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naše nové chrámy

Peter TREMKO

Výstavbe vodárenskej 
nádrže Starina v okrese 
Snina predchádzala lik-

vidácia siedmich obcí – Starina, 
Ostružnica, Zvala, Smolník, 
Veľká Poľana, Ruské, Dara – 
a vysťahovanie obyvateľov, 
z ktorých drvivá väčšina boli 
gréckokatolíci. Mnohí sa usídlili 
v Snine, kde v tom čase nebola 
gréckokatolícka farnosť.

V roku 1981 o. Štefan Ištvaník 
CSsR, ktorý dovtedy pôsobil vo 
Veľkej Poľane, odkúpil starší 
rodinný dom v Snine, ktorý 
obnovil, a na dvore vybudoval 
modlitebňu, ktorá niesla „krycí“ 
názov Garáž. Inak by vtedajšie 
úrady nedali povolenie na vý-
stavbu. Kaplnka s rozmermi 6 
x 11 m začala slúžiť ako miesto 
modlitby pre gréckokatolíkov. 

Prvú sv. liturgiu slúžil o. Ivan 
Saraka, prvý správca farnosti. 
Začiatky boli skromné, no ve-
riacich postupne pribúdalo.

V roku 1988 bola odsúhlasená 
výstavba nového chrámu, ale 
iba podľa predstáv vtedajšie-
ho Štátneho úradu pre veci 
cirkevné. K realizácii došlo až 
po roku 1990, keď na žiadosť 
duchovného otca Ivana Saraku 
a veriacich bol pôvodný pro-
jekt prepracovaný. Výstavbu 
realizovala stavebná firma 
Stavomont zo Sniny. Je určitou 
zvláštnosťou, že pôvodná bu-
dova bola ponechaná a k nej 
bol pristavaný nový chrám. Je 
zasvätený Matke ustavičnej 
pomoci. Po štyroch rokoch sta-
vebných prác posvätil 24. mája 
1992 novopostavený chrám 
Mons. Milan Chautur CSsR, 
vtedajší pomocný prešovský 
biskup.

Pri bežnom pohľade chrám 
pôsobí skôr skromne. Tvorí ho 
pozdĺžna loď presvetlená pod-
strešnými oknami. Svätyňa má 
jednoduchý ikonostas, ktorý 
potrebuje ďalšie doplnenie. Po 
bočných stranách ikonostasa sú 

ikony blažených mučeníkov Pav-
la a Vasiľa. Chrám má pri vstupe 
vežu, v ktorej sa nachádzajú dva 
zvony. Chrám zvnútra prešiel 
niekoľkými stavebnými úpra-
vami. V ostatných rokoch sa pri 
svätyni rozšíril o sakristiu. n

SNINA-meSto
Chrám Matky ustavičnej pomoci

Vladimír PančáK

Farnosť sv. proroka Izaiáša 
je farnosťou Prešovského 
protopresbyteriátu zahr-

ňujúca vo svojom jurisdikčnom 
území obce Išľa, Nižná Šebasto-
vá a Vyšná Šebastová.

Táto farnosť bola vyčlenená 
v roku 2000 z farnosti Prešov-
mesto. Prvé úsilie o vznik far-
nosti sa začalo v roku 1998, keď 
došlo k podpísaniu vzájomnej 
zmluvy o prenájme židovskej 
synagógy postavenej v roku 
1930 s predsedom židovskej ná-
boženskej obce. Ide o čiastočne 
dvojpodlažný objekt osadený na 
rovnom pozemku v rámci obec-
nej zástavby rodinných domov, 
ktorý je prístupný zo spevnenej 
komunikácie – Bardejovskej uli-
ce. Z toho vyplýva, že Chrám sv. 

proroka Izaiáša nie je novostav-
ba, ale reštaurovaná synagóga. 
Aj kvôli tomuto netypickému 
aktu je patrónom chrámu práve 
starozákonny prorok.

Rekonštrukcia pozostávala 
z výmeny drevených okien za 

plastové. Vybudoval sa chór 
a k nemu prístupové schodisko, 
neskôr sociálna časť, sakristia. 
Odstránili sa synagogálne arte-
fakty, z celého objektu zemná 
vlhkosť. Boli zreštaurované 
vnútorné omietky a obnovené 

vonkajšie omietky. Vymaľova-
nie celej fasády sa uskutočnilo 
podľa inštrukcií pamiatkárov. 
Vybudovala sa vodovodná a ka-
nalizačná prípojka k objektu.

Práce na stavenisku sa začali 
v októbri 1998 a už v marci 
1999 sa konala slávnostná po-
viacka otcom biskupom Jánom 
Hirkom za účasti pána Landu, 
predsedu židovskej náboženskej 
obce, a primátora mesta Prešov 
J. Kopčáka. Aj keď došlo k po-
sviacke chrámu, chrám bol až 
do septembra 2001 iba v prená-
jme. 12. septembra 2001 došlo 
ku kúpe nehnuteľnosti s výme-
rom pozemku 1289 m2.

V budúcnosti sa plánuje zho-
tovenie ikonostasu, postavenie 
veže alebo zvonice, ktorá bude 
vybavená zvonmi, a črtá sa aj 
potreba výstavby farskej bu-
dovy. n

ĽubotIce
Chrám svätého proroka Izaiáša
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PhDr. Valéria Juríčková, 
členka redakčnej radyCestou zo Svidníka som na jednom stĺpe 

v úžase zbadala tabuľu s nápisom: 
Medvede – 5 km. Čudovala som sa nie-

len nápisu, ale hlavne reakcii ľudí, ktorí po 
mojom rozprávaní spustili lavínu smiechu. 
Nie, neďaleko Svidníka nie je žiadne veľké 
množstvo medveďov. Nachádza sa tam však 
dedina s podobným názvom – Medvedie.

Táto udalosť mi napadla, keď som potre-
bovala vysvetliť, na čo je dobré štúdium Bo-
žieho slova. Príčinou môjho „trapasu“ totiž 
bolo, že som, po prvé, nečítala pozorne a pre-
hliadla „i“ a, po druhé, nepoznala región. 
Presne toto sú chyby, pre ktoré nerozumieme 
Písmu: nečítame ho pozorne a nepoznáme 
kontext biblických situácií.

V týchto dňoch Cirkev slávi sviatok Pre-
menenia Pána. V evanjeliovom texte som 
sa často na slová apoštolov „postavme tu 
tri stany“ pozerala nechápavo ako na ta-
buľku „medvede – 5 km“. Bolo mi jasné, že 
Peter nehovorí: „Je nám tu fajn, urobme si 
stany, kempujme tu a kašlime na celý svet 
tam dole.“ Až štúdiom Písma som zbadala, 
že jeho radosť pramení práve z hlbokého 
záujmu o tých „tam dole“. V tom čase bolo 
očakávanie Mesiáša intenzívne. Židia denne 
dôkladne skúmali Písmo, najmä Prorokov. 
Poznali aj text Zach 14, 16, ktorý hovorí 
o vláde Mesiáša, keď budú národy putovať 
do Jeruzalema sláviť Sviatok stánkov. Logic-
ky dedukovali, že po Mesiášovom príchode 
bude nasledovať toto slávenie sprevádzané 
stavaním stanov podľa Lev 23, 33 – 44. 
Ježišovo premenenie ich presvedčilo, že 
Mesiáš prišiel, tak na čo čakať?! Celkom pri-
rodzene chceli naplniť slová Zachariášovho 
proroctva.

Predstav si teraz, že si apoštol Peter – žid. 
Od dvanástich rokov študuješ dôkladne Tóru 
a očakávaš Mesiáša. Nie preto, že to robia 
všetci. Ale preto, že tvoj život je sprevádzaný 
neustálym strachom. Vieš, že prístup do raja 
je zatarasený. Vieš, že v Písme stojí, že si 
za jediný hriech zaslúžiš smrť. Vieš, že nie 
si schopný žiť bez hriechu a si unavený zo 

všetkých rituálov, obiet. A skutočne vôbec 
netušíš, čo bude s tebou po smrti. Snažíš sa 
dodržiavať Zákon, ale aj tak je tvoja večnosť 
nejasná, lebo Boh sľúbil Mesiáša, a toho 
zatiaľ niet. A tak žiješ deň čo deň bez nádeje 
a v napätí. Zrazu na hore Tábor zažiješ (čo 
si už dávnejšie pri Ježišovi tušil), že Mesiáš 
prišiel. Neskôr po Turícach pochopíš, že 
zomrel za tvoj hriech a ty už nemusíš škru-
pulantsky dodržiavať všetky rituály. A nielen 
to. Spomenieš si, ako hovoril, že ide pripraviť 
miesto a príde si po nás ako ženích po neves-
tu. Smrť a večnosť už nie sú strašiakom, ale 
radostným očakávaním, lebo si zažil Tábor 
a vieš, že večnosť bude ešte krajšia.

Dnes sme si natoľko zvykli, že sme kres-
ťania, že zabúdame na hodnotu toho, čo 
Ježiš na kríži spravil. Ale situácia židov pred 
Ježišovým príchodom je aj tvojou situáciou. 
Aj ty by si bol presne v tej istej „kaši“, keby 
Ježiš neprišiel a nevykúpil ťa. Aj ty by si 
žil a zomieral v obrovskej neistote. Teda 
s jedinou istotou, že nie si schopný žiť bez 
hriechu a ak sa Boh nezmiluje, iste zomrieš. 
Naveky. Ceníš si to? Úprimne – ako veľmi si 
ceníš Golgotu?

Denne sa trápime tisícimi hlúposťami. 
Znepokojujeme sa o seba, prácu, blízkych, 
peniaze... Ježiš nám daroval život v nádeji 
a šancu na večnosť s ním. Aj keby ti už nedal 
nič viac, nemôžeš mu to vyčítať! Ale on dáva. 
Denne, trpezlivo, aj bez našej vďačnosti. 
„Keď on vlastného Syna neušetril, (...) akože 
by nám s ním nedaroval všetko!?“ (Rim 8, 
32) Sviatok Premenenia Pána je o večnosti 
a nádeji. Touto nádejou v Ježišovi – Mesiá-
šovi vám úprimne žehnám! n
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Drahí bratia a sestry,
dnes by som rád začal nový cyklus ka-
techéz, ktoré budú venované veľkému 
apoštolovi sv. Pavlovi. Viete, že jemu je 
zasvätený tento rok, ktorý sa začal na 
liturgický sviatok sv. Petra a Pavla 29. 
júna 2008 a bude trvať do toho istého 
dňa budúceho roka. Apoštol Pavol, vý-
nimočná a temer nenapodobiteľná, no 
predsa podnecujúca postava, stojí pred 
nami ako príklad úplnej oddanosti Pánovi 
a jeho Cirkvi, ale aj veľkej otvorenosti voči 
ľudstvu a jeho kultúram. Preto je správ-
ne, že mu vyhradzujeme osobitné miesto 
nielen v našej úcte, ale aj v našom úsilí 
o pochopenie toho, čo chce povedať aj 
nám, dnešným kresťanom.

Na našom prvom stretnutí s ním by 
som sa chcel zamyslieť nad prostredím, 
v ktorom žil a pôsobil. Zdalo by sa, že 
nás takáto téma odvedie ďaleko od našej 
doby, keďže sa musíme vrátiť do sveta 
pred dvetisíc rokmi. To je však iba zdan-
livo a čiastočne pravda, lebo zistíme, že 
dnešné spoločensko-kultúrne podmienky 
sa v mnohých stránkach veľmi nelíšia od 
vtedajších.

Prvý a základný faktor, ktorý treba mať 
na pamäti, je vzťah medzi prostredím, 
v ktorom sa Pavol narodil a vyrastal, 
a celkovou situáciou, do ktorej sa postup-
ne začlenil. Pochádzal z veľmi konkrétnej 
a vymedzenej, hoci, pravdaže, minoritnej 
kultúry izraelského národa a jeho tradície. 
V antickom svete a predovšetkým v rámci 
Rímskej ríše, ako nám to tvrdia odborníci 
na túto oblasť, tvorili Židia približne desať 
percent z celkovej populácie. Tu v Ríme 
boli potom v polovici 1. storočia v ešte 
väčšej menšine a predstavovali maxi-
málne tri percentá obyvateľov mesta. Ich 
viera a štýl života, ako je to ešte i dnes, ich 
zreteľne odlišovali od okolitého prostre-
dia. To mohlo viesť k dvom postojom: buď 
to bol výsmech, ktorý mohol skončiť až 
v netolerantnosti, alebo obdiv, ktorý sa 
prejavoval v rôznych formách sympatie, 
ako v prípade tzv. bohabojných či proze-
lytov, teda pohanov, ktorí sa začlenili do 
synagógy a prijali vieru v Boha Izraela.

Ako konkrétne príklady tohto dvojakého 
postoja môžeme na jednej strane citovať 
ostré vyjadrenia takého rečníka, akým 
bol Cicero, ktorý opovrhoval ich nábo-
ženstvom, ba dokonca mestom Jeruzalem 
(porov. Pro Flacco, 66 – 69), a na druhej 
strane postoj Nerovej manželky Poppey, 
ktorú Jozef Flavius spomína ako osobu 
sympatizujúcu so Židmi (porov. Židovské 
starožitnosti 20, 195. 252; Vita 16), neho-
voriac o tom, že už Július Cézar oficiálne 
priznal Židom osobitné práva, o ktorých 
nás informuje spomínaný židovský his-
torik Jozef Flavius (porov. tamtiež 17, 
200 – 216).

Je pravda, že počet Židov žijúcich 
mimo Izraela, čiže v diaspóre, 
bol oveľa vyšší, než na území, 
ktoré ostatní nazývali Pales-
tínou. Tak je to napokon 
i dnes. Preto neprekvapuje, 
že sám Pavol bol vy-
stavený týmto dvo-
jakým protichodným 
postojom, o ktorých 
som hovoril. Jedno 
je však isté: osobi-
tosť židovskej kul-
túry a náboženstva 
pokojne našla svoje 
miesto i v rámci ta-
kej všetko prenika-
júcej inštitúcie, akou 
bola Rímska ríša.

Oveľa ťažšia a bo-
lestnejšia bola po-
zícia skupiny tých 
Židov a pohanov, 
ktorí sa s vierou pri-
pojili k osobe Ježiša 
z Nazareta, a to až 
do tej miery, že sa 
sami odlíšili či už 
od judaizmu, alebo 
od vládnuceho po-
hanstva.

Pavlovmu úsiliu 
v každom prípade 
napomáhajú dva 
faktory. Prvým je 

grécka či skôr helénska kultúra, ktorá sa 
po Alexandrovi Veľkom stala spoločným 
kultúrnym dedičstvom, aspoň pokiaľ ide 
o východné Stredomorie a Stredný východ, 
i keď v sebe integrovala aj mnohé kultúrne 
prvky národov, tradične považovaných za 
barbarské. Istý súveký spisovateľ v tejto 
súvislosti tvrdil, že Alexander „nariadil, 
že všetci majú považovať za svoju vlasť 
celú zem (oikumené)... a Grék sa viac 
nemá odlišovať od barbara“ (Plutarchos, 
De Alexandri Magni fortuna aut virtute, 
§§ 6. 8).

Ďalším faktorom bola po-
liticko-administra-

tívna štruktúra 
R í m -
s k e j 
r íše, 
ktorá 

slovo svätého otca

Počas generálnej audiencie 2. júla 2008 sa Benedikt XVI. prvýkrát dotkol osoby svätého apoštola Pavla, ktorého 
2000. výročie narodenia si budeme pripomínať.

Svätý Pavol,  
apoštol národov
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zaručovala mier a stabilitu od Británie 
až po južný Egypt, keďže zjednocovala 
územie dovtedy nevídaných rozmerov. 
V tomto priestore sa dalo pohybovať do-
statočne slobodne a bezpečne, medziiným 
s využitím mimoriadnej cestnej siete, pri-
čom v každom cieľovom bode bolo možno 
nájsť základné kultúrne charakteristiky 
bez ujmy na miestnych hodnotách. To 
predstavovalo spoločný jednotiaci základ 
super partes, takže židovský filozof Filón 
Alexandrijský, súčasník sv. Pavla, pochvá-
lil cisára Augusta za to, že „harmonicky 
spojil všetky primitívne národy... a stal sa 
tak strážcom mieru“ (Legatio ad Caium, 
§§ 146 – 147).

Univerzalistická vízia, typická pre osob-
nosť sv. Pavla – teda aspoň kresťanského 
Pavla už po udalosti na ceste do Damasku 
–, má zaiste svoj počiatočný impulz vo vie-
re v Ježiša Krista, keďže postava Vzkriese-
ného presahuje každú čiastkovú redukciu. 
Pre apoštola Pavla vskutku „už niet Žida 
ani Gréka, niet otroka ani slobodného, 
niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden 
v Kristovi Ježišovi“ (Gal 3, 28).

Napriek tomu historicko-kultúrna situá-
cia jeho doby a prostredia musela vplývať 
na jeho rozhodnutia a jeho snahy. Niekto 
definoval Pavla ako „muža troch kultúr“, 
pričom mal na mysli jeho židovskú ma-
terskú základňu, znalosť gréckeho jazyka 
a jeho výsadu rímskeho občianstva (civis 
Romanus), ako o tom svedčí aj jeho meno 
latinského pôvodu.

Osobitne treba spomenúť stoickú filo-
zofiu, ktorá v Pavlových časoch prevlá-
dala a mala – hoci len okrajový – vplyv 
aj na kresťanstvo. V tejto súvislosti sa 
žiada spomenúť niektoré mená stoických 
filozofov, ako boli zakladatelia Zenón 
a Kleantes, a ďalej tých, ktorí boli Pavlovi 
časovo najbližší, ako Seneca, Musonius 
a Epiktetos. U nich nachádzame najvyššie 
hodnoty humanizmu a múdrosti, ktoré 
boli prirodzene prijaté kresťanstvom. Ako 
výstižne píše istý znalec tejto oblasti: „Stoa 
ohlasovala nový ideál, ktorý síce ukladal 
človeku povinnosti voči jeho blížnym, ale 
zároveň ho oslobodzoval od všetkých fy-
zických a národnostných zväzkov a robil 
z neho čisto duchovné bytie“ (M. Pohlenz: 
La Stoa, I, Firenze, s. 565 n.).

Spomeňme napríklad náuku o kozme 
chápanom ako jeden veľký harmonický 
organizmus a z toho vyplývajúce učenie 
o rovnosti medzi všetkými ľuďmi bez 
ohľadu na sociálne rozdiely, či aspoň prin-
cipiálne zrovnoprávnenie muža a ženy 
a tiež ideál striedmosti, umiernenosti 
a sebaovládania, ktorý sa snažil vyhnúť 
akýmkoľvek krajnostiam. Keď Pavol píše 
Filipanom: „Myslite na všetko, čo je prav-
divé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je 

mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú 
povesť, čo je čnostné a chválitebné!“ 
(Flp 4, 8), v podstate len obnovuje jasne 
humanistickú koncepciu, vlastnú tejto 
filozofickej múdrosti.

Doba sv. Pavla bola poznačená práve 
krízou tradičného náboženstva, prinaj-
menšom pokiaľ išlo o jeho mytologický 
a občiansky aspekt. Potom ako Lukrécius 
o storočie skôr polemicky konštato-
val, že „náboženstvo viedlo k mnohým 
zločinom“ (O podstate sveta, 1, 101), 
taký filozof ako Seneca prekročil každý 
vonkajší ritualizmus a učil, že „Boh je 
blízko teba, je s tebou a v tebe“ (Lettere 
a Lucilio, 41, 1).

Podobne keď sa Pavol obracia na po-
slucháčov spomedzi epikurejských a sto-
ických filozofov v aténskom Areopágu, 
hovorí doslova: „Boh nebýva v chrámoch 
zhotovených rukou, ... lebo v ňom žijeme, 
hýbeme sa a sme“ (Sk 17, 24. 28). Zaiste 
tým odkazuje na židovskú vieru v jedného 
Boha, ktorého nemožno opísať antropo-
morfnými termínmi. Nadväzuje však aj 
na dávny náboženský prúd, ktorý bol 
jeho poslucháčom dobre známy. Navyše 
si musíme uvedomiť skutočnosť, že mno-
hé pohanské kulty nepoužívali oficiálne 
chrámy v meste, ale prebiehali na súkrom-
ných miestach, čo uľahčovalo iniciáciu 
adeptov. Preto nebolo prekvapujúce, že 
aj kresťanské stretnutia (ekklesíai), ako 
o tom svedčia predovšetkým Pavlove 
listy, sa konali v súkromných domoch. 
Vtedy napokon ešte neexistovali nijaké 
verejné budovy. Preto sa zhromaždenia 
kresťanov museli súčasníkom javiť iba 
ako určitý variant tejto ich najintímnejšej 
náboženskej praxe.

Predsa však rozdielov medzi pohanský-
mi kultmi a kresťanským kultom nie je 
málo a týkajú sa tak vedomia vlastnej 
identity účastníkov, ako aj spoločnej 
účasti mužov a žien, slávenia „Pánovej 
večere“ a čítania Písma.

Na záver tohto stručného prehľadu 
o kultúrnom prostredí prvého storočia 
kresťanskej éry sa zdá jasné, že nie je 
možné sv. Pavla náležite pochopiť inak, 
ako na dobovom, tak židovskom, ako aj 
pohanskom pozadí. Jeho postava tak na-
dobúda dejinnú a myšlienkovú závažnosť, 
pričom sa vo vzťahu k tomuto prostrediu 
zároveň odhaľuje to, čo má s ním spoločné 
a čo je originálne. To však analogicky platí 
aj pre kresťanstvo všeobecne, ktorého pa-
radigmu predstavuje predovšetkým osoba 
apoštola Pavla, lebo od neho sa máme 
všetci stále čo učiť. A to je aj cieľ Roka sv. 
Pavla: učiť sa od sv. Pavla, učiť sa veriť, 
osvojiť si Krista a nakoniec učiť sa ceste 
správneho života. n

preložila Mária Spišiaková

z kRátkO Z VAtIkáNu

Téma pre 42. svetový deň pokoja
Svätá stolica zverejnila tému, ktorú vybral 
pápež Benedikt XVI. pre oslavy 42. sveto-
vého dňa pokoja, ktorý si pripomenieme 
1. januára 2009. Tému, ktorá znie: „Bojovať 
s chudobou, budovať pokoj“, vybral Svätý 
Otec preto, aby upriamil pozornosť na 
akútnu potrebu nájdenia odpovedí celej 
ľudskej rodiny na vážne otázky chudoby, 
ktorú nechápeme len v materiálnom, ale aj 
duchovnom a morálnom kontexte.

Zväzok kníh o štvrtej križiackej 
výprave
Vatikánske vydavateľstvo Libreria editrice 
vaticana prináša na knižný trh štúdiu 
o štvrtej križiackej výprave z 13. storočia. 
Hoci cieľom tejto výpravy bolo zachrániť 
Jeruzalem pred islamom, skončila sa vy-
plienením kresťanského Konštantínopolu.

Svätý Otec a čítanie Biblie
Talianska verejnoprávna televízia Rai 
uno začne na jeseň vo svojom vysielaní 
program nepretržitého čítania Biblie s ná-
zvom Biblia vo dne aj v noci. Čítanie začne 
Svätý Otec Benedikt XVI. prvou kapitolou 
Knihy Genezis. Záverečné čítanie by mal 
čítať vatikánsky štátny sekretár kardinál 
Tarcisio Bertone. Bude to 22. kapitola Zja-
venia apoštola Jána – Apokalypsa.

Benedikt XVI. pracuje na tretej 
encyklike
Svätý Otec Benedikt XVI. pracuje na svojej 
tretej encyklike. V rozhovore pre agentúru 
Apcom to povedal vatikánsky štátny sek-
retár kardinál Tarcisio Bertone. Encyklika 
by mala vyjsť na jeseň tohto roka a pravde-
podobne sa bude volať Caritas in veritate, 
teda Láska v pravde, aj keď sa to ešte môže 
zmeniť.

z tOP kNIHy PRedAJNe PetRA

1 Adalbert L. Balling 
 Ďakujem

2 John Eldredge 
 Očarujúca

3 John Eldredge 
 Divoký v srdci

4 John Eldredge 
 Cesta túžby

5 František Pavlovský 
 Drevené gr.kat. chrámy – Bardejov

Zdroj: PetRA, predajňa kresťanskej literatúry, 
Hlavná 1, 080 01 Prešov, tel.: 051 / 756 26 26

NOVINKA
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zkRátkO Z kReSťANSkéHO SVetA

Vatikánsky štátny sekretár sa v Bie
lorusku prihovoril gréckokatolíkom
Vatikánsky štátny sekretár kardinál 
Tarcisio Bertone sa počas svojej júnovej 
návštevy Bieloruska stretol s metropoli-
tom Minska a Slucka Filaretom, s pred-
sedom Výboru pre náboženské záleži-
tosti a etnické menšiny bieloruskej vlády 
a s ministrom zahraničných vecí, predsta-
viteľmi Konferencie biskupov Bieloruska 
a prezidentom Lukašenkom. Okrem toho 
kardinál Bertone navštívil miestnu gréc-
kokatolícku komunitu.

Napätie medzi katolíkmi a pravo
slávnymi v Gruzínsku
Katolícky kňaz Maciej Mamaj, ktorý po-
chádza z Poľska a v súčasnosti pôsobí na 
severe Gruzínska, upozorňuje na naras-
tajúce napätie medzi Katolíckou cirkvou 
v krajine a pravoslávnymi veriacimi. 
„Problémy sa začínajú, keď sa katolíci sna-
žia normálne fungovať v spoločenskom 
živote,“ uvádza otec Mamaj a dodáva, že 
diskriminovaní sa cítia napríklad nepravo-
slávni žiaci a študenti. Pracujúci sú často 
nútení ku konverzii na pravoslávie, ak si 
chcú udržať prácu.

Prípadom nelegálnej stavby sa 
budú zaoberať európske inštitúcie
Európsky parlament podporuje katolícku 
arcidiecézu Bukurešť v jej proteste proti 
stavaniu budovy v blízkosti katedrály. 
Uviedli to členovia Výboru pre petície 
Európskeho parlamentu, ktorí boli na 
oficiálnej návšteve Bukurešti. Po návšte-
ve katedrály konštatovali, že sú zdesení 
situáciou, ktorá nastala. Vyzvali Cirkev, 
aby sa nevzdávala svojho postoja v disku-
siách, ktorými sa budú zaoberať príslušné 
európske inštitúcie.

Reality show na podporu kňaz
ských povolaní
Kňazská akadémia – to je názov inicia-
tívy, s ktorou prišla diecéza Besancon 
(Francúzsko). Ide o reality show, v ktorej 
účinkujú traja nedávno vysvätení kňazi 
a pozostáva zo série videí, ktoré približujú 
každodenný život kňazov pôsobiacich 
v diecéze. Cieľom tejto kampane je spro-
pagovať kňazské povolanie a inšpirovať 
mladých mužov, aby si vybrali takúto 
životnú cestu.

„Budem sa modliť za zasvätenie Ruska 
môjmu nepoškvrnenému srdcu,“ tie-

to slová povedala Panna Mária pri zjavení 
pastierom v roku 1917 vo Fatime (Portu-
galsko). Od toho okamihu uplynulo 91 
rokov a pri tejto príležitosti bola do Kaplnky 
Zjavenia v miestnom sanktuáriu umiest-
nená ruská ikona. Ako uviedol jeho rektor 
Mons. Luciano Guerra, slovo ikona zaznelo 
prvýkrát v tomto sanktuáriu 31. októbra 
1942, „keď pápež Pius XII. zasvätil celý svet 
Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.“

Samotná ikona bola napísaná v duchu tech-
ník klasickej byzantskej ikonografickej tradície. 
Je na nej zobrazená Panna Mária, ktorá v pravej 
ruke drží ruženec a v ľavej srdce obklopené 
tŕňmi. Podľa zvykov byzantskej ikonografie je 
na ikone aj niekoľko nápisov: Božie materstvo 
Márie, Ikona Panny Márie Fatimskej a V jednote 
s tebou.

ZJAVeNIe PANNy MáRIe VO fAtIMe A RuSkO 

Ruská ikona v Kaplnke Zjavenia

Víkend od 4. do 6. júla sa v Selenči (Vojvodi-
na) niesol v znamení 250. výročia príchodu 

Slovákov do Dolnej zeme a osídľovania tejto 
obce. Počas týchto dní sa konali aj mnohé 
náboženské podujatia. Na sviatok sv. Cyrila 
a sv. Metoda sa konala v rímskokatolíckom 
Kostole Najsvätejšej Trojice Liturgia sv. Jána 
Zlatoústeho, ktorú celebroval s kňazmi grécko-
katolíckeho exarchátu miestny dekan Marián 
Dej. V kázni, ktorá bola v slovenskom, srbskom, 
chorvátskom a rusínskom jazyku, spomenul, že 
jediná istota nášho života je Boh, on je počiatok 
a koniec. Takisto pozval všetkých prítomných, 

aby si napriek rozličnosti vierovyznania a ná-
rodnosti uvedomili, že solúnski bratia nám 
priniesli veľký dar – dar viery.

S liturgiou bol spojený aj koncert chrámo-
vých zborov z obce aj okolia. V nedeľu sa ko-
nali slávnostné služby Božie, ktorým predsedal 
ThDr. Miloš Klátik, generálny biskup SECAV. Vo 
večerných hodinách sa konala slávnostná sv. 
omša za účasti podpredsedu vlády SR Dr. Du-
šana Čaploviča a veľvyslanca SR v Srbsku Igora 
Furdíka. Celé oslavy sa niesli v duchu hesla 250 
rokov žijeme v jeho láske.

Marián Dej

250. VýROČIe PRíCHOdu SlOVákOV dO dOlNeJ ZeMe

Oslavy vo Vojvodine

Fatima. Snímka: www.lh4.ggpht.com

Na pozvanie vladyku Ivana Martyniaka, 
przemyšliansko-varšavského gréckoka-

tolíckeho arcibiskupa metropolitu, sa v pon-
delok 7. júla vladyka Ján Babjak SJ zúčastnil 
na odpustovej slávnosti v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Przemysli. Bol hlavným slúžiteľom 
a kazateľom.

Koncelebrovali vladyka Ivan 
Martyniak a vladyka Włodzimierz 
Juszcak OSBM, vroclavsko-g-
daňský eparcha. Napriek tomu, 
že bol pracovný deň, pretože 
odpust sa konal priamo na svia-
tok Narodenia sv. Jána Krstiteľa 
podľa juliánskeho kalendára, 
sa na slávnosti zúčastnilo veľa 
veriacich, medzi nimi aj mnoho 
mladých ľudí. V sprievode pre-
šovského arcibiskupa metropo-
litu boli aj protosynkel Marcel 

Mojzeš a kancelár Ľubomír Petrík. Na konci 
slávnosti veriaci zablahoželali k meninám svoj-
mu vladykovi Jánovi a prešovskému vladykovi. 
Odpustová slávnosť sa niesla v príjemnej atmo-
sfére dôvery v Boha a vzájomného priateľstva 
medzi susednými metropoliami.

ISPB

VlAdykA JáN BABJAk NA OdPuStOVeJ SláVNOStI V PRZeMySlI

Bratské slávenie
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zkRátkO Z dOMOVA

Turistický deň
Po stopách sv. apoštola Pav-
la – tak znela téma 5. ročníka 
turistického dňa, ktorý sa usku-
točnil 17. mája 2008. Trasa viedla 
z obce Rudlov cez Zámutov 
do Juskovej Vole. Organizáciu 
zabezpečili Centrum voľného 
času Juskova Voľa v spolupráci 
s komisiou pre mládež Prešov-
ského arcibiskupstva. Na trase 
bolo 6 zastavení, kde deti plnili 
rôzne úlohy na danú tému. Na 
toho, kto došiel do cieľa, čakal už 
pri bráne v Juskovej Voli darček 
a guľáš. Po krátkom oddychu sa 
deti venovali futbalu a volejbalu 
a tancovali eRko tance. Na tejto 
spoločnej akcii sa zúčastnilo 727 
účastníkov.

CVČ Juskova Voľa

Prezentácia krúžkov Centra 
voľného času
Centrum voľného času v Jus-
kovej Voli funguje druhý rok. 
Aj tento školský rok zavŕšilo 31. 
mája 2008 stretnutím všetkých 
krúžkov na spoločnej prezentácii 
v Juskovej Voli. 
Každý krúžok si pripravil krátke 
vystúpenie, ktorým prezentoval 
svoju činnosť (spev, divadlo, hry, 
tanec). Na prezentácii sa zúčast-
nilo 261 účastníkov.

CVČ

Prvé sväté prijímanie vo 
Vechci
8. júna sa v gréckokatolíckom 
Chráme Božského Srdca Ježi-
šovho vo Vechci uskutočnila 
slávnosť prvého sv. prijímania, 
ktoré sa tu konalo po prvýkrát 
v histórii. Doteraz deti k nemu 
pristupovali vo farskom chráme 
v Čemernom. Svätú liturgiu slúžil 
o. kaplán Ján Čekan a o. Michal 
Vasiľ st., rodák z Vechca.

Monika Fejková

Prehliadka rómskych cirkev-
ných zborov pod záštitou 
vladyku Milana
V Blatných Remetách sa 14. júna 
konala prehliadka rómskych 
cirkevných zborov. Akcia bola 
organizovaná Komisiou pre pas-
toráciu Rómov Košickej eparchie 
v spolupráci s filiálnou obcou 
Blatné Remety (farnosť Nižná 
Rybnica). Prehliadku otvoril ar-
chijerejskou sv. liturgiou vladyka 

ZMeNA V tReBIŠOVe

Nový protopresbyteriát v Sečovciach
(Trebišov, Michal Hospodár) „Cir-
kev je živý organizmus, a preto 
sa v nej prejavujú organizačné 
zmeny,“ povedal v kázni pri sv. 
liturgii 18. júna v Trebišove Michal 
Hospodár, hovorca eparchie. Pri 
prestole sa v tento deň zjednotili 
kňazi Trebišovského protopres-
byterátu, aby modlitbou poďa-
kovali za prežitý čas v kňazskom 
spoločenstve a podporili novú 
organizačnú jednotku. Vladyka 
Milan Chautur, košický eparcha, 
totiž 15. júna vyhlásil ustanovenie 
nového protopresbyterátu so 
sídlom v Sečovciach a určil mu 
aj nositeľa úradu – o. Miroslava 
Pohára. Protopresbyterát zahŕňa 
šesť farností: Bačkov, Dvorianky, 

Sečovce, Stankovce, Zbehňov 
a Zemplínska Teplica.

Druhým dôvodom slávenia 
bolo dvadsiate jubileum kňazskej 

vysviacky o. Dušana Semana, 
trebišovského protopresbytera, 
a o. Michala Hospodára, rodáka 
z Trebišova.

ARCHIePARCHIálNA OdPuStOVá SláVNOSť V PReŠOVe

Pri prameni radosti
(Prešov, Ľubomír Petrík) Sv. Ján 
Krstiteľ je nebeským patrónom 
nielen prešovskej gréckokatolíc-
kej katedrály, ale aj celej Prešov-
skej archieparchie. Veriaci si ho 
prišli uctiť počas archieparchiálnej 
odpustovej slávnosti do Kated-
rály sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
v nedeľu 22. júna. Liturgickú 
slávnosť umocnila prítomnosť 
troch biskupov – prešovského 
arcibiskupa metropolitu Jána 

Babjaka SJ, bratislavského epar-
chu Petra Rusnáka a emeritného 
pomocného biskupa z Prahy Jána 
Eugena Kočiša.

Homíliou vladyku Petra Rusnáka 
sa niesla myšlienka, že Boh robí 
všetko pre dobro človeka. „My 
hľadáme najskôr seba samých, 
svoje plány, nenaplnené túžby,“ 
charakterizoval naše postoje. 
„Nedôverovať Bohu znamená 
kradnúť mu jeho slávu. Dôverovať 

mu znamená veriť, že všetko, čo 
robí, robí z lásky pre človeka. Lebo 
šťastie, pokoj, radosť pramenia 
v Božom povolaní.“

Protosynkel Marcel Mojzeš za-
blahoželal k meninám vladykovi 
Jánovi Babjakovi SJ a vladykovi 
Jánovi Eugenovi Kočišovi a v zá-
vere odpustovej slávnosti nechý-
balo myrovanie a obchod okolo 
chrámu.

SPOMIeNkA NA ŠtefANA ROMANA Z NOVéHO RuSkOVA

Aj v Kanade so slovenským srdcom
(Nový Ruskov, Michal Hospodár) 
V sobotu 28. júna sa v rámci osláv 
dňa obce Nový Ruskov v okre-
se Trebišov uskutočnila pietna 
spomienka na Štefana Boleslava 
Romana, rodáka z tejto obce. Pa-
nychídu celebroval miestny kňaz 
Peter Labanič.

Životné okolnosti tohto význam-
ného a uvedomelého Slováka, 
príslušníka a podporovateľa Gréc-
kokatolíckej cirkvi a zakladateľa 
Svetového kongresu Slovákov, 
priblížil prítomným Michal Hos-
podár, predseda Spolku sv. Cyrila 
a Metoda. Zhromaždenie pozdra-
vila aj poradkyňa podpredsedu 
vlády SR Dušana Čaploviča Želmí-
ra Chrenková z Bratislavy. Starosta 
obce Ján Borovský vyjadril radosť 
zo spolupráce farnosti a miestnej 
samosprávy pri organizovaní pod-

ujatia a po kultúrnej vložke položil 
kyticu kvetov k tabuli na priečelí 
chrámu venovanej Š. Romanovi.

Štefan B. Roman ako šestnásť-
ročný odišiel za prácou do Kanady, 
kde sa vypracoval na najvýznam-
nejšieho priemyselníka v ťažbe 
uránovej rudy. Aktívne sa zapájal 
do života svetovej Cirkvi. Pápež 
Pavol VI. ho ako laického pozo-
rovateľa pozval na zasadnutia 
Druhého vatikánskeho koncilu, 
kde nadviazal čulé kontakty s cir-
kevnými hierarchami. Finančne 
sa zaslúžil o vybudovanie Sloven-
ského ústavu sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme a Katedrály Premenenia 
Pána v kanadskom Unionville. 
Podporoval aj aktivity na poli 
kultúry a vzdelanosti.

Pri svojej návšteve bývalého 
Československa si na vlastnej koži 

vyskúšal totalitné jarmo vo vlasti 
a prenasledovanie Gréckokato-
líckej cirkvi. V roku 1970 založil 
Svetový kongres Slovákov. Stal 
sa nositeľom Rádu sv. Gregora 
a ďalších vyznamenaní. Zomrel 
23. marca 1988 a je pochovaný 
v Unionville v Kanade.
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Milan Chautur v miestnom Chrá-
me Narodenia Jána Krstiteľa.
Prehliadka prebiehala v miest-
nom dome kultúry. Zúčastnilo 
sa na nej šesť zborov: z Jarovníc, 
Lomničky, Rakús, Pozdišoviec, 
Slavkoviec a domáci zbor.

Peter Horváth

Prezentácia knihy Poézia
26. júna sa v priestoroch hotela 
Šariš v Bardejove uskutočnila 
prezentácia knihy básní Emila 
Korbu Poézia. Na tejto prezen-
tácii, ktorú organizovalo Hor-
nošarišské osvetové centrum v 
Bardejove a súrodenci Dr. Korbu 
Alžbeta a Gabriel, bol zvlášť za 
prínos pri propagácii autora bás-
ní ocenený aj František Dancák, 
bývalý šéfredaktor Slova.

Juraj Gradoš

Diakonská vysviacka v Koši-
ciach
V sobotu 28. júna sa v košickej 
Katedrále Narodenia Bohorodič-
ky uskutočnila slávnosť kňazskej 
vysviacky. Z rúk vladyku Milana 
Chautura, košického eparchu, 

PONdelOk 
4.  august
Siedmi mladíci z Efezu

Čítania: 2 Kor 8, 7 – 15, zač. 186; 
Mk 3, 6 – 12, zač. 11

...tisli sa k nemu, aby sa 
ho dotkli... (Mk 3, 10)

Veriacemu človeku občas 
napadne myšlienka: „Keby 
som mohol vidieť živého Ježiša 
Krista a dotknúť sa ho, určite by 
som bol lepším človekom.“ 
Ale človek dnes je taký istý 
ako pred 2 000 rokmi. Niektorí 
Krista milovali, iní ho nená-
videli a mnohým bol dokonca 
ľahostajný. Do ktorej skupiny 
chcem patriť? Ak vyhlasujem, 
že Boha milujem, nech to vidno 
na mojich slovách, myšlienkach 
a skutkoch, aby som celý patril 
Kristovi.

liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti z pondelka – s. 154 
(191)

u tO R O k 
5.  august
Predprazdenstvo Premene-
nia Pána. Mučeník Eusignios

Čítania: 2 Kor 8, 16 – 9, 5, zač. 
187; Mk 3, 13 – 19, zač. 12

... povolal k sebe tých, 
ktorých sám chcel ...  
(Mk 3, 13)

Jedna legenda hovorí o Je-
žišovi Kristovi, ktorý sa po 
svojom nanebovstúpení stretol 
s archanjelom Michalom. Ten 
sa zhrozene pozerá na Krista, 
ktorý má prebité ruky, nohy, 
bok, a pýta sa: „Toto ti urobili 
ľudia? A koľkí v teba uverili?“ 
Kristus odpovedá: „Dvanásti. 
A jeden ma zradil!“ Michal sa 
pýta: „A máš nejaký náhradný 
plán?“ Kristus hovorí: „Nie, ja 
im verím!“ 
Aj tebe Ježiš verí, preto sa snaž 
ho nesklamať.

liturgia: Predobrazujúce antifó-
ny. Menlivé časti z obdobia pred 
sviatkom. Prokimen, aleluja a pri-
časten z utorka – s. 404 (191)

StRedA 
6.  august
Premenenie Pána

Čítania: 2 Pt 1, 10 – 19, zač. 65; Mt 
17, 1 – 9, zač. 70

... dotkol sa ich a povedal 
im: „Vstaňte a nebojte 
sa!“ (Mt 17, 7) 

Diabol je ten, ktorý vie iba 
zotročovať a nenávidieť. Ježiš 
Kristus naopak ponúka lásku 
a večný život. Ak si vyberiem 
Krista, tak aj ja zažijem chvíľu, 
keď Ježiš ku mne pristúpi a po-
vie mi: „Vstaň a neboj sa, lebo 
ti ponúkam miesto vedľa seba 
na kráľovskom tróne. Ponúkam 
ti večný život, lásku, slobo-
du, spoločenstvo svätých ľudí 
a anjelov.“ 
Čo ešte môže byť krajšie? 
„Pane, dobre je nám tu, chceme 
byť navždy s tebou!“

liturgia: Menlivé časti sú z Pre-
menenia – s. 405 (296)

Š t V R tO k 
07.  august
Prepodobný mučeník Domé-
cius

Čítania: 2 Kor 10, 7b – 18, zač. 
190; Mk 3, 28 – 35, zač. 14

Hľa, moja matka a moji 
bratia. Lebo kto plní 
Božiu vôľu, je môj brat 
i moja sestra, i matka. 
(Mk 3, 34 – 35)

V živote sa často spoliehame na 
pomoc, na protekciu u svojho 
uja, strýka alebo sesternice. 
Na poslednom súde mi môže 
pomôcť „najvyššia protekcia“ 
u Božieho Syna. Ako ju zís-
kam? Veľmi jednoducho – plne-
ním Božej vôle. A Božia vôľa je, 
aby sme žili podľa jeho prikáza-
ní a svojho svedomia. 
Je to také ťažké?

liturgia: Prvá a druhá antifóna zo 
sviatku Premenenia, tretia každo-
denná s refrénom druhej antifóny 
sviatku. Vchod: Premenil si sa na 
hore, ostatné zo sviatku Premene-
nia – s. 405 (296)

zkRátkO Z dOMOVA PrOjEKT SocRateS / comeniuS PaRtneRSt vá škôl

Návšteva
(Svidník, E. Bandžuchová) Začiat-
kom júna navštívila CZŠ sv. Juraja 
delegácia učiteľov a študentov 
lýcea z poľského Rybnika. Štu-
denti reprezentovali hlavného 
koordinátora projektu Socrates/
Comenius Partnerstvá škôl. Poľskí 
priatelia si so záujmom prezreli 
pamiatky viažuce sa k druhej sve-
tovej vojne aj múzeum a skanzen 

ľudovej kultúry. Navštívili Červený 
Kláštor, Spišský hrad i Levoču, zú-
častnili sa na slávnostnom prijatí 
na pôde MÚ vo Svidníku. Dele-
gáciu prijal prednosta Ing. Popik. 
Vďaka projektu poznajú školu 
v Španielsku, Taliansku, Grécku, 
Nemecku, Fínsku, Turecku a Poľ-
sku. Ďalším nevšedným zážitkom 
bola návšteva Arcibiskupského 

úradu v Prešove. Potešilo nás 
nečakané a neformálne náhodné 
stretnutie s otcom arcibiskupom 
Jánom. Ostali nám nádherné 
spomienky na rozhovor s ním. 
Stretnutie sa mohlo uskutočniť 
aj vďaka sponzorstve rodiny Cap-
kovcov a firmy SLAVOSTAV, ktorej 
majiteľom je p. Juraj Juhas zo 
Stropkova. Pán Boh zaplať!

CyRIlO-MetOdSký OdPuSt V SeČOVCIACH

V duchu Ježiša Krista
(Sečovce, Michal Hospodár) V no-
vovyhlásenej Košickej eparchii sa 
centrálna úcta patrónom tejto 
miestnej cirkvi sv. Cyrilovi a Me-
todovi sústreďuje v Sečovciach. 
V predvečer sviatku týchto apoš-
tolom rovných učiteľov Slovanov 
sa začala slávnosť večierňou, po 
ktorej slávil božskú liturgiu pro-
tosynkel Vladimír Tomko. V homílii 
poukázal na potrebu vydávania 
živého svedectva kresťanského 
života a potrebu čítania Svätého 
písma v rodinách. Po sv. liturgii 

bola ešte panychída za zosnu-
lých.

Na samotný sviatok slávil vla-
dyka Peter Rusnák, bratislavský 
eparcha, archijerejskú sv. liturgiu, 
ktorú v priamom prenose vysie-
lal Slovenský rozhlas. Preplnený 
chrám si vypočul povzbudivú ká-
zeň o tom, že viera je najvzácnej-
ším dedičstvom cyrilo-metodskej 
tradície. Vladyka Peter doslova 
uviedol: „Viera je svetlo. Veriaci 
človek je svetlom pre svet. Viera sa 
prezentuje v morálnych postojoch 

a v službe lásky v duchu Ježiša 
Krista.“ Na záver vyzval prítom-
ných, aby žili neustále napojení na 
Krista, a tak vydávali svetlo o ňom 
pre tento svet.

Po sv. liturgii bolo myrovanie 
a odpustové zakončenie s číta-
ním začiatku svätého Evanjelia 
podľa Jána, ktorý ako prvý text 
preložili sv. bratia zo Solúna do 
staroslovienskeho jazyka. Sláv-
nosť prispela k tomu, aby sme 
dedičstvu otcov zostali verní aj 
v každodennom živote.
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PIAtOk 
8.  august
Biskup Emilián Vyznávač

Čítania: 2 Kor 11, 5 – 21a, zač. 
192; Mk 4, 1 – 9, zač.15

Učil ich veľa v podoben-
stvách a v svojom učení 
im hovoril: „Počúvajte! 
Rozsievač vyšiel rozsie-
vať.“ (Mk 4, 2 – 3)

Aký je Boh dobrý! 
Zrno padlo na kraj cesty, na 
skalu, do tŕnia a do dobrej 
zeme. Tu vidíme, že Boh dáva 
svoju lásku a milosti rovnako 
všetkým ľuďom. Slnko vychá-
dza rovnako nad dobrých aj 
zlých. Prší rovnako na dobrých 
aj zlých. Čo iné môžem pove-
dať? Pozerajme, aký je Boh 
dobrý, a učme sa od neho.

liturgia: Menlivé časti ako 07. 08.

SOBOtA 
9.  august
Apoštol Matej

Čítania: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 
22, 15 – 22, zač.90 (radové); Sk 1, 
12 – 17; 21 – 26, zač.2; Lk 9, 1 – 6, 
zač. 40 (apoštolovi)

... čo je cisárovo, cisáro-
vi... (Mt 22, 21)

Prvotní kresťania boli najlepší-
mi občanmi, lebo si svedomite 
plnili svoje povinnosti voči 
Bohu aj štátu. Dnes je slovo 
„kresťan“ skôr nadávkou ako 
vyznamenaním. Je na nás, aby 
sme kresťanstvu vrátili pravú 
hodnotu, ktorá bude pre svet 
svetlom, ktoré svieti v tme, ako 
to robili Ján Pavol II. a Matka 
Terézia.

liturgia: antifóny ako 07. 08. 
Vchod: Premenil si sa na hore. Tro-
pár z Premenenia a Matejovi. Sláva: 
Kondák Matejovi, I teraz: Premene-
nia. Prokimen, aleluja a pričasten 
Premenenia a Matejovi. namiesto 
Dôstojné – Zvelebuj a irmos – s. 
405, 408 (296, 194 – ap.)

NedeĽ A 
10.  august
13. nedeľa po Päťdesiatni-
ci. Mučeník a archidiakon 
Vavrinec

Čítania: 1 Kor 16, 13 – 24, zač. 
166; Mt 21, 33 – 42, zač. 87

Ale keď vinohradníci 
zazreli syna, povedali si: 
„To je dedič. Poďte, za-
bime ho a jeho dedičstvo 
bude naše!“ Chytili ho, 
vyvliekli z vinice a zabili. 
Keď potom príde pán vi-
nice, čo urobí tým vino-
hradníkom?“  Odpovedali 
mu: „Zlých bez milosti 
zahubí a vinicu prenajme 
iným vinohradníkom, 
ktorí mu budú načas odo-
vzdávať úrodu.“  
(Mt 21, 38 – 41)

Keď dieťa prichádza na svet, 
prichádza s prázdnymi rukami. 
Keď z tohto sveta odchádza-

me, opäť máme prázdne ruky. 
Jediné, čo si berieme, je náš 
pozemský život, v ktorom sú 
skutky dobré aj zlé, to, čo sme 
tu vykonali. Všetko ostatné 
patrí Bohu. Preto sa snažme 
vkladať svoju istotu a nádej len 
a len do Božích rúk vo vedomí, 
že Boh nám dá stonásobne 
viac. Kto raz okúsi, aký je Boh 
dobrý a štedrý, po ničom inom 
netúži, len aby navždy pri ňom 
ostal. Od Boha som všetko do-
stal a jemu to chcem raz vrátiť.

liturgia: Hlas 4. Evanjelium na 
utierni druhé. Predobrazujúce 
antifóny. Vchod: Premenil si sa na 
hore. Tropár 4. hlasu a z Premene-
nia. Sláva: kondák z hlasu, I teraz: 
z Premenenia. Prokimen, aleluja 
a pričasten z hlasu a z Premene-
nia. namiesto Dôstojné – Zvele-
buj a irmos – s. 147, 405 (187, 296)

V zátvorkách sú uvedené alternatív-
ne menlivé časti v Spasi dušu svoju.

prijali prvý stupeň hierarchické-
ho kňazstva diakonát poddiako-
ni Ján Maturkanič z Humenného 
a Peter Ondrej z Renčišova. 
Diakoni boli vysvätení pre službu 
v saleziánskej reholi, ktorá má na 
Slovensku aj kňazov byzantské-
ho obradu.
Na slávnosti bol prítomný nový 
provinciál saleziánskej rehole 
Karol Maník SDB, asi dvadsať 
rehoľných kňazov obidvoch 
obradov a veriaci ľud.

Michal Hospodár

Projektové stretnutie
Koncom školského roka sa zá-
stupcovia CZŠ sv. Juraja zúčast-
nili na poslednom projektovom 
stretnutí v rámci programu 
Socrates/Comenius, Partnerstvá 
škôl. Organizátorom bolo Liceum 
Rybnik, ktoré je hlavným koor-
dinátorom tohto projektu. CZŠ 
sv. Juraja reprezentovali Mgr. K. 
Revická, Mgr. E. Bandžuchová, 
koordinátorka projektu, a žiaci 
Mária Popovcová, Michaela Gef-
fertová a Frederik Capko.

Eva Bandžuchová

zkRátkO Z dOMOVA

VlAdykA JáN V JuSkOVeJ VOlI

Medzi deťmi a mládežou
(Juskova Voľa, Ľubomír Petrík) 
Každoročne organizujú sestry ba-
ziliánky Letný tábor Makrínka. Me-
dzi 30 účastníkov prvého turnusu 
tohtoročných prázdnin, ktorý tvo-
ria predovšetkým stredoškoláci 
z Bardejova, Svidníka a Prešova, 
zavítal do Archieparchiálneho 

centra pre mládež v Juskovej 
Voli v utorok 7. júla popoludní aj 
vladyka Ján Babjak SJ. Na stret-
nutí s vladykom a svätej liturgii 
sa zúčastnilo aj takmer päťdesiat 
mladých z Medzilaboriec a okolia 
– účastníkov tábora Sarepta, ktorý 
zorganizoval Gréckokatolícky far-

ský úrad Medzilaborce.
Svätej liturgii predchádzala be-

seda, na ktorej vladyka odpovedal 
na rôzne otázky. V homílii pozdra-
vil deti a mládež a povzbudil ich 
k hodnotnému životu, ku ktorému 
nás pozýva Božie slovo a Cirkev, 
ktorá ho autenticky ohlasuje.

OdPuSt V ORlOVe

Sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!
(Orlov, Mária Iľková) Táto prosba 
sa niesla z našich pier po celé dva 
dni pri príležitosti odpustovej 
slávnosti ku cti sv. Cyrila a Metoda 
vo farnosti Orlov v Staroľubov-
nianskom protopresbyteráte. 
V piatok sa uskutočnila posviacka 
vody pri malej kaplnke, pany-
chída a sv. liturgia v Kaplnke sv. 
vierozvestov. Po sv. liturgii nasle-
doval moleben.

V samotný sviatok sme slávili 
slávnostnú sv. liturgiu v kapln-
ke. Pozvanie prijal o. Ľubomír 
Petrík, kancelár Arcibiskupského 
úradu v Prešove, ktorý sa nám 

aj prihovoril. Spolu s ním slúžili 
sv. liturgiu aj o. Martin Gergelčík, 
rodák z Orlova, a domáci o. Peter 

Iľko. Pri slovách sv. evanjelia „vy ste 
svetlo sveta“ nám z neba zažiarilo 
slnko a my sme to vnímali ako 
Božie pohladenie. O. Petrík v ho-
mílii vyzdvihol potrebu každého 
kresťana konať dobro, lebo v ňom 
je samotný Kristus. Každý z nás má 
byť misionárom lásky.

Slávnosť sme zakončili spevom 
Mnoho rokov. Svojou púťou ku 
kaplnke sme vydali svedectvo 
o tom, ako nám záleží na spáse 
a že ani počasie nás nemôže 
odradiť od úmyslu ukázať svoju 
lásku ku Kristovi a jeho svätým 
apoštolom Cyrilovi a Metodovi.
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PONdelOk 
11.  august
Mučeník Euplos

čítania: 2 Kor 12, 10 – 19, zač. 195; 
Mk 4, 10 – 23, zač. 16

A do dobrej zeme zasiate 
je u tých, čo počúvajú 
slovo a prijímajú ho, 
a prinášajú úrodu: jedno 
tridsaťnásobnú, druhé 
šesťdesiatnásobnú a iné 
stonásobnú.“ (Mk 4, 20)

Raz sa pýtali starého mnícha, 
čo robil celý život v kláštore. 
On spokojne odpovedal: „Padal 
a vstával, padal a vstával!“ Aká 
má byť úroda môjho života? 
Úroda pokánia, viery a dobrých 
skutkov. 
Pomôž mi, Ježišu Kriste, aby 
som vedel počúvať tvoje slovo, 
prijímal ho a prinášal úrodu.

liturgia: Menlivé časti ako 07. 08.

utOROk 
12.  august
Mučeníci Fótios a Aniklét

Čítania: 2 Kor 12, 20 – 13, 2, zač. 
196; Mk 4, 24 – 34, zač. 17

A keď úroda dozreje, 
hneď priloží kosák, lebo 
nastala žatva. (Mk 4, 29) 

Hodina smrti je stretnutím 
človeka a Boha z tváre do tváre. 
Pre niekoho je to radostné 
stretnutie dvoch milujúcich sa 
osôb, pre iného je to moment 
šoku a strachu. Smrť je konečné 
potvrdenie mojich každoden-
ných rozhodnutí, keď som sa 
rozhodoval buď pre hriech, 
alebo pre zachovanie Božieho 
prikázania. 
Aj teraz je dôležité rozhodnúť 
sa, či sa chcem stať služobní-
kom Pána.

liturgia: Menlivé časti ako 07. 08.

StRedA 
13.  august
Prepodobný Maxim Vyzná-
vač

Čítania: 2 Kor 13, 3 – 13, zač. 197; 
Mk 4, 35 – 41, zač. 18

A im povedal: „Čo sa tak 
bojíte?! Ešte stále nemá-
te vieru?“ (Mk 4, 40)

Koľkokrát som sa v živote bál? 
Koľkokrát som si myslel, že 
Boh na mňa zabudol alebo ma 
nepočuje? 
Je ľahké veriť, keď sa mi darí 
a život mi ide podľa plánov. Ale 
vo chvíľach, keď sa stretnem 
s ťažkým krížom, padám na 
kolená a prosím Boha o pomoc. 
Pomôž mi, Bože Otče, aby som 
v teba nielen veril, ale aby som 
veril vierou, ktorá prináša život.

liturgia: Menlivé časti ako 07. 08.

Št VR tOk 
14.  august
Predprazdenstvo Zosnutia. 
Prorok Micheáš

Čítania: Gal 1, 1 – 10; 20 – 24; 2, 
1 – 5, zač. 198; Mk 5, 1 – 20, zač. 19 
(radové); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; 
Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (prepod.)

A začali ho prosiť, aby 
odišiel z ich kraja.  
(Mk 5, 17)

Ježiš Kristus už len svojou prí-
tomnosťou ukazuje pravdu o ľu-
ďoch. Jedni ho vítajú, tešia sa 
z jeho prítomnosti, pozývajú ho 
k sebe domov. Druhí ho neradi 
vidia a prosia ho, aby odišiel 
a vôbec sa nemiešal do ich ži-
vota. Ako sa ja cítim v Kristovej 
blízskosti? Čo poviem Ježišovi, 
keď sa s ním stretnem?

liturgia: Predobrazujúce antifóny.  
Tropár z obdobia pred sviatkom 
a zo služby prepodobnému. Sláva: 
kondák zo služby prepodobnému, 
I teraz: z obdobia pred sviatkom. 
Prokimen, aleluja a pričasten zo 
služby prep. – s. 410, 188 (194)

juniáles vo Veľkej Tŕni
Vo vinohradníckej obci Veľká 
Tŕňa sa 28. júna uskutočnil prvý 
ročník zábavného večera pod 
názvom Juniáles. Organizátorom 
podujatia bol miestny farský 
úrad, ktorého úmyslom bolo 
ponúknuť všetkým občanom 
príležitosť na uvoľnené stretnu-
tie a zábavu. Stretnutie otvoril 
a všetkým darcom tomboly 
poďakoval farár Peter Bombár. 
Potom sa už sála domu kultúry 
naplnila tancom prítomných 
a spevom folklórnej skupiny 
z Čerhova. Výťažok z podujatia 
bude venovaný na rekonštrukciu 
strechy farského chrámu, ktorú si 
farské spoločenstvo naplánovalo 
previesť už toho roka.

Michal Hospodár

Vymenovanie nového rektora
Prezident Slovenskej republiky 
Ivan Gašparovič v pondelok 
30. júna vymenoval do funk-
cie nového rektora Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (KU) 
prof. Tadeusza Zasępu.

zkRátkO Z dOMOVA

(Banská Bystrica, Ján Krupa) V ne-
deľu 13. júla 2008 navštívil vladyka 
Peter gréckokatolícke farnosti 
Zvolen a Banská Bystrica. Pasto-
račné stretnutie vo Zvolene sa 
začalo archijerejskou sv. liturgiou 
o 8.00 hod. v kaplnke Zvolenského 
zámku za účasti veriacich grécko-
katolíkov zo Zvolena a z okolitých 
miest a obcí, ktoré patria pod 
farnosť Zvolen – Banská Štiavnica, 

Žiar nad Hronom a iné. O 11.00 
hod. slúžil bratislavský eparcha 
archijerejskú sv. liturgiou v Kos-
tole sv. Alžbety v Banskej Bystrici 
v rámci odpustovej slávnosti bl. 
biskupa mučeníka Pavla Petra 
Gojdiča OSBM, patróna bansko-
bystrickej farnosti. Zúčastnili sa 
na nej aj veriaci z gréckokatolíc-
kej farnosti Brezno s o. Jánom 
Kovaľom.

Vo svojich homíliách vladyka Pe-
ter vychádzal z evanjelia nedele, 
ktoré opisuje Ježiša kráčajúceho 
po mori. Poukázal na to, že výluč-
ne zmŕtvychvstalý Kristus predsta-
vuje pre človeka skutočnú životnú 
istotu. Po sv. liturgiách sa prítomní 
osobne stretli s vladykom v nefor-
málnom rozhovore na agapé.

ePARCHA RuSNák  VO ZVOleNe A BANSkeJ ByStRICI

Pastoračné stretnutie

(Ruské Pekľany, Ľubomír Petrík) 
V nedeľu 13. júla  si pútnici na 
archieparchiálnej odpustovej 
slávnosti v Ruských Pekľanoch 
pripomenuli 120. výročie narode-
nia blahoslaveného prešovského 
biskupa mučeníka Pavla Petra 
Gojdiča OSBM. Hlavným slúžite-
ľom archijerejskej svätej liturgie 
bol vladyka Ján Babjak SJ.

Homíliu predniesol protosynkel 
Prešovskej archieparchie Marcel 
Mojzeš. Aktualizoval v nej príklad 

blahoslaveného biskupa pre 
súčasnosť. Vyzdvihol jeho pre-
svedčivé životné svedectvo, ktoré 
ocenili aj nekresťania – Židia, keď 
mu za záchranu židovských spolu-
občanov udelili 27. januára tohto 
roka vyznamenanie Spravodlivý 
medzi národmi. Jeho príklad aj 
nás pozýva k vydávaniu svedec-
tva o Kristovi. V evanjeliu zazneli 
Ježišove slová: „Ale aj vy vydávate 
svedectvo, lebo ste so mnou od 
začiatku.“

Za Košickú eparchiu sa na sláv-
nosti zúčastnil protosynkel Vladi-
mír Tomko. V závere sa vladykovi, 
kňazom a všetkým pútnikom 
poďakoval farár miestnej farnosti 
Ľubovec Vasil Kormaník. Zboro-
vým spevom obohatil liturgické 
slávenie prešovský katedrálny 
zbor a mládežníckym spevom 
viac ako 60 účastníkov miništrant-
ského tábora v Gréckokatolíckom 
kňazskom seminári bl. biskupa 
P. P. Gojdiča v Prešove.

VýROČIe BlAHOSlAVeNéHO P. P. GOJdIČA OSBM

Aj vy dávate svedectvo
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PIAtOk 
15.  august
Zosnutie Presvätej Bohoro-
dičky

Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 
10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54

... počúvala jeho slovo. 
(lk 10, 39)

Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „Poslu-
cháči posudzujú kázeň nie pod-
ľa jej obsahu, ale podľa mienky 
o kazateľovi, ... Počúvajú nie pre 
úžitok, ale pre potešenie.“ 
Mária z dnešného evanjelia 
počúvala Krista pre svoj úžitok, 
lebo veľmi milovala a túžila po 
Bohu. Prijíma slovo a snaží sa 
podľa neho žiť. Kedy sa mňa 
naposledy dotklo Božie slovo? 
O čom bola ostatná nedeľná 
homília? Pamätám si slová 
ponaučenia zo svätej spovede? 
Bože, pomôž mi, aby som doká-
zal prichádzať k tvojim nohám 
a s láskou prijímal slovo, ktoré 
je pre mňa pripravené.

liturgia: Prikázaný sviatok. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé 
časti zo Zosnutia – s. 410 (299)

SOBOtA 
16.  august
Prenesenie rukou neutvore-
ného obrazu nášho Pána

Čítania: 1 Kor 4, 1 – 5, zač. 130; 
Mt 23, 1 – 12, zač. 93 (radové); Kol 
1, 12 – 18, zač. 250 alebo 2 Kor 3, 
4 – 11, zač. 173; Lk 9, 51 – 56; 10, 
22 – 24, zač. 48b (prenesenia)

... najväčší, bude vaším 
služobníkom. (Mt 23, 11)

Starec Paisij hovorí: „Boh od 
nás chce jedinú vec: pokoru 
a nič iné. Nepotrebuje od nás 
nič, po čom by túžil a čo by 
chcel. Chce len, aby sme sa po-
korili, aby nás mohol učiniť ak-
tívnymi účastníkmi jeho Božej 
milosti. Jediné, čo od nás žiada, 
je to, aby sme pokorní odpove-
dali úprimne na jeho lásku.“

liturgia: Predobrazujúce anti-
fóny. Tropár z Prenesenia a zo 
Zosnutia. Sláva: kondák z Prenese-
nia, I teraz: zo Zosnutia. Prokimen, 
aleluja a pričasten z Prenesenia. 
namiesto Dôstojné – Zvelebuj 
a irmos – s. 412 (299)

NedeĽ A 
17.  august
14. nedeľa po Päťdesiatnici. 
Mučeník Myrón

Čítania: 2 Kor 1, 21 – 2, 4, zač. 170; 
Mt 22, 1 – 14, zač. 89

Priateľu, ako si sem mo-
hol vojsť bez svadobného 
odevu? (Mt 22, 12)

Čo dokáže zmeniť sviatočný 
odev na odev svadobný? Ma-
ličká ozdoba, stužka, ktorá sa 
pripína na odev. Nezabúdajme 
však, že na svadobnú hostinu 
v nebeskom kráľovstve (na 
ktorú sme pozvaní Božím Sy-
nom) máme prísť v svadobnom 

odeve. Tým odevom bude naša 
duša, vyzdobená vierou a ovo-
cím dobrých skutov, ktoré vyko-
náme na Božiu slávu. Snažme 
sa upriamovať svoju pozornosť 
na Boha, aby nás potom mohol 
na hostine privítať.

liturgia: Hlas 5. Evanjelium na 
utierni tretie. Predobrazujúce 
antifóny. Tropár z 5. hlasu a zo 
Zosnutia. Sláva: kondák z hlasu, 
I teraz: zo Zosnutia. Prokimen, ale-
luja a pričasten z hlasu. namiesto 
Dôstojné – Zvelebuj a irmos – s. 
148, 410 (187, 299)

štefan Ančočik

Vysokoškolská mládež v Juskovej Voli.

(Juskova Voľa, Slávka Krištofová) 
Víkendový pobyt pre študentov 
stredných a vysokých škôl, organi-
zovaný Gréckokatolíckym mládež-
níckym pastoračným centrom pod 
vedením o. Petra Tirpáka, sa konal 
v Juskovej Voli 13. – 15. júla 2008. 
Zúčastnilo sa na ňom 22 študentov 
z prevažne východného Slovenska 
a dve sestry služobnice, Natanaela 
a Ivana. Program bol bohatý na 

aktivity a zábavu. Usilovne sme 
spievali a cvičili nové piesne v Štu-
dentskom mládežníckom zbore, 
pôsobiacom pri pastoračnom 
centre v Prešove, pod taktovkou 
pani Janky, manželky o. Petra. 
Túra pre zlé počasie nevyšla, ale 
bol pripravený náhradný program. 
V rámci mládežníckej „víkendovky“ 
sa slávili sväté liturgie v miestnom 
Chráme sv. Cyrila a Metoda.

Nedeľu sa začala sv. liturgiu, 
ktorú s o. Petrom slávil o. Martin 
Mikula z Košíc so svojou sku-
pinkou mládeže. Po zdieľaní sa 
a chutnom obede sa naše cesty 
rozišli. Veľké Pán Boh zaplať patrí 
všetkým, ktorí tento výlet orga-
nizovali, i všetkým, ktorí sa o nás 
po celý ten čas starali. Osobitne 
sa chceme poďakovať personálu 
a riaditeľovi CVČ.

ŠtudeNtI StRedNýCH A VySOkýCH Škôl V JuSkOVeJ VOlI

Študentská „víkendovka“ Odpustová slávnosť a kňazská 
vysviacka v Stropkove
Slávnostnú svätú liturgiu na ar-
chieparchiálnej odpustovej sláv-
nosti Matky ustavičnej pomoci 
a sv. Cyrila a Metoda v Stropkove 
slávil 5. júla prešovský arcibiskup 
a metropolita Ján Babjak SJ. Sú-
časťou slávnosti bola aj kňazská 
vysviacka Mgr. Ing. Jána Burdu 
SJ, rodáka z Ruskej Kajne. Na 
slávnosti sa zúčastnil aj provinciál 
jezuitov na Slovensku páter Ján 
Ďačok SJ a viceprovinciál grécko-
katolíckych otcov redemptoris-
tov Jaroslav Štelbaský CSsR.

Ľubomír Petrík

Drevené chrámy na zozname 
UNESCO
Do zoznamu svetového dedič-
stva UNESCO pribudli slovenské 
drevené chrámy, ktoré patria 
trom konfesiám – Hervartov, 
Tvrdošín, Leštiny, Kežmarok, 
Hronsek, Bodružal, Ladomirová, 
Ruská Bystrá. Chrámy pochádza-
jú z 16. až 18. storočia. 

TASR
Neoznačené správy: servis TK KBS

zkRátkO Z dOMOVA

(Prešov, Daniel Dzurovčin) Novú 
web stránku o gréckokatolíckych 
drevených chrámoch na východ-
nom Slovensku v týchto dňoch 
predstavila Nezisková organizácia 
PETRA, n.o. V spolupráci s Gréc-
kokatolíckym arcibiskupským 
úradom v Prešove pripravila inter-
netovú prezentáciu 35 drevených 
chrámov na adrese www.dreve-
nechramy.sk. Na stránke nájdete 
históriu a opis drevených chrámov 
v troch jazykoch, informácie pre 

návštevníkov, mapy, fotogalérie 
Márie Žarnayovej.

Chrámy sú prezentované ako his-
torický poklad Slovenska. Napriek 
tomu, že ide o unikátne stavby po 
stránke architektonickej i sakrálnej, 
tieto pamiatky nie sú dostatočne 
spropagované. Zámerom projektu 
bolo vytvorenie informačného 
portálu, ktorý zabezpečí celkovú 
prezentáciu pamiatok.

Projekt sa uskutočnil vďaka 
finančnej podpore Nadácie SPP. 

Prispeje k zviditeľneniu a prezen-
tácii duchovného a architektonic-
kého dedičstva východného Slo-
venska, k zvýšeniu návštevnosti 
kultúrnych pamiatok a rozvoju 
cestovného ruchu v tejto oblasti. 
Projekt je časťou komplexného 
riešenia, ktoré zahŕňa aj vydanie 
knižných publikácií o drevených 
chrámoch, inštalovanie informač-
ných a smerových tabúľ, školenie 
sprievodcov a tlač informačných 
materiálov a turistických máp.

NOVá WeB StRáNkA O dReVeNýCH CHRáMOCH

Projekt podporujúci informovanosť a cestovný ruch
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Púť sme začali v prešovskej arcibiskup-
skej kaplnke obradom požehnania 
pútnikov. Nasadli sme do dvoch deväť-

miestnych áut, aby sme absolvovali viac ako 
1 600 km dlhú cestu do Večného mesta. Spo-
lu s nami, piatimi kňazmi a vodičom, cestujú 
dvanásti bohoslovci, ktorí budú spevom 
sprevádzať jednotlivé liturgické slávenia. 
Autobusmi putujú aj ďalší veriaci so svojimi 
kňazmi. Vladyka Ján Babjak SJ je už v Ríme. 
V cieli našej púte je mimoriadne horúco. To 
však nemôže zabrániť tomu, aby sme púť 
plnohodnotne prežili, pretože je výnimočná. 
Prišli sme ňou Svätému Otcovi Benediktovi 
XVI. poďakovať za vyhlásenie Prešovskej 
metropolie svojho práva. Od tejto historickej 
udalosti ubehlo už takmer pol roka. Možno 
si však stále dostatočne neuvedomujeme 
veľkosť toho, čo sa vlastne stalo. Táto púť je 
pre nás akoby ďalšou katechézou. 

Odovzdávanie pália 

Najdôležitejšia bola pre nás slávnostná 
svätá omša na sviatok sv. apoštolov Petra 
a Pavla 29. júna v Bazilike sv. Petra, ktorej 
predsedal Svätý Otec Benedikt XVI. štyrid-
siatim novým arcibiskupom metropolitom 
z celého sveta pri nej odovzdal páliá. Ako je-
diný gréckokatolícky arcibiskup a metropoli-
ta predstúpil pred pápeža aj náš vladyka Ján. 
Hneď za ním rímskokatolícky bratislavský 
arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. 
Ide o veľkú udalosť pre Cirkev na Slovensku, 
pretože nás pozýva nanovo zakúsiť skutoč-

nosť Cirkvi. Pálium na pleciach metropolitu 
predstavuje stratenú ovečku, ktorú si dobrý 
pastier vezme na plecia. Je teda podobným 
symbolom ako omofor na pleciach každého 
gréckokatolíckeho biskupa. Pálium však 
Svätý Otec odovzdáva iba metropolitom. 
Je znakom ich duchovnej moci a plného 
spoločenstva metropolitnej cirkvi s rímskym 
veľkňazom. Gréckokatolícky metropolita až 
po prijatí pália môže zvolať Radu hierarchov, 
ktorú podľa Kódexu kánonov východných 
cirkví tvoria všetci biskupi metropolie. 

Liturgiu slova slávili spoločne Benedikt 
XVI. a konštantínopolský pravoslávny pat-
riarcha Bartolomej I. 

V závere slávnosti Svätý Otec povedal krás-
nou slovenčinou: „S láskou pozdravujem 

slovenských pútnikov z arcidiecézy Bratisla-
va a z arcieparchie Prešov. Bratia a sestry, 
podporujte nových metropolitov svojimi 
modlitbami a aktívnou účasťou na živote 
Cirkvi. Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď 
Ježiš Kristus – Slava Isusu Christu!” 

 

Ďalší program púte

Dvesto gréckokatolíckych pútnikov sa zhro-
maždilo už v piatok večer 27. júna v Chráme 
sv. Antona Veľkého v Pápežskom kolégiu 
Russikum na archijerejskej svätej liturgii, 
ktorú slávil vladyka Ján Babjak SJ. 

V sobotu 28. júna sa štyristo gréckoka-
tolíckych a rímskokatolíckych pútnikov zo 
Slovenska stretlo v bazilike Santa Maria 
Maggiore, kde sme v kaplnke Salus Populi 
Romani slávili svätú omšu, ktorej hlavným 
celebrantom bol Mons. Stanislav Zvolenský. 
Spolu s ním koncelebrovali vladyka Ján 
Babjak SJ a vladyka Peter Rusnák. Zúčastnil 
sa na nej aj kardinál Tomáš špidlík a veľ-
vyslanec Slovenskej republiky pri Svätej 
stolici Jozef Dravecký. Košického eparchu 
Milana Chautura CSsR na púti zastupoval 
protosynkel Vladimír Tomko. 

Otvorenie Roku sv. Pavla 

Večer sme putovali do Baziliky sv. Pavla 
za hradbami, kde slávnosťou vešpier pápež 
Benedikt XVI. a patriarcha Bartolomej I., ako 
aj predstavitelia iných kresťanských cirkví, 
otvorili Rok sv. Pavla, ktorý tým nadobudol 
ekumenický rozmer.

Pálium ako znak 
Ľubomír PETRíK 

Reportáž z Ďakovnej púte gréckokatolíckych veriacich do Ríma 27. – 30. júna 2008 pri príležitosti odovzdania 
pália Svätým Otcom Benediktom XVI. prešovskému arcibiskupovi a metropolitovi Jánovi Babjakovi SJ

alebo Uvedomovanie si toho, k čomu sme pozvaní... 
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Niektorí pútnici sa zúčastnili aj na pon-
delňajšej audiencii, pri ktorej sa Svätý Otec 
stretol s jednotlivými metropolitmi. Opäť tu 
zaznel jeho pozdrav v slovenčine: „Srdečne 
pozdravujem pútnikov zo Slovenska, ktorí 
sprevádzajú nových arcibiskupov metropoli-
tov: Stanislava z Bratislavy a Jána z Prešova. 
Bratia a sestry, pálium, ktoré včera prijali 
títo pastieri, je znakom jednoty s rímskym 
biskupom. S láskou žehnám vás i vaše ro-
diny. Pochválený buď Ježiš Kristus – Slava 
Isusu Christu!“

Čo som si uvedomil? 

Pri návrate domov sme sa zastavili v ukra-
jinskom gréckokatolíckom Chráme Svätej 
Sofie v Ríme, ktorý je celý nádherne moza-
ikovo vyzdobený ikonami, medzi ktorými 
nechýba ani ikona nášho blaženého Pavla 
Petra Gojdiča OSBM. Aj to ma pohlo k uve-

domovaniu si toho, k čomu sme pozvaní, 
keď sa Gréckokatolícka cirkev na Slovensku 
stala metropoliou, čo sa v istom zmysle za-
vŕšilo prijatím pália. Pálium ako znak je pre 
nás všetkých v metropolii aktualizovaným 
pozvaním byť vernými Bohu a Cirkvi podľa 
vzoru našich blažených mučeníkov, teda 
byť vernými Božiemu slovu, počúvať hlas 
Dobrého Pastiera Ježiša Krista, ktorý nám 
sprostredkúvajú naši pastieri – Svätý Otec 
a naši vladykovia. Sú tu aj ďalšie súvislosti. 
Rok sv. Pavla... Zaiste nie je náhoda, že práve 
na jeho začiatku prijal vladyka pálium. Nie 
je to pozvanie k nášmu obráteniu? Lebo 
apoštol národov až po svojom obrátení ne-
únavne ohlasoval radostnú zvesť evanjelia. 
Potvrdzujú to aj slová Benedikta XVI. 29. 
júna pred modlitbou Anjel Pána, keď aj nám 
pripomenul, že „jubileum sv. Pavla pozýva 
všetkých kresťanov, aby boli misionármi 
evanjelia“. n

s vladykom jánom Babjakom, prešovským 
arcibiskupom a metropolitom, pri príleži-
tosti udelenia pália Svätým Otcom v Ríme

Vladyka, čo pre vás znamená udelenie 
pália Svätým Otcom?

Je to predovšetkým veľké vyznamenanie 
pre Gréckokatolícku cirkev a pre novú 
gréckokatolícku Prešovskú archieparchiu 
a metropoliu sui iuris, na čelo ktorej som 
bol Svätým Otcom ako prvý ustanovený. 
Iste je to veľké vyznamenanie aj pre mňa, 
ktoré si úprimne vážim. Vyznamenanie, 
ktoré zaväzuje k vernosti Svätému Otcovi 
a svätej Cirkvi.

Aké zážitky a dojmy ste si z ríma pri-
niesli?

V Bazilike sv. Petra som si pripomenul svo-
ju biskupskú konsekráciu, ktorú mi udelil 
pápež Ján Pavol II. 6. januára 2003. Vtedy 
som bol hlboko dojatý a nechcel som 
uveriť, že je to realita. Svätý Otec Benedikt 
XVI. pri tohtoročnej slávnosti apoštolov sv. 
Petra a Pavla v prítomnosti ekumenického 
patriarchu Bartolomeja I. udelil pálium 40 
prítomným arcibiskupom metropolitom, 
medzi ktorými som bol jediný východný 
arcibiskup metropolita. Osobné stretnu-
tie so Svätým Otcom bolo v pondelok na 
audiencii, ale žiaľ, ja som bol už v maďar-
skom Hajdúdorogu, kde som bol spolu-
konsekrátorom (spolusvätiteľom) nového 
maďarského gréckokatolíckeho biskupa 
Fülöpa Kocsisa (Filipa Kočiša). Napriek 
tomu mi nie je ľúto, že som sa na audiencii 
nezúčastnil, lebo takmer celý október tohto 
roka budem v Ríme na biskupskej synode, 
kde sa isto naskytne čas na dlhší rozhovor 
so Svätým Otcom.

Ako vnímate takéto spoločné stretnu-
tia rímskeho pápeža a ekumenického 
patriarchu?

Myslím si, že tieto stretnutia majú svoju 
váhu. Škoda, že ovocia z týchto stretnutí 
je zatiaľ veľmi málo. Ale ekumenizmus je 
dlhá a namáhavá cesta. Svätý Otec to myslí 
vážne, ale nemôžem potvrdiť, že aj na 
druhej strane je to tak chápané. Jedno, čo 
viem povedať kriticky do našich radov, je, 
že ani všetci katolíci (kňazov nevynímajúc) 
ešte nedozreli pre ekumenizmus. A z dru-
hej strany je to ešte oveľa ťažšie. Nemôžem 
sa ubrániť porovnávaniu: z katolíckej strany 
je veľká podpora ortodoxnej cirkvi, napr. 
v Ríme študujú mnohí ortodoxní študenti 
aj celkom zdarma, na útraty Vatikánu.  
Na Slovensku máme dobré vzťahy s evan-
jelikmi, vo viacerých chrámoch sme počas 
výstavby našich chrámov slúžili. Posledný 
prípad bol Kežmarok. Aj s bratmi pravo-
slávnymi sa snažíme vychádzať v duchu 
Kristovej lásky. Myslím si, že ľady sa pohli.

Juraj Gradoš

rozhovor na 5 minút
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Presne o rok, v sobotu 28. júna 2008 Be-
nedikt XVI. predsedal prvým vešperám 
slávnosti sv. Petra a Pavla v Bazilike sv. 

Pavla za hradbami pri jeho hrobe, kde spolu 
s ekumenickým patriarchom Bartolomejom I. 
oficiálne otvoril Rok sv. Pavla, ktorý potrvá 
do 29. júna 2009. Na otvorení sa zúčastnili 
aj predstavitelia ďalších cirkví a kresťanských 
spoločenstiev. Pri tejto príležitosti tu Svätý 
Otec zapálil sviecu a odovzdal ju tamojším 
mníchom, ktorí ju budú opatrovať až do sláv-
nostného ukončenia Roka sv. Pavla.

Arcikňaz Baziliky sv. Pavla za hradbami 
kardinál Andrea Cordero Lanza di Monteze-
molo uviedol, že rok venovaný apoštolovi 
Pavlovi má dva hlavné ciele: „Lepšie spoznať 
a umožniť lepšie spoznanie sv. Pavla, celého 
jeho učenia a obrovského bohatstva toho, 
čo učil, hoci sa to často môže zdať ťažkým, 
hermetickým a málo známym, a naplniť 
ekumenický cieľ, modliť sa a konať v záujme 
podpory ekumenizmu a jednoty.“

Svätý Otec v súvislosti s oslavou a ekume-
nickým rozmerom Roku sv. Pavla povedal, 
že „apoštol národov, ktorý sa zameriaval na 
prinášanie dobrej zvesti všetkým národom, sa 
úplne odovzdal službe za jednotu a svornosť 
všetkých kresťanov. Nech nás vedie a ochra-
ňuje počas tejto oslavy dvojtisíceho výročia, 
nech nám pomáha napredovať pri pokornom 
a úprimnom hľadaní plnej jednoty všetkých 
údov Kristovho tajomného tela.“

V nedeľu 29. júna, na sviatok apoštolov sv. 
Petra a Pavla, celebroval Svätý Otec eucharis-
tickú slávnosť v Bazilike sv. Petra, na ktorej 
sa zúčastnil aj ekumenický patriarcha. Obaja 
sa prítomným prihovorili v homílii a spoločne 
predniesli vyznanie viery. Na záver prítom-

ným udelili spoločné požehnanie.
Pri príležitosti jubilejného Roka sv. Pavla 

prichádza na knižný trh nová zbierka listov 
sv. Pavla (u nás zatiaľ nie). 290-stranová 
zbierka vreckového formátu obsahuje okrem 
iného aj modlitby, ktoré sa vzťahujú k listom 
sv. Pavla, odbornú príručku k jednotlivým 
listom a tiež zoznam tém, o ktorých v listoch 
sv. Pavol píše.

V predhovore publikácie označuje otec 
Jeffrey Mickler sv. Pavla za jednu z naj-
významnejších postáv v dejinách ľudstva 
a dodáva, že prináša osobitné posolstvo 
študentom, pracujúcim mužom a ženám, ná-
morníkom, atlétom a ľuďom, ktorí sa venujú 
komunikácii. „Predovšetkým však tí, ktorí sa 
snažia veľmi milovať Boha a blížneho, nájdu 
v tejto zbierke duchovnú múdrosť a praktic-
ké spôsoby, ako sa o evanjelium podeliť so 
svetom.“ Otec Mickler tiež dodáva, že „ucho-
vávanie si týchto listov ako celku ich vsadí 
do našich sŕdc a myslí a rozšíri tak našu 
schopnosť milovať a prehlbovať vieru“.

Aby všetci kresťania vedeli o všetkých akti-
vitách, ktoré sa budú diať pri príležitosti Roka 
sv. Pavla, bola vytvorená špeciálna webová 
stránka www.annopaolino.org, ktorá bude 
stále aktualizovaná, aby sme mohli prežívať 
vrcholné udalosti v priamom prenose. Všetky 
programy počas Roka sv. Pavla by mali mať 
zreteľný ekumenický rozmer: pozývať bratov 
rôznych kresťanských denominácií a spojiť 
sa v modlitbe za jednotu všetkých veriacich 
v Kristovom mystickom tele.

S úmyslom podporiť ekumenické dielo 
začaté apoštolom Pavlom je kaplnka medzi 
Bazilikou sv. Pavla za hradbami a kláštorom 
premenená na ekumenickú kaplnku, pričom 

si zachovala charakter krstnej kaplnky s krs-
titeľnicou. Slúži tak všetkým kresťanom ako 
miesto modlitby pre jednotlivé skupiny, ktoré 
budú prichádzať na púť k Pavlovmu hrobu. 
Je tu umiestnený oltár s pozostatkami sv. 
Timoteja z Antiochie (bol umučený v roku 
311) a ďalších menej známych mučeníkov 
zo 4. storočia. Práve krst je sviatosť, ktorá 
spája všetkých veriacich v Krista.

Osobnosť apoštola Pavla

Ako pre Vatikánsky rozhlas povedal kardi-
nál Montezemolo, odborníci na Sväté písmo 
predpokladajú, že sv. Pavol bol približne 
o desať rokov mladší ako Ježiš. Jeho narode-
nie sa preto kladie do rokov 7 – 10 po Kris-
tovi. Svätopavlovský rok by mal upozorniť 
na život, postavu, učenie a činy apoštola. 
Medzi rozličnými pripravovanými poduja-
tiami arcikňaz baziliky vyzdvihol Pavlovské 
kolokvium, ktoré sa uskutoční v októbri 
2008 pod predsedníctvom významného lu-
teránskeho teológa. V tomto čase sa zároveň 
bude konať množstvo pútí do Baziliky sv. 
Pavla za hradbami v Ríme, ako aj na miesta 
pôsobenia sv. Pavla na Strednom východe. 
Ako zdôraznil arcikňaz baziliky, špecifikom 
jednotlivých podujatí bude ich ekumenický 
ráz. Táto bazilika má totiž osobitný ekume-
nický charakter a Svätopavlovský rok by 
tak mal podporiť aj postupné smerovanie 
k jednote všetkých kresťanov.

O tom, čím viera sv. Pavla aj dnes naj-
viac zasahuje ľudí, kardinál Montezemolo 
povedal: „Hĺbkou, istotou a šírkou, ktorú 
dokázal odovzdávať s veľkou silou, s veľkou 
jadrnosťou, a to v zmysle otvorenosti svetu. 

slovo na tému
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Minulý rok 28. júna 2007, v predvečer sviatku 
sv. Petra a Pavla, Svätý Otec Benedikt XVI. 
v Bazilike sv. Pavla za hradbami predniesol 
úmysel vyhlásiť mimoriadny jubilejný Rok sv. 
Pavla pri príležitosti dvetisíceho výročia naro-
denia veľkého apoštola národov.
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KLOKOČOV
srdečne Vás pozývame
Možnosť  pristúpiť k sviatosti zmierenia v sobotu od 16.30 do 24.00 a v nedeľu od 6.30

Bližšie informácie môžete získať na Gréckokatolíckom farskom úrade v Klokočove. Tel.: 0911/105908

EPARCHIÁLNA 
ODPUSTOVÁ

SLÁVNOSŤ

9. – 10. august 2008

Sobota
16.00  Privítanie pútnikov
  Moleben k presvätej 
 Bohorodičke

16.30  Veľká večiereň

17.30  Svätenie vody
18.30  Svätý ruženec
19.15  Mládežnícky program
20.00  Archijerejská sv. liturgia
 Dialógy
 Mládežnícky program
23.00  Eucharistická pobožnosť
23.45  Panychída za zosnulých 
 pútnikov

24.00  Sv. liturgia
01.30  Krížová cesta 
 so sviečkovým sprievodom

Nedeľa
05.30  Akatist k presvätej 
 Bohorodičke

06.30  Utiereň

07.30  Sv. liturgia – staroslovienska

09.00  Svätý ruženec

10.00  Archijerejská sv. liturgia 
 slúži vladyka Milan Chautur, 
 košický eparcha
 za účasti vladyku Jána Babjaka,
 prešovského arcibiskupa 
 a metropolitu 
 a vladyku Petra Rusnáka, 
 bratislavského eparchu. 
 Slávnostný kazateľ 
 Mons. František Rábek, 
 biskup vojenského ordinariátu
 myrovanie, obchod okolo chrámu               

Nie nadarmo je nazývaný apoštolom náro-
dov, lebo z Blízkeho východu sa cez rozličné 
časti Anatólie premiestňoval do celého vtedy 
známeho sveta: do Grécka, do Ríma... Keď 
bol obvinený, vzdoroval vtedajším vládcom 
slovami: ‹‹Som rímsky občan. Chcem byť 
súdený cisárom.›› A bol presunutý do Ríma, 
kam prišiel a zomrel, hneď získal mučeníctvo. 
Nesie teda v sebe prvok univerzality. Je vskut-
ku apoštolom národov, tým, ktorý nám môže 
naozaj pomôcť čoraz viac prehlbovať vieru 
v Krista, ktorá je jedna a jediná a má nás viesť 
k jednote celého kresťanského stáda.“

V súvislosti so Svätopavlovským rokom 
priblížil kardinál arcikňaz aj nedávne od-
halenie hrobu sv. Pavla v bazilike. Bol ob-
klopený múrom zo 4. storočia, ktorý ho mal 
chrániť pred záplavami. Bazilika sv. Pavla za 
hradbami stála totiž kedysi v ohybe Tiberu 
a pri záplavách bývala zatopená veľká časť 
chrámu. Postupom času sa však Tiber poma-
ly premiestnil a dnes už toto nebezpečenstvo 
nehrozí. Sarkofág z carrarského mramoru 
je prístupný verejnosti. Mramor je nahrubo 
opracovaný a neleštený, bez nápisu, ale 
s istotou ide o hrob sv. Pavla.

Odpustky počas jubilejného roka

Svätý Otec Benedikt XVI. rozhodol o udelení 
odpustkov počas prebiehajúceho jubilejného 

Roka apoštola Pavla. Dar odpustkov, ktorý 
rímsky veľkňaz ponúka univerzálnej Cirkvi, 
vyrovnáva cestu pre prijatie najvyššieho 
stupňa vnútorného očistenia, ktoré v srdciach 
veriacich, vzdávajúc česť blahoslavenému 
apoštolovi Pavlovi, rozmnožuje nadpriro-
dzený život a jemne ich vedie k tomu, aby 
prinášali ovocie dobrých skutkov.

Kto ich môže získať? Každý veriaci, kto-
rý s ozajstnou ľútosťou, náležite očistený 
prostredníctvom sviatosti zmierenia a posil-
nený svätým prijímaním pobožne navštívi 
ako pútnik pápežskú Baziliku sv. Pavla na 
Ostijskej ceste a pomodlí sa na úmysel Svä-
tého Otca, získa úplné odpustky dočasných 
trestov za svoje hriechy, ak predtým dostal 
od nich sviatostné rozhrešenie a boli mu 
odpustené.

Úplné odpustky môžu veriaci získať tak pre 
seba samých, ako aj pre zomretých toľkokrát, 
koľkokrát budú vykonané spomínané skutky; 
stále však zostáva v platnosti norma, že úplné 
odpustky možno získať len raz za deň.

Aby modlitby predkladané počas týchto 
posvätných návštev viedli a povzbudzovali 
duše veriacich k intenzívnejšiemu uctievaniu 
pamiatky sv. Pavla, stanovuje a nariaďuje sa 
nasledovné: okrem toho, že veriaci prednesú 
pred oltárom Najsvätejšej sviatosti svoje pros-
by a pobožne sa pomodlia Otče náš a Verím 
v Boha, pridajú aj zbožné vzývania na česť 

Blahoslavenej Panny Márie a sv. Pavla. Pritom 
nech je táto pobožnosť vždy úzko spojená 
s pamiatkou apoštola Petra.

Veriaci kresťania miestnych cirkví, ktorí spl-
nia obvyklé podmienky (sviatostná spoveď, 
prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel 
Svätého Otca) a sú bez akejkoľvek náklonnos-
ti na hriech, môžu získať úplné odpustky, ak 
sa pobožne zúčastnia na verejnej bohoslužbe 
alebo na pobožnosti k úcte apoštola národov: 
a to v deň, keď sa na všetkých posvätných 
miestach slávnostne otvára alebo ukončuje 
Rok sv. Pavla. Počas celého roka ich môžu 
získať aj v chrámoch zasvätených sv. Pav-
lovi, v katedrálach v Prešove a Bratislave, 
v bazilike v Ľutine a v chrámoch bratislav-
skej eparchie. Odpustky možno získať aj na 
celoeparchiálnych odpustových slávnostiach 
Prešovského arcibiskupstva a vo vybraných 
chrámoch Košickej eparchie v určené dni.

Veriaci, ktorým prekáža choroba alebo iná 
legitímna a vážna príčina, vždy však s du-
šou oslobodenou od akéhokoľvek hriechu 
a s úmyslom splniť obvyklé podmienky hneď, 
ako to bude možné, môžu tiež získať úplné 
odpustky, keď sa duchovne pripoja k jubilej-
nému sláveniu na počesť sv. Pavla, pričom 
ponúknu Bohu svoje modlitby a utrpenie za 
jednotu kresťanov. Tieto ustanovenia platia 
iba počas trvania Roka sv. Pavla bez ohľadu 
na akékoľvek iné odlišné nariadenie. n
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Náuka o prevteľovaní duše (reinkarnácii) 
stále dôraznejšie preniká do dnešnej 
spoločnosti. Hlásia sa k nej mnohé 

celebrity. Svoje využitie nachádza aj v niekto-
rých terapeutických postupoch alternatívnej 
medicíny. V médiách sa objavujú diskusie na 
tému, či je reinkarnácia možná. Vyše 14-tisíc 
internetových stránok propaguje reinkarná-
ciu. O nebezpečenstve prijatia tohto učenia 
hovoríme s povereným exorcistom Prešovskej 
archieparchie o. Jozefom Marettom.

Čo sa dá chápať pod pojmom reinkarná-
cia?

Poznáme dva príbuzné, ale nie totožné pojmy 
(ktoré sa však často stotožňujú): inkarnácia 
a reinkarnácia. Inkarnácia je vtelenie. Boh 

k nám prichádza v tele. Ježiš Kristus je inkar-
nované, čiže vtelené Božie slovo.

Reinkarnácia je prevteľovanie, opakované 
znovuzrodenie ducha stále v inom tele. Pôvod-
ná náuka reinkarnácie pochádzajúca z hindu-
izmu a budhizmu je ponúknutá ako trest. Ak 
človek nežil dobre, je reinkarnáciou potrestaný 
do nižšej formy života (napr. zvieraťa). Napra-
viť to môže v ďalšom ponúknutom živote. Ak 
má človek dostatok dobrých skutkov, vtedy sa 
skracuje reinkarnácia a prevtelí sa do lepšieho 
spôsobu existencie. Ukončením reinkarnácie 
je tzv. splynutie s absolútnom (samsara alebo 
moksha)

Druhá línia reinkarnácie má modernú po-
dobu a súvisí s okultným hnutím New Age. 
Ide o pseudonáuku v ezoterickej podobe, kde 

je vybraté niečo zo svetových náboženstiev. 
Nehovorí už o treste, lebo myšlienky o večnom 
súde sú v dnešnej konzumnej spoločnosti 
nepríjemné a nepopulárne. K spáse človek 
nepotrebuje milosrdného Boha, na ktorom by 
bol závislý. Stačí vlastné snaženie, skutky, 
sebazdokonaľovanie a sebaočisťovanie. A keď 
to v jednom živote „nezvládne“, tak sa môže 
znova snažiť v ďalšom živote. Tí, ktorí ukon-
čili vývojovú formu evolúcie duše, stávajú sa 
anjelskou bytosťou.

dá sa zlúčiť viera v reinkarnáciu s kresťan-
stvom?

Náuka reinkarnácie sa absolútne nedá zlúčiť 
ani s náukou Cirkvi, ani so samotným Ježišom 
Kristom. V Katechizme Katolíckej cirkvi (čl. 
1013) čítame: „Smrť je koniec pozemského 
putovania človeka, času milosti a milosrden-
stva, ktorý mu Boh dáva, aby žil svoj pozemský 
život podľa Božieho plánu a rozhodol o svojom 
konečnom osude. Po skončení nášho jediného 
pozemského života už sa nevrátime do iných 
pozemských životov. ,Je ustanovené, že ľudia 
raz zomrú.’ (Hebr 9, 27) Po smrti nejestvuje 
prevteľovanie (reinkarnácia).“

Smrť je teda podľa náuky Cirkvi koniec pu-
tovania a neexistuje prevteľovanie. Keby sme 
prijali reinkarnáciu, vylúčili by sme apoštolské 
články viery (zostúpil k zosnulým a vstal z mŕt-
vych, verím vo vzkriesenie tela a vystúpil na 
nebesia). Kresťanské ponímanie: jediná exis-
tencia človeka je na zemi. A úlohou človeka je 
komunikovať s Bohom, prijať Ježiša Krista za 
svojho Pána a Spasiteľa. Človek ho však vďaka 
daru slobodnej voľby môže aj odmietnuť. Po 
fyzickej smrti človeka je osobný súd, keď sa 
bude zodpovedať pred Bohom. Jeho život bude 
prehodnotený podľa Božích noriem zjavených 
v Božom slove, nie podľa momentálnych ľud-

Jediná šanca na život
rozhovor

u Duchovný otec ICLic. PaedDr. 
Jozef Maretta absolvoval vyššie 
štúdiá v Lubline (1998) a GTF PU 
v Prešove (2006). Je ženatý, otec šty-
roch detí. Ako duchovný správca pô-
sobil od vysvätenia (1994) v niekoľ-
kých farnostiach na Slovensku. Od 
roku 2004 je vyčlenený do služby 
exorcistu Prešovskej archieparchie.
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ských názorov. Náuka reinkarnácie odstraňuje 
realitu osobného a posledného súdu, taktiež 
neguje náuku o pekle.

Je veľmi nebezpečné byť kresťanom, ktorý verí 
v reinkarnáciu. Je to svätokrádežné a dehones-
tujúce. Ak mi Biblia, vyznanie viery, náuka 
Cirkvi a katechizmus rozpráva o niečom, a ja 
žijem niečo iné, tak akoby som žil „schizofré-
niou“, ktorá rozkladá osobnosť človeka.

Prečo je v dnešnej dobe také veľké množ-
stvo ľudí, ktorí veria v reinkarnáciu? 

Prvý taký dôvod je, že človek je telesno-du-
ševno-duchovný a všetko si pýta svoje. Ako je 
hladné telo, tak sa chce nasýtiť každá oblasť. 
A ak nemám živý vzťah s Bohom, ak nežijem 
s Kristom a v Kristovi, tak hneď príde niečo iné. 
Je množstvo ľudí, ktorí veria v reinkarnáciu, 
pretože nemajú osobný vzťah s Ježišom Kris-
tom. Na Slovensku je 80% ľudí, ktorí by mali 
patriť Kristovi, ale v konkrétnych oblastiach sa 
to neprejavuje (či v postojoch k morálke, k al-
koholizmu, v zákonoch a pod.). Akoby nebolo 
cítiť tú mohutnosť. A taký povrchný vzťah člo-
veka, ktorý nemá hĺbku, a v ktorom je zároveň 
hlad vnútra po hĺbke, spôsobuje, že prichádza 
ten, ktorý chce kradnúť. Cez nejakú filozofiu, 
náuku, cez nejakého človeka ponúka niečo, čo 
urobí ešte disharmonickejší vzťah k Bohu.

Mení sa vzťah človeka, ktorý verí v re-
inkarnáciu, k ostatným ľuďom a k sebe 
samému?

V náboženstvách, ktoré vyznávajú reinkar-
náciu, je zjavná pasivita vo vzťahu k druhým 
ľuďom. Konkrétny príklad: tí, čo žijú na uliciach 
Kalkaty, sú ponechaní napospas svojmu osudu. 
Veď keď zomrú, čaká ich v rámci reinkarnácie 
za toto utrpenie „niečo lepšie“. Videli sme, čo 
úžasné spravila Matka Terézia z Kalkaty práve 
v tomto prostredí. Ponúkla týmto ľuďom v ich 
reálnom čase Kristovu lásku, nehľadiac na to, či 
je niekto budhista, hinduista, alebo kresťan.

Niektorí kresťania si myslia, že môžu sedieť 
na dvoch stoličkách: prijímajú náuku reinkar-
nácie a tvária sa, že vyznávajú Krista. A toto 
je jedna z vecí, ktorú diabol skúša – cez tento 
spôsob skriviť vzťah s Kristom. Je to cesta, 
ktorá odporuje základným pravdám kresťan-
stva. Takto oklamaní ľudia sa potom dajú 
na cestu, na ktorej žijú život v zmätenosti, 
nejasnostiach, často nekritickosti a totálnej 
nepodriadenosti.

A voči sebe samým sa prejavuje tá niekedy 

falošná upokojenosť, že aj keď žijem v ťažkom 
hriechu, mne to neprekáža, mám pocit, že som 
už dosť dobrý a duša bude spasená. 

Prichádzate v praxi exorcistu do styku 
s ľuďmi, ktorí veria v reinkarnáciu?

Áno. Niekedy ľudia na začiatku priamo 
nevyznajú, že by mali takúto vieru. Ale pri 
rozhovore, v ktorom sa odhaľujú ich problémy, 
to potom vyjde na povrch.

Stretol som viacerých jednotlivcov či skupin-
ky, ktoré prijali náuku reinkarnácie. Napríklad 
so ženami, ktoré sú pravidelne v chráme. Potom 
sa zrazu rozhovorili o svojich minulých živo-
toch. Túto skúsenosť mali z určitých klubov, 
ktoré navštívili.

Aké majú problémy?
Rôzne: depresívne stavy, desenie a nespavosť, 

keď sa im vybavujú rôzne predstavy alebo aj 
nezriadené túžby. Strácajú pokoj. Ježiš vraví: 
„Svoj pokoj vám dávam!“ A najčastejšie je to 
práve disharmónia, nepokoj, depresia.

Potom je časté „vymývanie mozgov“, keď sú 
„duchovnými vodcami“ tlačení k „vlastnej“ 
životnej ceste, ktorá má byť pre nich lepšia, 
ideálnejšia, aktuálnejšia. Môže nasledovať 
aj izolácia od blízkych príbuzných, rozpady 
manželstiev, odchod od rodiny.

Ako môže rodina a Cirkev pomôcť človeku, 
ktorý sa nechal oklamať reinkarnáciou? 

Jedno z nebezpečenstiev je správať sa ako Zlý 
– byť žalobcom, obviniť, zavrhnúť. Pomohlo by 
viac evanjelizovať a vydávať osobné svedectvo 
života, viesť dialóg, osvetľovať, vysvetľovať, 
zavolať odborníkovi, lebo často bežne žijúci 
kresťan nemá dostatok argumentov. Dobré 
je vyhľadať kňaza, modliť sa za týchto ľudí 
a začleniť ich do živého spoločenstva Cirkvi. 
Nemôžeme len niečo zakázať (je ľahké odsú-
diť, zakázať), ale dať niečo iné. Možno je aj 
toto pozvaním pre rodinu a blízke okolie, aby 
prehodnotili svoj vzťah k Bohu.

Naši biskupi nás v pastierskych listoch po-
zývajú na mimoliturgické stretnutia. Teším 
sa, že náš arcibiskup vyzýva prehĺbiť vzťah 
k Božiemu slovu. Pozývam aj cez tieto riadky 
všetkých kňazov, aby zobrali vážne túto výzvu 
na stretnutia vo farnostiach, kde bude budova-
ný živý vzťah s Bohom. Veď máme jedinú šancu 
na život a naša duša je vzácna!

za rozhovor ďakuje Marica Kipikašová

Milí čitatelia,

mnohí z vás sa na nás obrátili so žiadosťou 
o objasnenie pripravovaného nového 
vydania gréckokatolíckych modlitebných 
knižiek. Niektorí mali obavy, že si budú 
musieť zakúpiť novú knižku. Hlavným 
dôvodom pre tieto nové vydania je fakt, že 
sa už minuli zásoby tak cirkevnoslovanskej 
knižky Spasi dušu svoju, ako aj slovenskej 
knižky Hore srdcia. Situácia je však trocha 
odlišná pri slovenskej aj cirkevnoslovan-
skej modlitebnej knižke.

V prípade slovenskej modlitebnej knižky 
pôjde len o doplnené vydanie doterajšej 
knižky Hore srdcia. Budú v ňom opravené 
malé chyby, ktoré nemenia znenie liturgic-
kých textov pre veriacich. Zároveň bude 
vydanie na konci doplnené o menlivé časti 
a Moleben k blahoslavenému vladykovi 
Vasiľovi Hopkovi. Takisto bude k vydaniu 
doplnený aj Akatist k Svätému Duchu. 
Snahou redakcie tejto modlitebnej knižky 
je zachovať strany tak, aby sa zhodovali 
v plnom rozsahu (až na záverečné strany) 
s doterajším vydaním knižky Hore srdcia. 
Zvlášť vhodné by bolo zaviesť túto novú 
modlitebnú knižku v tých farnostiach, kde 
sa ešte stále používajú staršie slovenské 
modlitebné knižky Modlime sa k Pánovi. 

Cirkevnoslovanská modlitebná knižka Spa-
si dušu svoju, ktorá sa doteraz používa vo 
farnostiach, neobsahuje niektoré menlivé 
časti sv. liturgie, napríklad vlastné tropáre 
a kondáky menším svätým, alebo 9. irmosy 
veľkých sviatkov.  Pri novom vydaní budú 
tieto časti spolu s niektorými ďalšími 
doplnené. Nová modlitebná knižka bude 
zostavená podľa vzoru Hore srdcia, na  čo 
poukazuje aj jej názov – Hori imijim serdca. 
Tak sa slávenie všetkých obradov lepšie 
zjednotí formou aj spôsobom slávenia, 
odlišný ostane iba liturgický jazyk. 

Je úlohou farárov a správcov farností, aby 
múdrym a citlivým spôsobom zavádzali do 
farností nové cirkevnoslovanské mod-
litebné knižky Hori imiim serdca. Mnohí 
veriaci možno nebudú chcieť hneď prejsť 
na novú modlitebnú knižku, a preto sa istý 
čas budú zrejme používať obe. No smer do 
budúcnosti je jasný: Knižka Hori imiim serd-
ca bude obsahovo bohatšia a úplnejšia, 
preto je veľmi vhodné, aby ju časom začali 
používať  všetky farnosti, kde sa pravidelne 
slávia cirkevnoslovanské sv. liturgie. 

Nech vydanie nových slovenských a cir-
kevnoslovanských modlitebných knižiek 
prispeje k prehĺbeniu jednoty liturgického 
slávenia celej našej Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku.  

o. Juraj Gradoš

listáreň

u „Kresťanské zjavenie vylučuje reinkarnáciu a hovorí, že človek je povolaný 
uskutočniť svoju úlohu v priebehu jedinej existencie na zemi. Toto splnenie 
vlastného poslania človek dosahuje správnym odovzdaním seba; odovzdaním, 
ktoré je možné iba v stretnutí s Bohom. Človek teda nachádza úplnú sebarea-
lizáciu práve v Bohu: to je pravda zjavená Kristom.“

Ján Pavol II.: TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE
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 spoločnosť

Jedna z najčastejších otázok znie: Čo to 
stojí? Nejako sme sa v ostatnom čase 
rozhodli všetko premeriavať a hodnota, 

ktorú na to používame, sú peniaze. Mnohí 
cez túto hodnotu vnímajú aj Cirkev, a zvlášť 
kňazov. Rozhodol som sa pátrať po tom, 
koľko náš štát dáva cirkvám z toho, čo 
vyzberá.

Štát je naozaj veľká inštitúcia. Na jej chod 
sa skladáme cez naše dane všetci, no neraz 
to nestačí. A tak si štát vezme pôžičku. Dnes 
je jej výška približne 100-tisíc korún na kaž-
dého občana, dieťa i dôchodcu. A v najbliž-
ších rokoch bude rásť. Za rok 2008 približne 
o 30 miliárd korún, čo znamená asi 6 000 
korún na každého občana. Malo by nás teda 
naozaj zaujímať, kam idú naše peniaze. Ale 
tí najväčší požierači našich daní veľmi často 
ukazujú na tých najmenších, aby odpútali 
pozornosť. A tak dnes vnímame cirkvi na 
Slovensku ako inštitúcie, ktoré nás stoja 
„nekresťanské“ peniaze.

Koľko robíme na štát

V prvom rade sa musíme pozrieť, koľko 
nás naša Slovenská republika stojí. Štátny 
rozpočet na rok 2008 vychádza z predpokla-
du, že výdavky štátu dosiahnu niečo vyše 
380 miliárd korún. To je teda suma, ktorú 
prerozdelí štát. Jej podstatnú časť vyzbiera 
z našich daní. Na zvyšok si požičia (a my 
to splatíme neskôr). K tomuto číslu treba 
pripočítať peniaze vynaložené na samosprá-
vy a rôzne iné orgány, ktoré si v súvislosti 
s udržiavaním republiky platíme. Celkovo 
ide o sumu približne 776 miliárd korún. 
Táto suma tvorí 38,8 % cien všetkého tovaru 
a služieb, ktoré sa plánujú vyrobiť u nás 
v roku 2008. Tento rok sa tak plánuje vyro-
biť u nás tovar a služby (náš hrubý domáci 
produkt) približne vo výške 1 980 miliárd 
korún (teda necelé 2 biliardy korún).

Deň daňovej slobody, ktorý vyjadruje 
celkovú mieru prerozdeľovania príjmov 
v slovenskej ekonomike, pripadol podľa 
analýzy Združenia daňových poplatníkov 
Slovenska a Nadácie F. A. Hayeka v tomto 
roku na štvrtok 22. mája. Ide o zatiaľ naj-
lepší výsledok, ktorý Slovensko vo svojej 
samostatnej ére dosiahlo. Oproti vlaňajšku 

si slovenskí pracujúci polep-
šili o tri pracovné dni.

Deň daňovej slobody je 
obrazne povedané dňom, 
do ktorého priemerný občan 
odovzdá celý svoj zárobok štátu na daniach 
a ďalších povinných platbách, zatiaľ čo od 
nasledujúceho dňa si celý svoj zárobok 
ponecháva. Ak by teda celkové daňové 
zaťaženie predstavovalo päťdesiat percent, 
znamenalo by to, že v prenesenom zmysle 
občania pol roka pracujú pre štát a pol 
roka pre seba a svoju rodinu. Podľa týchto 
údajov z každej vyrobenej koruny dáme na 
štát takmer 39 halierov.

Koľko stoja cirkvi a náboženské 
spoločnosti

Cirkev je v našej republike platená pria-
mo zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo 
kultúry SR. Tomu bola v tomto roku vy-
delená suma na hospodárenie vo výške 
5,13 miliardy korún. Z nich 992,6 milióna 
putuje na všetky cirkevné inštitúcie, platy 
a charitu (aj diakoniu). Ak neuvažujeme 
o charite a diakonii ako o inštitúciách pre 
Cirkev, ale pre núdznych, čo by štát musel 
zabezpečovať inou (a drahšou) cestou, tak 
nás cirkvi na Slovensku v roku 2008 stoja 
919,3 milióna korún.

Teraz niekoľko čísel. Lístky do divadla sú 
naozaj veľmi drahé (na rozdiel od sumy, 
ktorú dávame ako veriaci do zvončeka, kto-
rá slúži pre naše pohodlie v chráme – teplo, 
svetlo...). Napriek tomu dostávajú divadlá 
zo štátneho rozpočtu o viac než 10% viac 
peňazí než Cirkev. Ide o sumu prevyšujúcu 1 
miliardu korún. Národná rada, jej poslanci, 
sekretárky a asistenti nás v tomto roku 
budú stáť dokonca až 1,19 miliardy korún. 
Prezident a jeho kancelária „iba“ 133,4 
milióna. Slovenská akadémia vied viac 
než 1,83 miliardy a Slovenská informačná 
služba vyše 1,19 miliardy korún.

Kedy ste boli naposledy v divadle alebo vy-
užili jeho „služby“? Kedy ste využili služby 
Slovenskej akadémie vied alebo Slovenskej 
informačnej služby? A to nehovorím o pá-
noch poslancoch a ich zmysle pre nás a pre 
poctivú službu občanom. Na druhej strane 

služby cirkví na Slovensku sa využívajú 
pomerne často (aspoň raz týždenne).

Koľko pracujem pre iných?

Človek na Slovensku pracuje pre výdavky 
štátu skoro päť mesiacov v roku. Z nich na 
cirkvi za celý rok pracuje 81 minút, teda 
93 sekúnd týždenne. Z tých 93 sekúnd sa 
platí 3 511 duchovných a ďalšie stovky 
zamestnancov cirkví. Čiže na konkrétneho 
duchovného všetci za celý rok pracujeme 
1,4 sekundy. A on pre nás každý týždeň od-
slúži jednu asi hodinovú liturgiu (190 800 
sekúnd ročne), ktorá je v nedeľu zadarmo, 
je poradcom, psychológom, údržbárom, 
ekonómom... A to jeho „prácu“ vnímam 
len čisto z pozemského a nie Božieho hľa-
diska. A tak ak porovnám len čas, ktorý 
kňaz venuje svojim veriacim (napríklad 
50 hodín týždenne) vynásobený počtom 
duchovných, dostanem 9 257 964 hodín. 
Naproti tomu čas venovaný 2,3913 milió-
nom zamestnancov pre Cirkev predstavuje 
3 228 255 hodín, čo je asi tretina z času 
vynaloženého kňazom.

Ak si teraz hovoríte, že to má robiť ako 
obetu a službu Bohu, potom tu musíme 
vnímať aj iné aspekty, ktoré túto jeho služ-
bu ešte zhodnotia. A to niekoľkonásobne. 
Veď ako si oceníte spoveď a očistenie duše? 
Alebo akú hodnotu má spása, ktorú vám 
Boh dáva skrze Cirkev?

Ak by sme chceli porovnať vynaložený čas 
na kňaza s inými, tak napríklad na jedného 
prezidenta a jeho aparát pracujeme skoro 
12 minút za celý rok. Na každého z po-
slancov Národnej rady a jeho aparát po 42 
sekúnd. V tomto kontexte je 1,4 sekundy za 
rok na každého duchovného a jeho „aparát“ 
tak veľa? Na budúci rok to bude zase menej. 
Ale má význam vôbec o tom hovoriť? Veď 
tento čas v práci sto či tisíckrát znásobený 
venujeme iným aktivitám – fajčeniu, kle-
betám, relaxu ... Tak veľmi nám tá necelá 
druhá sekunda chýba? n

KoľKo  
nás stojí CirKev?
Juraj GRaDOš
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Som Ukrajinka žijúca na Slovensku. Za 
všetko, čo sa v mojom živote udialo, 
vďačím Najsvätejšej Trojici. Chcem 

svedčiť o tom, ako som stretla vo svojom 

živote živého Pána, Ježiša Krista, cez príhovor 
Bohorodičky, nebeskej Matky.

Veľmi Pána milujem a za všetko mu ďaku-
jem, lebo mi ukázal svoju nesmiernu lásku. 
Nepozeral na moje hriechy, nič mi nevyčítal 
a všetko odpustil, prijal ma za svoje dieťa 
takú, aká som, miluje ma a za môj život za-
platil drahocennou krvou. Veľmi ho milujem 
a chcem žiť tak, ako sa mu to páči. Všetko mu 
môžem zveriť, odovzdať do jeho vôle a on sa 
postará, lebo je verný vo všetkom.

Pochádzam zo 16 detí, 11 detí ešte žije. 
Otca som stratila, keď som mala šesť rokov. 
Mama nás vychovávala prísne. Bola som 
pokrstená, ale moja viera bola nulová. Do 
chrámu som nikdy nechodila, lebo tam, kde 
som žila, chrám nebol. A viera bola aj tak 
všade zakázaná.

Nemala som prvé sväté prijímanie, nepo-
znala som Božie prikázania, nevedela som 
sa vôbec modliť. Matka nám občas rozprávala 
o Bohu, ale aj tak som tomu nerozumela. 
Učila ma, že čokoľvek zlé urobím, je to hriech. 
Žila som v tomto ponímaní Boha.

Vydala som sa za Slováka. Svadbu sme mali 
na úrade v Užhorode. Manžel Boha nepoznal 
a tiež ho vnímal podobne ako ja. Vtedy nám 
to neprekážalo.

Mali sme spolu tri deti. Na Slovensko sme 
sa prisťahovali v roku 1972.

Od roku 1982 som začala mať vážne zdra-
votné problémy. Všetko sa na mňa zrútilo. 
Nemohla som uveriť tomu, čo sa stalo. Ne-
vedela som prijať to, že mám toľké zdravotné 
problémy. Začala som chodiť po lekároch, 
dostala som sa do nemocnice, viackrát som 

odpadla. Lekári zistili, že môj zdravotný stav 
je vážny. Postupne som strácala železo, červe-
né krvinky, ubúdalo mi kostnej drene. Okrem 
toho mi zistili vredy na dvanástniku, cysty 
na štítnej žľaze, päť rokov som krvácala pre 
ženské problémy, mala som ischemickú cho-
robu srdca, cysty na ľadvinách, zápal ľadvín 
a padnutú pravú ľadvinu. Tiež som mala 
silné migrény, trpela som ťažkou nespavos-
ťou. Mala som veľké problémy s močovými 
cestami – stále krv v moči, zápal pankreasu, 
poškodenú pečeň.

Keďže som nepoznala osobne Pána Ježiša, 
hľadala som oporu v ľuďoch. Navštevovala 
som psychotronika aj vešticu, ktorá mi veš-
tila z tarotových kariet.

Bolo mi zdravotne veľmi ťažko, ale nevedela 
som si sama pomôcť a všetky ostatné spôsoby 
liečby zlyhali. V manželstve som tiež nemala 
oporu, lebo manžel bol neveriaci a nevedel, 
ako mi má pomôcť. Pre zdravotné problémy 
som sa dostala na invalidný dôchodok.

Raz som dostala od jednej známej obrázok 
Božieho srdca a obrázok Panny Márie. Na 
zadnej strane obrázka bol po slovensky na-
písaný text, ale keďže som nevedela dobre po 
slovensky, tak som nevedela, o čom ten text 
je. V srdci som začala pociťovať, že sa ma Pán 
začína dotýkať. Chcela som zrazu zmeniť svoj 
život, mala som chuť ísť na svätú spoveď, 
začala som vnímať veci, ktoré som doteraz 
nevnímala. Mala som v duši nepokoj, nespa-
vosť, ale bolo to akési iné. Uvedomila som si, 
že nemám všetky sviatosti, že nežijem v svia-
tostnom manželstve. Začala som si kupovať 
náboženskú literatúru, rôzne modlitebníky. 
Každý deň som sa začala dve hodiny modliť 
pred svätým obrázkom, plakala som a prosila 
som nebeskú Matku o pomoc. n

(dokončenie v budúcom čísle)

svedectvo

 BIBlICké OtáZNIky MARICe kIPIkAŠOVeJ

je pravda, že posteľ bola v Palestíne 
obvyklým úžitkovým predmetom?

Nie, nie je.
V Palestíne bola posteľ prepychom. 

Chudobní a pocestní spávali priamo 
na zemi, prikrytí iba plášťom (Gn 28, 11; Ex 
22, 26; Dt 24, 13). Bohatší ľudia však užívali 
rohožku alebo žinenku, ktorá mohla byť 
ľahko prenášaná (Mt 9, 6). Rohožka (alebo 
koža) bola počas dňa zvinutá, aby nezabe-
rala príliš veľa miesta. Na cesty sa brávalo 
lôžko visuté, ktoré bývalo uväzované medzi 
stromy na ochranu proti šelmám. Bola to 
rohožka alebo kus plátna (Mk 2, 4. 9; 6, 
55; Lk 5, 24; Sk 5, 15). Ako prikrývka slúžil 
vlastný plášť. Preto Ex 22, 26 nn zakazuje 
brať plášť ako zálohu. V Egypte už mali po-

stele (Gn 47, 31), ale v Palestíne sa s nimi 
stretávame až v dobe kráľovskej (2 Kr 1, 4. 6; 
4, 10). V severnej ríši sa zrejme ujali postele 
asýrskeho typu s podhlavníkom (Am 3, 12), 
všelijako zdobené, napr. slonovinou (Am 6, 
4), a podľa účelu upravené (Gn 47, 31; Est 
1, 6). Príslovia (7, 16) hovoria o závesoch 
okolo lôžka. Postele boli zhotovované z dreva 
alebo železa (Dt 3, 11). K posteli obvykle 
patrila aj žinenka, prikrývka a kozí vankúš. 
Prikrývka bola často pestrofarebne vyšívaná. 
Pod hlavu sa dával kozí vankúš (1 Sam 19, 
13) alebo nejaká iná poduška (podhlavník). 
Na spanie často slúžila aj lavica pristavená 
k stene miestnosti. n

Boh je naozaj živý

Jana Juričková

Iba buď!
Ešte neskončila tvoja púť

tak pekne buď

človeče ďalej na zemi

Aj keď si strápený

si mojím stvorením

si mnou stvorený

zbavím ťa tvojich pút

budeš mnou nesený

...do raja...

...kde som Ja.

***

Ľúbiš ma takú, aká som

BEZPODMIENEČNE!

S vyrážkou pod nosom

Vieš, kto som vo vnútri

Vidíš ma aj zvonku

Máš v nebi i na zemi

Veľkú obrazovku...

A sleduješ môj každý krok

Každú jednu cestičku

Poznáš moju dušičku:

Vieš, keď mám slzy na krajíčku

i keď ti spievam pesničku

...a ďakujem v nej za Teba.

***

Ústa si mi namazal medom,

aby Tvoje slová boli Chlebom

pre hladných po Tebe –

po živom Chlebe.

...a krájal si sa pre nás

(živý na kríži)

aby sme Ťa mali

ako čerstvý Bochník

každý deň na Stole.

Oľga
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nevera   
Jedni tvrdili: Odpustiť neveru? Veď to 

sa nedá, nedá sa odpustiť to, čo rozbije 
všetko pekné a romantické, čo fungovalo 

niekoľko rokov. Nemožno dať šancu člove-
kovi, ktorý už sklamal a podviedol, pretože 
to kedykoľvek môže urobiť znova. Človek, 
ktorý bol neverný, si jednoducho odpustenie 
nezaslúži. 

Tí druhí zasa tvrdili: Odpustiť? Prečo nie, 
veď manželstvo nemusí byť vždy o tom istom 
partnerovi. Dá sa odpustiť, pretože každý raz 
môže padnúť. Áno, vedel by som odpustiť, 
znela ďalšia odpoveď, ale stanovili by sme 
si nové podmienky a pravidlá spoločného 
života. Iná opýtaná zasa tvrdila: „Odpustila 
by som, ale už by som ho nemilovala, zo-
stala by som s ním iba kvôli deťom.“ A ešte 
mnohé iné odpovede padli na túto, zdá sa, 
citlivú otázku. Pozastavil som sa ale pri jed-
nej odpovedi, v ktorej jeden z respondentov 
povedal: „Kto je bez hriechu, nech prvý hodí 
kameňom.“

Neviem, či šlo o úprimnú odpoveď, alebo 
o lacnú reprodukciu Božieho slova. Oslovilo 
ma ale to, že z mnohých odpovedí, ktoré 
vôbec nemali podtón čohosi duchovného, 
zrazu zaznieva jediná odpoveď, ktorú ako-
by medzi respondentmi povedal sám Ježiš 
Kristus. A práve to je veľmi dôležité, aby 
sme svoju vieru prežívali, aby sme sa na 
závažné otázky pýtali Ježiša Krista: „Čo si 
o tom myslíš ty? Čo mi chceš povedať?“ Aby 
sme sa pýtali Cirkvi, ktorá je tajomstvom 
i predmetom viery a Kristovým nástrojom: 
„Ako mi chceš poradiť? Ako mi chceš po-

môcť?“ Ak tieto a im podobné otázky budú 
vychádzať z úprimného srdca hľadajúceho 
odpoveď, zaiste sa staneme svedkami toho, 
že Boh nikdy nemlčí, ak ho úprimne žiadame 
o pomoc, ale že nám prostredníctvom Slova 
či osoby, ktorú nám posiela do života, dáva 
vždy jasnú a konkrétnu odpoveď, že Cirkev 
sa neuzatvára pred ľudským problémom, ale 
naopak, vždy vychádza človekovi v ústrety 
a hľadá riešenie, ako môže byť nápomocná 
tomu, kto zakúsil hriech v akomkoľvek zmys-
le slova vo vlastnom živote. 

Nevera verzus láska

Aby sme dokázali nájsť vhodné odpovede 
na vyššie položené otázky, treba sa najprv 
pozastaviť nad tým, o čo vlastne v nevere ide 
a čo to znamená vo vzťahu k viere a k Bohu. 
Jeden z najdôležitejších dokumentov Cirkvi – 
Katechizmus Katolíckej cirkvi nazýva neveru 
cudzoložstvom, ktoré je istou nespravodli-
vosťou. Kto sa jej dopúšťa, nedodržiava svoje 
záväzky a porušuje znak zmluvy, ktorým je 
manželský zväzok, narúša právo manžel-
ského partnera a ohrozuje ustanovizeň tým, 
že porušuje zmluvu, ktorá je jej základom. 
Vystavuje nebezpečenstvu dobro ľudského 
plodenia a dobro detí, ktoré potrebujú trvalý 

zväzok rodičov. Zo spomenutého vyplýva, 
že nevera nie je čímsi, čo musí hneď, ak sa 
jej človek dopustí, zničiť manželstvo alebo 
priateľský vzťah, ale môže vážne naštrbiť 
a ohroziť vzťahy a zväzok manželstva, pre-
tože vytvára napätie medzi partnermi. Ak sa 
pozrieme na koreň a dôsledok nevery, treba 
skonštatovať, že nevzniká len tak, z ničoho 
nič, ale má svoj pôvod. Zvyčajne ide o nepo-
chopenie a zlú interpretáciu lásky, čo má za 
následok sklamanie či narušenie vlastných 
predstáv o manželskom šťastí a pohode. 
Treba tu ale brať do úvahy skutočnosť, že 
existuje mnoho podôb lásky. Toto tvrdenie 
potvrdzuje aj pápež Benedikt XVI. vo svojej 
encyklike Deus Caritas est, pričom hovorí 
o tej, ktorú nám ponúka Biblia – o láske po-
chádzajúcej z tradície Cirkvi a v neposlednom 
rade o ľudskej láske, pričom rozlišuje slová 
eros, ktorým sa označuje svetská láska, od 
slova agapé, čo označuje lásku založenú na 
viere. Na inom mieste v tej istej encyklike 
charakterizuje veľkosť Božej lásky tak, že 
jeho láska k človeku je zároveň pre človeka 
odpúšťajúcou láskou, ktorá je taká silná, že 
obracia Boha proti nemu samému – totiž jeho 
lásku proti jeho spravodlivosti. Z tejto lásky 
sa má odvíjať aj ľudská láska k blížnemu, 
ktorá je cestou stretnutia sa s Bohom. 

 slovo v rodine

Pred nejakým časom som v istej ankete videl zaujímavú otázku, 
v ktorej sa pýtali respondentov: „Treba odpustiť neveru?“ Samotná 
otázka ma zaujala, preto som si prečítal odprezentované názory. 
Dalo by sa povedať, že všetky odpovede možno zhrnúť do dvoch 
kategórií – tých, čo boli „za“ a tých, čo boli „proti“, pričom akoby sa 
nikto „nezdržal hlasovania“. Každý chcel vyjadriť svoj názor.

Peter TIRPáK   
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Na základe mnohých negatívnych skúse-
ností, a to aj skúseností s neverou, si niektorí 
ľudia myslia, že láska je iba „fatamorgána“, 
za ktorou síce utekáme, ale nakoniec je stá-
le iba tým, čím je – ilúziou. To, čo sa nedá 
uskutočniť. Problém, prečo sa láska nejaví 
ako jednoduchá a uskutočniteľná, je v tom, 
že jej prejavy má každý človek ohraničené 
len podľa svojich predstáv. Ak vzťah vydrží, 
hovoríme o veľkej láske, no ak sa vzťah či 
manželstvo dostávajú do krízového obdobia, 
často je to pre oboch partnerov len sklamanie 
zo života a ďalšia trpká skúsenosť, ktorá 
presviedča, že pravá láska nie je možná. 
Proti tejto skepse Cirkev argumentuje tým, že 
láska je možná, môže sa vydariť a skutočne 
sa vydarí, ak sa ľudia pridŕžajú „návodu na 
používanie“ toho, od koho láska pochádza, 
teda od Boha. Božie zákony sú zákonom 
lásky, gramatikou lásky, návodom na pou-
žitie lásky, návodom, ako môže láska rásť, 
existovať a prežiť napriek všetkým skúškam. 
Ľudská láska nemôže nahrádzať Boha. Totiž-
to bez Boha nikdy nebudeme vedieť milovať 
skutočnou láskou, ktorá by vydržala všetky 
nástrahy, ktoré manželov stretávajú. To, akú 
podobu má mať láska k Bohu i k blížnemu, 
opisuje apoštol Pavol vo svojom hymne 
v liste Korinťanom, keď píše, že láska má 
byť trpezlivá, nemá závidieť, vypínať sa, vy-
statovať sa, nemá byť nehanebná, sebecká, 
nemá sa rozčuľovať, myslieť na zlé a nemá 
sa radovať z neprávosti, ale má sa radovať 
z pravdy. 

Ďalším nedostatkom pri chápaní a pre-
žívaní lásky, ktorý v mnohých prípadoch 
vyúsťuje do krízy vzťahov, je presvedčenie 
človeka, že láska má nutný súvis iba so 
sexuálnou potrebou či telesnou blízkosťou 
muža a ženy. Problém nastáva vtedy, keď sa 
cieľ intímneho, sexuálneho života, ktorým 
je plodenie detí, nahrádza iba sebauspokoje-
ním, pretože tu sa láska mení na egoizmus. 
Preto, aby v manželstve nenastávala takáto 
forma egoizmu, je nevyhnutné chápať lásku 
a sexualitu ako duchovno-telesný vzťah. 

Nesmie to byť sebectvo, ale vernosť, vrúcnosť 
a oddanosť, ktorú si manželská láska svojou 
povahou vyžaduje. To znamená brať ohľad 
na druhého, rešpektovať ho s láskou, chápať 
jeho psychiku, jeho sklony a potreby. V súvis-
losti s dokonalou, resp. nedokonalou láskou 
si treba ale uvedomiť, že nech sa manželstvo 
a láska nachádza kdekoľvek, na akomkoľvek 
bode, vždy existuje priestor pre rast a malé 
zmeny, ktoré môžu priniesť veľký výsledok.

  

Obnova lásky  
ako prostriedok proti nevere

Nedá sa povedať, že existuje jeden a vše-
obecný liek na obnovu lásky. Lebo každá 
bolesť, každé nedorozumenie či zranenie 
v manželstve má svoju špecifickosť, a teda aj 
vyriešenie takéhoto stavu si vyžaduje zaiste 
osobitnú pozornosť. Treba ale pripomenúť, 
že pre kresťana existuje istý obraz, ktorého 
prijatie znamená zásah do manželstva v po-
zitívnom zmysle slova. Katechizmus sa tu 
odvoláva na homíliu pápeža Pavla VI., ktorý 
tvrdí, že práve nazaretský dom je škola, ktorá 
nás učí o pravej hodnote rodiny, manželstva 
a lásky. Práve v prijatí tohto obrazu môže 
človek neraz nájsť odpoveď na krízu, ktorú 
prežíva, a to aj na krízu nevery. Niektorí 
ľudia si v manželstve nevedia dať rady. Buď 
stále zápasia a zraňujú sa, alebo sa vzdávajú 
a stratia úctu sami k sebe. Takýmto stavom 
potom trpí celá rodina. Konflikty v manžel-
stve nemožno riešiť ani bojovnosťou, ani pa-
sivitou. Ani pokora nie je riešenie. Konflikty 
treba riešiť vytrvalým úsilím o dorozumenie 
sa v láske. Kto chce dosiahnuť harmonický 
vzťah po vzniknutom nedorozumení, nemôže 
sa podvoliť pocitu nepriateľstva a nekon-
trolovaného hnevu. Ak dáme voľný priebeh 
nepriateľstvu, svedčí to o tom, že sme stratili 
dôveru a že už neveríme v zlepšenie veci. 
Kým niekto verí, že veci sa môžu zlepšiť, 
zostáva zdržanlivý aj v konflikte. Ak všetko 
odhodí, siahne po nepriateľských slovách 
a činoch. Zdržanlivosť však živí nádej 

a podporuje novú zdržanlivosť aj u druhej 
stránky. Teda aj lásku môžeme obnoviť, ba 
dokonca získať ju späť v tejto spoločnej nádeji 
a dôvere. Aby obnova lásky mala naozaj vo 
vzťahu dvoch ľudí – manželov – opodstat-
nenie, či dokonca úspech, je veľmi dôležité, 
aby sa manželia učili od začiatku prijímať sa 
navzájom takí, akí sú. Nikto nemá len dobré 
vlastnosti, ktoré sú nám príjemné. Prijímať 
druhého človeka znamená mať ho rád aj 
napriek jeho nedostatkom, pretože milovať 
znamená v podstate darovať sa iným. Lásku 
ani zďaleka nemožno stotožňovať s inštink-
tívnou náklonnosťou, pretože láska je vôľové 
rozhodnutie kráčať smerom k iným. Na to je 
ale potrebné odpútanie sa od seba a zamera-
nie sa na toho druhého. Je to zložitý proces, 
ktorý sa nemusí vydariť hneď na prvýkrát. Ak 
to však človek dokáže, dostáva sa k zdroju 
vyrovnanosti a šťastia, ktoré sú nevyhnutné 
pre obnovu prežívania lásky. 

Ak by sme sa chceli teda dopátrať odpovede 
na otázku, či odpustiť neveru, mali by sme 
sa zamyslieť nad tým, čo je pre kresťana 
dôležité: odpúšťať alebo oplácať? Hľadať 
to, čo sa stratilo, alebo začínať odznova 
v úplne inom prostredí s iným človekom? 
Myslím, že aj tu by zaznelo to známe „koľko 
ľudí, toľko názorov“. Podstatné je ale to, že 
každý nevydarený vzťah či kríza v manžel-
stve neznamená koniec všetkého. Vždy je 
možnosť zmierenia sa a odpustenia. Práve 
to je obrazom nášho Spasiteľa, že odpustil 
to, čo nikto iný – hriech, ktorý mal človeka 
pripraviť o všetko krásne, čo pre nás Boh 
pripravil. n

 OtáZkA PRe VáS 

Ako by ste riešili neveru partnera?

Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.

bolo by mi to jedno 2 %

neodpustiť, no žiť spolu 2 % rozluka (rozchod) 6 %

rozvod 2 %

odpustenie 59 %

odpustiť, ale 
nezabudnúť 29 % 

uNajčastejšou príčinou rozvodov 
nie je nevera

Rozdielnosť pováh, záujmov a názorov je 
najčastejšou príčinou rozvodov v minulom 
roku. Ako dôvod rozvratu manželstva to 
uviedlo 7 519 žien a rovnaký počet mužov. 
Vyplýva to zo štatistiky Ministerstva spra-
vodlivosti SR.

Až 1 341 manželstiev sa rozpadlo pre neve-
ru muža a ďalších 1064 pre jeho nadmerné 
požívanie alkoholu. U žien je toto číslo pod-
statne nižšie – nevera sa podpísala pod 781 
rozpadov manželstiev a alkohol pod 125.

Manželstvo uzavreté neuvážene uviedlo 
ako dôvod odlúčenia 462 mužov a žien. Pre 
sexuálne nezhody sa rozpadlo manželstvo 
47 mužom a 47 ženám. Vo viac ako 2 000 
prípadoch súd nezistil príčiny ukončenia 
partnerského vzťahu.

V minulom roku prišlo na slovenské súdy 
takmer 15 500 návrhov na rozvod. Súdy 
rozviedli vyše 12 000 manželstiev. Oproti 
roku 2006 je to však pokles o 550 rozvodov. 
V 87 prípadoch súdy zamietli vlani návrh na 
rozvod, najčastejšie kvôli deťom. (TASR)
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Po Abrahámovi a Izákovi sa spolu so 
všetkými synmi usadil v Hebrone aj 
Jakub, aby tam prežil pokojnú starobu. 

Netušil, že jeho plány naruší strata milova-
ného syna Jozefa. Bol jeho najobľúbenejším. 
A to nielen preto, že bol Rácheliným synom. 
Jozef mal všetky najlepšie vlastnosti svojich 
bratov. Bol vznešený ako Ruben, čo pripomí-
nalo vlastnosť prvorodených. Dobrotivosť, 
vlastná Júdovi, ho predurčovala na úlohu 
kráľa. Vyznačoval sa nevšednou múdrosťou 
(ako Isachar) a schopnosťou prorokovať ako 
Lévi.

Pri pozornejšom štúdiu zistíme, že v mno-
hom sa podobali aj životné osudy Jakuba 
a Jozefa:

• Rebeka a Ráchel boli dlhý čas neplodné, 
a tak narodenie oboch praotcov považujú 
židovskí učitelia za zázrak. 

• Jakub zápasil s Ezauovou nenávisťou 
podobne, ako sa Jozef netešil priazni svojich 
bratov.

• Oboch sa ich bratia pokúsili zabiť.
• Napriek problémom sa obom, Jakubovi 

aj Jozefovi, vďaka Božej milosti podarilo 
rozmnožiť ich majetok.

• Manželky si našli mimo zeme, ktorú im 
dal do vlastníctva Boh. Ale Pán ich ochraňoval 
aj mimo zeme Izrael a ako znak požehnania 
a milosti im dával hojnosť detí, ktoré sa stali 
zakladateľmi židovského národa.

• Obom sa Pán prihováral cez sny a cestou 
ich neraz sprevádzali anjeli.

• Požehnanie, ktoré na nich Boh vylieval, sa 
rozširovalo aj na tých, ktorí s nimi žili (dom 
Labana aj faraónovo obydlie).

• Obaja zostúpili do Egypta a tu aj obaja 
zomreli.

Židovskí mudrci sa však zhodujú na tom, 
že hlavnou príčinou Jakubovej lásky k Joze-

fovi bola jeho neobyčajná znalosť 
Tóry. Otec ho osobne vyučoval 
všetky tajomstvá učenia, a tie 
potom Jozef sčasti rozprával ďalej 
bratom. Nečudo, že otec stále viac 
oddeľoval Jozefa od ostatných. 
Pestrofarebné rúcho s dlhými ru-
kávmi túto priepasť ešte zväčšilo, 
keďže jeho nosenie vylučovalo 
akúkoľvek fyzickú prácu (porov. 
Gn 37, 3).

Hoci sa Jozef vyznačoval nevšed-
ným poznaním Tóry, chýbala mu 
rozvážnosť muža. „Videl som, ako 
jedli mäso živého zvieraťa,“ žalo-
val v mladíckej horlivosti otcovi 
na svojich bratov. V skutočnosti 
videl, ako sa zviera po tom, čo ho 
zabili, v kŕči nadvihlo, a bratom 
vyčítal, že ho nezabili spôsobom, 
akým prikazuje Tóra. V tom, čo 
hovoril otcovi, bola časť pravdy, 
ale nebolo nevyhnutné o tom 
rozprávať. Preto ho Pán potrestal: 
„Vyhlásil si, že zviera, ktoré jedli, 
nebolo zabité podľa zákona,“ po-
vedal Pán. „Preto uvidíš, ako ho 
zabíjajú presne podľa Tóry, keď v jeho krvi 
budú chcieť namočiť tvoje rúcho.“

„Počul som, ako nazvali synov Baly a Zelfy 
otrokmi,“ žaloval otcovi ďalej (porov. Gn 37, 
2). V skutočnosti ich nazvali „synmi slúžok“, 
ale spravili tak v kontexte rozhovoru o tom, 
v akom stave boli ich matky pred svadbou 
a aké postavenie neskôr získali. Veľmi dobre 
vedeli, že Jakub ešte pred svadbou obidve 
slúžky oslobodil. „Mylne si podozrieval svo-
jich bratov a súdil si unáhlene. Preto na vlast-
nej koži zakúsiš, čo znamená byť otrokom,“ 
reagoval na Jozefovo donášanie Pán.

„Videl som, ako kupčili s kanaánskymi že-
nami,“ pokračoval v sťažnostiach Jozef. Bra-
tia sa v skutočnosti rozprávali s miestnymi 
ženami, udržiavajúc pracovné vzťahy, ktoré 
Tóra nezakazuje. Jozef mylne predpokladal, 
že podobná komunikácia je zakázaná.

„Ty si myslíš, že si spravodlivejší ako tvoji 
bratia,“ povedal Pán, „vyskúšam ťa teda. 
Žena Putifara ťa bude pokúšať a uvidíme, ako 
sa zachováš v podobnej situácii.“

Hoci Jozef rozprával otcovi o konaní svo-
jich bratov s cieľom, aby kráčali po správnej 
ceste, postupoval unáhlene a nepremyslene. 
Aj keby bratia skutočne vykonali niečo, čo 
Tóra zakazuje, mal Jozef najprv osloviť ich 
v súkromí a až potom v prípade potreby 
ísť za otcom. Keďže tak nespravil, každá 
jeho „informácia“ je považovaná Tórou za 
zlorečenie, ktoré si žiada trest. Čoskoro sa 
o tom presvedčil so všetkou prísnosťou, ktorú 
v Zákone nájdeme.

Nečudo, že po podobných situáciách, ktoré 
sa opakovali často, sa bratia začali Jozefovi 
vyhýbať. Ani sa nesnažili robiť dojem, že je 
všetko v poriadku, čo židovskí učitelia hod-
notia ako pozitívny fakt, keďže sa nechceli 
poškvrniť falošnosťou, ale snažili sa zachovať 
si priamy a pravdivý charakter (porov. Gn 
37, 4).

spracovala Valéria Juríčková

 legenda / midraš

 ZRkAdleNIA AleXANdRA NeMCA

Podoba lásky

Po mnohých rokoch šetrenia sa starší 
manželia rozhodli uskutočniť svoj 
sen z mladosti a kúpili si dovolenku 

v Grécku. Mali spoločnú túžbu ruka v ruke 
vystúpiť ma aténsku Akropolu.

Kúpili si dovolenkové oblečenie, deti im 
požičali fotoaparát, aby si mohli zvečniť vý-
stup na túto 157 m nad morom vyčnievajúcu 
vyvýšeninu s nádhernou antickou stavbou 
na vrchole.

Let lietadlom bol pokojný a Atény ich priví-
tali horúcim slnkom a modrým bezoblačným 
nebom.

Keď po prehliadke mesta konečne zastali 
pred schodmi vedúcimi na Akropolu, starý 
pán si vložil pod jazyk tabletku nitroglyce-
rínu, zhlboka sa nadýchol a povedal man-
želke: „Ty choď, ja si tu sadnem na lavičku 
a počkám ťa.“

Manželka sa s porozumením pozrela na 
manžela a odvetila: „Bez teba nepôjdem, 
radšej tu budem oddychovať s tebou.“

Potom mlčky, ruka v ruke sedeli na lavičke 
a hľadeli na Akropolu, pretože láska je oveľa 
viac ako nesplnený sen. n
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Svätý mučeník Eusignios

Narodil sa v Antiochii okolo roka 250 
po Kristovi. Hoci bol kresťanom, bez 

ujmy prežil nielen obdobia, keď v Rímskej 
ríši panovali cisári naladení voči Cirkvi re-
latívne pozitívne, ale aj obdobia, keď tam 
panovali cisári naladení voči nej veľmi 
nepriateľsky, ako Dioklecián a Maximián. 
Predsa však vo vysokom veku, keď mal už 
stodesať rokov a Rímskej ríši vládol Julián 
Odpadlík, zomrel mučeníckou smrťou. 
Prečo? Odpoveďou je nasledujúci príbeh.
Keď raz Eusignios kráčal po meste, stretol 
dvoch mužov, ktorí medzi sebou búr-
livo diskutovali. Ich diskusia bola čoraz 
vášnivejšia, až napokon prerástla do 
prudkej hádky. Vtedy ho obidvaja oslovili 
s prosbou: „Vieme, statočný muž, že si bol 
dlho vojakom, preto poznáš zákony. Pro-
síme ťa, rozrieš našu hádku a vynes svoj 
spravodlivý rozsudok.“ Eusignios súhlasil, 
pozorne si vypočul stanovisko jedného 
i druhého muža a napokon dal jednému 
z nich za pravdu, kým o druhom povedal, 
že sa mýli.
Nato sa muž, ktorému Eusignios nedal za 
pravdu, urazil, išiel na úrady a zažaloval 
ho, že vyznáva kresťanskú vieru. V dô-
sledku toho bol Eusignios vypočúvaný 
a napokon popravený.
Hoci zomrel mučeníckou smrťou veľmi 
rád, predsa pre nás vyplýva z jeho príbehu 
poučenie. Treba veľmi starostlivo zvážiť, 
či budeme robiť iným sudcu v nejakom 
spore. Ak máme istotu, že to má zmysel, 
tak to urobme, ale v opačnom prípade to 
radšej odmietnime. Nie nadarmo sa totiž 
hovorí, že niekedy je hovoriť striebro, ale 
mlčať zlato.

Marcel Gajdoš

Hneď v prvých veršoch, ktoré hovoria 
o Elihuovi, nás zarazí jeho hnev: „Tu 
však vzkypel hnevom Barachelov 

syn Elihu ...Vzkypel proti Jóbovi hnevom, 
že sa vyhlásil za nevinného pred Bohom. Aj 
proti jeho trom priateľom vzkypel hnevom, 
lebo nenašli, čo by odpovedali ... Keď však 
Elihu zbadal, že tí traja mužovia nemajú čo 
odpovedať, vzkypel hnevom.“ (Jób 32, 2 – 5) 
Neviem, ako na vás, ale na mňa tento hnev 
pôsobí ako reakcia mladého, sebavedomého 
človeka, ktorý má na všetko správny pokro-
kový názor. A nielen názor. Myslí si, že presne 
vie, čo by mal Jób spraviť a všetkých, ktorí 
sa mu dovtedy snažili pomôcť, považuje za 
„hlupákov“, ktorí na to doteraz neprišli. Iste, 
troška preháňam. Ale len preto, aby sme si 
lepšie všimli Elihuovu domýšľavosť a pýchu. 
Na druhej strane je Elihu celkom vhodným 
príkladom mnohých mladých ľudí, ktorým 
(logicky) chýba dostatok životných skúse-
ností, ale to im vôbec nebráni, aby sa cítili 
kompetentní súdiť všetko, čo bolo spravené, 
kým neprišli oni. S ľahkosťou kritizujú kaž-
dého, kto s nimi nezdieľa ich názor. Zrejme 
doteraz nezažili žiaden vážny neúspech, čo 
im dáva v ich očiach právo považovať sa za 
úspešných a šikovných. Lenže úspech bez 
pokory vedie vždy k tyranii! Vždy!

Elihu poukazuje na skutočnosť, ktorá je čas-
to hlavným syndrómom života v Cirkvi: roz-
čarovanie mladých ľudí z „otcov“. Elihu nie je 
hlúpy a ostáva faktom, že je oveľa úspešnejší 
a talentovanejší než ostatní. Rozhodol sa, 
že nebude opakovať cudzie chyby a nebude 
chodiť okolo horúcej kaše, ale priamo, bez 
strachu z ľudí a bez ohľadu na okolie povie to, 
čo si myslí. „Na nikoho ohľad brať ja veru ne-
budem, ani pocty vzdávať nechcem nikomu, 
lebo ozaj neviem pocty vzdávať niekomu; na 
chvíľku ma strpí ten, čo stvoril ma.“ (Jób 32, 
21 – 22) Poviete si, má pravdu. Veď Ježiš nás 
povolal k slobode a nie je správne byť otrokom 
ľudí. Lenže pozor: pod heslom „nenechám sa 
ovládať strachom z človeka“ môžete pištoľou 
postrieľať všetkých ľudí.

„Ja vekom som mladý, vy ste starší zaiste ... 
Myslel som si takto: (Počet) dní nech hovorí, 
nech to mnohé roky múdrosti hlásajú... Nie 

sú však vždy veľkí, ktorí múdri bývajú, nie 
vždy, čo je správne, starci pochopia...“ hovorí 
odvážne Elihu. V prípade generačnej otázky 
existujú dva extrémy: odmietať všetko staré 
na jednej strane a úzkoprso sa pridŕžať mi-
nulých skúseností na strane druhej.

Iste, fakt, že naši predkovia prali ručne, 
neznamená, že automatické práčky sú zlé. 
Námietky v štýle: „starí ľudia vedeli, čo robia, 
mali dlhoročnú skúsenosť, celé generácie tak 
robili“ vyznievajú v tomto prípade hlúpo. 
Na druhej strane mnohé rady starých mám 
ohľadne hospodárenia sú skutočne múdre 
a odpozorované celými generáciami gazdi-
niek. Ignorovať ich ako nemoderné môže 
často viesť k nezanedbateľným škodám. Ale 
aby sme sa presunuli do priestoru duchovné-
ho života, celé generácie „otcov“ zhromaždili 
nezanedbateľné množstvo cenných postrehov 
a skutočností, ktoré môžu Cirkev nielen ochrá-
niť pred škodami, ale v prvom rade slúžia 
k väčšej Božej sláve a oslave. Práve toto je 
zároveň princíp, ktorý má viesť akékoľvek 
modernizačné tendencie – efektívnejšia Božia 
oslava (práčka vyperie kvalitnejšie ako ruky 
a cieľom je čisté oblečenie).

Pýcha sa môže skrývať v odmietaní staré-
ho (my mladí to vieme lepšie) rovnako, ako 
v nástojení na starom (urazená pýcha, že 
ktosi vymyslel niečo lepšie). Podobne pokora 
spočíva v prijatí cudzieho zlepšenia, ale aj 
v rešpektovaní naoko nemoderných, ale 
zmysluplných princípov. Pretože náš život má 
byť zameraný na Boha. On má rásť a my sa 
máme zmenšovať. Cirkev nie je organizácia 
ani firma a hybnou silou jej fungovania ne-
smie byť konkurencia, ale služba Pánovi.

Nedávno som bola povzbudená článkom 
o teologickom rozmere štruktúry chrámu. Koľ-
ko múdrosti sa skrýva v samotnej myšlienke 
chrámu, jeho rozdelení, v rozmiestnení ikon 
– a všetko vždy s cieľom, aby tieto skutočnosti 
ešte viac povzbudzovali prítomných k oslave 
Boha. Žiaľ, v osobných rozhovoroch zažívam 
neraz lipnutie na „východných atribútoch“ nie 
kvôli Bohu, ale kvôli samotnej „východnosti“ 
ako módnemu trendu. Ako je to s tebou, koľko 
pýchy či pokory sa skrýva v tvojom vzťahu 
k „dedičstvu otcov“? n

Cez oheň alebo
Úspech bez pokory

Valéria JuRíčKOVá

Po tom, čo traja Jóbovi priatelia povedali všetko, čo mali na duši, 
dostáva sa k slovu ďalší – Elihu. Je to najrozporuplnejšia postava v celej 
knihe, pretože jedine k nemu sa Boh nevyjadruje ani v pozitívnom, ani 
v negatívnom význame. Ale práve toto Božie mlčanie je desivé, keď si 
predstavíme, že človek sa zväčša nevyjadruje len k tomu, kto mu za to 
vôbec nestojí. Ťažko povedať, prečo je to tak v prípade Elihua, keďže jeho 
názory sú mnohokrát „zdravšie“ ako názory Sofara, Bildada a Elifaza. 
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zkOINONIA 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 chu-
dobným sa hlása evanjelium“.

Koinonia – Deň spoločenstva
10.08. o 9.30 hod. Mestská hala v Prešove – otvorené 
stretnutie pre všetkých priateľov a sympatizantov

Kurz Jozue pre mladých
30.07. – 03.08. Chata v Širokom
Kurz je určený pre mladých, ktorí chcú spoznať dobrú 
partiu a naučiť sa víťaziť v rôznych životných situá
ciách.

Bližšie informácie: 0905 382 260,
koinonia.presov@orangemail.sk, sek@koinoniapresov.sk

zJuBIleá kňAZOV

Stanislav Zimovčák, správca farnosti Nacina Ves – 5. 
august 1968 – 40 rokov života; Vincent Ďordík, tit. 
kanonik, na odpočinku – 18. august 1928 – 80 rokov 
života; Ľubomír Matejovič, farár v Nitre – 23. august 
1953 – 55 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja lita!

zBlAHOželáMe

6. júla 2008 oslávil svoje narodeniny otec Miroslav 
Pružinský. Drahý náš duchovný otec, dovoľte nám 
popriať vám do ďalších rokov vášho života veľa Božích 
milostí, pevné zdravie, veľa darov Svätého Ducha, 
ochranu Presvätej Bohorodičky, radosť a pokoj pre seba 
aj pre vlastnú a celú farskú rodinu. Nech Božie slovo, 
ktoré zasievate do našich sŕdc, prinesie dobrú úrodu. 
V zdraví, šťastí a v spokojnosti pokračujte vo svojom 
krásnom a ťažkom povolaní.
Ďakujeme nebeskému Otcovi, že nám vo vás poslal 
dobrého pastiera, ktorý nám vštepuje lásku k Bohu 
a k blížnemu.

veriaci z Uble

Drahý náš otec dekan Michal On-
derko ml., protopresbyter v Hu
mennom, oslávil 11. júla 2008 10. 
výročie kňazskej vysviacky.
Ďakujeme nebeskému Otcovi, že 
vás máme v našej farnosti. Ďaku
jeme za vašu neúnavnú obetavú 
prácu, lásku a dobrotu., za vaše prekrásne kázne, ktoré 
prenikajú do každého z nás, za vaše rady a modlitby. Ste 
vzorom svojej rodine aj veriacim. Nech vás a vašu rodinu 
Pán Boh bohato odmení milosťami. Nech vás Boh žehná 
a nebeská Matka ochraňuje. My vám budeme pomáhať 
modlitbami.

modlitbová skupina, spolok ruženca a gréckokatolíci 
z farnosti Humenné 

30. júla 2008 sa dožíva 30 rokov 
duchovný otec Martin Chudík, 
aktuár arcibiskupského úradu, 
niekdajší správca farnosti Vislanka 
a Abranovce. Otče, želám vám, 
ako hovorieval istý mních, veľa 
rokov príjemných Bohu, lebo keď 

budú príjemné Bohu, budú príjemné aj vám. Nech vám 
Boh aj v ďalších rokoch žehná na vašej neľahkej, ale 
krásnej ceste.

vďačný veriaci

Drahý náš duchovný otec Juraj Tomáš, 1. augusta 2008 
ste oslávili 10. výročie vášho pôsobenia v našej farnosti 
Kráľovce. Pri tejto príležitosti nám dovoľte popriať vám 
do ďalších rokov vášho života veľa Božích milostí, pevné 
zdravie, veľa darov Svätého Ducha, ochranu Presvätej 
Bohorodičky, radosť a pokoj pre seba, pre vlastnú i celú 
farskú rodinu. V zdraví, šťastí a v spokojnosti pokračujte 
vo svojom krásnom a ťažkom povolaní ešte veľa, veľa 
rokov medzi nami. Nech vás i naďalej sprevádza láska 
dobrotivého Boha a ochrana Presvätej Bohorodičky.

Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci farnosti Kráľovce

5. augusta 2008 oslávil krásne 
životné jubileum – 40 rokov náš 
duchovný otec Stanislav Zimo-
včák. Pri tejto príležitosti vám 
chceme, drahý otče, zo srdca 
ďakovať za vaše povzbudivé slová 
a za náš duchovný rast.

Do ďalších dní vášho života vám i vašej rodine vypro
sujeme hojnosť Božích milostí, svetlo Svätého Ducha 
a opateru Božej Matky.

Na mnohaja i blahaja lita!
vďační veriaci z Nacinej Vsi 

5. augusta 2008 sa dožíva náš duchovný otec Stanislav 
Zimovčák, správca farnosti Nacina Ves, 40 rokov svojho 
života.
Drahý otec Stanislav, pri tejto príležitosti vám chceme 
z celého srdca zaželať pevné zdravie, veľa vytrvalosti 
a vernosti v tejto vašej službe. Nech vás milostivý Boh 
a Presvätá Bohorodička obdaria hojnými milosťami, aby 
ste mohli plniť svoje náročné poslanie.

Mnoho rokov, šťastných rokov vám aj celej vašej rodine 
vyprosujú veriaci z filiálky Lesné.

V tomto roku manželia Juraj a Anna Černickovci 
zo Šarišského Štiavnika oslávili okrúhle výročie – 50 
rokov spoločného života. Na ich ďalšej spoločnej 
ceste životom im dobré zdravie, veľa šťastia a bož
ského požehnania prajú šiesti synovia s manželkami 
a jedenásť vnúčat. V modlitbách vám vyprosujeme 
hojnosť Božieho požehnania, silu Svätého Ducha 
a ochranu Božej Matky. 

zSPOMíNAMe

26. júna 2008 uplynul rok odo 
dňa, keď si vo veku 100 rokov 
Boh povolal k sebe našu drahú 
mamku, babku a prababku He-
lenu Bajcurovú, rod. Vaňkovú, 
z Giraltoviec. Modlíme sa, spo
míname.

Blažený pokoj, večná pamiatka!
dcéra Anna a Mária, Helena, Ondrej s rodinami

27. júna 2008 vrátila v 80. roku života svoju šľachetnú 
dušu Stvoriteľovi naša drahá mamička, babička, praba
bička a príbuzná Emília Sigetiová, vdova po grécko

katolíckom kňazovi o. Mikulášovi. 
Vyslovujeme týmto úprimné 
Pán Boh zaplať prešovskému 
arcibiskupovi a metropolitovi 
Jánovi Babjakovi, ktorý 1. júla 
2008 vykonal pohrebné obrady 
so zádušnou sv. liturgiou v Kos

tole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Janovej Lehote. 
Úprimné Pán Boh zaplať vyslovujeme gréckokatolíckym 
kňazom a bohoslovcom, rímskokatolíckym kňazom, 
kantorom, veriacim z Helcmanoviec, Zvolena, Prievidze 
a Janovej Lehoty a všetkým, ktorí sa zúčastnili na poh
rebných obradoch.

Blaženyj pokoj i vičnaja jej pamjať!
smútiaca rodina

zINZeRCIA

LIST ČERVENÉHO VINIČA – spoľahlivá ochrana proti 
opuchom nôh, kŕčovým žilám a hemoroidom (zlatá žila). 
Dostupný ako krém aj kapsuly. Nájdete vo svojej lekárni 
alebo na www.jvnatur.sk. Informácie: 02/555 711 82, 
eapotheke@arcor.de

zPOZVáNky / OZNAMy

Pozvánka na duchovné cvičenia
22. – 24. augusta 2008 sa v Gréckokatolíckom kňaz-
skom seminári bl. P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnia 
duchovné cvičenia pod vedením o. Polykarpa Jacoša 
OSBM. Bližšie informácie a prihlášky dostanete na tel. 
čísle 0904 738 048 (VPS).

jd

BUKOVA HIRKA – archieparchijalnyj odpust 
Preobraženija Isusa Christa
Subota (09. 08 2008)
16.00 Moleben do Christa Čelovikoľubca, Ružanec
17.00 Večurňa z litijov
18.00 Služba Boža, agape, posvjačiňa ovočiv
19.30 Krestna doroha
21.00 Akafist

Neďiľa (10. 08. 2008)
08.30 Utreňa
09.45 Akafist ku Presvj. Bohorodici
10.30 Archijerejska Služba Boža, mirovaňa

SERDEČNO POZYVAJUŤ OTCI VASILIJANE

zNA SlOVO dAROVAlI

Gréckokatolícka farnosť Strážske – 30 Sk; Ján Gajdoš, 
Gelnica – 10 Sk; Michal Kuruc, Kysta – 200 Sk; Mária 
Múdra, Klenov – 120 Sk; Tomáš Michal Babják, Jurkova 
Voľa – 10 Sk; Pavol Pribičko, Jaklovce – 10 Sk; Jozef Za
vacký, Osturňa – 10 Sk; Katarína Smoleňáková, Osturňa 
– 10 Sk; Mária Švedlarová, Kežmarok – 30 Sk; Alžbeta 
Vyžinkárová, Košice – 100 Sk; Štefan Lasab, Bratislava 
– 10 Sk; Mária Riníková, Košice – 600 Sk; Spolok sv. 
ruženca, Jastrabie nad Topľou – 200 Sk.

Srdečne ďakujeme a vyprosujeme Božie požehnanie!

zCeNNík OBČIANSkeJ INZeRCIe

Slovo (dátum) 3 Sk a fotografia alebo rámček 50 Sk.
Meno zvýrazňujeme zadarmo, predložky nepočítame. 
Bližšie informácie: 051 – 7731 481

oznamy a inzercia
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P – Premiéra; R – Repríza; Rádio Vatikán FM 93,3 MHz, MW 1530AB 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

z R á d I O  l u m e N
Pondelok – Piatok: 00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán 
(čes. a slov.) 05.30 Raňajší hudobný blok 05.45 Ranné chvály 06.00 Lumenáda 
08.30 Športecho 09.00 Lumenáda 11.00 Lumenfórum 12.00 Anjel Pána, 
zamyslenie 12.10 Hudobný aperitív 13.00 Lumenfórum 16.00 Hudobné relácie 
(PO – TOP 15, UT – Vykopávky RL, ST – Piesne na želanie, ŠT – Gospelparáda, 
PI – Staré, ale dobré) 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 – 1. v mesiaci – Hudobné 
návraty, 2.a 4 v mesiaci – Divadlo sveta (šansón), 3. v mesiaci – Jazzový klub) 23.00 
Čítanie na pokrač. 23.30 Infolumen I. R
Sobota: 00.00 Reprízy relácií 03.00 Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes. a slov.) 
05.30 Raňajší hudobný blok 05.45 Ranné chvály 06.00 Ranné spojenie 09.00 
Hodinka Vášho štýlu 10.00 Automoto klub 11.00 Kolotoč 12.00 Anjel Pána, 
zamyslenie 12.10 Sobotný aperitív na ľudovú nôtu 13.00 Zaostrené 14.00 TipTop 
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
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

02.08. (sobota) 20.30 Od ucha k duchu – Rádio Lumen našlo Lumenrodiny 
(2.časť) – príprava na stretnutie rodín v Širokom

03.08. (nedeľa) 10.30 Sv. omša z púte k Panne Márii Snežnej v Úhornej; 14.00 
Rozhlasová hra – Zo života do života – cyklus poslucháčskych príbehov

05.08. (utorok) 20.30 Duchovný obzor – Morálna teológia – 6. a 9. Božie 
prikázanie, hosť: Mons. František Tondra

09.08. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka sv. liturgia z Košíc
10.08. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – Vystúpiť na horu (Premenenie Pána)
16.08. (sobota) 18.00 Gréckokatolícka sv. liturgia z púte pri príležitosti 

Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine
17.08. (nedeľa) 10.00 Sv. omša z Bošian
23.08. (sobota) 18.00 Sv. omša z celoslovenského stretnutia Lumenrodín 

v Širokom
31.08. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – Magnifikat (narodenie sv. Jána 

Krstiteľa)

DVOJKA: 
03.08. (nedeľa) 10.35 Návšteva pápeža Benedikta XVI.v AuschwitziBirkenau. 

Koncentračný tábor  Auschwitz nazývali aj fabrikou smrti. Práve tu zahynuli 
sv. Maximilián Kolbe a karmelitánka sv. Edita Steinová, pôvodom Židovka. 
Pápež sa v tábore Auschwitz pomodlil pred múrom smrti, v cele smrti M. 
Kolbeho, stretol sa s bývalými väzňami koncentračných táborov a modlil sa 
aj pred pamätníkom v Birkenau.

03.08. (nedeľa) 21.35 Kopec krížov – dokument
04.08. (pondelok) 21.55 Semená viery – dokument – rozkvet Gréckokatolíckej 

cirkvi na Ukrajine
10.08. (nedeľa) 17.45 Pocahontas – indiánska princezná – pre deti; 20.05 

Planetshakers (1/2) – chvály z konferencie Planetshakers v Melbourne
17.08. (nedeľa) 20.05 Planetshakers (2/2)

Rádio Slovensko: PO – PI 05.20 Zamyslenie na dnešný deň; ST 19.20 Ekuména – 
spravodajstvo zo sveta ekumény; ŠT 19.20 Rádio Vatikán; PI 03.45 Rádio Vatikán R; 
SO 03.45 Rádio Vatikán R; NE 09.30 Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R
Rádio Regina: ST 21.00 Cesty R; SO 20.00 Cesty; NE 07.55 Z duše (nedeľná úvaha); 
09.30 Kresťanská nedeľa; 18.10 Frekvencia M
Rádio Devín: NE 08.00 Hudba, život, viera; 13.50 Kresťanská hudba; 15.30 Slovo 
pre veriacich i neveriacich
Rádio Patria: NE 07.10 Svetlo – náboženská relácia; 07.50 Rádio Vatikán R; 18.45 
Liturgia (1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa – GKC, 3. – 5. nedeľa – iný program)

Kresťanská nedeľa (NE 09.30 – Rádio Slovensko, Rádio Regina)
03.08. Rímskokatolícka sv. omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici
10.08. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Svätej rodiny v BratislavePetržalke
17.08. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Svätej rodiny v BratislavePetržalke

Z duše (NE 07.55 – Rádio Regina)
03.08. Eva Bachletová: Letné reflexie
10.08. Ivan Šulík: Čas prázdnin – čas aj na modlitbu
17.08. Marián Šidlík: To najbytostnejšie v nás

Cesty (NE 21.05 – Rádio Slovensko; ST 21.00, SO 20.00 – Rádio Regina)
02.08. Nábož. spektrum (Ľ. Malík) 09.08. Nábož. spektrum (A. Brillová)

z t V  l u X  –  d O m A  j e  d O m A

 TV LUX družica Thor III; 0,8˚ západne; 12 169 MHz; horizontálna, lineárna polarizácia; FEC 7/8; 28,0 Msp. Ideálny 
na príjem je digitálny satelit DVBS a parabolická anténa s priemerom minimálne 80 cm.

04.08.(pondelok) 07.30 Ranná káva 08.30 Retro blok 09.00 Doma na dôchodku 10.00 Gospel párty 10.55 Večerná 
univerzita 11.35 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.25 Záznam z koncertu mužského speváckeho zboru z Portugalska 13.55 
Ranná káva 14.55 Túžba predsa žije ďalej 15.25 Hrdinovia viery – Fatima 16.00 Katechéza 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (14) 
17.00 Doma v rodine 18.00 UPéCé live 19.00 Moja misia – Medzi zemou a nebom (Bolívia) 19.25 Bioetika (7) – Paliatívna 
medicína �12  20.00 Vlastná cesta 20.30 U Pavla 21.30 Učiť sa viere 22.00 Ranná káva 23.00 Doma v kultúre

05.08. (utorok) 07.30 Ranná káva 08.30 Učiť sa viere 09.00 Doma v rodine 10.00 U Pavla 11.00 Gospel párty 12.00 
Anjel Pána 12.25 Maryknoll: Peru – Pilcuyo 12.50 Taizé 13.45 Poézia 14.05 Ranná káva 15.00 Lumen 2000 15.30 
UPéCé live 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (14) 17.00 Doma v zamestnaní 18.00 Octava dies 18.30 Katechéza 19.00 Moja 
misia – Medzi zemou a nebom (Bolívia) 19.25 Bioetika (7) – Paliatívna medicína �12  20.00 Túžba predsa žije ďalej 20.30 
Medzi nebom a zemou P 21.15 Luxáreň P 21.45 Poltón magazín 22.15 Ranná káva 23.10 Doma na dôchodku

06.08. (streda) 07.30 Ranná káva 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (14) 09.00 Doma v zamestnaní 09.55 Luxáreň 10.20 
Záznam z festivalu Lumen v Trnave P 12.00 Anjel Pána 12.25 Večerná univerzita 13.00 Stretko 14.00 Ranná káva 
15.00 Starý zákon (14) 15.30 U Pavla 16.30 Túžba predsa žije ďalej 17.00 Doma v Cirkvi 18.00 Poltón magazín 18.30 
UPéCé live 19.30 Octava dies 20.00 Maryknoll: Thajsko – Bangkok P 20.30 Poltón klub P 21.30 Učiť sa viere 22.05 
Poézia 22.20 Ranná káva 23.15 Doma v rodine

07.08. (štvrtok) 07.30 Ranná káva 08.30 Poltón magazín 09.00 Doma v Cirkvi 10.00 Medzi nebom a zemou 10.45 Poézia 
11.00 Stretko 12.00 Anjel Pána 12.25 Moja misia – Medzi zemou a nebom (Bolívia) 12.55 Bioetika (7) – Paliatívna 
medicína �12  13.25 Octava dies 13.55 Ranná káva 14.55 Taizé 15.55 Večerná univerzita 16.30 Maryknoll: Thajsko 
– Bangkok 17.00 Doma v kultúre 18.00 Učiť sa viere 18.35 Retro blok 19.00 U Pavla 20.00 Gospel párty P 21.00 
Katechéza 21.30 Lumen 2000 22.00 Ranná káva 23.00 Doma v zamestnaní

08.08. (piatok) 07.30 Ranná káva 08.25 Tandem kvíz (14) 09.00 Doma v kultúre 10.00 UPéCé live 11.00 Poltón klub 
12.00 Anjel Pána 12.25 Luxáreň 12.55 Hrdinovia viery – Fatima 13.35 Ranná káva 14.30 Záznam z festivalu Lumen 
v Trnave 15.50 Medzi nebom a zemou 16.35 Maryknoll: Thajsko – Bangkok 17.00 Doma na dôchodku 18.00 Kráľovstvo 
bez hraníc (14) 18.30 Výnimočná láska P 19.00 Stretko 20.00 Štúdio AHA 20.30 Tvár Krista v umení (2) 21.30 Večerná 
univerzita P 22.10 Ranná káva 23.05 Doma v Cirkvi

09.08. (sobota) 07.00 Medzi nebom a zemou 07.40 Kráľovstvo bez hraníc (14) 08.10 Tvár Krista v umení (2) 09.05 
Večerná univerzita 09.45 Štúdio AHA 10.15 Stretko 11.10 U Pavla 12.10 Anjel Pána 12.30 Gospel párty 13.30 
Záznam z festivalu Lumen v Trnave 14.55 Starý zákon (14)15.25 Katechéza 15.55 Výnimočná láska 16.25 Maryknoll: 
Thajsko – Bangkok 17.00 Octava dies 17.35 UPéCé live 18.35 Poltón klub 19.30 Luxáreň 20.00 Moja misia – Medzi 
zemou a nebom (Bolívia) 20.30 Bioetika (7) – Paliatívna medicína �12  21.00 Lumen 2000 P 21.30 Retro blok 22.00 
Výnimočná láska 22.30 Učiť sa viere 23.00 Taizé

10.08. (nedeľa) 07.00 Stretko 08.00 Kráľovstvo bez hraníc (15) P 08.25 Starý zákon (15) P 08.55 Hrdinovia viery – Fatima 
09.30 Luxáreň 10.00 Sv. omša 11.00 Poltón klub 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia 12.45 Učiť sa viere 13.15 Tvár Krista 
v umení (2) 14.10 Maryknoll: Thajsko – Bangkok 14.40 Lumen 2000 15.05 Retro blok 15.35 Hrdinovia viery – Fatima 
16.10 Starý zákon (15) 16.35 Kráľovstvo bez hraníc (15) 17.05 Výnimočná láska 17.35 Medzi nebom a zemou 18.20 
Poltón magazín P 18.50 Tandem kvíz (14) 19.30 Katechéza 20.00 Gospel párty 21.00 U Pavla 22.00 Na misijných 
cestách s kardinálom Tomkom (1) P 22.30 Octava dies 23.00 Večerná univerzita 23.40 Výnimočná láska

11.08. (pondelok) 07.30 Ranná káva 08.30 Retro blok 09.00 Doma na dôchodku 10.00 Gospel párty 11.00 Večerná uni
verzita 11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.25 Záznam z festivalu Lumen v Trnave 13.55 Ranná káva 14.55 Na misijných 
cestách s kardinálom Tomkom (1) 15.30 Starý zákon (15) 16.00 Katechéza 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (15) 17.00 Doma 
v rodine 18.00 Poltón klub 19.00 Moja misia – Mátuška (Kazachstan) P 19.25 Bioetika (8) – Bioetika a komunikácia P �12  
20.00 Luxáreň 20.30 U Nikodéma 21.30 Výnimočná láska 22.00 Ranná káva 23.00 Doma v kultúre

12.08. (utorok) 07.30 Ranná káva 08.30 Výnimočná láska 09.00 Doma v rodine 10.00 U Nikodéma 11.00 Gospel párty 
12.00 Anjel Pána 12.25 Maryknoll: Thajsko – Bangkok 12.55 Tvár Krista v umení (2) 13.50 Poézia 14.05 Ranná káva 
15.00 Lumen 2000 15.30 Poltón klub 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (15) 17.00 Doma v zamestnaní 18.00 Octava dies 
18.30 Katechéza 19.00 Moja misia – Mátuška (Kazachstan) 19.25 Bioetika (8) – Bioetika a komunikácia �12  20.00 Na 
misijných cestách s kardinálom Tomkom (1) 20.30 Medzi nebom a zemou P 21.15 Vlastná cesta 21.45 Poltón magazín 
22.15 Ranná káva 23.15 Doma na dôchodku

13.08. (streda) 07.30 Ranná káva 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (15) 09.00 Doma v zamestnaní 09.55 Vlastná cesta 10.20 
Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.25 Večerná univerzita 13.05 Stretko 14.00 Ranná káva 15.00 Hrdinovia 
viery – Fatima 15.35 U Nikodéma 16.35 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (1) 17.05 Doma v Cirkvi 18.00 
Poltón magazín 18.30 Poltón klub 19.30 Octava dies 20.00 Maryknoll: Brazília – Joao Pessoa P 20.30 UPéCé live 
21.30 Výnimočná láska 22.00 Poézia 22.15 Ranná káva 23.15 Doma v rodine

14.08. (štvrtok) 07.30 Ranná káva 08.30 Poltón magazín 09.00 Doma v Cirkvi 10.00 Medzi nebom a zemou 10.45 
Poézia 11.00 Stretko 12.00 Anjel Pána 12.25 Moja misia – Mátuška (Kazachstan) 12.50 Bioetika (8) – Bioetika 
a komunikácia �12  13.25 Octava dies 13.50 Ranná káva 14.50 Tvár Krista v umení (2) 15.50 Večerná univerzita 16.35 
Maryknoll: Brazília – Joao Pessoa 17.00 Doma v kultúre 18.00 Výnimočná láska 18.30 Retro blok 19.00 U Nikodéma 
20.00 Gospel párty P 21.00 Katechéza 21.30 Lumen 2000 22.00 Ranná káva 23.00 Doma v zamestnaní

15.08. (piatok) 07.00 Ranná káva 08.00 Sv. omša 09.00 Doma v kultúre 10.00 UPéCé live 11.00 Poltón klub 12.00 Anjel Pána 
12.30 Vlastná cesta 13.00 Starý zákon (15) 13.30 Ranná káva 14.30 Generálna audiencia 15.55 Medzi nebom a zemou 
16.40 Maryknoll: Brazília – Joao Pessoa 17.05 Doma na dôchodku 18.05 Kráľovstvo bez hraníc (15) 18.35 Arunachal 
Pradesa P 19.00 Stretko 20.00 Matka Terézia P 21.35 Večerná univerzita P 22.10 Ranná káva 23.10 Doma v Cirkvi

 16.08. (sobota) 07.00 Medzi nebom a zemou 07.45 Kráľovstvo bez hraníc (15) 08.15 Tajomná prítomnosť (1) 09.15 
Večerná univerzita 10.00 Stretko 11.00 U Nikodéma 12.00 Anjel Pána 12.30 Gospel párty 13.30 Generálna audiencia 
14.55 Starý zákon (15)15.25 Katechéza 15.55 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (1) 16.30 Maryknoll: 
Brazília – Joao Pessoa 17.00 Octava dies 17.30 Tandem kvíz (15) P 18.15 Poltón klub19.10 UPéCé live 20.05 Moja 
misia – Mátuška (Kazachstan) 20.30 Bioetika (8) – Bioetika a komunikácia �12  21.00 Lumen 2000 21.30 Retro blok P 
22.00 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (1) 22.35 Arunachal Pradesa 23.00 Tvár Krista v umení (2)

 17.08. (nedeľa) 07.00 Stretko 08.00 Kráľovstvo bez hraníc (16) P 08.30 Starý zákon (16) P 09.00 Hrdinovia viery – 
František Xaverský P 09.30 Vlastná cesta 10.00 Sv. omša 11.00 UPéCé live 11.55 Program 12.00 Anjel Pána P 12.30 
Poézia 12.45 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (1) 13.20 Tajomná prítomnosť (1) 14.20 Maryknoll: Brazília 
– Joao Pessoa 14.50 Lumen 2000 15.20 Retro blok 15.50 Hrdinovia viery – František Xaverský 16.30 Starý zákon (16) 
17.00 Kráľovstvo bez hraníc (16)17.30 Arunachal Pradesa 17.55 Medzi nebom a zemou 18.40 Poltón magazín P 19.10 
Tandem kvíz (15) 19.55 Katechéza 20.25 Gospel párty 21.25 U Nikodéma 22.20 Na misijných cestách s kardinálom 
Tomkom (2) P 22.55 Octava dies 23.25 Večerná univerzita

Štúdio AHA! / Magazín o mladých nielen pre mladých. Vždy iná, vždy aktuálna téma. Veci, o ktorých treba hovoriť. Srdeční 
ľudia, dobrá hudba, hlboké posolstvo – to je svet, ktorý ponúkame. 
Anjel Pána / Priamy prenos z Vatikánu, kde sa každú nedeľu veriaci spoločne s pápežom modlia mariánsku modlitbu Anjel 
Pána. Po nej sa pápež prihovára zhromaždenému ľudu a cez nich veriacim celého sveta.

z S l O V e N S K ý  R O z h l A S

z S l O V e N S K á  t e l e V í z I A

z t V  N O e

25 

slovo – 16/2008



Pomôcky:  
Sibut, ATS, 

Asietla, 
Aira,Vitrum

Vyvaľoval oči 2. časť 
tajničky

Ozbrojený 
sprievod

Autor:
 V. Komanický, 

Humenné
Hasiť smäd Otravné látky, 

skratka Pučala Obložená 
misa

4. časť 
tajničky

Japonská 
lovkyňa

Jeden, po 
anglicky

Aktív

Jednako

Odstraňovala 
som nečistotu

slovo
Hovoriť 
ekavsky

Obec pri 
Bardejove

Volanie 
o pomoc

EČV Micha
loviec

Náhla zmena
Pokoj

Postup
Farnosť

Odbor 
technického 

rozvoja

Triedič

Technická 
nádoba

1 . časť 
tajničky O Morský vták

Skrátka súhv. 
Antila

slovo
Obraz 

maľovaný 
kriedami

Ovsík, odbor
ný názov

Kód rakúske
ho šilingu

3 . časť 
tajničky

Mužské  
meno

EČV Púchova

Obrnené 
vozidlo

Obrnený 
transportér

Ovos  
pre kone

Modelárske 
drevo

Rímsky boh 
lásky

Tabuľa, 
skratka Taliansky 

peniaz, 
soldo

Ohraničený 
priestorTiež,  

po rusky

Stredoafrické 
mesto

Plemeno

Kórejské  
auto

Tepelne 
nestála látka

Erich,  
po domácky

5. časť 
tajničky

Lesklý náter Boh mesta 
Eridu

Adela, 
po domácky

Svätý Augustín:  
Nemôže zle umrieť, kto dobre žil, a ... (dokončenie v tajničke)

relax

s úsmevom 
n Dvaja spolužiaci si po prázdninách vymieňajú svoje 
zážitky.
„Predstav si, že som bol s otcom v Alpách a skoro sme 
zamrzli!“ chváli sa jeden.
Druhý sa pousmeje:
„No vidíš, a ja som bol zase s rodičmi pri mori a skoro 
sme sa upiekli!“

 H Z Ľ A I Ž K V CH T R P A S CH A I

 S R T C M O I V O S E Ž J N N M Ž

 J O I P Á E C V R E U I E O A E N

 E E CH E R S G A O R V I Š R P E M

 Ľ T R A CH O K K B T N Y A Á K Á N

 Á Ú R U L O R D A Á Y I P Ň A S T

 A T T G Z O A O T D T N A T Ó M Ú

 B L O O N A I I K N V Z S R D C E

 K T E I S R L Z Ť O A E E L I Á Š

 A A K L T Ť E E R K C I N R I Ž V

 L A L V U F J Z M A S R Y T I E R

 V M A I E J N A S I E B R A D C A

 D U S O CH T A U M D A L K A I N I

Legenda: ADVENT, ALELUJA, ANJEL, ATÓM,  ÁRON, CESTA, 
CIEĽ, DIAKON, EFEZ, ELIÁŠ, EZAU, GOLGOTA, HRIECH, CHO-
ROBA, CHRÁM, INRI, IZRAEL, JERUZALEM, KAIN, KALICH, 
KLAS, KŇAZ, KRONIKA, KVET, LITÁNIE, ĽÚTOSŤ, MISIE, OPÁT, 
OSUD, PASCHA, PÁPEŽ, PROROK, RADCA, RUŽA, RYBA, 
RYTIER, SMRŤ, SNEM, SRDCE, TIARA, TREST, VEDA, VIERA, 
VLAK, ŽIAK, ŽIAĽ, ŽIVOT.

Tajničku osemsmerovky tvorí 42 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Zo správnych riešení krížovky alebo osemsmerovky 
vylosujeme držiteľa knihy o bl. Vasiľ ovi Hopkovi.

Výherca za jún: Ing. Mária Kolesárová, Spišská Nová 
Ves

osemsmerovka

NAjEKONOMiCKEjšiE VYKUrOVANiE  
pre KOSTOLY

 TEPLOMETY – okamžité teplo 
Teplomety sú elektrické infražiariče, ktoré produkujú 

tepelné žiarenie najviac podobné slnečnému. 
Nezohrievajú m3 vzduchu, ale zohrievajú m2 plochy. 

Nie je treba temperovať.  
Za málo peňazí teplo ihneď, keď ho potrebujete. 

Náklady na kúrenie klesnú aj o 70%.

QH CONTrOL s.r.o. divízia vykurovanie 
0910 77 66 77

INZERCIA

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

CHCETE MAť rEKLAMU V TOMTO 
čASOPiSE? 

Plošná inzercia:
Celá zadná strana: 5.500 Sk + DPH
Polovica predposlednej strany (v kaž-
dom druhom čísle): 3.000 Sk + DPH

Pri viacnásobnom opakovaní zľava 
až 30 %!!!

TEPELNÁ iZOLÁCiA SYSTéMOM 
FúKANEj MiNErÁLNEj VLNY  

MAGMArELAX 
vám prinesie okamžitú výraznú úsporu 
energií a te pel nú pohodu. Zatepľujeme 
trámové stropy, pultové strechy, steny 
s dutinou a stropné konštrukcie. Tech-
nické posúdenie, zameranie a optimálny 
návrh riešenia ZDARMA.
KAčEŇÁK rastislav, Technicko-ob-
chodný poradca 
Mobil: 0915 042 522

INZERCIA

Maľovanie interiérov chrámov, obnova 
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, 
obrazov, sôch a zlátenie. Oprava a lade-
nie organov. Pokrývanie striech a veží. 
Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu 
a dlhoročnú záruku. Tel.: 035/ 659 31 39, 
0905 – 389 162; www.reart.szm.sk

INZERCIA
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 ZAMySleNIe JOZefA GAČu

Zosnutie Bohorodičky

Z ikon Zosnutia Bohoro-
dičky a Zmŕtvychvstania 
Pána môžeme duchovne 

čítať istú analógiu. Smrť je preko-
naná smrťou.  Na ikone Vzkriesenia 
teda už zostúpenie do podsvetia je 
vzkriesením a podobne aj na ikone 
Zosnutia je zosnutie už prebudením 
v Božom kráľovstve.

 Na ikone jasne pozorujeme sku-
točnosť smrti, duša opúšťa telo. 
Nezostupuje však do podsvetia 
ani sama nevystupuje do neba. 
Máriinu dušu berie do rúk Kristus. 
„Duše spravodlivých sú v Božích 
rukách.“ (Múd 3, 1) Kristus drží 
v rukách dušu svojej matky s ta-
kou istou nežnosťou, s akou ona 
držala v náručí Boha – dieťa Ježiša. 
Prítomní na tej tajomnej udalosti 
nenariekajú, užasnutí sa prizera-
jú. Božia Matka leží na márach 
a nad hlavami prítomných sa na 
obláčikoch vznášajú apoštoli, lebo 
podľa apokryfných rozprávaní boli 
takto tajomne prenesení na túto 
mimoriadnu udalosť. 

Scéna pri márach, ktorá sa na 
niektorých ikonách zobrazuje, sa 
môže zdať čudná. Nejaký Žid sa 

chce rukou dotknúť tela Božej Mat-
ky, ale anjel mu ju mečom okamžite 
odtína. Jednoduchým spôsobom 
chce ikonopisec vyjadriť zákaz pri-
blížiť sa  k tajomstvám posmrtného 
života so zvedavosťou a poznaním 
vlastným tomuto svetu.

Napriek tomu všetkému naj-
prekvapivejším ikonopiseckým 

a dogmaticky naj-
hlbším motívom je, 
že stredobodom nie 
je Božia Matka, ktorá 
vystupuje do neba, 
ale Kristus, ktorý na 
konci vekov uprostred 
cherubínov  zostupu-
je na zem so slávou 
jemu vlastnou. To 
ukazuje, že prechod 
z tohto života do 
druhého sa uskutoč-
ňuje prostredníctvom 
Krista, prostredníc-
tvom jeho prítom-
nosti. Eschatológia – 
druhý slávny príchod 
Krista – tu nachádza 
svoje najvhodnejšie 
vyjadrenie. Je to bu-
dúcnosť, ktorá nás 
očakáva. No pre svä-
tých je vždy nejakým 

spôsobom už prítomná. Preto sa 
na Východe telá svätých, ktoré sa 
zachovali po smrti neporušené, 
pozostatky, ktoré robia zázraky, 
uctievajú s veľkou úctou. Uprostred 
tohto sveta sú malou predzvesťou 
nebeského Jeruzalema. Zosnutie 
Božej Matky je stálym vyjadrením 
tejto nádeje a zárukou istoty. My, 
ktorí sme videli, ako Matka drží 
v náručí Syna, teraz vidíme, ako 
Syn  nesie v náručí Máriu. Naj-
krajšie gesto lásky. Láska nikdy 
nezanikne. Láska robí veci večný-
mi. Preto vzkriesený Kristus nesie 
na svojom tele rany po klincoch. 
Svedčia o tom, že je to naozaj 
on. I v okamihu ukrižovania bolo 
jeho telo úplne preniknuté láskou, 
a preto nemohlo ostať v moci smrti, 
a preto nosí znaky tejto smrti.

Z toho istého dôvodu aj telo 
Panny, ktoré bolo v materstve celé 
v službách lásky, teraz nemôže pod-
liehať rozkladu. Zosnutie je veľkým 
tajomstvom a pre všetky naše malé 
skutky lásky je plným nádeje. n

Uspenie Presv. Bohorodičky.      Snímka: marketrist.narod.ru

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 poho
nu 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 2007 sme elektrifikovali celkovo 80 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 odbí
janie, denný automat, automatpohreb, 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 bezkon
kurenčné 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 fantómo
vým napájaním 48 V pre najkvalitnejší prenos hlasu, mix pulty fi. BEHRINGER.

Osvetlenie chrámov ako aj kompletnú elektrifikáciu chrámu
Ponúkame a montujeme úsporné metalhalogenidové 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   Tel: 0905 518 786, 0905 642 499
Albín ivák  Tel.Fax: 044- 43 20 295
Liptovské Sliače 914 http://www.ivakzvony.sk
034 84    email: ivakzvony@ivakzvony.sk



Prvé sväté prijímanie v našich farnostiach

PILSERVIS Ján Mrug st. & Ján Mrug ml.
Servis a predaj techniky pre váš les, záhradu a hobby

Plavnica 12, 065 45, tel./fax: 052/43 93 526, 0903 863 362, 0907 570 120

NOVINKA  PREDĹŽENÁ PREDĹŽENÁ  Motorový vyžínač 
Mot. kosačka s pohonom  ZÁRUKA 5 ROKOV  ZÁRUKA 5 ROKOV  STIHL FS 38
Štartovanie na kľúčik  Motorová kosačka bez pohonu  Motorová kosačka s pohonom  Výkon 0,65 kW  
Motor B&S  Motor B&S  Motor B&S Hrúbka lanka  2 mm
Výkon 5,5 kW Výkon  2,5 kW  Výkon  2,9 kW  Váha 4,1 kg
Záber 48 cm  Záber 40 cm  Záber 46 cm Záber 20 cm 
Objem koša 75 l  Objem koša  70 l Objem koša  70 l Objem 27,2 cm3
Cena 17.990,-Sk  Cena 6.990,-Sk  Cena 10.990,-Sk  Cena 4.990,-Sk

U nás si môžete taktiež zakúpiť motorové píly, záhradné traktory, krovinorezy, štvorkolky, snehové frézy a k nim príslušenstvo. A ak sa nechcete 
rozčuľovať pri skladaní kosačky, krovinorezu, motorovej píly a inej techniky donesenej v škatuli domov, zakúpte si ju u nás, my vám ju skomple-
tizujeme, vybavíme olejmi a nastavíme na okamžité použitie. To všetko v cene stroja. Na naše výrobky poskytujeme originálne náhradné diely, 
záručný a pozáručný servis, nákup na splátky. 

Pracovný čas:  Disponujeme týmito značkami:

pondelok – piatok  7.30 – 16.00
sobota 7.30 – 12.00

PILSERVIS

Kuzmice

Svidník-mesto

Vranov nad Topľou-mesto

Snina-mesto
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