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Cesty – misijná oblasť Cirkvi

Naše najväčšie odpusty
Klokočov a Ľutina

Životné jubileum

VLADYKU MILANA CHAUTURA



pútnické miesta sveta

Dejiny nám rozprá-
vajú, že v miestnom 
chráme v priebehu 

štyroch týždňov, od sviat-
ku Narodenia Ježiša Krista 
(podľa starého štýlu) až do 
16. januára 1717, slzila ikona 
Presvätej Bohorodičky. Slziť 
začala v čase svätej liturgie 
v prvý deň sviatku Narode-
nia Pána.

Kronika píše, že v roku 
1717 bola veľmi krutá zima 
a v takej zime kvapky sĺz 
tmavočervenej farby neza-
mŕzali ani nevyschli, i keď 
ikonu postavili na celú noc 
k peci. Ikona stála na oltári.

Vyšetrujúca komisia sa 
skladala zo zástupcov Eger-
ského biskupstva aj Muka-
čevského biskupstva.

Ikonu na príkaz eger-
ského biskupa odniesli do 
mesta Eger a tam ju schovali. 
Hoci mnohí gréckokatolícki 
kňazi a biskupi v priebehu 
dejín v mene vzájomného 
porozumenia a lásky medzi 
dvoma obradmi prosili, aby 
im bol vrátený tento nebom 
darovaný poklad, egerskí 
biskupi neodpovedali. Táto 
situácia trvala až do r. 1973. 
256 rokov veriaci 
nevedeli, čo 
je s pav-
l o v -

skou zázračnou ikonou a ako 
vyzerala, pretože z nej nebola 
urobená kópia. Až 25. októb-
ra 1973 bola táto zázračná 

ikona vrátená 
do chrámu 

v  P a v -
l o v e . 

Maďarské noviny Katholikus 
szó (Katolícke slovo) č. 12 zo 
14. januára 1981 napísali:

„Dokumenty o slzení iko-
ny v Pavlove sa na farskom 
úrade nenachádzali. Veď aj 
matrika farnosti sa zacho-
vala len od roka 1801. To, čo 
vieme o zázračnej pavlovskej 
ikone, vieme jednak z tradí-
cie dediny, ktorá sa zacho-
vala doteraz, jednak z kníh 
o milostivých miestach na 
teritóriu Maďarska. V týchto 
knihách sa viackrát spomína 
Pavlovo. Tieto údaje uvá-
dzam z knihy ostrihomské-
ho kanonika, tinninského 
pomocného biskupa Alexia 
Jordánskeho, ktorá vyšla 
v roku 1838 a znova v roku 
1863 pod titulom Krátky 
opis zázračných ikon pre-
čistej Panny Márie. Podľa 
tejto knihy pavlovská iko-
na Bohorodičky slzila od 
6. januára do 16. januára. 
Peter Lipnický, gr. kat. fa-
rár v Pavlove, to zahlásil 
mukačevskému biskupovi, 
pod ktorého Pavlovo patrilo. 
Egerský latinský biskup gróf 
Gábor Erdödi splnomocnil 

Ivana Jozefa Hodermarské-
ho, mukačevského adminis-
trátora, aby udalosť slzenia 
došetril protokolárne. Ivan 
Hodermarský prišiel do 
Pavlova, vypočul svedkov 
a protokol s výpoveďou fal-
kenštajnského grófa Jánoša 
Karla Trautsona, kapitána 
pluku v Miškolci, poslal 20. 
februára 1717 do Egru. Bolo 
vypočutých 17 svedkov, me-
dzi nimi i uvedený gróf a tiež 
miškolský rím. kat. farár 
a bodrožský gr. kat. farár.

Egerský biskup ikonu 
z Pavlova zobral. Ikona, ako 
sa ukázalo, bola do roka 1950 
v chráme minoritov v Egri. 
V roku 1950 ju akýsi minori-
ta tajne odniesol do kláštora 
minoritov do Pécsirigu do 
Péčskej diecézy. Pavlovčania 
často hľadali ikonu v Egri, 
ale nikdy neboli vypočutí. 
V roku 1927 urobili mino-
riti z ikony kópiu, a tá bola 
slávnostne prinesená do 
pavlovského gr. kat. chrámu. 
Minoriti dlho tajili, kde sa 
nachádza originál ikony, 
až jeden čestný minorita 
„pošepkal“ pavlovskému fa-
rárovi, kde má ikonu hľadať. 
Veriaci odišli a našli iko-
nu v Pécsirigu. Navrátenie 
ikony však nebolo ľahké. 
Nárok na ikonu predložilo 
Pécske biskupstvo, Egerské 
biskupstvo a gréckokatolícke 
biskupstvo v Hajdúdorogu. 
Nakoniec, na nátlak gr. kat. 
hajdúdorožského biskupa 
Imricha Timka, ostatní dvaja 
biskupi ustúpili a súhlasili, 
aby bola ikona vrátená do 
Pavlova. Dnes je na radosť 
pavlovských veriacich iko-
na na svojom pôvodnom 
mieste.

Odpust v Pavlove sa koná 
v prvý deň Zoslania Svätého 
Ducha.

Treba poznamenať, že 
pôvodná ikona nebola ko-
runovaná. Pravdepodobne ju 
korunovali minoriti. Pavlov-
ská zázračná ikona je jediná 
pôvodná zázračná ikona, 
ktorá sa nachádza v rukách 
Gréckokatolíckej cirkvi.

 
František Dancák

Sajópálfala – gréckokatolícka farnosť 
v Maďarsku, 11 km od Miškolca. Pôvodne 
sa nazývala Pavlovo, neskoršie Pálfalva. 
Známou sa stala najmä slzením ikony Pre-
svätej Bohorodičky v roku 1717.

SAJÓPÁLFALA

ikona vrátená 
do chrámu 

v  P a v -
l o v e . 
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Človek nerád vykonáva mono-
tónne práce. Aspoň väčšina 
z nás. A rovnako nemáme radi 

monotónny život. Túžime ho mať roz-
manitý. Vo filmovej trilógii Matrix jedna
z postáv vyriekla pravdivé slová o ľud-
stve: „Nevydržali by sme v neustálom 
šťastí – v dokonalom svete.“ Len čo by 
sme si na jeho oslnivý jas zvykli, stal by 
sa šedým, jednotvárnym, monotónnym. 
Možno aj tu pramení túžba bohatých 
mať stále viac, túžby rekordérov pre-
konávať ďalšie a ďalšie prekážky, múza 
umelcov po stále nových slohoch... 
Človek dosiahne jednu métu, akokoľvek 
predtým nedosiahnuteľnú, a hneď dru-
hou rukou čiaha po ďalšej, vzdialenejšej. 
Neuspokojí sa s tým, čo má.

Vidieť to vo všetkom ľudskom po-
čínaní. Dokázali sme chodiť na dvoch 
nohách – chceli sme lietať. Naučili sme 
sa lietať – chceli sme sa vznášať v beztiaži 
vesmíru. Len čo sme sa pozreli na našu 
Zem z jej orbitu, už sme stáli na Mesiaci. 
A dnes? Poškuľujeme po Marse. Toto je 
iba jeden z miliónov prípadov nespokoj-
nosti človeka so životom bezo zmien.

Odkiaľ sa to vzalo? Odkiaľ je táto 
túžba po stále nových veciach, ktorá nás 
pohýňa vpred? A vlastne ideme vôbec 
vpred? Odkiaľ je to? Neviem. Možno od 
Boha, ktorý nás takto privádza k neustá-
lemu zdokonaľovaniu sa. A možno od 
Zlého, ktorý už v edenskom raji vložil 
túto nespokojnosť do srdca ľudí. Mali 
všetko, no chceli viac.

V Matrixe tento problém vyriešili 
jednoducho – zrušili dokonalý svet 
a človeku vrátili ten jeho. Svet zmien 
dobra a zla, svet nedostatku i prebytku, 
nedokonalý svet „stvorený“ nedoko-
nalým človekom. Človekom, ktorý 
hovorieva: „Život je zmena a zmena je 
život.“ A dnešní vedci dodávajú, že ak 
sa niečo nemení, je mŕtve a ak by sa nič 
nemenilo, neexistoval by ani čas. A Boh 
nás vôbec nechce vidieť mŕtvych, ale ani 
šialene nespokojných. Preto je naša Zem 
taká rozmanitá – pralesy, tundry, pláne 
i púšte. Vysoké horstvá, hlboké doliny, 
príjemné moria i hlbočizné morské 
priepasti. Slnečné počasie, vánok, dážď 
i poriadna búrka či dokonca tajfún. 
Zvonku vyzerá Zem ako dokonalá 
guľa, a predsa nie je ani dokonalá, ani 

guľatá. A vďaka tomu je všetko také 
krásne a živé.

Toto číslo je novoročné. Nie, nepo-
mýlil som si dátum. Prvým septembro-
vým dňom sme začali nový cirkevný 
rok. Aký v poradí? Neviem. Ale čo viem, 
je, že bude neopakovateľný a iný, ako tie 
pred ním i tie po ňom. Napriek tomu, 
že sa rok opakuje po roku už miliardy 
rokov, každý je zvláštny. Tento bude 
navyše o jeden deň dlhší. Teda aspoň 
ten náš tak, ako ho my ľudia meriame. 
A bude mať aj svoje sviatky v iné dni ako 
ten minulý a iné zasa v ten istý dátum, 
no pripadnú na iný deň týždňa. A tak 
nám Boh pripravil nový rozvrh roka. 
Iného, a predsa rovnakého ako tie pred 
ním. V ňom budú dni hojnosti, všedné 
dni, dni zdržanlivosti i prísneho pôstu. 
Budeme sa radovať i smútiť. Dostávať 
i dávať. Táto pestrosť je pre všetkých, 
ktorí budú brať vážne svoj život s Bo-
hom.

A napriek tomu, že milujeme sviat-
ky Narodenia Ježiša Krista – Vianoce, 
nechceli by sme ich mať každý deň. 
A hoci milujeme nádherný spev Chris-
tos voskrese, Paschu slávime len raz. Pri-
jímame to, čo nám Boh dáva, lebo nám 
to stačí. Prečo tu nechceme viac? Prečo 
sme v tom iní, než v iných veciach? 
Vari netúžime po týchto dňoch? Ale 
áno. Lenže tu vieme, že tie dni sa vrátia, 
a predsa budú iné – krajšie. A tak túto 
našu túžbu premieňame nie do kvantity 
a neustále nedostatočného množstva, 
ale do kvality. Túžime prežiť sviatok za 
sviatkom plnšie a krajšie.

A tak to, čo máme neustále na očiach, 
by nás malo priviesť k poznaniu, že nie 
sú dôležité stále nové méty, nové ciele, 
ale podstatné je vychutnávať na maxi-
mum to, čo ti doprial Boh. Žiť na doraz, 
na plný plyn. Apoštol Pavol to povedal 
za všetkých skoro pred dvoma tisíckami 
rokov v svojom Liste Filipanom: „Nau-
čil som sa vystačiť s tým, čo mám. Viem 
žiť skromne a viem aj oplývať. Všade 
a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hla-
dovať, mať hojnosť i núdzu trieť. Všetko 
môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (4, 
11 – 13). A tak aj my žime tento rok na-
plno, v neustálom spoločenstve s tým, 
ktorý jediný nás dokáže posilniť silou 
prevyšujúcou ľudské možnosti. 

úvodník šéfredaktora
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Myšlienky slávnych
 Poznám totiž iba jeden plodný čin, 
a to je modlitba, ale viem tiež, že mod-
litbou je každý čin, ak ním človek dáva 
seba samého, aby sa uskutočnil. (A. de 
Saint-Exupéry) 

Apoštolát modlitby
Október 2007
 Aby kresťania, ktorí žijú v postavení 
menšiny, mali silu a odvahu žiť svoju 
vieru a vytrvalo vydávať svedectvo. 
  Aby sa slávením Svetového mi-
sijného dňa prispelo k podnieteniu 
čoraz väčšieho misijného uvedomenia 
všetkých pokrstených.
  Aby sme si zamilovali modlitbu 
posvätného roženca, prostredníctvom 
ktorej nám Panna Mária veľa pomá-
ha. zamilujeme modlitbu Svätého 
ruženca skrze ktorú Panna Mária veľa 
pomáha. 

V ďalšom čísle nájdete
 V rozhovore s Mariánom Lipovským 
sa dozviete niečo viac o Campfeste 
a o možnej spolupráci kresťanských 
cirkví.
 V hlavnej téme sa obzrieme do his-
tórie a zastavíme sa pri medzníkoch 
rozdelenia Cirkvi.
  Navštívime Kráľovnú Chorvátska 
– Mariju Bistricu – najväčšiu a najna-
vštevovanejšiu mariánsku svätyňu 
Chorvátska.
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(Vatikán, Svätá sto-
lica, CNS) Pápež Be-
nedikt XVI. vyjadril 
osobným posolstvom 
sústrasť Rumunskej 
pravoslávnej cirkvi, 
ktorá stratila svojho 
patriarchu Teoktista. 
„Obdržal som správu 
o smrti Jeho blaženosti 
Teoktista, patriarchu 
Rumunskej pravosláv-
nej cirkvi, a vyjadrujem 
všetkým členom vašej 
cirkvi svoju úprimnú 
sústrasť a duchovnú 
jednotu so všetkými, 
ktorí smútia nad od-
chodom tohto vynika-
júceho a vysoko váženého cirkev-
ného predstaviteľa.“ Okrem iného 
Svätý Otec v zaslanom telegrame 
pripomenul stretnutie pápeža Jana 
Pavla II. a patriarchu Teoktista v r. 

1999 a v r. 2002, ktorá bola „zvlášt-
nym darom Božej milosti“ a otvori-
la novú etapu vzájomných vzťahov 
medzi cirkvami.

(Rusko, RV) Na pozvanie Bis-
kupskej konferencie Ruska prišiel 
do Moskvy kardinál Roger Et-
chegaray, aby oslávil 10. výročie 
zasvätenia katolíckej Katedrály 
Premenenia Pána v Novosibírsku. 
Pri tejto príležitosti odovzdal hlave 
Pravoslávnej cirkvi v Rusku srdečný 
pozdrav od pápeža Benedikta XVI. 

V priateľskej atmosfére Alexej II. 
srdečne prijal a ocenil pápežovo 
gesto. Kardinál Etchegaray dodal, 
že katolíci a pravoslávni vykročili 
na spoločnú cestu. Kardinál poda-
roval okrem pozdravu patriarchovi 
aj pero zo zlata, ktorým Svätý Otec 
podpisoval rozličné dokumenty.

 

spravodajstvo
VATIKÁN (RV) Svätý Otec vymenoval pápežského 
legáta pre záverečné oslavy 90. výročia zjavení 
Panny Márie v portugalskej Fatime. Stal sa ním 
vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone. 
Oslavy sa uskutočnia 12.-13. októbra.
USA (RV/CNS) Národná zbierka na pomoc Cirkvi 
v Latinskej Amerike predstavuje 7 miliónov USD. Pe-
niaze budú použité na financovanie 476 projektov
vo vyše dvadsiatich krajinách. Príspevky do zbierky 
pochádzajú zo 159 diecéz 50 amerických štátov.
CYPRUS (RV) Egyptský najvyšší duchovný súhlasí 
s poskytnutím ochrany pre viac ako 500 pravosláv-
nych chrámov v tureckej časti ostrova Cyprus, ktorá 
vznikla v roku 1974. Mohamed Sajed Tantawi, veľký 
imám Egypta, to povedal Chryzostomovi II, pravo-
slávnemu patriarchovi Novej Justiniány a celého 
Cypru, keď podporil prímasa Gréckej pravoslávnej 
cirkvi na Cypre pri ochrane posvätných miest pred 
ich deštrukciou. Veľký egyptský imám povedal, že 
sa chce podieľať na vzájomnom budovaní pokoja 
a lásky na Cypre. 
JAPONSKO (RV) V Nagasaki si pripomenuli 62. 
výročie atómového výbuchu. Spomienkové stret-
nutie, ktoré sa konalo v Parku pokoja, sa začalo 
spoločnou modlitbou rôznych vierovyznaní. Koniec 
spomienkového podujatia uzavrel fakľový sprievod 
a Eucharistická poklona s miestnym arcibiskupom 
Jozefom Mitsuakim Takamim. 
RÍM (Zenit, TKKBS) Dialóg je život – tak sa nazýva 
nová kniha Chiary Lubichovej, zakladateľky hnutia 
Fokoláre, ktorá vychádza vo vydavateľstve Città 
Nuova. Ekumenické úsilie fokolarínov sa začalo 
v šesťdesiatych rokoch počas jednej z prvých ciest 
Chiary Lubichovej do Nemecka, kde spoznala niek-
torých evanjelikov a luteránov. Neskôr to bola práve 
ona, kto sa stal sprostredkovateľom medzi rôznymi 
kresťanskými cirkvami, napríklad arcibiskupom 
z Canterbury či konštantínopolským patriarchom.
AUSTRÁLIA (Fides/RV) Vzácna príležitosť, zvlášť 
pre mladých, aby sa mohli zamyslieť nad transcen-
dentnou dimenziou života a znova objaviť vzťah 
k Bohu, je motívom putovania kríža ako symbolu 
Svetových dní mládeže (SDM), ktorý práve začal 
putovať po Austrálii, aby zakončil svoju cestu 
v Sydney, kde sa budú konať od 15. do 20. júla 2008 
najbližšie SDM.
TURECKO (RV) Už po druhýkrát v priebehu štyroch 
mesiacov Ankara zrušila návštevu nového gréckeho 
pravoslávneho arcibiskupa Cypru Chryzostoma 
II. u ekumenického patriarchu Konštantínopola 
Bartolomeja I., ktorá bola naplánovaná na 17. - 
21. augusta. Patriarcha Bartolomej vyjadril preto 
obavy nad Tureckom, ktoré aj napriek tomu, že si 
želá ukázať demokratickú a slobodnú tvár nielen 
Európe, tak nerobí.
ASSISI (RV) „Choď, František, a oprav moju... Európu!“ 
– tak znie motto Európskeho františkánskeho stret-
nutia, ktoré sa začalo v Assisi. Pripravili ho pátri mi-
noriti pre mládež vo veku od 18 do 30 rokov a jeho 
cieľom je pripomenúť františkánske korene starého 
kontinentu a príspevok františkánskej charizmy pre 
evanjelizáciu Európy a obnovu Cirkvi.

Zomrel rumunský patriarcha

Svetový deň ruženca zjednotí národy
(Mexico city, Zenit, TK KBS) 

Milióny ľudí po celom svete sa 
zjednotia v modlitbe ruženca, 
ktorá sa uskutoční na Svetový deň 
ruženca 7. októbra. Organizátori 
stretnutia pozývajú všetkých, aby 
v tento deň pripravili lokálne stret-
nutia, či už v rodine, s priateľmi, 
alebo celou farnosťou a spolu sa 
modlili ruženec. Táto iniciatíva sa 

začala v roku 1996, pri príležitosti 
50. výročia kňazskej vysviacky pá-
peža Jána Pavla II. V októbri 2000 
sa zapojilo do akcie viac ako 140 
krajín, v ktorých sa zorganizovala 
spoločná modlitba ruženca v chrá-
moch, katedrálach, námestiach, 
štadiónoch, ale aj v nemocniciach 
a väzniciach.

Kardinál Etchegaray v Moskve 

(Bulharsko, ČTK, CNS) Bulhar 
Sergej Antonov, ktorý bol v 80-tych 
rokoch obvinený zo spoluúčasti na 
atentáte na pápeža Jana Pavla II. 
a neskôr bol obvinenia zbavený, zo-
mrel začiatkom augusta vo svojom 
byte v Sofii. Na začiatku 80-tych
rokov bol Sergej Antonov zástup-
com bulharských aerolínií Balkán 
v Ríme. Keď bol 13. mája 1981 na 
Námestí svätého Petra spáchaný 

atentát na pápeža Jana Pavla II., 
zatknutý útočník Mehmet Ali Agča 
označil Antonova za muža, ktorý 
mu na atentát obstaral zbraň. Podľa 
atentátnika sa Antonov podieľal na 
útoku na pokyn bulharskej tajnej 
služby pod vedením sovietskej KGB 
kvôli vplyvu Jána Pavla II. na vývoj 
v Poľsku, kde zakrátko vzniklo pro-
tikomunistické hnutie Solidarita.

Zomrel Bulhar obvinený z atentátu na pápeža

Patriarcha Teokrist. Snímka: op.cerkiew.pl
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VEĽKÉ SLEMENCE (Zsolt Szabó) Na sviatok Premenenia nášho 
Pána košický exarcha Milan Chautur slávnostne posvätil vo 
Veľkých Slemenciach prvé mládežnícke centrum AMICUS (Pri-
ateľ) v Košickom exarcháte. Toto mládežnícke centrum bude 
pod vedením miestneho duchovného o. Zsolta Szabóa slúžiť 
kresťanskej mládeži nielen z Veľkých Slemeniec, ale aj z okolia. 
Cieľom centra je kultúrne a spoločenské využitie voľného času 
mládeže v kresťanskom duchu, a to vo vhodnom a esteticky 
zdravom prostredí. Centrum je vybavené modernými počítač-
mi, internetom, biliardom, stolným futbalom, spoločenskou 
miestnosťou a kuchynkou. Vo svojom programe organizuje 
spoločenské stretnutia, poznávacie výlety, zájazdy, športové 
dni a besedy s mladými ľuďmi s náboženskou tematikou.

PREŠOV (TK KBS/ -jh;-jk) 11. augusta 2007 sa v Prešove usku-
točnilo stretnutie Centrálnej diakonie moderácie Hnutia Svetlo 
– Život (HSZ) pod vedením o. Petra Komanického a za účasti no-
vozvoleného národného moderátorského páru manželov Ma-
rettovcov z Dolného Kubína. Témami stretnutia bolo: Domáca 
cirkev – rodinné spoločenstvá na Slovensku, jesenné stretnutie 
ZLET – hodnotenie letných akcií, novembrový seminár o Františ-
kovi Blachnickom, zakladateľovi HSZ, formačné materiály, dielo 
Kruciáty oslobodenia človeka a aktivity roka 2008.

PREŠOV (Ľubomír Petrík) Šiesteho tohtoročného novokňaza 
pre Prešovskú eparchiu vysvätil vladyka Ján Babjak, SJ, na 
sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky v prešovskej Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa. Účasť na Kristovom kňazstve prijal Michal 
Leščišin, ktorý pochádza z Nového Ruskova a na kňazstvo sa 
pripravoval najprv v Prešove, potom v Eichstätte v Nemecku. 
Diakonát prijal v prešovskej katedrále 27. júla tohto roka.

HUMENNÉ (Boris Voroňák) Asi 160 km od Humenného 
smerom na sever je mestečko Stará Wies. Patrí k najväčším 
mariánskym pútnickým miestam v Poľsku. Obraz Uspenia 
Bohorodičky má pôvod v Humennom. Tradícia pútí Humen-
čanov do Starej Wsi má niekoľkostoročnú tradíciu. Tohto 
roka 15. augusta prišlo navštíviť a pokloniť sa svojej Panej 40 
pútnikov z Humenného na čele s o. Michalom Onderkom. 
Hlavným celebrantom bol przemyšlský biskup Marijan Rojek. 
Humenčanov veľmi srdečne a menovite privítali a prejavili 
im veľkú pozornosť. Na audiencii o. Michal odovzdal rekto-
rovi kláštora Mieczyslawovi Koźuchovi, SJ, reprezentačnú 
publikáciu o klokočovskom milostivom obraze Ochrankyňa 
Zemplína. Na organizovaní púte sa podieľal aj Spolok sv. 
Cyrila a Metoda.

LEVOČA (TK KBS/ -tu; -pz) V Ústave na výkon väzby v Levoči 
erigoval 20. augusta 2007 ordinár OS a OZ SR Mons. František 
Rábek ďalšiu väzenskú farnosť zasvätenú Matke ustavičnej po-
moci. Mons. Rábek zároveň vymenoval miestneho väzenského 
kaplána npor. PaedDr. ThLic. Slavomíra Molnára za správcu 
novej väzenskej farnosti. Pri tejto príležitosti celebroval ordinár 
OS a OZ SR v priestoroch ústavu spolu s o. Molnárom svätú 
omšu aj za účasti riaditeľa plk. PhDr. Mariána Grucu, zástupcu 
riaditeľa npor. Mgr. Mariána Joppu, príslušníkov Zboru vä-
zenskej a justičnej stráže, ale aj obvinených a odsúdených vo 
výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody.

PREŠOV (DKÚ) 22. augusta 2007 sa v priestoroch Grécko-
katolíckeho biskupstva v Prešove uskutočnili pohovory so 
žiadateľmi o Kanonickú katechetickú misiu, potrebnú na vy-
učovanie náboženstva na školách. O túto možnosť požiadalo 
7 katechétov z Prešovskej eparchie. Súčasťou pohovoru bola 
prezentácia hodiny na nimi zvolenú tému. Pre nových ka-
techétov, ako aj pre novokňazov sa v poobedňajších hodinách 
konalo pracovné stretnutie, na ktorom boli oboznámení s po-
trebnými náležitosťami týkajúcimi sa školskej katechézy.

(Sečovce, Michal Hospodár) 
Na sviatok apoštolom rovných 
sv. Cyrila a Metoda, učiteľov 
Slovanov, sa v Sečovciach na 
Zemplíne konal celoexarchátny 
odpust. Medzi koncelebru-
júcimi kňazmi bol prítomný 
aj vzácny hosť – P. Franz Me-
ures, SJ, rektor nemeckého 
a maďarského kolégia v Ríme, 
kde študuje jeden bohoslovec 
z exarchátu. 

V kázni vladyka Milan pri-
pomenul aktuálne slová Svätého 
Otca Benedikta XVI. o tom, že 
Slovensko sa odkláňa od svojho 
kresťanského dedičstva a poma-
ly podlieha tlaku sekularizácie, 
konzumizmu a hedonizmu. 
„Človek má právo na radosť 
z plného srdca. Ale prázdne 
užívanie materiálnych dobier 
ho nenasýti,“ uviedol vladyka 
Milan a vyzval zástup veriacich 
k rekonštrukcii posvätného 
cyrilo-metodského dedičstva 
v rodinách a vo farnostiach. 

Na záver archijerejskej li-
turgie udelil vladyka Milan za 
vernosť služby a budovanie 
miestnej cirkvi právo nosiť zlatý 
kríž s retiazkou trom kňazom 
Košického exarchátu : Micha-
lovi Hospodárovi, Róbertovi 
Jágrovi a Cyrilovi Jančišinovi 
ml. 

V predvečer samotného 
sviatku slávil v Sečovciach ar-
chijerejskú liturgiu vladyka 
Milan Šášik, apoštolský admi-
nistrátor Mukačevskej epar-
chie, ktorý vysvätil za diakona 
Juraja Lukáča zo Sečoviec. Nový 
diakon bude po kňazskej vy-
sviacke pôsobiť v pastorácii na 
Ukrajine. 

Obidva odpustové dni, na-
plnené modlitbou vďaky za dar 
viery, priniesli svetlo a pokoj do 
duší prítomných, a tak ostáva 
veriť, že cyrilo-metodské de-
dičstvo ostane naďalej nosným 
pilierom ich každodenného 
života.

Cyrilo-metodský odpust v Sečovciach 

(Rakovec n.O., Poša, F. Ra-
kovský) Už po štvrtýkrát sa 
veriaci z farnosti Rakovec nad 
Ondavou vybrali na farský 
výlet. Tohto roka znova na 
troch autobusoch putovali do 
Litmanovej. Pridali sa tiež gréc-
kokatolícki veriaci z farnosti 
Poša. Takýto farský výlet je vo 

farnosti už tradíciou a veriaci 
na naň vždy tešia. Je to vždy 
možnosť upevniť farské spolo-
čenstvo spoločnou modlitbou 
a spoločnými zážitkami, na kto-
ré veľmi radi spomíname. Bohu 
vďaka za všetkých, ktorí sa na 
týchto výletoch zúčastnili.

Púť do Litmanovej 

5 

slovo · 19 – 20/2007



Stretnutie v Blažove
(Blažov, Miroslav Hricík) Vo Vojenskom výcvikovom 

priestore Javorina sa v prvú augustovú sobotu už po šiestykrát 
stretli rodáci zaniknutých gréckokatolíckych obcí Blažov, 
Blažovská Dolina a Čertež, aby si pripomenuli chvíle prežité 
„na rodnej hrude“, ktorá v päťdesiatych rokoch padla za 
obeť vtedajšej armáde. Tento rok bola celá slávnosť umoc-
nená dvoma významnými jubileami, a to 690. výročím prvej 
písomnej zmienky o obci Blažov a 55. výročím prvého ná-
silného vysťahovania obyvateľov. V zastúpení vladyku Jána 
Babjaka, prešovského eparchu, bol za hojnej účasti veriacich 
hlavným slúžiteľom gréckokatolíckej sv. liturgie v poľnej ka-
plnke o. Peter Sabol, tajomník Biskupského úradu v Prešove, 
spolu s ostatnými dvanástimi kňazmi z blízkeho i ďalekého 
okolia. 

Po skončení sv. liturgie sa všetci zhromaždení presunuli na 
miesto, kde stál pôvodný gréckokatolícky Chrám Narodenia 
Presvätej Bohorodičky. Na tomto mieste bola odslúžená pany-
chída za tam pochovaných zomrelých. Slávnosť bola ukončená 
myrovaním a Molebenom k Presvätej Bohorodičke. 

Zaniknutá obec Blažov cirkevnoprávne patrí do farnosti 
Žakovce, kde bola väčšina obyvateľstva vysťahovaná. Najväč-
šie poďakovanie za usporiadanie tejto milej spomienkovej 
slávnosti preto patrí o. Františkovi Murínovi, správcovi 
gréckokatolíckej farnosti Žakovce, a p. Kataríne Svitanovej, 
šéfke organizačného výboru.

Jubileum sestier baziliánok
(Prešov, Ľubomír Petrík) 85. výročie príchodu do Prešov-

skej eparchie si vo štvrtok 23. augusta pripomenuli sestry bazi-
liánky vo svojej kláštornej kaplnke v Prešove. Svätú liturgiu pri 
tejto príležitosti slávil synkel Prešovskej eparchie pre Rusínov 
o. Peter Pavel Haľko, OSBM, v spoločenstve s provinciálom 
otcov baziliánov o. Vladimírom Jurajom Sedláčkom, OSBM, 
viceprovinciálom otcov redemptoristov o. Jaroslavom Štelbas-
kým, CSsR, a ďalšími kňazmi.

V homílii otec synkel vyjadril radosť z toho, že sestry aj 
týmto jubileom prejavujú vďačnosť Bohu za požehnanie, 
ktorého sa im a všetkým, ku ktorým sú poslané, dostalo a do-
stáva. Históriu života sestier baziliánok na území Slovenska 
predstavila provinciálna predstavená Provincie bolestnej 
Božej Matky v Prešove sr. Jozefa Šimová, OSBM. 

V pozdravnom liste rehoľným sestrám za ich požehnané 
pôsobenie na území Prešovskej eparchie poďakoval aj vla-
dyka Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha. Slávnostnej liturgii 
predchádzal duchovno-kultúrny program sestier. K jubileu 
vydali aj príležitostný bulletin.

Do Prešovskej eparchie prišli sestry baziliánky 25. augusta 
1922 z Ivano-Frankivska na Ukrajine. Po vojne u nich nachá-
dzali svoju oporu a pomoc osirotené deti. 23. februára 1949 
začala tajná polícia prenasledovanie a 13. marca 1950 museli 
sestry z Prešova definitívne odísť. Zdanlivo prerušená štafeta
pokračovala nielen utrpením verných sestier, ale i pôsobe-
ním Svätého Ducha, ktorý rodil nové pokolenie baziliánok 
skrytým, pololaickým spôsobom. Sestry pracovali väčšinou 
v ústavoch pre telesne a mentálne postihnutých v Bardejove 
a v Čechách. V roku 1991 sa mohli opäť vrátiť do Prešova. 
V provincii pôsobí 40 rehoľných sestier v Prešove, v Barde-
jove, v Svidníku a v Medzilaborciach. 

V roku 1994 vznikla vyčlením z provncie  v Prešove Dele-
gatúra sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach na území Košického 
apoštolského exarchátu, ktorá bola v roku 2001 povýšená na 
viceprovinciu a pôsobí v nej 20 sestier.

(Levoča, Ľubomír Petrík) 
Medzinárodná únia vodkýň 
a skautov Európy – Federácia 
európskeho skautingu pri 
príležitosti storočnice vzniku 
tohto hnutia zorganizovala 
Medzinárodný putovný tábor 
Euromoot 2007 pre veko-
vú kategóriu 17 – 21 rokov. 
Skautské hnutie, ktoré je roz-
šírené po celom svete, založil 
lord Baden Powell. V sobotu 
a v nedeľu 4. a 5. augusta sa 
Levoča zaplnila 3300 skautmi 
zo šestnástich krajín Európy, 
ktorí sa stretli pod záštitou 
európskeho komisára Jána 
Figeľa. Prešovský eparcha 
Ján Babjak, SJ, pre nich na 
poľnom oltári na Mariánskej 
hore v Levoči slávil archijerej-
skú svätú liturgiu. 

„Skaut je človek, ktorý sa 
vie zaprieť a využiť svoje sily 
na konanie dobra. A kres-
ťanský skaut sa vie aj s vierou 
obrátiť na Pána Boha. Snaží 
sa rozvíjať talenty, ktorými 
ho Boh obdaroval a chce 
nimi pomáhať aj druhým, 
lebo potreba pomoci je veľmi 
veľká,“ povedal v homílii. 
„Kresťanský skaut/ skautka 
sa nespolieha iba na svoje 
sily a talenty, ale obracia sa 
aj k Pánu Bohu o silu a po-
moc pre seba a pre svojich 
blížnych. Má vzťah k prírode 
a k jej Stvoriteľovi.“ Potom 
vyzdvihol heslo stretnutia 
Vstaňte a poďme, ktoré vní-
ma ako uzdravujúce gesto pre 
samotných skautov, ale aj pre 
ich priateľov a mladých ľudí, 
medzi ktorými žijú. 

V sobotu večer predviedli 
v Levoči na pripravenom 
veľ kom pódiu nádherný 
program. 

Na dvoch špeciálnych 

vlakoch pricestovali skauti 
z Talianska. Veľa ich pricesto-
valo autobusmi z Francúzska, 
Poľska, Nemecka, Portugal-
ska, Španielska, Belgicka, 
Rakúska, Ruska, Ukrajiny, 
Bieloruska, Maďarska, Ru-
munska či Slovenska. Z vý-
chodiskového tábora v Le-
voči prešli cez Karpaty do 
poľského Olsztyna, odkiaľ sa 
nočnou púťou presunuli do 
Čenstochovej, kde 11. augusta 
Euromoot 2007 zakončili. 
Do 9. augusta putovali po 
severovýchodnom Slovensku, 
kde zavítali do viacerých 
gréckokatolíckych farností. 
Niektoré skupiny putovali po 
Kysuciach a Orave. 

Jeden z hlavných orga-
nizátorov o. Cyril Vasiľ, SJ, 
duchovný asistent Federácie 
európskeho skautingu, po-
vedal, že reťaz karpatských 
hôr historicky symbolizovala 
rozmedzie západnej a vý-
chodnej Európy. A keďže 
Medzinárodná únia vodkýň 
a skautov Európy – Federácia 
európskeho skautingu zjed-
nocuje skautské združenia 
katolíckeho vierovyznania, 
ale aj združenia patriace do 
jednej z pravoslávnych cirkví 
a jedno združenie patriace 
do cirkevného spoločenstva 
zrodeného z reformy, je tento 
priestor osobitne dôležitý ako 
miesto, kde je možné kon-
krétne prežívať ekumenickú 
púť. Aj touto púťou chceli 
skauti podnietiť mladých ľudí 
k tomu, aby sa stali predchod-
cami bratstva a jednoty medzi 
národmi Európy a v kontakte 
s miestnou mládežou pred-
staviť cestu k vnútornej slo-
bode, ako ju ponúka európsky 
skauting. 

Mariánska hora v Levoči plná skautov
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s o. biskupom Františkom Rábekom, vojen-
ským ordinárom na Slovensku, kazateľom na 
tohtoročnej odpustovej slávnosti v Ľutine

Otec biskup, ako ste sa cítili tu medzi nami 
gréckokatolíkmi, medzi pútnikmi na ľutin-
skej hore? Ako ste vnímali túto slávnosť?
Cítim sa ako medzi svojimi, pretože sme 
jedna Katolícka cirkev. Navyše, s mojimi 
bratmi biskupmi sme v tej istej biskupskej 
konferencii, spolupracujeme na mnohých 
veciach a, do tretice, mnohí kňazi ordinariátu 
sú gréckokatolícki kňazi, pretože ordinariát je 
pre katolíkov všetkých obradov. Takže je to 
pre mňa na jednej strane nová skutočnosť, 
lebo v Ľutine som bol prvýkrát, na druhej 
strane je to niečo, čo by pre mňa malo byť 
samozrejmosťou.

Ako sa pozeráte na Gréckokatolícku 
cirkev? Ako vnímate to, že medzi rímsko-
katolíkmi, ktorých je v našej krajine väč-
šina, sú aj gréckokatolícke spoločenstvá 
veriacich?
Gréckokatolícka cirkev je súčasťou Katolíckej 
cirkvi. Je jednou z východných katolíckych 
cirkví. Aj svoj príhovor som začal tým, že 
máme ako katolíci dýchať oboma polovicami 
pľúc – východnou aj západnou kresťanskou 
tradíciou. Keď sme schádzali dolu, položar-
tovne som vladykovi Jánovi povedal, že som 
sa teraz nadýchal východnou polovicou 
pľúc.
Jednoznačne je to obohatením z hľadiska 
liturgického, duchovného aj kultúrneho.

Čím je špeciálna pastorácia ozbrojených 
síl?
Prvé špecifikum je v tom, že naša činnosť je
misijná – musíme od základu budovať katolíc-
ke spoločenstvá. V minulosti to jednoducho 
nebolo mysliteľné. Aj keď sú tam mnohí 
veľmi solídni ľudia a mnohí veriaci, nebolo 
zvykom, aby sa v tomto prostredí ako veriaci 
prejavovali.
Našou prvoradou úlohou je nadväzovať 
osobné vzťahy, doslova od človeka k člo-
veku. Vedomie spolupatričnosti veriacich 
ešte mnohí nemajú. Potrebujeme budovať 
živé spoločenstvá v jednotlivých zložkách, 
či už je to armáda, polícia, alebo väzenské 
a záchranné zbory.
Táto práca má svoje zvláštnosti v každom z re-
zortov. Povedzme, práca medzi vojakmi: náš 
kňaz ide spolu s vojakmi do misií na Cyprus, 
do Kosova alebo Iraku. V polícii pôsobíme 
najmä na policajných školách, venujeme sa 
samotným policajtom, nehovoriac o väz-
niciach, kde sa priamo venujeme väzňom, 
ale aj zamestnancom väzníc. Ak k tomu 
pripočítame záchranné zbory, ako sú hasiči, 
horská záchranná služba, colníci, práce je 
naozaj dosť.

Ľubomír Petrík

rozhovor na 5 minút
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(František Dancák) Ako blesk 
z jasného neba nás zasiahla neuveri-
teľná správa, že vo veku 53 rokov si 2. 
augusta 2007 Pán života a smrti náhle 
povolal do večnosti Ing. Margitu Sa-
sarakovú, rod. Belejčákovú, generálnu 
riaditeľku Bardejovských pozemných 
stavieb, a. s., veľmi vzácnu osobnosť 
dobrého srdca, ktoré nikdy nezostalo 
zatvorené.

Čiara jej bohatého života sa za-
čala písať 26. júla 1954 v Nižnom 
Tvarožci. Spolu s bratom Jaroslavom 
a sestrou Máriou vyrastala v rodine 
Juraja a Zuzany Belejčákovcov. Po 
ukončení základnej školy sa umeniu 
ekonomických vied začala priúčať na 
Strednej ekonomickej škole v Barde-
jove a pokračovala na Vysokej škole 
ekonomickej.

V roku 1975 sa vydala za Andreja 
Sasaraka. Do rodiny stavbárov prišla 
v roku 1985. Nastúpila na ekonomický 
úsek, kde pôsobila v rôznych ekono-
mických funkciách až po generálnu 
riaditeľku akciovej spoločnosti Bar-
dejovské pozemné stavby a podpred-
sedníčku predstavenstva. Svoju prácu 
mala vždy veľmi rada, žila ňou a veno-
vala sa jej s oduševnením, často aj na 
úkor svojej rodiny a svojho voľna.

Posledná rozlúčka s nebohou sa ko-
nala 4. augusta 2007 v Bardejove. Pa-
nychídu v rodinnom dome odslúžil o. 
Pavol Haľko, OSBM. Jej telesné ostatky 
boli potom prevezené do gréckokato-
líckeho Chrámu sv. Petra a Pavla. Sv. 
liturgiu a pohrebné obrady vykonal 
prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján
Babjak, SJ, za účasti 30 kňazov, rehoľ-
ných sestier, príbuzných, priateľov, 
zamestnancov akciovej spoločnosti, 
predstaviteľov štátnej správy a veľkého 

počtu veriacich. Vladyka v homílii 
povedal: „Mnohí z tých, čo tu stojíme, 
môžeme svedčiť o nebohej Margite, o jej 
dobrých a nezištných skutkoch. A neboli 
malé. Bola úspešnou podnikateľkou 
spolu so svojím manželom Andrejom, 
ale mala aj veľmi dobré srdce, ktoré 
nikdy nezostalo zatvorené, keď niekto 
o niečo prosil. A keď išlo o duchovné 
veci, tam bola ešte štedrejšia...“

Nebohá bola úspešnou podni-
kateľkou nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí. Svojou štedrou rukou 
pomohla pri mnohých kultúrnych 
a spoločenských akciách, ako aj cha-
ritatívnym organizáciám doma aj 
v zahraničí. Mnohým našim rehoľným 
sestrám a bohoslovcom sponzorovala 
cesty do Svätej zeme. Sponzorovala 
vydanie kníh. Finančne pomohla pri 
stavbe mnohých našich chrámov a bu-
dov. Možno tu spomenúť liturgický 
priestor v Litmanovej (5. augusta t. r. 
sa prvýkrát slúžilo na novom oltári), 
prístavbu baziliky minor v Ľutine, 
obnovu budovy Biskupského úradu 
v Prešove, profesorský dom v Prešo-
ve, mládežnícke centrum v Prešove, 
rehoľný dom v Krásnom Brode, chrám 
v Poprade, kláštor v Sačurove, rekon-
štrukciu chrámu vo Svidníku, mnohé 
farské budovy a stavby. Je ťažké vypo-
čítať všetky jej aktivity, pretože bolo 
mnoho toho, na čo sa bude v spomien-
kach a modlitbách dlho spomínať.

Jej telesné ostatky boli uložené 
na Mestskom cintoríne v Bardejove. 
Obrad uloženia vykonal o. Pavol Haľ-
ko, OSBM. Nad hrobom sa v mene 
Bardejovských pozemných stavieb, 
a.s., v mene príbuzných a známych 
rozlúčil Ing. Ľubomír Skaloš.

Večná jej pamiatka!

„Vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala. No v tých dňoch 
ochorela a umrela.“ (Sk 9, 36)

Odišla vzácna osobnosť
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Exarchátny odpust v Klokočove
(Klokočov, Michal Hospodár) Úcta 

k Božej Matke Klokočovskej zapustila 
v ľude Zemplína už hlboké korene. Pre-
to nie div, že na centrálnu odpustovú 
slávnosť v auguste sa tešia mnohí veriaci 
nielen z Košického exarchátu, ale aj 
z Prešovskej eparchie, a taktiež mnohí 
rímskokatolícki veriaci. 

Aj tohto roka sa už v sobotu 11. au-
gusta popoludní zhromaždili pútnici 
v areáli okolo svojej nebeskej Matky. 
Pred večernou archijerejskou liturgiou 
nechýbal mládežnícky program skupiny 
ARCHEUS z Poruby pod Vihorlatom. 
Vladyka Milan Chautur, košický ex-
archa, v kázni upriamil pozornosť na 
štvrté prikázanie Desatora – o úcte detí 

k rodičom. V neformálnej besede s tro-
ma novokňazmi exarchátu sa taktiež 
ponúkali odpovede pre mladých na život 
s Bohom uprostred moderného sveta. 
Besedu pod moderátorským vedením 
vladyku Milana spevom sprevádzala 
skupina bohoslovcov ANASTASIS. 
Polnočnú sv. liturgiu slávil novokňaz 
o. Pavol Imrich, pochádzajúci z neďa-
lekého Kusína, ktorý udelil prítomným 
novokňazské požehnanie. 

V nedeľu ráno vychádzajúce slnko 
nad pútnickým areálom akoby sym-
bolicky presviedčalo, že slávnosť bude 
krásna aj po stránke počasia. Archije-
rejskú liturgiu slávil vladyka Ján Babjak, 
prešovský eparcha, spolu s vladykom 

Milanom a prítomným kňazstvom. 
Zhromaždenému zástupu adresoval 
vladyka Milan v kázni varovanie, že 
materiálne dobrá dokážu zastrieť zrak 
pred dobrami duchovnými. „Pokoj 
do duše dáva len Boh. Ak sa poradie 
hodnôt v našom živote zmení, rýchlo 
sa to prejaví v osobnom i spoločenskom 
živote. Bohorodička nám pomáha, aby 
sme získali cez modlitbu to hlavné dobro 
– nasmerovanie života k Bohu.“ Sv. litur-
giu spevom sprevádzal Zbor sv. Jozefa 
pôsobiaci pri chráme o. redemptoristov 
v Michalovciach. Protosynkel exarchátu 
o. Vladimír Tomko prečítal pozdrav 
adresovaný Svätému Otcovi, čo veria-
ci ocenili búrlivým aplauzom. Záver 
slávnosti patril liturgickému sprievodu 
okolo chrámu a myrovaniu.

Dva nádherné dni v pútnickej Ľutine
(Ľutina, Ľubomír Petrík) Gréckoka-

tolícki, ale aj rímskokatolícki pútnici sa 
18. a 19. augusta zúčastnili na najväčšej 
odpustovej slávnosti Prešovskej eparchie 
v Ľutine.

V priebehu dvoch dní sa na púti 
zúčastnilo približne 20 000 veriacich. 
Veľa ich prijalo sviatosť zmierenia 
a Eucharistiu. Povzbudzujúca bola ak-
tívna účasť mladých pútnikov a rodín 
s deťmi, pre ktorých bol pripravený 
predovšetkým sobotný program, v kto-
rom mal priestor evanjelizačný koncert 
gospelovej hudobnej skupiny Anastasis 
z gréckokatolíckeho seminára spojený 
s katechézou, tradičná mládežnícka 
krížová cesta, program pre najmenších, 
ale napr. aj premietanie hodnotného 
náboženského filmu.

V spoločenstve s prešovským epar-
chom Jánom Babjakom, SJ, slávnostnú 
nedeľnú odpustovú archijerejskú svätú 
liturgiu, ktorou púť vyvrcholila, slávili 
aj košický apoštolský exarcha Milan 
Chautur, CSsR, vojenský ordinár Mons. 
František Rábek, emeritný prešovský 

biskup Ján Hirka a veľa kňazov. Mnohí 
pútnici prijali pozvanie vladyku Jána 
predložiť Bohu pri slávení liturgie v sú-
vislosti s blížiacim sa rozhodovaním 
Ústavného súdu SR o interrupciách 
úmysel za rešpektovanie ľudského života 
od počatia po prirodzenú smrť.

TELEGRAM SVÄTÉMU OTCOVI

Už od roka 1885, keď pápež Pius 
IX. vydal dekrét, v ktorom sú zapísané 
všetky odpustky, ktoré možno v Ľutine 
získať, sa tu mariánski ctitelia utiekajú 
k Presvätej Bohorodičke s vrúcnymi 
prosbami, aby ich privádzala k Ježišovi 
Kristovi a pomáhala spoznávať a zakúsiť 
jeho lásku. V telegrame zaslanom Sväté-
mu Otcovi Benediktovi XVI. mu pútnici 
ďakujú za jasné a mocné ohlasovanie ra-
dostnej zvesti, ktoré je v súčasnom svete 
také potrebné. „Vaše konkrétne postoje 
a slová nám pomáhajú ešte viac pozná-
vať lásku Ježiša Krista, ktorá je cez Váš 
pontifikát taká viditeľná. V našom živote
vnímame pravdivosť Vašich slov: ,Obdiv 

z daru, ktorý nám dal Boh v Kristovi, 
vtláča do nášho života nový dynamizmus, 
ktorý nás podnecuje byť svedkami jeho 
lásky.’ (Sacramentum caritatis 85)“

Pútnici s vďačnosťou prijali aj po-
zdrav, ktorý im zaslal pravoslávny 
arcibiskup prešovský a Slovenska Ján. 
Zároveň požiadal o ospravedlnenie 
svojej neúčasti. Tohto roka sa totiž po pr-
výkrát konala gréckokatolícka púť v Ľu-
tine o týždeň skôr, čo navrhol ako gesto 
dobrej vôle vladyka Ján Babjak, SJ, na 
stretnutí s pravoslávnym arcibiskupom. 
Doteraz slávili obidve cirkvi archijerej-
ské odpustové sväté liturgie na Ľutinskej 
hore v jednu nedeľu, v rovnakom čase, 
v tesnej blízkosti vedľa seba.

Medzi pútnikmi boli prítomní aj 
vzácni hostia – prvý prezident SR Michal 
Kováč, podpredseda NR SR Milan Hort, 
predseda PSK Peter Chudík, predseda 
SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda, viacerí 
poslanci NR SR a mnohí ďalší.

Na budúci rok si gréckokatolíci na 
Slovensku pripomenú 20. výročie vy-
hlásenia Chrámu Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Ľutine Božím sluhom 
Jánom Pavlom II. za baziliku minor.

Prázdninová súťaž
(Nižný Tvarožec, rodičia) 12. augus-

ta 2007 sa vo farnosti Nižný Tvarožec 
konala súťaž zameraná na život blaho-
slavených biskupov mučeníkov 
Vasiľa Hopka a P. P. Gojdiča. Deti 
a mládež sa mali možnosť na toto 
podujatie aktívne pripravovať 
týždeň predtým. Mali k dispozícii 
životopisy oboch biskupov. Súťaž 
sa konala v priestoroch obecného 
domu kultúry. Duchovný otec Pa-
vol Vaľko na začiatku privítal deti, 
mládež, rodičov a starých rodičov. 

Súťažiacich rozdelil do skupín. Najprv 
porozprával zaujímavosti o našich bla-
žených i o biskupovi Jozefovi Gagancovi, 
ktorý pochádzal z Vyšného Tvarožca 

a bol prešovským biskupom v 19.storočí. 
Aj nesúťažiaci – rodičia a starí rodičia – 
sa dozvedeli veľmi hodnotné informácie. 
Mládež súťažila v dvoch disciplínach: 

vedomostnej a výtvarnej.
Sme veľmi povzbudení, že aj 

takouto formou sa môžu naši 
mladí dozvedieť čosi zo života 
Gréckokatolíckej cirkvi, že mali 
ochotu pripraviť sa a zúčastniť sa. 
Nakoniec boli odmenení hodnot-
nými cenami. Najväčšou odmenou 
bola prebudená hrdosť na našich 
mučeníkov.
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Pondelok  17. september

Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado 

mnou! (Mk 10, 47b) 

V našom živote a v živote našich 

blízkych veľakrát prežívame pro-

blémy, ktoré dokážu znepríjemňo-

vať život tým, že nás zahanbujú, 

pokorujú a bolia. Spôsobujú to, že 

sa cítime odlišní od tých „normál-

nych“. Je ťažké priznať si, že mám 

problém s psychickým stavom, 

sexualitou, závislosťou od drog, 

automatov alebo niečoho iného. 

Preto sa väčšina z nás správa ako 

zástup, ktorý okrikoval slepca, 

aby mlčal. Nechceme, aby tieto 

problémy bolo vidieť. Je to aj 

pochopiteľné, lebo dnešný svet 

túži po senzáciách. Ježišovi ale 

vždy môžeme povedať o každom 

svojom kríži, tak ako slepec: „Jef-

žišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado 

mnou!“ A ak počujeme takto volať 

ľudí okolo nás, naša odpoveď má 

byť: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“

Utorok  18. september

Majte vieru v Boha. (Mk 11, 22)

Málokedy vidíme Ježiša v pozícii 

rozčúlenia a hnevu. Zdá sa nám 

dokonca zvláštne, že chce nemož-

né od figovníka, ktorý nemal svoj 

čas plodov. Z ľudského hľadiska sa 

zdá táto situácia nespravodlivá. Je-

žiš však dáva najavo svoje nároky 

a požiadavky ako ten, kto má na 

to právo – ako Vládca. Chce, aby 

sme ho vnímali aj v tejto pozícii; 

nie však so strachom, ale s vierou. 

Veľmi dobre vie, že v živote nás 

môže ochrániť len jeho všemo-

húcnosť, v ktorú nás vyzýva veriť. 

Plody, ktoré dávame vo forme 

peňazí a obiet, sú málo pre našu 

spásu, preto prízvukuje: „Majte 

vieru v Boha.“

na každý deň

(Spišská Nová Ves, Michal Hospodár) 
V nedeľu pred sviatkom Premenenia Pána 
zavítal vladyka Milan Chautur, košický 
exarcha, do farnosti v Spišskej Novej Vsi, 
aby si spolu s veriacimi pripomenul desiate 
výročie jej založenia. Zaujímavosťou je, 
že farnosť bola ustanovená ako prvá nová 
farnosť po vyhlásení Košického exarchátu, 
keď bola dovtedy filiálkou Levoče. Vladyka
Milan slávil v miestnom Chráme Premene-
nia Pána archijerejskú božskú liturgiu spolu 
s kňazmi Spišskonovoveského protopres-
byterátu. V slávnostnej odpustovej kázni 
pripomenul veriacim, že každá slávnosť 
má byť posilou viery a dobra. V závere sláv-
nosti o. Jaroslav Štefanko, protopresbyter, 
poďakoval vladykovi Milanovi za pastier-
sku starostlivosť o farnosť počas desiatich 

rokov a svojim veriacim za aktívny prístup 
k budovaniu farského spoločenstva. Litur-
gickú časť slávnosti ukončilo myrovanie, 
počas ktorého sa spieval Akatist k Ježišovi. 
Celú slávnosť spevom nádherne sprevádzal 
domáci zbor Megalinarion.

Oslava malého jubilea mala pokračova-
nie aj pri spoločenskom stretnutí v Redute, 
kde sa zišlo asi 250 ľudí. Bohatý kultúrny 
program vystriedala dokumentárna pre-
zentácia zo života farnosti. Prítomní si 
prostredníctvom videoprojekcie na plátne 
pripomenuli náročné okolnosti výstavby 
vlastného farského chrámu, ale aj rôzne 
spoločné podujatia, ktoré sa zapísali do ich 
sŕdc. V dobrej pohode sa vydarená nedeľa 
ukončila ľudovou veselicou. 

Jubileum farnosti Spišská Nová Ves

(Michalovce, Ľubomír Petrík) V so-
botu 25. augusta slávili gréckokatolíci na 
Slovensku sviatok blahoslaveného rehoľ-
ného kňaza mučeníka Metoda Dominika 
Trčku, CSsR. Obzvlášť si túto spomienku 
každoročne pripomínajú gréckokatolícki 
otcovia redemptoristi. Sídlo viceprovincie 
majú v Michalovciach. Priamo na sviatok 
slávil archijerejskú svätú liturgiu v Chráme 
Svätého Ducha v Michalovciach košický 
apoštolský exarcha vladyka Milan Chautur, 
CSsR, ktorý predniesol aj homíliu, v ktorej 
okrem iného povedal, že najväčším nepria-
teľom človeka nie je vonkajší nepriateľ, ale 
vnútorný. Preto je pre nás taká dôležitá 
vernosť Bohu, ku ktorej sme pozvaní aj 
cez pohľad na život a smrť blahoslaveného 
Metoda Dominika Trčku. 

V nedeľu bol hlavným slúžiteľom prešov-
ský eparcha vladyka Ján Babjak, SJ, ktorý na 
konci slávnosti povedal, že málo rozvíjame 
úctu našich blahoslavených mučeníkov, 
a pritom sú „darom pre túto dobu, pre 
situácie, ktoré prežívame.“ Kazateľom pri 
nedeľnej archijerejskej svätej liturgii bol o. 
Stanislav Přibyl, CSsR, provinciál Pražskej 

provincie otcov redemptoristov. Poukázal 
na rôzne aspekty života blahoslaveného 
Metoda a porovnával ich so súčasnosťou, 
resp. aplikoval ich na súčasnosť. Povedal 
tiež, že problémom dnešného človeka je 
nestálosť, chýbajúca vytrvalosť. Človek si 
dnes vyberá veľa, ale mnoho nedokončí. 
Blahoslavený Metod bol v spolupráci 
s Božou milosťou v tom, čo začal, vytrvalý 
až do konca. 

Blahoslavený Metod Dominik Trčka, 
CSsR, sa narodil 6. júla 1886 vo Frýdlante 
nad Ostravicí v Českej republike. Od roka 
1921 pôsobil v kláštore otcov redempto-
ristov v Stropkove a v Michalovciach. Celý 
svoj rehoľný život zasvätil službe Bohu 
a nesmrteľným dušiam Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku. Po násilnej likvidácii 
Gréckokatolíckej cirkvi bol odsúdený na 
12 rokov väzenia. Zomrel ako mučeník vo 
väzenskej nemocnici 23. marca 1959. Bla-
horečil ho pápež Ján Pavol II. 4. novembra 
2001 na Námestí sv. Petra v Ríme, spolu 
s prešovským biskupom mučeníkom Pav-
lom Petrom Gojdičom, OSBM. 

Slávnosť blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, CSsR

(Čirč, Ľubomír Petrík) Významné 
pútnické miesto Prešovskej eparchie sa 
nachádza v obci Čirč v Staroľubovnian-
skom protopresbyteráte. V roku 1898 tu 
došlo k mimoriadnym udalostiam, ktoré 
sú zaznamenané vo farskej kronike a stali 
sa základom pútnickej tradície. Každo-
ročne sa na Mariánskej hore v Čirči koná 
eparchiálna odpustová slávnosť Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky. 

Tohto roka v nedeľu 26. augusta bol 
hlavným slúžiteľom slávnostnej odpusto-
vej svätej liturgie protosynkel Prešovskej 
eparchie o. Marcel Mojzeš. Na slávnosti sa 
zišlo asi 3000 veriacich, medzi ktorými bola 

aj skupina pútnikov z Gréckokatolíckej far-
nosti sv. Petra a Pavla z Krynice v Poľsku. 

Otec Marcel Mojzeš v homílii vychádzal 
z evanjelia, v ktorom Ježiš navštívil dom 
Marty a Márie. Martu vyrušovalo to, čo ro-
bila Mária, a Máriu asi to, čo robila Marta. 
„Evanjelium nás pozýva vedieť si vybrať to, 
čo je dôležité a potrebné.“ 

Pútnikov privítal a na konci im po-
ďakoval domáci duchovný otec Jaroslav 
Popovec. 

Program odpustovej slávnosti sa začal 
už v sobotu popoludní a pokračoval až do 
nočných hodín.

Eparchiálna odpustová slávnosť v Čirči
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Určite aj toto sa 
dialo počas ex-
archátnej  od-

pustovej slávnosti v Klo-
kočove, ktorá sa tohto 
roka uskutočnila od 11. 
– 12. augusta. 

P r v é  S l av a  I s u s u 
Christu sa najväčším 
odpustovým miestom 
Košického apoštolského 
exarchátu rozozvučalo 
v sobotu 11. augusta 
o štvrtej poobede. Po 
privítaní pútnikov na-
sledoval moleben k našej nebeskej 
mamke, po ňom Veľká večiereň. Z nád-
herných textov o zosnutí Bohorodičky 
prechádzala na všetkých modliacich sa 
skôr radosť ako smútok z toho, že sme 
sa vlastne stretli kvôli spomienke na jej 
pohreb. No ako aj niekoľkokrát počas 
večera zaznelo, v tento deň sa právom 
celá Cirkev raduje, pretože si pripomí-
name nielen to, že od nás odišiel vzácny 
človek, ale najmä to, že Mária bola aj 
s telom vzatá do neba svojím synom Je-
žišom Kristom. Práve na tento radostný 
aspekt upozornil vladyka Milan počas 
svojej slávnostnej homílie a rozvinul 
ho ešte o jednu zaujímavú skutočnosť, 
ktorú spomenieme neskôr. 

Príjemnou liturgickou novinkou na 
tohtoročnej odpustovej slávnosti bolo 
Malé svätenie vody, ktoré nasledovalo 
po večierni. „Malé neznamená krátke,“ 
upozornil hneď na začiatku otec Marcel 
Gajdoš a vzápätí vysvetlil, že slovíčko 
malé v tomto prípade upozorňuje na 
fakt, že ide o iné svätenie vody, ako to, 
ktoré sa vykonáva na sviatok Bohoz-
javenia. 

Z priamo posvätenej vody sa medzi 
zdraviachtivých pútnikov rozdeľovali 

posledné kvapky, keď sa nám z pier 
a sŕdc začalo drať prvé Raduj sa, Boho-
rodička. Nasledoval posvätný ruženec 
pod vedením sestier služobníc nepo-
škvrnenej Panny Márie, ktorý vrcholil 
príchodom vladyku a celého kňazského 
zboru. Počas neho už boli na kantor-
skom pódiu nastúpení a pripravení 
mladí speváci a hudobníci – zborík 
Archeus z Poruby pod Vihorlatom 
– ktorí svojím spevom veľmi príjemne 
„kontrovali“ dvanástke bohoslovcov 
sprevádzajúcich celú svätú liturgiu. 

Svetlá reflektorov už v tom čase
dávali jasne na známosť, že slnko 
bude niekoľko najbliž-
ších hodín „pod našimi 
nohami“, keď sa celým 
liturgickým priestorom 
rozliehali slová o tom, 
že máme zmýšľať ako 
Kristus Ježiš (Flp 2, 25n) 
a že Marta si vybrala 
dobrý podiel (Lk 11, 
38n). S úctou vladyka 
pobozkal  evanjel iár 
a požehnal ľud, aby bol 
otvorený na ďalšie prijí-
manie Božieho slova. 

Vladyka sa počas homílie držal 
témy vzťahu rodičov a detí. „Ak sme 
svedkami toho, že v demokratickej 
spoločnosti absentujú prejavy úcty 
a vďačnosti, odpoveď na otázku, ako je 
to možné, musíme hľadať v rodinách,“ 
povedal hneď po úvodnom oslovení 
pútnikov a pokračoval poukázaním 
na štvrté Božie prikázanie – prikázanie 
o úcte k rodičom, ktoré „zabezpečuje 
požehnanie alebo prekliatie“. Hovoril 
taktiež o prejavoch lásky, ktoré hovo-
ria aj o štádiu, v akom sa láska medzi 
deťmi a rodičmi, či rodičmi a deťmi, 
nachádza. Najprv je to telesná – citová 
láska a keď aj láska dospieva, stáva sa 
praktickou a obetavou, ktorá by nás 
mala sprevádzať až do smrti. „Tak, 
ako dieťa potrebuje lásku rodiča, tak 
ju potrebuje zažívať aj rodič od svojho 
dieťaťa.“ Týmto vladyka poukázal na 
fakt, že nielen deti sú tie, ktoré pri 
svojej výchove potrebujú zažívať lásku 
a byť ňou vedené k poslušnosti, ale sú 
aj tými, ktorí majú prechovávať lásku 
a úctu k svojim rodičom, a to aj vtedy, 
keď sú už samy rodičmi. Ináč bude 
v našich rodinách vládnuť ignorancia 
a nevrlosť. Pred týmto nás vladyka vy-
stríhal: „Už je toho vo svete dosť, začni-
me žiť úctu a lásku v našich rodinách.“ 
Na záver svojho príhovoru vladyka 
kládol za vzor takéhoto života Svätú 
rodinu. V nej sa jasne odzrkadľuje 
obojstranný rodinný vzťah živej lásky: 
Mária sa nebála neopustiť syna ani vte-
dy, keď trpel na kríži, a Ježiš bol svojim 
rodičom poslušný a neskôr z vďačnosti 
vzal svoju matku k sebe do neba.

Mňa osobne veľmi oslovilo to, že pri 
prežívaní rodinných vzťahov nemám 
zabúdať ani na tie najjednoduchejšie 

reportáž

z celoexarchátnej odpustovej slávnosti v Klokočove

CTI OTCA SVOJHO I MATKU SVOJU,
aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

Je pokojný sobotný podvečer pred sviatkom Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky. Po hladine kráča muž. Jeho krok je istý,  
nasmerovaný priamo k malému kostolíku, ktorý stojí na brehu jaze-
ra. Po tom, ako svojím slovom učil zhromaždený zástup pútnikov,  
je ochotný na slovo kňaza: „Vezmite a jedzte“ znova zaň položiť 
svoj život a nasýtiť ho svojím telom a krvou. 

Tým mužom bol Pán Ježiš a nasýtených pútnikov bolo toľko,  
že zaplnili celé nádvorie pred chrámom, v ktorom sa nachádza 
kópia milostivej ikony Bohorodičky. 
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Streda  19. september

Aby vám Otec odpustil. (porov. Mk 

11, 25) 

Aby sme v živote prežívali určitý 

komfort a pohodu, musíme mať 

naplnené aspoň v minimálnej 

miere svoje ľudské potreby. V spo-

ločnosti to definujeme ako zákon 

vo forme základných ľudských 

práv. Žiadnemu človeku nesmú 

byť odoprené, a kto by ich porušo-

val, bol by postihovaný sankciami. 

Ježiš nám ukazuje, že k našej 

základnej ľudskej potrebe patrí aj 

odpustenie. Boh sa rozhodol od-

pustiť nám hriechy, aby nám vrátil 

životný komfort. Musíme k nemu 

však prispieť aj my tým, že ho 

skrze naše odpustenie doprajeme 

aj našim vinníkom. 

  

Štvrtok  20. september

Aj ja sa vás na niečo spýtam. Odpo-

vedzte mi, potom vám poviem... (Mk 

11, 29)

Zo školských liet si určite pamätá-

me situácie, keď sa spolužiaci 

snažili odpovedajúcemu kama-

rátovi všetkými spôsobmi po-

môcť, aby jeho odpoveď bola čo 

najlepšie ohodnotená. V mnohých 

prípadoch prinášal tento úskok 

požadovaný efekt. Za Ježišom 

prichádzajú veľkňazi, zákonníci 

a starší s požiadavkou, aby im 

našepkal správnu odpoveď. Ježiš 

však odmieta hodnotiť našepkané 

vedomosti. Zmysel majú iba tie, 

ktoré pochádzajú z vlastnej hlavy 

a srdca. Našepkaná správna odpo-

veď tu nič nerieši.

Akým učeníkom som ja? Tým, 

ktorý sa spolieha na ťaháky a na-

šepkania, alebo tým, ktorý používa 

vlastné srdce a úsudok viery ako 

svoju odpoveď?

prejavy lásky. Sám totižto 
v svojom živote zakúšam, že 
cez ne prúdi do vzťahov veľa 
Božieho požehnania. No vráť-
me sa naspäť do Klokočova.

Slávnosť sa prehupla do 
slávenia liturgie obety a po 
záverečnom prepustení ju 
ukončilo odovzdávanie cer-
tifikátov pre tohtoročných
animátorov nášho exarchátu. 
Tí mali pre vladyku a všetkých 
nás pripravenú krátku pieseň. 
So svojou notou z prednej 
strany a nápisom animátor 007 zo zadnej 
strany trička, prijímali z rúk vladyku svoju 
novú – animátorskú – misiu v službe mlá-
deži. Nasledovala beseda s novokňazmi, 
do ktorej nás mariánskymi piesňami 
vovádzala a počas nej aj občerstvovala 
kapela Anastazis. 

Bola hodina pred polnocou a otázky na 
vladyku a novokňazov sa ešte stále sypali. 
A tak museli mladí pútnici z Rakovca nad 
Ondavou, ktorí mali so svojím kňazom o. 
Milanom Mojžišom viesť Eucharistickú 
pobožnosť, ešte chvíľku počkať. 

Po eucharistickom požehnaní 
nasledovala tradičná polnočná svätá 
liturgia, kde dostal priestor na spev 
mládežnícky zborík z Klokočova. 
O hodinu a pol od jej začiatku už 
v strede nádvoria stál mohutný 
drevený kríž, ktorý pozýval poma-
ly usínajúcich pútnikov do ďalšej 
modlitby. Viedli ju mladí z Trebišova 
a nesenie kríža ostalo na ich novom 
kaplánovi o. Františkovi Fedoriši-
novi. 

Nadránom, s prvými zábleskami 
svetla, sa Klokočovom opäť rozlieha-
li slová Požehnaný Boh náš. Vytrvalý 
mariánsky pútnik prechádzal z reži-
mu osobnej modlitby opäť do stavu 
spoločného budovania Božieho 
kráľovstva. Do nového dňa sme vstú-
pili modlitbou Akatistu k Presvätej 
Bohorodičke, po ktorej nasledovala 
utiereň sviatku. Po nej slávenie svätej 
liturgie v cirkevnoslovanskom jazyku, na 
ktorej zaznela výzva na zjednotenie sa 
s Bohom v láske. V stupňujúcom sa prílive 
pútnikov začala v čase medzi liturgiami 
pulzovať modlitba posvätného ruženca. 

Na hodinkách bolo desať nula nula, na 
perách pieseň Zhliadni, ó, Mária a v ušiach 
bili zvony. Nebojte sa, to len klokočovský 
kostolík radostne oznamoval našim ušiam 
i dušiam, že sa blíži sprievod kňazov, aby 
spoločne s celým zhromaždením slávili 
archijerejskú svätú liturgiu. Svojím požeh-
návaním na štyri svetové strany ju otváral 
prešovský eparcha vladyka Ján Babjak, 
ktorého aj s duchovenstvom a pútnikmi 

vzápätí privítal domáci vladyka Milan 
Chautur. 

V slávnostnej homílii sa vladyka za-
meral na prosebnú modlitbu kresťana. 
Hneď na úvod sa nás opýtal, aká je naša 
osobná modlitba, za čo prosíme najčas-
tejšie. Vystríhal nás pred tým, aby sme sa 
v modlitbe upierali iba na materiálne veci. 
„Zlaté teľa v našich modlitbách musí byť 
rozbité,“ povedal, „pretože šťastie nespo-
číva v tom, či mám dosť peňazí, alebo či 
som v dobrom zdravotnom stave.“ Máme 

sa zastaviť a pozerať sa ako dieťa na ženu, 
ktorá nehľadala materiálne výhody, ale 
chcela celým srdcom slúžiť Bohu. A cez 
tento obraz modliacej sa matky prosiť 
o dar väčšej viery v toho, ktorý jediný je 
naším naozajstným šťastím.

Teraz držíš v rukách tento časopis 
a o pár riadkov sa skončí aj tento článok, 
no na ďalšiu životnú cestu môžeš vykročiť 
naštartovaný vladykovou výzvou: „Venujte 
osobitný čas modlitbe vo svojich rodinách, 
aby v nich prebývalo viac Kristovej lásky 
a pokoja.“ 

Adam Mackovjak

na každý deň
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reportáž

Priestranstvo okolo chrámu sa 
tento rok viditeľne zmenilo. Aj 
baziliku čaká niečo nové. Po 

stranách hlavnej lode ako krídla holu-
bice vyrástli dve menšie. Boží dom teda 
bude môcť objať ešte väčšie množstvo 
pútnikov ako doteraz. 

Keďže sa už sv. liturgia skončila, 
stúpam sa Mariánsku horu, kde sa má 
onedlho začať koncert skupiny Anas-
tasis. Celý sobotňajší program na hore 
je zameraný predovšetkým na mladých 
ľudí. Poobede sa tu rozložilo divadlo des 
Jano, ktoré detským srdciam ponúklo 
svoju rozprávku. Teraz prišli na rad star-
ší. Cestou na horu stretávam skupinky 
i jednotlivcov prúdiacich oboma smer-
mi. Potichu sa zhovárajú alebo sa v tichu 
modlia. Rodinka kráčajúca predo mnou 
sa na chvíľu zastaví pri stánku, aby naj-
menšiemu splnili sladké želanie. Potom 
s medovníkovým srdiečkom pokračujú 
v ceste. Prechádzam okolo lúky, na ktorej 
si zopár mladých rozložilo stany. Veselo 
pobiehajú a chystajú sa na program. Ešte 
kúsok a naberám dych pri kríži. Potom 
tichá modlitba v kaplnke. 

Na Mariánskej hore sa aj vladyka Ján 
spolu so svojím sprievodom na chvíľu 
zastaví pred oltárom. V tichu sa radia, 
aby zajtrajšia nedeľná slávnosť mohla 
hladko prebehnúť.

Pri oltári na pravej strane liturgic-
kého priestoru sa krátko po ôsmej (po 
nevyhnutných technických prípravách) 
rozochvejú struny na hudobných ná-
strojoch i vnútri poslucháčov. Množ-
stvo mladých sa veľmi rýchlo „prebudí“ 

a pred oltárom tancuje a spieva v ryt-
moch skupiny, ktorú tvoria bohoslovci 
z prešovského seminára. Medzi elek-
trické gitary, klávesy a bubny skvele 
zapadnú aj klasické husličky. Všetci 
svojou sviežosťou vytvárajú kontrast 
k padajúcemu súmraku. Stretávajú sa 
tu mnohí, ktorí len nedávno zatvorili 
pomyselné brány Stretnutia gréckokato-
líckej mládeže v Bystrej. Srdečné objatia 
a bozky starých i nových kamarátov. 
Piesne sa striedajú s povzbudivými 
slovami o. Jozefa Marettu, ktorý pozýva 
prijať Krista do svojho života, obnoviť 
vzťah s ním alebo ho nanovo začať 
budovať, prijať ho za svojho Spasiteľa 
a Pána. Niekoľkonásobné zvolanie: 
„Ježiš!“ z nespočetného množstva úst 
sa nesie medzi vrchmi obklopujúcimi 
odpočívajúcu podhorskú dedinku. Keď 
sa už poriadne zotmie, hľadisko sa mení 
na roj svätojánskych mušiek. Všetci dví-
hajú rozsvietené mobily. Zaznieva: „Vy 
ste svetlo sveta.“ V duchu si hovorím: 
„Keď sa pozrieš na mobil, pamätaj na 
to. A nech je ťa vidno poriadne ďaleko.“ 
Pesničky z domácej kuchyne striedajú 
tie, ktoré sa zrodili za hranicami našej 
krajiny. Pozývajú modliť sa nielen ústa-
mi, ale aj srdcom. Príjemná atmosféra, 
ktorú sa piatim bohoslovcom podarilo 
vytvoriť, vrcholí záverečnými ukazovač-
kami a pokusom o mexické vlny.

 Ešte hodnú chvíľu sa ozýva smiech 
a priateľské rozhovory, kým celkom 
umĺknu. Pozvaní sa môžu spolu s o. 
Petrom Komanickým a asi tridsiatkou 
gréckokatolíckych oázistov zapojiť do 
pobožnosti krížovej cesty. Po dvoch 
zastaveniach sa zástup pohne a vystu-
puje za krížom smerom k prameňu. 

z celoeparchiálnej odpustovej slávnosti v Ľutine

STÚPAJÚ A SÍL IM PRIBÚDA

Keď prichádzame do Ľutiny, pomaly sa zvečerieva. Auto sa s ťažkos-
ťami prediera cez zástupy ľudí v uličkách. Neskôr sa dozvedáme, že 
sa práve skončila archijerejská sv. liturgia, ktorá bola v priamom 
prenose vysielaná do Rádia Lumen. O chvíľu už  parkujeme v rozľa-
hlej farskej záhrade. Stretávam známe tváre pútnikov, kňazov, 
bohoslovcov. Jedni slúžia, iní oddychujú, ďalší čakajú na odpuste-
nie. Rady kajúcnikov pripomínajú tie pri rieke Jordán, ktoré krstil 
predchodca Ján. Aj pre nich sa začína nový život.
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Piatok  21. september

...a dedičstvo bude naše! (Mk 12, 

7b)

V podobenstve o zlých vinohrad-

níkoch vidíme mnoho neprávosti 

a zla, ktorého sa podnájomníci 

vinohradu dopustili. Všetky však 

majú jeden spoločný koreň: 

vinohradníci si začali osobovať 

právo, ktoré patrilo iba majiteľovi 

– rozhodovať o úrode. Aj my sa 

veľakrát dopúšťame podobného 

omylu. Nárokujeme si absolút-

ne právo rozhodovať o svojom 

živote, rodine, čase, majetku, 

peniazoch, osobách... Tým však aj 

my, podobne ako vinohradníci, 

zabíjame výzvy a ponuky Božieho 

hlasu vo svojom srdci. Aj v dnešný 

deň Boh žiada svoj podiel.

Sobota  22. september

Múdre si vzali s lampami aj olej do 

nádob. (Mt 25, 4)

Keď si balíme batožinu pred 

cestou na dovolenku, zvykneme 

pridať do nej veci navyše – pre 

istotu. Keď kupujeme suroviny 

na koláč, zoberieme trocha 

väčšie množstvo – pre istotu. Keď 

objednávame materiál na dom, 

prirátame určité percento navyše 

– pre istotu. V podobenstve 

o desiatich pannách sa múdre 

panny odlišujú od nerozumných 

iba tým, že si vzali ešte navyše 

olej do nádob. Naša duša sa stala 

panenskou – teda čistou – vo 

chvíli krstu. Tu dostávame zažaté 

svetlo viery, ktoré treba chrániť 

a zachovať, kým nepríde ženích. 

Na to je potrebný olej našich 

skutkov. Beriem ho len do lampy 

– robím to, čo musím? Alebo aj 

navyše – čo nemusím? V tom je 

múdrosť.

na každý deň

Symbolicky sa toto miesto zjednocuje 
s Kristovým krížom – prameňom nášho 
života. Núti človeka premýšľať nad tým, 
kde sú jeho pramene. Po jej skončení sa 
vracajúci pútnici stretávajú s tými, ktorí 
vystupujú hore, aby v túto noc slávili na 
priesečníku svojich ciest sv. liturgiu. 

Polnočnú sv. liturgiu už tradične vedú 
členovia Neokatechumenátnej cesty. Počas 
úvodnej piesne vystupuje pred oltár deväť 
presbyterov, ktorým predsedá o. Peter Rus-
nák. Mierne zastretým hlasom do nočného 
ticha zvolá: „Požehnané kráľovstvo...!“ 
Túto výnimočnú odpustovú liturgiu dopĺ-
ňajú piesne, ktoré sú typickým sprievod-
ným znakom týchto spoločenstiev. Čítaniu 
apoštola a evanjelia predchádzajú krátke 
vstupy laikov – úvody, ktoré pozývajú uši 
i duše prítomných k počúvaniu a hlbšie-
mu ponoreniu sa do Božieho slova a jeho 
tajomstiev.

Homília je pluhom, ktorý preoráva úhor, 
aby semeno Božieho slova mohlo prenik-
núť hlbšie. Cez evanjelium o bohatom 
mladíkovi o. Peter odkrýva neschopnosť 
človeka rozdať všetko, čo má. Božie slovo 
sa tak stáva liečebným ústavom pre tých, 
ktorí si až doteraz mysleli, že sú svätí a do-
konalí. Pozýva skloniť sa pred Božou veľ-
kosťou, milosrdenstvom a v pokore uznať 
vlastnú hriešnosť – to, že srdce človeka je 
„prilepené“ k veciam tohto sveta. Aj na-
priek týmto jasným usvedčujúcim slovám 
ponúka nádej – Bohu nič nie je nemožné. 
Po záverečnej piesni a Dávidovom tanci sa 
početné zhromaždenie pomaly rozchádza. 
Väčšina sa vracia domov, no mnohí sa ráno 
na slnkom zaliatej hore stretnú opäť. 

Nočný program pokračuje. Otec Milan 
Záleha sa už skláňa nad technikou. Pripra-
vuje premietanie filmu o sv. Maximiliánovi 
Kolbem Život za život. Keď sa film skončí, 
utíchnu aj posledné zvuky. Malé skupinky 
pútnikov sa tuhšie zakrútia do diek a spa-
cích vakov. Aj keď v tomto roku je ľutinský 
odpust o týždeň skôr, všetci cítia, že hory 
už dýchajú jeseňou. 

Vytrvalci sa s prvým brieždením znova 
skláňajú pred eucharistickým Kristom. 
V tom istom čase sa pútnici v bazilike 
začínajú modliť svätý ruženec. 

Ráno vychádzajúce slnko sľubuje, 
že predsa len ešte má svoju moc. O pol 
desiatej sa poriadne oprie do sprievodu, 
ktorý sa od baziliky pohýna smerom na 
Mariánsku horu. Hlavy Cirkvi v modrom 
vedú asi 200-metrový zástup veriacich ako 
rieku, ktorá tečie navzdory prirodzenej 
logike – stúpa smerom nahor, proti prúdu. 
Slávnosť vrcholí. Traja biskupi, vyše 100 
koncelebrujúcich kňazov a niekoľko tisíc 
pútnických sŕdc sa skláňa pred Božím ta-
jomstvom nášho Pána a jeho i našej Matky 
Presvätej Bohorodičky. Mons. František 
Rábek, ktorý je po prvýkrát hosťom v Ľu-
tine, pripomína, že tento sviatok je veľmi 
dôležitý aj v súčasnosti. Hovorí o tom, že 
aj naša duša sa raz ocitne v Božích rukách. 
Dôležité je žiť podľa Božej vôle. Často nám 
Boh túto svoju vôľu zvestuje cez blížnych, 
ktorí sú zodpovední za nás alebo za ktorých 
sme zodpovední my.

Záverečné slová vladyku Jána Bab-
jaka povzbudzujú nielen domácich, ale 
všetkých, ktorým sa Ľutina stáva počas 
odpustu druhým domovom. Sľubuje, že 
sa bude snažiť o to, aby bazilika bola o rok 
dokončená a aby sa na Božiu slávu pri svo-
jom výročí mohla zaskvieť v obnovenom 
šate. Po slávnostnom požehnaní nasleduje 
neoddeliteľné myrovanie. Voňavý olej 
stekajúci po čelách pohmkáva prastarú 
Dávidovu pútnickú pieseň:

Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu. 
Je to sťa vzácny olej na hlave, 
čo steká na bradu, na Áronovu bradu, 
čo steká na okraj jeho rúcha. 
Sťa rosa na Hermone, 
čo padá na vrchy sionské.
Tam Pán udeľuje požehnanie
a život naveky. (Ž 133)

Dada Kolesárová
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 jubileum

Náš drahý jubilant sa narodil 4. 
septembra 1957 v Snine. Det-
stvo prežil v dnes už nejestvu-

júcej rusínskej obci Veľká Poľana na 
východe Slovenska, kam sa dodnes rád 
vracia. Ako nadaný a zbožný chlapec 
citlivo vnímal neexistenciu Gréckoka-
tolíckej cirkvi, opustené chrámy a ve-
riacich bez kňazov. V tejto atmosfére 
sa v jeho duši zrodila túžba vyslovená 
najprv v tichosti: „Chcem byť kňazom.“ 
Povolanie do duchovného stavu v ňom 
pomaly, ale pevne dozrievalo, takže 
už počas stredoškolských štúdií na 
gymnáziu v Humennom v roku 1974 
zložil prvé rehoľné sľuby v Kongregácii 
Najsvätejšieho Vykupiteľa (redem-
ptoristov). V čase tvrdej ateistickej 
ideológie to nebolo potvrdenie vlastnej 
výhodnej projekcie života, ale krok do 
neznáma, urobený s dôverou v Božiu 
pomoc. Rozhodnutie vstúpiť medzi 
redemptoristov možno pokladať za 
prvé existenciálne nasmerovanie jeho 
života, ktoré s radosťou uskutočnil. Po 
maturite bol prijatý na Cyrilo-metod-
skú bohosloveckú fakultu v Bratislave, 
kde popri duchovnej formácii rozvíjal 
svoje intelektuálne dary v štúdiu ka-
tolíckej teológie. Krásne roky štúdií 
ubehli ako voda a mladý levita sa po-
stavil pred biskupa svätiteľa, aby mu 
vložením svojich rúk a modlitbou udelil 
sviatosť kňazstva. Kňazstvo prijal z rúk 
križevackého eparchu Dr. Joachima 
Segediho 14. júna 1981 v Prešove ako 
slobodný muž, naplnený Bohom a za-
pálený pre budovanie jeho kráľovstva. 
Ešte predtým tajne zložil večné sľuby 
v kongregácii redemptoristov. Prvú 
primičnú liturgiu slávil v obci Zemplín-
ske Jastrabie, kam sa medzičasom celá 
rodina presťahovala. 

Roky kňazského účinkovania začal 
v pastoračnej službe vo farnostiach Bo-
rov a Kalinov. Počas výkonu základnej 
vojenskej služby v rokoch 1982 – 1984 
v Strašiciach a Lounách v Čechách 
pôsobil ako kňaz medzi vojakmi. Po 
absolvovaní základnej vojenskej služby 
pôsobil vo farnostiach Medzilaborce 
(1984-85), Šmigovec (1985-89), Po-
rúbka (1989-92). Pre svoju aktívnu 
pastoračnú činnosť s mládežou bol 
v pozornosti Štátnej bezpečnosti. Na-
priek tomu vždy prejavoval odvahu 
i dôveru v Boha, ktorý riadi cesty života 
svojich verných. Tí, ktorí mali možnosť 
byť vtedy v jeho blízkosti, vedia, že celý 
svoj kňazský zápal a entuziazmus vložil 
do služby veriacim, najmä mládeži. 1. 
júla 1990 bol zvolený za protoigumena 
(viceprovinciála) kongregácie redem-
ptoristov so sídlom v Michalovciach. 

Vladyka Milan Chautur, CSsR, oslavuje polstoročnicu

JA SA ŽIVOTA NEBOJÍM! 
Nedávno, v lete minulého roka sme si pripomenuli 25 
rokov od kňazskej vysviacky vladyku Milana Chautura, 
začiatkom tohto roka 15 rokov od jeho biskupskej chiro-
tónie a už tu máme ďalšie významné životné jubileum. 
Košický apoštolský exarcha Mons. Milan Chautur sa 
začiatkom septembra dožíva okrúhlej päťdesiatky. Je 
to vzácna príležitosť, aby sme v mene jeho blízkych spo-
lupracovníkov i všetkých kňazov a veriacich pozdravili 
jubilanta krátkym medailónom.
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Nedeľa  23. september

... ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo 

padajú zo stola ich pánov. (Mt 15, 27)

Ľudia v dnešnej dobe stále viac pre-

žívajú to, že činnosť jedného človeka 

alebo určitej skupiny veľmi silno 

zasahuje do života ostatných. Svet 

je pospájaný neviditeľnými putami 

vzťahov a závislostí. To, čo robia a vy-

myslia na jednej strane zeme, sa za 

veľmi krátky čas prejaví na jej opač-

nom konci. Na tejto pravde postavila 

svoj argument viery kanaánska žena. 

Pochopila, že dobro, ktoré prežívajú 

vyvolené deti, nenáleží len im, ale 

môže ho prežívať aj ich okolie.

Dnes si chcem uvedomiť, že každý 

môj skutok – či dobrý, či zlý – nie 

je len moja vec, ale vplýva na moju 

rodinu, priateľov, spolupracovníkov, 

spolužiakov, národ, celú zem. Preto 

nesmiem byť ľahostajný k tomu, aké 

skutky konám a vnímam okolo seba. 

Pondelok  24. september

... a z neba zaznel hlas: „Ty si môj 

milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ 

(Lk 3, 22b)

Nad každým pokrsteným kresťa-

nom sa deje to, čo vidno v súvislosti 

s krstom Ježiša Krista. Otvára sa nebo, 

aby sme mali jasný cieľ svojho života. 

Zostupuje Svätý Duch, aby nám 

pomáhal, posväcoval nás na ceste 

k tomuto cieľu. A Otec potvrdzuje, že 

sme jeho milované deti, v ktorých má 

zaľúbenie, preto, aby nás k tomuto 

cieľu pritiahol.

Dnes si chcem viac uvedomiť, prečo 

žijem.

na každý deň

Bola to v slobodných podmienkach 
života Cirkvi nová úloha.

O dva roky na to prišlo k druhej exis-
tenciálnej zmene. 11. januára 1992 pápež 
Ján Pavol II. vymenoval Milana Chautura, 
CSsR, za titulárneho kresimenského bis-
kupa a pomocného prešovského biskupa. 
Biskupskú chirotóniu (vysviacku) prijal 
29. februára 1992 v Mestskej hale v Pre-
šove z rúk prešovského sídelného biskupa 
Mons. Jána Hirku. V tom čase bol podľa 

svedectva apoštolského nuncia 
Luigiho Dossenu najmladším 
biskupom Katolíckej cirkvi a veľ-
kým darom pre miestnu grécko-
katolícku cirkev. V biskupskom 
hesle z evanjelia sv. Jána: „Hľa, 
tvoja matka“ je vyjadrená jeho 
synovská úcta k Presvätej Bo-
horodičke, ktorá tvorí podstatnú 
časť jeho duchovnej orientácie. 
Päť rokov sa ako pomocný pre-
šovský biskup venoval všemožnej 
pomoci prešovskému sídelnému 
eparchovi Jánovi Hirkovi a pas-
torácii mládeže. 

21. februára 1997 bol pre-
osvietený vladyka Milan Chautur 
vymenovaný pápežom Jánom 
Pavlom II. za prvého apoštolské-
ho exarchu pre novovytvorený 
apoštolský exarchát katolíkov 
byzantského obradu v Košiciach. 
Toto významné vymenovanie 
môžeme pokladať za tretiu exis-
tenciálnu výzvu v živote nášho 
jubilanta. V kázni pri svojej 
inštalácii v košickej katedrále 
vtedy, okrem iného, uviedol: 
„Mnohí sa ma pýtajú, či sa nebo-
jím tejto služby. Odpovedám im: 
,Ja sa života nebojím.’“ Áno, po 
rokoch strávených s jubilantom 
s celou pravdivosťou potvrdzu-
jeme, že vladyka Milan dáva do 
popredia život. Božský i ľudský 
v jemu vlastnej syntéze. Je nepo-
chybne pastoračným biskupom 
s milujúcim srdcom. S nezlom-
nou energiou je neustále prítom-
ný na duchovných podujatiach, 
kde posilňuje zverené stádo vo 
viere. Pravidelne prichádza na 
fatimské soboty do Klokočo-
va, ktoré sa stali oázou pokoja 
a posilnenia pútnikov v úsilí 
o kresťanský život. Osobitne mu 
prirástla k srdcu mládež, ktorej 
venuje stretnutia na farskej, ex-
archátnej i celoslovenskej úrovni. 
V svojom prístupe k mládeži je 
vždy otvoreným, múdrym rad-
com a sprievodcom pri hľadaní 
ich správnej životnej orientácie 

a cieľa. Pozná hodnotu úsmevu a aj preto 
je medzi mladými stále sám mladý. 

Pri vzácnej príležitosti životného ju-
bilea vám, preosvietený vladyka Milan, 
želám a vyprosujem veľa Božích milostí, 
pevné zdravie a energiu pri napĺňaní šľa-
chetných zámerov duchovného rozvoja 
Košického exarchátu a prevolávam: Na 
mnohaja i blahaja lita!

Michal Hospodár

Juraj Duda

AxiosAxios
pre biskupa Milana Chautura

Samuel pomazal za kráľa najmenšieho

zo synov Izaiho. Neplatí logika.

Bolo to na  pokyn Boha najvyššieho.

On nehľadí na výzor. Do sŕdc zrie, preniká.

Tak pokyn dá pomazať zasa mladíka

z chudobného rodu a naviac pokorného.

Reč blahoslavenstiev k nemu nezaniká,

v hluku svetských mámení zaznieva pre neho

van Ducha Svätého. Ticho, no úpenlivo:

Ty si môj syn vyvolený. Neváhaj ním byť.

V duši to klíčilo, rástlo a nielen snilo.

Pánovi len patriť a mu život zasvätiť

a ostať verne jak syn s jeho Matkou milou.

Šaulovi sa mladík zapáčil, Pán tak chcel.

Aj tento mladík ukázal sa bojovníkom,

mocným hrdinom, aj v reči vyznať sa vedel.

Nuž do priazne Kráľa tak nebadane vnikol.

Kráľ ho požehnáva – už pomazaného.

Filištíncov kosí, nezmôže nič Goliáš.

On víťazí nad zlom napriek piklom zlého.

Vieme, že je Pánom pomazaný, pastier náš.

K jeho jubileu znejte vrúcne modlitby.

Za biskupa Milana dnes Pána pros,

aby Večný Pastier požehnával ho, aby

dnes i vo večnosti znelo preňho A X I O S.

Biskupovi Milanovi, CSsR, 

k životnému jubileu (4. sept. 1957)
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Ako pomocný biskup Prešovskej 
eparchie ste sa dotkli sŕdc mnohých 
mladých ľudí. Dotkli sa aj oni toho 
vášho?

Biskupská konferencia mi ako 
mladému biskupovi pridelila rodinu 
a neskôr aj mládež. 
Nezávisle od toho 
som cítil, že toto bude 
moja oblasť na dlhé 
roky, nakoľko mám 
s mladými ľuďmi ešte 
stále veľa spoločného, 
a to nielen vekom, ale 
i víziou budúcnosti. 
Hneď som začal roz-
mýšľať, čo podniknúť, 
aby som zhromaždil 
okolo Krista mladých 
ľudí. 

Svet zhromažďuje 
mládež okolo rôznych 
vecí. Toto všetko ma 
doviedlo k prvému 
stretnutiu gréckoka-
tolíckej mládeže, lebo dovtedajšie 
„partizánčenie“ po farnostiach už bolo 
nedostačujúce. Pomohol nám pán 
Nižník, ktorý prevádzkoval objekt na 
priehrade Ružín, kde sme sa s mládežou 
Slovenska mohli stretnúť.

Dnes je toto podujatie jedným 
z najmasovejších stretnutí mládeže 
na Slovensku. Ako to bolo na počiatku 
dejín týchto stretnutí?

Začiatky boli vďaka ekonomickým 
nárokom ťažké. Žijeme v priestore, 
ktorý nikdy nevynikal ekonomickou 
silou. Ale keďže sme vedeli, že je to nut-
nosť, našli sme riešenie. Tieto stretnutia 
potom pokračovali vďaka pánovi Laka-
tošovi v Juskovej Voli, aby sa nakoniec 
usadili v Bystrej pri Humennom. Práve 
tu som mal známych ľudí z čias, keď 
som pôsobil v Humennom alebo v Ka-
linove, napr. pani Hrisenkovú. Otvoril 
sa nám priestor, ktorý patril Chemesu 
a dnes slovo Bystrá už pre našu mládež 
niečo znamená. Tieto letné stretnutia 
nemajú byť len športovo-rekreačnými 
podujatiami, ale majú predovšetkým 
mladých ľudí formovať cez modlitbu, 
prednášku či prácu v skupinách, ktoré 
sú zakomponované do celodenného 
programu. Má tu svoje miesto aj oddych 
a šport, ale nemajú byť dominantou 
stretávania.

Bystrá nie je jediné podujatie pre 
mládež, ktorému ste pomáhali pri 
vzniku. Spomínate si ešte na niekto-
ré?

Ďalšie podujatie inicioval pán Anton 
Mesároš, ktorý prišiel s návrhom špor-

tového stretnutia. Tak vznikli vianočné 
turnaje, do ktorých je dnes zapojené 
celé Slovensko. Z diecéznych turnajov 
totiž víťazné mužstvá neregistrovaných 
hráčov postupujú do celoslovenského 
turnaja o pohár predsedu Konferencie 
biskupov Slovenska.

Potom existujú rôzne cyklotúry 
a májové túry do prírody. Sú to síce 
vonkajšie aktivity, ale vždy som zdô-
razňoval, že zvlášť pri takomto návale 
aktivít nesmie chýbať duch – modlitba 
a pohľad na Boha. Tieto aktivity aj dnes 
oslovujú mladých ľudí a teší ma, že sa 
stále zaujímajú o budúcnosť týchto 
podujatí.

Pôsobíte aj v Rade pre mladých 
KBS. Aké aktivity vyvíjate na tejto 
úrovni?

Keď som vstupoval do biskupskej 
služby, nemyslel som si, že moja práca 
s mládežou bude mať také dlhodobé 
pokračovanie a takúto perspektívu. 

Napriek tomu, že práca v KBS na 
celoslovenskej úrovni je viac-menej 
administratívna, z našich stretnutí vy-
chádzajú nové podnety a aktivity, ktoré 
myšlienkovo zjednocujú mládež. Ta-
kisto sa spolupodieľame na organizácii 
Svetových dní mládeže. Aj vďaka tomu 
mládež stále vnímam ako jednu z pri-
orít svojho biskupského pôsobenia nie-

len na svojom území, ale v rámci celého 
Slovenska. Ak sa nebudeme venovať 
mládeži, tak ju duch tohto sveta zmätie 
a roztriešti sa na množstve rôznych 
názorov a lákadiel. Chceme ju zacho-
vať vo vernosti Bohu, ktorý odmeňuje 

a dáva radosť a šťastie 
tým, ktorí v neho veria 
a svojím životom ho 
vyznávajú.

Vladyka, ste zná-
my ako vášnivý fut-
balista. Ako môže 
šport pomôcť pri du-
chovnom dozrievaní 
človeka?

Ak by sme hrali fut-
bal pre futbal, nemalo 
by to zmysel. Futbal je 
(ako každý iný šport) 
morálne neutrálna 
hra. Hodnotu futbalu 
dáva práve zameranie, 
ktoré mu určia hráči. 

Za totality som hľadal spôsob, ako 
sa stretnúť s mladými ľuďmi. Oni do 
chrámu nemohli, ja som zasa nemohol 
do krčmy. Tak zostal ešte futbalový 
trávnik. Tu som mal možnosť nielen 
si zahrať futbal, ale zájsť do osobných 
problémov mnohých z nich. Niektorým 
som pomohol riešiť rodinné problémy, 
dať cirkevne do poriadku manželstvá. 
Iným som takto dopomohol k pristúpe-
niu k sviatosti zmierenia. Z ihriska som 
si vytvoril akési predĺžené pastoračné 
pracovisko.

Keď som si s deťmi zahral futbal 
mimo profesionálnej ligy, teda v tej 
našej, horskej lige, tak sme hru vždy 
začali modlitbou a zakončili desiatkom 
ruženca. Tým som dal všetkým najavo, 
že futbal bude pekný, ak bude vložený 
do celku, kde má miesto aj modlitba. 
Je dôležité, aby sa kresťanská mládež 
dokázala zabaviť aj športom.

Ako je to však dnes?
Futbal je potrebné brať ako niečo 

neutrálne a potrebné na relax. Du-
chovnú hodnotu mu môže dať spôsob 
komunikácie s hráčmi. Vrcholový šport 
je o mnohých negatívach, lebo tam už 
neraz hra či relax nehrá dominantnú 
úlohu. Tam hrá hlavnú úlohu komercia, 
financie a neraz i nešportové zásahy.
A nemyslím tým len fauly. Tento systém 

rozhovor

s jubilujúcim vladykom Milanom Chauturom, košickým apoštolským exarchom

O BYSTREJ, FUTBALE A JUBILEU
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ako futbalista, ktorý si rád zahrá futbal, 
neschvaľujem. 

Uvažoval som urobiť ligu neregistrova-
ných futbalistov, ktorí by si zahrali futbal 
bez bočných vplyvov, ktoré by narúšali 
krásu a celkový charakter hry. Svätý don 
Bosco na športoviskách získaval mládencov 
nielen pre modlitbu, ale zároveň spoznával 
aj ich charakter a mentalitu. Tak mohol 
vstúpiť do ich výchovy.

Kto je podľa vás najlepším futbalis-
tom?

Ronaldino sa naozaj zaskvel v celej svo-
jej kráse. Zdá sa mi však, že jeho hviezda, 
podobne ako u Zidana či Ronalda, poma-
ličky zapadla. Je to pochopiteľné. Šport 
je záležitosť kondície aj veku. Človek sa 
musí zmieriť, že vo fyzickej oblasti nebude 
vždy taký výkonný, aby mohol žiariť na 
futbalovom nebi ako jasná hviezda. A hoci 
vekom fyzická sila ubúda, môže narastať 
duchovná sila. 

Máte rád aj turistiku. Ktoré vrcholy ste 
už pokorili?

Hneď si spomínam na najvyššiu horu 
Grécka – Mitikas (bájny Olymp). Boli sme 
na púti po stopách apoštola Pavla. Viacerí 
zostali dole v Leptokárii pri mori, kde bolo 
príjemné teplo na kúpanie. Časť nadšencov, 
ktorých – podobne ako mňa – lákajú hory, 
sa vybrala do už zasnežených vrcholov 
Olympu. Zdolali sme tak najvyšší vrchol 
(2917 m).

Náš najvyšší končiar Gerlachovský štít 
som pokoril už ako študent. Prešiel som aj 
viacerými kopcami Álp, hlavne talianske 
Dolomity. Tie najkrajšie kopce sú podľa 
mňa v mojich rodných Poloninách, na 
ktoré prichádzam každoročne a aj častejšie. 
Tam som zdolal Kremenec, ktorý pokoril aj 
Boží služobník Ján Pavol II. Nakoniec, keď 
sme sa pri jednom osobnom stretnutí bavili 
o turistike, opýtal sa ma, odkiaľ som. Keď 
zistil, že som spod Kremenca, pochválil sa: 
„Aj ja som tam bol.“ Dnes o tom svedčí aj 
jeho busta, ktorú mu tam v úcte postavili.

Niekedy však nohy nestačia.
Naozaj (úsmev). Okrem horskej turistiky 

mám rád aj cykloturistiku. Práve preto som 
sa rád zapojil do aktivity Trebišovského 
protopresbyterátu, keď na bicykloch pu-
tujeme po jednotlivých farnostiach. Počas 
niekoľkých desiatkoch kilometrov sa za-
stavíme aj v chrámoch, kde nám miestny 
farár povie históriu chrámu a vypočujeme 
si aj nejaké zamyslenie.

Ako dedinský chlapec mám však pekné 
spomienky aj na iné športy. Keď prišla zima 
a zamrzol dedinský potok, hneď sme brali 
korčule a hokejky. Z tejto záľuby mám aj 
trvalú spomienku nad obočím. Napriek 

tomu si rád zahrám hokej aj dnes. Príleži-
tostí je však málo, štadión je plný a aj mrazy 
minulej zimy neboli práve najtuhšie.

V zime sme na dedine aj radi lyžovali. 
Blízko rástli javory, z ktorých sa dali vyrobiť 
dosky. Tie sme na noc vložili do horúcej 
vody. Potom sme v rebríku ohli koniec, 
a tak získali špičku. Potom ráno stačilo 
pripnúť kožené remienky, upevniť nohu 
a už sme schádzali dole kopcami.

V lete sme zahradili potok, Cirochu, 
ktorá dnes vteká do Starinskej priehrady. 
Urobili sme si vlastnú nádrž, kde sa dalo 
kúpať a plávať.

Prečo máte tak rád šport?
Tieto aktivity sú mi blízke, lebo sa pri 

nich dá dobre zrelaxovať. Nikdy to nebol 
profesionálny šport. Príroda okolo nás dáva 
mnoho možností na oddych. Navyše, v det-
stve som bol zvyknutý športovať s iným 
náčiním, než používa dnešná mládež. 
Bola to kosa, hrable, vidly, sekera či píla, 
keď sme chystali drevo na zimu. Všetky 
tieto pohybové úkony teraz iba doznievajú 
v športových aktivitách. Keď nás Boh stvo-
ril, povedal: „V pote svojej tváre budeš jesť 
svoj chlieb.“ Keď teda v dnešnej dobe ten 
pot už nejde z lopaty či sekery, tak musí 
z pochádzať z niečoho iného (úsmev).

Aký darček by ste si priali k vašim 
tohtoročným jubileám?

K štyridsiatke mi kňazi darovali bicykel. 
Dnes už má nabehaných takmer osemtisíc 
kilometrov. Hneď som si totiž kúpil počíta-
dlo, aby som vedel, koľko som už prešiel.

Od nich by som si tentoraz prial vernosť 
Cirkvi, pastoračnej činnosti a rodinnému 
životu, ktorý je dôležitým východiskovým 
bodom k tomu, aby sa aj vo farnostiach 
v kresťanských manželstvách budovala 
láska a pokoj. Teda od kňazov by bol tým 
najlepším darčekom pre mňa ich hlboký 
duchovný život a naplno prežívané kňaz-
stvo.

Od veriacich by som si prial ochotu 
spolupracovať v jednote na spoločnom 
diele Cirkvi, aby to nebola iba záležitosť 
kňazov. Kiež by oni sami boli iniciátormi 
opráv, vylepšení, aktivít. Najlepším darom 
by bol naozaj pohľad na spoločenstvo, 
ako začína zriaďovacia bula exarchátu: 
„Cirkevné spoločenstvá“. Prial by som si, 
aby veriaci hlboko prežívali spoločenstvo 
Cirkvi v láske a porozumení, ale aj v ochote 
pomáhať jeden druhému. Vtedy by som 
dostal tie najkrajšie dary. 

Bicykel už mám, futbalka je v aute. No 
a keď sa zoderú kopačky, kúpim si druhé. 
Tieto materiálne veci nie sú také potreb-
né. Najväčším darom by boli naozaj tie 
duchovné.

Za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš.

Utorok  25. september

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný 
Ducha Svätého. (Lk 4, 1)

Dnes uvádzaný Ježišov rodo-
kmeň nám pripomína, že každý 
človek vyšiel z určitého prostre-
dia, z rodiny, ktorá mala dlhé 
roky vplyv na jeho formáciu. 
V živote však musí nastať zlom, 
keď to, čo človek prijal, začína 
dávať ďalej: svojmu životnému 
partnerovi, rodine, spoločenstvu, 
farnosti, národu... Máme nezastu-
piteľné poslanie odovzdať ďalším 
generáciám dar viery, ktorý sme 
prijali od našich predkov, aby 
sme boli pokračovateľmi života, 
nielen biologického, ale skutoč-
ného, s celým jeho bohatstvom.
Svätý Duchu, ktorý si naplnil 
Ježiša pri Jordáne, pomôž mi 
odovzdávať našim deťom pre-
dovšetkým to, čo urobí ich život 
skutočne lepším – lásku a vieru 
v živého Boha.

Streda  26. september

Ježiš ... povedal Matke: „Žena, 
hľa, tvoj syn!“. Potom povedal 
učeníkovi: „Hľa, tvoja Matka!“ (Jn 
19,26-27)

Hoci sú kríž, bolesť a ťažkosti 
nepríjemné, majú niečo do 
seba. Učia človeka vážiť si 
v živote každodenné maličkosti, 
chvíľky radosti prežité s inými. 
Človek sa cez ne zrazu veľmi 
jasne naučí odlišovať v živote to 
podstatné od menej dôležitého 
a nepodstatného. Očisťujú nás 
od sebeckého pohľadu na seba 
a zameriavajú naše srdce na ľudí 
okolo nás. Vo chvíľach utrpenia 
a bolesti z nás padajú predsudky 
a zábrany, ktoré veľakrát nosíme 
v srdci v bežných situáciách dňa. 
Práve cez bolesť objavíme, že 
je tu matka, syn, dcéra, priateľ, 
manžel, manželka.
Pane, pomôž mi, aby žiadna 
bolesť v mojom živote nebola 
neplodná.

na každý deň
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Žijeme 70 rokov po začiatku 
druhej svetovej vojny a delí nás 
skoro 20 rokov od konca stu-

denej vojny v Európe. Je čas na ďalšiu? 
Nestačí nám svetový terorizmus? Aká 
vojna hrozí Európe?

Európska spoločnosť sa všeobecne 
vníma ako vyspelá demokratická, 
a hlavne bohatá komunita. My Slováci 
nie sme výnimkou, veď podľa Eurostatu 
máme šiestu najnižšiu mieru chudoby 
v Európskej únii. Za nami sú také štáty, 
ako je Francúzsko, Nemecko, Veľká Bri-
tánia, ale aj toľko propagované Írsko.

Prečo je to tak? Prečo také vyspelé 
ekonomiky a demokratické krajiny čelia 
veľkej chudobe? Je to kvôli masívnej 
imigrácii hlavne z Afriky. Prím v tejto 
oblasti má Francúzsko. A práve tu sa 
nová vojna pred dvomi rokmi začala. 
Je to vojna chudobných proti zvyšku 
spoločnosti. Nenávisť chudobných sa 
obrátila proti všetkým. Kým tí bohatí to 
pocítili ako mierny vánok, veľké množ-
stvo obyčajných ľudí prišlo o prácu, ma-
jetok ... a vďaka chudobe iných a ich ne-
spokojnosti sa sami stali chudobnými. 
Tisíce áut v celom Francúzsku zhorelo, 
množstvo obchodov bolo zničených 
a vyrabovaných. A išlo o majetok naj-
bohatších? Nie! Kvôli ničivým záťahom 
mladistvých po francúzskych mestách 
bolo len počas jednej noci zničených 
okolo 1 300 áut, pričom horeli aj školy 
a škôlky, obchody, pošty a ďalšie budo-
vy, vrátane policajných staníc, ktoré by 
mali byť oázou istoty.

V nočných pouličných bojoch sa 
zranili desiatky policajtov a požiarni-
kov, ktorí sa zúfalo snažili zachraňovať 

podpálené autá a budovy. To už nie sú 
žarty. Najmä keď po mužoch zákona za-
maskovaní mladíci strieľali z guľovníc. 
Už to nie sú len kamene a podomácky 
vyrobené zápalné bomby. Podobné 
incidenty čoraz viac vykazujú známky 
organizovanosti a plánovania. Otázkou 
je, kto stojí v pozadí narastajúcej vlny 
násilia. 

Séria nočných útokov ukázala, že 
pod pokrievkou francúzskej spoloč-
nosti už dlho vrie nezvládnutý fenomén 
prisťahovalectva. Pre prisťahovalcov 
z bývalých francúzskych kolónií (najmä 
z arabských a afrických krajín), ktorí 
utekajú pred biedou a neraz aj vojnami, 
je znalosť francúzštiny akoby zárukou, 
že v multikultúrnom, ekonomicky 
vyspelom a sociálne orientovanom 
štáte nájdu lepší život. Sen sa len má-
lokedy stane skutočnosťou. Imigranti 
vo Francúzsku rýchlo zistia, že sú rov-
nako chudobní a musia bojovať o holú 
existenciu. Získať prácu, slušný plat, 
bývanie či rešpekt spoločnosti je takmer 
nemožné. Aj preto sú najvďačnejšími 
„žoldniermi“ v obchode s drogami, 
pašovaným tovarom a prostitúciou. 
Stávajú sa z nich pouliční predavači 
suvenírov, vykonávajú podradné práce 
za smiešny plat. Pocit sociálnej vydede-
nosti a frustrácie ich grupuje do gangov, 
ktoré sú postrachom okolia. Ak sa 
k tomu pridá náboženstvo – veď islam 
je vo Francúzsku asi najsilnejším viero-
vyznaním – je len otázkou času, kedy 
tento spoločenský kotol vybuchne. Stalo 
sa. Sociálny „výbuch“ sa dal očakávať. 
Koncom deväťdesiatych rokov etnické 
a sociálne nepokoje trápili Veľkú Britá-

niu. Príčiny boli tie isté. Francúzsko sa 
mohlo poučiť a prichystať. 

Dianie vo Francúzsku pozorne sle-
dovala celá Európa. Podobné problémy 
sú totiž takmer všade. Dobre to vystihol 
bývalý šéf Európskej komisie, terajší ta-
liansky premiér Romano Prodi: „Život-
né podmienky na našich predmestiach 
sú zlé. Ak nepomôžeme, budeme mať 
veľa ,Parížov’.“ 

Práve Taliansko sa obáva vojny 
medzi bohatými a chudobnými, čiže 
tzv. sociálneho rasizmu, ktorý vládne 
na perifériách svetových veľkomiest. 
Nedávno sa diskutovalo o výskume 
talianskej charity s názvom Zabudnuté 
mesto. Spracúva údaje, ktoré sa dva roky 
zbierali v desiatich veľkých mestách 
krajiny.

Veľké talianske periférie sú na po-
kraji kolapsu a sociálna súdržnosť 
miest sa vytráca. Narastajú vnútorné 
konflikty medzi mladou a starou gene-
ráciou, medzi pôvodnými obyvateľmi 
a prisťahovalcami, čo vyvoláva násilie 
na rozličných stupňoch a chudobu 
– ekonomickú, ale najmä vzťahovú, kul-
túrnu, sociálnu. Rozvíja sa akási špirála 
zabudnutia, ľudia sa cítia opustení inšti-
túciami a jedinou pevnou realitou často 
ostávajú farnosti. Vedúci výskumu – so-
ciológ z Milána Mauro Magatti hovorí: 
„Žijeme v čase, keď sa mestský život 
dezintegruje. Ak nevyužijeme zdroje, 
ktoré pôsobia v prospech posilnenia 
školy, v prospech občianskej politiky 
a v prospech investícií do infraštruk-
túry, ktoré podporujú obývateľnosť; ak 
sa nám nepodarí zaviesť nové mestské 
politiky tohto druhu, výsledok je, ako 
ukazuje výskum, už teraz naznačený vo 
veľkých mestách po celom svete.“

Čas teda súri, i keď obraz parížskych 
predmestí s nedávnymi konfliktmi ešte 
nie je na dosah. Podľa prof. Magattiho 
by však malo talianske ministerstvo 
spoločenskej solidarity zmeniť politickú 
agendu a využiť svoje zdroje na zmier-
ňovanie životnej neistoty: „Myslím si, že 
otázka zdrojov a služieb je rozhodujúca. 
Ľudia sa totiž cítia na poslednom mies-
te, lebo sa cítia opustení štátom. Ďalej je 
dôležitý čo najväčší rozvoj dobrovoľníc-
kej aktivity a združovania v periférnych 
štvrtiach, lebo vytváranie spoločenstva 
predstavuje rozhodujúci bod, ale iba 
spolu so zdrojmi a službami.“ Talianska 
charita teda na základe svojho výskumu 
volá po zaručení občianskych práv pre 
všetkých, aby spoločnosť predišla po-
citu opustenosti a sociálnemu rasizmu. 
Čaká to aj nás?

Juraj Gradoš

  spoločnosť
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v Európe?
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PÁN ZVÍŤAZIL 
CEZ SVOJE SLOVO

 svedectvo

Štvrtok  27. september

Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste 

práve počuli. (Lk 4,21)

Keďže Ježiš vyrastal v Nazarete, 

chodil pravidelne v sobotu do 

miestnej synagógy. Možno tam za 

tie roky niekoľkokrát prečítali pro-

rocké slová Izaiáša. Ale iba teraz 

zareagoval posolstvom o splnení 

Písma. Každé Božie slovo má svoje 

„dnes“, je aktuálne v istom okami-

hu. Aby sme to mohli objaviť, ne-

smieme chcieť prežiť život podľa 

svojich, ale podľa Božích plánov. 

To znamená zdvihnúť sa a ísť, keď 

mi Boh hovorí: „Odíď!“ Sadnúť si 

a stíšiť sa ako Mária, sestra Marty, 

keď mi Boh hovorí: „Počúvaj!“ Byť 

pripravený, keď mi Boh hovorí: 

„Čakaj!“

Aj dnes má Boh pre mňa slovo 

svojej výzvy, ktoré platí práve 

teraz. 

Piatok  28. september

Ani jeden prorok nie je vzácny vo 

svojej vlasti. (Lk 4, 24)

Keď v bežnom živote potrebujeme 

zariadiť nejakú vec, veľmi sa po-

tešíme, keď zistíme, že odborník, 

ktorý nám v tom môže pomôcť, je 

náš dobrý známy. Predpokladáme 

a očakávame, že to pôjde rých-

lejšie, lacnejšie, kvalitnejšie a že 

väčšiu časť úsilia preberie na seba 

objavený známy. Táto známosť sa 

však môže stať pre nás príťažou 

vtedy, keď sa vybavovanie nevyví-

ja podľa našich predstáv.

Ježiš je známosť, ktorá nám vybaví 

tie najlepšie veci v našom živo-

te, ale podľa svojich, nie našich 

predstáv. Odmieta náš postup: byť 

využitý len ako nástroj na dosia-

hnutie našich cieľov. Žiada vieru 

v neho.

na každý deň

Narodila som sa veriacim rodičom. 
Odmalička som vyrastala pod 
vplyvom Božieho slova. Ako sa 

pamätám, už ako 7-ročná som bola veľmi 
oslovená tým, že mám svoj život odovzdať 
Bohu. Pri jednom stretnutí, keď som 
počúvala o Samuelovi, ktorý už od svojej 
mladosti patril Bohu, rozhodla som sa 
odovzdať svoj život Pánovi Ježišovi. Mala 
som vtedy 9 rokov. Ešte dnes si pamätám, 
ako som sa modlila a prosila Pána Ježiša, 
aby vstúpil do môjho srdca a prijal ma za 
svoje dieťa. Už od detstva som sa veľmi 
bála hriechu. Vzdala som sa svetských ra-
dovánok a moja radosť bola v Bohu. Rada 
som spievala duchovné piesne, a tak som 
oslavovala Pána. Ako dieťa som si čítala 
Božie slovo – do svojich trinástich rokov 
som prečítala dvakrát celý Nový zákon 
– a tiež som čítala veľa kníh s duchovnou 
tematikou, čo mi bolo veľkou pomocou 
v duchovnom raste. Nikdy v mladosti ani 
neskoršie som nezatúžila po svetských ra-
dovánkach, ba naopak, vedela som, že to, 
čo mám v Pánu Ježišovi, je omnoho viac. 
V 18-tich rokoch som začala pracovať, bola 
to zložitá doba (rok 1953), a aj keď musím 
v pokore vyznať, že som málo hovorila 
o Pánovi Ježišovi, vždy som vyznala, že 
som veriaca a patrím Bohu. 

Veľmi som sa modlila za svojho budú-
ceho manžela, aby to bol úprimne veriaci 
muž, ktorý by ma viedol bližšie k Bohu, 
a aby naše manželstvo bolo posväcované 
Bohom. Pán Boh moju modlitbu vypočul, 
vydala som sa za muža, ktorý úprimne 
miloval Pána Boha aj mňa. Daroval nám 
dve deti (neuplatňovali sme teóriu pláno-
vaného rodičovstva) a dodnes vieme, že to 
boli deti darované Pánom. Viedli sme ich 
k Pánovi Ježišovi a dnes ako dospelí sú na 
jeho cestách aj so svojimi rodinami. Nech 
mu je za to česť a chvála. 

Keď sme v manželstve prechádzali 
skúškami, či už to boli choroby detí, man-
želova choroba, problémy v práci alebo vo 
vzťahoch s inými, vždy sme hľadali svetlo 
do vzniknutej situácie v Božom slove, kto-
rým nás Pán viedol. Tieto skúsenosti nám 
pomáhali k vernosti a väčšej vďačnosti 
v osobnom živote aj v rodine. Denne sme 

si spoločne aj osobne čítavali Božie slovo, 
modlili sme sa s deťmi aj každý osobne, 
a tak Pán víťazil v mojom srdci cez svoje 
slovo, ktoré bolo pre mňa zrkadlom. Svätý 
Duch môj život očisťoval (ukázal mi moje 
nedostatky, ktoré som vyznávala, či to bola 
neláska, alebo málo trpezlivosti), posvä-
coval a viedol ma k hlbšiemu poznaniu, 
k poslušnosti, vernosti v zaobchádzaní 
s finančnými prostriedkami. Uvedomovala 
som si, že všetko, čo mám, je darom od 
Boha a že to patrí jemu. Aj dnes prežívam 
veľkú Božiu lásku, či už v nemoci, alebo 
vo vzťahu k blízkym (mám ešte 93-ročnú 
mamku, o ktorú sa starám). Dve hodiny 
denne čítam Božie slovo a modlím sa 
sama aj spoločne s rodinou. Mám svoje 
tiché chvíle, keď všetko, čo prežívam, čím 
žijem, predkladám Bohu. Modlím sa za 
svojich blízkych, známych aj za náš národ, 
pretože Pán Boh v Pánovi Ježišovi pripravil 
svoje spasenie pred tvárou všetkých ľudí, 
lebo: „Boh tak miloval svet, že svojho jed-
norodeného Syna dal, aby nikto, kto verí 
v neho, nezahynul, ale mal večný život.“ 
Toto poznanie som prežila do hĺbky pri 
Božom slove. Keď meriam svoju lásku 
k Bohu a k Pánovi Ježišovi, viem, že je 
nedostatočná a že jeho láska ku mne je 
omnoho väčšia. Aké ovocie som v svojom 
živote prinášala a prinášam, to vie len 
Pán sám, pretože on hovorí, že aj keby 
ste všetko urobili, urobili ste len to, čo ste 
boli povinní urobiť. Myslím si, že, keď je 
človek plný síl v mladom alebo strednom 
veku, má svoje sily vydať Pánovi. To bolo 
a je aj mojím cieľom, ale nech to hodnotí 
Pán. Aj dnes je pre mňa Pán Ježiš Pánom 
a Spasiteľom, sprievodcom k večnosti. 
Túžim po tom, aby som mohla s radosťou 
volať: „Príď, Pane Ježišu“, aby som bola 
slobodná od závislosti na tomto živote, 
ktorý tiež prijímam ako dar od Pána. 
V živote som prijala od Pána veľa lásky 
a pomoci. Mnoho ráz ma preniesol cez 
ťažkosti, mnohokrát mi odpustil, vkladal 
do môjho srdca novú nádej, a ja túžim po 
Božom slove, po modlitbe a po jeho milosti 
a zľutovaní každé nové ráno. 

Kristína, 70-ročná 
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história

Gréckokatolícka cirkev v strednej 
Európe prešla v druhej polovici 
20. storočia obdobím ťažkej 

skúšky. Sily ideológie, spojené s ko-
munisticko-ateistickým režimom, pri 
zneužití Pravoslávnej cirkvi vytvorili 
mašinériu, ktorá mala gréckokatolíkov, 
t.j. uniatov, vymazať z povedomia ľudí. 
Cieľom organizátorov bolo začleniť 
všetkých veriacich bez rešpektovania 
slobody rozhodnutia a použitím naj-
krutejších metód do východnej cirkvi, 
ktorá nie je v jednote s rímskym pá-
pežom. 

Celé utrpenie sa začalo postupnou 
likvidáciou gréckokatolíkov v Haliči, 
teda tzv. zrušením únie v Ľvove, 8. až 10. 
marca 1946. Proces potom pokračoval 
v Rumunsku, kde sa 1. októbra 1948 
v meste Cluj zišlo 38 gréckokatolíckych 
kňazov, ktorí za všetko duchovensto 
v Rumunsku mali podpísať výzvu 

k návratu do Pravoslávnej cirkvi. 21. 
októbra 1948 bol tento vykonštruovaný 
akt „slávnostne potvrdený“ v meste 
Alba Julia. 

V poradí treťou lokalitou likvidácie 
gréckokatolicizmu sa stalo územie 
bývalej Podkarpatskej Rusi, ktorá bola 
administratívne pod správou Mukačev-
skej gréckokatolíckej eparchie so sídlom 
v Užhorode. Zrušenie únie sa oficiálne,
podľa niektorých „definitívne“, odohra-
lo 28. augusta 1949, na sviatok Uspenia 
Presvätej Bohorodičky, na odpuste na 
Černečej Hore pri Mukačeve. Ale už 
v roku 1947 vraždou vladyku Teodora 
Romžu bolo nanajvýš jasné, že grécko-
katolíci budú musieť čeliť existenčným 
útokom nielen na svoju cirkev, ale aj 
útokom na svoju osobnú existenciu. 
Tieto udalosti boli predzvesťou likvi-
dácie Gréckokatolíckej cirkvi v Čes-
koslovensku. O smutných udalostiach 

likvidácie únie na Podkarpatsku píše 
gréckokatolícky kňaz – bazilián o. Ata-
náz Pekár, OSBM: 

„Stalo sa to počas púte na Černečej 
Hore v Mukačeve 28. augusta 1949. Bis-
kup Teodor Romža bol mŕtvy a väčšina 
našich duchovných uväznená. Kated-
rálny chrám v Užhorode skonfiškovali 
a eparchiálne inštitúcie boli rozpustené. 
Kompromisný ortodoxný (pravoslávny) 
biskup Nestor bol začiatkom roka 1949 
nahradený arcibiskupom Makariom Ok-
siukom z Ľvova. Mal už svoju „misionár-
sku skúsenosť“ v likvidovaní Gréckokato-
líckej cirkvi v Haliči. Teraz ho moskovský 
patriarcha poslal do Podkarpatska, 
aby tam zinscenoval ďalšie „víťazstvo 
ortodoxie“. Gréckokatolícka cirkev na 
Podkarpatskej Rusi hrdinsky odolávala 
útrapám zo strany Sovietov. Púť v roku 
1947 potvrdila komunistom, že sa najprv 
musia zbaviť biskupa Romžu, aby mohli 
zlikvidovať eparchiu. A to sa aj stalo. 
Po násilnej smrti biskupa nasledovalo 
krátke obdobie náboženského pokoja, 
pretože Sovieti sa báli otvorenej vzbury 
ľudí. Veriaci čakali na nového vodcu, 
ktorý by v boji pokračoval, ale nikto už 
nemal odvahu. Obdobie náboženského 
pokoja bolo však len zlovestné ticho 
pred búrkou, ktorá vypukla začiatkom 
roka 1949. 16. februára 1949 sa milícia 
zmocnila katedrálneho chrámu v Užho-
rode a podarovala ho už zmienenému 
arcibiskupovi Makariovi. On ihneď 
dosadil do úradu nového administrá-
tora katedrály, protopresbytera Ireneja 
Kondratoviča, kňaza z Jevry. Ešte pred 
jeho ustanovením sovietska tajná polícia 
o. Kondratoviča zastrašovala, aby prijal 
pravoslávie, pretože v časoch vojny bol 
v spojení s maďarským režimom. Bál sa 
deportácie, tak sa podvolil. Nasledujúci 
týždeň boli všetky gréckokatolícke chrá-
my na Podkarpatskej Rusi uzavreté. 
V marci boli duchovní vykázaní zo 
svojich farností a mali zakázané vy-
konávať svoje kňazské úlohy. Členovia 
eparchiálnej kapituly a prominentní 
duchovní boli zatknutí a bez akéhokoľvek 
výsluchu deportovaní na Sibír. Potom 
začala polícia prenasledovať každého 
gr. kat. kňaza, aby sa podvolil jurisdikcii 
patriarchu v Moskve a arcibiskupovi 
Makariovi. Tých kňazov, ktorí podľahli 
nátlaku a podpísali deklaráciu, dopravili 
ešte v ten istý deň alebo noc k arcibisku-
povi Makariovi, ktorý ich ihneď „zlúčil 

Spomienka na 58. výročie likvidácie Mukačevskej eparchie (28. august 1949) 

SKÚŠKA VERNOSTI BOHU I PÁPEŽOVI 
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Sobota  29. september

...jeho slovo malo moc. (Lk 4, 32) 

Naše medziľudské vzťahy sú po-

stavené na komunikácii. Informá-

cie o svete a živote sprostredkúva 

človeku jeho okolie cez slovo, 

ktoré sa potom overuje v živote. 

Určite poznáme ľudí, na ktorých 

slovo sa môžeme spoľahnúť; čo 

povedia, to sa snažia vykonať, 

držia sa ho a nikdy „netárajú do 

vetra“. Sú i takí, ktorých sľuby ne-

stoja za nič, ktorí sa snažia všetko 

prekrútiť tak, aby to vyhovovalo 

iba im samým. Ježišovo slovo bol 

také totožné s pravdou, že jeho 

moc pociťovali ľudia okolo neho 

v nezvyčajnej miere. Aj ja niečo 

šírim okolo seba skrze svoje slová. 

Čo to je? Je to sila pravdy, akú 

mali Kristove slová, alebo sú to 

iba prázdne plevy? Pane, dnes sa 

chcem oprieť o tvoje slovo a stáť 

si za svojím.

Nedeľa  30. september

...na tvoje slovo spustím siete. Len 

čo to urobili, chytili také množstvo 

rýb, až sa im siete trhali. (Lk 5, 5b 

– 6)

Po tvrdej celonočnej drine 

galilejských rybárov, ktorá sa 

končí neúspechom a sklamaním, 

zaznieva z Ježišových úst výzva 

na opätovný lov. Ten priniesol 

úplne odlišný efekt – plné siete. 

Dôvodom úspechu bola posluš-

nosť Ježišovej výzve.

Tak je to aj v mojom živote, ak 

počúvam Božie slovo a uskutoč-

ňujem ho. Nesmie mi prekážať ani 

únava z celonočnej práce.

Ako vážne beriem Ježišovo slovo 

a ako často ho počúvam, do takej 

miery budem mať plné siete.

na každý deňrecenzia

O ZÁZRAČNEJ KNIHE

Od roka 1989 sa my kresťania 
pokúšame dobehnúť svojich 
bratov v iných krajinách. Tam 

sa po Druhom vatikánskom koncile za-
čala práca na vízii evanjelizácie novými 
formami. 

Z tohto hľadiska je teda dobre, že sa 
tu objavilo dielko – CD s názvom O zá-
zračnej knihe. Rovnako však na domácej 
scéne predstavuje osamotený výkrik. CD 
z dielne Des Jano obsahuje rozprávkový 
príbeh a ako bonus hru, ktoré sú určené 
deťom mladšieho školského veku. 

Rozprávka nenúteným, hravým a mies-
tami humorným spôsobom hovorí o ži-
vote s Bibliou, ale aj o konfrontácii detí 
s negatívnymi javmi, ktoré vnímajú vo 
svete. Malý chlapec dostane Bibliu ako 
darček. A to práve v čase, keď musí odpo-
vedať na veci, ktorým nerozumie. Vďaka 
Biblii Janko nadobúda presvedčenie, ktoré 
je schopný obhajovať.

Koncert – tak sa dá charakterizovať roz-
sah hlasov, v ktorom sa pohybujú. Jemný 
hlások malého chlapca a upokojujúci hlas 
pána Vladimíra Semana, ktorý tu vystúpil 
ako hosť, v kontraste s preexponovanými 
hlasmi kráľov a vojakov. 

Na grafiku CD a hru sa ozvali aj kritické 
hlasy. Výtvarná stránka má ešte rezervy, 
ktoré sa časom snáď vyprofilujú. Treba 
však povedať, že výtvarná, ako aj zvuková 
úroveň z roka na rok rastie. 

Hovoríme o CD, ktoré dopĺňa rad 
predchádzajúcich – Princezná a ježibaba 
a Jano a ty. Patria k tým, ku ktorým sa 
deti neustále vracajú. Je to znak toho, že 
aj deti hľadajú viac ako iba zábavu. Popri 
záplave komerčných hier a kníh ponúka 
CD detsky prístupným spôsobom viac ako 
iní – prináša zvesť o Ježišovi.

-pv-

s Pravoslávnou cirkvou“ a dal im právo 
pastoračnej činnosti. Tí, ktorí to odmietli, 
boli poslaní do pracovných táborov.“ 

Od februára do augusta 1949, teda 
po polroku „upratovania“, pri využití 
štátnych orgánov, NKVD i polície sa 
rozhodlo, že únia sa vyhlási za zrušenú 
a Gréckoaktolícka cirkev ako nelegálna 
inštitúcia fungujúca bez štátneho súhlasu 
definitívne zanikne. Atanáz Pekár píše: 
„Na sviatok Uspenia v roku 1949 na Černe-
čej Hore v Mukačeve celebrovali slávnostnú 
liturgiu pravoslávny arcibiskup Makarius, 
za pomoci ortodoxných biskupov Antona 
Pelvetského zo Stanislavova a Michala 
Melnyka z Drohobiča; obaja boli odpadlíci 
z Haliče. Vo svojich príhovoroch označovali 
úniu ako hlavnú príčinu ,našej národ-
nej biedy’ a ,veľkého poníženia‘. Pretože 
únia spojená s Rímom bola považovaná 
za ,cudzí produkt’, musela byť zmarená, 
vysvetľovali títo biskupi. Už spomínaný 
protopresbyter Irenej Kondratovič prečí-
tal Deklaráciu zrušenia únie, v ktorej sa 
uvádzalo: ,28. augusta 1949 sa cirkevné 
spojenie s Rímom skončilo, pretože to bol 
čin proti záujmu nášho ľudu, formulovaný 
cudzou schopnosťou, ktorá sa vyhlásila za 
svedomie a vôľu národa. Odteraz navždy 
sme pravoslávne deti našej svätej matky, 
Ruskej ortodoxnej cirkvi.’ Touto dekla-
ráciou bola únia na Podkarpatskej Rusi 

oficiálne zrušená a gr. kat. Mukačevská 
eparchia zlikvidovaná. Namiesto toho 
založili Mukačevsko-Užhorodskú ruskú 
ortodoxnú eparchiu. Na dôkaz svojej 
podriadenosti vybraná delegácia vzala iko-
nu Prečistej Bohorodičky z baziliánskeho 
kláštora v Mukačeve do Moskvy a venovala 
ju patriarchovi. Na revanš zase patriarcha 
,svojmu veriacemu ľudu v Transkarpatsku’ 
venoval kópiu ikony sv. Vladimíra.“ 

Po tomto smutnom augustovom od-
puste v Mukačeve, ktorý bol len vyvrcho-
lením tragických udalostí toho obdobia, 
sa rozkrútil na Podkarpatí individuálny 
kolotoč tragických osudov mnohých gr. 
kat. kňazov a veriacich, ktorí neskôr za 
svoju vieru položili i svoje vlastné životy. 
Mračno zloby a nenávisti voči gréckoka-
tolíkom sa z Mukačeva, čo v prírode pod-
kresľoval i príchod jesene, začalo presúvať 
smerom na západ do Prešovskej eparchie, 
aby napokon definitívne dorazilo do Pre-
šova 28. apríla 1950. 

Od likvidácie Mukačevskej grécko-
katolíckej eparchie uplynulo 58 rokov. 
Gréckokatolíci však svojim prenasledova-
teľom už dávno odpustili (i keď v prípade 
staršej generácie sú spomienky stále živé), 
a svojej viere – v Mukačevskej aj v Pre-
šovskej eparchii –zostali napriek snahám 
minulosti verní. 

Peter Krajňák ml. 
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Pastorácia na cestách patrí do 
misijnej aktivity Cirkvi

Prvá časť nového dokumentu 
je venovaná užívateľom ciest – šoférom 
osobných áut, kamiónov, ako aj ľuďom 
využívajúcim autobusovú či železničnú 
prepravu.

Druhá časť zvlášť upriamuje pozor-
nosť na ochranu žien a ich oslobodenie, 
predovšetkým z otroctva prostitúcie.

Tretia časť je zameraná na mládež, 
ktorá dennodenne trávi svoj čas na 
cestách.

Posledná časť dokumentu obracia 
svoj pohľad na problematiku bezdo-
movcov, ktorí žijú na uliciach alebo pod 
cestnými mostmi.

Arcibiskup Martino v rozhovore 
pre Vatikánske rádio pripomenul, že 
spomenuté oblasti sú súčasťou misij-
nej aktivity Cirkvi a jej pastoračného 
záujmu. „Cieľom mnohých inštitúcií, aj 
naším, je hlavne boj proti agresívnemu 
správaniu sa šoféra s úmyslom odradiť 
ho od agresívnej jazdy a, naopak, po-
vzbudiť ho k úcte a rešpektu voči ďalším 
používateľom ciest, a tak znížiť neho-
dovosť a počet mŕtvych i zranených.“ 
Smrteľných nehôd totiž stále pribúda.

MORÁLNE CNOSTI ŠOFÉRA

Motorizmus sa stal významnou 
súčasťou dnešného sveta. Tento 32-
-stránkový dokument kladie veľký 
dôraz na morálne cnosti každého 
človeka, pričom dodáva, že „príveti-
vosť, korektnosť a opatrnosť pomáhajú 
vyhnúť sa nepredvídanému.“ Smernice, 
ktoré sú výzvou pre šoférov a účastní-
kov ciest, kladú predovšetkým dôraz 
na základné kresťanské cnosti: láska je 
prirodzene prvá a tá najpodstatnejšia, 
k nej sa pridáva rozvážnosť, ktorá si 
vyžaduje byť opatrným, a tak reagovať 
na nepredvídateľné okolnosti. Láska 
v svojej podstate rozvíja aj ďalšie čnosti, 

akými sú harmonickosť, vyváženosť, 
najmä medzi skúsenosťou a pravidlami. 
Jednou z posledných cností je sebakon-
trola. Dokument pripomína aj ďalšiu 
cnosť – spravodlivosť, ktorá vyžaduje 
od vodičov kompletné a presné po-
znanie a dodržiavanie pravidiel cestnej 
premávky. V závere dokument spomína 
aj nádej, ktorá veriacim prináša istotu, 
že na ceste k cieľu Boh kráča s človekom 
a chráni ho pred nebezpečenstvami.

SMRTEĽNÁ DRÁMA NA CES-
TÁCH NIE JE CIRKVI CUDZIA

Hoci v samotnom Vatikáne je naj-
vyššia povolená rýchlosť 30 kilometrov 
za hodinu, pričom tento najmenší štát 
na svete vlastní len okolo tisíc vozidiel, 
každoročná smrteľná dráma na cestách 
nie je Cirkvi cudzia. Pápežská rada preto 
zareagovala desiatimi prikázaniami ur-
čenými pre vodičov. „Ružence, ozdobné 
predmety či iné talizmany zavesené nad 
volantom nestačia na to, aby vodiči jaz-
dili s pokojným svedomím.“ Dokument 
preto vodičov vyzýva, aby jazdili opatr-
ne. Autá totiž môžu byť „príčinou hrie-
chu“. K vzniku vydania týchto smerníc 
viedla najmä smutná štatistika nehôd 
a zmarených životov na cestách. Podľa 
zistení Svetovej zdravotníckej organizá-
cie na svete príde každoročne o život na 

slovo na tému

CESTY – MISIJNÁ OBLASŤ CIRKVI
V polovici júna 2007 predstavila Svätá stolica nový 
dokument Pápežskej rady pre migrantov a utečencov 
s názvom Orientamenti per la Pastorale della Strada 
(Smernice pre pastoráciu na cestách). Nový dokument 
pozostáva zo štyroch častí, pričom rešpektuje šírku pro-
blematiky, ktorá sa spája s cestami ako miestom pasto-
račnej pôsobnosti. Dokument bol prezentovaný kardi-
nálom Renatom Raffaelom Martinom a arcibiskupom 
Agostinom Marchettom, sekretárom Pápežskej rady pre 
pastoráciu migrantov a utečencov.

Nový dokument o pastorácii ľudí na cestách

Desať prikázaní pre šoférov 
vychádza z biblických Božích 
prikázaní:

1. Nezabiješ.
2. Cesta by pre teba mala byť pro-
striedkom kontaktu s ľuďmi, nie 
smrteľnej škody.
3. Láskavosť, poctivosť a rozváž-
nosť ti pomôže vyrovnať sa s ne-
predvídateľnými udalosťami.
4. Buď šľachetný a pomáhaj blíž-
nemu v núdzi, obzvlášť obetiam 
nehôd.
5. Autá by pre teba nemali byť 
ukážkou sily, nadvlády a príleži-
tosťou na hriech.
6 . Vľúdne presviedčaj mladých 
i starších, aby nešoférovali, keď nie 
sú v dobrej kondícii.
7. Buď oporou rodinám pozosta-
lých po haváriách.
8. Usiluj sa sprostredkovať stret-
nutie poškodeného a páchateľa 
havárie, aby obaja mohli zažiť 
oslobodzujúcu skúsenosť odpus-
tenia.
9. Na ceste ochraňuj zraniteľnej-
ších.
10. Buď zodpovedný k druhým.
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následky dopravných nehôd až 1,2 milióna 
ľudí a ďalších 50 miliónov utrpí zranenia. Je 
to dostatočne varovné číslo. Dôvody sú aj 
podľa policajtov jasné. Vodiči jazdia rýchlo. 
Nerešpektujú priechody pre chodcov alebo 
nedodržiavajú bezpečnú vzdialenosť medzi 
vozidlami. Významné miesto v nehodovosti 
zohráva aj alkohol. Vatikán preto nabáda 
vodičov áut, aby jazdili bez hriechu. „Autá 
by nemali byť prejavom moci a prevahy. 
Namiesto toho by ľudia mali prejavo-
vať zodpovednosť 
a pomôcť obetiam 
nehôd a ich príbuz-
ným.“

Tento cirkevný 
dokument ďalej vy-
zýva štátne inštitúcie, 
ktoré sa v konfrontá-
cii s cirkevnými majú 
usilovať o čo najlepšie 
nasmerovanie svojich 
námah a zdrojov na 
ochranu dôstojnosti 
človeka, ako aj všetkých 
účastníkov ciest.

DESAŤ PRIKÁZANÍ CHRÁNI  
ĽUDSKÚ DÔSTOJNOSŤ

Pre všetkých, ktorí sa akokoľvek zúčast-
ňujú na cestnej premávke, vydala Apoš-
tolská stolica tzv. Desatoro pre vodičov. 
Vychádza z biblických tabúľ, ktoré dal Boh 
Mojžišovi na vrchu Sinaj. Úlohou Desatora 
pre vodičov je podnietiť ich k úcte a rešpektu 
k ďalším účastníkom cestnej premávky. De-
satoro pokrýva všetky otázky – od zúrivej 
jazdy, rešpektovania chodcov, udr-
žiavania auta v dobrom stave až po 
vyhýbanie sa neslušným gestám za 
volantom. „Autá totiž majú sklon prebudiť 
,primitívnu‘ stránku ľudskej bytosti, a tým 
vyvolať dosť nepríjemné následky,“ píše sa 
v dokumente. „Až keď si uvedomíme, koľko 
ľudí zahynie pri dopravných nehodách, sme 
touto skutočnosťou doslova zaskočení.“

PIATE BOŽIE PRIKÁZANIE ZNIE: 
NEZABIJEŠ!

„Na Slovensku sa v minulom roku stalo 
50 000 dopravných nehôd, pričom bolo za-
bitých 579 osôb a 2032 sa ťažko zranilo,“ po-
vedal mjr. František Bartoš, biskupský vikár 
Ministerstva vnútra. Situáciu na slovenských 
cestách dokresľuje kňaz Ing. Mgr. Pavol 
Šajgalík, policajný kaplán Ministerstva 
vnútra SR: „V rámci Európskej únie sa naša 
krajina v úmrtnosti na cestách umiestňuje 
na nelichotivých priečkach. Príčin je via-
cero. A hoci sa na tento problém pozeráme 
akokoľvek, jedno je isté, musíme sa všetci na 
tie cesty, ktoré máme, zmestiť.“

Policajný zbor prednedávnom vyšiel 
s akciou rozdať reflexné pásky a nálepky,
čím urobil opatrenie, ktorým sa zameral na 
zviditeľnenie chodcov, a to aj prostredníc-
tvom farských úradov.

Zo strany Katolíckej cirkvi ostáva stále 
platný zámer pripomínať Boží príkaz: 
Nezabiješ!, ktorý nehovorí iba o priamom 
telesnom zabití. Táto smernica je výzvou, 
aby sme ako kresťania prehodnotili vlastné 
správanie sa na cestách a k tým, ktorých tam 

stretneme.
Ak ide o iné javy 

popri cestách, jestvu-
jú kresťanské skupiny, 

ktoré sa venujú pros-
titútkam, migrantom, 
bezdomovcom a po-
dobne. Novou výzvou 

je spojiť sily a oceniť 
tých, ktorí sa (zatiaľ po-
väčšine dobrovoľnícky) 

týmto ľuďom venujú. Tieto 
podnety, ako sa to aktuálne 
javí, by sa mali čoskoro 

odzrkadliť v nových pasto-
račných zámeroch.

MODLITBA  
NÁS MÁ STVÁRŇOVAŤ

Dôležitá je aj modlitba. Desatoro pre vo-
diča sa dá zjednodušiť aj na modlitbu pred 
cestou. „Modlitba nás má stvárňovať, preto 
pomodliť sa pred cestou nie je podkovička 
či ruženec (ako módny doplnok) zavesený 
kdesi v aute. Modlitba, to je aj odhodlanie 
vidieť svet, teda i dopravu, Božími očami. 
Preto je modlitba pred cestou úplnou pri-
rodzenosťou každého kresťana.

KAŽDÝ Z NÁS JE NA CESTE

Aj na našich životných cestách si treba 
urobiť poriadok. Na križovatkách medziľud-
ských vzťahov tiež platia pravidlá vzájom-
ného rešpektu, tolerancie, serióznosti, ba 
očakáva sa od nás ešte viac. Veľkosť života 
od nás vyžaduje, aby sme pomáhali slabším, 
menej nadaným, málo odvážnym, povzbu-
dzovali na zmenu tých, ktorí zlyhávajú, 
a prejavovali gestá lásky osamelým, nedoce-
neným, utrápeným či núdznym. Nebojme sa 
vychádzať v ústrety svojim najbližším, ako 
aj tým, ktorí nám prídu do cesty. Múdre 
životné postoje, rozvaha a dobrosrdečnosť 
sú smernice, ktoré nás správne nasmerujú 
na splnenie vlastného životného poslania, 
ktorý má svoj cieľ v Bohu.

spracoval Milan Kandráč

Zdroj: La difesa della dignita umana al centro 
del documento Orientamenti per la Pastorale 
della Strada, TK KBS, KN, SRo, RV

Pondelok  1. október

Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, 

a prsia, ktoré si požíval. (Lk 11, 

27)

V dnešný deň slávime sviatok 

Presvätej Bohorodičky Ochran-

kyne. Aj my sa pripájame k zá-

stupu mnohých, ktorí spievajú 

na jej česť. Žena zo zástupu ju 

taktiež vyzdvihla, pochválila 

a oslávila. Napriek tomu Ježiš 

naznačuje, že to nestačí. Je 

potrebné pripojiť k tomu aj na-

sledovanie jej príkladu života.

Ani my sa nesmieme uspokojiť 

iba s tým, že dnes navštívime 

chrám, zaspievame Zvelebuj, 

zdržíme sa prebytočných prác, 

ale nech nás dnešný sviatok 

inšpiruje k jednému drobné-

mu skutku navyše pre radosť 

blížneho. 

  

Utorok  2. október

On sa však utiahol na púšť 

a modlil sa. (Lk 5, 16)

V Ježišovom okolí bolo veľa 

ľudí, ktorí potrebovali kon-

krétnu pomoc. Kvôli tomu ho 

vyhľadávali. Napriek tomu 

sa im Ježiš niekedy vyhýba 

a vyberá si čas ticha a modlit-

by. Pri otázke, prečo je to tak, 

nám snáď pomôže to, že táto 

udalosť je umiestnená do času, 

keď si Ježiš vyberá dvanástich 

učeníkov. To ma núti zamyslieť 

sa nad tým, koľko pozornosti 

venujem ja tomu, aby som si 

vedel správne vybrať priateľov, 

životného partnera, spolupra-

covníkov ...

Dokážem odísť a modliť sa za 

to?

na každý deň

PROSBA ZA CESTUJÚCICH
Pane, ty poznáš cesty života každého 

človeka. Lukáša a Kleofáša si sprevádzal 
na ceste do Emauz. Zhliadni vo svojej 
dobrote na svojho služobníka (-kov) 
(meno), odpusť mu (im) všetky jeho 
(ich) hriechy, ochraňuj, sprevádzaj 
ho (ich) a dopraj mu (im) šťastný 
návrat. Prosíme ťa, vypočuj nás 
a zmiluj sa.

(Prosba pri liturgii sv. Jána 
Zlatoústeho)
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Keď sa Jozef rozhodol, že Máriu 
pošle preč zo svojho domu, 
utiahol sa a zaspal. Vtom sa mu 

vo sne ukázal Pánov anjel a povedal: 
„Nemaj strach o to dievča. Dieťa, ktoré 
nosí, pochádza zo Svätého Ducha. 
Porodí syna, dáš mu meno Ježiš a on 
prinesie svojmu ľudu záchranu a zbaví 
ho hriechov.“ 

Jozef sa prebudil zo spánku, vstal, 
vzdal chválu Bohu Izraela, ktorý mu 
preukázal takú milosť. Potom povedal 
Márii: „Prepáč, dopustil som sa prehre-
šenia, že som ťa upodozrieval,“ a pone-
chal Máriu pod svojou ochranou.

Po návrate domov za ním prišiel 
pisár Annáš a povedal mu: „Prečo si sa 
neukázal na našej porade?“

„Bol som unavený po ceste,“ povedal 
Jozef, „a tak som si prvý deň odpoči-
nul.“

Annáš sa otočil a uvidel Máriu 
v požehnanom stave. Odišiel, rozbehol 
sa ku kňazovi a povedal mu: „Jozef, 
na ktorého si zložil prísahu, sa ťažko 
previnil proti zákonu.“

Kňaz riekol: „Čo sa stalo?“
„Tú pannu, ktorú prijal z Pánovho 

chrámu,“ odvetil Annáš, „poškvrnil, 
proti právu sa jej zmocnil ako muž a ne-
dal o tom vedieť synom Izraela.“

„To že Jozef urobil?“ spýtal sa kňaz.
„Pošli pre ňu služobníkov,“ riekol pi-

sár, „a uvidíš, že tá panna je tehotná.“
Služobníci odišli a zistili, že všetko je 

tak, ako hovoril Annáš. Predviedli teda 
Jozefa s Máriou pred súd.

„Mária, čoho si sa dopustila?“ spýtal 
sa kňaz.

„Prečo si tak ponížila svoju dušu 
a zabudla si na Pána, svojho Boha? Ty, 
ktorá si dostala výchovu vo svätyni 
svätých a pokrm z rúk anjela, počúvala 
jeho spev a tancovala pred ním! Čoho 
si sa to dopustila?“

Ona s vrúcnymi slzami odpovedala: 
„Ako je živý môj Boh, som čistá pred 
jeho tvárou a nepoznala som muža.“

„Čoho si sa to dopustil?“ opýtal sa 
kňaz Jozefa.

Aj on riekol: „Ako je živý môj Boh, 
som pred jeho tvárou čistý.“

„Nedopúšťaj sa krivej prísahy a ho-
vor pravdu!“ riekol kňaz.

„Proti právu si sa jej zmocnil ako 
muž, nedal si o tom vedieť synom Iz-
raela, nesklonil si hlavu pred mocnou 
Božou rukou, len si chcel, aby sa tvojmu 
potomstvu dostalo požehnania!“

A Jozef mlčal.
Kňaz riekol: „Vráť pannu, ktorú si 

prijal z Pánovho chrámu!“
Jozef sa rozplakal. 
Kňaz pokračoval: „Dám vám piť 

nápoj Pánovej skúšky a ten vám postaví 
pred oči vlastnú vinu.“ 

Ten nápoj mal zvláštnu moc. Keby 
ho ochutnal klamár a sedemkrát by 
obišiel oltár, na jeho tvári by sa ukázalo 
znamenie. Kňaz vzal nápoj a dal z neho 
piť Jozefovi. Potom ho poslal sedemkrát 
obísť oltár. A on tak urobil, no na jeho 
tvári sa neukázalo žiadne znamenie.

Zavolali teda Máriu a povedali jej: 
„Čo povieš ty? Alebo sa na tebe ukáže 
nejaké iné znamenie, než to, ktoré všetci 
vidia – že si tehotná? Žiadame, aby si 
sa priznala, kto ťa zviedol a s kým ča-
káš toto dieťa, lebo už vieme, že Jozef 
nie je jeho otcom. Zistilo sa, že je vo 
vzťahu k tebe čistý. Je pre teba lepšie, 
aby si sa priznala, než aby na teba pa-
dol Boží hnev, ktorý vloží znamenie na 
tvoju tvár. Tak Boh označí tvoju vinu 
uprostred celého ľudu.“

Vtedy Mária pokojne a bez strachu 
riekla: „Ak je na mne nejaká poškvr-
na, mám nejaký hriech alebo bola 
v mojom srdci nejaká žiadostivosť 
a necudnosť, nech ma Pán odhalí pred 
zrakom všetkých ľudí, aby som sa stala 
výstražným príkladom.“ A tak v pokoji 
pristúpila k Pánovmu oltáru. Kňaz dal 
vypiť Márii ten istý nápoj, čo pil Jozef, 
a aj ju poslal sedemkrát obísť oltár. No 
jej tvár zostala taká krásna, aká bola aj 
predtým. A všetci ľudia stáli v úžase nad 
tým, že sa nepreukázala ich vina. No 
niektorí pochybovali a upodozrievali 
Máriu z nečistého svedomia.

Mária, vidiac ich podozrievanie, 
povedala: „Ako je živý Boh zástupov, 
pred ktorého zrakom stojím, nikdy som 
sa nestýkala s mužom. A ani sa stýkať 
nemienim, lebo som si to zaumienila 
ešte v detskom veku. Vtedy som sľúbila 
svojmu Bohu, že zostanem bezúhonná 
pre toho, ktorý ma stvoril, a dúfam, 
že tak budem žiť iba pre neho a bez 
akejkoľvek poškvrny budem patriť je-
dinému, kým budem nažive.“

Kňaz riekol: „Ak Pán Boh nepreuká-
zal vašu vinu a neodsúdil vás, ani ja vás 
nebudem súdiť.“ I prepustil ich.

Jozef vzal Máriu, odviedol ju k sebe 
domov a vzdával chválu Bohu Izraela. 
Aj ľudia hovorili: „Nech je požehnané 
meno Boha, ktorý ukázal vašu nevin-
nosť všetkému ľudu Izraela.“

spracoval Juraj Gradoš

legenda

Jozef. Snímka: www.thenativitystory.com

JOZEF 
PRIJÍMA 
MÁRIU
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Slava Isusu Christu,
prepáčte, ale nedá mi nereagovať na 

postreh pani Heleny o situácii v MHD 
uverejnený v čísle 15.

Mnohokrát, keď som cestovala MHD 
alebo medzimestskou linkou, som uvoľ-
nila miesto starším ľuďom, preto dávať 
všetkých mladých do jedného vreca, nie je 
fér. A hlavne, môže za to aj výchova, ktorá 
bola mladým poskytnutá od mala...

Mne, naopak, mnohí starší ľudia pri-
padajú drzí – tlačia sa hlava-nehlava, 
chcú nastúpiť prví, hoci vedia, že budú 
mať miesto a autobus či električka bez 
nich neodíde. Vyzerá to naozaj groteskne 
a týmto prístupom si znepriateľujú mla-
dých. Mne takto, napríklad, mnoho ráz 
zničili nákup...

Alebo ak sa cítim zle, mám sa postaviť 
a skolabovať? Alebo nemá právo sedieť 
žena v treťom mesiaci tehotenstva (čo ešte 
nie je vidieť), ak sa necíti dobre?

Viem, že aj ja raz budem odkázaná na 
pomoc mladých, a preto vždy, ak môžem, 
uvoľním miesto starším.

Ale predsa si myslím, že každý má právo 
sedieť (každý platí za lístok), bez ohľadu 
na vek či farbu pleti. Ak treba uvoľniť 
miesto staršiemu, nejde o právo staršieho, 
ale o úctu k staršiemu človeku. A úcta je 
subjektívna. 

V prípade práv by šlo o diskrimináciu, 
či už starších, mladších, ľudí tmavej pleti, 
alebo tehotných žien. Alebo je potrebné 
zaviesť v autobuse oddelenia, aké boli 
pred vystúpením M. L. Kinga – I have 
a dream....

s pozdravom
Maja

Milá Maja,
naschvál som ponechal celý tvoj mail, 

lebo je do značnej miery pravdivý. Naozaj 
sa niekedy aj starší ľudia správajú neohľa-
duplne. Naznačil som to v závere svojej 
odpovede pani Helene, keď som spomínal 
toleranciu k malým deťom. Keď o niečom 
podobnom počujem, stále sa mi vybaví 
pred očami obraz z Leluchova, teda skôr zo 
stanice vlaku na slovenskom území. Ráno 
starí ľudia s barlami a prázdnymi taškami 
uháňali z vlaku, akoby „stál za nimi čert“ 

a poobede zasa vláčili niekoľkokilové tašky 
v svojich zodraných rukách na nástupisko 
vlaku. A to pre pár korún, ktoré ušetrili na 
nákupe hydinového či bravčového mäsa.

Bolo to naozaj groteskné. Nevidel som 
to na vlastné oči, ale rozprávali mi o tom 
dôveryhodní ľudia. A ja im verím, lebo 
poznám našich starých ľudí. Nie sú vôbec 
iní ako my mladší. Chvála Bohu, existujú 
výnimky a mne zostáva len veriť, že raz to 
bude naopak. Väčšina bude tá dobrá a bude 
existovať len niekoľko výnimiek.

No a čo sa týka cestovania MHD a špe-
ciálnych oddelení, tak tu si treba uvedomiť, 
že neplatíme za lístok s miestenkou, ale za 
dopravu. A len na nás samých záleží, ako 
pristupujeme jeden k druhému i k majetku 
ostatných. Viac ohľaduplnosti a menej pre-
tvárky by mohlo byť možno prvým krokom 
k znovunavráteniu dôvery človeka k člove-
ku a koniec koncov aj k Bohu. A viac úcty 
k dielu iných by znamenalo menej rozbitých 
či pomaľovaných autobusov, vlakov, zastá-
vok, staníc, a tým aj viac peňazí na nové 
spoje a viac miesta na sedenie. A bolo by 
dobré odučiť sa šetriť tam, kde to ubližuje 
iným (jazda na čierno).

A dovtedy, kým na Zemi nebude raj, 
budeme musieť seba samých i svoje deti 
v každom veku vychovávať k úcte. K úcte 
k Bohu, k životu, k človeku, ale i k hmote 
a vlastne všetkému okolo nás. A je jedno, 
koľko máme rokov, učiť sa úcte nikdy nie 
je neskoro.

o. Juraj

PS: „Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude 
žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha 
bude žať večný život.“ (Gal 6, 8)
„Ohýbaj ho ešte v mladosti, trestaj, kde ne-
škodí, kým je mladý, aby nezostal tvrdohlavý 
a nevzoprel sa ti, mal by si žalosť na duši. Vy-
učuj si syna a zapracúvaj ho, aby si nenarazil 
na jeho neslušnosť.“ (Sir 30, 12 – 13)
_________________________________
Ak máte aj vy nejakú otázku alebo problém,
môžete nám napísať a my vám na stránkach 
časopisu odpovieme.
Svoje otázky zasielajte poštou na adresu re-
dakcie: SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov
alebo e-mailom na adresu: slovogrk@grec-
kokat.sk.

Streda  3. október

Vari môžete žiadať od sva-
dobných hostí, aby sa postili, 
kým je ženích s nimi? (Lk 5, 34)

Pri otázke na dôvod nepo-
stenia Ježišových učeníkov, 
dostávajú farizeji a zákon-
níci odpoveď, že je to kvôli 
ženíchovi. To je to nové víno, 
ktoré priniesol Ježiš: viera, 
náboženská prax kresťana 
má byť postavená na vzťahu 
s Bohom – Ježišom Kris-
tom. Naša viera nemá byť 
záležitosť plnenia a neplne-
nia nariadení a prikázaní, 
ale vzťahu lásky s druhou 
osobou.
Keďže pôst je aj odopretie 
si niečoho príjemného, pre 
Kristovho učeníka je najväč-
ším pôstom, keď mu ženícha 
vezmú.

Štvrtok  4. október

A každý zo zástupu sa usiloval 
dotknúť sa ho, lebo vychád-
zala z neho sila a uzdravovala 
všetkých. (Lk 6, 19)

Keď sa na verejnosti objaví 
nejaká známa osobnosť 
z politickej alebo umeleckej 
oblasti, vzbudí okamžite po-
zornosť a vyvolá rozruch. Sú 
nám známe výjavy tlačiacich 
sa fanúšikov, ktorí sa snažia 
dostať čo najbližšie, priam až 
na dotyk, k svojim idolom. 
Vidíme to aj v prípade Ježiša 
Krista, z ktorého vychádzala 
uzdravujúca sila.
Nie sme dnes o nič ukrátení 
oproti tým, ktorí sa dlaňami 
dotýkali Ježišovho tela. Do-
konca máme výhodu v tom, 
že môžeme toto telo nechať 
splynúť s naším.
Keď porovnám svoju snahu 
o tento dotyk so snahou 
zástupu či so snahou fanúši-
kov, nezačervenám sa?

na každý deňlistáreň slova

Poznáte vo svojom okolí Božieho človeka?

Napíšte nám o ňom
Ukážte ostatným, že žiť Boha sa dá aj  v dnešnej spoločnosti! 
Povzbudíte našich čitateľov k tomu, aby nasledovali Boha tak 
ako tí, ktorých životy, slová či skutky sa hlboko zapísali do va-
šej pamäti a možno aj pozitívne ovplyvnili váš život.
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TURNUS
(15 – 18 R.)

27. – 31. júl 2007 

158 účastníkov
13 animátorov
Zaujímavosti a zlatý klinec programu: 
V prvý večer skupina Anastasis = dobrý 
štart. Možno nie zlatý klinec, ale zlatý 
úvod.
Hity: Dávam všetko

Zodpovedný 
kňaz 
Slavomír Palfi, 
farnosť Štefanov-
ce, dva ročníky 
Bystrej,  predtým 
niekoľkokrát 
ako účastník, aj 
ako animátor

MINIROZHO-
Ako prebiehala príprava turnusu?
Spolu so zodpovednými laikmi sme si 
najprv prešli list Svätého Otca mládeži. 
Bol prameňom metodiky aj prednášok. 
Metodika bola odpoveďou na tento 
list. 
Čo najviac oceňujete na animátoroch?
Na vedúcej animátorke oceňujem, že 
máme podobné názory na priebeh 
Bystrej a že je veľmi zapálená.
Na ostatných to, že som sa zatiaľ ne-
stretol s odporom alebo neprijatím 
niektorých vecí, na ktorých sme sa 
dohodli. Čo sa im povedalo, to urobili. 
Zodpovedne viedli skupinky. Je veľmi 
dobré, že majú za sebou animátorskú 
školu.
Čo vás na turnuse najviac prekvapilo?
Asi to, že keď som pozval skupinu 
Lámačské chvály, dorazili kvôli nám 
z Bratislavy, odohrali koncert, odchá-
dzali odtiaľ okolo polnoci a ráno mali 
ísť do práce. 
V čom vidíte najväčší prínos Bystrej?
Verím, že Pán tu koná svoje dielo, pre-
tože Bystrá bola premodlená.Verím, že 
Pán bude konať svoje dielo a dotkne sa 
ľudí, ktorí tu sú.
Vedúci animátor

Dominika Ko-
mišáková-Šoltý-
sová, 25 rokov

MINIROZHO-
VOR
Čo spočíva na 
pleciach vedúce-
ho animátora?
Všetko je o spo-
lupráci so zodpovedným kňa-
zom. Spoločne sa pripravuje program, 
všetky dôležité veci, hlavne metodiky 
a organizačné veci už priamo na mies-
te. 
Kňaz má zasa na starosti duchovnú 
stránku, ale v podstate nič nie je výslov-
ne na pleciach kňaza alebo na pleciach 
animátora
Koľkokrát ste boli v tejto pozícii?
Dvakrát. 
Čo oceňujete na tohtoročnej Bystrej?
Veľkú spoluprácu všetkých animátorov 
a kňazov, ale aj otvorenosť účastníkov. 
Je tu veľa mladých ľudí, ktorí hľadajú 
a skúšajú. Dostali dobré odporúčania 
od tých, ktorí tu boli v minulom roku, 
a tak prišli.

ZAŽILI SME 
Veronika, 15: Každý rok na Bystrej mi 
niečo dal. Najviac oslovujúcou bola pre 
mňa liturgia zmierenia. 

Janko, 17: Som tu, pretože tu stretnem 
ľudí, s ktorými som sa dlho nevidel. 
Prišiel som načerpať duchovné sily. 
Najviac povzbudzujúcou bola pre mňa 
prednáška o. Milana o odpustení. 
Franky, 16: Prišiel som sem načerpať 
energiu, a tú som aj našiel. 
Slávka, 15: Oslovujúci bol pre mňa 
rozhovorom s animátorom, ktorý ma 
povzbudil. Taktiež koncert skupiny 
Anastasis bol super.
Anežka, 15: Povzbudzujúce boli pre 
mňa stretnutia so skupinkou, s ani-
mátorkou Annamáriou. Páčila sa mi 
prednáška o okultizme aj koncert sku-

piny Anastasis. 

Rodičia sú tí, ktorým by sme mali 
preukazovať lásku ako prvým. Oni sú 
tí prví, ktorých by sme mali milovať. 
(z homílie vladyku Milana Chautura) 

Odkaz pre ostatných: Tí, ktorí tu nie sú, 
môžu ľutovať. (Slávka, 15)

TURNUS 
(9 - 11 R.)

31. júl – 3. august 2007 

134 účastníkov
20 animátorov
Zaujímavosti a zlatý klinec programu: 
Téma bola podľa citátu Svätého Otca 
z Kvetnej nedele – láska. Túto lásku 
účastníci hľadali v troch osobách našich 
blahoslavených – P. P. Gojdiča a V. Hop-
ka a mučeníka D. Trčku. Súčasťou boli aj 
originálne ikony a ostatky, ktoré sa uc-
tievali pri molebenoch. Bolo to aj preto, 
lebo v tomto roku boli viaceré výročia, 
ktoré sa dotýkali týchto osobností.
Zlatým klincom programu bola náv-
števa vladyku Milana Chautura, ktorý 
veľmi dobre zapadol medzi deti. Pre-
žíval s nimi celý deň a slávil Moleben 
k bl. biskupovi P. P. Gojdičovi. Bolo to 
veľmi precítené.
Hity: Bolo ich veľa. Z minulých rokov 
Budem ako strom, pesničky Jiřího 
Zmožka a ukazovačky. Spievali všetci.

Zodpovedný kňaz
Rastislav Baka,
farnosť Hažín 
nad Cirochou, 
dva ročníky 
Bystrej, predtým 
na každom od 
roku 1996

MINIROZHO-
VOR
Ako prebiehala príprava turnusu?
Príprava mala jednotlivé fázy. Asi pred 
dvoma mesiacmi sa začali vypraco-
vávať metodiky, čo má priniesť každý 

ĎAKUJEM BOHU ZA BYSTRÚ (SLÁVKA, 15)
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Piatok  5. október

... a ako zlo zavrhnú vaše 
meno pre Syna človeka. (Lk 
6, 22b)

Veľakrát sa pristihneme pri 
tom, ako veľmi nás trápi 
a bolí, keď sa dozvedáme 
o nás nepravdivé, prekr-
útené či vymyslené reči. 
Dokáže nás to pobúriť 
a vehementne sa snažíme 
dať veci na pravú mieru. 
Ježiš nás dnes upozorňuje, 
že jeho učeníkovi sa to 
veľakrát stane. Nie je to 
dôvod na pobúrenie, ale na 
radosť.
V duchu týchto slov si 
musím položiť otázku, či 
„provokujem“ svojím posto-
jom vernosti Kristovi okolie 
aj za cenu, že ma spomedzi 
seba vylúči. Totiž len ten, 
kto je iný než svet, môže 
svet zmeniť. 

Sobota  6. október

Pokoj vám! (Jn 20, 19)

Ježiš nielen vyslovuje tieto 
slová, ale prináša aj sku-
točný pokoj medzi svojich 
učeníkov. Je to veľmi zre-
teľne vidno na apoštolovi 
Tomášovi. Keď mu ostatní 
oznámili, že videli Krista, 
jeho nepokoj ešte vzrástol. 
Až skúsenosť – keď sa mu 
Kristus dovolil dotknúť 
svojich rán – bola preňho 
znakom lásky a nie odsúde-
nia. To prináša do jeho srdca 
hlboký pokoj.
Dnes aj mňa Kristus 
povoláva k tomu, aby 
som bol tvorcom pokoja. 
Nemám byť ten, kto vyčíta 
rany a opätuje ich, ale ten, 
kto dovolí ľuďom plným 
nepokoja dotknúť sa ich. 
Nepokojný svet uzdravuje 
totiž iba odpustenie.

na každý deň

deň. Dôležité je, aby aktivity boli primerané 
veku detí. List Svätého Otca sme potrebovali 
pretlmočiť do reči detí. Potom prišiel na rad 
výber animátorov.
Čo najviac oceňujete na animátoroch?
Cením si to, že sa hlásia a že chcú prísť. Máme 
dokonca možnosť vyberať si. Oceňujem od-
vahu, lebo detský turnus je náročnejší, deťom 
musíme dať v programe dňa čo najmenej 
voľného času. 

Ktoré vlastnosti by určite nemali chýbať dob-
rému animátorovi?
Vždy im na začiatku hovorím: „Snažte sa im 
byť otcom, mamou.“ Deti sú rozličné, mno-
hé precitlivené. Dobrý animátor musí skĺbiť 
to, aby netrpela skupinka, ale ani konkrétne 
dieťa, ktoré má nejaký problém. Musia byť 
starostliví a dohliadnuť na všetko – obliekanie, 
umývanie, jedlo a pod. 
V čom vidíte najväčší prínos Bystrej?
Snažíme sa o to, aby viera nebola pre deti iba 
teória, ale zážitok. Chceme, aby sa v praxi nau-
čili, čo je správne a sami sa pre to rozhodli, aby 
to bola záležitosť srdca. V tomto roku sme im 
to ponúkli cez troch našich blahoslavených, 
cez ich život a vzťah k Bohu.

Vedúci animátor
s. Serafína Ondovčáko-
vá, SNPM, 34 rokov

MINIROZHOVOR
Čo spočíva na pleciach 
vedúceho animátora?
Mala som na starosti 
tému Bystrej a prípravu 

metodiky, a spolu so ses-
trami aj hudobnú animáciu. Bohoslovec 
Martin Miňo mal na starosti hry. Duchovný 
otec zastrešoval organizačné veci. To, že sme 
si to takto podelili, bolo veľmi dobré.
Koľkokrát ste boli v tejto pozícii?
Myslím, že je to už štvrtá Bystrá. 
Čo oceňujete na tohtoročnej Bystrej?
To, že to bolo veľmi pokojné, pretože každý si 
spĺňal svoju úlohu. Všetko bolo zodpovedne 
pripravené. Aj výber animátorov bol veľmi 
dobrý. Oceňujem prácu bohoslovcov, ktorí 
sa naozaj celým srdcom venovali deťom a boli 
ochotní urobiť, čo bolo potrebné. 
Najkrajšie bolo, že sme každý deň mali heslo. 
Zdravili sme sa nie klasickým pozdravom Sla-

va Isusu Christu, ale nahradili sme ho heslami 
našich blahoslavených. V prvý deň bl. D. Trč-
ku: Pane Bože, tu ma máš. Heslo sme spievali, 
ukazovali, rapovali. Na druhý deň bolo heslo 
bl. P. P. Gojdiča Boh je láska, milujme ho, na 
tretí deň to bolo biskupské heslo bl. V. Hopka 
Aby všetci jedno boli. Deti heslami žili, bola 
to vstupenka k všetkým akciám a naozaj to 
bolo úchvatné. 

ZAŽILI SME 
Lucka, 9: Výlet na Bystrú bol super. Mala 
som dobrú a milú animátorku Eriku. Hrali 
sme detektívku a stopovačku. Mohli sme si 
aj zaplávať v bazéne.
Daniela, 9: Keďže som tam bola po prvýkrát, 
všetko sa mi páčilo. Najlepší bol posledný 
večer, hlavne vystúpenia skupiniek. Bolo tam 
prekrásne, idem aj na druhý rok.
Lenka, 9: Keď som sa vrátila z dovolenky s ro-
dičmi, hneď na druhý deň som išla na Bystrú. 
Boli sme tam tri kamarátky z tej istej dediny. 
Bolo pre nás pripravených veľa hier a pre-
kvapení. Stretli sme sa s vladykom Milanom 
Chauturom. Najviac sa mi páčila stopovačka 
a nočná hra. Celé stretnutie bolo super a našla 
som si tam veľa nových kamarátok.

TURNUS 
(19 A VIAC R.)

3. – 7. august 2007 

69 účastníkov
9 animátorov
Zaujímavosti a zlatý klinec programu:
Každý deň mal svoj zlatý klinec. Prvý deň 
bolo mottom rozhodnutie (zobrať alebo ne-
zobrať lákavé rajské ovocie zo stromu; vybrať 
si „chliev“ alebo „Otcov dom“ na liturgii 
zmierenia). Ďalší deň, po rozhodnutí sa pre 
Lásku, odovzdať seba, prijať Kristov kríž i vy-
slobodenie (baránok bol obetovaný namiesto 
mňa). A nakoniec, každý mohol odovzdávať 
lásku, ktorú prijal, ďalej cez službu (umývanie 
nôh), vzťahy (príprava večerného programu), 
darovanie (darovať odtlačok tváre a darček 
v tombole).
Hity: Kto si, kto som (Janais 
a Dodo)

Zodpovedný kňaz
Marek Kolesár,
farnosť Prešov – Sídlis-
ko III
päť ročníkov Bystrej a  
na niekoľkých ako hosť 

(Janais 
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MINIROZHOVOR
Ako prebiehala príprava turnusu?
Už tradične sa pri príprave turnusu 
vychádza z listu Svätého Otca mladým. 
Začíname jeho prečítaním, vyberieme 
tri nosné témy, ktoré sa stanú témami 
jednotlivých dní. Potom sa rozdelí ná-
plň. Nakoniec sedíme nad jednotlivými 
aktivitami, zháňame k nim materiál 
a pomôcky, rozmýšľame o zaujímavých 
hosťoch. Celá príprava je sprevádzaná 
modlitbou, do ktorej sa snažíme zapojiť 
čím viac ľudí. Niekedy sa k tomu pri-
druží aj pôst. 
Čo najviac oceňujete na animátoroch? 
Obetavosť, čo sa týka času a financií. 
A čo sa týka môjho turnusu, aj odvahu, 
lebo často ani animátori netušia, čo ich 
o päť minút čaká. 
Ktoré vlastnosti by určite nemali chýbať 
dobrému animátorovi? 
Určite by som začal tým, že to má byť 
človek, ktorý sa opiera o modlitbu, Bo-
žie slovo a Eucharistiu. Má to byť jeho 
životný štýl. Vlastný duchovný život 
totiž nenahradí žiadna pripravená 
metodika. Spomenutý životný štýl tiež 
animátorovi pomáha, aby bol citlivý 
na to, akú skupinku dostane. To, čo sa 
dá povedať a urobiť v jednej, nemusí 
platiť pre druhú. Je veľmi dobré, keď je 
flexibilný a rýchlo sa orientuje. 
V čom vidíte najväčší prínos Bystrej? 
Bystrá sa stáva možnosťou, ako môžu 
mladí ľudia za pár dní dostať do svojho 
života hojnosť Božieho požehnania 
a milostí. Je príležitosťou stretnúť sa, po-

vzbudzovať sa navzájom a tiež si nájsť 
životného partnera.

Vedúci animátor
Emília Lešková, 
27 rokov

MINIROZHO-
VOR
Čo spočíva na ple-
ciach vedúceho 
animátora?

V prvom rade odo-
vzdať všetko a všetkých Bohu, prosiť 
o požehnanie. Súčasne, samozrejme, 
príprava metodík a organizačné veci. 
Koľkokrát ste boli v tejto pozícii?
Ako animátorka na Bystrej 6 rokov, ako 
spoluzodpovedná za turnus raz.
Čo oceňujete na tohtoročnej Bystrej?
Každé srdce otvorené Bohu a tomu, čo 
chce v našich životoch konať .

ZAŽILI SME 
Šimon, 20: Tohtoročná Bystrá bola len 
ďalšou v poradí. Aj keď na prvý pohľad 
sa mohlo zdať, že to bude „klasika“, 
predsa takou nebola. Už dávno som 
nebol na akcii, ktorej hlavná myšlienka 
by sa mi dostala tak hlboko pod kožu. 
Možno to bolo preto, že som mal mož-
nosť byť medzi tými siedmimi skvelými 
ľuďmi, pre ktorých štyri dni na Bystrej 
neboli časom oddychu a prehlbovania 
vlastného vzťahu s Kristom, ale služ-
bou „umývania nôh“ tým ostatným, 
aby práve oni mohli zažívať oddych 
a prehĺbenie svojho vlastného vzťahu 
s Pánom Ježišom. 

Emil, 23: Najviac ma oslovila téma. Boh 
mi skrze ňu ukázal, ako sa máme mi-
lovať navzájom, no hlavne, ako milovať 
a odpustiť ľuďom, ktorí nemajú ochotu 
zmeniť sa. Na všetkých turnusoch ma 
oslovili mladí, lebo hoci nás tu bolo 
menej ako po minulé roky, im to nepre-
kážalo a snažili sa užiť si to tu na 100% 
svojím spevom, tancom, smiechom 
a modlitbou. 

Vladka, 22: Tento turnus bol osobnou 
záležitosťou. Každý sám za seba robil 
rozhodnutie. Oslovilo ma umývanie 
nôh, obdarúvanie druhých darom, 
ktorý sme vlastnoručne vyrobili. A to 
najhlavnejšie bolo – nebáť sa rozhod-
núť a v plnej miere dôverovať Bohu za 
všetkých okolností.
Andrea, 24: Tohtoročná Bystrá bola pre 
mňa osobným návratom domov. Ako 
márnotratná dcéra som premrhala to, 
čo mi môj Otec dal. Ale on mi ponúkol 
návrat domov, kde ma prijal s otvore-
nou náručou. Zažila som jeho mocné 
objatie a lásku, ktorou ma miluje. Tu 
na Bystrej som cítila bezpečie, že ma 
neopustí.

Ved
Em
27 rokov

MINIROZHO-MINIROZHO-
VORVOR
Č
ciach ved
anim

V prvom rade odo-

Keď človek 
vníma mladého 
človeka v jeho 
problémoch i ra-

dostiach, zrazu začne vidieť svet troška inými očami 
ako od úradného stola. Mnohé veci, ktoré sa sypú na 
hlavu mladých ľudí zo strany dospelých alebo starších 
ľudí, nie sú vždy opodstatnené, lebo aj mladý človek 
má svoju cestu k šťastiu, len mnohokrát tú cestu 
nevie správne nájsť. Ak sa teda mám cítiť užitočný 
ako biskup, musím vstúpiť priamo do ich života 
a takýmto spôsobom, že s nimi troška pobudnem, že 
sa s nimi troška porozprávam, troška viac spoznám 
ich mentalitu, ich záujmy a z toho potom môžem 
vyvodzovať aj usmernenia, ktoré by im pomohli 
pretvárať ich život.

vladyka Milan Chautur, CSsR

K e ď  p r i -
chádzam medzi mla-

dých, cítim sa úplne nor-
málne. Ďakujem za nich 
Pánu Bohu, veď sú nádejou 
pre Cirkev, ale zároveň si 
v duchu kladiem otázku, či 
sa im dostáva všetko, čo sa im 
má dostať. Ide mi najmä o to, 
aby si kňazi a všetci animátori 
uvedomovali úžasnú zodpo-
vednosť za mladých, aby ich 
smerovali správnym smerom 
a aby ich nepohoršovali.

Stretnutia na Bystrej sú iste veľkým požehnaním pre mladých ľudí, 
ktorí v príjemnom prostredí krásnej prírody, v atmosfére oddychu, 
ale aj duchovného spoznávania seba a iných môžu veľa načerpať. 
Stretol som sa doposiaľ s viacerými mladými ľuďmi, ktorí svedčili, 
že ich Bystrá naštartovala k živej viere, k horlivému kresťanstvu, 
k životu podľa kresťanských zásad.
Všetkým účastníkom doterajších stretnutí zo srdca žičím krásny, 
Božou milosťou naplnený život. Všetkým zo srdca udeľujem ar-
chijerejské požehnanie.

vladyka Ján Babjak, SJ
28 

sl
ov

o 
· 1

9 
– 

20
/2

00
7



Nedeľa  7. október

Buďte milosrdní, ako je milosrdný 
váš Otec! (Lk 6, 36)

Milosrdenstvo sa nám väčši-
nou spája so slabou povahou, 
s nesmelosťou, mäkkosťou či 
sentimentom. Nič z toho však 
milosrdenstvo nie je.
Žiaden slaboch nemôže byť 
milosrdný.
Milosrdný býva len silný, šľa-
chetný a silne veriaci človek.
Milosrdenstvo verí v dobro 
človeka pochádzajúce z Božie-
ho obrazu v ňom a vydobýja 
ho z neho. Je pripravené to 
opakovať stále a znova, aby 
rozbilo tvrdý pancier ľudského 
srdca, a obetovať pre tento cieľ 
všetko.
A to slaboch nedokáže.

Pondelok  8. október

Milujte svojich nepriateľov, robte 
dobre tým, čo vás nenávidia, 
žehnajte tým, čo vás preklínajú, 
a modlite sa za tých, čo vás 
potupujú! (Lk 6, 27 – 28)

Pri uvažovaní o tomto Ježišo-
vom príkaze nám môže prirod-
zene napadnúť myšlienka, či 
takýmto správaním nepodporí-
me šírenie zla medzi nami. Sú 
totiž situácie – a to pomerne 
často – že zlu treba zabrániť iba 
tvrdým odporom. Vidíme to už 
u malých detí, ale aj u ľudí vo 
vysokom veku.
Ježišovi sa však nejedná len 
o nejaké konkrétne situácie 
nášho života, pre ktoré sa 
musíme rozhodnúť podľa 
daných okolností, ale ide mu 
o trvalý postoj nášho srdca. Ten 
má byť taký, že sa v prvom rade 
snažíme až do krajnosti riešiť 
situácie láskavými, dobrosrdeč-
nými a miernymi prostriedkami.

na každý deň

TURNUS 
(12 – 14 R.)

07. – 10. august 2007 

124 účastníkov
15 animátorov
Zaujímavosti a zlatý klinec programu:
Výklad o ikone Najsvätejšej Trojice od Rub-
leva, večer venovaný dievčatám a chlapcom, 
ktorý prebiehal s cieľom pochopiť opačné 
pohlavie a navzájom sa charakterizovať 
(Ona a on alebo Ako sa nepoznáme).
Zlatým klincom bola skupina Anastasis 
a tanečná šou Bailando/Let´s dance v ich 
podaní. Po výbornom gospelovom koncerte 
sa účastníci zabávali na ľudových piesňach 
a starých hitoch. 
Hit: ukazovačky a pieseň Kto si, kto som

Zodpovedný kňaz 
Marek Horňák,
farnosť Kojšov, 13 

ročníkov Bystrej (ako 
účastník, animátor 
alebo zodpovedný za 
turnus)

MINIROZHOVOR
Ako prebiehala príprava turnusu?
Turnus sme pripravovali traja: Annamária 
Sučková z Okružnej, Veronika Tancárová 
z Kojšova a ja. Spolu sme sa niekoľkokrát 
stretli a s Božou pomocou sme pripravovali 
každý deň programu – duchovné, ale aj 
zábavné či športové aktivity. Počas prípravy 
sme kontaktovali animátorov a nakoniec 
sme posielali program a metodiky. Samo-
zrejme, že sme sa aj modlili za to, aby nielen 
tento turnus, ale celá Bystrá priniesla čo 
najviac ovocia a radosti pre mladých do ich 
osobného života..
Čo najviac oceňujete na animátoroch?
Chuť rozdávať sa.
Ktoré vlastnosti by určite nemali chýbať dob-
rému animátorovi?

Ťažko povedať, ale vo všeobecnosti by mal 
animátor vedieť prijímať, ale aj odovzdávať 
to, čo prijal od Ježiša. Určite by mu nemala 
chýbať láska, radosť, energia, obetavosť.
V čom vidíte najväčší prínos Bystrej?
Dáva nový pohľad na vieru a na jej pre-
žívanie. Mladí ľudia vidia, že viera nie je 
len nedeľná či sviatočná liturgia, ktorá je 
uzamknutá v chráme, ale že je to aj stret-
nutie s rovesníkmi pod holým nebom pri 
katechézach, práci v skupinkách, športových 
aktivitách či workshopoch. A to by ich malo 
preniesť aj do živej účasti vo vlastných far-
ských spoločenstvách.

Vedúci animátor
Annamária Sučková, 
20 rokov

MINIROZHOVOR
Čo spočíva na pleciach 
vedúceho animátora?
Príprava kompletného 
programu, s výnimkou 
katechéz, práce v skupinách a ostatného 
duchovného programu, o ktoré sa postaral 
o. Marek. Vedúci animátor pripravuje vy-
plnenie voľného času – zábavný program, 
športové aktivity zamerané na konkrétny 
cieľ, zabezpečuje potrebné veci pre štáb, 
zabezpečuje pomôcky pre animátorov, oslo-
vuje hostí na večerný program, ozrejmuje 
animátorom program, metodiky a usmer-
ňuje ich.
Koľkokrát ste boli v tejto pozícii?
V podstate druhýkrát – spolu so spoluzod-
povednou Veronikou Tancárovou, minulý 
rok sme mali tieto pozície vymenené.
Čo oceňujete na tohtoročnej Bystrej?
Ochotu animátorov, ich flexibilnosť pri 
dotváraní programu; dobrú spoluprácu 
s kňazmi, ich zapájanie sa aj vo voľnom čase 
do programu.

ZAŽILI SME 
Mišo, 14: Naučil som sa trocha milovať 
nepriateľov.

Laura, 14: Každý deň bol niečím výnimoč-
ný, mal svoje čaro.
Tomáš, 12: Najviac sa ma oslovili témy 
z posolstva Svätého Otca a bazén.
Alex,13: Veľmi sa mi páčila duchovná atmo-
sféra a koncert skupiny Anastasis.

ho 
nimkou 

NOVOKŇAZ PREŠOVSKEJ EPARCHIE
Michal LEŠČIŠIN

Narodený: 13. marca 
1983 v Trebišove; Vy-
sviacka: 15. augusta 2007 
v Prešove; Primície: 26. 
augusta 2007 v Novom 
Ruskove; Pôsobisko: kap-
lán vo farnosti Poprad
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Keď začalo svitať, anjel požiadal 
Jakuba: „Nechaj ma, lebo vyšli 
zore.“ 

„Kto si? Prečo sa bojíš rannej zory?“ 
spýtal sa Jakub. 

„Si vrah alebo zbojník?“
„Som anjel Pána a musím spievať 

rannú pieseň na Pánovu počesť. Pusti 
ma a nezdržiavaj ma už.“

„Nech spievajú iní anjeli a ty sa k nim 
pripojíš až zajtra.“

„To nie je možné. Tak navždy stratím 
to, čo som mohol dnes spraviť.“

„Potom sa nezdržiavaj a odpovedz 
mi na moje otázky. V čom spočíva moja 
vina, prečo si ma mal zraniť?“

„Spravil si niekoľko vážnych prie-
stupkov. Po prvé, nie je ti jasné, že slu-
žobník Pána nemá chodiť sám, pretože 
tak vystavuje svoj život nebezpečen-
stvu? Prečo si sa nenaučil z príkladu 
Abraháma, ktorý pri putovaní na horu 
Morja vzal so sebou aj sluhov, aby 
neputoval sám?! Po druhé, keď si šiel 
k Labanovi, prisľúbil si, že budeš dávať 
desiatu časť zo svojich príjmov Pánovi. 
Ale nerobil si tak. Po tretie, nekonal si 
správne, keď si dosiahol otcovo požeh-
nanie klamstvom.“

„Nemáš pravdu,“ oponoval Jakub, 
„požehnanie patrilo mne podľa práva, 
kúpil som ho od Ezaua spolu s právom 

prvorodeného. Nenechám ťa odísť, 
kým mi nepožehnáš, a tým nepriznáš, 
že som mal plné právo na otcovo po-
žehnanie.“

„Toto spraviť nemôžem!“
„Prečo? Anjeli, ktorí prišli k Ab-

rahámovi, ho mohli požehnať. Odišli 
až vtedy, keď mu oznámili narodenie 
jeho syna.“

„Na to boli poslaní. Ale ja nemôžem 
spraviť to, čím som nebol poverený. Za 
akúkoľvek vlastnú iniciatívu budem 
prísne potrestaný a stratím svoje posta-
venie na nebi, podobne ako anjeli, ktorí 
povedal Lótovi: ,Zničíme Sodomu!’ 
Mali povedať: ,Pán zničí mesto!‘ Iba za 
takúto chybu boli odstránení spred Pá-
novho oltára na stotridsaťosem rokov. 
Chceš, aby ma postihol ich údel?“

„Napriek tomu ťa nepustím, kým mi 
nepožehnáš!“

„Aké je tvoje meno?“
„Jakub.“
„Tak vedz, že odteraz sa nebudeš 

volať Jakub, ale Izrael, čo znamená, 
že si bojoval s nebeskými bytosťami 
a zvíťazil si. Teraz si hodný otcovského 
požehnania.“

Vtedy sa Jakub spýtal: „A aké je tvoje 
meno?“

„Anjeli nemajú stále mená. Ich mená 
sa menia podľa toho, akú úlohu vyko-
návajú v daný moment.“ odpovedal 
anjel. 

Zrazu vyšlo slnko. Ešte kým bol 
anjel na zemi, zaspieval svoju pieseň 
Pánovi. Spieval stále mocnejšie, osla-
vujúc Pána. Nebeské mocnosti počuli 
jeho hlas a povedali: „Spieva v mene 
spravodlivého, lebo jeho pieseň siaha 
na nebesá!“

Podobne, ako anjel nemohol zabiť 
Jakuba, iba mu poraniť bedrovú kosť, aj 
Izrael bude v budúcnosti prežívať časy 
bojov a nezhôd, keď sa budú mnohí 
pokúšať zničiť ho. Nepodarí sa to však 
nikdy. V časoch Mesiáša budú všetky 
rany spôsobené Izraelu vyliečené tak, 
ako bol uzdravený Jakub zo svojho 
zranenia.

Keď vyšlo slnko, Pán urobil jeho 
svetlo jasnejšie ako obyčajne. Tak 
mohol Jakub uzrieť svetlo, ktoré Boh 
stvoril v prvý deň stvorenia, a potom ho 
ukryl pred celým svetom. Toto svetlo, 
ktoré bude v budúcnosti zjavené spra-
vodlivým, nasmeroval na Jakuba, aby 
ho ním uzdravil zo zranení utŕžených 
v boji. Toto svetlo vylieči v budúcnosti 
všetkých trpiacich.

preložila a upravila Valéria Juríčková

midraš

O mieste prechodu Izraelitov cez more sa 
dodnes vedú historické i archeologické 
diskusie. Presná lokácia nám totiž pomô-
že určiť cestu Izraela po púšti i presnú 
lokáciu Božej hory. Nedávno potápači 
našli v Akabskom zálive pozostatky kostí 
a dvojkolesových vozov inkrustovaných 
v koraloch.
Aj keď jedným z najdramatickejších zá-
pisov Božích zásahov do histórie je popis 
exodu Židov z Egypta, chýbajú nám tam 
presné lokalizačné údaje.
Neskoršie utopenie celej armády v Čer-
venom mori nebolo bezvýznamnou 
udalosťou. Potvrdenie tejto udalosti by 
bolo pádnym svedectvom, že biblický 
príbeh je autentický. Počas rokov mnoho 
potápačov márne pátralo v Suezskom 
zálive po artefaktoch na potvrdenie bib-
lického zápisu. No dôkladné sledovanie 
biblických a historických zápisov zaviedlo 
Rona Wyatta v roku 1978 do Nuweiby, na 

ohromné pláže v Akabskom zálive. 
Opätovné potápanie sa do hĺbok 18 
– 60 m na úseku takmer 2,5 km ukázalo, 
že po morskom dne sú roztrúsené časti 
dvojkolesových vozov. Zahŕňajú kolesá, 
vozové korby, ale tiež kosti ľudí a koní. Aj 
na saudskom pobreží oproti Nuweibskej 
pláži lokalizovali potápači trosky. 
Od roku 1987 Ron Wyatt našiel tri štvor-
lúčové pozlátené kolesá. Koraly na zlato 
totiž nenarastajú, a preto tvar zostal veľmi 
výrazný, aj keď drevo vnútri zlatého povla-
ku zhnilo. Kolesá sú preto príliš krehké na 
premiestnenie alebo vytiahnutie.
Typ kolies sa podobá na kolesá z čias 
vlády faraóna Thutmosisa IV. v Egypte 
(1412 – 1402 pred Kristom). Práve 15. 
storočie pred Kristom je podľa najnovších 
výskumov považované za najprevdepo-
dobnejšie obdobie exodu Izraela.

www.biblickearcheologickenoviny.cz
Juraj Gradoš
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Našli miesto prechodu Izraelitov cez Červené more?

JAKUBOVA RANA

30 

sl
ov

o 
· 1

9 
– 

20
/2

00
7



Muži, ktorí nemajú spojenie so svojimi 
pocitmi, často nie sú schopní rešpek-
tovať svoju ženu a starať sa o ňu. 

Miera, do akej je muž v kontakte so svojimi 
pocitmi, dramaticky ovplyvňuje jeho manželstvo. 
Čím viac muž vníma svoje emócie, tým lepšie 
môže rozpoznať a rešpektovať potreby svojej ženy. 
Čím viac je muž odlúčený od vlastných pocitov, 
tým menej rozpoznáva či uspokojuje túžby svojej 
ženy a nebude si dokonca ani všímať, ako sa jeho 
žena cíti. 

NEDOSTATOK ÚCTY
Žena napríklad povie svojmu manželovi, že 

mala ťažký deň, ale dostane sa jej len nedbalé 
zavrčanie. Z takéhoto správania žiadna žena úctu 
nevycíti. Nedostatok úcty je tiež zrejmý v mužovej 
reakcii na nádeje a túžby jeho ženy. 

Muž, ktorý nemá spojenie so svojimi pocitmi, 
sa často obáva osobného rozvoja svojej ženy a nie 
je schopný ju podporovať. Ak žena v určitej chvíli 
svojho života chce ísť za niečím, čo je pre ňu dô-
ležité, napr. študovať vysokú školu, ísť do práce, 
prevziať určitú zodpovednosť v cirkvi alebo hoci 
len mať deti, on pre túto túžbu a skutočnosť vo 
svojom živote nemusí vytvoriť miesto. Nemusí 
sa chcieť prispôsobiť tomu, aby jeho žena mohla 
za týmito záujmami ísť. Často sa stáva, že jej 
snahy sabotuje, aj keď tieto zmeny jej zreteľne 
prospievajú. 

V potrebe osobného rastu sa ženy neodlišujú 
od mužov. Muži často oceňujú ženu iba ako sexu-
álny objekt a neoceňujú jej sny, ciele a túžby. Keď 
majú ženy rastúcu túžbu či nutkanie niečo urobiť, 
potrebujú to uskutočniť. Muž, ktorý nemá kontakt 
so svojimi pocitmi, si neuvedomuje, že to platí aj 
o jeho manželke. Nechápe, že keď žena nemôže 
ísť za svojimi Bohom danými túžbami, trpí celé 
jej telo aj duch. Jej utrpenie môže viesť k depresii, 
chorobe či dokonca smrti. Neuvedomuje si, že 
keď ignoruje pocity a potreby svojej ženy, ich 
vzťah nevydrží.

Ak však muž nadviaže citové spojenie, začne 
vnímať hodnotu osobného rozvoja svojej ženy 
a bude ju plne podporovať, i keď to bude zna-
menať osobnú obetu. Mužom, ktorí nie sú dobre 
spojení so svojimi pocitmi, chýba základná úcta 
k ženám a deťom všeobecne. Nedokážu citlivo 
vnímať účinky svojich slov a činov na ostatných. 
Mnohí dnešní muži celé roky hovorili obscénne 
poznámky k ženám, s ktorými pracovali, a roz-
právali pikantné vtipy. Takéto správanie sa dnes 
považuje za sexuálne obťažovanie (a v skutočnosti 
to vždy bolo obťažovanie). Mnohí z týchto mužov 
sú dnes v šoku, pretože svoje správanie považovali 
za úplne normálne a nikdy si neuvedomovali, že 
by robili niečo urážlivé. 

ZÁVISLOSŤ
Kresťanská kultúra nie je, bohužiaľ, od ne-

dostatku úcty a starostlivosti voči ženám uchrá-
nená. 

Niektoré cirkevné spoločenstvá kládli taký 
dôraz na podriadenie sa žien mužom za všetkých 
okolností (aj keď sú ženy zneužívané), že to viedlo 
k závislému správaniu sa žien a umožnilo mužom 
zotrvať v ich závislostiach. 

POTRATY
Dnešný prístup k potratom je ďalším dôka-

zom nedostatku citového spojenia mužov a ich 
neschopnosti vnímať dôsledky svojich činov. 
V spoločnosti sa na potrat pozerá výhradne ako 
na ženskú tému. Samozrejme, že je to ženská téma, 
ale zároveň sa týka aj mužov. Muži sa zúčastňujú 
na vytváraní každého nového života, a napriek 
tomu sa o neho málo starajú. Fakt, že muži sa málo 
starajú o svoje nenarodené deti, o nich všeličo 
vypovedá. Je niečo veľmi smutné na otcovi, ktorý 
je natoľko vzdialený sám sebe alebo taký sebecký, 
že nepripisuje žiadnu hodnotu novému životu, 
ktorý vytvoril. 

RIEŠENIE

Je schopný rešpektovať svoju ženu a starať sa 
o ňu tak, ako si predtým ani nedokázal predsta-
viť. Je schopný načúvať potrebám svojich detí 
a reagovať na nich z celého svojho srdca. Muži, 
ktorí sú v kontakte so svojimi pocitmi, podnikajú 
kroky k uspokojeniu potrieb, ktoré vidia a poci-
ťujú v rodine a v Cirkvi. Majú tiež hlboký záujem 
o nový život, ktorý tvoria, budú jeho zástancami 
a urobia všetko pre to, aby mu pomohli rozvinúť 
sa do dospelosti. 

Keď muž dovolí Ježišovi uzdraviť svoje vlastné 
zranenia, môže pomôcť iným, aby sa aj ich rany 
uzdravili. 

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

Keď si muž uvedomí synovské zranenia 
a začne skutočne cítiť, čo je v jeho vnútri, 
zmení sa. Začne si uvedomovať dosah 
svojich slov, pretože sa dokáže vcítiť 
a predstaviť si, aký by mali dosah naňho, 
keby rovnaké slová boli určené jemu.

 lekáreň duše

Účinky slov a postojov
..., aby obrátil srdcia otcov k synom. (Lk 1, 17)

Utorok  9. október

Prečo vidíš smietku v oku svoj-

ho brata a vo svojom brvno 

nezbadáš? (Lk 6, 41)

V pedagogike platí zásada, 

že najlepší a najúčinnejší 

prostriedok výchovy je 

vlastný príklad. Ježiš nám to 

všetkým pripomína, keďže 

každý z nás niekoho vycho-

váva: doma, v škole, v za-

mestnaní, na ulici. Z tohto 

dôvodu máme stále pamätať 

na to, že v prvom rade svo-

jím postojom a správaním 

vediem svoje okolie.

Moje skutky znamenajú viac 

než pekné a múdre slová. 

Streda  10. október

Čo ma oslovujete: „Pane, 

Pane“, keď nerobíte, čo ho-

vorím? (Lk 6, 46) 

To, čo znamenajú pre dom 

dobre urobené základy, zna-

mená pre náš život uskutoč-

ňovanie slov Ježiša Krista. Na 

ňom musíme postaviť naše 

rozhodnutia, plány, skutky 

a slová. Každý z nás v živote 

preberá väčšinu názorov, 

poznatkov a skúseností zo 

svojho okolia: od rodičov, ro-

diny, učiteľov, nadriadených, 

priateľov, masmédií...

Ježiš nám kladie otázku, či 

on je ten, kto ovplyvňuje 

naše názory najčastejšie 

a v najväčšej miere. Ak to tak 

nie je, potom je nezmyslom 

hovoriť mu Pán a Boh.

na každý deň

Niektoré tradičné kresťanské 
hodnoty a predstavy nie sú v skutočnosti 
biblické, ale boli prijaté ako kresťanské.

31 

slovo · 19 – 20/2007



história

Osudom Veľkomoravskej ríše je 
skutočnosť, že dodnes nevieme 
presne vysvetliť mnohé otázky 

spojené s jej históriou. V nasledujúcich 
riadkoch sa pokúsime poodhaliť niečo 
zo slávnej histórie slovanského mesta 
Trenčín, ktoré udržiavalo významné 
kultúrne, ale hlavne náboženské vzťahy 
s Byzanciou.

Samotné umiestnenie mesta Trenčín 
hralo veľmi dôležitú úlohu z hľadiska 
obchodu a európskych križovatiek, 
nakoľko v jeho blízkosti sa nachádzal 
dôležitý brod cez Váh, ktorý ďalej 
prechádzal cez Biele Karpaty smerom 
na územie dnešnej Moravy. O tom, že 
samotné mesto hralo významnú rolu pri 
vzniku Európy, svedčia aj vykopávky, 
ktoré odkrývajú strednej a východnej 
Európe nové obzory.

V rokoch 1972 – 75 prebehol na 
Trenčianskom hrade výskum, kde sa 
našla pod drevenou podlahou vzácna 
rotunda štvorlístkového pôdorysu, 
ktorý má paralelu v náleze baptistéria 
v moravských Mikulčiciach z 9. storo-
čia, čím sa rotunda odlišuje od doteraz 
známych stavieb na Slovensku. Tak-
tiež v blízkom okolí hradu, neďaleko 
opátstva na Skalke, bol na vyvýšenine 
Chochel objavený sakrálny objekt s cin-
torínom z veľkomoravského obdobia. 

Nález pri porovnaní s dostupnou 
literatúrou predstavuje ranokresťanské 

byzantské baptistérium. Pôvodné bap-
tistériá patria k chrámovým stavbám 
s centrálnym pôdorysom, ktoré boli 
obyčajne stavané na tetrakonchálnom 
pôdoryse – štyri apsidy spojené do po-
doby štvorlístka. Baptistériá boli mies-
tom najdôležitejšieho obradu šíriaceho 
sa kresťanstva – vysluhovania sviatosti 
svätého krstu. Katechumeni až po pri-
jatí krstu mohli vstúpiť do chrámu, čo 
nám dokladá aj východná liturgická 
prax, zaznamenaná tiež v Liturgii svä-
tého Jána Zlatoústeho. Na veľkonočný 
sviatok (resp. na Veľkú sobotu) dospelí 
katechumeni v baptistériu osvedčovali 
svoje vedomosti z vierouky, predriekali 
vyznanie viery a predstupovali pred 
biskupa, ktorý vykonával iniciačné 
obrady.

Vodná nadrž bola miestom krstu 
a stredom kruhového alebo štvorco-
vého baptistéria. Baptistérium bývalo 
umiestnené v blízkosti – najčastejšie 
pred vchodom do významnej sídelnej 
– biskupskej baziliky. Štvorlístkový 
základ baptistéria býval upravený i do 
tvaru otvoreného baldachýnu, a to tak, 
že štyri piliere alebo stĺpy sledovali ob-
rys apsíd. Obvodové steny baptistéria 
opakovali tvar štvorlístka alebo mali 
jednoduchší rotundový tvar. Aj v pred-
kresťanskej architektúre poznáme stav-
by na krížovom pôdoryse. V neskor-
šom období sa tento architektonický 
druh stal charakteristickým tvarom 

v byzantskej cirkevnej archi-
tektúre, zvlášť pri realizácii 
baptistérií.

MISIONÁRI V NITRE

Na území Veľkomoravskej 
ríše pôsobili v 9. stor. misi-
onári z fransko-bavorskej, 
ako aj z dalmátsko-istrijskej 
oblasti. V Nitre bol už v roku 
828 salzburským arcibisku-
pom Adalrámom posvätený 
prvý kresťanský kostol na 
Slovensku s patricíniom sv. 
Emeráma. Keď v roku 863 
prišla na pozvanie panovníka 
Rastislava misia solúnskych 
bratov Konštantína Filozofa 
a Metoda, vyslaná byzant-
ským cisárom Michalom III., 
začali na území Veľkomorav-
skej ríše pôsobiť aj misionári 
z byzantskej oblasti. Ďalšie 

sakrálne stavby, ktoré vznikli na území 
dnešného Slovenska pred rokom 890, 
boli objavené na hradoch v Bratislave 
a v Devíne, ako aj v iných lokalitách 
Slovenska.

Je zrejmé, že medzi franskou a by-
zantskou misiou sa začali prejavovať 
rozpory, ktoré sa stupňovali a zväčšo-
vali. Z historických prameňov vieme, 
že Viching ako hlavný predstaviteľ 
franských misionárov pri panovníkom 
dvore bol proti pôsobeniu byzantskej 
misie a určite mal záujem na tom, aby 
Metod ako misijný arcibiskup nesídlil 
na takej lokalite, a aby s panovníckym 
dvorom nebol v bezprostrednom kon-
takte. To nám tiež napomáha domnie-
vať sa, že z prírodno-etnografického 
hľadiska umiestnenie hlavnej baziliky 
s baptistériom a sídelným objektom na 
trenčianskom skalnatom kopci mohlo 
vtedy slúžiť ako sídlo pre arcibiskupa 
Metoda, ktorý tam započal so svojím 
bratom misiu Slovanov. Po niekoľkých 
rokoch spoločného pôsobenia oboch 
misií v roku 880 pápež Ján VIII. bulou 
Industiae tuae, adresovanou Svätoplu-
kovi, potvrdil samostatnú cirkevnú 
správu na čele s arcibiskupom Metodom 
a zároveň vymenoval franského kňaza 
Vichinga za biskupa svätej nitrianskej 
cirkvi, pričom bola opäť potvrdená 
staroslovienská bohoslužba. Tým bolo 
aspoň na čas zachované spolupôsobenie 
byzantských a franských misionárov 

CYRILO-METODSKÉ BAPTISTÉRIUM NA TRENČIANSKOM HRADE
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Štvrtok  11. október

Ty si ten, ktorý má prísť, alebo 

máme čakať iného? (Lk 7, 19b)

Malé dieťa čaká, kedy už 

pôjde do školy. Školák čaká na 

prázdniny, -násťročný chce byť 

už dospelý a čaká na svojich 

osemnásť. Dievča netrpez-

livo čaká na svoju známosť, 

mladomanželia čakajú šťastný 

život a starí rodičia na chvíľu, 

keď ich prídu navštíviť ich 

deti. Celý život je preplnený 

očakávaním. Keď sa Ján pýta 

Ježiša, či treba čakať iného, 

Ježiš odpovedá poukázaním 

na prítomnú chvíľu.

Žiť v očakávaní nie je zlé, ale 

svoj život nemám prežívať až 

potom, ale teraz – dnes.

Piatok  12. október

Pískali sme vám, a netancovali 

ste; nariekali sme, a neplakali 

ste. (Lk 7, 32b)

Každá doba prináša so sebou 

určité extrémne správanie. 

Veľakrát reagujeme spôso-

bom „ja to nepreháňam“ 

alebo „zlatá stredná cesta“. 

Priemerné správanie však ne-

poukazuje na to, že niečo nie 

je v poriadku. Naším ľudským 

svedomím dokáže otriasť iba 

opačný extrém.

Ak sa teda stretávam s ex-

trémnymi prejavmi, nie je 

to preto, aby som ich súdil 

a pohoršoval sa nad nimi, ale 

aby ma vyburcovali k zamys-

leniu sa nad tým, s čím som sa 

v živote už zmieril, stotožnil, 

uspokojil sa a proti čomu som 

už dávno prestal bojovať.

Láska musí byť vždy vynalie-

zavá.

na každý deň

CYRILO-METODSKÉ BAPTISTÉRIUM NA TRENČIANSKOM HRADE
na území Veľkomoravskej ríše. Keď v roku 
885 zomrel panónsko-moravský misijný 
arcibiskup sv. Metod, pozícia byzantských 
misionárov sa výrazne zhoršila. Pravdepo-
dobne pod tlakom bavorských biskupov 
kráľ Svätopluk vyhnal Metodových žiakov 
zo svojho územia.

BYZANTSKÝ CHRÁM NA TREN-
ČIANSKOM HRADE

Okolo roka 906 výbojné staromaďarské 
kmene zničili Veľkomoravskú ríšu, čo malo 
za následok vytváranie nového územno-
-správneho členenia novozaloženého Uhor-
ského kráľovstva. V roku 924 bolo v Nitre 
zriadené jedno z údelných vojvodstiev. 
V nasledujúcom období pravdepodobne, 
podľa existujúcich žúp ešte z veľkomoravské-
ho obdobia, postupne dochádzalo k tvorbe 
nových komitátov, ktorých centrami boli 
komitátne hrady, ako to bolo aj v prípade 
Trenčianskeho hradu. Dá sa predpokladať, že 
pri výstavbe hradu z priestorových dôvodov 
došlo k zbúraniu baziliky a k premiestneniu 
chrámu na návršie nad mestom, ktoré sa 
dnes nazýva Mariánsky hrad. Pod hradnou 
vežou smerom k Palácu kráľovnej Barbory 
je aj v dnešnej dobe dobre viditeľný umelý 
zásah do skalného brala, ktorý vznikol pri 
rozsiahlej úprave terénu. Baptistérium ostalo 
stáť na svojom mieste s novou funkciou – ako 
hradná kaplnka. Bolo zbúrané až neskôr, pri 
ďalších terénnych a stavebných úpravách 
horného hradu.

Pôvodne hlavný mestský chrám stál na 
hradnom kopci a až neskôr bol premiestne-
ný na Mariánsky hrad. Tento premiestnený 
chrám stál pod úrovňou nivelety súčasného 
kostola a bol deštruovaný pravdepodobne 
na začiatku 14. storočia. Dnešný pôvodne 
gotický rímskokatolícky farský Kostol Naro-
denia Panny Márie postavili na pôvodnom 
pôdoryse v roku 1324 ako bazilikálne trojlo-
die a po požiari v 16. storočí ho renesančne 
prestavali. Patrocínium Narodenia Panny 
Márie patrí k najstarším patrocíniám, ktoré 
historicky majú prax na bývalom byzant-
skom území, preto sa dá predpokladať, že 
pri dnešnom patrocíniu ide o prenesené 
patrocínium z pôvodnej baziliky, ktorá stála 
na hradnom kopci.

PÁTRANIE PO HROBE  
SVÄTÉHO METODA

Oddávna ctiteľov oboch sv. bratov zaují-
mala otázka, kde sa nachádzal pôvodný „pre-
stolný“ chrám (katedrála), v ktorej bol Metod 

pochovaný. V historickom diele Preložné 
Žittie sú ďalšie podrobnosti: „Leží vo veľkom 
chráme moravskom na ľavej strane, v stene 
za oltárom Bohorodice.“ Kde sa nachádzala 
tá „velika cerkva moravska“? Uvažovalo sa 
o Nitre, Velehrade, Mikulčiciach, Devíne, 
Znojme, Starom Meste, o Uherskom Hra-
dišti a o Trenčíne. Citovaná pápežská bula 
upozorňuje na súvislosť medzi samostatnou 
správou byzantskej misie a nitrianskym bis-
kupstvom. Sídlo arcibiskupa Metoda treba 
hľadať na mieste, ktoré zabezpečovalo rovno-
vážnu polohu oboch cirkevných centier.

Nález trenčianskeho baptistéria s logicky 
predpokladanou bazilikou v jeho blízkosti 
dovoľuje vysloviť predpoklad, že hľadaný 
„prestolný“ chrám stál v Trenčíne. Tým sa 
ukazuje, že Trenčín bol oveľa dôležitejším 
sídlom civilnej vrchnosti a cirkevným 
veľkomoravským centrom, ako sa doteraz 
predpokladalo.

Je hrob svätého Metoda v Trenčíne?
Objav rotundy baptistéria z čias misie 

slovanských vierozvestov poukazuje ešte na 
jeden dôležitý fakt. Byzantské baptistériá stáli 
tradične pri bazilikách, obdobnú baziliku 
treba hľadať aj na hornom hrade. Je známe, 
že hradná veža má kamenné jadro, ktoré bolo 
až dodatočne obmurované – pravdepodob-
ne tam sa môže nájsť zvyšok veže hľadanej 
baziliky.

Dá sa predpokladať, že neskoršie pri 
terénnych úpravách pri výstavbe komitát-
neho hradu došlo nielen k premiestneniu 
baziliky na Mariánsky hrad, ale spolu boli 
premiestnené aj pozostatky mŕtvych, pričom 
významnejšie boli pravdepodobne uložené 
okolo oltára hlboko pod dnešným farským 
kostolom a ostatné možno pod miesto, kde 
dnes stojí gotický Karner sv. Michala.

Aj keď boli Metodovi žiaci z územia 
Veľkomoravskej ríše vyhnaní, v povedomí 
ľudu ostali zachované výrazne stopy, tradície 
a spomienky na cyrilo-metodskú misiu, čo 
malo neobyčajný význam v rámci ďalšieho 
historického vývinu Slovenska.

V roku 2013 si pripomenieme 1150 rokov 
od začiatku misijného pôsobenia svätých 
Cyrila a Metoda na našom území. Podľa tejto 
hypotézy možno predpokladať, že niekde 
hlboko pod podlahou v blízkosti oltára 
v rímskokatolíckom farskom Kostole Naro-
denia Panny Márie v Trenčíne je pochovaný 
apoštol Slovanov – sv. Metod. K tomu nás 
inšpiruje nález ojedinelej cirkevnej pamiatky 
– cyrilo-metodského baptistéria z 9. storočia 
na Trenčianskom hrade.

Ing. Arch. Karol Androvič
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Pondelok 1. 10 – Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. 
Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo Sedemdesiatich. 
Prepodobný otec Roman Sladkopevec. Liturgické 
rúcho svetlé – modré. Predobrazujúce antifóny. Men-
livé časti sviatku Ochrankyne. Myrovanie. Hebr 9, 1 – 7, 
zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54.
Utorok 2. 10. – Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá 
mučenica Justína. Liturgické rúcho červené. Každo-
denné antifóny. Menlivé časti zo služby hieromučení-
kovi. Flp 1, 8 – 14, zač. 236; Lk 5, 12 – 16, zač. 18.
Streda 3. 10. – Svätý hieromučeník Dionýz Areopa-
gita. Liturgické rúcho červené. Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby hieromučeníkovi. Flp 1, 12 
– 20a, zač. 237; Lk 5, 33 – 39, zač. 21.
Štvrtok 4. 10. – Svätý hieromučeník Hierotej, atén-
sky biskup. Prepodobný otec František Assiský. 
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo štvrtka. Flp 1, 20b – 27a, zač. 238; Lk 6, 12 
– 19, zač. 23.
Piatok 5. 10. – Svätá mučenica Charitína. Zdržanlivosť 
od mäsa. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti z piatka. Flp 1, 27 – 2, 4, zač. 239; 
Lk 6, 17 – 23a, zač. 24.
Sobota 6. 10. – Svätý a slávny apoštol Tomáš. Litur-
gické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé 
časti apoštolovi Tomášovi. 1 Kor 15, 58 – 16, 3, zač. 164; 
Lk 5, 17 – 26, zač. 19 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; 
Jn 20, 19 – 31, zač. 65 (apoštolovi).
Nedeľa 7. 10. – Devätnásta nedeľa po Päťdesiatnici. 
Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. Radový hlas je druhý, 
evanjelium na utierni je ôsme. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z 2. hlasu. 2 Kor 
11, 31 – 12, 9, zač. 194; Lk 6, 31 – 36, zač. 26.
Pondelok 8. 10. – Prepodobná matka Pelágia. Li-
turgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z pondelka. Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Lk 6, 24 
– 30, zač. 25.
Utorok 9. 10. – Svätý apoštol Jakub Alfejov. Liturgické 
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti 
o apoštolovi Jakubovi. Flp 2, 16b – 23, zač. 242; Lk 6, 
37 – 45, zač. 27 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Lk 10, 
16 – 21, zač. 51a (apoštolovi).
Streda 10. 10. – Svätí mučeníci Eulampios a Eu-
lampia. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné 

antifóny. Menlivé časti zo stredy. Flp 2, 24 – 30, zač. 243; 
Lk 6, 46 – 7, 1., zač. 28.
Štvrtok 11. 10. – Svätý apoštol Filip, jeden zo sied-
mich diakonov. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti zo služby apoštolovi Filipovi 
alebo zo štvrtka. Flp 3, 1 – 8, zač. 244; Lk 7, 17 – 30, 
zač. 31.
Piatok 12. 10. – Svätí mučeníci Probus, Tarach a An-
dronik. Prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan, 
majumský biskup a tvorca kánonov. Pamiatka 
svätého otca Martina Milosrdného. Zdržanlivosť 
od mäsa. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti z piatka. Flp 3, 8 – 19, zač. 245; 
Lk 7, 31 – 35, zač. 32.
Sobota 13. 10. – Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Aga-
tonika. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo soboty. 2 Kor 1, 8 – 11, zač. 168; Lk 5, 
27 – 32, zač. 20.
Nedeľa 14. 10. – Dvadsiata nedeľa po Päťdesiatnici 
– pamiatka svätého siedmeho všeobecného sne-
mu. Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios 
a Celzius. Prepodobná matka Paraskeva Trnovská. 
Radový hlas je tretí, evanjelium na utierni je deviate. 
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár 
z 3. hlasu a z Nedele sv. otcov. Kondák z hlasu, Sláva: 
kondák z Nedele sv. otcov, I teraz: podľa predpisu. Proki-
men, aleluja a pričasten z hlasu a z Nedele sv. otcov. Gal 
1, 11 – 19, zač. 200; Lk 7, 11 – 16, zač. 30 (radové); Hebr 
13, 7 – 16, zač. 334; Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (sv. otcov).
Pondelok 15. 10. – Prepodobný Eutymios Nový. 
Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter 
veľkej Antiochie. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti z pondelka. Flp 4, 10 – 23, zač. 
248; Lk 7, 36 – 50, zač. 33.
Utorok 16. 10. – Svätý mučeník Longín Stotník. 
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z utorka. Kol 1, 1 – 2; 7 – 11, zač. 249; Lk 8, 1 – 3, 
zač. 34.
Streda 17.10. – Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodob-
ný mučeník Andrej Krétsky. Liturgické rúcho pôstnej 
farby. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy. Kol 
1, 18 – 23, zač. 251; Lk 8, 22 – 25, zač. 37.

Štvrtok 18. 10. – Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. 
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti o apoštolovi Lukášovi. Kol 1, 24 – 29, zač. 
252; Lk 9, 7 – 11, zač. 41 (radové); Kol 4, 5 – 9. 14. 18., 
zač. 260b; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a (apoštolovi).
Piatok 19. 10. – Svätý prorok Joel. Svätý mučeník 
Varus. Prepodobný otec Ján Rilský. Zdržanlivosť od 

mäsa. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby prepodobnému. Kol 2, 1 – 7, 
zač. 253; Lk 9, 12 – 18a, zač. 42.
Sobota 20. 10. – Svätý veľkomučeník Artemios. Li-
turgické rúcho červené. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo služby mučeníkovi. 2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174; 
Lk 6, 1 – 10, zač. 22.
Nedeľa 21. 10. – Dvadsiata prvá nedeľa po Päťdesiat-
nici. Prepodobný otec Hilarión Veľký. Radový hlas je 
štvrtý, evanjelium na utierni je desiate. Liturgické rúcho 
svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo 4. 
hlasu. Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Lk 8, 5 – 15, zač. 35.
Pondelok 22. 10. – Svätý apoštolom rovný Aberkios 
Divotvorca, hierapolský biskup. Liturgické rúcho 
svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka. 
Kol 2, 13 – 20, zač. 255; Lk 9, 18 – 22, zač. 43.
Utorok 23. 10. – Svätý apoštol Jakub, podľa tela 
Pánov brat. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti apoštolovi Jakubovi. Kol 2, 20 
– 3, 3, zač. 256; Lk 9, 23 – 27, zač. 44 (radové); Gal 1, 11 
– 19, zač. 200; Mt 13, 54 – 58, zač. 56 (apoštolovi).
Streda 24. 10. – Svätý mučeník Arestas a spoločníci. 
Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo stredy. Kol 3, 17 – 4, 1., zač. 259; Lk 9, 
44 – 50, zač. 47.
Štvrtok 25. 10. – Svätí mučeníci a notári Marcián 
a Martyrios. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti zo štvrtka. Kol 4, 2 – 9, zač. 260; 
Lk 9, 49 – 56, zač. 48a.
Piatok 26. 10. – Svätý a slávny veľkomučeník Deme-
ter Myromvonný. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické 
rúcho červené. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti 
o Demeterovi. 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16, 
2, zač. 52.
Sobota 27. 10. – Svätý mučeník Nestor. Svätá muče-
nica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida. Liturgické 
rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo so-
boty. 2 Kor 5, 1 – 10a, zač. 178; Lk 7, 1b – 10, zač. 29.
Nedeľa 28. 10. – Dvadsiata druhá nedeľa po Päťde-
siatnici. Svätí mučeníci Terencius a Neonilla. Prepo-
dobný otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky. 
Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia. Radový hlas je 
piaty. Evanjelium na utierni je jedenáste. Liturgické 
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár z 5. 
hlasu a o mučenici Paraskeve. Kondák z hlasu, Sláva: 
kondák o mučenici Paraskeve, I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu a o mučenici 
Paraskeve. Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Lk 16, 19 – 31, zač. 
83 (radové); 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181; Lk 7, 36 – 50, zač. 
33 (mučenici).
Pondelok 29. 10. – Svätá prepodobná mučenica 
Anastázia. Prepodobný otec Abramios Zatvárateľ. 
Odchod do večnosti prepodobného otca Abramia 
Archimandritu, rostovského divotvorcu. Liturgické 
rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti 
z pondelka. 1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 – 24, zač. 
52.
Utorok 30. 10. – Svätí mučeníci Zénobios a jeho 
sestra Zénobia. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti z utorka. 1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; 
Lk 11, 1 – 10, zač. 55.
Streda 31. 10. – Svätí apoštoli Stachys, Amplias 
a spoločníci. Svätý mučeník Epimach. Liturgické 
rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo stredy. 1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; Lk 11, 9 – 13, 
zač. 56.

Vojtech Boháč
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Siedma kapitola trebníka sa nazýva Po-
stup pri spovedaní. Hovoriť o spovedaní 
bezprostredne po krste je veľmi logické, 

lebo základným prostriedkom na dosiahnutie 
odpustenia je práve krst. To je dôvod, prečo 
v symbole viery deklarujeme, že vyznávame 
jeden krst „na odpustenie hriechov“. Ak sa 
človek dopustí vážnejšieho priestupku aj po 
jeho prijatí, má k dispozícii spoveď, ktorá 
je akoby náhradným krstom, záchrannou 
sieťou.

Spovedná prax prešla v priebehu dejín 
nemalými zmenami, takže jej súčasný stav 
je výsledkom dlhého a komplikovaného 
vývoja.

V cirkvách grécko-slovanského obradu, 
medzi ktoré patríme, existujú prinajmenšom 
dva základné spôsoby spovedania.

Prvý spôsob obsahuje okrem častí, o kto-
rých ešte budeme hovoriť, aj päťdesiaty 
žalm, viaceré kňazské modlitby, vyznanie 
viery, rôzne výzvy a poučenia. Keďže dosiaľ 
nebol preložený do slovenského jazyka, je 
reálne dostupný len v cirkevnoslovanskej 
verzii. Vzhľadom na svoju časovú náročnosť 
je takmer nemožné používať ho v bežnej 
spovednej praxi. To však neznamená, že 
nejestvujú situácie, v ktorých by nebol uži-
točný. Vynikajúco môže poslúžiť napríklad 
pri spovediach ľudí, ktorí vyznávajú svoje 
hriechy po viacerých desaťročiach alebo si 
robia celoživotnú spoveď. Dúfajme preto, že 
v dohľadnej dobe sa dostane na naše farnosti 
aj v slovenskom preklade.

Druhý spôsob spovedania, ktorý sa 
nachádza v spomenutej siedmej kapitole 
slovenského trebníka, je omnoho kratší. 
Navyše existuje v dvoch verziách – základnej 
a skrátenej.

Základná verzia obsahuje kňazské zvolanie 
„Požehnaný Boh náš...“ a zvyčajný začiatok od 
Trojsvätej piesne po Otče náš. Sú to modlitby, 
ktoré by mal každý gréckokatolík vedieť na-

spamäť a môže ich nájsť v modlitebnej knižke 
Hore srdcia na stranách 4 – 5. Druhou časťou 
sú kajúce tropáre. Ide o texty, ktoré sme už 
spomenuli v katechéze o Modlitbe nad ženou, 
keď potratí dieťatko. Spievame ich napríklad 
v rámci veľkého povečeria alebo počas svätej 
liturgie, keď sa slávi „v každej potrebe“, takže 
ich nájdeme aj v knižke Hore srdcia na stra-
nách 163 – 164. Do formulára svätej spovede 
sa hodia azda viac než kdekoľvek inde, lebo 
v tomto svätom tajomstve ide v prvom rade 
o skrúšenosť. Treťou časťou je rozhovor me-
dzi kňazom a spovedajúcim sa človekom, 
v rámci ktorého by mal kajúcnik otvorene 
vyznať prinajmenšom všetky vážnejšie 

hriechy, vrátane ich počtu 
a okolností. Na záver by mal 
dostať to, čo trebník odborne 
nazýva kánonom alebo epití-
miou, teda skutok kajúcnosti. 
Štvrtou časťou je kňazská 
výzva „Skloň sa“ a modlitba, 
v ktorej kňaz prosí Boha, 
aby daroval spovedajúcemu 
sa človekovi postoj pokánia, 
odpustenie, vyslobodenie 
z hriechov, zmierenie a zjed-
notenie s Cirkvou. Poukazuje 
sa pritom na skutočnosť, že 
Pán je milosrdný, plný zľuto-
vania a veľmi trpezlivý. Piatou 
časťou je rozviazanie kajúcni-

ka z pút hriechov, ktorému sa niekedy hovorí 
„rozhrešenie“. Napokon kňaz hovorí modlit-
bu „Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička...“, 
ktorú poznáme aj vďaka svätým liturgiám, 
a robí prepustenie. K presnému významu 
viacerých slov a gest tohto formulára sa ešte 
budeme musieť vrátiť. Opísaná základná ver-
zia druhého spovedného formulára sa môže 
používať najmä vtedy, keď na svätú spoveď 
neprichádza väčší počet veriacich, ale iba 
jeden či dvaja, prípadne traja. Prípustnou 
by zaiste bola aj spoločná modlitba úvod-
ných častí v chráme, následné individuálne 
spovede s rozhrešením a napokon spoločná 
modlitba záverečných častí v chráme.

Skrátená verzia, ktorú zaiste všetci dobre 
poznáme, obsahuje iba zvolanie „Požehnaný 
Boh náš...“, rozhovor kňaza s kajúcnikom 
na tému jeho previnení s udelením epití-
mie a modlitbu rozviazania z pút hriechov. 
Predmetná skrátená verzia sa používa najmä 
vtedy, keď je väčší počet kajúcnikov, naprí-
klad pred Paschou alebo pred Narodením 
Krista.

V nebezpečenstve smrti sa hovorí len 
modlitba rozviazania z pút hriechov.

Marcel Gajdoš

katechéza - malý trebník

Svätá spoveď Sobota  13. október

Lekára nepotrebujú zdraví, ale 
chorí. (Lk 5, 31)

Národ, ktorý má na tisíc 
obyvateľov najviac lekárov, 
nehodnotíme ako najviac 
chorý, ale ako ten, ktorý má 
najlepšiu lekársku starostli-
vosť. Bolo by naivné myslieť 
si, že keď znížime počet 
lekárov, národ ozdravie. To, 
čo platí o telesnom zdraví, 
platí rovnako o zdraví duše. 
Aj chorá duša potrebuje 
lekára. Nepomôže postoj: 
odstránime chorých a zmizne 
i choroba. Chorý potrebuje 
lekára, ktorý vie odstrániť 
jeho chorobu.
Aký postoj zaujímam ja vo 
svojej chorobe k lekárovi 
Ježišovi?
Nahováram si, že jej niet?
Utešujem sa, že ešte neumie-
ram, presviedčam sám seba, 
že nejako bude? 

Nedeľa  14. október

Mládenec, hovorím ti, vstaň! 
(Lk 7, 14b)

Keď sa prejdeme po našich 
farských spoločenstvách 
a zájdeme do chrámov, všim-
neme si, že prevažnú časť 
prítomného spoločenstva 
tvoria ženy. Počas týždňa sa 
percento ich zastúpenia ešte 
rapídne zvyšuje.
Mužov v tom čase treba 
hľadať inde – v duchovnej 
márnici. Treba prebudiť 
mládencov a mužov. Ježišovo 
slovo musí zaznieť práve im. 
Oni potrebujú objaviť Ježiša 
a svoju vlastné miesto vo 
svojej rodine, farnosti, cirkvi 
i v spoločnosti.
Keď nevstanú mládenci, Cir-
kev sa premení na uplakanú 
vdovu.
Nie žene, ale tebe dnes Ježiš 
hovorí: „Mládenec, hovorím 
ti, vstaň!“

Peter Komanický

na každý deň
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tvorba mladých

Už len základný dokument, na 
ktorom stojíme – Sväté písmo 
– možno charakterizovať ako li-

terárne dielo. Ježiš Kristus a jeho Cirkev 
potrebujú literárne umenie. Zdá sa mi, 
že v našej krajine bojujeme s veternými 
mlynmi, ak vôbec musíme vysvetľovať 
význam pôvodnej literatúry.

S akou úctou počúvame verše Ro-
mana Sladkopevca, Jána Zlatoústeho 
či iných tvorcov východnej liturgie! 
Snáď nám to pomôže pochopiť jeden 
z významov tvorby.

Už v čase národného obrodenia si 
národy uvedomovali nevyhnutnosť 
podať o sebe správu vo svojej literatú-
re. Toto nie sú veľké slová! Akékoľvek 
väčšie zoskupenie, ktoré nie je schopné 
svoju identitu premietať do umenia, 
teda aj do literárneho, má hendikep: 
kríva na jednu nohu.

Vychádzajúc z tohto, ale aj zo zúfa-
lého stavu, v akom sa pôvodná tvorba 
v Cirkvi nachádza, organizujeme Lite-
rárny súbeh. Ktokoľvek v akomkoľvek 
veku môže poslať svoju tvorbu a pre-
zentovať ju. Raz za rok sa vytvorí CD 
ako zborník Literárneho súbehu des 
Jano (lsdj). Minulý rok prinieslo lyrickú 
i prozaickú tvorbu dvadsiatich autorov. 
K tomu pridávame recenzie. Toto CD 
slúži ako zrkadlo tvorby pre iných, ale 
aj pre seba. Bohužiaľ, je aj svedectvom 
doby.

Jedna vec je získať literátov, druhá 
získať čitateľa. A hlavne v krajine, kde 
sa považuje za hrdinstvo nečítať.

Veríme, že tento stav sa môže zmeniť. 
Boh má plán konať aj v tejto oblasti. To, 
čím treba začať, je prosba pred tvárou 
Boha. Ďalším krokom je organizovanie 
literárneho života. Jeho nevyhnutnou 
súčasťou je priestor na publikovanie.

Zaráža však nízke povedomie väč-
šiny autorov. Dôkazom je neochota 
vzdelávať sa, pracovať ďalej a postúpiť 
hlbšie. Tak, ako sme vytvorili kurz pre 
divadlo, zamýšľame ponúknuť literátom 
literárny kurz pre kresťanov. Formovala 
by sa tam nielen duša umelca, ale aj 
jeho pero.

Je to však možné len za predpokladu, 
že umelec prekoná zahľadenosť do seba, 
ktorá je pre umelcov typická. Vtedy, 
keď si uvedomí, že jeho písané slovo 
je darom od Boha, talentom, z ktoré-
ho vydá počet. Že je to tvrdá rehoľa, 
služba bratom v momente, keď začne 
byť k sebe kritický a chce komusi po-
vedať čosi dôležité svojím jedinečným 
spôsobom.

No príprava a rast umelca sú dl-
horočnými procesmi, ktoré nemusia 
zákonite viesť k hodnotným dielam.

Je načase, aby sme tieto úlohy prijali 
ako veľmi dôležité a nedávali ich na 
vedľajšie koľaje. Musíme vyformovať 
literárnu obec, urobiť ju funkčnou a uži-
točnou v procese evanjelizácie.

Nech štedrý Boh daruje tieto zázraky 
nám, ktorí ich čakáme!

Vlado Špurek, des Jano

POTREBUJEME PÔVODNÚ LITERATÚRU? 

Anežka

Ďakujem!
Slza v oku
Oko v slze

Čistí
Vyplavuje

Otvára
Utešuje

Niet útechy
Bez slzy
Niet slzy

Bez útechy
Ligot

Odraz
Obraz

Nie čierny
Nie ružový

Dúhový
Iskrivý

Vodopádový
Priezračný
Po daždi

Ticho pred...
A pokoj po...

Búrka pominula
Lepšie sa dýcha
A ten výhľad!
Boží lejak...
Ďakujem!

Daj
Nech tak rýchlo

Nevyschne...

Karol Smutný

Modlitba
Videl si už padať hviezdu ?
Cesta je stále rozbitá, vieš.
Teraz už viem, že neujdem trestu
za moje hriechy, a to vieš tiež.

Ty si môj Pán a ja som sluha tvoj.
Ťažko sa ide po tvojej ceste.
Za každou výhrou čaká ma boj,
za každou prehrou zatínam päste.

Zase raz prehral, si hovoria všetci.
Mám veľký strach začať zas žiť.
Nový súper, nový ring,
čaká ma hľadať si novú niť.

Za každým hriechom modlitba tichá.
Spovedám svedomie, buď Sudca môj.
Pre teba chcem žiť, pre teba dýchať,
naveky hriešny služobník tvoj.

AMEN

Jana Juričková

Po angline pred radnicou
„Stretnem sa s tebou len kvôli knihe,“ 
povedala som
nakoniec:
Stretla som sa s tebou len kvôli tebe
Knihu som ani nevzala...

Alexander Sasarák

Ovocie
Že čistý vinič

urobí divy,
naozaj poznáme.

 
Len chlebom
človek je živý!

V tom pravdu hľadáme?

Úsilie každého
na smrť je choré,
kto hľadá ovocie
bez Božej vôle.

 
Počúvaj, poznanie 

vyplýva z vety:
Ak dvaja stretnú sa,

Ja som ten tretí...
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Nežiadajte vystúpiť mimo za-
stávky !

(Oznam v autobusoch.)
Hĺbka podo mnou by normálneho 

človeka vydesila. Ale ja som v ostat-
nom čase nebol normálnym. A to ma 
prihnalo na úzku strach budiacu rímsu 
na vrchole paneláka.

Svet sa mi rozpadal pred očami. 
Čierna tma, ktorá ma zvnútra pohlco-
vala, a chlad, čo som v ostatnom čase 
cítil, sa už nedali vydržať. Pomaly, ale 
isto nahlodávali dušu. Išiel som po 
ulici plnej ľudí, a predsa som sa cítil 
ako uprostred vyprahnutej púšte. Pred 
mojím vnútorným zrakom sa hrozivo 
vypínala strašná obluda – depresia.

„Neboj sa, o chvíľku sa to skončí !“ 
šepkal som si na vrchole paneláka.

Pozrel som sa dolu.
Ešte si ma (našťastie) nikto nevšimol. 

Teraz je ten správny čas. Rozpažil som 
ruky.

„Letím!!!“
Vtedy sa stalo niečo, čo som nečakal. 

Strhol sa vietor. Nie vietor, ale hotový 
hurikán! Celou silou ma hodil naspäť na 
strechu. Tvrdo som dopadol na betón. 
V očiach sa mi zaiskrilo. (Po vetre zrazu 
nebolo ani stopy!?) Počkal som, kým mi 
neprestalo hučať v ušiach. Postavil som 
sa a znova som sa vybral k rímse.

„Naozaj to chceš urobiť?“
Prudko som sa otočil a pozrel na vo-

trelca. Predo mnou stál asi desaťročný 
chlapec a veselo sa usmieval. Nebolo by 
na tom nič zvláštne, keby nebol od hlavy 
po päty odetý do bieleho: biele tenisky, 
ponožky, nohavice, tričko. Ešte aj vlasy 
mal blonďavé. To by ešte bolo v poriad-
ku, keby vedľa neho nestál bicykel. Ale 
aký bicykel! Celý biely. Ešte aj plášte. 
Špice a reťaz chlapcovi vôbec nechýbali 
a nemal dokonca ani pedále!

„Kto si? Ako si sa sem dostal A čo je 
hento?“ zasypal som ho otázkami.

„Spomaľ!“ zasmial sa. „Najprv mi ty 
odpovedz!“

„Prečo by som mal? Čo teba do toho? 
Veď ťa ani nepoznám,“ odvrkol som 
a pobral som sa k rímse.

„Naopak. Poznám ťa a ty poznáš 
mňa. A dokonca viac, ako si myslíš,“ 

zakričal za mnou.

Zamrazilo ma. Tak to je vrchol ! Čo 
je to za krpca?!

„Čo to trepeš?“
„Ja? Nič.“
„Ako si to myslel?“
„Poviem ti, ale najskôr mi odpo-

vedz!“ nedal sa.
„Áno, chcem to urobiť !“ skríkol 

som podráždene.
„A zdá sa ti to správne?“
Zaskočil ma.
Na toto som nevedel odpovedať. 

Ostal som ticho stáť.
„No vidíš,“ povedal víťazoslávne.
„A čo iné mi podľa teba ostáva?“ 

zvýšil som hlas. Už ma to naozaj štvalo. 
Príde si sem nejaký chalan na starej 
rachotine a začne ma poučovať.

„Nerozčuľuj sa,“ povedal pokojne. 
Vyzeralo to tak, akoby mi čítal myš-
lienky.

„Cestuješ niekedy autobusom?“ vy-
hŕkol nečakane.

„Od veci.“
„Na niečo som sa pýtal, tak mi láska-

vo odpovedz!“ jeho hlas znel chladne.
Proti svojej vôli som mu povedal :
„Občas. Ako to s tým súvisí?“
„V autobusoch visí oznam: Nežiadaj-

te zastaviť mimo zastávky! Predstav si, 
že život je autobus. Ty sa v ňom vezieš. 
A toto je, akoby si chcel vystúpiť, aj keď 
neprišiel tvoj čas. Azda chceš dôjsť do 
cieľa?“ zvedavo na mňa pozrel.

„Áno, ale... keď oni ma podrazili. 
Vedeli, že som bol do nej, a keď mi to 
nevyšlo, nepomohli mi, ale sa mi len 
vysmiali ...“ vysypal som zo seba. Vám 

to možno nedáva zmysel (ani nemusí), 
ale chlapec pochopil.

„Chceli ti pomôcť, len ty si to nezba-
dal, keď si sa utápal v sebaľútosti. A čo 
sa jej týka, netráp sa.“

Mávol rukou. Zrazu som pred sebou 
uvidel lúku posiatu kvetmi. Uprostred 
lúky bola tmavá škvrna po nedávnom 
ohni.

„Koľko asi potrvá, kým to zarastie?“ 
znela chlapcova otázka.

Spomenul som si, ako sme vlani boli 
na chate. Na jar sme tam opekali. Keď 
sme na jeseň znova prišli k chate, ešte 
to nebolo zarastené.

„Neviem. Rok, dva?“ tipoval som.
„Od pol roka až tak po tie dva. Zá-

visí od podmienok,“ poučil ma. Potom 
pokračoval: „Predstav si, že táto lúka 
je tvoja duša. Toto je rana, ktorá tam 
zostala po nej. Čo myslíš, koľko potrvá, 
kým sa zacelí?“

Pochopil som. Tá istá otázka ako 
pred chvíľou, len inak položená.

„Možno pol roka, možno dva roky,“ 
zopakoval som to, čo pred chvíľou 
povedal on.

„Správne! Aj keď,“ zamyslel sa, „aj 
keď to nebola celkom jej chyba. Chcela 
byť len tvoja kamarátka. A ty si chcel 
viac.“

Pochopil som. Ostal som tam ticho 
stáť a rozmýšľal som. Nakoniec som zo 
seba dostal iba jednoduchú otázku:

„Kto vlastne si?“
„Tvoj strážny anjel. A nechcel by som 

prísť o prácu,“ zasmial sa úprimným 
smiechom. 

Znova som sa ocitol na vrchole pane-
láka. Anjel sa pobral k svojmu bicyklu, 
ktorý len tak stál vo vzduchu. Už som 
sa ho na nič nepýtal. Ešte zastal, otočil 
sa a uprel na mňa vážny pohľad: „Rob 
si, ako chceš. Ja som ti mal iba poradiť. 
Svoju úlohu som splnil. Hneď, ako od-
ídem, vtrhnú sem tvoji priatelia a ona. 
Dole si ťa už všimli ľudia. Dostaneš dru-
hú šancu. Radím ti, aby si ju využil!“

Po tých slovách nasadol na bicykel 
a pohol sa neskutočnou rýchlosťou. 
Vyzeral ako hviezda, ktorá sa rýchlo 
vzďaľovala.

„Nezabudni, čo som ti povedal. Ahó-
óój!“ niesol sa vzduchom jeho hlas.

„Ahoj!“ zakričal som za ním.
Vtom sa dvere otvorili. Na strechu 

sa vyrútili všetci moji priatelia aj s ňou. 
Dostal som druhú šancu. Všetci na mňa 
kričali a snažili sa ma chytiť, aby som 
neskočil. Ale ja som myslel na to, čo mi 
povedal anjel. Otočil som sa k nim, aby 
som im to vysvetlil.

Juraj Búry ml.

Anjel na bicykli
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Koinonia Ján Krstiteľ – Realita Prešov
Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie 
vás pozýva na stretnutia, kde môžete osobne zakúsiť 
skutočnosť Božieho slova: „Slepí vidia, chromí chodia, 
malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú 
a chudobným sa hlása evanjelium.“

Sväté liturgie s modlitbami za uzdravenie špeciálne 
zamerané na obnovu a uzdravenie vzťahov v rodinách, 
z ktorých sme vyšli všetci.

24. 09. 2007 o 17.15 hod. Bardejov – Vinbarg
30. 09. 2007 o 16.30 hod. Prešov – Sekčov
08. 10. 2007 o 17.30 hod.  Humenné – Dubník
13.10.2007 o 10.00 hod. 
 Prešov – Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa
Slávnostná archijerejská sv. liturgia s vladykom Jánom 
Babjakom, SJ, pri príležitosti inaugurácie novej Reality 
Koinonie Ján Krstiteľ v Prešove
06.10.2007 o 9.30h stretnutie: Ježiš uzdravuje
  Mestská hala v Prešove

Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
17.09.2007 o 17.00h
 Vranov, Mestský dom kultúry – kino

17. august 2007 je významným dňom pre nášho 
otca Radoslava Tótha, ktorý oslavuje 30 rokov 
svojho života.
Do našej farnosti prišiel 21. júla 2003. Ako verný 
Pánov pastier nám slúži sväté liturgie, obnovuje 
najväčšiu obetu na kríži a udeľovaním sviatostí 
a modlitbami privádza svoje roztratené ovečky 
k oltáru prameňa večného života.
Vážený náš duchovný otec, k vašim narodeninám 
vám želáme pevné zdravie a veľa Božieho požeh-
nania. Nech svätá Bohorodička Panna Mária otvára 
svoju náruč, dodáva vám silu a ochraňuje vás vo vašej 
službe. To vám a vašej rodine v modlitbách vyprosujú 
veriaci z Osturne.

23. septembra oslávi náš duchovný otec Ľuboš 
Kohút svoje narodeniny.
Pri tejto príležitosti vám z úprimného srdca blahože-
láme a v modlitbách do ďalších rokov vyprosujeme 
hojnosť darov Svätého Ducha, veľa síl do vašej 
pastoračnej služby, radosť a lásku v kruhu vlastnej 
a farskej rodiny, aby pokoj a úsmev naďalej žiarili 
vo vašej tvári.
Želáme vám, aby vás i po ďalšie roky Pán viedol 
a žehnal, aby ste mohli naďalej duchovne rásť, a tak 
slúžiť Bohu a blížnym. 
Nech vám Boh dá dobré zdravie a nech vás sprevádza 
ochrana Presvätej Bohorodičky.

Mnohaja i blahaja lita!
veriaci zo Šarišského Jastrabia

Pavel Stanko, tit. arcidekan, na odpočinku v Sob-
ranciach – 21. október 1937 – 70 rokov života.

Zo srdca želáme Mnohaja lita!

Vďační veriaci s láskou spomí-
najú na dlhoročného kurátora 
farnosti Vyškovce, filiálky Vis-
lava, Juraja Kačmára, ktorý 
slúžil Bohu a ľuďom až do svojej 
smrti v roku 1997.

Večná mu pamiatka!

18. septembra 2007 si pripo-
menieme nedožitých 80 rokov 
nášho nebohého manžela, 
otca, dedka Juraja Ondríka 
z Baškoviec pri Sobranciach. 
1. júla 2007 uplynuli 3 roky od 

jeho odchodu do večnosti.
S láskou a úctou spomína manželka a dcéry s rodinami.

KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 
ŽIVOT JE DAR

pri príležitosti 20. výročia vydania inštrukcie 
Donum vitae

Konferencia sa bude konať 12. až 14. októbra 2007 
v Brne. Hlavný referát prednesie prezident Pápež-
skej akadémie pre život J. E. Mons. Elio Sgreccia.
Hlavné témy:
Radostná zvesť a právo na život
Úcta k životu vo svetle inštrukcie Donum vitae
Počiatok individuálneho ľudského života z pohľadu 

biológa, filozofa a teológa
Asistovaná reprodukcia, plánované rodičovstvo
Opatrenia na podporu ochoty prijať dieťa
Klonovanie – nádej alebo hrozba?
Súčasnosť a budúcnosť liečenia kmeňovými bun ka mi
Konferenčný poplatok je 440,- Kč (530,- Sk) a zahŕňa 
tiež zborník Abstrakt.

TK KBS, -mm; -jk

CELOEPARCHIÁLNE VEČERADLO
Pri príležitosti 90. výročia zavŕšenia fatimských zjave-
ní sa 13.októbra 2007 v gréckokatolíckom Chráme 
sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove (Jiráskova ul.) 
uskutoční celoeparchiálne večeradlo.

„Som ružencová Panna Mária. Nech sa ľudia denne 
modlia ruženec. Nech ľudia už viac neurážajú Pána 
nášho Boha, ktorému sa už i tak dostáva veľa urážok.“ 
(z posolstva z 13. októbra 1917, Fatima)
Spoločný program pre kňazov a laikov:

9.00 Akatist k Presvätej Bohorodičke
9.40 Radostný sv. ruženec (laici)
10.30 1. prednáška – Fatima 
11.15 Ruženec svetla (kňazi)
11.45 Eucharistická pobožnosť
12.00 obed, agapé 
13.30 stretnutie laikov, rozhovory, diskusia, 
svedectvá
14.00 Moleben k Presvätej Bohorodičke
14.20 2. prednáška – Odkaz Fatimy
15.00 Slávnostný sv. ruženec (deti)
16.00 sv. liturgia

Bližšie informácie: p. Sakala – 054 472 42 33
„Nakoniec moje nepoškvrnené srdce zvíťazí!“ 

(Fatima 1917)

Odkúpim kompletný ročník Slova 1990 a č. 12, 13 
ročníka 1995. Rovnako odkúpim publikáciu Jána 
Babjaka Zostali verní (I. a II. diel).
P. Krajňák ml. (Prešov) – 0908/372 555; 051/ 
77 57 903

Š. Kruško vydal svoju piatu knihu o optácii Žili 
sme na Ukrajine. Objednať si ju môžete na tel. č. 
051/77 549 02.

inzercia a oznamy

J u b i l e á  k ň a zov

S p o m í n a m e

B l a h ože l á m e

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

Ko i n o n i a
Ján Krstiteľ, Prešov

Poz vá n k y
Kú p i m  /  Pre d á m

TEPELNÁ IZOLÁCIA SYSTÉMOM FÚKANEJ 
MINERÁLNEJ VLNY MAGMARELAX 

vám prinesie okamžitú výraznú úsporu energií 
a tepelnú pohodu. Zatepľujeme trámové stro-
py, pultové strechy, steny s dutinou a stropné 
konštrukcie. Technické posúdenie, zameranie 
a optimálny návrh riešenia ZDARMA.

KAČEŇÁK Rastislav 
Technicko-obchodný poradca
Mobil: 0915 042 522

INZERCIA

gospelfest 2007
pod patronátom vladyku milana chautura,cssr

14. 10. 2007 prešov - estrádna sála odborového domu kultúry 
nám. mieru - začiatok o 16.00 hod

slnovratparadise

lamačské chvály

prázdny krížout of controlKOMAIOTAhostia

MA  MO  NA 

hl.organizátor: a.m.logos, m. saris 400,  tel. 0905 974281  e-mail:steinhaus@orangemail.sk38 

sl
ov

o 
· 1

9 
– 

20
/2

00
7



Súťažná otázka:

Pomôcka:  2 Kr 21, 2

Odpoveď pošli najneskôr 
do  30. septembra 2007.

Výhercu oceníme  nálepkami 
a záložkou s biblickou postavou.  

Z  úspešných riešiteľov 
bude vylosovaný výherca 

zaujímavej odmeny. 
Výherca z č. 16/2007:

Lucia Stašová 
z Parchovian.
Blahoželáme.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

ACHAB

NEPREHLIADNI!

Bol kráľom v Izraelskom kráľovstve. 
To, čo robil, sa nepáčilo Pánovi.

VINICA   BIBLICKÉ PRÍBEHY

BIBLICKÉ POSTAVY

detská stránka

Prečo chcel Achab       
susedovu vinicu?

BIBLICKÉ PRÍBEHY

Po Šalamúnovej smrti sa kráľovstvo 
rozdelilo na Izraelské a Júdske kráľov-
stvo. Achab bol kráľom v Izraelskom 
kráľovstve, ktoré celkom upadlo do 
modloslužby.
Úloha: Spočítaj kamene a dozvieš sa, 
koľko rokov vládol kráľ Achab.

Po Šalamúnovej smrti sa kráľovstvo Po Šalamúnovej smrti sa kráľovstvo 
rozdelilo na Izraelské a Júdske kráľov-
stvo. Achab bol kráľom v Izraelskom 
kráľovstve, ktoré celkom upadlo do 
modloslužby.
Úloha: Spočítaj kame
modloslužby.
Úloha: Spočítaj kame
modloslužby.

koľko rokov vládol kráľ Achab.

Po Šalamúnovej smrti sa kráľovstvo 

Milé deti,
byť vládcom nie je vôbec jednodu-

ché. Práve kráľ rozhoduje o tom, ako 
bude jeho krajina vyzerať a ako sa 

v nej žijúci ľudia budú mať . 
Ako sa má krajina, ktorej vládneš ty? 
Je spokojná so svojím kráľom? Ako 
sa má tvoja duša, tvoje telo, tvoja 

rodina, tvoji priatelia, tvoji susedia?

Vinica je miesto, kde rastie hroz-
no.Úloha: Dokresli druhú polovicu 

hroznového strapca. 

DOKÁŽEŠ TO?

 Keď sa Eli-
áš dozvedel 
o Achabovej 
neprávosti , 
prišiel do vi-
nice. Tam sa 
stretol s Acha-
bom a pove-
dal mu:  „...“
Úloha: Ak po-
spájaš písmen-
ká na strapci 
v správnom 
p o ra d í ,  d o -
z vieš  sa,  čo 
povedal Eliáš 
Achabovi.

PROROK A KRÁĽ

ROKY

Ako sa volal muž, 
k t o ré h o  n e c h a l 
Achab zabiť, 
pretože chcel získať 
jeho vinicu? 
Úloha: Vyrieš mini-
rébus.

MENO

T
BO

Achab zabiť, 
pretože chcel získať BOBO

- bdk -- bdk -

Správne odpovede z č. 16/ 2007:  Minisúťaž:  Bol vzatý do neba na ohnivom voze; Hora: záhrada; 
Krkavce: 14;  Vdova: „Teraz už viem, že si Boží muž a že Pánovo slovo, ktoré máš v ústach, je pravdivé.“ 
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PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
08.00 Program
08.05 Život bez predsudkov
 Dokument
08.30 Na koberčeku (27)
08.45 Čítame z kresť. periodík
09.00 Nočná univerzita (2)
 Arch. Sergiusz Gajek
10.00 Paríž
10.30 Octava dies
11.00 Pro vita mundi
 s Jánom Waclavkom
11.40  Letné príbehy (5)
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi (2)
 s Andělou Bílkovou
12.45 Beskydy – Javorník – 

Makyta Dokumentárny cyklus
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Bezmenná nádej
 Barma
16.35 O Václavoviciach
 Dokument
17.05 Exit 316
 Magazín pre mládež
17.35 Hľadanie (10)
 Dokumentárny cyklus
18.05 Život bez predsudkov
 Dokument
18.35 Letné príbehy (6) P
 Animovaný seriál
18.45 Paríž
19.15 Sú referendá dobré pre 

slobodu a demokraciu? (8)
19.45 Leskovec Dokument
20.00 Z pokladov duše
20.05 Egypt P Dokument
21.05 Na koberčeku (27)
21.20 Prírod. krásy Ameriky (7)
21.55 Nočná univerzita
 PhLic. Katarína Lachmanová
23.00 Krása ticha
 s hudbou J. S. Bacha
00.30 Paríž

08.00 Program
08.05 Egypt Dokument
09.00 New York Cestopisný dok.
09.30 Noemova pošta R
 Diskusná relácia
11.00 Pro vita mundi
 s Jánom Waclavkom
11.40 Letné príbehy (6)
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Aj, otvorené dvere
 Záznam koncertu
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Stratená ovečka Dokum.
16.35 Pro vita mundi
17.15 Sú referendá dobré pre 

slobodu a demokraciu? (8)
17.45 Beskydy – Javorník – 

Makyta Dokumentárny cyklus
18.05 Detská televízia
18.35 Letné príbehy (7) P
 Animovaný seriál
18.45 Libanonská misia
 Dokument
19.00 Roky letia k anjelom
 Biskup Mons. Karel Herbst
19.30 Prírod. krásy Ameriky (8)
20.00  Z pokladov duše
20.05 Bez habitu P
 O Komunite Blahoslavenstiev
21.10 Otec Lang P Dokument
21.30 Čítame z kresť. periodík
21.40 Leskovec Dokument
21.50 Exit 316
 Magazín pre mládež
22.20 Hľadanie (10)
 Dokumentárny cyklus
22.50 Octava dies
 Spravodajská relácia
23.20 Sú referendá dobré pre 

slobodu a demokraciu? (8)
23.50 Pro vita mundi (2)
 s Andělou Bílkovou
00.30 New York Cestopisný dok.

08.00 Program
08.05 Atlas Charity
 Chránené dielne v Ludgeroviciach
08.10 Život bez predsudkov
 Dokument
08.45 Hlbinami vesmíru
09.45 Exit 316
10.00 Hongkong Cestopisný dok.
10.30 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI.
 Priamy prenos z Ríma
11.55 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 O Václavovicích Dokument
12.35 Stratená ovečka Dokum.
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Pro vita mundi (2)
 s Andělou Bílkovou
17.00 Nočná univerzita
 PhLic. Katarína Lachmanová
18.02 Trinidad Cestopisný dokum.
18.15 Exit 316
 Magazín pre mládež
18.35 Mašinky (2) Kresl. rozprávka
18.45 Roky letia k anjelom P
 Dokument o jezuitovi Miroslavo-

vi Heroldovi
19.10 Pro vita mundi
 s Jánom Waclavkom
19.55 Z pokladov duše
20.00 Prečo Európania 

neznášajú židovský štát (9)
 Diskusná relácia
20.30 Egypt Dokument
21.35 Beskydy – Javorník – 

Makyta Dokument
21.50 Atlas Charity
 Letný tábor v Kozmiciach
21.55 Prlov Dokument
22.05 Nočná univerzita (2)
 Katechéza z Katolíckej charizma-

tickej konferencie
23.35 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R

08.00 Program
08.05 O Václavoviciach
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
10.00 Egypt Dokument
11.00 Prlov Dokument
11.15 Paríž
11.40 Letné príbehy (7)
 Animovaný seriál
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Roky letia k anjelom
12.35 Prírod. krásy Ameriky (7)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prírod. krásy Ameriky (8)
16.35 Bezmenná nádej
 Barma
17.05 Život bez predsudkov
17.30 Rádžastan
 Dokument o najväčšom indic-

kom štáte
18.35 Zvonček a margarétka 

(1) P Slovenská rozprávka
18.45 Libanonská misia
 Dokument
19.05 Roky letia k anjelom
 Dokument o jezuitovi Miroslavo-

vi Heroldovi
19.30 Octava dies
20.00 Z pokladov duše
20.05 Pro vita mundi
20.45 Paríž Cestopisný dokument
21.15 Život bez predsudkov
 Dokument
21.45 Prečo Európania 

neznášajú židovský štát (9)
 Diskusná relácia
22.15 Atlas Charity
 Letný tábor v Kozmiciach
22.30 O Václavoviciach
 Dokument
23.00 Exit 316
 Magazín pre mládež
23.30 Noemova pošta R

08.00 Program
08.05 Prečo Európania 

neznášajú židovský štát (9)
08.35 CHKO Beskydy – Javor-

ník – Makyta Dokument
08.50 Roky letia k anjelom
09.20 Bez habitu
10.20 New York Dokument
10.50 Na koberčeku (27)
11.05 Naučme sa počúvať
11.40 Zvonček a margarétka (1)
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Ježiš – kráľovstvo bez 

hraníc (18) Animovaný príbeh
12.35 Atlas Charity
12.40 Prlov Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R
17.25 Žiť cestou
18.00 CHKO Beskydy – Javor-

ník – Makyta Dokument
18.15 Exit 316
18.35 Zvonček a margarétka (2)
 Slovenská rozprávka
18.45 Libanonská misia
 O situácii kresťanov a veriacich 

moslimov v Libanone
18.55 Rádžastan Dokument
20.00 Z pokladov duše
20.05 Misia inak P
 Diskusná relácia o príprave 

mladých mužov na vstup do 
kňazského seminára.

21.35 Bezhraničná nádej
22.05 Bez habitu
 O Komunite Blahoslavenstiev
23.05 New York Dokument
23.35 Nočná univerzita
 PhLic. Katarína Lachmanová, 

P. Vojtěch Kodet, OCarm.
00.15 Libanonská misia
00.35 Octava dies

08.00 Program
08.05 Život bez predsudkov
 Dokument
08.30 Na koberčeku (27)
08.45 Čítame z kresť. periodík
08.55 Program
09.00 Nočná univerzita (2)
 Katechéza z charizmatickej 

konferencie 2007
10.00 Hurtigruten – Arcadia
 Poznávací cyklus
10.30 Octava dies
11.00 Pro vita mundi
 s Jánom Waclavkom
11.40 Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi
 so Zdeňkom Rúžičkom
12.45 Pálava – Devín
 Dokumentárny cyklus
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Bakhita – pieseň slobody
 Dokumentárny seriál
16.35 Adopcia na diaľku
 Dokument
17.05 Exit 316
 Magazín pre mládež
17.35 Detská televízia
18.05 Život bez predsudkov
 Starý človek medzi nami
18.35 Animovaná rozprávka
18.45 Hurtigruten – Arcadia
19.15 Nevyvážené rozhovory (9)
19.45 Prlov Dokument
20.00 Z pokladov duše
20.05 Francúzsko Dokument
21.05 Na koberčeku (27)
21.20 Prírod. krásy Ameriky (8)
21.55 Nočná univerzita
 Cesta do Emauz
23.00 Hudba
 koncert Chanaki
00.30 Hurtigruten – Arcadia

08.00 Program
08.05 Francúzsko Dokument
09.00 Pro vita mundi
 s Witoldom Ivánkom
09.40 Atény Dokument
10.10 Noemova pošta
 O misii
11.40 Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Pocta Jánovi Pavlovi II. 
 Záznam koncertu
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
 Miroslav Herold, SJ
16.35 Pro vita mundi
17.15 Nevyvážené rozhovory
17.45 Pálava – Devín
 Dokumentárny cyklus
18.05 Detská televízia
18.35 Animovaná rozprávka
18.45 Hľadači dobrých správ
 Dokument
19.00 Roky letia k anjelom
19.30 Prírod. krásy Ameriky (9)
20.00  Z pokladov duše
20.05 Misionársky magazín
 Ján Sarkandr
21.10 Cesty viery
 Dokument
21.30 Čítame z kresť. periodík
21.40 Prlov
 Dokument
21.50 Exit 316
 Magazín pre mládež
22.20 Octava dies
 Spravodajská relácia
22.50 Roky letia k anjelom
 P. Ludvík Ambruster
23.20 Nevyvážené rozhovory
23.50 Pro vita mundi (2)
 so Zdeňkom Rúžičkom
00.30 Atény
 Cestopisný dokument

08.00 Program
08.05 Atlas Charity
 Letný tábor Kozmice
08.10 Život bez predsudkov
 Dokument
08.45 Hlbinami vesmíru
09.45 Exit 316 (3)
10.00 New York
 Cestopisný dokument
10.30 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI.
 Priamy prenos z Ríma
11.55 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Adopcia na diaľku
 Dokument
12.35 Roky letia k anjelom
 Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Nočná univerzita
 Cesta do Emauz
17.10 AHA (7)
17.50 Hľadači dobrých správ
 Dokument
18.02 Arcadia 
 Cestopisný dokument
18.15 Exit 316 Magazín pre mládež
18.35 Mašinky (3)
 Kreslená rozprávka
18.45 Nowa Huta Dokument
19.10 Pro vita mundi
 s Witoldom Ivánkom
19.55 Z pokladov duše
20.00 Nevyvážené rozhovory
 Diskusná relácia
20.30 Francúzsko Dokument
21.30 Atlas Charity
 Frýdek-Místek
21.35 Strelná Dokument
21.45 Nočná univerzita
 Katechéza z charizmatickej 

konferencie
23.15 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R 

08.00 Program
08.05 Adopcia na diaľku (6)
 Dokument
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
 Cesta do Emauz
10.00 Francúzsko Dokument 
11.00 Strelná Dokument
11.15 Hurtigruten – Arcadia
11.40 Animovaná rozprávka (4)
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Nowa Huta Dokument
12.35 Prírod. krásy Ameriky (8)
 Dokumentárny cyklus
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prírod. krásy Ameriky (9)
 Dokumentárny cyklus
16.35 Bakhita – pieseň slobo-

dy (4)
17.05 Život bez predsudkov
 Dokument
17.30 Etosha Dokument
18.35 Animovaná rozprávka
18.45 Hľadači dobrých správ
 Dokument
19.05 Nowa Huta Dokument
19.30 Octava dies
20.00 Z pokladov duše
20.05 Pro vita mundi
20.45 Hurtigruten – Arcadia
 Cestopisný dokument
21.15 Život bez predsudkov
 Starý človek
21.45 Nevyvážené rozhovory (10)
 Diskusná relácia
22.15 Atlas Charity (11)
 Frýdek-Místek
22.30 Adopcia na diaľku (6)
 Dokument
23.00 Exit 316
 Magazín pre mládež
23.30 Noemova pošta R 
 Diskusná relácia

08.00 Program
08.05 List z Indie Dokument
08.35 Sar – Amen Dživas
 Dokument
08.50 Nowa Huta Dokument
09.20 Don Bosco Dokument
10.00 Priamy prenos svätej 

omše z Fryštáku
 80. výročie príchodu saleziánov 

do Českej republiky
11.40 Animovaná rozprávka (5)
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Ježiš – kráľovstvo bez 

hraníc (19)
 Animovaný biblický príbeh
12.35 Po škole Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R 
17.25 Sestry v akcii Dokument
18.00 Natura 2000
 Dokumentárny cyklus
18.15 Exit 316
 Magazín pre mládež
18.35 Zvonček a margarétka (6)
 Slovenská rozprávka
18.45 Seleziáni
 Dokument
18.55 Etosha
 Dokument
20.00 Z pokladov duše
20.05 Matka Markéta
 Hraný film
21.35 Don Bosco Dokument
22.05 Bez habitu
 Relácia venovaná saleziánom
23.05 Atény Cestopisný dokument
23.35 Nočná univerzita
 Cesta do Emauz
00.15 Eurizon
 Medzinárodné stretnutie saleziá-

nov
00.35 Octava dies
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LUMENSOBOTA NEDEĽA
08.00 Program
08.04 Malý biblický príbeh (3)
08.10 Štúdio AHA
08.50 Ježiš – kráľovstvo bez 

hraníc (18) Animovaný príbeh
09.15 Atény Cestopisný dokum.
09.45 Čítame z kresťanských 

periodík P
09.55 Detská televízia
10.25 Rádžastan Dokument
11.25 Bezhraničná nádej
11.45 Mašinky (3) P
 Kreslená rozprávka
11.55 Malý biblický príbeh (3)
12.05 Prírod. krásy Ameriky (8)
12.35 O Václavoviciach
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
 P. Ludvík Ambruster
16.30 Bezhraničná nádej
 Barma
17.00 Nočná univerzita 
 Arch. Sergiusz Gajek
18.35 Mašinky (3)
18.45 CHKO Pálava – Děvín
19.00 Atény Cestopisný dokum.
19.30 Starý človek medzi 

nami P Dokument
20.00 Malý biblický príbeh (3)
20.05 Vesmírny pútnik P
 Dokument z cyklu Curriculum vitae
20.35 Prečo Európania 

neznášajú židovský štát (9)
21.05 Exit 316
 Magazín pre mládež
21.35 Roky letia k anjelom
 Dokument o jezuitovi Miroslavo-

vi Heroldovi
22.00 Egypt Dokument
22.55 Nočná univerzita
 sr. V. Barátová
23.55 Aj, otvorené dvere  

Záznam koncertu zo Svätováclav-
ského hudobného festivalu 2006

08.00 Program
08.04 Malý biblický príbeh (4)
08.10 Na koberčeku (27)
08.25 Zvonček a margarétka (2)
 Slovenská rozprávka pre deti
08.35 Egypt Dokument
09.35 Hľadači dobrých správ
 Dokument Štúdia NEST
09.50 Pro vita mundi
10.30 Svätá omša 
 Priamy prenos zo Slovenska
11.53 Z pokladov duše
11.55 Modlitba Anjel Pána so 

Sv. Otcom Benediktom XVI.
 Priamy prenos z Ríma
12.15 Prečo Európania 

neznášajú židovský štát (9)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
 Dokument o jezuitovi Miroslavo-

vi Heroldovi
16.35 Hlbinami vesmíru
17.35 Otec Lang Príbeh jezuitu
17.55 Malý biblický príbeh (4)
18.00 Ježiš – kráľovstvo bez 

hraníc (19) P
 Animovaný biblický príbeh.
18.30 Vesmírny pútnik
19.00 Hongkong
19.30 Prlov Dokument
19.35 CHKO Pálava – Děvín
 Dokumentárny cyklus
19.50 Čítame z kresť. periodík
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P
20.35 Koncert pre Haiti P
 Záznam hudobného vystúpenia 

Richarda Čanakyho
21.35 Žiť cestou
22.00 Bez habitu P
 O Komunite Blahoslavenstiev
22.55 Noemova pošta R
 Diskusná relácia
00.00 Rádžastan Dokument

08.00 Program 
08.04 Malý biblický príbeh (5)
08.10 Štúdio AHA
08.50 Ježiš – kráľovstvo bez 

hraníc (19)
 Animovaný biblický príbeh
09.15 Rím Cestopisný dokument
09.45 Čítame z kresťanských 

periodík P 
09.55 Detská televízia
10.25 Etosha Dokument
11.25 Bakhita – pieseň slobo-

dy (4) Dokumentárny cyklus
11.45 Mašinky (4) P 
 Kreslená rozprávka
11.55 Malý biblický príbeh (5)
12.05 Prírod. krásy Ameriky (10)
12.35 Adopcia na diaľku
 Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
 Vojtech Hrubý
16.30 Bakhita – pieseň slobo-

dy (4) Dokumentárny cyklus
17.00 Nočná univerzita
 Katechéza z charizm. konferencie
18.35 Mašinky (4) Kresl. rozprávka
18.45 Národný park Šumava 

– Vltavský luh P Dokument
19.00 Rím Cestopisný dokument
19.30 Život bez predsudkov P 
 Starý človek medzi nami
20.00 Malý biblický príbeh (4)
20.05 Curriculum vitae P 
 Dokument
20.35 Nevyvážené rozhovory P
 Diskusná relácia
21.05 Exit 316 
21.35 Nowa Huta Dokument
22.00 Francúzsko Dokument
22.55 Nočná univerzita
 Katechéza z charizm. konferencie
23.55 Pocta Jánovi Pavlovi II.
 Záznam koncertu

08.00 Program 
08.04 Malý biblický príbeh (6)
08.10 Na koberčeku (28)
08.25 Zvonček a margarétka (6)
 Slovenská rozprávka
08.35 Francúzsko Dokument
09.35 Zvony vo Vřesine
 Dokument
09.50 Pro vita mundi
 s Jánom Rýchlym, SDB
10.30 Svätá omša
 Priamy prenos z Kostola sv. Václava
11.53 Z pokladov duše
11.55 Modlitba Anjel Pána so 

Sv. Otcom Benediktom XVI.
 Priamy prenos z Ríma
12.15 Nevyvážené rozhovory 

(10) Diskusná relácia
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Nowa Huta Dokument
16.35 Hlbinami vesmíru
17.35 Cesty viery Dokument
17.55 Malý biblický príbeh (6)
18.00 Ježiš – kráľovstvo bez 

hraníc (20) P 
 Animovaný biblický príbeh
18.30 Curriculum vitae
 Dokument
19.00 New York Dokument
19.30 Strelná Dokument
19.35 Národný park Šumava 

– Vltavský luh
 Dokumentárny cyklus
19.50 Čítame z kresť. periodík
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P 
 Spravodajská relácia z Vatikánu
20.35 Koncert Czech virtuosi
 Záznam koncertu
21.35 Nowa Huta Dokument
22.00 Bez habitu R Dokument
22.55 Noemova pošta R 
Diskusná relácia
00.00 Etosha Dokument

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:
22.09. – 18.00 Emauzy – Grécko-

katolícka svätá liturgia
25.09. – 20.30 Duchovný obzor 

– Biblická teológia – Starozá-
konná kniha žalmov

29.09. – 20.30 Od ucha k duchu 
– Mesiac s pápežom Benedik-
tom XVI.

13.10 – 18.00 Emauzy – Grécko-
katolícka svätá liturgia

19.09. – 09.10 – Lumenáda 
– Pútnické miesta na Slovensku 
– sakrálne dominanty – Micha-
lovce – Topoľany – Chrám sv. 
archanjela Michala

Rozhlasové hry o 14.00:
16.09. – Dolorosa – hra k Sedem-

bolestnej Panne Márii
23.09. – Editha – na motívy povied-

ky Williama Deana Howellsa
30.09. – Smrť za mrežami – 11. 

časť osudov mučeníkov Katolíckej 
cirkvi počas komunizmu

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 – 02.45 
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 (maď.) R

Kresťanská nedeľa (Ne – 09.30 /Rádio Slovensko, Rádio Regina/)
16.09. – Gréckokatolícka sv. liturgia z farského Chrámu sv. Petra 

a Pavla v Bardejove
23.09. – Evanjelické služby Božie z Párnice
30.09. – Bohoslužby Cirkvi bratskej zo Žiliny

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

22.09. – Náboženské spektrum
29.09. – Náboženské spektrum

SLOVENSKÝ ROZHLAS

STV1
15.09. (sobota) 11.35 Mária, matka Ježišova – Kto iný ak nie matka 

dokáže prežívať radosť aj utrpenie vlastného dieťaťa. Ježiš Nazaretský 
sa stal najznámejším mužom dejín, avšak túto slávu vykúpil najväč-
ším možným utrpením: smrťou. Prežiť vlastné deti je pre rodičov to 
najhoršie, čo ich môže v živote stretnúť. Mária sa však stala rovnako 
slávnou ako jej syn...

22.09. (sobota) 13.10 Francesco – Historický film. Príbeh jedného 
z najznámejších svätých mužov... Život svätého Františka, ktorý sa 
dobrovoľne vzdal všetkého, aby svoj život zasvätil skutočným hodno-
tám. Muž, ktorý sa narodil v bohatej toskánskej rodine. Vzdal sa však 
všetkého, čo mal, aby sa viac priblížil k ľuďom. Bol to muž, ktorý veril vo 
veľké ideály a ktorý sa sám stal ideálom. Príbeh jedného z najznámejších 
svätých mužov histórie, ktorý sa stal patrónom Talianska...

STV 2
15.09. (sobota) 10.30 Slávnostná sv. omša – priamy prenos z pútnické-

ho areálu v Šaštíne – Strážach pri príležitosti sviatku Sedembolestnej 
Panny Márie, hlavný celebrant: Mons. Ján Sokol; 15.55 Sedembolest-
ná R – dokumentárny film o sviatku Sedembolestnej Panny Márie a jej 
bolestiach; 21.15 Pútnické miesto Marianka – Dokumentárny film 
o najstaršom pútnickom mieste na Slovensku – Marianke.

 Základný kameň pre stavbu kostola a kláštora v Marianke položil kráľ 
Ľudovít Veľký z Anjou roku 1377. Kostol sa nestaval pre veriacich, pre-
tože v tomto čase nebola v Marianke osada, iba pustovnícke chalupy 
paulínov. Im daroval kráľ Ľudovít kláštor aj s kostolom, ktorý bol určený 
pre milostivú sošku Panny Márie a do ktorého ju slávnostne umiestnili 
roku 1380. Tu sa nachádza dodnes. Po tureckom pustošení pôvodne 
gotický kostol renovovali v barokovom slohu. Začiatkom 18.storočia 
do Marianky prichádzali pútnici viacerých národností. Do kostola sa 
nevošli, preto paulíni postavili na nádvorí väčšiu kaplnku, pri ktorej sa 
súžili bohoslužby. Predpokladá sa, že je najstaršia zo všetkých kaplniek 
v Marianke. Marianku navštevujú veriaci nepretržite, obzvlášť počas 
mariánskych sviatkov. Od roku 1990 sa každú sobotu pred druhou 
nedeľou v mesiaci koná tzv. mesačná púť.

 Významnou historickou stavbou mariánskeho miesta je kláštor, 
ktorý tvorí integrálnu súčasť pútnického strediska. V sedemdesiatych 
a osemdesiatych rokoch minulého storočia sa na tomto mieste stretávali 
oponenti režimu, najmä z oblasti ekológie, aby zachránili zdevastovanú 
budovu kláštora, ktorý mal už v tom čase zborenú strechu. Mnohými 
brigádami sa podarilo strechu izolovať. Vďaka tejto skupine odvážnych 
ľudí vznikla aj „redakcia“ samizdatu Bratislava nahlas pod vedením Jána 
Budaja a podhubie neskôr založeného Združenia kresťanských ekológov 
pod vedením Ing. Vlada Krempašského.

16.09. (nedeľa) 15.00 Svedectvo – autentický príbeh Milana Dzuriaka, 
ktorý si pozval na návštevu kozmonauta z USA; 15.05 Orientácie 
– náboženský magazín zo života veriacich prináša reportáže z letných 
náboženských aktivít a pútí; 15.35 Slovo – príhovor Zuzany Popálenej; 
18.25 Pútnické miesto Marianka – Dokumentárny film o najstaršom 
pútnickom mieste na Slovensku – Marianke.

17.09. (pondelok) 15.10 Orientácie R – náboženský magazín zo života 
veriacich; 14.20 Slovo R – príhovor Zuzany Popálenej.

08.09. (sobota) 10.15 Poltón – Magazín o interprétoch a hudobníkoch 
domácej gospelovej hudobnej scény; 19.55 Svedectvo R – autentický 
príbeh sochára Petra Švárala, ktorý sa so svojou početnou rodinou 
rozhodol žiť na samote. „Každý večer pred spánkom sa modlíme, celá 
rodina. Sme otvorení Pánovi.“

22.09. (nedeľa) 06.15 Poltón R; 08.55 Orientácie – náboženský magazín 
zo života veriacich; 09.30 Slovo – príhovor Evy Žilinekovej; 02.05 
Orientácie R; 02.40 Slovo R.

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA

Zmena programu vyhradená. Program dodávaný jednotlivými redakciami.
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Pomôcky:
Apokopa, 
Uki, Vier, 
Avianus

pohyb 
vzduchom

Rímsky 
bájkar

4. časť 
tajničky slovo Kilojoule, 

skr. Zarezanie kočovník 5. časť 
tajničky

Vyšľachtený 
strom

Namáčací 
prášok

Kopanica
Náš básnik

Sviežejší

3. časť 
tajničky A I

Nehlučne
Zabočilo

Kancelárska 
skratka

slovo
Odmasťovač 
na motory

Červený po 
nemecky

Plemeno
Cudzie muž. 

meno Vzduch

Nieslo
Ír, po česky

Odsúvanie 
hlások

Hučí

Prítok 
Laborca

Klát na rúbanie

Symetrály

Národný 
front, skr.

Cestovný 
doklad

Predložka Dedina

slovo Správne 
jednotky Rybie vajíčko

Závora

Štyri, po 
nemecky

1. časť 
tajničky

keď
Hrknutie

Atomic Ener-
gy Authority, 

skr.Sedadlo na 
koči

Japonský 
ostrov

Nebo

Rímske číslo 
1500

2. časť 
tajničky

0,9 m 
v Anglicku

Platený 
potlesk

Legenda: ADVENT, ALELUJA, ÁBEL, ÁRON, BETEL, 
BETLEHEM, BRAT, CELIBÁT, EDEN, EFEZ, ELIZEUS, 
HLAD, CHARIZMA, CHLIEB, INRI, IZÁK, IZRAEL, 
KAIN, KOLEKTA, KRÍŽ, LÁSKA, LIEK, LITÁNIE, MISÁL, 
MISIE, MRAK, NAZARET, NEBO, OBETA, OMŠA, 
OPÁT, OPTIK, PARCELA, PATENA, PÁPEŽ, PILÁT, 
RORÁTY, SABAT, SILOE, SĽUB, SOCHA, SUTANA, 
TÓRA, VATIKÁN, VIANOCE, VIERA, ŽALM, ŽIAK, 
ŽIAĽ, ŽIVOT.
Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky. 
Výherca získa zaujímavú knihu z produkcie 
nášho vydavateľstva.

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

OSEMSMEROVKA

... kto stratí svoj život ... (dokončenie v tajničke)
relax

1. Za aký pokrm zapredal Ezau svoje 
prvorodenské právo Jakubovi?

2. Ktorý z väčších prorokov zjedol zvitok 
od Pána a začal ohlasovať Božie posol-
stvo?

3. S ktorými starozákonnými postavami 
sa rozprával Ježiš na vrchu Tábor?

4. V ktorom roku prišli na naše územie 
sv. Cyril a Metod?

5. Ktorého zo slovenských biskupov vý-
chodného obradu vysvätil Ján Pavol II.?

6. Čo znamená výraz hosana?

7. Čo znamená výraz mesiáš?

test Slova

Odpovede: 1. za šošovicu a chlieb (Gn 25, 34); 2. 
Ezechiel (Ez 3, 1); 3. s Mojžišom a Eliášom (Mt 17, 3); 
4. v roku 863; 5. vladyku Jána Babjaka, SJ; 6. Pomáhaj, 
popraj zdaru. Takto vítali aj Ježiša (Mk 11, 9) na znak 
jasavej úcty. 7. pomazaný
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Snímka titulnej strany: Vladyka Milan Chautur v Ľutine (snímka:  M. Žarnayová)

 „Oco, dnes ma učiteľ veľmi pochválil.“
„A čo povedal?“
„Že píšem ako lekár s dvadsaťročnou 
praxou.“

 „Jožko, prečo si ockovi nakreslil zele-
né vlasy?“
„Lebo nemám plešatú farbičku.“

 Móricko príde domov smutný a ma-
ma sa ho pýta:
„Čo je s tebou, Móricko?“
„V škole mi všetci hovoria Rambo.“
„Tak zajtra pôjdem s tebou a porozprá-
vam sa s tvojimi spolužiakmi.“
Móricko zvážnie:
„Nie, mama. Toto je moja vojna.“

Je pravda, že nad Ježišovým hrobom stál chrám 
rímskej bohyne lásky Venuše?
ÁNO, JE. Dnešný Chrám Božieho hrobu (Anastasis) sa naozaj nachádza na mieste 
pôvodného Venušinho chrámu v Aelia Capitolina, meste, ktoré na troskách 
Jeruzalema vybudoval rímsky cisár Hadrián. Tento chrám dal zboriť Konštantín, 
keď na žiadosť svojej matky sv. Heleny dal na mieste Ježišovho hrobu vybudovať 
novú baziliku (ani tá sa nezachovala). Otázne však je, či je umiestnenie baziliky 
správne. Neskoršia tradícia hovorí v prospech tohto miesta. Prvotná tradícia 
a opisy v novozákonných knihách spomínajú Golgotu ako miesto Ježišovho 
ukrižovania i pochovania. Ale vďaka zboreniu pôvodného Jeruzalema rímskymi 
cisármi a budovaniu nového mesta Aelia Capitolina sa tvar krajiny zmenil. 

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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Jediný katolícky časopis 
pre deti od 6 – 10 rokov

• Vychádza s cirkevným schválením a podporou KBS. 
• Z obsahu: príprava na prvé sväté prijímanie, podpora 
vyučovania náboženstva; katechetická hra; texty pre 
začínajúcich čitateľov; stránky rozvíjajúce spolupatričnosť, 
aktivitu a sociálne cítenie detí; pracovné listy na vyučovanie 
slovenského jazyka, matematiky a prvouky a vlastivedy. 
Vystrihovačky, hry, reportáže a tvorivé podnety. 
• 10 čísel v školskom roku – predplatné 190,- Sk.
• Objednávky: online-objednávka: www.rebrik.sk
   eRko – REBRÍK, Miletičova 7, 821 08  Bratislava 2
   Tel.: 02/ 20 44  52 53; mobil: 0915 780 923
................................................................................................................................................................................................................

OBJEDNÁVKA pre adresáta:
Meno a priezvisko:  ___________________________________
Ulica:____________________________________________
PSČ a obec: ________________________________________
Platca
Meno a priezvisko: ___________________________________
Ulica:____________________________________________
PSČ a obec: ________________________________________
Dňa ______________  Podpis: _________________________

IKONOPISECKÁ DIELŇA 
ARCHANJELA RAFAELA

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

Novootvorený autosalón VOLKSWAGEN na Mierovej ulici v Humennom
Vám ponúka modely: FOX, POLO, EOS, BEETLE, GOLF, GOLF PLUS, PASSAT,
PASSAT VARIANT, JETTA, TOURAN, TOUAREG, SHARAN
a úžitkové modely: CADDY, TRANSPORTER, CRAFTER

Váš predajca Volkswagen:
Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., prev. Humenné
Mierová 99, Humenné, Tel.:  057/775 03 42, Fax: 057/775 03 52, mobil: 0903 445 263,
e-mail: vw.he@s-autoservis.sk, www.s-autoservis.sk

Passat
Eos

Transporter

Touran

Golf

Sta�í si prís� vybra�

Prí�te na predvádzaciu jazdu do novootvoreného
autosalónu VOLKSWAGEN spolo�nosti Š-Autoservis
na Mierovej ulici v Humennom.

Váš predajca Volkswagen:
Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., prev. Humenné
Mierová 99, Humenné, Tel.:  057/775 03 42, Fax: 057/775 03 52, mobil: 0903 445 263
e-mail: vw.he@s-autoservis.sk, www.s-autoservis.sk

Passat
Eos

Transporter

Touran

Golf

Prí�te na predvádzaciu jazdu do novootvoreného
autosalónu VOLKSWAGEN spolo�nosti Š-Autoservis
na Mierovej ulici v Humennom.

Váš predajca Volkswagen:
Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., prev. Humenné
Mierová 99, Humenné, Tel.:  057/775 03 42, Fax: 057/775 03 52, mobil: 0903 445 263
e-mail: vw.he@s-autoservis.sk, www.s-autoservis.sk

Passat
Eos

Transporter

Touran

Golf



Ponuka platí do 31. 7. 2007 pri aktivácii služby Rýchly internet a uzavretí Zmluvy 
o pripojení s viazanosťou na 24 alebo 36 mesiacov pre zákazníkov, ktorí si kúpia 
Dátovú kartu alebo Modem (koncové zariadenia Flash-OFDM).

Linka Služby zákazníkom 12345=www.t-mobile.sk

Rýchly internet už od 356 Sk 
(s DPH) mesačne!

Prichádzame s ponukou, s ktorou to môžete 
rozbehnúť naplno:
§ celý rok zľava až 300 Sk (357 Sk s DPH) na 

mesačné poplatky za Rýchly internet 2, 10 a 20, 
§ až 2 roky zľava 300 Sk mesačne (357 Sk s DPH), 

ak si vyberiete aj niektorý z našich ponúkaných 
PC alebo notebookov.

Vyskúšajte si Rýchly internet na 7 dní zadarmo 
a potom sa rozhodnite.

Rozhýbte sa 
s Rýchlym 
internetom!

356 Sk
(s DPH) mesačne!

I diler 105x297.indd   1 12.7.2007   15:24

Martin Vasko
Nám. slobody 1786, Vranov n. T.
Tel.: 057/4421119; 4885930-1
Mob.: 0903 631166, 0904 641166
e-mail: vascomp@mail.t-mobile.sk
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Ponuka platí do 14. 10. 2007 pri aktivácii služby Rýchly internet a uzavretí Zmluvy 
o pripojení s viazanosťou na 24 alebo 36 mesiacov pre zákazníkov, ktorí si kúpia Dátovú 
kartu alebo Modem (koncové zariadenia Flash-OFDM).

Elmont - Ivák ZVONÁRSTVO
jediná profesionálna

firma na Slovensku
ponúka komplexné riešenia pre chrámy.

Automatizáciu chrámových zvonov
Používame najspoľahlivejšiu technológiu pre zvonenie, ktorá spočíva v bezkontak-
tovom snímaní polohy zvona s motorickým pohonom riadeným mikroprocesorovou 
jednotkou. Osvedčená novinka! pohon pomocou lineárneho motora, žiadne fyzické 
spojenie pohonu so zvonom, chod zvonu je bez vibrácií, maximálne priblíženie 
k ručnému zvoneniu.
Prevádzame kompletnú rekonštrukciu pôvodného zavesenia a uchytenia zvonov ako 
aj elektrických pohonov. V roku 2006 sme elektrifikovali celkovo 95 zvonov.

Digitálne zvony spolu s hodinovým odbíjaním
Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá finančne náročné použitie liatych zvonov, alebo
nákladné rekonštrukcie zvonových zariadení. Systém obsahuje 4 zvony, hodinové 
odbíjanie, denný automat, automat-pohreb, zvonkohry (napr. tichá noc, Svadobný 
pochod).

Vežové hodiny
Ponúkame nový patentovaný vežový stroj pre Váš chrám, riadený DCF signálom, 
pre štyri číselníky do priemeru troch metrov vyrobených laserovou technológiou za 
bezkonkurenčné ceny spolu s hodinovým odbíjaním.

Zabezpečenie dodania zvonov
Ponúkame dodanie chrámových zvonov od najväčšieho zvonolejárskeho majstra 
v Európe p. FELCZYNSKÉHO s tradíciou 197 rokov od 35 kg do 12 000 kg.

Ozvučenie
Ponúkame dodanie a montáž osvedčenej zvukovej aparatúry. Reprobedne vyrobené 
samozrejme z dreveného profilu pre dokonalú dynamiku, mikrofóny SHURE s fan-
tómovým napájaním 48 V pre najkvalitnejší prenos hlasu, mix- pulty fi. BEHRINGER.

Osvetlenie chrámov ako aj kompletnú elektrifikáciu chrámu
Ponúkame a montujeme úsporné metal-halogenidové svietidlá, ktoré nahrádzajú 
klasické halogénové 150, 300, 500, 1000 W reflektory s úsporou až 75% energie

Zváranie zvonov
Prevádzame zváranie prasknutých zvonov akejkoľvek veľkosti a hmotnosti.

Kúrenie do chrámu - tepelné žiariče, lavicové kúrenie
Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu tepelnými žiaričmi, ktoré neohrievajú 
vzduch ale ľudí, okamžitý pocit tepla a zabraňujú tvorbe pliesní a baktérií. Taktiež 
ponúkame lavicové kúrenie.

Patent
Od 13.07.2000 sme držitelia Patentu na elektronický regulátor zvonov, ktorý je zapísa-
ný do registra podľa § 11 ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový vzor č. 2675.

Osvedčenie a typová skúška
Ako jediná firma na Slovensku sme držitelia certifikátu vydaného Technickou inšpek-
ciou Banská Bystrica na elektrifikáciu, automatizáciu a výrobu vešiaka (konštrukcie)
zvona do váhy 6000 kg.

K vežovým hodinám ponúkame zdarma diaľkové ovládanie zvonov.
Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na prevedené práce.

ELMont   Tel: 0905 518 786, 0905 642 499
Albín Ivák  Tel.Fax: 044- 43 20 295
Liptovské Sliače 914 http://www.ivakzvony.sk
034 84    email: ivakzvony@ivakzvony.sk
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