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Zvnútorňovať
tajomstvo Boha
Rozhovor o Mariánskom
kňazskom hnutí
Sedemnáste dieťa

Reportáž z púte po stopách apoštola Pavla

NA SÚŠI I MORI

pútnické miesta sveta

P

A A C H E N
Aachen, staré nemecké cisárske mesto s mnohými pamiatkami, dodnes pripomínajúce éru
rímskeho cisára Karola Veľkého (747 – 814),
ktorý tu najčastejšie mal svoje sídlo.

Snímka: contentdm.kenyon.edu
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Snímka: upload.wikimedia.org

útnické mesto, ktoré bolo v stredoveku
prekonané len púťami
do Santiaga de Compostela,
Ríma a Jeruzalema. Leží
na západných hraniciach
Nemecka medzi Belgickom
a Holandskom.
Dominantou mesta je
chrám, ktorý sa stal centrom
náboženského života karolínskej ríše. Bol postavený
podľa vzoru byzantských
dvorných chrámov. Chrám,
ktorý by bol s ním veľkosťou
a nádherou porovnateľný,
v tej dobe široko-ďaleko neexistoval. Predlohou pre tento
dvorský chrám bol Kostol
San Vitale v Ravenne (5. – 6.
stor.). Vnútorný priestor je
uzavretý ôsmimi oblúkmi
kláštornej klenby. Antické
stĺpy boli privezené z Ríma
a Ravenny, bronzové mreže a bronzové krídla dverí
boli vyrobené na cisárskom
dvore.
Význam chrámu posilnil
cisár Karol Veľký množstvom cenných relikvií. Opát
Angilbert z Centuly opisuje,
ako ich cisár zbieral: „Zhromažďoval ich zo všetkých
krajín pomocou legátov,

ktorých posielal na všetky
strany, do Jeruzalema, Konštantínopola, Ríma, ale aj do
celého Talianska, Nemecka,
Burgundska a Galie.“
V roku 799 obdržal veľký
počet relikvií od jeruzalemského patriarchu, ku
ktorému poslal zvláštne
posolstvo s poďakovaním.
Východní mnísi mu prinášali relikvie v schránke v tvare
kľúča. Medzi nimi boli aj
čiastočky z Kristovho kríža.
Od pápeža Hadriána I. (772
– 795) a Leva III. (795 – 816)
pochádzali ďalšie dary a relikvie sa začali triediť na
„veľké“ a „malé“.
Skrinkový relikviár Panny
Márie, ktorý vznikol v rokoch 1220 – 1238, ukrýva
štyri významné relikvie. Je
to rúcho Panny Márie zo
zlatožltej bavlny, Ježiškova
plienka z tmavožltej vlny, krvou skropené bedrové rúcho
ukrižovaného Ježiša Krista

a košeľa sv. Jána Krstiteľa
z jemného plátna.
Tento mariánsky relikviár
i nemenej skvostný relikviár
Karola Veľkého, z ktorého
výrobou sa začalo v roku
1165 a dokončený bol v roku
1215, má tvar domčeka a je
až márnotratne zdobený. Je
umiestnený v chóre pristavenom k pôvodnej karolínskej stavbe v rokoch 1355
– 1414, ktorého vzorom boli
francúzske kráľovské kaplnky, zvlášť Sainte-Chapelle
v Paríži.
Chrám v Aachene bol
šesť storočí korunovačným
miestom nemeckých kráľov
a cisárov, a tiež cieľom pútnikov. V análoch tohto chrámu
je zaznamenané, že v roku
1312 mali veriaci možnosť
vidieť relikvie nezakryté.
O desať rokov neskoršie boli
tieto relikvie ukazované veriacim z veže chrámu.
V priebehu rokov chrám
potreboval nutné stavebné
úpravy. Veža nad karolínskou západnou časťou stavby
dostala pavlač, pod schodiskovými vežami vznikli
komory pre relikvie.
Postupne sa vytvoril sedemročný cyklus slávnostného ukazovania relikvií,
ktorý sa od roka 1349 až
dodnes nezmenil. Vstupný
priestor pre pútnikov doplnila v roku 1367 kaplnka, postavená na náklady
uhorského a poľského kráľa
Ľudovíta I. Veľkého z Anjou
(1326 – 1382). Českí pútnici
darovali pre chrám oltár sv.
Václava. V roku 1986 bola
s púťou k relikviám spojená
oslava Dňa nemeckých katolíkov.
Pre úplnosť treba ešte
dodať, že na námestí Münsterplatz stojí cisársky dóm
s trónom Karola Veľkého,
v ktorom možno vidieť aj korunovačné klenoty. Gotická
radnica zo 14. storočia zahŕňa pozostatky karolínskeho
paláca. Celé mesto pôsobí
úžasným dojmom a prehliadka historických pamiatok je nezabudnuteľná.
František Dancák
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Apoštolát modlitby
November 2007
 Aby všetci, ktorí sa venujú výskumu
v oblasti medicíny, a všetci, ktorí sa
zúčastňujú na legislatívnych aktivitách,
mali hlboký rešpekt voči ľudskému životu
od jeho začiatku po jeho prirodzený
koniec.
 Aby sa na Kórejskom polostrove vzmáhal duch zmierenia a pokoja.
 Aby sme nezabúdali na tých, ktorí nás
predišli do večnosti, a pomáhali im modlitbami a dobrými skutkami vyslobodiť
sa z očistca.

Myšlienky slávnych
 Tá láska, ktorá nebolela, nikdy nebola
láskou. (Marian Szulowski)
 Kto miluje, ten chce darovať seba
samého. (Ján Pavol II.)
 Pokora srdca nežiada, aby si sa pokoroval, ale aby si sa otvoril. Práve ona je
kľúčom k zmene. Až potom môžeš dávať
a prijímať. (A. de Saint-Exupéry)
 Keď čakáš od niekoho lásku, buď trpezlivý a pokorný, lebo vtedy dostaneš
to, čo je viac ako tvoja sebecká túžba.
(Marian Szulowski)
 Musíš byť prísny voči sebe samému,
aby si mal právo byť mierny voči druhým.
(Hammarskjöld)

V ďalšom čísle nájdete

VÍŤAZNÍ MŔTVI

P

rechádzka po cintoríne, zvlášť
v mestách, patrí medzi upokojujúce zážitky. Aj keď niekoľko
metrov od vás hučia motory áut a
hluk mesta, čosi dáva tomuto miestu
akýsi zvláštny pokoj. Nie je to pokoj
smrti, skôr naopak, pokoj života.
Práve v tieni stromov a pamätníkov
na život si uvedomujeme jeho krásu,
jeho pomalý a večný chod. Nič ho
nedokáže zastaviť. Bol včera, je dnes
a bude aj zajtra. A my sme jeho súčasťou. Súčasťou tajomstva života.
Šum pestrofarebného lístia v korunách stromov i na chodníkoch,
jeho krása a vďaka vetru neustále
sa meniaca panoráma už učarovala
mnohým. To žlto sfarbené lístie je
akoby zo zlata. V svetle chradnúceho
slnka sa trbliece sťa zlaté vavrínové
lístie, ktoré si predstavujeme na hlavách olympijských víťazov. A teraz,
slobodne a plné života sa preháňa
nad hlavami iných víťazov.
Tí bežali svoje preteky celý život,
bez oddychu. Bol to ten najdlhší
maratón, na konci ktorého spolu
s gréckym Feidippidom (legendárnym prvým maratóncom, na počesť
ktorého sa tento druh športu zaviedol) môžeme oznámiť s posledným
výdychom radostnú zvesť o nádeji
a zázračnom víťazstve slobody nad
otroctvom. A práve tento odkaz,
odkaz života, počuť v šume lístia na
cintoríne.
Pre staroveké Atény bol takýto
osud človeka spojený s radostným
naplnením sna o slobode. Tá prišla
až o vyše storočie neskôr a, ako to už
v histórii býva, netrvala večne. Ale
Feidippidov skutok a odkaz prežili
Peržanov, Rimanov, ba i Turkov, aby
sa skoro po 2 a pol tisíc rokoch tisíce
jeho nasledovníkov vydali uctiť si
jeho pamiatku jednou z kráľovských
disciplín novodobých olympijských
hier.
My kresťania máme tiež svojho
Feidippida. A nie jedného. Stačí sa
pozrieť do políc či tašiek, koľko náhrobných kahancov a sviečok sme
si pripravili. Pri každom hrobe, ako
na krížovej ceste, chvíľku postojíme.
Možno sa iba pomodlíme. Možno si
spomenieme na krásne chvíle, ktoré
sme v spoločnosti s naším blízkym
prežili. A naše tváre nebude ťažiť
bolesť a žiaľ, ale úsmev.

Všetko zlé odvial čas a to, čo zostalo, nestojí za spomínanie. A tu,
v tichom šume lístia, bude počúvať
radostný spev víťazstva. Nie je to
Pyrrhovo víťazstvo, ale ozajstné
víťazstvo života, ktorému už nič
nestojí v ceste. Je ako čerstvý vietor,
ktorý začal slobodne vanúť a odnášať
zo všetkých kútov hnilobný pach
smrti.
„Smrť, kde je tvoje víťazstvo?“ Pokojne môžeme túto otázku v dnešný
deň znova a znova pri každom kríži
a každom pomníku položiť rovnako
ako pred dvoma tisíckami rokov
apoštol Pavol v Prvom liste Korinťanom. Tak nás straší a desí, mátoží
v našej mysli, a predsa je porazená.
Hovorí o víťazstve, a predsa nedokázala umlčať život. Ak neporazila čo
len jedného, jej víťazstvo je naštrbené
a k jednému sa môžu pridať ďalší.
Nie desiatky, ale miliardy nasledovníkov, ktorí podobne ako on porazia
tú nočnú moru ľudstva i každého
človeka.
„Smrť, kde je tvoje víťazstvo?“
bude počuť pri zapálení každej jednej
sviece. Každý plamienok pohybujúci
sa vo vánku či stúpajúci k oblohe
v bezvetrí bude klásť túto otázku za
nás. A v tichu cintorína sa ozve hlas,
akoby z diaľky, a predsa zo srdca
každého z nás. Je to hlas nádeje, ktorá
hovorí, že smrť už nemá svoju moc,
už ťa nezotročuje, lebo aj keď sedíš
ešte stále v temnote a tieni smrti, na
obzore vidieť svetlo nádeje.
A tak, ako svetlo rozháňa tmu
a vietor hmlu, aj nositeľ tejto nádeje
rozoženie tmu okolo teba a ty si uvedomíš, čo už dávno v svojom srdci
vieš. „Život zvíťazil nad smrťou!“
Uvedomíš si, že napriek tomu, že sa
všetko na tomto svete javí, akoby sa
malo skončiť v smrti a zabudnutí,
predsa sa tam nekončí.
Uvedomíš si, že tí, čo odpočívajú
pod zlatistými listami jesene, nie sú
padlí ani porazení, ale naopak, sú to
víťazi. Víťazi nad smrťou. Zvíťazili
v znamení, ktoré zdobí ich pamätníky, zvíťazili slovom toho, kto prvý
premohol smrť. Ako? Tak, že dobrovoľne zomrel za nás, aby sme sa my
skrze jeho krv zachránili a skrze jeho
smrť premohli tú našu, ako to urobil
on, víťaz víťazov nad smrťou – Ježiš
Kristus. 

slovo – 22/2007

 V rubrike Slovo na tému sa zamyslíme
nad nesmrteľnosťou.
 V reportáži vám ponúkneme pokračovanie zápiskov z púte Po stopách svätého
apoštola Pavla v Grécku.
 Navštívime Kolín nad Rýnom, najväčšie
nemecké mesto v Porýnsku známe gotickým dómom, v ktorom sa uchovávajú
ostatky Troch kráľov.

úvodník šéfredaktora
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spravodajstvo

Kupola apsidy baziliky San Vitale. Snímka: cs.anu.edu.au

VATIKÁN (RV/CNS) Predaj knihy pápeža Benedikta
XVI. Ježiš z Nazareta dosiahol dva milióny výtlačkov
v rámci celého sveta. Najskôr vyšla v nemčine,
poľštine a taliančine v apríli tohto roka, neskôr
nasledovali preklady aj do rôznych iných jazykov.

Ekumenická Ravenna

(Taliansko, RV) V polovici októbra sa v talianskom meste Ravenna konalo X. plenárne zasadnutie
Zmiešanej medzinárodnej komisie
pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a zástupcami
všetkých pravoslávnych cirkví.
Ustanovili ju pápež Ján Pavol II.
a ekumenický patriarcha Dimitrios v novembri 1979. Komisia sa

na aktuálnom zasadnutí zaoberala
štúdiom dokumentu s názvom
Ekleziologické a kanonické dôsledky sviatostnej povahy Cirkvi
– konciliarita a synodalita v Cirkvi.
Zmiešanú komisiu tvorilo 60 členov
– 30 pravoslávnych (zo 16-tich
cirkví) a 30 katolíckych, ktorých na
svojej audiencii prijal a povzbudil aj
pápež Benedikt XVI.

vami, sú vám nablízku a nadšene
sledujú vaše kroky vo vašich miestnych cirkvách.“
Svätý Otec na záver povzbudil
biskupov, aby medzi sebou šírili
spoločenstvo viery, nádeje a lásky,
v strede ktorého je Kristus, a tým
vytvárali ekumenický dialóg s pravoslávnymi bratmi z iných cirkví.

SRBSKO (TK KBS/Zenit) V srbskej Subotici položili
základný kameň prvého srbského katolíckeho
seminára. Mons. Stanislav Hocevar, arcibiskup
Belehradu a predseda Medzinárodnej konferencie
biskupov sv. Cyrila a Metoda (Srbsko, Čierna Hora
a Macedónsko), uviedol, že je dôležité, aby budúci
kňazi získali formáciu vo vlastnej krajine. Diecéza
Subotica má 320-tisíc veriacich, medzi ktorými je
aj početná slovenská komunita.

Biskupi Európy v Portugalsku
(Fatima, TK KBS) Predsedovia 34 biskupských konferencií,
ktoré tvoria Radu európskych
biskupských konferencií (CCEE),
sa stretli začiatkom októbra pod
vedením kardinála Pétera Erdöa
v portugalskej Fatime, kde hovorili
o ekumenizme, manželstve, rodi-
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Interiér chrámu. Snímka: www.santuario-fatima.pt

(Portugalsko, RV) 12. októbra
bol vo Fatime za prítomnosti vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Tarcisia Bertoneho posvätený
nový Chrám Najsvätejšej Trojice.
Zaujímavosťou je, že katolícky
kostol, ktorého výstavba stála 70
miliónov eur, projektoval grécky
architekt pravoslávneho vierovyznania Alexandros Tombazis.
Umelecká výzdoba je dielom otca

LITVA (TK KBS) Koncom septembra sa konala
výročná konferencia zástupcov najvýznamnejších
mariánskych pútnických miest Európy v mariánskej
Svätyni Matky milosrdenstva vo Vilniuse. V Sieti
európskych mariánskych pútnických miest bolo
združených 20 významných svätýň starého kontinentu, čo symbolizovalo 20 tajomstiev posvätného
ruženca.

ne a svete. Konferenciu biskupov
Slovenska zastupoval jej predseda
Mons. František Tondra. Na plenárnom zasadnutí CCEE sa zúčastnil
aj patriarcha Lisabonu kardinál
José da Cruz Policarpo a premiér
Portugalska José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa.

Nový chrám vo Fatime

Ivana Rupnika, ktorý je aj autorom
výzdoby kaplnky Redemptoris
Mater v Apoštolskom paláci Svätej
stolice.

RUMUNSKO (RV/CNS) Európsky parlament vydal
vyhlásenie, ktorým nariadil rumunskej vláde chrániť Katedrálu sv. Jozefa v Bukurešti a odsúdil stavbu
devätnásťposchodového mrakodrapu, ktorý by
mal stáť iba 9 metrov od katedrály. Rumunsko
sa nachádza v seizmickej zóne, takže v prípade
zemetrasenia hrozia katedrále, ktorá je vzácnou
historickou pamiatkou, obrovské škody.
ČÍNA (RV/CNS) Vo veku 68 rokov zomrel po ťažkej
chorobe počas pobytu vo väzení, kde ho zadržiavala čínska vláda, biskup John Han Dinxiang
z Yongnianu.. V oﬁciálnom stanovisku americkej
Nadácie kardinála Kunga sa uvádza, že úrady zavolali k lôžku umierajúceho v poslednej chvíli jeho
blízkych príbuzných. Jeho posledné slová predtým,
než upadol do kómy, boli adresované veriacim
s výzvou, aby sa viac modlili ruženec.

Biskupi Ukrajiny u pápeža
(Vatikán, RV) Pápež Benedikt
XVI. sa stretol s biskupmi ukrajinskej Katolíckej cirkvi, ktorí k nemu
prišli na pravidelnú návštevu Ad
Limina Apostolorum.
„Viem, s akým úsilím sa snažíte svedčiť o evanjeliu vo vašej
drahej Ukrajine a s koľkými ťažkosťami musíte zápasiť. Pápež aj
spolupracovníci Rímskej kúrie sú s

VATIKÁN (RV) Každý kresťan nech je „misionárom
tam, kde žije“, tak ako to robila sv. Terézia z Lisieux,
ktorá – hoci nikdy neopustila Karmel – žila „svojím
spôsobom autentického misijného ducha“, dávajúc
svetu „novú duchovnú cestu“. Tieto slová napísal
pápež Benedikt XVI. pri príležitosti Misijného roka
vo Francúzsku a 80. výročia vyhlásenia sv. Terézie
z Lisieux za patrónku misií spolu so sv. Františkom
Xaverským.

USA (RV/CNA) „Moje svedomie prechádza veľkou
skúškou, pretože cítim, že záväzky mojej služby
v Episkopálnej cirkvi ma môžu odviesť od Svätého písma a tradície.“ Týmito slovami odôvodnil
episkopálny biskup Jeﬀrey Steenson z Rio Grande
svoj úmysel opustiť túto cirkev a stať sa katolíkom.
Jeﬀrey Steenson je počas tohto roka už tretím biskupom Episkopálnej cirkvi v USA, ktorý sa rozhodol
konvertovať na katolicizmus.
VATIKÁN (RV) V uplynulých dňoch nastala zmena
v zložení Kolégia kardinálov. 14. septembra sa
americký kardinál Edmund Casimir Szoka dožil 80
rokov. Zo súčasného počtu 181 kardinálov je podľa
nového zloženia 104 voličov a 77 nevoličov.

(Topoľovka, Ľubomír Petrík) Prešovská eparchia má ďalší nový chrám.
V nedeľu 30. septembra vladyka Ján
Babjak, SJ, prešovský eparcha, posvätil
novopostavený Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky v Topoľovke, ktorá
je ﬁliálnou obcou farnosti Štefanovce
v protopresbyteráte Vranov nad Topľou
– mesto. Privítal ho starosta obce Štefan
Ladičkovský a domáci duchovný otec
Slavomír Palﬁ.
„Kto seje štedro, štedro bude aj žať,“
zaznelo v liturgickom čítaní z Druhého
listu Korinťanom. „Boh sa nedá predbehnúť v štedrosti,“ povedal v homílii
vladyka. „Vy ste boli štedrí pri stavbe

Snímka: S. Palfy

Vladyka Ján Babjak, SJ,
posvätil nový chrám
v Topoľovke

tohto chrámu, aj Boh vás štedro odmení.“
Gréckokatolícki veriaci začali svoj
nový chrám stavať v roku 2004 za pôsobenia predchádzajúceho duchovného
otca Juraja Červeného. Jeho základný
kameň posvätil pápež Ján Pavol II.
v roku 2003.

IV. ročník medzinárodného festivalu duchovnej
piesne Boh je Láska
(Vranov-Čemerné, Štefan Zahorjan)
15. a 16. septembra 2007 sa uskutočnil
IV. ročník medzinárodného festivalu
duchovnej piesne byzantského obradu
Boh je láska, ktorý bol organizovaný
Združením šíriacim kresťanskú kultúru so sídlom vo Vranove nad Topľou.
Kultúrno-duchovný program prebiehal
v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou-Čemernom. Na tomto podujatí vystúpilo
viac ako 200 zboristov. Domáce zbory
– Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach, skupina
Zboru sv. Romana Sladkopevca z Prešova, Gréckokatolícky chrámový zbor
sv. Petra a Pavla z Bardejova, Komorný
miešaný zbor Societas Cantica z Vranova, Gréckokatolícky chrámový zbor
bl . P.P. Gojdiča z Vranova-Čemerného
a pani Anna Servická striedali zahra-

ničné zbory – Komorný spevácky zbor
Hudobnej akadémie zo Sarajeva (Bosna
a Hercegovina) a Národný zbor Roslana
z Rogatiny (Ukrajina).
IV. ročník sa vyznačoval veľkým záujmom veriacich, vysokou umeleckou
a obsahovou kvalitou. Spevácky zbor zo
Sarajeva vystúpil aj v Košiciach, v Bardejove a v Chráme Narodenia Panny
Márie vo Vranove nad Topľou. Zbor
z Ukrajiny vystúpil v Hanušovciach nad
Topľou a v Banskom.
Veľmi sa tešíme, že o našu činnosť
v tejto oblasti má záujem aj náš prešovský vladyka Mons . Ján Babjak, SJ, ktorý
pri tejto príležitosti slávil archijerejskú
svätú liturgiu.
Organizátori festivalu sa chcú poďakovať všetkým účinkujúcim a hosťom,
a veria , že aj budúci ročník bude mať
vysokú kultúrnu a duchovnú úroveň.

Biskup Crihalmeanu v Košiciach
Cluj vznikla v roku 1853, ale v roku
1948 bola násilne zrušená. Majetok bol
prevedený na Pravoslávnu cirkev, ktorá
je v Rumunsku väčšinová. Po zrušení
totality nastali problémy s vymáhaním
cirkevného majetku, ktorý má dodnes
vo vlastníctve Pravoslávna cirkev. Ako
vladyka uviedol, ani jeden z 22 kláštorov nebol vrátený gréckokatolíkom. Napriek spomenutým ťažkostiam vladyka
Florentin vyjadril nádej na zlepšenie
ekumenických vzťahov a vyzval prítomných k modlitbe za spoločné dedičstvo
východnej kresťanskej tradície, ako aj
na návštevu svojej eparchie.

ŠARIŠSKĚ MICHAĽANY (-ver) Gréckokatolícka ﬁliálka v Šarišských Michaľanoch
oslávila sviatok Povýšenia sv. Kríža odpustovou slávnosťou v nedeľu 16.septembra 2007. Odpust sa začal v sobotu
o 18.00 hod večierňou. Pokračoval hlavnou časťou v nedeľu od 9.00 hod. Najprv
modlitbou posvätného ruženca, potom
Akatistom k Ježišovi Kristovi a o 10.00
hod. slávnostnou sv. liturgiou. Hlavným
celebrantom bol o. Ján Krehlík, farár
farnosti Drienica. Súčasťou odpustu bola
aj„minipúť“ ku Kaplnke Sedembolestnej.
Vďaka patrí starostovi obce, ktorý sa so
svojimi spolupracovníkmi včasným zásahom postaral o úpravu okolia kaplnky.
MICHALOVCE (Michal Hospodár) V sobotu 22. septembra v Chráme Svätého
Ducha o. redemptoristov v Michalovciach vysvätil vladyka Milan Chautur, košický exarcha, za diakona Vladimíra Kiššáka.
Ide o druhého brata z jednej rodiny, ktorý
po dokončení štúdií a rehoľnej formácie
v poľskom Tuchowe bude začlenený ako
kňaz-redemptorista do Michalovskej
viceprovincie.
Božskú liturgiu koncelebroval aj vladyka
Florentin Crihalmenau z Rumunska,
ktorý sa v závere poďakoval za možnosť
spoznať život v Košickom exarcháte a informoval o ťažkej situácii gréckokatolíkov
v Rumunsku.
CEJKOV (-ver) 5. septembra 2007 sa
v gréckokatolíckom Chráme Najsvätejšej Trojice v Cejkove uskutočnil koncert
českého speváka Jiřího Zmožka. V živote
J. Zmožka došlo pred niekoľkými rokmi
k veľkému obratu. Prestal písať piesne
pre české spevácke hviezdy a jediná
ozajstná hviezda, pre ktorú v súčasnosti
píše, je Kristus.
Prihováral sa a spieval po česky aj po slovensky. Spolu s ním sa o príjemný večer
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(Košice, Michal Hospodár) V rámci
návštev spolubratov v biskupskej službe v okolitých eparchiách zavítal 18.
septembra na Exarchátny úrad v Košiciach vladyka Florentin Crihalmeanu
z eparchie Cluj-Gherla v Rumunsku.
V sprievode vladyku Milana Chautura,
košického exarchu, si prezrel rezidenciu
exarchátu a v družnom rozhovore sa
zaujímal o život gréckokatolíkov na Slovensku. V improvizovanom príhovore
k pracovníkom kúrie vladyka uviedol,
že Gréckokatolícka cirkev v Rumunsku
má veľa spoločného s údelom gréckokatolíkov na Slovensku. Eparchia

SNINA-BREHY (Ľubomír Petrík) Gréckokatolíci si Sedembolestnú Pannu Máriu
uctievajú ako Presvätú Bohorodičku Spolutrpiteľku. Na jej sviatok, 15. septembra,
vladyka Ján Babjak, SJ, slávil archijerejskú
svätú liturgiu v novozriadenej gréckokatolíckej farnosti Snina-Brehy. Liturgia
bola skutočnou slávnosťou. Na veriacich
bolo vidieť entuziazmus a vieru, že Pán
požehná dielo, ktoré s dôverou v neho
začínajú.
Farnosť bola zriadená 1. mája vyčlenením
z farnosti Snina. Prvým farárom sa stal
o. Daniel Šarišský. Na sviatok Povýšenia
svätého Kríža začali gréckokatolícki veriaci za účasti svojho duchovného otca
a protopresbytera Sninského protopresbyterátu Petra Tremka sláviť bohoslužby
v provizórnom liturgickom priestore,
ktorý im zapožičalo mesto Snina.
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postaral aj spevák Igor Mamojka. Koncert
bol veľmi pôsobivý. V plnom chráme sa zišli
všetky vekové kategórie, domáci aj hostia. Na
záver sa hosťovi za skvelý zážitok poďakoval
duchovný otec Michal Fedič. Po koncerte sa
uskutočnila autogramiáda a predaj CD-čiek.
PREŠOV (TK KBS/ -jh, -jk) V sobotu 22. septembra sa v prešovskom Centre pre rodinu
Hnutia Svetlo – Život (HSŽ) uskutočnilo Celoslovenské stretnutie moderátorov letných
oázových duchovných cvičení, oblastných
moderátorov a členov Centrálnej diakonie
moderácie. Počas stretnutia s názvom Zlet si
mohli prítomní vypočuť katechézu na tému
Evanjelizácia v procese obnovy farnosti, ktorú predniesol národný moderátor HSŽ otec
Peter Komanický. Vrcholom programu bola
slávnostná svätá omša, ktorú celebroval otec
Komanický. V druhej časti stretnutia prítomní
hodnotili jednotlivé oázové podujatia, ktoré
sa uskutočnili v lete 2007.
BUNKOVCE (Marcela Cipková) Na pozvanie
duchovného otca Dušana Cipku sa 30. septembra 2007 konala vo farnosti Bunkovce
slávnostná sv. liturgia, ktorej predsedal o.
Vladimír Tomko, protosynkel Košického
apoštolského exarchátu. Liturgia bola spomienkou na 75. výročie posvätenia gréckokatolíckeho Chrámu Zosnutia Presvätej
Bohorodičky a tiež na 10. výročie založenia
farnosti. Na záver slávnosti o. Tomko posvätil
zrekonštruovaný kríž, ktorý sa nachádza pred
chrámom.
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SOBRANCE (TK KBS/ -jsb; -jk) V rámci misijného mesiaca a misijnej nedele navštívila
5.októbra rímskokatolícky Kostol sv. Vavrinca
a gréckokatolícky Chrám Sedmopočetníkov
v Sobranciach a ﬁliálny kostol v Ostrove
rehoľná sestra misijného Rádu sv. Vincenta
Anna Magdaléna Ciganpalová, ktorá v súčasnosti pôsobí na Haiti – v najchudobnejšom
štáte Ameriky. S pomocou audiovizuálnej
techniky priblížila veriacim prácu misionárov
na Haiti i svoju misiu. Sobrančania oslovení
misijnou činnosťou a hladomorom na Haiti
po nedávnom cyklóne prispeli sumou 83 588
korún.
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REGETOVKA (Ľubomír Petrík) V obci Regetovka, známej rekreačnej oblasti v bardejovskom okrese, posvätil v sobotu 6. októbra
prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, obnovený
gréckokatolícky Chrám sv. veľkomučeníka
Demetra. Na slávnosti sa zúčastnili nielen
obyvatelia obce, ale aj mnohí, ktorí v tejto
obci majú svoje chaty, a tiež niekoľkí poľskí
turisti. „Obnova exteriéru a interiéru chrámu
sa mohla uskutočniť iba vďaka štedrým
sponzorom, medzi ktorými je predovšetkým poslanec NR SR Ivan Mikloš,“ povedal
v záverečnom poďakovaní správca farnosti
Peter Calko. Regetovka je ﬁliálnou obcou
farnosti Becherov. Na slávnosti sa zúčastnil
aj poslanec NR SR Ivan Mikloš.

Slávnostné otvorenie akademického roka
na GTF PU v Prešove
(Prešov, Ľubomír Petrík) Hoci sa
akademický rok 2007/2008 na Gréckokatolíckej teologickej fakulte (GTF)
začal už 24. septembra, v pondelok 1.
októbra sa na GTF PU konala slávnostná imatrikulácia študentov prvého
ročníka a slávnostné otvorenie akademického roka spojené s archijerejskou
svätou liturgiou, ktorú prešovský eparcha a zároveň veľký kancelár GTF PU
vladyka Ján Babjak, SJ, slávil v Kaplnke
Najsvätejšej Trojice v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča v Prešove.
V spoločenstve s biskupom koncelebroval aj nový dekan fakulty prof. Peter
Šturák, rektor Kňazského seminára
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom
Podhradí prof. Jozef Jarab a ďalší kňazi
vyučujúci na fakulte, ako aj predstavení prešovského kňazského seminára,
medzi nimi aj jeho nový rektor ThDr.
Marko Rozkoš, PhD., nový vicerektor
ThLic. Miroslav Šimko a nový prefekt
Mgr. Jozef Urvinitka.
Pretože v ten deň slávi Gréckokatolícka cirkev sviatok Ochrany Presvätej
Bohorodičky, celú akademickú obec
vladyka zveril pod jej mocnú ochranu.
Všetkým pripomenul potrebu mať
správne usporiadaný rebríček hodnôt,
aby nám v živote neunikalo to, čo je
najdôležitejšie, lebo sú skutočnosti
podstatné i menej dôležité.

Počas slávnostnej imatrikulácie sa
v aule kňazského seminára všetkým
prihovoril prvý prorektor PU prof. Peter Kónya, prorektor pre vedu a doktorandské štúdium. Vyzdvihol dôležitosť
teologického štúdia a štúdia ostatných
študijných programov na teologických fakultách v súčasnosti, keď sme
svedkami dehonestovania tradičných
kresťanských hodnôt, na ktorých stojí
európska civilizácia. Neopomenul ani
skutočnosť, že z fakúlt PU je GTF najstaršou inštitúciou, keďže je pokračovateľkou Teologickej akadémie, ktorá
začala svoju pôsobnosť v roku 1880.
Dekan GTF PU prof. Peter Šturák vo svojom príhovore zdôraznil
potrebu rozvíjať teologickosť štúdia,
ale zároveň nutnosť vedieť pružne reagovať na súčasné výzvy spoločnosti.
Ako jednu z priorít zdôraznil aj kvalitu
vzdelávacieho procesu.
Z celkového počtu 524 prihlásených uchádzačov bolo prijatých a na
štúdium sa zapísalo 136 študentov
denného a 144 študentov externého
štúdia, teda spolu 280 študentov. Fakulta tak má v tomto akademickom
roku 820 študentov, z ktorých je 21
doktorandov. Počas slávnosti prešovský eparcha odovzdal pedagógom
fakulty dekréty Missio canonica a Veniam docendi potrebné na vyučovanie
na teologickej fakulte.

Odpustová slávnosť
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove
(Prešov, Ľubomír Petrík) V nedeľu
7. októbra sa v prešovskej katedrále
konala farská odpustová slávnosť
k sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky. Aj počas tohtoročnej odpustovej slávnosti bolo možné vnímať
duchovnú prítomnosť Panny Márie.
Prešovský eparcha Ján Babjak, SJ,
v homílii povedal, že tento sviatok
nás chce povzbudiť a uistiť v tom, že
na našej životnej púti nie sme sami.
Je s nami naša nebeská Matka, ktorá

nás chráni pred zlom a povzbudzuje
konať dobro.
Slávnosť bola zakončená typickým liturgickým sprievodom okolo
chrámu. Odpustový obraz Presvätej
Bohorodičky niesli dievčatá oblečené
v šarišských krojoch. Nakoniec boli
veriaci počas myrovania pomazaní
posväteným olejom.
Na odpustovej slávnosti sa zúčastnil
aj predseda PSK Peter Chudík a primátor mesta Prešov Pavol Hagyari.

rozhovor na 5 minút

Otvorenie viacúčelového ihriska v Čemernom
(Vranov nad Topľou-Čemerné, Štefan
Zahorjan) Združenie šíriace kresťanskú
kultúru dalo s ﬁnančnou podporou ﬁrmy
BONGY, s.r.o., Čokoládovne EVA, s.r.o.,
UNIKOL, s.r.o., fondu NEFO, n. f., PSK a
vďaka usilovnej brigádnickej pomoci veriacich farnosti do prevádzky viacúčelové
ihrisko vo Vranove n/T-Čemernom.
Oﬁciálne bolo ihrisko dané do prevádzky
16. septembra za prítomnosti poslancov
VÚC Prešov a MZ Vranov n/T a prešovského vladyku Mons. Jána Babjaka, SJ, ktorý
požehnal vykonané dielo aj všetkých, ktorí
budú na ihrisku športovať. Viacúčelové ihrisko je na farskej záhrade gréckokatolíckej
farnosti Vranov n/T-Čemernom. Povrch
ihriska tvorí umelý trávnik na ploche 631
m2. Na jeho povrchu sa môže hrať minifutbal, nohejbal, tenis, volejbal. Dodávateľ
odporúča v zime aj ľadovú plochu. Dielo

s preosvieteným vladykom
Jánom, pravoslávnym arcibiskupom v Prešove.

bolo postavené s cieľom skvalitnenia výchovy detí a mládeže v oblasti. Prevádzkovanie
ihriska je možné aj večer, lebo ihrisko je
osvetlené.
Týmto počinom chce Združenie šíriace
kresťanskú kultúru ponúknuť širokej verejnosti Vranova a najmä jeho miestnej časti
možnosť aktívneho oddychu.

(Červený Kláštor, Mikuláš Jančuš) Výstižnejšie a krajšie sa tento čas strávený
v Božej prítomnosti a v nádhernej prírode
Pieninského národného parku azda ani
nedá pomenovať. Začiatok akademického
roka a ďalšieho roka kňazskej formácie sa
pre bohoslovcov Kňazského seminára bl.
P. P. Gojdiča v Prešove začal už tradične
duchovnými cvičeniami. Duchovné cvičenia boli aj napriek tradičnosti výnimočné
a zaujímavé. V pondelok 17. septembra
bohoslovci spolu s predstavenými putovali
do malebnej prírody Pienin.
Duchovné cvičenia v rekreačnom stredisku Dubajec v obci Červený Kláštor viedol
o. Milan Lach, SJ, ktorý v prednáškach
a meditáciách uprel pohľad na Krista počas
celého jeho života.
Silný duchovný zážitok podnecovali aj
sväté liturgie a modlitby, ktoré seminaristi
slávili v starobylom kláštore kartuziánov
a kamaldulov v Červenom Kláštore.

Snímka: L. Šoltýs, R. Krolák

Čas Božej milosti a pokoja

Na záver duchovných cvičení všetci
spoločne na pltiach, ktoré kedysi slúžili na
splavovanie dreva, splavili mohutnú rieku
Dunajec.
Celý tento čas bol naplnený duchom
osobnej i spoločnej modlitby, rozjímania
a obdivovania Božieho stvorenia v krásach
tunajšej prírody.
Tieto nádherné zážitky povzbudili srdcia
bohoslovcov a správne ich nasmerovali
na plavbu po rieke každodenného života
v seminári.

Pieseň chvály spievať túžim

gréckokatolícky zbor pri Chráme Zosnutia
Presvätej Bohorodičky z Čerhova a komorný súbor sakrálnej hudby Credo zo ZUŠ
Sečovce.
Svojou hrou na gitare podujatie spestril
Jozef Vohár. Dramatickým stvárnením ikon
zaujali aj farníci z gréckokatolíckej farnosti
Veľká Tŕňa.

Možno toto rozhodnutie chápať aj ako prejav zlepšovania
vzájomných vzťahov?
Áno. Už samotné riešenie problému a vzájomná dohoda
tomu v mnohom nasvedčujú.
Kde vidíte ďalšie možnosti
priateľského zblíženia oboch
našich, takých podobných,
komunít?
Uplynulé obdobie nám naznačilo, akým veľkým lekárom
mnohých bolestí je čas. Verím,
že keď sa vzťahy medzi cirkvami
a náboženskými konfesiami
budú riešiť na základe učenia
samotného Ježiša Krista, svätých otcov, ale aj dobrej vôle,
prinesú svoje blahodarné ovocie pre život nás všetkých.
Juraj Gradoš
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(Trebišov, Michal Hospodár) Nedeľa
23. septembra 2007 sa niesla v znamení
náboženských piesní. Svätú liturgiu slávil
o.Pavol Medviď a spevom ju sprevádzal
Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Cyrila
a Metoda z Košíc, ktorý prijal pozvanie aj
na popoludňajšiu prehliadku cirkevných
zborov.
Tá sa o 15. hodine uskutočnila v príjemnom prostredí gréckokatolíckeho Chrámu
Narodenia Presvätej Bohorodičky vo Veľatoch. Pripravili ju Regionálne osvetové stredisko Trebišov a obec Veľaty v spolupráci
s miestnou gréckokatolíckou farnosťou.
Na prehliadke vystúpil aj mládežnícky
gréckokatolícky zbor JEDENásť z Breziny,

Vladyka Ján, čo vás pred
rokom viedlo k dohode s vladykom Jánom Babjakom, SJ,
na koordinácii odpustov na
Mariánskej hore v Ľutine?
Vyjadrujem vám úprimnú
vďaku za oslovenie a zároveň
mi dovoľte vysloviť pozdrav
pre všetkých čitateľov časopisu
Slovo.
Na vami predloženú otázku
vám môžem odpovedať, že
s najdôstojnejším vladykom
Jánom Babjakom sme tento
problém konzultovali a uvažovali, ako zlepšiť a spríjemniť
významné odpustové slávnosti
na posvätnej ľutinskej hôrke,
ktoré v sebe nesú spomienku
na život Prečistej Bohorodičky.
Počas uplynulých rokov sa tieto
odpustové slávnosti konali
spoločne v jeden deň. Dochádzalo tak k problematickým stretom pri príchode a odchode
z chrámov z dôvodu úzkych
cestných prechodov. Rovnako
pri bohoslužbách sa využívané
rozhlasové zosilňovače navzájom rušili, čím znehodnocovali
prežívanie posvätných bohoslužieb, najmä svätej liturgie.
Takže pre tieto technické príčiny sme pristúpili k rozdeleniu
termínov našich mariánskych
odpustov.
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NA SÚŠI I MORI
Č
o sa vám vybaví v mysli, keď sa
spomenie Grécko? More a krásne slnečné pláže? Čas dovolenky
a prázdnin?
Nám, ktorí sme sa od 2. do 12. septembra 2007 zúčastnili na pútnickom
zájazde kňazov a veriacich Prešovskej
eparchie spolu s vladykom Jánom do
Grécka, pribudol ďalší rozmer tejto
krajiny – život a evanjelizácia svätých
apoštolov Pavla a Ondreja.
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DESAŤ DNÍ ZA HRANICAMI
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V prvý deň sme sa v dopoludňajších
hodinách vydali autobusom na cestu
z Prešova cez Maďarsko do Srbska.
Odborného sprievodcu nám robil o.
Martin Mojžiš. Našou prvou zastávkou bol Belehrad v Srbsku, kde sme
prenocovali. Keďže sme mali za sebou
takmer dvanásťhodinovú cestu, tento
nocľah nám umožnil nabrať nové sily
do ďalšieho putovania.
Na druhý deň v ranných hodinách
sme posilnení slávením Eucharistie
pokračovali do cieľovej krajiny nášho
putovania – Grécka, pričom sme ešte
prešli cez Macedónsko. Vo večerných
hodinách sme dorazili do malého prímorského mestečka Leptokária (má
asi 3 tis. obyvateľov). Ubytovali sme sa

v apartmánoch a strávili sme tu štyri
noci. Z tohto „hlavného stanu“ sme
potom vycestovávali na miesta, ktoré
boli zahrnuté v programe púte. Spôsob
ubytovania v apartmánoch nie je zlý,
pretože viac pripomína domov ako hotel. Ale na druhej strane to malo jednu
nevýhodu. Domy, v ktorých sme boli
ubytovaní, boli od seba dosť vzdialené,
čím sa skomplikovalo naše spoločné
stretávanie.
Tretí deň dopoludnia sme si dopriali
oddych po ceste. Mnohí z nás ho využili
na kúpanie v mori. Všetci sme ocenili
teplotu a čistotu morskej vody, ale aj

množstvo českých turistov a podnikateľov v tomto mestečku. Popoludní
sme navštívili archeologický areál Dion
na úpätí vrchu Olymp. V tomto areáli
sme videli už len v základoch ruiny
starodávnej ranokresťanskej baziliky
s baptistériom, dva amﬁteátre a kúpele. Aj v súčasnosti tam prebiehajú
archeologické práce a odkrývajú sa
nové (vlastne staré) historické miesta.
Po prehliadke areálu sme navštívili novovybudovaný ženský kláštor. Myslím
si, že nás všetkých očarila harmónia
a estetika tohto kláštora, ale aj pohostinnosť sestier. Pri spiatočnej ceste sa
nám podarilo v blízkosti mestečka,
v ktorom sme boli ubytovaní, nájsť
miesto na slávenie liturgie – letnú reštauračnú záhradu.
Štvrtý deň. Navštívili sme Meteory –
skalné útesy tróniace nad Solúnskou nížinou. Pod mohutnými bralami pulzuje
Parthenon bol kedysi kresťanským chrámom zasväteným Bohorodičke. Snímka: P. Sabol
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Po stopách svätého apoštola Pavla

Klášror v Grécku. Snímka: P. Šturák

reportáž

na každý deň

po príchode do Atén sa nám podarilo spojiť
s gréckokatolíckym exarchátom a v katedrále sme slávili Eucharistiu. Po nej sme si
prezreli najznámejšie archeologické skvosty
Grécka: Akropolu, Areopág – miesto kázania sv. Pavla a múzeum. Obdivovali sme budovu parlamentu, pred ktorou práve v tom
čase prebiehal ceremoniál výmeny čestnej
stráže. Z Atén sme sa potom presunuli do
malého prímorského mestečka Tolo a znova
sme sa ubytovali.
Ôsmy deň sme začali o siedmej sv. liturgiou. Po nej nasledovali raňajky. Keďže sme
odchádzali až o jedenástej, mnohí využili
dve hodiny voľného času na pobyt pri mori.
Potom sme vyrazili do Korintu. Cestou do
Korintu sme prechádzali cez most, ktorý

Pondelok 29. október
Potom sa Ježiš obrátil osobitne
k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy.“
(Lk 10, 23)

Mozaika vystihujúca príchod sv. apvla na grécku pôdu. Snímka: P. Sabol

každodenný život v mestečku Kalambaka.
Na vrcholkoch týchto ojedinelých prírodných útvarov stoja starodávne kláštory. Navštívili sme tri z nich: Metamorfosis, Varlam
a Rusanu. Cestou späť sme prechádzali cez
údolie Tembi, kde sa nachádza Kaplnka sv.
Paraskevy. Táto kaplnka sa nachádza v skalnom masíve a podľa tradície tu mala svoju
kéliu sv. Paraskeva. Na jej príhovor sa uzdravili niekoľkí zrakovo postihnutí, z čoho sa
rozšírila tradícia umývania očí v prameni,
ktorý vyteká spopod skaly. V podvečerných
hodinách po návrate na miesto nášho ubytovania sme slávili sv. liturgiu na nám už
dobre známom mieste pod holým nebom
v záhradnej reštaurácii. Po nej nasledovala
spoločná večera v reštaurácii.

je vybudovaný nad kanálom. Zvláštnosťou
tohto kanála je, že ho nevytvorila príroda,
ale ľudský um a práca. Tento kanál spojil
Egejské a Iónske more. V Korinte sme
navštívili archeologický areál – miesto
pôsobenia sv. Pavla. Popoludní sme sa presunuli do Patrasu a navštívili sme Chrám
sv. Ondreja, v ktorom sú uložené relikvie
(lebka) sv. apoštola Ondreja. Večer nás už
očakávala možno najobávanejšia časť celej
púte – takmer dvojdňová plavba loďou po
mori.
Deviaty deň. Vyplávali sme presne o polnoci. Plavili sme sa celý nasledujúci deň
a celú ďalšiu noc. Aj na lodi sa nám podarilo
vybaviť miestnosť, kde sme mohli sláviť sv.
liturgiu. Cieľom našej plavby boli Benátky.
Po pristátí v Benátkach sme navštívili
najznámejší chrám – Baziliku sv. Marka.
V tento desiaty, posledný, deň sme hneď po
skončení prehliadky nasadli do autobusu
a vydali sa na cestu domov na Slovensko.
Prešli sme cez Rakúsko a vo večerných
hodinách sme dorazili do Bratislavy, kde
sme v našom chráme ešte slávili sv. liturgiu.
Po sv. liturgii nás čakalo milé občerstvenie
na fare a po ňom záverečná časť – cesta na
východ. Do Prešova sme spolu s vychádzajúcim slnkom dorazili nadránom.
Peter Sabol
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

Utorok 30. október
...a odpusť nám naše hriechy,
lebo aj my odpúšťame každému
svojmu dlžníkovi. A neuveď nás
do pokušenia. (Lk 11, 4)
Stará múdrosť hovorí, že čo
nemám, nemôžem ani dať. Ak
neprijmem lásku, nemôžem ju
ani dať. Ak nezažijem odpustenie, ani ja nemôžem naozaj
odpustiť. Preto ma aj dnes Boh
pozýva na cestu obrátenia, aby
som spoznával svoje hriechy,
ale zároveň zažíval Božiu lásku.
Až potom môžem odpúšťať.
A Boh chce, aby sme to robili.
Lebo Ježiš hovorí: „Akou mierou
meriate vy, takou sa nameria aj
vám.“ Ak nebudem milosrdný,
ani ja sa nemôžem spoľahnúť
na Božie milosrdenstvo. Jediné,
čo bez Božej milosti mám vo
svojom srdci, je náklonnosť
k hriechu. Sv. apoštol Jakub
píše: „Boh nikoho nepokúša, ale
každého pokúša jeho vlastná
žiadostivosť “ (porov. Jak 1, 13
– 14)
Pane, premeň moje srdce svojou láskou.
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Piaty deň sme sa v ranných hodinách
vydali do Kavaly na miesto, kde prvýkrát
vstúpil sv. apoštol Pavol na európsku pôdu.
Po prehliadke mesta sme sa presunuli do
Filíp, kde sme navštívili archeologický areál
a miesto pôsobenia a väznenia sv. Pavla.
Poobede sme dorazili do Thessaloník (Solún). V Solúne bol našou prvou zastávkou
rímskokatolícky chrám, kde sme aj slúžili
v ten deň sv. liturgiu. Po sv. liturgii sme
si prezreli mesto a navštívili sme aj dva
pravoslávne chrámy. V prvom z nich boli
uložené relikvie sv. Demetra. Za rozšírenú
úctu k tomuto svätcovi vďačíme práve našim
vierozvestom sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorí
pochádzali zo Solúna. Aj keď v samotnom
Grécku nepatria kvôli ich jednote s Rímom
medzi príliš obľúbených, predsa v obidvoch
chrámoch, ktoré sme navštívili, sa nachádzali ich ikony.
Šiesty deň ráno o deviatej sme slávili
liturgiu, po ktorej na nás čakal fakultatívny
výlet pod horu Olymp, spojený s návštevou
ženského kláštora. Druhou možnosťou
bol pobyt pri mori. Niektorí sa rozhodli
pre túto možnosť a dožičili si trocha odpočinku. V tento deň sa skončil náš pobyt
v Leptokárii.
Siedmy deň. Zavčas ráno okolo piatej
sme vyrazili na cestu. Našou cieľovou zastávkou boli Atény – hlavné mesto Grécka. Hneď

Som presvedčený, že mnohí
by chceli žiť v dobe, keď žil
na zemi aj Ježiš Kristus. Tú
túžbu som mal aj ja. Vidieť ho,
počúvať, dotýkať sa ho. Ale
počúval by som ho, nasledoval? Pred časom sa na liturgii
čítala stať o slepom Bartimejovi. V dnešnom citáte Ježiš
blahoslaví oči, ktoré ho vidia.
Bartimej bol slepý a nevidel ho,
ale predsa ho spoznal. Mnohí
ľudia žili v tej dobe, boli fyzicky
zdraví, ale nespoznali ho. Za
všetkým, čo nás obklopuje, sa
skrýva Božia tvár, len je dôležité
mať zdravé oči svojho srdca.
Jeden citát hovorí: „Niežeby sa
zázraky dnes nediali, len my
sme sa rozhodli ich nevidieť.“
Pane, chcem mať blahoslavené
oči.
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rozhovor

VOLÁ NÁS DO VEČERADLA
Keďže nám mesiac október ponúka možnosť ponoriť sa
ešte viac do modlitby spolu s Presvätou Bohorodičkou,
oslovili sme duchovného otca Mariána Vojtka a poodhalili niečo z histórie i súčasnosti Mariánskeho kňazského
hnutia.
sa Nepoškvrnenému Srdcu a šíriť úctu
k Bohorodičke.

Mgr. Marián Vojtko je administrátorom farnosti v Myjave
a školským dekanom. Vysvätený za kňaza bol v roku 1993.
V MKH je od začiatku svojej
kňazskej služby. Ako zodpovedný (responsabile) za MKH
na Slovensku pôsobí 7 rokov.
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Dnes je Mariánske kňazské hnutie
(MKH) rozšírené po celom svete. Čo
však bolo na začiatku?
Ako don Gobbi uvádza, 8. mája 1972
sa zúčastnil na púti do Fatimy, kde sa
pri Kaplnke zjavenia modlil za kňazov,
ktorí nielenže zradili svoje povolanie, ale
usilovali sa vytvoriť odbojné združenie
voči cirkevnej autorite. Vtedy vnútorne
pocítil, že ho Božia Matka volá, aby
zhromaždil kňazov, ktorí prijmú jej
výzvu a zasvätia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, aby sa tak pevne zjednotili
s pápežom a aby privádzali veriacich do
bezpečného útočiska jej materinského
srdca.
Začiatky boli skromné. V októbri
toho istého roka sa pokúsil o nesmelý
začiatok priateľským stretnutím troch
kňazov v modlitbe. Správu o tomto
hnutí potom uverejnilo niekoľko katolíckych novín a časopisov. V priebehu
pol roka sa prihlásilo 40 kňazov, za rok
sa ich už hlásilo k hnutiu 80. Dnes je už
naozaj rozšírené po celom svete.
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Čím sa odlišuje Mariánske kňazské
hnutie od Mariánskeho hnutia?
Ako už sám názov hnutia naznačuje,
je určené pre kňazov. No aj mnoho laikov zareagovalo na volanie Matky. Laici
sú často omnoho pohotovejší zasvätiť

Aké má MKH prepojenie s fatimskými zjaveniami?
Výzvy, ktoré tam zazneli, nám Matka
znova opakuje skrze svojho „malého
syna“ – dona Gobbiho. Sestra Lucia upozorňovala na to, že to, čo Božia Matka
v roku 1917 žiadala od ľudí, nenachádzalo dostatočné ohlasy. Dôsledkom
bola druhá svetová vojna i bolestné
obdobie komunizmu. Pápeži videli vážnosť situácie, a tak viac ráz zasvätili svet
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Panna Mária však chce, aby sme sa jej
každý zasvätili aj osobne.
S donom Stefanom Gobbim ste sa
stretli pri viacerých príležitostiach,
sprevádzali ste ho aj počas jeho návštevy v roku 2005 v gréckokatolíckej
Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
Ako a čím na vás ako človek zapôsobil?
S donom Gobbim sa stretávam každý
rok na duchovných cvičeniach, ktoré sú
zároveň celosvetovým stretnutím zodpovedných MKH. Dona Gobbiho som
sprevádzal i pri jeho troch návštevách
na Slovensku.
Kým som sa s ním nestretol, mal
som predstavu, že to bude svätec, ktorý
sa vznáša pol metra nad zemou, s očami vyvrátenými do neba. Realita ma
prekvapila: obyčajný človiečik z mäsa
a kostí. Je veľmi láskavý a vnímavý na
to, čo prežívajú druhí. Ale nezaprie sa
v ňom ani taliansky temperament. Keď
šoféroval a do cesty nám vošla akási
pomalá škodovka, reagoval ako pravý
Talian. Je to však človek modlitby, jeho
vystupovanie je veľmi skromné a jednoduché. To, že má doktorát z teológie,
som zistil len z informácií na internete.
On si na tom vôbec nezakladá. O sebe
hovorí dosť málo.
Modlitebné stretnutia členov a sympatizantov hnutia sa nazývajú večeradlá. Prečo nesú práve takéto pomenovanie a ako prebiehajú?

Večeradlo je miestnosť v Jeruzaleme,
kde Pán Ježiš slávil Poslednú večeru.
V tom istom večeradle zotrvávali po
nanebovstúpení apoštoli s Máriou vo
svojom strede na modlitbách a očakávali Svätého Ducha. Nebeská Matka
nás volá do večeradla očakávať nové
Turíce – „novú jar Cirkvi“. Večeradlo
nie je len nejaká pobožnosť – je to spoločenstvo modlitby s Máriou. Začína
sa vzývaním Svätého Ducha. Dôležitou
časťou je uvažovanie o slovách Panny
Márie, ktoré nám dala cez dona Gobbiho v knižke Panna Mária kňazom,
svojim najmilším synom. A samozrejme
– modlitba posvätného ruženca, ktorú
Bohorodička od nás tak naliehavo žiada.
Hlavným úmyslom modlitby je napomáhať víťazstvu Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie. Preto sa zasväcujeme jej
Nepoškvrnenému Srdcu.
Takže podstatou večeradiel je modlitba?
Je to modlitba v spoločenstve. Preto
je jeho súčasťou aj fraternita. Tá môže
mať formu priateľského posedenia a rozhovoru, ak sa večeradlo koná v rodine
či na fare. Ak sa koná ako pobožnosť
v kostole, vtedy sa fraternita rozvinúť
nedá.
Majú členovia nejaké záväzky, ako
to býva napr. pri niektorých inštitútoch alebo laických vetvách rehoľných
rádov?
Mariánske kňazské hnutie má tri
záväzky: zasvätenie sa Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie; jednota so Svätým
Otcom a Cirkvou s ním zjednotenou;
viesť veriacich k životu oddanosti Panne
Márii.
Podobné sú aj záväzky laikov Mariánskeho hnutia: žiť skrze Máriu svoje
krstné zasvätenie; byť svedkami spojenia
a jednoty v Cirkvi; vnútorné obrátenie
cestou modlitby a pokánia.
Tieto záväzky však nie sú na spôsobom rehoľných sľubov. Hnutie nevytvára
právnu štruktúru. Je to len spiritualita.
Členovia hnutia nie sú viazaní žiadnym
právnym putom.

na každý deň

Týka sa MKH v celosvetovom meradle
iba Rímskokatolíckej cirkvi alebo bolo
prijaté aj v cirkvách iných obradov Katolíckej cirkvi?
Stretol som sa s námietkou, že večeradlá nie
sú vhodné pre katolíkov východného obradu,
pretože im nie je vlastná modlitba ruženca.
Použijem výraz Jána Pavla II.: „Cirkev musí
dýchať obomi stranami pľúc.“ Pľúca musia
byť prepojené, inak prestanú plniť svoj účel. Je
pre dobro Cirkvi, ak sa Východ a Západ budú
vzájomne obohacovať. Panna Mária je matkou
celej Cirkvi, a tak aj toto jej dielo.
Keď sme pripravovali prvú návštevu dona
Gobbiho na Slovensku, dôrazne pripomínal,
že sa chce stretnúť osobitne aj s gréckokatolíckymi kňazmi. Fotograﬁu z večeradla v Ľutine
si potom veľmi cenil a zaradil ju aj do ďalšieho
talianskeho vydania Modrej knihy.
Na celosvetovom večeradle v Collevalenze
sa okrem gréckokatolíckych kňazov z viacerých krajín východnej Európy zúčastňujú
aj sýrski katolíci, melchiti a maroniti z Blízkeho východu, ako aj niekoľko biskupov
z Libanonu.
Keď bola Modrá kniha preložená do
arabčiny, ukázali ju vtedajšiemu prefektovi
Kongregácie pre východné cirkvi kardinálovi
Moussovi Daoudovi. Toho kniha tak oslovila a nadchla, že k jej arabskému vydaniu
napísal:
„Sme veľmi šťastní, že Mariánske kňazské
hnutie, ktoré založil ctihodný kňaz Stefano
Gobbi a stále ho vedie, došlo na stredný Východ a že do jeho radov vstúpilo veľa kňazov
z našich východných cirkví. Odporúčame východným kňazom a veriacim, aby si „modrú
knihu“ zadovážili, kráčali podľa príkazov a rád
svätej Panny a počúvali jej neustálu výzvu:
,Urobte všetko, čo vám povie.‘
Pozývame teda všetkých členov Mariánskeho kňazského hnutia k tejto synovskej poslušnosti Synovi Spasiteľovi a udeľujeme vám
k tomu naše apoštolské požehnanie.“
Odvtedy sa kardinál Daoud pravidelne
zúčastňuje na celosvetovom večeradle.
Aj nový prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Ivan Dias, emeritný
arcibiskup Bombaja v Indii, využil svoju
prítomnosť v Ríme a došiel na večeradlo do
Collevalenze.

Ako je to na Slovensku?
Na Slovensko sa dostalo krátko po svojom
vzniku. Kňazi sa tajne stretávali na večeradlách. Od roka 1985 sa pravidelne konajú
celoslovenské večeradlá kňazov dva razy do
roka. A od roka 1990 aj večeradlá laických
veriacich. Myslím, že MKH na Slovensku
možno nazvať výnimočným. Jednak veľkým
ohlasom zo strany veriacich – don Gobbi to
dokonca prirovnal k Brazílii, ale tiež tým, že
práve u nás sa hnutie najrýchlejšie rozšírilo
aj u gréckokatolíkov. (Doteraz si pamätám
prekvapené pohľady biskupov a kňazov, keď
po skončení večeradla v San Marine prišli za
jedným slovenským kňazom manželka a deti,
aby išli na rodinnú dovolenku. Dnes sa už
nečudujú – zodpovedný za hnutie v Libanone
je ženatý kňaz a jeho manželka sa zúčastnila
na celosvetovom večeradle.)
Tiež si myslím, že práve vďaka rozšíreniu
večeradiel medzi gréckokatolíkmi sa otvorila
cesta hnutiu na východ. Tým sa napĺňa želanie Panny Márie, aby jej Nepoškvrnenému
Srdcu bolo zasvätené Rusko.
V Cirkvi je tendencia vyjasňovať postavenie Panny Márie v dejinách spásy, jednak
preto, lebo niektoré prejavy veriacich hraničili s modloslužbou, a jednak preto, lebo
je to otázka, ktorá sa vďaka tomu, ale aj pre
nepochopenie učenia Katolíckej cirkvi vynára pri stretnutiach s inými kresťanskými
denomináciami. Aká by mala byť správna
mariánska úcta?
Správna mariánska úcta Boha nikdy nezatieňuje, ale vedie k zdravej a živej viere.
Samozrejme, že existujú aj chorobné a prehnané prejavy mariánskej úcty, ale vernosť
a poslušnosť učiteľskému úradu Cirkvi je
liekom proti týmto tendenciám. Práve preto
dôrazne dbáme na to, aby tí, čo vedú večeradlá, nevnášali do nich nič, čo tam nepatrí.
Opačným problémom je, ako uvádzate,
„ekumenická“ snaha vyhnúť sa pálčivej téme
mariánskej úcty s protestantmi. Pôsobím vo
väčšinovo protestantskej oblasti. Mám bohaté
skúsenosti s tým, keď viacerí našli cestu k Bohu a živú vieru práve vďaka mariánskej úcte.
Dokonca som niekoľko ráz zažil, keď som išiel
zaopatrovať sviatosťami do nemocnice, že pri
vstupe do nemocničnej izby ma spoluležiace
babičky oslovili: „My sme evanjeličky. Ale
veď Pána Boha máme jedného. A my sa aj
Zdravas, Mária modlíme!“
Bolo by určite veľkou chybou, keby sme
z akýchsi ekumenických ohľadov zapreli svoju nebeskú Matku. Asi tak, ako keby niekto,
koho brat ušiel z domu, chcel ho získať naspäť
tým, že by sa zriekol svojej matky.
za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Streda 31. október
Keď teda vy, hoci ste zlí,
viete dávať dobré dary svojim
deťom, o čo skôr dá nebeský
Otec Ducha Svätého tým, čo ho
prosia! (Lk 11, 13)
Svätý apoštol Pavol v Liste
Rimanom píše: „Kto nemá
Kristovho ducha, ten nie je
jeho“ (8, 9). Človek si často
nahovára, že keď bude dobrý,
keď sa bude modliť, bude
spasený. Ale dnes nám Ježiš
hovorí, že sme zlí. A vieme, že
nič hriešne a nečisté do neba
nevojde. Preto potrebujeme
Svätého Ducha, lebo hoci vieme robiť dobré veci, stále je to
málo. Môžem krásne spievať,
maľovať, organizovať, ale bez
Svätého Ducha som to len ja
vo svojej pýche a moje krásne
dielo. Postoj Ježiša je úplne
iný. On hovorí: „Nie moja, ale
tvoja vôľa, Otče, nech sa stane!“ (porov. Lk 22, 42) A urobil
tú najlepšiu vec – spasil ľudí.
Aj mojím poslaním je robiť to,
čo chce Boh, nie ja.

Štvrtok 1. november
Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom
k vám prišlo Božie kráľovstvo.
(Lk 11, 20)
Boh stvoril svet z ničoho.
Povedal slovo a stalo sa. Ani ja
nemám žiadne predpoklady
byť svätý, ale Boh to môže
urobiť svojím slovom. Najväčší
a najsilnejší nepriateľ človeka,
démon, je už porazený. Ježiš
Kristus ho porazil svojou
smrťou a zmŕtvychvstaním.
Nemusím sa už báť jeho moci
a mámení. Aj napriek tomu si
uvedomujem svoju hriešnosť,
úbohosť, zlobu, to, že prinášam do svojho okolia nepokoj
a smrť.
No najhoršie na tom je, že
nám to celkom vyhovuje
a hovieme si v tom bahne
hriechu ďalej. Ale keď budeme úprimne volať na Pána,
aby nás oslobodil od démona,
a dovolíme mu zmeniť naše
vnútro, v srdci zbadáme, že
kráľovstvo lásky, radosti a pokoja je tu.
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V ktorých krajinách sveta je hnutie najrozšírenejšie a najživšie?
Mám dojem, že najväčší ohlas nachádza
MKH v krajinách, kde Cirkev znáša rôzne
formy utrpenia. V krajinách, kde sa má
akože dobre (aj keď duchovne upadá), je aj
ochota zasvätiť sa Panne Márii a žiť podľa
toho omnoho slabšia.
Veľmi živé je v Južnej Amerike, kde tvorí
duchovnú opozíciu proti teológii oslobodenia, marxistickej ideológii a slobodomurárskemu lobby. Hnutie nachádza veľký ohlas

v Libanone, v Honkongu a Taiwane, ako
i v „červenej“ kontinentálnej Číne. Večeradlá
sa už konajú aj na Ukrajine, ba i v Rusku.
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spoločnosť

Snímka: www.duggarfamily.com

SEDEMNÁSTE DIEŤA
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nes mnohí rodičia uprednostňujú rodinu s jedným dieťaťom, nanajvýš tak s dvomi.
O viacčlennej rodine ani neuvažujú.
Preto správa o narodení sedemnásteho
dieťaťa patrí skôr do sci-ﬁ sveta, než do
reality dnešných dní. Ale je to pravda.
Manželia Jim Bob a Michelle Duggarovci priviedli na svet svoje sedemnáste
dieťa. Je to zároveň ich siedma dcérka.
Jennifer Danielle sa narodila vo štvrtok
2. augusta v arkansaskej nemocnici
Saint Mary‘s v Spojených štátoch amerických.
Jennifer vážila približne 4 kg. Zhruba
pol hodiny po pôrode už Duggarovci
hovorili o svojich plánoch do budúcnosti. „Radi by sme mali ďalšie dieťa.

Milujeme detskú výbavičku a dupačky,“
potvrdila šťastná mnohonásobná mamička Michelle. Jennifer sa tak pridá
k rýchlo sa rozrastajúcej rodine, ktorá
žije v Tontitown v dome s rozlohou 278
štvorcových metrov. Mená všetkých detí
sa začínajú na písmeno J. Najstaršie
dieťa má 19 rokov, najmladšie je dvojročné. Do rodiny patria aj dva páry
dvojičiek.
Veľa ľudí zaujímalo, ako Michelle
zvláda detskú výchovu alebo organizačné problémy. Iní sa pýtali manžela
na spôsob ﬁnancovania rodiny. Oni
mali zaujímavú odpoveď: „Chceme
v prvom rade povedať, že sa učíme od
Božej milosti a nemienime zvažovať
zverenie nejakého dieťaťa do inej – ‚pro-

fesionálnej’ rodiny. V prvom rade sme
presvedčení, že keď Boh vložil tento dar
do našich rúk, budeme sa oň starať, až
kým nepríde deň Ježiša Krista. Berieme
totiž do úvahy Božie slovo, lebo v Biblii
existujú odpovede na všetky problémy
nášho života.“
Zároveň všetkým záujemcom o ich
rodinu odkázali: „Radi by sme vám
odporúčali komunikáciu s Bohom,
lebo v ňom je plnosť múdrosti. Je to
odporúčanie, ale i výzva pre vás, aby
ste sa denne prechádzali s Bohom.
Ďakujeme vám za váš záujem o našu
rodinu a prajeme vám, aby aj vás a vaše
rodiny Boh žehnal a aby ste sa pokúsili
nasledovať ho.“
Kto sú vlastne títo manželia?
Jim Bob a Michelle Duggarovci
uzatvorili manželstvo 21. júla 1984.
Vtedy sa rozhodli používať na kontrolu
pôrodnosti antikoncepčné tabletky.
Mysleli si: „Práve teraz ešte nepotrebujeme dieťa. Nemôžeme si ho dovoliť.
Chceme prijať deti v neskoršom veku,
keď na ne budeme pripravení.“ O štyri
roky neskôr sa rozhodli pre prvé dieťa.
Skôr, než sa Michelle vrátila po pôrode
k tabletkám, potratila ďalšie dieťa. Tak
sa rozhodli porozprávať s doktorom
z kresťanskej nemocnice a prečítať si aj
leták s malými písmenami pri používaných antikoncepčných tabletkách. Našli
tam oznam, že tabletky môžu po počatí
spôsobiť potrat. Boli zarmútení. Boli
predsa kresťanmi! A mali radi život!
Zistili, že svojím egoizmom vzali život
svojmu dieťaťu.
Modlili sa a prosili Boha o odpustenie. Žiadali ho, aby ich naučil ľúbiť
deti podobne, ako ich ľúbi on. Prosili
ho, aby im požehnal veľa detí, aj keď
videl rozmary ich egoizmu. Práve vtedy
Michell otehotnela a pod srdcom nosila
dvojčatá. Tak im Boh požehnal desať
chlapcov a sedem dievčat. Rodina zažila
aj bolestnú stratu, keď im posledné rovnomenné dievčatko Jennifer minulého
roka v júli zomrelo.
Boh im a ich deťom otvoril mnoho
dverí, aby sa o nich postaral. A tak im
po celý ten čas žehnal. Rodina vystupovala dokonca aj v rozhlase a televízii.
Už poskytli množstvo rozhovorov pre
časopisy nielen v USA, ale aj v Číne,
Indii, na Novom Zélande.
Duggarovci túžia po tom, aby sa
Kristus stal známy po celom svete a aby
aj iní pochopili a videli, že Božie slovo
je manuálom života každého človeka od
počatia až po smrť.
Juraj Gradoš

na každý deň

svedectvo

HĽA, MOJA MATKA!

M

ôj životný príbeh sa tak trocha
podobá na príbeh z evanjelia
o návrate márnotratného syna do
otcovho náručia. Ako mladý chalan som
odišiel študovať a pracovať do Ostravského kraja. Svetský život a strata viery ma
priviedli až k beznádeji. Už ma nerobil
šťastným ani folklór, do ktorého som ako
tanečník vkladal celé srdce i telo.
Môj zdravotný stav sa veľmi zhoršil. Mal
som silné bolesti kolien, chrbtice.
Myslel som si, že skončím na invalidnom
vozíku. Zo zúfalstva ma zachránilo Sväté
písmo, ktoré sa mi mimoriadnym spôsobom
dostalo do rúk. Pánu Bohu vďačím za tento
kríž a za Božie slovo, ktoré mi otvorilo oči
i srdce na pokánie. V slzách šťastia i ľútosti
som pri jeho čítaní spoznal nekonečné Božie
milosrdenstvo a jeho lásku. Predovšetkým
to bola celá Ježišova reč na hore, no hlavne
slová: „Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone“
a „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám,
robte aj vy im“, ale aj to, že hriechom nie je
iba skutok, ale aj hriešna myšlienka.
Z Božej milosti som sa rozhodol zanechať
svetský život. Ešte pred začiatkom nežnej revolúcie som sa vrátil domov. Tu ma Pán prijal
s otvoreným náručím. Nielenže mi odpustil
hriechy cez moju prvú spoveď, ale daroval mi
aj seba samého v prvom svätom prijímaní.
Stal som sa ctiteľom Božieho milosrdenstva.
Predstupoval som pred Pána sám, ale on mi
ukázal inú cestu, ako mám kráčať k nemu.
Na kríži mi daroval svoju Matku slovami:
„Hľa, tvoja matka.“ Zveril ma do jej výchovy
a Mária sa mi naozaj stala tou najlepšou mamičkou na svete. Pomáhala mi vo všetkom, aj
pri voľbe životného povolania.
Odpoveď na mnohé životné situácie
som našiel, keď som si otvoril Sväté písmo.
Niektoré situácie zostanú pre nás ešte tajomstvom. Cez slová „Boh je láska“ vstúpila do
môjho života ešte jedna Mária. Mnohokrát,
keď nám bolo ťažko (nemali sme vlastný byt,
mali sme veľké ﬁnančné problémy atď.), Pán
splnil, čo povedal: „Hľadajte teda najprv Božie

Piatok 2. november

kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko
dostanete navyše“ (Mt 6, 33).
Pred sobášom som bol vo veľmi zlej ﬁnančnej situácii. Z Ostravy som si priniesol
dlžoby. Potreboval som splatiť odstupné škole,
na ktorej som študoval. Keď som tieto svoje
ťažkosti vypovedal v spovednici (neuviedol
som sumu), Boh mi cez tohto kňaza pomohol
splatiť skoro celý dlh. Ba pridal aj navyše.
Okrem veľmi dobrej manželky mi daroval
aj štyri deti.
Úžasným darom pre nás bolo to, že sme
v čistote vstúpili do manželstva, kde Pán
Ježiš bol a verím, že ešte stále je, uprostred.
Veľkou milosťou bolo pre nás aj živé rodinné
spoločenstvo Svetlo – Život (Oáza). Nielenže
sme sa spolu stretávali a modlili, ale sme si aj
navzájom pomáhali.
Dnes, okrem Svätého písma, sa stala mojou
životnou knihou (v ktorej nachádzam mnohé
odpovede) Kňazom – najmilším synom Panny
Márie (Modrá kniha). Je úžasné, že sa Presvätá
Bohorodička stala ozajstnou Matkou našej
rodiny, ktorá nás vedie bližšie k Pánu Ježišovi.
Pozvala nás do večeradla, aby sme spolu s ňou
vyprosovali druhý príchod Svätého Ducha.
Zasvätili sme rodinu jej Nepoškvrnenému
Srdcu. Už niekoľko rokov sa pravidelne stretávame a konáme rodinné večeradlá. Pre mňa
sú to milostivé stretnutia, na ktorých sa môžem spolu s kňazmi a celými rodinami modliť
posvätný ruženec. Teším sa, že sa môžem zúčastňovať nielen na farských, eparchiálnych,
ale aj na celoslovenských večeradlách. Keďže
sa konajú po celom Slovensku, takto vlastne
môžem cez Pannu Máriu spoznávať nových
bratov, sestry a celú našu krajinu.
Hoci sa cítim slabý a hriešny, veľakrát som
vo svojom živote zažil, že ma Pán a jeho (aj
moja) Matka milujú takého, aký som.
Verím, že vieru som dostal ako dar od
Pána na príhovor Presvätej Bohorodičky
a blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, ale aj
mnohých ľudí, ktorí žijú v skrytosti, modlia
sa a obetujú za obrátenie hriešnikov.
Jaroslav

Milí čitatelia,
redakcia SLOVA sídli v nových priestoroch
na Hlavnej ul. 2 - pod Mládežníckym centrom v uličke
oproti budove Gréckokatolíckeho biskupstva.
Nové tel. číslo do redakcie: 051/77 314 81

Mnohokrát som na otázku:
„Prečo hrešíš?“, počul odpoveď: „No a čo, veď sa vyspovedám.“ Jeden z chlapcov,
čo takto rozprával, dnes už
nechodí do chrámu a bije
svojich rodičov. Skutočne,
život bez Boha smeruje
do záhuby. Často počuť
z úst ľudí slová: „Ja nie som
zlý, ja som nikomu nič zlé
neurobil.“ Ale čo dobré sme
urobili? Pretože Ježiš hovorí:
„Miluj a budeš mať život večný“ (porov. Lk 10, 25 – 37).
No aby som mohol milovať,
robiť dobré veci, musím byť
naplnený Svätým Duchom.
Ideál smrti u mnohých je
vyspovedať sa a umrieť.
A to je veľký omyl. Lebo keď
prídem pred Ježiša, on sa mi
pozrie na ruky a zbadá, že sú
síce čisté, ale prázdne.

Sobota 3. november
On (Ježiš) im odvetil: „Mojou
matkou a mojimi bratmi sú
tí, čo počúvajú Božie slovo
a uskutočňujú ho.“ (Lk 8, 21)
Radi by sme niečo robili, ale
bez toho, aby sme počúvali
Boha. Alebo ho počúvame,
ale nič nerobíme. Veľakrát aj
čosi počujeme, ale hneď na
to zabudneme a neprinesieme úrodu. Alebo sa ráno zobudíme a hneď máme plnú
hlavu plánov, čo budeme
robiť. Keď Panna Mária počula Boží hlas, povedala: „Hľa,
služobnica Pána, nech sa mi
stane podľa tvojho slova“ (Lk
1, 38). Ježiš hovorí podobne:
„Súdim, ako počujem“ (Jn
5, 30). To len my si myslíme, že sa dá dobre žiť, keď
nepočúvame Boha. Aj dieťa,
ktoré nepočúva, robí starosť
svojim rodičom. Ak sa dvaja
majú radi, ani nemusia dlho
vysvetľovať, čo chcú. Ak
Boha neposlúchame, tak ho
nemilujeme a nevnímame
ho ako Otca.
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Ďakujeme za pochopenie a ceníme si vašu podporu
a modlitby za nás, redaktorov i samotné Slovo.

Tu (démon) odíde, vezme
sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu
a usídlia sa tam. A stav takého
človeka je nakoniec horší, ako
bol predtým. (Lk 11, 26)
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slovo na tému

ZVNÚTORŇOVAŤ
TAJOMSTVO BOHA
8.

decembra tohto roka uplynie 70 rokov odo dňa, keď
bol v sovietskom lágri na
Soloveckých ostrovoch zastrelený
významný ruský teológ a ﬁlozof Pavel
A. Florenský (1882 – 1937).

Slovinský jezuita Milan Žust, SJ, vo
svojej knihe o tomto velikánovi ruského myslenia 20. storočia okrem iného
píše: „Rytmus je najstarší a najpodstatnejší aspekt kultu – je súčasťou našej
prirodzenej existencie: denný a ročný
cyklus atď. Ako príklady zo života
Cirkvi môžeme zobrať liturgický cyklus
a rytmus viacerých modlitieb (opakovanie v jekténiach, v Ježišovej modlitbe,
Trojsvätý hymnus atď.) Tento rytmus
pomáha zvnútorňovať tajomstvo Boha
a vzťah s ním v modlitbe – chráni nás
pred nebezpečenstvom racionalizmu.
Ďalšou realizáciou tohto rytmu je liturgický spev, ktorý má duchovnú formu
a duchovnú silu, ktoré nám v tomto
zmysle pomáhajú.“ (À la recherche de
la Vérité vivante /Hľadanie živej Pravdy/, s. 235)

slovo – 22/2007

POHĽAD ZVNÚTRA
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Môžeme teda spolu s P. Florenským
povedať, že opakovanie v modlitbách
má slúžiť práve na to, aby pomáhalo
človeku zvnútorňovať tajomstvo Boha
a vzťah s ním.

V posolstve Kongregácie pre klérus
na tohtoročný Svetový deň modlitieb
za posvätenie kňazov sa okrem iného
píše, že kňaz by mal poznať Boha zvnútra. Toto konštatovanie by však malo
platiť nielen o kňazoch, ale o každom
kresťanovi.
Pred pár rokmi som kdesi čítal
príbeh o istom novinárovi, ktorý sa
snažil napísať reportáž o jednej sekte.
Mal už naštudovaných veľa materiálov,
urobil viaceré rozhovory s aktuálnymi
aj bývalými členmi sekty, no stále cítil,
že to ešte nie je ono, že sektu ešte úplne
nepozná. A tak sa napokon rozhodol do
sekty vstúpiť. Ako sám priznával, až keď
do nej vstúpil, spoznal ju naplno.
Podobne sa môže stať, že nejaký tzv.
„kresťan“ pozná svojho Boha len akosi
zvonka, z nejakých informácií o ňom
naštudovaných, prípadne zo svedectva ľudí, ktorí ho bližšie poznajú. No
kým kresťan nespoznáva svojho Boha
zvnútra, kým nie je vťahovaný do jeho
života, nespoznáva ho tým správnym
spôsobom, ba nemal by ani samého
seba nazývať menom kresťan. Nie je
totiž možné žiť naplno kresťanstvo bez
toho, aby mal človek hlboký osobný
vnútorný vzťah so svojím Bohom.
O tejto skutočnosti nevieme len my
v 21. storočí, pretože už celé generácie
kresťanov pred nami cítili túžbu zvnútorňovať tajomstvo Boha a vzťah s ním
v modlitbe. Plodom tejto túžby je mod-

litebná tradícia Cirkvi, zvlášť tá jej časť,
ktorá využíva opakovanie.

PSYCHOLOGICKÉ HĽADISKO
Z psychologického hľadiska sa pri
opakovaní vytvára tzv. „šálkovitý pohyb“. Keď miešame lyžičkou v šálke
napr. kávu, vzniká pri tom okolo lyžičky špirála, ktorá sa vnára vždy hlbšie
a hlbšie do kávy v závislosti od toho,
ako rýchlo kávu miešame. Podobne aj
pri opakovaní funguje podobný proces:
opakované slovo či veta, alebo súbor
poznatkov sa vnárajú hlbšie a hlbšie
do nášho vnútra. Na tomto princípe
je založený napr. aj proces učenia, pri
ktorom sa často prízvukuje stará zásada:
Repetitio mater studiorum, ktorú do slovenčiny prekladáme vetou „Opakovanie
je matkou múdrosti“.
Pri opakovanej modlitbe však nejde
len o to, aby sme sa niečo naučili. Český
diakon a psychiater Max Kašparů rozlišuje veci na „podčepiční“ – teda tie, ktoré
máme „pod čiapkou“, čiže poznáme ich
rozumovo, a veci „podkošilní“, ktoré
máme „pod košeľou“ a ktoré potrebujeme vnímať srdcom. Pri opakovanej
modlitbe ide práve o skutočnosti „podkošilní“, ktoré potrebujeme vnímať skúsenosťou srdca, keďže ide o skutočnosti
nášho vnútorného vzťahu s Bohom.

JEŽIŠOVA MODLITBA
Tradícia Cirkvi nám ponúka viaceré
spôsoby opakovanej modlitby. Vari
najznámejšou opakovanou modlitbou
na kresťanskom Východe je tzv. Ježišova
modlitba, ktorú spomína aj P. Florenský

Kupola pravoslávneho chrámu v Patrase. Snímka: P. Šturák

Opakovanie je matkou múdrosti

a o ktorej existuje i u nás dostupná literatúra. Táto modlitba spočíva v pravidelnom
opakovaní vety „Pane Ježišu Kriste, Synu
Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.“
Dôraz je pritom na mene Ježiš, o ktorom
už apoštol Pavol napísal, že je dané od Boha
a je nad každé iné meno, „aby sa na meno
Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi
i v podsvetí“ (Flp 2, 10). Opakovanie mena
Ježiš vyvieralo z túžby kresťanov naplniť
slová Svätého písma: „Bez prestania sa
modlite“ (1 Sol 5, 17). Podľa sv. Gregora
Naziánskeho, ktorého mal vo veľkej úcte aj
sv. Konštantín-Cyril, „je potrebné pamätať
na Boha častejšie, ako dýchame, a ak je to
možné povedať, netreba robiť nič iné ako
toto.“ (Logos 27, 4)

MODLITBA POSVÄTNÉHO
RUŽENCA
V lone kresťanského Západu vznikli iné
typy opakovaných modlitieb, z ktorých snáď
najznámejšou je modlitba posvätného ruženca. Je zaujímavé, že hoci sa táto modlitba
vo všeobecnosti považuje za mariánsku
modlitbu, Boží služobník Ján Pavol II. vo
svojom apoštolskom liste Rosarium Virginis
Mariae tvrdí, že ide o kristologickú modlitbu. Vrcholom tejto modlitby totiž (v jej západnom prevedení) je meno Ježiš: „Zdravas’,
Mária…požehnaný je plod života tvojho,
Ježiš. Svätá Mária…” Týmto konštatovaním
Ján Pavol II. poukázal na hlbokú vnútornú
podobnosť medzi modlitbou posvätného
ruženca a Ježišovou modlitbou.

LECTIO DIVINA

Pri rozhovore s jedným mojím priateľom
na tému, o čom by asi mal byť tento článok,
sme sa spoločne zhodli, že jedným z najväčších problémov modlitebného života
nás kresťanov 21. storočia je dodržiavanie
každodennej pravidelnosti v modlitbe.
Viacerí duchovní otcovia upozorňujú,
a naša skúsenosť to potvrdzuje, že pri snahe
o opakovanie v modlitbe prichádzajú rôzne
vyrušovania. Môže ísť pritom o vyrušovania
vonkajšie alebo vnútorné. Vonkajšími sú
napríklad vonkajšie zvuky, ktoré človeka
odvádzajú od modlitby, vnútornými môžu
byť rôzne myšlienky či pocity, ktoré nám
bránia pokračovať v modlitbe. Keď totiž
opakovanie v modlitbách má pomáhať človeku zvnútorňovať tajomstvo Boha a vzťah
s ním, nesmieme zabúdať, že okrem Svätého
Ducha na nás pri modlitbe pôsobí aj duch
nášho nepriateľa – diabla, ktorý nám bude
všemožne a rôznymi spôsobmi v modlitbe
brániť.
Pri snahe o pravidelnú každodennú
modlitbu, ktorej cieľom je tiež zvnútorňovať tajomstvo Boha a vzťah s ním, môžu
podobne prichádzať rôzne pokušenia.
Skúsení duchovní otcovia hovoria, že jedným z najúčinnejších spôsobov, ako proti
týmto pokušeniam bojovať, je jednoducho
zahrnúť ich do modlitby. Čiže keď sa napríklad modlím Ježišovu modlitbu a príde
mi na um myšlienka, že touto modlitbou
„strácam čas“, veď aj tak sa v mojom živote
nič nemení, môžem na ňu reagovať tak, že
sa neprestanem modliť, ale túto myšlienku
predostriem Ježišovi: „Pane Ježišu Kriste,
Synu Boží, pozri, teraz mi prichádza na
um myšlienka, že touto modlitbou strácam čas, veď aj tak sa v mojom živote nič
nemení, zmiluj sa nado mnou hriešnym.“
A to môžem zopakovať aj viac ráz. Podobne môžem reagovať, keď sa mi z rôznych
dôvodov nedarí dodržiavať pravidelnosť
v každodennej osobnej modlitbe a keď ma
potom prenasledujú myšlienky spojené so
sklamaním zo samého seba. Napriek týmto myšlienkam a pocitom sa potrebujem
neprestať modliť a toto všetko, hoci len
v krátkej, no intenzívnej modlitbe aj viac ráz
vyrozprávať Ježišovi. Skutočný modlitebný
život nie je abstraktnou prechádzkou po
vysnívanej záhrade vlastnej dokonalosti,
ale má byť preniknutý reálnym pohľadom
na seba samého, ako aj všetkým tým, čo
život prináša: starostlivosťou otca o rodinu,
matky o výchovu detí alebo kňaza o svojich
veriacich.
Na záver spomínaného rozhovoru
s priateľom sme skonštatovali, že oveľa viac
ako čítanie článku môže modlitbe pomôcť
modlitba sama. Prajem teda požehnanú
modlitbu!
Marcel Mojzeš

na každý deň

Nedeľa 4. november
Lebo spasení ste milosťou skrze
vieru; a to nie je z vás, je to Boží
dar: nie zo skutkov, aby sa nik
nevystatoval. (Ef 2, 8n)
Ak dostanem dar, nie som nikomu nič dlžný. Ale mám byť vďačný. Tak je to aj so spásou. Spásu
nám Boh dáva zadarmo, nie na
základe nášho úsilia, schopností, múdrych rozhodnutí alebo
služby iným. Ale z vďačnosti za
tento dar sa máme snažiť pomáhať a slúžiť ostatným láskou,
darmi, dobrotou a nemáme sa
venovať iba vlastným záujmom.
Hoci žiadne skutky nám nemôžu
získať spasenie, Boží zámer je,
aby sa táto jeho láska prejavila
v našej službe ľuďom a Bohu.
Boh nám nedáva spásu iba pre
náš vlastný prospech, ale aj preto, aby sme si Boha zamilovali,
oslavovali ho a budovali jeho
Cirkev.

Pondelok 5. november
Lebo aj keď sme boli u vás, predpovedali sme vám, že prídu na
nás súženia; a tak sa aj stalo, ako
viete. (1Sol 3, 4)
Mnohí ľudia by chceli odstrániť
problémy a ťažkosti zo svojho
života. Pavol však hovorí, že
ťažkosti môžu byť súčasťou
Božieho plánu s veriacimi. Keď
prechádzame skúškami, môže
to prispieť k budovaniu nášho
charakteru; získame tak trpezlivosť a citlivosť voči ostatným,
ktorí majú podobné ťažkosti.
Zbožní ľudia sa v bezbožnom
svete nemôžu vyhnúť ťažkostiam. Problémy, ktoré máme,
môžu byť potvrdením, že svojím
životom vydávame o Kristovi
účinné svedectvo. Boh nám
nesľubuje únik pred utrpením,
ale moc vyrovnať sa s ním,
znášať ho, a dokonca v ňom rásť.
Naozajstní kresťania sú Bohu
poslušní aj napriek pokušeniam
a ťažkostiam.
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Okrem Ježišovej modlitby, modlitby
ruženca či liturgického opakovania (v byzantsko-slovanskom obrade sú to napr.
prosby Hospodi, pomiluj) nám tradícia
Cirkvi ponúka ešte jeden veľmi dobrý
spôsob opakovania v modlitbe, ktorý sa
nazýva lectio divina. Ide hlavne o modlitbu so Svätým písmom, hoci základom pre
lectio divina môže byť napr. aj duchovná
literatúra (texty cirkevných Otcov a pod.)
či liturgické modlitby. Pri Svätom písme
však máme Cirkvou potvrdenú istotu, že sa
jedná o texty inšpirované Svätým Duchom.
Jedným zo základných princípov tohto spôsobu modlitby je nájsť v posvätnom texte
slovo či vetu, ktorá nás osloví, a toto slovo
potom opakovať v otvorenosti na Svätého
Ducha a vychutnávať a prežívať, čo mi Pán
chce skrze toto konkrétne slovo povedať.
Ide tu teda hlavne o vnímanie skutočnosti
srdcom, nie iba rozumom. K opakovanému
a vychutnanému slovu sa môže kresťan
vrátiť aj neskôr počas dňa a znova načerpať
silu a povzbudenie, ktoré mu Pán skrze toto
slovo dáva.

VYTRVALOSŤ V MODLITBE
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Ježišovo detstvo

slovo – 22/2007

DIEŤA MENOM JEŽIŠ
P
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astieri oviec, ktorí pásli neďaleko svoje stáda, prišli k jaskyni
a tvrdili, že videli anjelov, ako
uprostred noci spievali pieseň, chválili
Boha na nebi a dobrorečili mu. Hovorili, že sa narodil spasiteľ všetkých ľudí,
Kristus – Mesiáš, vďaka ktorému Izrael
znova získa spásu.
A veľká žiarivá hviezda svietila nad
jaskyňou od večera do rána. Jeruzalemskí proroci tvrdili, že tá hviezda
znamená zrodenie Mesiáša, ktorý
obnoví zasľúbenie nielen pre Izrael, ale
pre všetky národy.
Dva dni po tom, čo sa Pán narodil,
vyšla Mária z jaskyne do stajne a uložila
dieťa do jaslí. Vôl a osol, ktorí tam boli,
mu vzdali úctu, čím sa splnili slová proroka Izaiáša: „Vôl si pozná gazdu a osol
jasle svojho pána.“ V stajni sa Jozef so
svojou malou rodinou zdržal tri dni.
Na šiesty deň sa Jozef, Mária a dieťa
vybrali do Betlehema, kde strávili siedmy deň. Na ôsmy deň dostal chlapec
pri obriezke meno Ježiš – Spása, ktoré
vyslovil anjel skôr, než ho matka počala.
Keď sa skončili dni Máriinho očisťovania podľa Mojžišovho zákona, priniesol
Jozef nemluvňa do Božieho chrámu

v Jeruzaleme. A keďže nemluvňa už
prijalo obriezku, obetovali za neho pár
hrdličiek a dvoch holúbkov.
V chráme bol Simeon, dokonalý
a spravodlivý Boží muž vo veku stodvanásť rokov. Jemu Boh prisľúbil, že
nezakúsi smrť, kým neuvidí Mesiáša
– spásu Izraela. Keď Simeon zbadal
nemluvňa, hlasno zvolal: „Boh navštívil svoj ľud a Pán splnil svoj sľub!“
A ponáhľal sa vzdať mu úctu. Potom ho
zahalil do svojho plášťa, pobozkal mu
nohy a povedal: „Teraz prepustíš, Pane,
svojho služobníka v pokoji podľa svojho
slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu,
ktorú si pripravil pred tvárou všetkých
národov: svetlo na osvietenie pohanov
a slávu Izraela, tvojho ľudu.“
V Božom chráme bola aj prorokyňa
Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho
kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od
svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova
osemdesiatštyri rokov. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu
pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu
prišla aj ona, velebila Boha a hovorila
o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie
Jeruzalema, že on je vykúpením sveta.

Ikona Stretnutia Pána zo Šarišského Štiavníka. Teraz v Šarišskom múzeu v Bardejove.

legenda

Keď uplynuli dva roky, prišli z východu do Jeruzalema učenci a prinášali veľké dary. Cestou sa pýtali Židov: „Kde je
ten novonarodený židovský kráľ? Videli
sme jeho hviezdu na východe a prišli
sme sa mu pokloniť.“ Zvesť o nich sa
dostala aj do uší kráľa Herodesa a tak ho
vydesila, že si zavolal pisárov, farizejov
a učiteľov ľudu, aby sa ich spýtal, kde
sa podľa proroctiev má narodiť Mesiáš. Oni mu odpovedali: „V judskom
Betleheme, lebo tak píše prorok: ,A ty,
Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie
si najmenší medzi poprednými mestami
Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý
bude spravovať môj ľud, Izrael.’“
Tu si dal Herodes potajomky zavolať
mudrcov a podrobne sa povypytoval,
kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich
poslal do Betlehema a povedal: „Choďte
a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho
nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj
ja šiel pokloniť.“
Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa,
hviezda, ktorú videli na východe, sa
zjavila pred nimi, až kým neprišli na
miesto, kde bolo dieťa. Ako zbadali
hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli
do domu a uvideli malého Ježiša sediaceho na Máriiných nohách, padli na
zem a klaňali sa mu. Potom obdarovali
Jozefa a Máriu skvelými darmi. Dieťaťu
dali každý po jednej zlatej minci. Potom
otvorili svoje pokladnice a obetovali mu
zlato, kadidlo a myrhu. Keď sa chceli
vrátiť do Jeruzalema, anjel ich v sne
varoval, aby sa nevracali k Herodesovi.
Tak vzdali dieťaťu úctu a naplnení veľkou radosťou sa inou cestou vrátili do
svojej krajiny.
Keď Herodes zbadal, že ho oklamali,
veľmi sa rozhneval a rozposlal vojakov
na všetky cesty, lebo chcel mudrcov
chytiť a zabiť. Ale keďže ich nemohol
dolapiť, rozkázal povraždiť v Betleheme
a na jeho okolí všetkých chlapcov do
dvoch rokov podľa času, ktorý zvedel
od mudrcov.
Deň predtým sa Jozefovi v sne zjavil
Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so
sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť,
lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho
zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa
i jeho matku a odišiel do Egypta.
Keď došli k akejsi jaskyni a chceli si
v nej odpočinúť, Mária zišla zo zvieraťa, aby nadojčila dieťa. S Jozefom
cestovali traja chlapci a s Máriou nejaká
dievčina.
spracoval Juraj Gradoš

listáreň slova

Otec, keď sme sa chceli zosobášiť, museli
sme chodiť na náuky. Keď sme chceli pokrstiť naše deti, museli sme absolvovať
náuky. Nie je to prehnané? Veď do chrámu
chodíme pravidelne.
Jarka
Milá Jarka,
nie je. Pozri sa na to očami svojho každodenného života. Istotne si absolvovala
základnú školu. Stačilo? Nie! Potom si
chodila na strednú, možno aj na vysokú.
Ak si však počas školy, ktorú si navštevovala
denne, kúpila nejaký nový prístroj, predsa si
venovala istý čas štúdiu manuálu. Nie preto,
že by štúdium v škole bolo zbytočné, ale
preto, lebo si nechceš prístroj hneď pokaziť
neodborným prístupom.
Podobne je to aj s náukami. Kiež by si do
chrámu chodila na niekoľko hodín, ako
do školy. Alebo aspoň päť krát denne. Pod
slovom pravidelne však väčšina „praktizujúcich“ kresťanov myslí v nedeľu a prikázaný sviatok. A tí zvyšní? Pravidelne trikrát
v roku – na Veľkú noc, Vianoce a odpust.
Ale dosť na túto tému. Akokoľvek často
chodíš do chrámu, predsa kňaz z ambóna
nerozoberá tvoj konkrétny život. A práve
náuky sú časom, keď sa Boh skrze kňaza
môžu dotknúť konkrétne teba, tvojej rodiny, nie v nejakom všeobecnom kontexte,
ale priamo. Je to čas, keď môžeš spoznať,
ako správne pristupovať k novej situácii
v tvojom živote. Je to niečo nové, doteraz
nepoznané. A práve správne využitý čas
náuk z oboch strán, zo strany kňaza i účastníkov náuky, je dôležitým predpokladom
šťastného života v tvojej novej situácii.
Nemal by to byť čas opakovania modlitieb
a príkazov, ale čas spoznávania Božej lásky,
jeho slova a úmyslov v tvojom živote. Mal
by to byť čas hľadania odpovedí na vypovedané otázky a možno aj otázok, ktoré
vypovedané neboli. Čas spoznávania seba,
toho druhého i Boha. Ak by to bol tento
čas, nestál by za to? Zopár hodín, možno
dokopy deň či dva, a človek kráča istejšie
a pokojnejšie možno aj celým životom. Pouvažuj! Možno pre teba to bol stratený čas,
lebo bol nesprávne využitý. Ale pre iných
to môže byť čas požehnania.
o. Juraj
PS: „Človek sa teší z (podarenej) odpovede
svojich úst a slovo v pravý čas – oj, akéže je
dobré!“ (Prísl 15, 23)

na každý deň

„Uponíž si srdce a vytrvaj, nakloň svoj sluch
a prijmi rozumné slovo a neznepokojuj sa,
keď ti príde čas pohromy.“ (Sir, 2, 2)
„Sejte si podľa spravodlivosti, žnite podľa
lásky, preorte si úhor, je čas hľadať Pána,
kým príde a naučí vás spravodlivosti.“ (Oz
10, 12)
Ešte jedna odpoveď na otázku zo Slova
21/2007:
Milý Milan,
odpoveď na tvoju otázku, či sa bude praktizovať kladenie dieťaťa k dverám svätyne po
krste a myropomazaní, by som rád trocha
spresnil.
V slovenskom preklade malého trebníka,
teda v bohoslužobnej knihe, ktorá bola
deﬁnitívne schválená rímskou Kongregáciou pre východné cirkvi, sa jasne hovorí,
že kňaz kladie dieťa k dverám svätyne.
Keby sme chceli tvrdiť, že nejde o kladenie
na zem, museli by sme sa k predmetnému
textu správať dosť násilnícky. Súčasne však
treba vedieť, že existuje zoznam dišpenzov,
podľa ktorého kňaz nemusí položiť dieťa
k dverám svätyne, môže ho odovzdať priamo do rúk krstného rodiča.
Záver je teda jasný: To, či dieťa bude, alebo
nebude položené k dverám svätyne, závisí
výlučne od kňaza, ktorý predmetné sväté
tajomstvá udeľuje, prípadne od jeho dohody s rodinou krsteného dieťaťa. Dišpenz sa
môže, ale nemusí využiť. Kladenie k dverám svätyne sa teda niekedy bude a niekedy
nebude praktizovať. V každom jednotlivom
prípade o tom rozhodne kňaz, ktorý krst
a myropomazanie udeľuje, zaiste podľa
duchovných potrieb svojich veriacich,
v súlade s ich duchovnou zrelosťou alebo
nezrelosťou. Význam tohto krásneho obradu som vysvetlil v Slove číslo 15/2007.
Na všetky možné výhrady voči danému
obradu možno uviesť veľmi korektnú odpoveď. To by si však vyžadovalo omnoho
viac priestoru. Mám nádej, že vzhľadom na
pozornosť, ktorú táto záležitosť vzbudila, sa
danej problematiky niekedy v budúcnosti
ešte trocha dotkneme.
o. Marcel
__________________________________
Ak máte aj vy nejakú otázku alebo problém,
môžete nám napísať a my vám na stránkach
časopisu odpovieme. Svoje otázky zasielajte
poštou na adresu redakcie:
SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov
alebo e-mailom na adresu:
slovogrk@greckokat.sk

Ďakujeme za vaše ﬁnančné príspevky a modlitby!

Pán mu povedal: „Vy, farizeji,
čistíte čašu a misu zvonka,
ale vaše vnútro je plné lúpeže
neprávosti.“ (Lk 11, 39)
Prorok Izaiáš hovorí: „Tento
ľud si ma uctieva perami, ale
ich srdce je ďaleko odo mňa“
(Mt 15, 8; porov. Iz 29, 13).
Dnes ešte chodí pomerne
veľa ľudí do chrámu, ale koho
alebo čo skutočne milujeme?
Máme skutočne Boha vo svojom srdci? Lebo svätý apoštol
Pavol píše: „Čo má spoločné
svetlo s tmou, spravodlivosť
s neprávosťou, Boží chrám
s modlami?!“ (porov. 2 Kor 6,
14 – 16)
Nič. Jedno vylučuje druhé.
Ak vo svojom srdci nemáme
Boha, musí tam byť zloba.
A hoci potom môžeme vyzerať dobre, naše skutky časom
prezradia, čo máme v srdci.
Je veľmi dôležité to, komu
patrí naša centrála. Či máme
v srdci Boha, alebo démona.
No a práve o to ide, či Boh
kraľuje nášmu životu a či vidno to i na našich skutkoch.

Streda 7. november
Beda vám, farizeji...! (Lk 11, 42)
Ježiš raz povedal: „Beda vám
boháči, čo ste teraz nasýtení,
čo sa teraz smejete...“ (porov.
Lk 6, 24 – 25) Nie je nič zlé na
tom, keď sa smejeme, keď nie
sme hladní a máme peniaze.
Ježiš tu len vykresľuje ľudí,
ktorí sú spokojní so svojím
životom. Pretože tak ako farizeji, aj my si často myslíme, že
náš život je v poriadku. Ak robíme len nejaké náboženské
úkony, to ešte neznamená, že
budeme spasení. Cez Ježiša
vidíme, že nemáme lásku, že
nevieme odpúšťať, trpieť, že
nevieme byť pokorní, poslušní, že v našom srdci je veľa lakomstva, falošnosti, nečistoty
a pýchy. A práve toto potrebujeme zbadať. Potom už len
v pokore padneme na kolená
so vzdychom: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“ (Lk
18, 13) Ježiš lotrovi, ktorý mal
tento postoj, povedal: „Ešte
dnes budeš so mnou v raji“
(Lk 23, 43).
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Nezabudnite si objednať SLOVO!
Akcia SLOVO a k tomu nástenný kalendár
za polovicu platí iba do 20. novembra 2007.

Utorok 6. november
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midraš

V SICHEME
J
akubov život bol plný skúšok. Sotva
sa skončil boj s Ezauom, postihlo
nešťastie jeho dcéru Dinu.
Keď sa Jakub usadil spolu s rodinou
v Sicheme, vládca Sichemu – Sichem
bar Hamor vyviedol do ulíc sichemské
dievčatá, aby piesňami a tancami vítali
slávneho hosťa. Dina, ktorá bola vtedy
mladou dievčinou, nemohla obsedieť
doma. Okamžite vyskočila zo stanu, aby
sa pozerala na uvítací ceremoniál v čase,
keď jej otec s bratmi študovali Tóru.

Rabín Abrahám, syn Rambama, vo
svojich komentároch zaznamenáva:„Celý
tento smutný príbeh sa udial len preto,
že podcenili Dininu ochranu.“ Takáto
názorná lekcia pre tých, čo zachovávajú
Tóru, ukázala mužom, že majú svoje
ženy neustále ochraňovať.
Okrem toho je rozprávanie o Dine
zaradené do Tóry preto, aby upriamilo našu pozornosť na to, že žena má
byť obozretná, keď je na verejnosti.
Nemá vystavovať pohoršeniu ani
spravodlivých, o hriešnikoch už ani
nehovoriac.
Skôr, ako Boh pristúpil k stvoreniu
ženy, zamyslel sa, z ktorej časti Adamovho tela ju má stvoriť.
Povedal si:
- Nestvorím ju z jeho hlavy, lebo
bude namyslená a domýšľavá.
- Nestvorím ju z jeho očí, lebo bude
zvedavá.
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Archeológovia odkrývajú
pozostatky Jeruzalemského chrámu

18

Izraelským archeológom sa podaril
významný nález. V Jeruzaleme na úpätí
chrámovej hory objavili kameňolom,
ktorý slúžil na ťažbu kameňa na stavbu
druhého Jeruzalemského chrámu,
v ktorom kázal Ježiš Kristus a z ktorého
dnes zostal iba Múr nárekov. Druhý
Jeruzalemský chrám zničili Rimania
v roku 70 po Kristovi. V kameňolome
sa tiež našli amfory a mince, ktoré podľa
všetkého patrili k zariadeniu chrámu.
Autormi objavu sú izraelskí archeológovia Baruch Yuval a Eliud Nesher.
TK KBS, Papanews/ -lm; -pz

- Nestvorím ju z jeho úst, lebo bude
hašterivá.
- Nestvorím ju z jeho uší, lebo bude
počúvať, čo nemá.
- Nestvorím ju z jeho nôh, lebo bude
mať sklony ku koketovaniu.
- Stvorím ju zo skrytej časti tela
– z rebra – lebo žena má byť skromná.
A čo na to ženy?
- Sú namyslené a domýšľavé. Prorok
Izaiáš hovorí: „Pretože sa dcéry Siona
vyvyšujú, vykračujú s napnutým krkom“ (Iz 3, 16).
- Sú hašterivé: „Vtedy Ráchel povedala Lii: ,Daj aj mne z láskavcových
plodov tvojho syna!’ Ona jej odvetila:
,Nie je ti dosť, že si mi odobrala muža,
chcela by si mi vziať aj láskavec môjho

syna?’“ (Gn 30, 15).
- Túžia po cudzom: „Laban odišiel
strihať ovce a Ráchel zatiaľ ukradla
svojmu otcovi domácich bôžikov“ (Gn
31, 19).
- Tajne počúvajú cudzie rozhovory:
„Sára načúvala pri vchode do stanu,
ktorý bol za jej chrbtom“ (Gn 18, 10).
- Majú sklon ku koketovaniu: „Keď
sa večer Jakub vracal z poľa, išla mu Lia
v ústrety a povedala: ,Ku mne musíš
prísť, lebo som za teba zaplatila plnú
cenu láskavcami svojho syna!’ I spal tej
noci pri nej“ (Gn 30, 16).
Všetky ženy, ktoré sme spomínali,
sú pramatkami nášho národa. Môžeme
k nim vôbec pridať také vlastnosti, ako
hašterivosť, koketnosť a podobne? Veď
ich počínanie bolo vyvolané vážnymi
dôvodmi. Napriek tomu boli prísne
potrestané podľa zákonov Tóry.
preložila a upravila Valéria Juríčková

lekáreň duše

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

Ď

alším dôsledkom, ktorý súvisí s otcovským zranením, je závislosť od
vonkajšieho hodnotenia. Rovnako,
ako je muž závislý od práce, je závislý aj od
vonkajšieho hodnotenia; využíva prácu, aby
dokázal svoju hodnotu, ale môže byť natoľko
zaujatý snahou získať uznanie od všetkých
ľudí, zvlášť od svojho šéfa, že si nestanoví
správne hranice.
Takýto muž je natoľko oddaný spoločnosti, že si nedokáže stanoviť rozumné hranice
v tom, čo môže dosiahnuť, kedy sa začína
a končí jeho pracovný deň. Nachádza sa v stave prílišnej oddanosti a nadmernej práce. Nie
je schopný povedať nie. Snaží sa dosiahnuť
viac, než je v ľudských možnostiach.

KONKRÉTNY PRÍKLAD

PRE KOHO?

Na príklade si ukážeme, ako to vyzerá
v praxi.
Janko vyrastal v rodine, kde bol otec svojej
manželke neverný a holdoval alkoholu, aj keď
navonok vyzerali ako tradiční veriaci. Janko
ukončil vysokú školu a nastúpil do zamestnania. Získal dobré miesto v jednom rodinnom
podniku a cítil sa byť súčasťou rodiny majiteľa.
Malý chlapec v jeho vnútri videl vlastníka
spoločnosti ako otca, po ktorom vždy túžil.
Vďaka tvrdej práci a lojalite rýchlo postupoval a čoskoro bol na pozícii druhého
muža ﬁrmy. Existuje však aj temná stránka
jeho úspechu a šťastia. Malý chlapec v jeho
vnútri ho nútil prekonávať seba samého, aby
sa zavďačil zamestnávateľovi. Pre túto potrebu
uznania a prijatia nebol schopný vidieť, ako ho
majiteľ ovláda a manipuluje ním. Bezvýhradne
mu dôveroval, aj keď dôkazy boli opačné.
Jeho zamestnávateľ mu napríklad ponúkol
tri týždne dovolenky, ak v nadchádzajúcom
štvrťroku dosiahne zvýšenie predaja o ďalších

Závislosť od vonkajšieho ocenenia, ktoré
ovplyvňovalo Janka v práci, ovplyvňuje aj
niektorých mužov v kresťanskej službe. Tento
problém môžu mať kňazi, katechéti, koordinátori modlitbových skupín, ktorí pracujú
naplno v duchovnej službe a neuvedomujú
si, ako ich služba nepriaznivo ovplyvňuje
ich rodiny. Je dobré, keď je niekto ochotný
obetovať svoj život kresťanskej službe, ale
napriek tomu to muž, ktorý slúži Bohu na
svoj úkor alebo na úkor svojej rodiny, môže
urobiť z hlbokej túžby získať uznanie svojho
pozemského otca skôr, než z oddanosti slúžiť
nebeskému Otcovi.
Milí muži, nezabúdajme preto na rebríček
hodnôt, ktoré nám ponúkol náš nebeský Otec
a berme si príklad zo ženícha Panny Márie.
Svätý Jozef bol mužom, ktorý s Božou pomocou vždy vedel, ako sa zachovať.

ZÁVISLOSŤ OD VONKAJŠIEHO
HODNOTENIA

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

Štvrtok 8. november
V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba
a zeme, že si tieto veci skryl pred
múdrymi a rozumnými a zjavil
si ich maličkým. Áno, Otče, tebe
sa tak páčilo.“ (Lk 10, 21)
Je úžasné, že duchovné pravdy sú pre každého, nielen pre
elitu. Mnoho dobrých vecí
v tomto živote je, ako sa zdá,
vyhradených pre inteligentných, bohatých, pekných
alebo mocných, ale Božie kráľovstvo je rovnako dostupné
všetkým ľuďom bez ohľadu
na ich postavenie, vzdelanie
alebo šikovnosť. K Ježišovi
neprichádzame na základe
svojich silných stránok alebo
duševných schopností, ale
prostredníctvom detskej
viery. Ježiš nie je proti tým,
ktorí idú po ceste vzdelania
a vedeckých úspechov, ale
proti tým, čo si o sebe veľa
myslia.

Piatok 9. november
Ukážem vám, koho sa máte
báť. Bojte sa toho, ktorý keď
zabije, má moc uvrhnúť do
pekla! Áno, hovorím vám:
Tohoto sa bojte! (Lk 12, 5)
Sv. Dominik Savio povedal:
„Radšej chcem zomrieť, ako
zhrešiť.“ U nás je to presne
naopak. My si chceme radšej
užívať a vôbec nás netrápi,
keď hrešíme. Na tomto nás
démon najčastejšie dostane.
A toto je tá najväčšia tragédia. Lebo keď Ježiš hovorí
o smrti, má na mysli práve
hriech. V raji Boh hovorí človekovi: „Ak budeš jesť z tohto
stromu, istotne zomrieš“
(porov. Gn 2, 17). Ale človek
chcel mať kvalitnejší život,
tak uveril démonovi a neposlúchol Boha. A v podobenstve o márnotratnom synovi
hovorí: „Tento tvoj brat bol
stratený, a našiel sa, bol mŕtvy, a ožil“ (porov. Lk 15, 32).
Ale pre telesnú smrť, pred
ktorou tak utekáme, má Ježiš
pomenovanie spánok.
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Takýto muž je poháňaný nádejou, že sa
mu dostane prijatia, uznania a jeho povýšenie bude odmenou za jeho lojalitu. Nie
je schopný zhodnotiť, čo v skutočnosti od
spoločnosti dostáva za svoju prácu. Je natoľko
zaujatý hľadaním uznania a snahou zavďačiť
sa ostatným, že nedbá na vlastný prospech.
Môže celé roky pracovať bez toho, aby venoval
pozornosť faktu, že jeho mzda nikdy nemôže
uspokojiť jeho budúce ﬁnančné potreby. Môže
sa usilovať o povýšenie a prehliadnuť skutočnosť, že do určitých pozícií sú obsadzovaní len
rodinní príslušníci majiteľa – zamestnávateľa,
resp. zamestnanci s určitým univerzitným
diplomom, ktorý on nemá.

15 percent. Janko urobil všetko, aby splnil
úlohu, ale keď prišiel čas na odmenu, šéf ju zamietol s odôvodnením, že majú momentálne
nízke príjmy, že sa bez neho nemôže zaobísť,
a poprosil ho, aby počkal s dovolenkou do
ďalšieho mesiaca. Janko ho nedokázal sklamať, a tak dovolenku odložil, ba dokonca sa
cítil potrebnejší, dôležitejší a viac cenený.
Janko bol s takýmto životom spokojný, aj
keď práca a návyková povaha jeho vzťahu
k vlastníkovi ﬁrmy si začala vyberať svoju
daň. Zhoršovalo sa mu zdravie a manželka
sa mu začala vyhrážať rozvodom. Janko začal
rozmýšľať nad svojím životom a vyhľadal duchovné poradenstvo. Dlho nemohol pochopiť,
ako je možné, že je schopný tak jasne myslieť
a robiť múdre obchodné rozhodnutia, a pritom zlyhať pri konfrontácii so šéfom.
Všetko pochopil v okamihu, keď požiadal
o piatkové voľno, aby mohol ísť so svojím
synom na skautský výlet. Mal za sebou veľmi úspešný 80-hodinový pracovný týždeň,
ktorý priniesol spoločnosti veľký príjem. Šéf
však odmietol vyhovieť jeho požiadavke a on
prepásol dôležitý čas so svojím synom. Keď
uvidel smútok v očiach svojho dieťaťa, pochopil, že ho už mnohokrát predtým sklamal
rovnakým spôsobom. Vďaka tomuto smútku
pochopil nutnosť stanoviť si hranice. Viedlo
to ku konﬂiktom so šéfom a k vyhrážkam,
ale Jankovo pokojné jednanie a rozhodnosť,
ktoré boli ovocím duchovného poradenstva,
priviedli šéfa k rozhodnutiu, že si nemôže
dovoliť stratiť takého zamestnanca a jeho
požiadavkám vyhovel.

na každý deň
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drijský patriarcha. Prepodobný otec Níl. Liturgické
rúcho červené. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti
hieromučeníkovi Jozafátovi. 2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274; Lk
12, 13 – 15; 22 – 31, zač. 65 (radové); Hebr 4, 14 – 5, 10,
zač. 311; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (hieromuč.).
Utorok 13.11. – Svätý otec Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. Liturgické rúcho svetlé.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti sv. Jánovi
Zlatoústemu. 2 Sol 1, 10 – 2, 2, zač. 274b; Lk 12, 42
– 48, zač. 68 (radové); Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Jn 10,
9 – 16, zač. 36 (sv.).

Ikona archanjela Michala v Príkrej. Snímka: M. Žarnayová

Štvrtok 01.11. – Svätí divotvorcovia a nezištníci
Kozma a Damián. Blažený hieromučeník Teodor,
mukačevský biskup. Liturgické rúcho červené.
Predobrazujúce antifóny. Tropár hieromučeníkovi
Teodorovi a nezištníkom Kozmovi a Damiánovi. Sláva:
kondák hieromuč., I teraz: nezištníkom. Prokimen,
aleluja a pričasten hieromuč. a nezištníkom. 1 Sol 2,
9 – 14a, zač. 265; Lk 11, 14 – 23, zač. 57 (radové); 1
Kor 12, 27 – 13, 8, zač. 153; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b
(nezištníkom); 2 Tim 1, 8 – 18, zač. 291; Mk 8, 34 – 9, 1,
zač. 37 (hieromuč.).
Piatok 02.11. – Pamiatka zosnulých. Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a
Anempodist. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho
tmavé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby
za zosnulých. Panychída. 1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk
11, 23 – 26, zač. 58 (radové); 1 Kor 15, 47 – 57, zač. 163;
Jn 6, 48 – 54, zač. 23 (zosn.).
Sobota 03.11. – Svätí mučeníci biskup Akepsimas,
presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie Chrámu
svätého veľkomučeníka Juraja v Lyde, kde je uložené jeho úctyhodné telo. Liturgické rúcho svetlé.
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty. 2 Kor
8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 21, zač. 36.
Nedeľa 04.11. – Dvadsiata tretia nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný otec Joannikios Veľký. Svätí
mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios,
presbyter. Radový hlas je šiesty, evanjelium na utierni
je prvé. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo 6. hlasu. Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Lk
8, 26 – 39, zač. 38.
Pondelok 05.11. – Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti z pondelka. 1 Sol 2, 20 – 3, 8, zač. 267; Lk
11, 29 – 33, zač. 59.
Utorok 06.11. – Svätý otec Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. Liturgické rúcho svetlé.
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby svätiteľovi. 1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 – 41, zač. 60.
Streda 07.11. – Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa
postil na vrchu Gelasion. Liturgické rúcho pôstnej
farby. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy. 1
Sol 4, 1 – 12, zač. 269; Lk 11, 42 – 46, zač. 61.
Štvrtok 08.11. – Zhromaždenie k veľkovojvodcovi
Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé
časti archanjelovi Michalovi. Myrovanie. Hebr 2, 2 – 10,
zač. 305; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a.
Piatok 09.11. – Prepodobná matka Matróna. Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos. Zdržanlivosť
od mäsa. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné
antifóny. Menlivé časti z piatka. 1 Sol 5, 9 – 13; 24 – 28,
zač. 272; Lk 12, 2 – 12, zač. 63.
Sobota 10.11. – Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné
antifóny. Menlivé časti zo soboty. 2 Kor 11, 1 – 6, zač.
191; Lk 9, 1 – 6, zač. 40.
Nedeľa 11.11. – Dvadsiata štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent.
Prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský.
Radový hlas je siedmy, evanjelium na utierni je druhé.
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti zo 7. hlasu. Ef 2, 14 – 22, zač. 221; Lk 8,
41 – 56, zač. 39.
Pondelok 12.11. – Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup. Svätý otec Ján Milosrdný, alexan-

Streda 14.11. – Svätý a všechválny apoštol Filip.
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti o apoštolovi Filipovi. 2 Sol 2, 1 – 12, zač.
275; Lk 12, 48b – 59, zač. 69 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16a,
zač. 131; Jn 1, 43 – 51, zač. 5 (apošt.).
Štvrtok 15.11. – Svätí mučeníci a vyznávači Gurias,
Samónas a Habib. Začiatok pôstu pred narodením
Pána – Filipovka. Trvá do dňa Narodenia Pána. Vo
všedné dni Filipovky sa môže užívať lit. rúcho pôstnej
farby. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné
antifóny. Menlivé časti zo štvrtka. 2 Sol 2, 13 – 3, 5, zač.
276; Lk 13, 1 – 9, zač. 70.
Piatok 16.11. – Svätý apoštol a evanjelista Matúš. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho svetlé.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti apoštolovi
Matúšovi. 2 Sol 6, 6 – 18, zač. 277; Lk 13, 31 – 35, zač.
73 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Mt 9, 9 – 13, zač.
30 (apošt.).
Sobota 17.11. – Svätý otec Gregor Divotvorca,
neocézarejský biskup. Liturgické rúcho pôstnej farby.
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty. Gal 1, 3
– 10, zač. 199; Lk 9, 37 – 43a, zač. 46.
Nedeľa 18.11. – Dvadsiata piata nedeľa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Platón a Roman. Radový
hlas je ôsmy, evanjelium na utierni je tretie. Liturgické
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti
z 8. hlasu. Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25 – 37, zač. 53.
Pondelok 19.11. – Svätý prorok Abdiáš. Svätý
mučeník Barlaam. Liturgické rúcho pôstnej farby.
Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka. 1 Tim
1, 1 – 7, zač. 278; Lk 14, 12 – 15, zač. 75.
Utorok 20.11. – Obdobie pred sviatkom Vstupu
Presvätej Bohorodičky do chrámu. Blažená

Jozafáta Hordaševská, spoluzakladateľka sestier
služobníc. Prepodobný otec Gregor Dekapolita.
Svätý otec Proklos, konštantínopolský arcibiskup.
Liturgické rúcho svetlé – modré. Predobrazujúce
antifóny. Tropár z obdobia pred sviatkom a o blaž.
Jozafáte alebo prepodobnej. Sláva: kondák o Jozafáte, I
teraz: obd. pred sviatkom. Prokimen, aleluja a pričasten
Jozafáte. 1 Tim1, 8 – 14, zač. 279; Lk 14, 25 – 35, zač.
77 (radové); Gal 3, 23 – 29, zač. 208; Mt 25, 1 – 13, zač.
104 (blaž. Jozafáte).
Streda 21.11. – Vstup našej Presvätej Vládkyne,
Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. Liturgické rúcho svetlé – modré. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti zo Vstupu Bohorodičky do chrámu.
Myrovanie. Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11,
27 – 28, zač. 54.
Štvrtok 22.11. – Svätý apoštol Filemon a spoločníci.
Liturgické rúcho svetlé – modré. Do 25. 11. sú menlivé
časti takto: Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo
Vstupu Bohorodičky do chrámu. 1 Tim 3, 1 – 13, zač.
283; Lk 16, 1 – 9, zač. 80.
Piatok 23.11. – Svätí otcovia Amfilochios, ikonijský
biskup, a Gregor, akragantský biskup. Zdržanlivosť
od mäsa. 1 Tim 4, 4 – 8. 16, zač. 285; Lk 16, 15 – 18; 17,
1 – 4, zač. 82.
Sobota 24.11. – Svätá veľkomučenica Katarína.
Svätý veľkomučeník Merkúr. Liturgické rúcho svetlé
– modré. Predobrazujúce antifóny. Tropár zo Vstupu a
zo služby mučenici. Sláva: kondák zo služby mučenici,
I teraz: Vstupu. Prokimen, aleluja a pričasten Vstupu a
mučenici. Namiesto Dôstojné – Anjeli užasli a irmos zo
Vstupu. Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 9, 57 – 62, zač. 49.
Nedeľa 25.11. – Nedeľa Krista Kráľa. V tento deň sa
zakončuje sviatok Vstupu Presvätej Bohorodičky.
Svätí otcovia: hieromučeník Kliment, rímsky pápež,
a Peter, alexandrijský biskup. Evanjelium na utierni:
Lk 19, 12 – 15a. 27 – 28, zač. 95. Liturgické rúcho svetlé.
Antifóny a spev na vchod z Nedele Krista Kráľa. Tropár
Kristovi Kráľovi a zo Vstupu. Sláva: kondák Kristovi
Kráľovi, I teraz: Vstupu. Prokimen, aleluja a pričasten
Kristovi Kráľovi a Vstupu. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj
a irmos Kristovi Kráľovi. Myrovanie. Kol 1, 12 – 20, zač.
250; Jn 18, 33 – 37, zač. 59b.
Pondelok 26.11. – Prepodobný otec Alypios Stĺpnik. Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka
Juraja. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné
antifóny. Menlivé časti z pondelka. 1 Tim 5, 1 – 10, zač.
285c; Lk 17, 20 – 25, zač. 86.
Utorok 27.11. – Svätý mučeník Jakub Perzský.
Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny.
Menlivé časti z utorka. 1 Tim 5, 11 – 21, zač. 286; Lk 17,
26 – 37, zač. 87.
Streda 28.11. – Prepodobný mučeník Štefan Nový.
Liturgické rúcho červené. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby mučeníkovi. 1 Tim 5, 22 – 6, 11, zač.
287; Lk 18, 15 – 17; 26 – 30, zač. 90.
Štvrtok 29.11. – Svätý mučeník Paramon. Svätý
mučeník Filumen. Liturgické rúcho pôstnej farby.
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka. 1 Tim
6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18, 31 – 34, zač. 92.
Piatok 30.11. – Svätý a všechválny apoštol Andrej
Prvopovolaný. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti
apoštolovi Andrejovi. 2 Tim 1, 1 – 2; 8 – 18, zač. 290a;
Lk 19, 12 – 28, zač. 95 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16a, zač.
131; Jn 1, 35 – 51, zač. 4 (apošt.).
Vojtech Boháč

Sobáš

Č

Sobota 10. november
Potom ich poslal hlásať Božie
kráľovstvo a uzdravovať chorých.
(Lk 9, 2)

sa ľudia nebudú ani ženiť, ani vydávať, ale
budú ako anjeli v nebi (Mt 22, 30)“, naša teológia manželstva by mu odvetila: „Táto veta

znamená, že vo večnosti nebudú existovať
sexuálne vzťahy, ale neznamená, že zanikne
manželstvo ako také, neznamená, že dvaja
ľudia, ktorí na zemi spoločne prežili desiatky
rokov, si budú len takí blízki, ako ľudia, ktorí
sa nikdy predtým ani len nevideli.“
Druhý veľký rozdiel spočíva v tom, že
zatiaľ čo doposiaľ sa vždy slávilo zasnúbenie
a korunovanie spolu v jednom jedinom
obrade, pričom navyše niektoré časti boli
premiešané, odteraz sa môžu sláviť aj samostatne. Je teda dovolené sláviť najprv
cirkevné zasnúbenie a potom, napríklad
o niekoľko mesiacov, cirkevné korunovanie
(samotný sobáš v najužšom zmysle slova).
V tejto súvislosti však musíme upozorniť
na jednu mimoriadne dôležitú skutočnosť:
cirkevné zasnúbenie (na rozdiel od rodinných zásnub), ktoré sa slávi v chráme pod
vedením kňaza, sa vo východných cirkách
nevníma ako obyčajný sľub budúceho manželstva, ktorý je možné takmer kedykoľvek
zrušiť, ale ako deﬁnitívny záväzok manželstva, či dokonca ako „započaté manželstvo“,
ibaže bez práva na intímny spoločný život.
Z toho vyplýva, že cirkevné zasnúbenie sa
nikdy nemá sláviť príliš skoro, napríklad
po niekoľkých týždňoch známosti, ale až
vtedy, keď sú obidvaja deﬁnitívne a pevne
rozhodnutí stať sa manželmi.
Marcel Gajdoš

Prečo Ježiš chce, aby jeho učeníci hlásali dobrú zvesť o Božom kráľovstve a uzdravovali?
Keby len kázali, ľudia by mohli
jeho kráľovstvo chápať iba ako
duchovnú záležitosť. Na druhej
strane, keby len uzdravovali
a nekázali, ľudia by si zrejme
neuvedomovali duchovný
význam Ježišovho poslania.
Väčšina jeho poslucháčov
očakávala Mesiáša, ktorý ich
národu prinesie bohatstvo
a moc. Hmotným veciam dávali
prednosť pred duchovnými.
Ježiš je však Boh aj človek, duchovná aj fyzická bytosť, a jeho
spasenie sa týka duše i tela. Preto každý, kto zdôrazňuje dušu
na úkor tela alebo telo na úkor
duše, vystavuje sa riziku, že
dobrú správu o Ježišovi Kristovi
skreslí.

Nedeľa 11. november
Pristúpila odzadu, dotkla sa
obruby jeho šiat a hneď prestala
krvácať. (Lk 8, 44)
Táto žena trpela nevyliečiteľným krvácaním. Preto bola rituálne nečistou a vylučovalo ju to
takmer z každého spoločenského kontaktu s ostatnými Židmi.
Veľmi túžila po tom, aby ju Ježiš
uzdravil. Vedela však, že keby
sa Ježiša dotkla, podľa židovského zákona by sa aj Ježiš stal
nečistým. Predsa však s vierou
vystrela ruku a bola uzdravená.
Možno máme niekedy pocit, že
nám naše problémy bránia, aby
sme našli cestu k Bohu. On je
však vždy pripravený pomôcť
nám a my by sme nemali nikdy
dovoliť, aby nám náš strach zabránil prísť k nemu. A je naozaj
veľký rozdiel medzi davmi ľudí,
ktorí sú s Ježišom v kontakte,
a niekoľkými jednotlivcami,
ktorí sa ho naozaj dotýkajú
s vierou.
Stanislav Jalčak
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o sa týka slávenia manželstva, v súvislosti so záväzným prekladom Malého trebníka do slovenského jazyka
si v tejto katechéze všimnime dva základné
rozdiely oproti doterajšej praxi.
Zatiaľ čo doposiaľ sme na slávenie tohto
svätého tajomstva poznali len jeden jediný
formulár, odteraz existujú dva odlišné formuláre. Prvý sa používa vtedy, keď obidvaja
žiadatelia alebo prinajmenšom jeden z nich
uzatvárajú prvé cirkevné manželstvo, druhý
sa používa vtedy, keď žiadatelia uzatvárajú
druhé, tretie alebo dokonca štvrté cirkevné
manželstvo (spravidla ide o vdovcov). Základný rozdiel medzi spomenutými dvoma
formulármi spočíva v tom, že zatiaľ čo prvý
má slávnostný charakter a je preniknutý radosťou, druhý je veľmi striedmy a dokonca
obsahuje prosby o odpustenie hriechov.
Príčinu existencie týchto dvoch formulárov treba hľadať v teológii východných
cirkví grécko-slovanského obradu, ktorá
siaha prinajmenšom do čias svätého Bazila
Veľkého.
Svätý apoštol Pavol naznačuje, že manželstvo sa končí smrťou jedného z partnerov
(1 Kor 7, 39). Východní otcovia sa však pýtajú: Môže kresťan pravdivo tvrdiť, že jeho
manželský partner zomrel? A odpovedajú
približne takto: V podstate nemôže, lebo pre
kresťana neexistuje skutočná smrť, jestvuje
len dočasné odlúčenie duše od tela, ktoré sa
pri druhom Kristovom príchode deﬁnitívne
prekoná. Veď aj svätý Pavol (1 Kor 15, 55)
zdôrazňuje: „Smrť, kdeže je tvoje víťazstvo?
Smrť, kdeže je tvoj osteň?“ Prvé kresťanské
manželstvo sa teda nikdy nekončí, je trvalé,
je večné.
Následne to znamená, že zatiaľ čo prvé
kresťanské manželstvo je už svojou prirodzenosťou úctyhodné, vznešené, krásne
a tajomné, lebo zobrazuje, respektíve má
schopnosť zobrazovať, vzťah medzi Kristom
a jeho Cirkvou (Ef 5, 25 – 32), každé ďalšie
manželstvo sa dovoľuje iba vzhľadom na
ľudskú slabosť. Pod ľudskou slabosťou majú
otcovia na mysli predovšetkým nebezpečenstvo smilstva či cudzoložstva, prípadne
potrebu mať spoločníka pri výchove detí,
ktoré povstali z prvého manželstva.
Isteže, načrtnutá východná teológia manželstva je príliš komplikovaná na to, aby sme
v rámci jedného príspevku mohli dostatočne
vysvetliť všetky jej silné i slabé stránky a tiež
dôsledky, ktoré z nej vyplývajú. Už vôbec sa
nedá dostatočne popísať jej historický vývoj.
Treba však zdôrazniť, že napriek všetkému je
logická a dokáže sa vysporiadať prakticky so
všetkými výhradami. Keby napríklad niekto
namietal: „Veď Kristus hovorí, že vo večnosti

1

na každý deň

Manželská dvojica. Ilustr. snímka: www.iretonfamily.com

katechéza - malý trebník
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inzercia a oznamy

S p o l ok
sv. Cyrila a Metoda
Naši jubilanti
V novembri si životné jubileum pripomínajú títo
naši členovia:
50 rokov: Mons. ThDr. Viliam Judák z Nitry, Anna
Juhásová z Popradu, Jozef Kavčák z Vranova
– Lomnice, Michal Kurilec ml. zo Svidníka, Rev.
Jozef Mucha z Hamiltonu, Dr. Martin Škoviera, CSc.,
z Bratislavy, Marián Tomko z Ďačova
60 rokov: Ing. Michal Bodnár zo Zemplínskeho
Hradišťa, Ján Jacko z Michaloviec, Johana Kocurová
zo Sečoviec, Božena Kováčová z Porostova, Anna
Kvasková zo Svidníka, Ing. Jozef Luca zo Zalužíc,
Mária Mlynaričová z Bardejova, Helena Stašová
z Brusnice, Janka Struňáková z Porúbky
70 rokov: Jozef Begala z Kuzmíc, Pavol Bejda
z Malých Ozoroviec, Ing. Alexander Dandár, DrSc.,
z Bratislavy, Mikuláš Feldman z Michaloviec, Helena Grumelová z Vranova nad Topľou, MUDr. Oľga
Janočková z Vranova nad Topľou, Rozália Lelláková
z Helcmanoviec, Július Pačuta zo Slivníka, Katarína
Paulinová z Michaloviec, Michal Serafín z Kamennej
Poruby, Anna Sotáková z Horne, Mária Sotáková zo
Sečoviec, Paraska Ščerbová zo Svidníka
75 rokov: Jolana Dolhyová z Geraltova, Michal
Maďar z Breziny, Andrej Mizerák z Milpoša, Mária
Moščicová zo Sečoviec
80 rokov: Anna Bačíková z Davidova, Helena Bavolárová z Drienova – Lemešian, Anna Fečková zo
Svitu, Michal Ivanko z Humenného, Anna Kaščáková
z Davidova, Jozef Marcinčin z Ľubotíc
85 rokov: Anna Mardzinová zo Stankoviec, Štefan
Mikula z Bajan, Anna Plavnická z Hromoša, Mária
Štofová z Krásnoviec
90 rokov: Andrej Timčo z Košíc – Terasy
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť
Božích milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Ko i n onia
Ján Krstiteľ, Prešov
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.“
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Sväté liturgie s modlitbami za uzdravenie špeciálne zamerané na obnovu a uzdravenie vzťahov
v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci.
Gréckokatolícke chrámy:
04. 11. 2007 o 10.00 hod. Sečovská Polianka
12. 10. 2007 o 17.30 hod. Humenné – Dubník
25. 10. 2007 o 16.30 hod. Prešov – Sekčov
26. 10. 2007 o 17.30 hod. Bardejov – Vinbarg
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Večer chvál s modlitbou príhovoru na rozličné
potreby
31.10. 2007 o 17.00 hod. Prešov, Opál – miestnosť
koinonie
Všetkých srdcečne pozývame!

Jubileá k ňazov
Viktor Kučerka, duchovný správca v Petkovciach
– 7.november 1947 – 60 rokov života; Michal
Ivanko, tit. arcidekan, výpomocný duchovný v Humennom – 29.november 1927 – 80 rokov života
Zo srdca Mnohaja lita!

Bl ahoželáme
S úctou a vďakou chceme pozdraviť našu drahú a starostlivú
mamku Katarínu Čekanovú
z Milpoša, ktorá sa 2. novembra
2007 dožíva krásnych a požehnaných 70 rokov života. Je
to príležitosť pre nás, vaše tri
dcéry, aby sme sa zamysleli nad veľkým darom,
ktorý nám Boh dáva tým, že vás máme.
Mamka, s veľkou láskou ste nás kládli do kolísky,
stáli ste pri nás v chorobe, tešili sa s nami v radosti,
karhali nás, keď sme vybočili zo správnej cesty, a aj
teraz nás viete usmerniť a poradiť nám. Do ďalších
rokov vám vyprosujeme hojnosť Božích milostí,
ochranu Bohorodičky, veľa lásky, našej vďaky, pokoja
a pevné zdravie.
Na mnoho rokov, šťastných rokov!
manžel Andrej a dcéry Elena,
Ľudmila a Viera s rodinami

Pozvánky
Duchovné cvičenia
Kruciaty oslobodenia človeka
Kruciata oslobodenia človeka (KOČ) organizuje 16.
– 18. novembra 2007 v Spišskej Novej Vsi – farnosť
Smižany duchovné cvičenia v rekolekčnom dome
otcov palotínov pri Kostole Božieho milosrdenstva.
Sú pozvaní členovia, kandidáti a sympatizanti
KOČ. Prihlasujte sa na telefónne čísla členov
organizačného výboru: Marián a Gitka Kočišovci,
mobil: 0908396311, tel.: 053 4434311. Termín
prihlasovania je do konca októbra 2007.
Duchovné cvičenia
Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove ponúka voľné
miesta na duchovné cvičenia v nasledujúcich
termínoch:
Október: 18.10. – 21.10. 3DC: Poďte ku mne všetci,
P. Czontos, SJ (DC pre tých, čo žijú v nesviatostnom
manželstve)
23.10. – 31.10. 8DC: Žiť podľa evanjelia (2. týždeň
DC), P. Gočala, SJ
November: 05.11. – 11.11. 6DC: Rehoľné osoby,
P. Dufka, SJ
08.11. – 11.11. 3DC: Ako milovať Boha, druhých
i seba, P. Gočala, SJ
12.11. – 17.11.5DC: Kňazi, P. Šuppa, SJ
December: 03.12. – 09.12. 6DC: Vniesť svetlo do
svojho života (1.týž. DC), P. Gočala, SJ
06.12. – 09.12. 3DC: Prehĺbiť si život viery a lásky,
P. Dufka, SJ
12.12. DO P. Gočala, SJ
13.12. DO P. Šofranko, SJ
14.12. DO P. Šuppa, SJ

15.12. DO P. Dufka, SJ
Informácie: Nástup na duchovné cvičenia je v prvý
deň termínu do 16.00 hod., ukončenie v posledný
deň obedom. Platí sa za celý turnus. Poplatok na
deň je 350 Sk (pre študentov 300 Sk). Jednodňová
duchovná obnova sa začína o 7.00 hod. a končí sa
o 18.00 hod. Poplatok 200 Sk. K dispozícii je 35 jednoposteľových a 8 dvojposteľových izieb. Prihlásiť sa
možno v pracovných dňoch na adrese (termín DC,
meno a priezvisko, rok narodenia, presná adresa,
telefonický kontakt): osobne: (7.30 – 17.00 hod.),
Exercičný dom sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81, 080 01
Prešov; telefonicky: (7.30 – 17.00 hod.), 051 /
74 60 511; faxom: 051 / 74 60 532; elektronickou
poštou: edsj.po@stonline.sk.
TK KBS
Oázové stretnutie kňazov
Oázové stretnutie kňazov sa uskutoční 5. – 7.novembra 2007 vo farnosti Smižany (Spišská Nová Ves)
vo formačnom dome pri Kostole Božieho milosrdenstva. Pozvaní sú kňazi angažujúci sa v Hnutí Svetlo
– Život. Stretnutie sa začína v pondelok 5. novembra
o 17. 00 hod. a končí sa 7. novembra o 13.00 hod.
Zabezpečené je ubytovanie a strava. Parkovanie je
pred kostolom a formačným domom. Svoju účasť
nahláste do 20. októbra 2007 na adrese: Jozef Heske,
RKFU, Sedlice 268, 08243, mobil: 0905 709324,
email: jozefheske@stonline.sk.
-jh
Cenník inzercie
- slovo (dátum) 3 Sk a fotograﬁa a rámček 50 Sk;
- meno zvýrazňujeme zadarmo, predložky nepočítame. Bližšie informácie: 051-75 62 668.
Blahožeklanie kňazovi k okrúhlemu jubileu v normálnom rozsahu je za dobrovoľný príspevok.
ŠTUDUJETE V PREŠOVE?
ALEBO VAŠE DETI, ČI VNÚČENCE?
Všetkým mladým ponúkame možnosť navštíviť
kaviareň Smajlík a Gréckokatolícke mládežnícke
centrum na Hlavnej 2 v uličke oproti Gréckokatolíckemu biskupstvu. Čo ponúka?
* každodenné stretnutia a besedy s pozvanými
hosťami
* internet
* občerstvenie
* možnosť stretnúť sa v kultúrnom a nefajčiarskom
prostredí
Príďte a presvečte sa!

Firma PROMONT - výroba VITRÁŽE
aj do izolačného dvojskla. tel.: 0903 601 931; 0918
623 064; www.promontca.sk
INZERCIA
TEPELNÁ IZOLÁCIA SYSTÉMOM FÚKANEJ
MINERÁLNEJ VLNY MAGMARELAX
vám prinesie okamžitú výraznú úsporu energií
a tepelnú pohodu. Zatepľujeme trámové stropy, 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

Milé deti,
byť poslušným je niekedy veľmi ťažké. A to hlavne vtedy, keď
príkazu nerozumieme. Ani Náman
nerozumel, prečo ho prorok Elizeus
poslal k rieke, aby sa umyl. Ako
prorok ho mohol uzdraviť aj inak.
Vďaka tomu, že poslúchol svojich
sluhov, a teda aj Elizea, mohol byť
uzdravený.

RÚCHO

A

detská stránka

NÁMAN
BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Bol vojenským veliteľom nepriateľského aramejského vojska.
B

C

D

Za izraelským kráľom prišiel Náman s prosbou, aby ho uzdravil. Kráľ sa domnieval, že je
to zámienka, aby ich nepriateľ potom mohol
napadnúť. Vedel, že to nemôže splniť, a preto
si na znak roztrhol svoje rúcho. Úloha: Nájdi
druhú polovicu kráľovho roztrhnutého
BIBLICKÁ
rúcha.

MINISÚŤAŽ

1. dobre (slang.) ; 2. egypt-ský boh; 3. zrána; 4. rastú
na tvári; 5. tak je; 6. horné
končatiny.

Súťažná otázka:
Akou chorobou trpel
Náman?
Pomôcka: 2 Kr 5, 1b
Odpoveď pošli
najneskôr
do 11. novembra 2007.
Výhercu oceníme
nálepkami a záložkou
s biblickou postavou.
Z úspešných
riešiteľov bude
vylosovaný výherca
zaujímavej odmeny.

RIEKY

Keď sa Náman hneval na
Elizea, spomenul dve rieky,
ktoré tečú neďaleko Damasku. Ako sa nazývali?
Úloha: Vyrieš doplňovačky a
dozvieš sa ich názvy.
1. nie muž; 2. kráľ z Eliá-šových čias; 3. dolná kon-čatina; 4. raj; 5. pomleté zrno.

JORDÁN
Keď Náman prišiel k prorokovi
Elizeovi, ten ho poslal, aby sa
umyl v rieke Jordán.
Úloha: Spočítaj rovnako veľké
šípky a zistíš, koľkokrát sa mal
Náman ponoriť v rieke.

Správne odpovede z č. 19 - 20/ 2007: Minisúťaž: Chcel tam mať zeleninovú záhradu. Prorok a kráľ:
„Našiel, lebo si sa zaopredal robiť, čo sa Pánovi nepáči.“ Meno: Nabot; Roky: 22.

C HORÝ NEPRIATEĽ
CHORÝ

BIBLICKÉ PRÍBEHY
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TV NOE - TÝŽDEŇ 29.10. – 04.11.2007
TV NOE - TÝŽDEŇ 05.11. – 11.11.2007
slovo – 22/2007

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

08.00 Program
08.05 Mladí – starí
08.30 Na koberčeku (30)
08.45 Čítame z kresť. periodík
09.00 Nočná univerzita
Mons. Karol Herbst, SDB
09.40 Poslovia dobrých správ (4)
10.00 Cesty za poznaním
10.25 Octava dies
10.55 Pro vita mundi
Mgr. Libor Raclavský
11.40 Detská televízia
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi (26)
Mgr. Dagmar Tisovská
12.45 Národné parky Českej rep.
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Božia loď
O lodnej kaplnke plaviacej sa po
rieke Volge
16.35 Príhovory Jána Pavla II.
mladým
17.05 Exit 316 (8)
17.25 Hornolidečsko Seninka
17.35 Detská televízia
18.05 Mladí – starí
O nezamestnanosti
18.35 Hugo a Berta (2)
Veselé príbehy klaunov
18.45 Cesty za poznaním
Burj al-Arab
19.15 Križovatky Martiny
Špinkovej Hospic
19.40 Poslovia dobrých správ (4)
20.00 Z pokladov duše
20.05 Kanada P
21.00 Na koberčeku (30)
21.20 Atlas Charity Bohumín
21.25 Prírod. krásy Ameriky (13)
Národný park Glacier
21.55 Nočná univerzita
Život ako Eucharistia
P. Raniero Cantalamessa, ThD.
23.00 Zišli sa, aby pomohli
Záznam beneﬁčného koncertu
00.30 Cesty za poznaním

08.00 Program
08.05 Kanada
08.55 Pro vita mundi (51)
Mgr. Libor Raclavský
09.40 Pohľadnice zo sveta
Arabská púšť Safari
10.10 Dievčenské časopisy (IN) R
Diskusná relácia
11.40 Hugo a Berta (2)
Veselé príbehy klaunov
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Zahrajte nám, muzikanti, veselo!
Záznam prehliadky detských
kapiel
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Brazília
Dokument o povolaní k Božej
službe
16.30 Pro vita mundi (51)
Mgr. Libor Raclavský
17.15 Križovatky Martiny
Špinkovej Hospic
17.40 Národné parky Českej rep.
18.05 Detská televízia
18.35 Hugo a Berta (3)
18.45 Poslovia dobrých správ (4)
19.00 Roky letia k anjelom
P. František Lízna, SJ
19.30 Maroko P
Cestopisný dokument
20.00 Z pokladov duše
20.05 Život a osud otca Alexandra Mena P
Mučeníci 20. storočia
21.05 Na misijných cestách
s kardinálom Tomkom (2) P
Misie v Afrike
21.40 Hornolidečsko Seninka
21.50 Exit 316 (8)
Magazín pre mládež
22.10 Tandem kvíz (14)
22.45 Hlbinami vesmíru (9)
23.45 Pro vita mundi (26)
Mgr. Dagmar Tisovská
00.30 Octava dies

08.00 Program
08.05 Atlas Charity Bohumín
08.10 Mladí – starí
O nezamestnanosti
08.45 Hlbinami vesmíru (9)
09.45 Exit 316 (8)
10.05 Cesty za poznaním
Stonehenge
10.30 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos z Ríma
11.55 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.10 Príhovory Jána Pavla II.
mladým
12.35 Brazília
Dokument o povolaní k Božej
službe
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Nočná univerzita
Život ako Eucharistia
P. Raniero Cantalamessa, Thd.
17.05 Poslovia dobrých správ (4)
17.20 Štúdio AHA! (8) P
Relácia slovenských saleziánov
18.05 Cesty za poznaním
Zámok Schőnbrunn
18.15 Exit 316 (9) P
Magazín pre mládež
18.35 Mašinky (8)
Rozprávka
18.45 Mungu akubariky
Dokument o sestre Mary Killeenovej
19.10 Hornolidečsko
Valašské Príkazy
19.30 Beneﬁčný koncert pre
Kongo
Priamy prenos koncertu z Prahy
21.00 Kanada
21.50 Atlas Charity Karviná
21.55 Nočná univerzita
Mons. Karel Herbst, SDB
22.35 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R
00.05 Tandem kvíz (14)
00.40 Národné parky Českej rep.

08.00 Program
08.05 Príhovory Jána Pavla II.
mladým
08.35 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
Život ako Eucharistia
P. Raniero Cantalamessa, Thd.
10.05 Kanada
11.00 Hornolidečsko
11.15 Cesty za poznaním
11.40 Hugo a Berta (3)
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána so Svätým
Otcom Benediktom XVI.
Priamy prenos z Ríma
12.05 Mungu akubariky
12.30 Maroko Cestopisný dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Život a osud otca Alexandra Mena
Mučeníci 20. storočia
17.00 Mladí – starí
O nezamestnanosti
17.30 Božia loď
O lodnej kaplnke plaviacej sa po
rieke Volge
17.55 Tandem kvíz (15)
18.35 Hugo a Berta (4)
19.05 Mungu akubariky
Dokument o sestre Mary Killeenovej
19.30 Octava dies
20.05 Pro vita mundi (52) P
Mária Kučerová, FMA
20.50 Cesty za poznaním
Burj al-Arab
21.20 Mladí – starí
O nezamestnanosti
21.50 Križovatky Martiny
Špinkovej Hospic
22.15 Atlas Charity Karviná
22.25 Exit 316 (9)
Magazín pre mládež
22.45 Príhovory Jána Pavla II.
mladým
23.15 Dievčenské časopisy (IN) R
Diskusná relácia
00.45 Na koberčeku (30)

08.00 Program
08.05 Križovatky Martiny
Špinkovej Hospic
08.30 Národné parky Českej rep.
08.50 Mungu akubariky
09.15 Život a osud otca Alexandra Mena
Mučeníci 20. storočia
10.20 Cesty za poznaním
Arabská púšť Safari
10.50 Na koberčeku (30)
11.05 Mladí – starí
O nezamestnanosti
11.40 Hugo a Berta (4)
Veselé príbehy klaunov
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (24/26)
Animované príbehy z Nového
zákona
12.30 Tandem kvíz (15)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R
17.30 Mungu akubariky
17.55 Národné parky Českej rep.
18.15 Exit 316 (9)
18.35 Hugo a Berta (5)
Veselé príbehy klaunov
18.45 Kanada
19.40 Príhovory Jána Pavla II.
mladým
20.00 Z pokladov duše
20.05 Hlbinami vesmíru (10) P
21.05 Roky letia k anjelom
P. František Lízna, SJ
21.30 Mungu akubariky
Dokument o sestre Mary Killeenovej
22.00 Život a osud otca Alexandra Mena
Mučeníci 20. storočia
23.05 Pohľadnice zo sveta
23.35 Nočná univerzita
Život ako Eucharistia
P. Raniero Cantalamessa, ThD.
00.35 Octava dies

08.00 Program
08.05 Život bez predsudkov
Dokument
08.30 Na koberčeku (30)
08.45 Čítame z kresť. periodík
08.55 Nočná univerzita
Mons. Jozef Hrdlička
09.45 Záhrada P
Obrazová hudobná meditácia
10.15 Octava dies
Spravodajstvo z Vatikánu
10.45 Pro vita mundi (52)
Mária Kučerová, FMA
11.30 Svätá omša z Baziliky sv.
Petra za zosnulých kardinálov
a biskupov
Priamy prenos
12.45 Národné parky Českej rep.
Dárkske rašeliniská
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Peru Dokument
16.25 10 rokov s holubicou
Dokument
17.05 Exit 316 (9)
Magazín pre mládež
17.25 Hornolidečsko
Valašské Příkazy
17.35 Baterka (8)
Magazín pre deti
18.05 Život bez predsudkov
Dokument
18.35 Hugo a Berta (6)
Veselé príbehy klaunov
18.50 Záhrada
19.15 Križovatky Martiny
Špinkovej Hospic
19.40 Liparské ostrovy
20.00 Z pokladov duše
20.05 Havaj P
21.00 Na koberčeku (31)
21.20 Atlas Charity Karviná
21.25 Maroko Cestopisný dokument
21.55 Nočná univerzita
Radovan Lukavský
23.25 Bude lepšie
Záznam beneﬁčného koncertu
00.35 Záhrada

08.00 Program
08.05 Havaj
08.55 Pro vita mundi (27)
P. Doc. Ing. Miloš Raban, ThD.
09.40 Cesty za poznaním
St. Peterburg
10.10 Noemova pošta
11.40 Hugo a Berta (6)
Veselé príbehy klaunov
11.55 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Érintések
Záznam koncertu
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Mungu akubariky
Dokument o sestre Mary Killeenovej
16.30 Pro vita mundi (52)
Mária Kučerová, FMA
17.15 Križovatky Martiny
Špinkovej Hospic
17.40 Národné parky Českej rep.
Dárkske rašeliniská
18.05 Detská televízia
18.35 Hugo a Berta (7)
Veselé príbehy klaunov
18.50 Liparské ostrovy
19.05 Roky letia k anjelom
P. Ladislav Heryán, SDB
19.30 Prírodné krásy Ameriky
(1/13)
Park Redwood
20.00 Z pokladov duše
Krátke zamyslenie
20.05 Misijný magazín (16) P
21.05 Na misijných cestách
s kardinálom Tomkom (3) P
Misie a Ázia
21.40 Hornolidečsko
Valašské Příkazy
21.50 Exit 316 (9)
Magazín pre mládež
22.10 Tandem kvíz (15)
22.45 Hlbinami vesmíru (10)
23.45 Pro vita mundi (27)
P. Doc. Ing. Miloš Raban, ThD.
00.30 Octava dies
Spravodajstvo z Vatikánu

08.00 Program
08.05 Atlas Charity Karviná
08.10 Život bez predsudkov
Dokument
08.45 Hlbinami vesmíru (10)
09.45 Exit 316 (9)
Magazín pre mládež
10.05 Cesty za poznaním
Arabská púšť Safari
10.30 Generálna audiencia
pápeža Bendikta XVI.
Priamy prenos
11.55 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 10 rokov s holubicou
Dokument
12.35 Mungu akubariky
Dokument o sestre Mary Killeenovej
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
15.45 Program
15.50 Nočná univerzita
Radovan Lukavský
17.20 Štúdio AHA! (8)
Relácia pre mladých
18.05 Cesty za poznaním
Arabská púšť Safari
18.15 Exit 316 (10) P
Magazín pre mládež
18.35 Mašinky (9)
Rozprávky pre najmenších
18.45 Lumen 98 P
19.10 Pro vita mundi (52)
Mária Kučerová, FMA
19.55 Z pokladov duše
20.00 Križovatky Aleša Jalúška P
Hosťom relácie je farár Československej husitskej cirkvi
20.30 Havaj
21.30 Atlas Charity Svibice
21.35 Hornolidečsko
Francova Lhota
21.45 Nočná univerzita
Mons. Jozef Hrdlička
22.35 Generálna audiencia
pápeža Bendikta XVI. R
00.05 Tandem kvíz (15)
00.40 Národné parky Českej rep.
Dárkske rašeliniská

08.00 Program
08.05 10 rokov s holubicou
Dokument
08.35 Detská televízia
09.05 Nočná univerzita
Radovan Lukavský
10.35 Havaj
11.30 Hornolidečsko
Francova Lhota
11.40 Hugo a Berta (7)
11.55 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Lumen 98
12.30 Prírodné krásy Ameriky
(1/13) Park Redwood
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Vynorenie z katakomb
História, strasti a návrat Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi
17.00 Život bez predsudkov
Dokument
17.30 Peru Dokument
17.50 Tandem kvíz (16)
18.35 Hugo a Berta (8)
Veselé príbehy klaunov
19.05 Lumen 98
19.30 Octava dies
20.00 Z pokladov duše
20.05 Pro vita mundi (53) (P)
Ján Tomíček
20.50 Záhrada
Obrazová hudobná meditácia
21.15 Život bez predsudkov
Dokument
21.40 Križovatky Aleša Jalúška
Hosťom relácie je farár Československej husitskej cirkvi
22.05 Atlas Charity
Svibice
22.10 Čítame z kresťanských
periodík
22.25 Exit 316 (10)
Magazín pre mládež
22.45 10 rokov s holubicou
23.15 Hospicové hnutie
Hospic a paliatívna starostlivosť
00.45 Na koberčeku (31)

08.00 Program
08.05 Križovatky Aleša Jalúška
Hosťom relácie je farár Československej husitskej cirkvi
08.30 Národné parky Českej
republiky
Dárkske rašeliniská
08.50 Lumen 98
09.15 Misijný magazín (16)
10.20 Cesty za poznaním
St. Peterburg
10.50 Na koberčeku (31)
11.05 Život bez predsudkov
Dokument
11.35 Hugo a Berta (8)
Veselé príbehy klaunov
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (25/26)
Animované príbehy z Nového
zákona
12.30 Tandem kvíz (16)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R
17.30 Lumen 98
17.55 Národné parky Českej
republiky
Dárkske rašeliniská
18.15 Exit 316 (10)
Magazín pre mládež
18.35 Letecké príbehy (1)
Animovaná rozprávka
18.45 Havaj
19.35 10 rokov s holubicou
Dokument
20.00 Z pokladov duše
Krátke zamyslenie
20.05 Noemova pošta
Priamy prenos
21.30 Peru Dokument
22.00 Misijný magazín (16)
23.05 Nočná univerzita
Radovan Lukavský
00.35 Octava dies
Spravodajstvo z Vatikánu

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

NEDEĽA
08.00 Program
08.04 Malé biblické príbehy (16)
08.10 Na koberčeku (30)
08.25 Hugo a Berta (5)
Veselé príbehy klaunov
08.35 Kanada
09.30 Liparské ostrovy P
09.45 Pro vita mundi (52)
Maria Kučerová, FMA
10.30 Svätá omša
Priamy prenos z Nedachlebíc
11.53 Z pokladov duše
11.55 Anjel Pána so Sv. Otcom
Benediktom XVI.
Priamy prenos z Ríma
12.15 Tandem kvíz (15)
12.50 Hornolidečsko
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Mungu akubariky
Dokument o sestre Mary Killeenovej
16.35 Hlbinami vesmíru (10)
17.30 Na misijných cestách
s kardinálom Tomkom (2) P
Misie v Afrike
18.05 Malé biblické príbehy (16)
18.10 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (25/26) P
18.35 Cesta k láske
Dráma osudovej lásky Yvetty
Kornovej
19.00 Cesty za poznaním
Stonehenge
19.25 Národné parky Českej rep.
19.45 Nigéria P
Dokument o náboženských
konﬂiktoch v Nigérii
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P
20.35 Bude ešte lepšie P
Záznam beneﬁčného koncertu Evy
Drízgovej – Jirušovej
21.35 Život a osud otca Alexandra Mena
Mučeníci 20. storočia
22.40 Kanada
23.30 Dievčenské časopisy (IN) R
Diskusná relácia

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 09.07 Ružencová archa
11.00 Lumenfórum 12.00 Anjel
Pána, zamyslenia 12.10 Hudobný
aperitív 13.00 Lumenfórum 16.00
Hudobné relácie (Po – Staré, ale
dobré, Ut – Folkparáda, St – Oldie
paráda, Št – Gospelparáda, Pi
– Top 15) 17.30 Infolumen I. 18.00
Emauzy 19.00 Svetielko 19.35
Modlitba posvätného ruženca 20.00
Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán
20.30 Hlavná večerná relácia (Po
– Študentské šapitó; Ut – Duchovný obzor; St – Lupa; Št – História
a my; Pi – Úv hovor) 22.00 Večerná
hudobná relácia (Po – Počúvaj
srdcom; Ut – V modrom tieni; St
– Pohoda s klasikou; Št – Mince
na dne fontán) 23.00 Čítanie na
pokrač. 23.30 Infolumen I. R

08.00 Program
08.04 Malé biblické príbehy (17)
08.10 Štúdio AHA! (8)
08.55 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (25/26)
09.20 Cesty za poznaním
09.45 Čítame z kresť. periodík P
09.55 Baterka (8)
10.25 Tandem kvíz (16)
11.00 Pro vita mundi (27)
P. Doc. Ing. Miloš Raban, ThD.
11.45 Mašinky (10) P
11.55 Malé biblické príbehy (17)
12.05 Prírodné krásy Ameriky
(1/13) Park Redwood
12.35 10 rokov s holubicou
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
P. Thlic. Gereon Tomáš Biňovec, Opraem.
16.25 Peru Dokument
16.50 Nočná univerzita
Mons. Jozef Hrdlička
17.40 Národ. parky Českej rep. P
Vyšenské kopce
18.00 Detská televízia
18.35 Mašinky (10)
18.45 Nigéria
Dokument o nábož. konﬂiktoch
19.05 Cesty za poznaním
San Francisco
19.30 Druhá šanca
Ako žijú ľudia s dlhodobým
ochorením
20.00 Malé biblické príbehy (17)
20.05 Deti sa na nás pozerajú
po 18 rokoch P
O živote rodičov, ktorí vytvorili
domov 19 deťom
20.35 Križovatky Aleša Jalúška
21.05 Exit 316 (10)
21.30 Lumen 98
22.00 Havaj
22.50 Nočná univerzita P
Mons. Jan Graubner
23.40 Národné parky Českej rep.
Vyšenské kopce
23.59 Érintések Záznam koncertu

08.00 Program
08.04 Malé biblické príbehy (18)
08.10 Na koberčeku (31)
08.25 Letecké príbehy (1)
Animovaná rozprávka
08.35 Havaj
09.30 Deti z Nyumbani Dokument
09.45 Pro vita mundi (53)
Ján Tomíček
10.30 Svätá omša
Priamy prenos z Kostola sv.
Václava s Biskupským gymnáziom
v Ostrave
11.53 Z pokladov duše
11.55 Anjel Pána so Svätým
Otcom Benediktom XVI.
Priamy prenos
12.15 Tandem kvíz (16)
12.50 Hornolidečsko
Francova Lhota
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Lumen 98
16.35 Hlbinami vesmíru (10)
17.30 Na misijných cestách
s kardinálom Tomkom (3)
Misie a Ázia
18.05 Malé biblické príbehy (18)
18.10 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (26/26) P
Animované príbehy z Nového zákona
18.35 Deti sa na nás pozerajú
po 18 rokoch
O živote rodičov, ktorí vytvorili
domov 19 deťom
19.00 Cesty za poznaním
Arabská púšť Safari
19.25 Národné parky Českej rep.
Vyšenské kopce
19.45 Nórsko
Cestopisný dokument
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P
20.35 Pocta českým svätcom II. P
Záznam koncertu
21.35 Misijný magazín (16)
22.40 Havaj
23.30 Noemova pošta R

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

LUMEN

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

Vybrané relácie rádia Lumen:
27.10. – 20.30 Od ucha d duchu
– Mesiac s pápežom Benediktom XVI.
28.10. – 14.00 Rozhlasová hra
– Smrť za mrežami – rozhlasové pásmo – 13.pokračovanie
osudov mučeníkov Katolíckej
cirkvi v časoch komunistickej
totality
30.10. – 20.30 Duchovný obzor
– Pastorálna teológia – Sviatosť
zmierenia

Prešov 92,9
Michalovce 103,3
Bardejov 99,1
Košice 94,4
Tatry 102,9
Bratislava 97,2

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
STV 2
27.10. (sobota) 14.30 Priamy prenos svätej omše pri príležitosti
100. výročia tragédie v Černovej – celebruje Mons. František
Tondra; 16.00 Poltón R
28.10. (nedeľa) 10.45 Blízko srdca R – dokumentárny ﬁlm o vzniku,
inštalácii a posviacke svätostánku z výtvarnej dielne manželov Loviškovcov v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave; 16.00 Slovo; 16.05
Orientácie – náboženský magazín zo života veriacich; 16.40 Svedectvo – autentický príbeh Juraja Vitteka. „Keď som začal sviatostne žiť,
pocítil som zmenu. Čím viac rástla vo mne viera, rástlo aj povolanie ku
kňazstvu.“; 19.00 Poltón – magazín o interpretoch a hudobníkoch
domácej gospelovej hudobnej scény; 02.00 Svedectvo R; 02.05
Orientácie R; 02.40 Slovo R
29.10. (pondelok) 13.40 Orientácie R; 14.15 Slovo R
30.10. (utorok) 11.30 V tichu minulosti – Dokumentárny ﬁlm o cintorínoch v Liptovskom Mikuláši a okolí.
31.10. (streda) 11.30 V tichu minulosti – Modranský cintorín.
Dokumentárny ﬁlm. Pod životodarnou vrstvou modranskej zeme sa
skrývajú nielen kosti starých Slovanov z čias Pribinu a Svätopluka, ale
i pozostatky muža, ktorý začal spievať tú najkrajšiu slovenskú pieseň
o svojbytnosti národa – Ľudovíta Štúra. O ňom i ostatných slávnych
ľuďoch si budeme dnes rozprávať na modranskom cintoríne; 16.50
Sviatočné slovo – príhovor pri príležitosti Pamiatky reformácie; 17.00
Slávnostné Služby Božie pri príležitosti Pamiatky reformácie
– priamy prenos z kostola ECAV v Modre
01.11. (štvrtok) 07.50 Sviatočné slovo R – príhovor pri príležitosti Pamiatky reformácie; 10.00 Svätá omša na sviatok Všetkých svätých
– priamy prenos z Ríma; 12.00 V tichu minulosti – Kde leží naša
hrdosť. Cintorín pri Kozej bráne; 13.00 Niesť svoj kríž – Dokumentárny
ﬁlm o jednom z posledných výrobcov ľudových drevených náhrobkov
a krížov na Podpoľaní Jánovi Fekiačovi (83-ročnom) z Detvy; 16.35
Kamenné pastorále – Dokumentárny ﬁlm o vzniku a tvorbe krížovej
cesty v Terchovej; 18.25 Sviatočné slovo – Príhovor na sviatok Všetkých
svätých; 23.10 16.35 Kamenné pastorále R; 00.45 V tichu minulosti
– Kde leží naša hrdosť. Cintorín pri Kozej bráne R
02.11. (piatok) 07.15 Národné kultúrne pamiatky – Gotický kostol
v Štítniku. Dokumentárny ﬁlm
03.11. (sobota) 14.00 Poltón – magazín o interpretoch a hudobníkoch
domácej gospelovej hudobnej scény; 20.00 Dejiská svetovej kultúry
(26) – Jeruzalem, mesto uprostred náboženstiev. Dokumentárny seriál.
Žiadne iné mesto na svete nezanechá v jeho návštevníkoch také trvalé
dojmy, také trvalé pocity ako Jeruzalem. Židia, kresťania a moslimovia
sa spolu delia o osudy a bremená tohto mesta. Oddelení od seba
viditeľnými aj neviditeľnými hranicami...
04.11. (nedeľa) 09.25 Dejiská svetovej kultúry (26) – Jeruzalem, mesto
uprostred náboženstiev R; 16.05 Slovo; 16.10 Orientácie – náboženský magazín zo života veriacich; 16.50 Svedectvo – Autentický príbeh
manželov Vatraľovcov, ktorí sa rozhodli adoptovať si dieťa; 19.00 Poltón
– magazín o interpretoch a hudobníkoch domácej gospelovej hudobnej
scény; 00.45 Svedectvo R; 00.50 Orientácie R; 01.25 Slovo R
05.11. (pondelok) 13.40 Orientácie R; 14.15 Slovo R
11.11. (nedeľa) 16.00 Slovo; 16.05 Orientácie; 16.45 Svedectvo; 01.40
Svedectvo R; 01.45 Orientácie R; 02.20 Slovo R

SLOVENSKÝ ROZHLAS
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/)
28.10. – Evanjelické reformačné služby Božie z Chyžného
04.11. – Rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
11.11. – Rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
Slovo pre veriacich i neveriacich (Ne – 15.30; Rádio Devín)
04.11. 2007 – Povinnosť odpúšťať (P. Gabriš)
Cesty (So – 20.05; St – 23.05 R /Rádio Regina/; Ne – 21.05 R /Rádio
Slovensko/)
28.10. – Málo známy Martin Luther (Pavel Gabriš)
03.11. – Náboženské spektrum (A. Brillová)
10.11. – Náboženské spektrum
Z duše (Ne – 07.55 / Rádio Regina)
28.10.2007 –Živý odkaz reformácie (Dušan Kováčik)
04.11. 2007 – O láske a večnosti (Daniel Pastirčák)
Zmena programu vyhradená. Program dodávaný jednotlivými redakciami.

slovo – 22/2007

SOBOTA
08.00 Program
08.04 Malé biblické príbehy (15)
08.10 Štúdio AHA! (8)
08.50 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (24/26)
09.15 St. Petersburg P Dokument
09.45 Čítame z kresť. periodík P
09.55 Detská televízia (8) P
10.25 Tandem kvíz (15)
11.00 Pro vita mundi (26)
Mgr. Dagmar Tisovská
11.45 Mašinky (9) P
11.55 Malé biblické príbehy (15)
12.05 Maroko Cestopisný dokument
12.35 Príhovory Jána Pavla II.
mladým
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
P. Ladislav Heryán, SDB
16.30 Božia loď
17.00 Nočná univerzita
Mons. Karel Herbst, SDB
17.40 Národ. parky Českej rep. P
18.00 Detská televízia
18.35 Mašinky (9) Relácia pre deti
18.45 Prianie (P)
Pesničky na želanie
19.05 St. Petersburg Dokument
19.30 Život bez predsudkov
20.00 Malé biblické príbehy (15)
20.05 Cesta k láske P
Dráma osudovej lásky Yvetty
Kornovej
20.40 Boží pešiak
Film o živote a diele ThDr. Antonína Šuránka
21.35 Mungu akubariky
Dokument o sestre Mary Killeenovej
22.00 Kanada
22.55 Nočná univerzita P
Mons. Jozef Hrdlička
23.45 Národné parky Českej rep.
00.05 Tajomstvo gregoriánského chorálu
Hudobno-poetický ﬁlm o živote
Ježiša Krista v interpretácii zboru
Schola Hungarica

P - Premiéra; R - Repríza; Rádio Vatikán FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik); 05.25-05.40; 19.45-20.00 – slovensky; 05.10-05.25; 19.30-19.45 – česky 25

relax

Preto ... (dokončenie v tajničke)

test Slova

Pomôcky:
An, Pan, Sie,
Aara, Temo,
Sula

1. Ako sa volal sľub, ktorým sa Izraeliti
zasvätili a priamo oddali Pánovi?
2. Aké meno mal pisár proroka Jeremiáša, ktorý bol tiež prorokom?
3. Od ktorého proroka čítal Ježiš úryvok, keď vošiel v sobotu do nazaretskej
synagógy?

Talianska
rieka

Viedol
záznamy

Autor:
V. Komanický, EČ Senice
Humenné

Potreby
oráča

Ženské
meno

Samsonova
milenka

Sumerský
boh nebies

Značka
titánu

Nadišiel

3. časť
tajničky

Lebo

V poriadku

Vojak,
po rusky
Ženské
meno

Žijete

2. časť
tajničky
Usadenina
roztoku

Vládca
emirátu

Predložka
Ázijčan

4. časť
tajničky

4. V ktorom roku bol na Námestí svätého Petra v Ríme blahoslavený biskup
P. P. Gojdič?

slovo

5. V ktorom roku a kde bol blahoslavený
biskup V. Hopko?

Vybuchujúca
hviezda

6. Ako sa nazýva miesto pre spevákov,
ktoré je po bokoch chrámu?

Edita,
po domácky

7. Ako sa nazývame stojan, pri ktorom
kňaz číta sväté evanjelium?

Chudobní
ľudia

Odpovede: 1. nazirejský sľub (Nm 6); 2. Baruch; 3.
od proroka Izaiáša (Lk 4, 17); 4. 4. novembra 2001; 5.
14. septembra 2003 v Bratislave; 6. klirosa; 7. analoj
(netreba si ho mýliť s ambónom)
Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov, sôch a zlátenie. Oprava
a ladenie organov. Pokrývanie striech a veží. Ponúkame
zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku.
Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.reart.szm.sk

Zimná
prikrývka

Značka
kozmetiky

Ozn. citlivosti
ﬁlmov
Nehanblivec

Os. zámeno

Časť ruky

Od poludnia

Mária,
po domácky
Mihalnica
Štart,
po česky
Značka
sínusu

Tam

Jeden i druhý

Konkrét. predstava o niečom
Grécky boh
lesov
Vodný vták

Častica
súhlasu

Zlúčeniny kyselín a zásad

Dôveruj

Pulz

Nestráž

1. časť
tajničky
Švajčiarska
rieka

Bavlnená niť,
pamuk

INZERCIA

OSEMSMEROVKA
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Legenda: ÁBEL, ÁRIA, ÁRON, BETLEHEM, BISKUP,
DUŠA, EDEN, EFEZ, ENOCH, EZECHIEL, FARÁR,
HRIECH, HROB, CHARITA, CHARIZMA, CHRÁM,
INRI, IZÁK, JERICHO, JOEL, JOZUE, JUDEA, KAIN,
KRÍŽ, LÁSKA, LIST, LONO, MAMONA, MANNA, MISIE, NAIM, NAZARET, NEBO, ODPUSTENIE, OFERA,
OMŠA, OPÁT, PASCHA, PATENA, PÁPEŽ, PERLA,
PILÁT, RASA, ROPA, RORÁTY, RYBÁR, SILOE, SINAJ,
SION, SLZY, SNEM, SPIS, SUTANA, SVET, TALMUD,
TIARA, VIERA, ZRNO.
Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky. Výherca za september: Nadežda Drozdová, Medzilaborce. Blahoželáme!

Je pravda, že označenie Hebrej je totožné
s označením Izraelita?
NIE JE. V Starom zákone sa označenie Hebrej vyskytuje iba vo vzťahu synov
Izraela v Egypte a v niektorých ďalších zmienkach, ktorých nie je veľa. Pôvod
rodového mena Hebrej – ibrím, ktoré sa používa pre Abraháma a jeho potomkov,
sa dá odvodiť od Abrahámovho predka Hebera. Tak toto označenie slúži ako
prepojenie medzi Semovým zasľúbením a Abrahámovým vyvolením.
V druhom tisícročí pred Kristom nie je núdza o výskyt označenia ľudí ako ibrím.
Ide o mimobiblické texty z doby patriarchov a Mojžiša, ktoré sa neraz nevzťahujú
na Izrael. Tak nemôžeme spájať tieto dva pojmy, ale pokojne môžeme hovoriť, že
Izraeliti sú Hebrejmi, ako ich vníma aj samotný Mojžiš.
Juraj Gradoš
 „Ocko, máš dobrú optickú pamäť?“
„To mám synček. Prečo sa pýtaš?“
„Práve som ti rozbil zrkadlo na holenie.“
 Dcérka sa pozerá na mamu, ako si
nanáša pleťovú masku a pýta sa jej:
„Prečo to robíš?“
„Aby som bola krásna.“

Neskôr, keď si ju dáva dole, sa jej dcérka
pýta: „Vzdávaš to?“
 Janko sa pýta dedka:
„Dedko, máš zuby?“
„Kdeže, vnúčik, nemám.“
Janko okamžite na to:
„Tak mi podrž chlebík.“
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Poď si po iPod
paušál pre blízkeho
ap
za polovicu!

Hudobný prehrávač
iPod shuffle

Aktivuj si alebo predĺž jeden z obľúbených programov
a dostaneš od nás najobľúbenejší hudobný prehrávač na svete
– iPod shuffle s kapacitou až 240 skladieb. A navyše ti dáme
paušál pre blízkeho za polovicu na celé dva roky!
Ponuka platí do 31. 10. 2007 alebo do vyčerpania zásob pri kúpe akciového mobilného telefónu a aktivácii alebo predĺžení programu 55Viac/Relax 60/Podnikateľ 90 alebo vyššieho
a uzavretí Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov, na základe čoho zákazník dostane kupón s unikátnym číselným kódom. Podmienkou získania programu
služieb so zľavou 50 % z mesačných poplatkov je predloženie tohto kupónu v termíne na ňom uvedenom, aktivácia programu služieb Viac/Relax/Podnikateľ s rovnakým alebo nižším
mesačným paušálom s výnimkou programu 20+20Viac a uzavretie Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov.

=

Linka Služby zákazníkom 12345 www.t-mobile.sk

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
inz Geminy ipod A5 Partnersky.in1 1
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Novootvorený autosalón VOLKSWAGEN na Mierovej ulici v Humennom,
Vám ponúka všetky modely v nových cenách so z�avou až 70.000,-Sk:
FOX od 282.000,- Sk
POLO od 298.000,- Sk

GOLF
od 467.000,- Sk
TOURAN od 630.000,- Sk

PASSAT
od 717.000,- Sk
TOUAREG od 1.425.000,- Sk

Pozývame Vás na predvádzaciu jazdu.
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

IKONOPISECKÁ DIELŇA
ARCHANJELA RAFAELA

Elmont - Ivák ZVONÁRSTVO

jediná profesionálna
ﬁrma na Slovensku

ponúka komplexné riešenia pre chrámy.
Automatizáciu chrámových zvonov
Používame najspoľahlivejšiu technológiu pre zvonenie, ktorá spočíva v bezkontaktovom 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 fantómovým 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 zapísaný 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 inšpekciou 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
Albín Ivák
Liptovské Sliače 914
034 84

Tel: 0905 518 786, 0905 642 499
Tel.Fax: 044- 43 20 295
http://www.ivakzvony.sk
email: ivakzvony@ivakzvony.sk

www.ikona.sk
e-mail: dielna@ikona.sk

Ladislav Németh
Martinčekova 10
821 09 Bratislava

Chcete

v pohode

ušetriť na vykurovaní?
Ak platíte príliš veľa za vykurovanie, môžete znížiť spotrebu tepla
zateplením stropu vášho domu. Systém MAGMARELAX Vám zaistí,
že teplo zostane vo vnútri domu a nebude bez úžitku unikať. Môžete
sa spoľahnúť, že vám to prinesie podstatné úspory za vykurovanie
a možnosť využiť tieto peniaze iným spôsobom.
U nás budete na rozdiel od iných ﬁriem príjemne
prekvapený úrovňou jednania a vystupovania našich pracovníkov. Práce budú
navyše veľmi rýchlo hotové (cca 4-5
hodín). To znamená, že sa Váš dom
nezmení na niekoľko týždňov na
stavenisko.
Viete o tom, že práve cez strop
unikne z domu ročne teplo za
desaťtisíce korún? Pri tom riešenie
je jednoduché. Napríklad prázdne
dutiny stropov je možné vyplniť
ľahkou, priedušnou a protipožiarnou
hmotou. Pôjd nie je treba vypratávať. Na
izolovanie postačí niekoľko otvorov medzi
trámami. Takto je možné ušetriť tisíce korún,
mnoho starostí a práce.
IZOLAČNÉ PROJEKTY SK, s.r.o.
Bulharská 42, 917 01 Trnava
Tel.: 033 / 5533 425
e-mail: info@i-projekty.sk
www.izolacne-projekty.sk
BEZPLATNÁ LINKA: 0800 101002

