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Ak Pán nestavia dom
Rozhovor s o. Petrom Borzom
Náboženstvo alebo etika?
Kde prihlásiť svoje dieťa?

KLOKOčov a ľutina

Gréckokatolícke najväčšie odpusty

naše nové chrámy

Nacina Ves

Chrám svätých Cyrila a Metoda
Stanislav Zimovčák

O

bec Nacina Ves je miestom, ktoré bolo osídlené
už v dávnych dobách.
Kamenné artefakty svedčia
o osídlení chotára v neolite,
mohylové násypy medzi obcami Nacina Ves a Nižný Hrušov
hovoria o prítomnosti roľnícko-pastierskeho ľudu v eneolite.
Najvýznamnejší archeologický
objav z Nacinej Vsi predstavujú
dva bronzové predmety z doby
bronzovej.
Na pozadí týchto historických
údajov sa javí zvláštnou tá skutočnosť, že gréckokatolícke spoločenstvo tejto obce (o ktorom
súčasní pamätníci hovoria, že
jeho počet bol vždy aspoň taký
ako počet rímskokatolíkov) sa
potešilo svojmu vlastnému chrámu až v nedávnej minulosti.

Farnosť Nacina Ves patrí do
Michalovského protopresbyterátu. Z hľadiska dátumu jej
ustanovenia (2001) je mladou
farnosťou, hoci jej korene siahajú až do polovice 18. stor.,
keď podľa historických zápisov
veriaci východného obradu
navš tevovali drevený chrám
v susednej obci Voľa.
Otcom myšlienky miestnych
gréckokatolíkov postaviť si
vlastný chrám (dovtedy nacinskí gréckokatolíci pravidelne
putovali do Vole) bol o. Bartolomej Leško, správca farnosti
z Vole, ktorý začal sláviť bohoslužby v miestnom dome nádeje.
Výstavba novej cerkvi trvala
vďaka jeho nadšeniu a nadšeniu
veriacich krátky čas (1991 –
1993) a 25. júla 1993 posvätil
Chrám svätých Cyrila a Metoda
Mons. Ján Hirka, vtedajší prešovský biskup.

Hlavným projektantom chrámu je Ing. arch. Martin Gajdoš.
Chrám orientovaný v smere
západ – východ (rovnako ako
rímskokatolícky kostol postavený v 14. stor.) je jednoloďový
so šesťuholníkovým pôdorysom.
Je charakteristický 23 metrov

vysokou vežou zvonice a kupolou chrámu dosahujúcou výšku
15,5 m, ktorá zalieva svetlom
sakrálny priestor.
Nedávno bola dokončená novostavba pastoračného centra
a jeho posviacka je plánovaná
na tohtoročný október. n

Klenová

Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Ľubomír Karaffa

slovo – 18/2008

V

2

o východnej časti Sninského protopresbyterátu
sa nachádza farnosť Klenová, ktorá zahŕňa pod svoju
jurisdikciu filiálku Kalná Roztoka a pridruženú obec Ruská
Volová. I keď roky totality boli
pre tunajších gréckokatolíkov
neľahkými, nikdy neprestali
túžiť po vlastnom chráme.
Tieto túžby sa im začali plniť
v polovici 90-tych rokov minulého storočia, keď po nezhodách
ohľadom vrátenia ich pôvodného
chrámu začali uvažovať o stavbe
nového. Túto ich snahu podporila aj vláda Slovenskej republiky,
ktorá finančne prispela na stavbu chrámu a farskej budovy, ako
aj zahraničné nadácie a štedrí
darcovia.
Potom už udalosti nabrali
rýchly spád. 19. novembra 1995

bol vtedajším pomocným prešovským biskupom Milanom
Chauturom CSsR posvätený
základný kameň chrámu. Ešte
toho istého roka bol zadaný
projekt stavby chrámu, ktorý
vypracoval architekt Ing. F.
Sitarčík z projekčnej kancelárie

PRO ECCLESIA v Prešove. Ten
bol dokončený na Veľký piatok
v roku 1996.
Pre potreby farnosti sa odkúpil zastavaný pozemok a 23.
marca toho istého roka začali veriaci na čele s o. Petrom
Vansačom, správcom farnosti

Šmigovec, prvé výkopové práce.
Za necelých osem mesiacov bol
chrám za výdatnej pomoci nielen miestnych veriacich na čele
s novovymenovaným správcom
farnosti o. Marekom Storoškom
dokončený a 17. novembra 1996
vysvätený prešovským biskupom Mons. Jánom Hirkom.
Z architektonického hľadiska je
Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky koncipovaný ako jednoloďový východný chrám v tvare
gréckeho kríža, so strechou
nesúcou myšlienku ochrany
Presvätej Bohorodičky a otvorenou vežou.
Vnútorný priestor je riešený
jednoducho a prehľadne. Ikonostas tvorí základný rad ikon
a v súčasnej dobe je vnútorné
vybavenie chrámu dokončené.
V budúcnosti sa plánuje obnova
exteriéru chrámu a inštalácia
zvonov. n
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Neprehliadnite
Sv. Maximilián Kolbe
a sv. Terézia Benedikta z Kríža
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našich obchodoch si zvykáme na
duálne označovanie cien. Aj keď
zobrazenie ceny v korunách i eurách vyjadruje tú istú hodnotu predávaného
tovaru, a tak by sa mohlo zdať zbytočné,
predsa je pre nás dôležité. Duálne zobrazenie
ceny nám pomáha spoznať terajšiu hodnotu
tovaru v novej mene. Inak povedané, učí nás
to spoznať starú pravdu v jej novom šate.
Nielen pri zmene meny, ale aj pri mnohých
iných situáciách potrebujeme prehodnotiť
svoj život z nového pohľadu. Nový pohľad na
to staré nám ukáže cestu, ktorú sme dosiaľ
nevideli. Jednou z príležitostí je začiatok
nového cirkevného roka, ktorý sa začína
prvého septembra. Meranie času na roky,
mesiace, dni je dôležité nielen pre meranie
histórie ľudstva či sveta, ale aj pre porovnávanie postupu v duchovnom živote. Preto aj
začiatok cirkevného roka má pre nás nielen
liturgický, ale aj duchovný význam.
Väčšina z nás vo svojom živote dosiahne
etapu, keď konštatuje akýsi vrchol svojich
možností. Denne sa dokážeme pomodliť modlitby, ktoré sme si predsavzali, a aj v spovedi
sa stále vyznávame z tých istých hriechov.
Nové nám nepribúdajú, teda vyzerá to tak,
že so svojím duchovným životom môžeme
byť spokojní – dosiahli sme istú prijateľnú
úroveň.
Pritom už prvé veľké sviatky nového cirkevného roka: Narodenie Presvätej Bohorodičky
a Povýšenie sv. Kríža nám kladú tichú otázku: „Čo nové povstalo, narodilo sa v mojom
duchovnom živote, aby som povýšil Kristov
kríž?“ Ak odpoviem: „Zo svojej viery som
nič nestratil, všetko je ako doteraz, ale ani
nič nové som nedosiahol“, potom nastal čas
pozrieť sa novým pohľadom na svoj život.
Uveriť v Krista neznamená dosiahnuť určitú
úroveň a tam sa zastaviť. Uveriť v Krista znamená nasledovať ho, byť neustále na ceste.
Nestačí určitý stav, keď síce mám hriechy, ale
len tie, od ktorých sa neviem oslobodiť a nič
viac už neviem urobiť, lebo vtedy som sa zastavil. Kráčal som za Kristom, ale potom som
si povedal: „Stačí! Viac nevládzem. Ostávam

Mgr. Ján Hreško
člen redakčnej rady

tu na tom mieste.“ Ako dlho už takto stojím
na jednom mieste?
Ak mám nasledovať niekoho, kto kráča predo mnou, nemôžem ostať stáť, lebo vo chvíli,
keď sa zastavím, vzdialenosť medzi nami sa
začína zväčšovať, až ho postupne stratím
z dohľadu. Poznáme cieľ nášho života, ale
cestu k cieľu pozná Kristus. On prišiel, aby
nás priviedol k nášmu Otcovi. Každý z nás
je jedinečný vo svojich dobrých skutkoch,
ale i v slabostiach, preto aj keď kráčame
jedným smerom k Otcovi, naše cesty bývajú
odlišné. Pre niekoho je problémom pomodliť
sa aspoň ráno a večer krátku modlitbu, iný
sa denne pomodlí všetky ružence. Nemôžem
sa uspokojiť s tým, že som dosiahol v duchovnom živote to, čo ostatní. Aj mužovi ,
ktorý od mladosti zachovával všetky Božie
prikázania, stále niečo chýbalo. Kristus mu
nepovedal: „Len zachovávaj to, čo si už
dosiahol, a budeš spasený“, ale: „Ak chceš
dosiahnuť dokonalosť, potom urob ďalší
krok.“ (porov. Mt, 19)
Ak nedokážem pokročiť v priamom boji
proti hriechu, potom potrebujem posilniť
obranu, inak budem porazený. Potrebujem
rozvíjať tie čnosti kresťanského života, ktoré sú protikladom môjho hriechu. A vtedy,
aj keď sa hriechy v mojom živote opakujú,
čnosti, ktoré rozvíjam, svedčia o tom, že ďalej
kráčam za Kristom. A nové skutky viery mi
odhalia nový pohľad na môj život.
Začiatok cirkevného roka – to nie je iba dátum v kalendári alebo začiatok usporiadania
liturgického kalendára. Je to čas, ktorý mi
dáva Pán, aby som vykonal nové kroky, ktoré
ma priblížia k nemu. n

POMOC OBETIAM ZÁPLAV NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
Podporte aktuálnu zbierku Slovenskej katolíckej charity obetiam nedávnych záplav
na východe Slovenska poukázaním ľubovoľnej sumy na účet 10006-55615010/4900
v Istrobanke, variabilný symbol 159. Názov účtu je Slovenská katolícka charita. Veríme, že
spoločne pomôžeme tým, ktorých postihli nečakané záplavy.
Slovenská katolícka charita
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Tlač a distribúcia
AlfaPRINT, Martin

Urob ďalší krok
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slovo svätého otca

Po niekoľkých týždňoch, keď v programe Svätého Otca chýbala generálna audiencia, sa v stredu 13. augusta
stretol s veriacimi, ktorí si prišli vypočuť jeho slová na nádvorie apoštolského paláca v Castel Gandolfe. V príhovore
sa vrátil k letnej dovolenke, ktorú prežil v juhotirolskej oblasti, a spomenul aj dvoch svätcov, ktorých liturgická
spomienka je zapísaná v augustovom kalendári – Teréziu Benediktu z Kríža a Maximiliána Kolbeho.
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cia mohla byť považovaná
za porážku, ale práve v ich
mučeníctve žiari odlesk
Lásky, ktorá víťazí nad
temnotou egoizmu a nenávisti. Sv. Maximiliánovi
Kolbemu sú pripisované
nasledujúce slová, ktoré
mal vysloviť uprostred
hrôz nacistického prenasledovania: ,Nenávisť nie
je tvorivou silou, tou je iba
láska.‘ Dôkazom hrdinskej
lásky bola aj veľkorysá
ponuka seba samého na
výmenu za spoluväzňa, ponuka, ktorú zavŕšila smrť
vyhladovaním v bunkri 14.
augusta 1941.“
Edita Steinová potom 6.
septembra nasledujúceho
roka, tri dni pred svojím dramatickým koncom,
povedala svojim spolusestrám v kláštore v holandskom Echte: ,Som pripravená na všetko. Ježiš je
aj tu, medzi nami. Doteraz
som sa mohla veľmi dobre
modliť a celým srdcom som
povedala: Ave, crux, spes
unica.‘ Svedkovia, ktorým
sa podarilo uniknúť hroznému masakru, rozprávali, že keď Terézia
Benedikta z Kríža oblečená do karmelitánskeho rúcha vedome šla v ústrety smrti,
líšila sa od všetkých ostatných svojím
správaním plným pokoja, jasnou mysľou
a vyrovnanosťou a zároveň pozornosťou
k potrebám druhých. Modlitba bola tajomstvom tejto svätej spolupatrónky Európy,
ktorá, aj napriek tomu, že sa oddala
pravde v tichu kontemplatívneho života,
mala až do dna prežiť mystérium kríža‘
(Apoštolský list Spes aedificandi, Učenie
Jána Pavla II., XX, 2, 1999, str. 511).
,Ave, Mária!‘ znelo posledné zvolanie
z úst sv. Maximiliána Kolbeho, keď na-

Sv. Maximilián Kolbe (mozaika).

Drahí bratia a sestry,
po návrate z Bressanone, kde som strávil
obdobie odpočinku, som rád, že vás môžem pozdraviť a stretnúť sa s vami, drahí
obyvatelia Castel Gandolfa, a s vami, milí
pútnici, ktorí ste ma dnes prišli navštíviť.
Chcel by som ešte raz poďakovať tým, ktorí ma privítali a bdeli nad mojím pobytom
v horách. Boli to dni pokoja a uvoľnenia,
počas ktorých som neustále pripomínal
Pánovi tých, ktorí sa zverili do mojich
modlitieb. Je skutočne veľa tých, ktorí mi
píšu, aby som sa za nich modlil. Zverujú
sa mi so svojimi radosťami, ale aj starosťami, so svojimi životnými plánmi, ale aj
problémami v rodine a v práci, s očakávaniami a nádejami, ktoré nosia v srdci,
a zároveň s úzkosťami prameniacimi
v neistotách, ktoré sužujú ľudstvo v tejto
dobe. Môžem vás ubezpečiť, že si spomínam na všetkých a na každého zvlášť
najmä pri každodennom slávení svätej
omše a pri modlitbe posvätného ruženca.
Dobre viem, že prvoradá služba, ktorú
môžem pre Cirkev a pre ľudstvo vykonať,
je modlitba, pretože v modlitbe vkladám
do rúk Pána službu, ktorú mi on sám
zveril, spolu s osudmi celého cirkevného
a občianskeho spoločenstva
Kto sa modlí, nikdy nestráca nádej,
hoci sa občas nachádza v ťažkých, či
dokonca z ľudského hľadiska beznádejných situáciách. Práve to nás učí Sväté
písmo a o tom svedčia aj dejiny Cirkvi.
V koľkých rôznorodých prípadoch práve
modlitba podopierala na ceste svätcov
a kresťanský ľud! Zo svedectva našej doby
by som chcel spomenúť dvoch svätcov,
ktorých si pripomíname v týchto dňoch:
sv. Teréziu Benediktu z Kríža, občianskym
menom Editu Steinovú, ktorej sviatok
sme slávili 9. augusta, a sv. Maximiliána
Máriu Kolbeho, ktorého si pripomenieme
14. augusta, na vigíliu slávnosti Nanebovzatia Panny Márie.
Obaja ukončili svoju pozemskú púť mučeníckou smrťou v koncentračnom tábore
Osvienčim. Na prvý pohľad by ich existen-

Snímka: www.stmarysmaternity.org

Sv. Maximilián Kolbe
a sv. Terézia Benedikta z Kríža

ťahoval ruku k tomu, ktorý ho zabíjal
injekciou fenolovej kyseliny. Dojatí môžeme konštatovať, že pokorné a dôverčivé
spoľahnutie sa na Pannu Máriu je vždy
prameňom odvahy a pokoja. Keď sa teda
pripravujeme na slávnosť Nanebovzatia
Panny Márie, ktorá patrí k najdrahším
mariánskym sviatkom kresťanskej tradície, zverme sa opäť tej, ktorá nad nami
v každej chvíli bdie z nebies s materinskou láskou. Tak to napokon hovoríme aj
v nám všetkým blízkej modlitbe Zdravas‘,
Mária, keď ju žiadame, aby za nás prosila
teraz i v hodine smrti našej. n
podľa Rádio Vatikán

Snímka: Peter Hospodár

udalosti

Reportáž z eparchiálnej odpustovej slávnosti v Klokočove,
ktorá sa konala 9. – 10. augusta 2008

Posilnenie nádeje

Michal Hospodár

M

prihovoril Marko Rozkoš, rektor kňazského
seminára v Prešove. Bdejúci pútnici so sviecami
v rukách sa zjednotili v rozjímaní o krížovej
ceste Ježiša Krista a pozdravili nebeskú Matku
nádhernou modlitbou jej akatistu. Rannú sv.
liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku slávil Jozef
Jurčenko CSsR z Michaloviec spolu so Zborom
sv. Jozefa. Vychádzajúce slnko predznačovalo,
že čistým srdciam pútnikov bude symbolicky
priať jasný slnečný deň. Na hlavnej archijerejskej
liturgii sa pútnikmi naplnil celý areál, aby pri liturgickom sprievode aspoň gestom či úsmevom
pozdravil prichádzajúceho košického eparchu
vladyku Milana, prešovského arcibiskupa metropolitu vladyku Jána a vojenského ordinára
Františka Rábeka, ktorý predniesol slávnostnú
kázeň. V nej uviedol, že my ľudia obdivujeme
tých, ktorí sú úspešní a slávni, ale pre ich nasledovanie už nič nevykonáme. Prítomným veriacim položil rečnícku otázku: Ako byť šťastný? Na
príklade Panny Márie, ktorá bola šťastná preto,
lebo počúvala a zachovávala Božie slovo, ukázal,
že šťastie je možné pre každého človeka, ktorý
má na prvom mieste v živote Boha. Do kontextu
rozjímania o tajomstve Máriinho zosnutia patrí
aj zdieľanie opravdivej nádeje. „Takouto veľkou
nádejou môže byť iba Boh,“ utvrdil prítomných
slovami z encykliky Spe salvi.
V závere slávnosti zaznel pozdravný list
Svätému Otcovi Benediktovi XVI. vyjadrujúci
odhodlanie zhromaždených po opravdivom
kresťanskom živote a z neho plynúcej nádeji.
Vladyka Ján Babjak v krátkom príhovore vyjadril
radosť nad súčasným rozvojom Gréckokatolíckej
cirkvi a vyzval k zodpovednosti za využitie jej
potenciálu. Vladyka Milan poďakoval všetkým
prítomným za duchovné obohatenie počas
nedeľnej púte a aktuálne vyzval k získaniu plnomocných odpustkov. Spoločný liturgický
sprievod okolo chrámu zakončil tohtoročnú
mariánsku púť v nádeji, že jej ovocie sa ukáže aj
v praktickom živote prítomných. n

Výzva k modlitbe za svätosť
Pápež Benedikt XVI. vyzval k modlitbe za
stále väčšiu snahu Božieho ľudu o svätosť,
veriacich tiež povzbudil, aby odpovedali
na povolanie k misiám s pozorným rozo
znávaním chariziem a stálym záujmom
o duchovné a kultúrne formovanie.
Svätý Otec zároveň zdôraznil aj dôleži
tosť uvedomenia si povolania kresťanov
k svätosti a ohlasovaniu evanjelia. „Svätosť
má byť neustálym úsilím, vynakladaným
všetkými, pretože viac ako dielom človeka
je svätosť Božím darom,“ dodal na záver
Benedikt XVI.

30. výročie úmrtia Pavla VI.
Na sviatok Premenenia Pána 6. augusta si
Katolícka cirkev pripomenula 30. výročie
úmrtia pápeža Pavla VI., vlastným menom
Giovanniho Battistu Montiniho.

Návrat z letnej dovolenky
Pápež Benedikt XVI. sa 11. augusta vrátil
zo svojej letnej dovolenky v juhotirolskom
Bressanone.

Návšteva Sardínie
Pápež Benedikt XVI. navštívi v septembri
taliansky ostrov Sardínia. Do jeho hlav
ného mesta Cagliari by mal priletieť 7.
septembra, pričom dopoludnia bude slúžiť
svätú omšu a popoludní sa stretne s mla
dými. V programe Svätého Otca je tiež
naplánované stretnutie s kňazmi, semina
ristami a akademickou obcou.
Akcie pri príležitosti návštevy Svätého
Otca sa na Sardínii začnú už dva dni pred
slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie.
Bude medzi nimi napríklad výstava o sv.
Augustínovi v diecéznom múzeu či výsta
va o počiatkoch kresťanstva na ostrove
v múzeu archeológie.
z top knihy predajne petra

Yun a Paul Hattaway
1 brat
Nebeský muž
Cappella
2 Anna
Prirodzená cesta
Hahn
3 Scott
Otec, čo plní sľuby
Eldredge
4 John
Očarujúca
Špidlík
5 Tomáš
Věřím v život věčný

NOVIN

KA

NOVIN

KA

Zdroj: PETRA, predajňa kresťanskej literatúry,
Hlavná 1, 080 01 Prešov, tel.: 051 / 756 26 26
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edzi najvýznamnejšie mariánske
pútnické miesta Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku patrí Klokočov
na Zemplíne. Aj keď udalosť zázračného slzenia
mariánskej ikony má už vyše tristoročnú históriu (prvé slzenie je z roku 1670), po vyhlásení
Košickej eparchie sa hlavná odpustová slávnosť
k cti Zosnutia Bohorodičky konala po prvýkrát.
V druhú augustovú sobotu večer ju mariánskym
molebenom otvoril Michal Hospodár z Košíc.
Spevom ho sprevádzal zbor z farnosti Vojčice.
Liturgicky bohatú večiereň sviatku viedol Marcel
Gajdoš a tradičné malé svätenie vody s pomocou
asistencie bohoslovcov vykonal Martin Mikula
z Košíc. Veriacich pokropili nielen kvapky svätenej vody, ale aj kvapky hustého dažďa, ktoré
rozmočili pútnický areál. No potom sa vrtochy
počasia vybúrili a obloha bola k pribúdajúcim
pútnikom už zhovievavá. Ďalšie ohnivká v reťazi
programu vyplnili mladí, lebo na nich je predovšetkým zameraný sobotný večer púte. Modlitbu
posvätného ruženca viedla mládež zo Sečoviec
a spevom i osobnými svedectvami obohatili
prítomných mladí zo Stanče. Archijerejskú sv.
liturgiu slávil košický vladyka Milan Chautur,
ktorý v kázni vyzdvihol podstatu materstva.
„Biologické i duchovné materstvo ustupuje dnes
do úzadia a do popredia sa dáva typ úspešnej
ženskosti v súťaži prirodzenej krásy a šikovnosti.
Materstvo je však najvážnejšou skutočnosťou
ženy, je to jej poslanie. Aj presvätá Bohorodička
je matkou, ktorá nás zrodila pod krížom. Často
však toto materstvo nechápeme.“ Po sv. liturgii
vladyka Milan odovzdal dvanástim mladým
animátorom certifikát z absolvovania animátorskej školy. Pre mnohých bolo zaujímavé sledovať
večerné dialógy, v ktorých vladyka Milan spolu
s kňazmi Markom Horňákom a Štefanom Keruľom-Kmecom vyjadrovali svoje osobné zážitky
zo Svetových dní mládeže v Sydney.
Nový deň privítali pútnici sv. liturgiou, ktorú
slávil miestny farár Peter Čintala a v kázni sa

z krátko z vatikánu
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udalosti
zkrátko z kresťanského sveta

Konflikt v Gruzínsku narastá

Obavy o náboženskú slobodu
v Turkménsku

Židia začínajú utekať do Izraela

Viac ako 3 500 kresťanov protestovalo za
čiatkom augusta v indonézskej Jayapure
proti zavedeniu šaríje (islamského práva)
v regióne. Demonštráciu organizačne
zastrešilo Indonézske kresťanské komu
nikačné fórum. V hlavnom meste krajiny
Jakarte sa v ostatnom čase hovorí o tom,
že v Indonézii by mala byť uplatňovaná
šaríja.

Francúzsko očakáva
Benedikta XVI.
Svätý Otec Benedikt XVI. navštívi 12.
septembra francúzsky Paríž aj Lurdy, jed
no z najaznámejších pútnických miest,
pri príležitosti osláv 150. výročia zjavení
Panny Márie na tomto mieste.

Cirkev je proti vládnemu
rozhodovaniu o počte detí
Nedávne opatrenia Komisie pre legisla
tívne reformy indickej provincie Kerala
„odporučili“ sankcie pre rodiny, ktoré
majú tretie dieťa. Komisia určila pokutu
okolo 150 eur, vylúčenie školskej pomo
ci a bezplatnej lekárskej starostlivosti
a štátnych príspevkov na bývanie a prácu
pre rodiny s tretím dieťaťom.
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Blahorečenie chorvátskeho kňaza
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Chorvátsky kňaz Francesco Bonifacio,
zavraždený počas druhej svetovej vojny,
bude 4. októbra vyhlásený za blahosla
veného.
11. septembra 1946 Titova armáda
odvliekla otca Francesca Bonifacia do
lesa a podľa svedectva ho dlho trýznila.
Bol hodený do jamy, ktorú si musel sám
vykopať na náhornej plošine Carso.

Vojenská realita v Gruzínsku.

Snímka: www.defenselink.mil

Pápež vyzýva k ukončeniu vojnového konfliktu v Gruzínsku

V

Pomôcť spolunažívaniu

súvislosti s tragickými udalosťami v Gru
zínsku vyzval Benedikt XVI. k ukončeniu
vojnových operácií.
„Drahí bratia a sestry, dôvodom hlbokej
úzkosti sú stále dramatickejšie správy o tragic
kých udalostiach, ktoré sa odohrávajú v Gru
zínsku a ktoré v južnom Osetsku už zapríčinili
mnoho obetí na nevinných ľudských životoch,
a čo veľkú časť civilného obyvateľstva donútilo
zanechať vlastné domovy. Je mojím vrúcnym
prianím, aby sa ukončili ihneď vojenské ope
rácie a aj v mene spoločného kresťanského
dedičstva sa vyhlo ďalším násilným konfron
táciám, ktoré môžu zapríčiniť ešte ničivejšie

následky terajšieho konfliktu. Kiež sa naopak
nadviažu jednania a konštruktívny dialóg plný
rešpektu, ktorý by zmiernil hrozné utrpenie
týchto drahých národov.
Okrem toho vyzývam medzinárodnú komu
nitu a vplyvnejšie krajiny, aby vyvinuli akékoľ
vek úsilie na dosiahnutie takých iniciatív, ktoré
by mohli priviesť k pokojnému a trvalému rie
šeniu tohto konfliktu a napomôcť otvorenému
spolunažívaniu vo vzájomnou rešpekte. Spolu
s našimi pravoslávnymi bratmi prosme spolu
o tieto úmysly, ktoré s dôverou zverujeme
k orodovaniu Panny Márie, matke Ježiša, ako
aj všetkých kresťanov.“

bývalý anglikánsky kňaz bude možno blahorečený

B

Kardinála J. H. Newmana exhumujú

ritská vláda vydala povolenie na exhumá
ciu telesných pozostatkov kardinála Johna
Henryho Newmana, ktorý žil v 19. storočí
a ktorého proces blahorečenia by mal v blízkej
budúcnosti vyvrcholiť. Ministerstvo spravod
livosti udelilo licenciu na vykopanie jeho tela
z hrobu na malom cintoríne na predmestí
Birminghamu a jeho prenesenie do mramo

rového sarkofágu v miestnom kostole.
Tento cirkevný predstaviteľ, ktorý sa narodil
v Londýne v roku 1901, bol anglikánskym
kňazom, ktorý vo veku 44 rokov konvertoval
na katolicizmus po tom, čo sa dlhé roky usilo
val priviesť anglikánske spoločenstvo k jeho
katolíckym koreňom.

Odchod významného ruského spisovateľa

V

Zomrel Alexander Solženicyn

pravoslávnom kláštore Donskoj v Rusku
sa 6. augusta konal pohrebný obrad vý
znamného ruského spisovateľa Alexandra
Solženicyna, ktorý zomrel v noci zo 4. na 5.
augusta 2008. Jeho telesné pozostatky boli
uložené na starom cintoríne pri kláštore, kde sú
pochované aj mnohé ďalšie osobnosti ruskej
kultúry uplynulých troch storočí.
Za jeho najdôležitejšie dielo je považovaná
kniha Jeden deň Ivana Denisoviča z roku 1962,
ktorá vypovedá o živote v gulagu v bývalom
Sovietskom zväze. Tu prežil spisovateľ osem
rokov nútených prác z politických dôvodov,
v rokoch 1974 – 1994 bol nútený odísť do

Snímka: www.picasaweb.google.sk

Protest proti zavedeniu šaríje

iac ako 50 gruzínskych židov požiadalo
Židovskú agentúru o pomoc pri emigrá
cii do Izraela,“ uviedol 11. augusta pre agentúru
AFP hovorca organizácie Alex Selsky.
„Židovská agentúra urobí všetko, čo je v jej
silách, aby ich sem (do Izraela) priviedla čo naj
skôr,“ dodal Selsky. V Gruzínsku žije asi 12 000
židov, vrátane dvoch stoviek obývajúcich
mesto Gori, ktoré niekoľko dní bombardovala
ruská armáda. „Takmer všetkých židov z Gori
sme evakuovali do Tbilisi,“ uviedol hovorca.

Posledná úcta.

V bývalej sovietskej republike rastú oba
vy o náboženskú slobodu. Hoci ústava
tohto štátu oficiálne dovoľuje praktizovať
akékoľvek náboženstvo, skutočnosť je
iná. Dochádza tu k rôznym násilným ak
ciám polície, ktorá zabavuje náboženské
texty a dáva pokuty za „ilegálne nábo
ženské aktivity”. Katolícka cirkev môže
slúžiť sväté omše iba na jedinom mieste,
na Apoštolskej nunciatúre v Ašchabáde.
Obmedzenia sa týkajú aj islamu, nábo
ženstva, ktoré je vyznávané väčšinou
päťmiliónového obyvateľstva.

„V

exilu v USA. V roku 1970 získal Nobelovu cenu
za literatúru. V roku 1993 sa osobne stretol aj
s pápežom Jánom Pavlom II.

zkrátko z domova

Odpust v Šarišskom Jastrabí

Večnosť nadovšetko
(Šarišské Jastrabie, Lenka
Andrejková) V nedeľu 10.
augusta sa v našej farnosti
uskutočnila odpustová sláv
nosť Zosnutia Presvätej Bo
horodičky, ktorá sa začala už
v sobotu večer modlitbou
ruženca a veľkou večierňou
s lítiou. Ruženec sa predmod
lievali mladí tejto farnosti,
ktorí v tajomstvách rozjímali
o živote Božej Matky.
Pozvanie na túto odpustovú
slávnosť prijal o. ThDr. Ľubomír
Petrík, PhD., kancelár a riaditeľ
Arcibiskupského úradu v Pre
šove, a o. Peter Iľko, správca
farnosti Orlov. Starosta obce
PaedDr. Ľubomír Rešetár pri
vítal o. kancelára týmito slo

vami: „Je to pre našu farnosť
veľká milosť a česť, že v takom
krátkom čase po prešovskom
arcibiskupovi metropolitovi
Jánovi Babjakovi SJ je to už
druhá vzácna návšteva z Arci
biskupského úradu v Prešove.“
Hneď po privítaní o. Ľubomír
posvätil nový kríž, ktorý dali
postaviť pred chrámom ve
riaci farnosti.
V homílii poukázal na veľ
kosť a vznešenosť Presvätej
Bohorodičky, ktorej príklad
nám má pomôcť k dosiahnu
tiu veľkého skutočného sna
– našej večnosti. Odpustovú
slávnosť sme zakončili my
rovaním a sprievodom okolo
chrámu.
Sviatok Premenenia Pána v Drienici

Pri Oltárkameni
(Drienica, Ján Krehlík) Na Lysej
hore v pohorí Čergov v nadmor
skej výške 1025 m.n.m. sa nachá
dza „Oltárkameň“. Je to staroveký
pamätník histórie, svedectvo
kultúrnych a náboženských zvy
kov našich predkov, útočisko
kresťanov prenasledovaných pre
svoje náboženské presvedčenie,
a to v každej historickej dobe.
Pri „Oltárkameni“ sa v minulosti
ukrývali kresťania pred Tatármi
a Turkami. Nachádzali tu silu,
útechu i ochranu. V r. 1200 sa
toto miesto spája s pôsobením
templárov, ktorí tu mali svoje
hradisko. Nakoľko im bola zvere
ná ochrana Svätej zeme, tadiaľto
putovali z Poľska do Jeruzalema.
V neskoršej dobe sa tu tiež konali

bohoslužby pre veriacich osád
Baranie a Ambrušovce, ktoré na
tomto mieste raz do roka slúžil
drienický kňaz. Prichádzali tu aj
veriaci zo sabinovskej a bardejov
skej strany Čergovského pohoria.
Dnes tu stojí kaplnka zasvätená
Premeneniu Pána, ktorú v r. 2001
vystavali gréckokatolícki veriaci
z farnosti Drienica.
V nedeľu 3. augusta 2008 na toto
miesto zavítal náš najdôstojnejší
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup a metropolita, aby
v Kaplnke Premenenia Pána pri
„Oltárkameni“ slávil spolu s kňaz
mi a veriacimi archijerejskú svätú
liturgiu. Privítali ho starosta obce
Ing. Igor Birčák a miestny farár
Ján Krehlík.

Vladyka vo svojej homílii pri
pomenul nedávne slová pápe
ža Benedikt XVI., ktorý vyzval
k modlitbe za stále väčšiu snahu
Božieho ľudu o svätosť: „Niekedy
si ľudia myslia, že svätosť je akýmsi
privilégiom určeným len pre
vyvolených. Ale svätosť je pritom
úloha, ku ktorej je povolaný každý
kresťan či každý človek.“ Povzbudil
veriacich a zdôraznil dôležitosť
uvedomenia si povolania kres
ťanov k svätosti a ohlasovaniu
evanjelia. Po skončení svätej li
turgie nasledovalo myrovanie
a Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu.
Po zostúpení z Lysej hory vla
dyka posvätil obnovený interiér
farskej budovy.

Poďakovanie za mariánske rúcha

Vladyka Peter ďakuje čitateľom Slova za ich veľký dar
špeciálnym spôsobom zahrnutí
do modlitby „veľkého vchodu“,
kde sa spomínajú šľachetní a ne
zabudnuteľní dobrodincovia.
Veľmi si vážim evanjeliovú ano
nymitu darcov – to znamená, že
dar ostáva akýmsi tajomstvom
medzi Bohom a darcom. Verím,
že na tomto type štedrosti spočíva
veľké Božie požehnanie.
V neposlednom rade sa chcem
poďakovať vedeniu redakcie
časopisu Slovo, ktoré iniciovalo

túto myšlienku.
Keďže váš časopis nesie názov
Slovo, želám všetkým dobrodin
com, čitateľom vášho časopisu,
ale aj tým, ktorí majú úprimný
vzťah k nášmu obradu a našej
Cirkvi, nech tak ako Presvätá Bo
horodička nosila vo svojom srdci
Božie slovo, aj oni pocítili radosť
z prítomnosti Boha vo svojom
živote práve skrze počúvanie
Božieho slova.
vladyka Peter Rusnák

Povzbudenie veriacich novej
farnosti Lipany
1. júla 2008 zriadil prešovský ar
cibiskup metropolita Ján Babjak
SJ vyčlenením z farnosti Ďačov
novú farnosť Lipany. Za jej
prvého správcu vymenoval Jána
Čekana. V tomto meste treba
stavať gréckokatolícky chrám, na
príprave výstavby ktorého začal
pracovať ešte predchádzajúci
duchovný otec Michal Zorvan,
ktorý je farárom v Ďačove a Lipa
ny obsluhoval ako filiálku.
Vladyka prišiel v nedeľu 20. júla
veriacich povzbudiť, aby vytvá
rali živé spoločenstvo Božieho
ľudu a aby počas stavby chrámu,
ako aj v celom svojom živote
dôverovali Bohu. Po skončení
svätej liturgie sa vladyka osobne
stretol a porozprával s veriacimi.
Slávnosť sa konala v Kaplnke
Premenenia Pána, kde teraz gréc
kokatolíci slávia sväté liturgie.
Ľubomír Petrík
Odišiel Kristov kňaz
20. júla 2008 sa v obci Bystré na
posledy veriaci i rodina rozlúčili
s titulárnym arcidekanom Jánom
Dundom. Na pohrebe sa zúčast
nili aj vladykovia Ján Babjak SJ
a Ján Eugen Kočiš.
redakcia
Storočnica chrámu v Olšavke
Na liturgickej slávnosti 26. júla
pri príležitosti storočnice Chrá
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Koncom mesiaca júl mi bol doru
čený veľký dar od čitateľov gréc
kokatolíckeho časopisu Slovo.
Úprimne som sa potešil tomuto
daru aj pre jeho praktickosť – lebo
mariánske biskupské rúcho som
doteraz nemal – ale hlavne pre
jeho krásu. Veľmi rád ho budem
používať na mariánske sviatky. To
uto cestou sa chcem zo srdca po
ďakovať všetkým darcom a dob
rodincom, ktorí štedro prispeli na
zhotovenie tohto rúcha. Oni budú

Spomienka na sv. Makrínu
V predvečer Sviatku sv. Makrí
ny 18. júla slávil svätú liturgiu
v Kaplnke sv. Makríny v kláštore
sestier baziliánok v Prešove
vladyka Ján Babjak SJ.
Rehoľným sestrám poďakoval, že
ich má v archieparchii, pretože
sú svetlami, ktoré svietia v našej
miestnej cirkvi, a vyjadril svoju
túžbu, aby bolo stále viac rehoľ
ných povolaní. O sv. Makríne
v homílii povedal aj to, že sa
rada modlila žalmy a vo svojom
živote sa chcela podobať Pánovi.
Aj sestry baziliánky sú povolané
k tomu, aby odzrkadľovali Kris
tov život podľa príkladu svojej
zakladateľky.
Na konci liturgickej slávnosti mu
poďakovala provinciálna sestra
Jozefa Šimová OSBM.
Ľubomír Petrík
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mu sv. Kozmu a Damiána v Ol
šavke prešovský arcibiskup Ján
Babjak SJ v homílii, vychádzajúc
z evanjelia, hovoril o rodine.
„V súčasnosti je veľmi dôležité
chrániť rodinu, ktorej základný
mi piliermi sú nerozlučiteľnosť
a jednota.“ Vo vzťahu k jubilu
júcemu chrámu povedal: „Vaši
predkovia vám zanechali niečo,
do čoho vložili svoje srdcia,
a pretrváva to až po súčasnosť.“
A pokračoval, že aj manželský
vzťah, v ktorom sú srdcia plné
lásky, pretrvá.
Olšavka je filiálnou obcou
farnosti Staškovce. Vladykovi za
návštevu a Božie slovo, ktoré ve
riacim ohlásil, poďakoval správca
farnosti Štefan Kucer.
Ľubomír Petrík

(Čirč, Ľubomír Petrík) Po tragickej
správe, že pri povodniach v obci
Čirč zahynuli dvaja dospelí ľudia,
prišiel v piatok 25. júla do miest
neho gréckokatolíckeho chrámu
sláviť zádušnú svätú liturgiu za
zomrelých súrodencov Andreu
a Slavomíra vladyka Ján Babjak SJ.
Obec Čirč, ktorá bola nedávnymi
povodňami značne postihnutá,
patrí do Prešovskej gréckokato
líckej archieparchie.

Na svätej liturgii sa zúčastnilo
množstvo veriacich, medzi nimi aj
najbližší príbuzní obetí. Prešovský
arcibiskup v homílii povedal, že
to, čo sa stalo, je skutočne veľká
tragédia a všetci zdieľame tieto
ťažké chvíle s rodinami zomre
lých. V živote kresťana je však
ešte väčšou tragédiou, keď človek
zomrie večne. Andrea a Slavomír
boli praktizujúcimi veriacimi. „Aj
to nás upevňuje vo viere, že majú

večný život s Kristom,“ povedal
vladyka. Po svätej liturgii bola
panychída za zomrelých.
Vladyka Ján sa ako biskup tých
to veriacich prišiel modliť za duše
zomrelých, ktorí mali na druhý
deň pohreb. Božím slovom pozo
stalých potešil v ich žiali a zároveň
prejavil svoju spoluúčasť na ich
utrpení a utrpení obyvateľov
obce, ktorým povodeň spôsobila
aj nemalé škody na majetku.

Verejná zbierka pre týrané deti a osamelých rodičov

Na pomoc núdznym
z ktorých 20 bude použitých na
účel zbierky. Bude sprevádzaná
kultúrnymi, športovými a inými
verejnými podujatiami v rôz
nych mestách Slovenska, pričom
príspevok vo výške 50 % z ceny
jednej vstupenky bude taktiež
použitý na účel zbierky.
Prispieť môžete v rámci celého
Slovenska aj dobrovoľnými prí
spevkami na účet verejnej zbierky

priamo, poštovými poukazmi
alebo prevodom z vášho účtu.
Číslo osobitného účtu verejnej
zbierky je 26243452/1100, va
riabilný symbol 2008. Verejná
zbierka sa koná na základe po
volenia Ministerstva vnútra SR
č. SVS-233004-2008-06949 z 8.
júla 2008.
Viac na www.dsabb.sk.

PONDELOK
1. september

UTOROK
2. september

STREDA
3. september

ŠT VROK
4. september

Začiatok indikta, t. j. nového
roka. Prepodobný Simeon
Stĺpnik a jeho matka

Mučeník Mamant

Hieromučeník Antim

Hieromučeník Babylas

Čítania: Ef 2, 19 – 3, 7, zač. 222;
Mk 11, 11 – 23, zač. 50

Čítania: Ef 3, 8 – 21, zač. 223; Mk
11, 22b – 26, zač. 51

Čítania: Ef 4, 14 – 19, zač. 225; Mk
11, 27 – 33, zač. 52

Ale keď k nemu prišiel,
nenašiel nič, len lístie.

A keď vstanete modliť sa,
odpustite, ak máte niečo
proti niekomu. (Mk 11, 25a)

Už nežite, ako žijú pohania... (Ef 4, 17b)

Čítania: Ef 1, 22 – 2, 3, zač. 219;
Mk 10, 46 – 52, zač. 48 (radové);
1 Tim 2, 1 – 7, zač. 282; Lk 4, 16 –
22a, zač. 13 (indiktu)

Dnes sa splnilo toto
Písmo, ktoré ste práve
počuli. (Lk 4, 21b)

slovo – 18/2008

Vladyka sa v Čirči modlil za obete povodní

(Banská Bystrica, Zuzana Kasan)
Programy pre osamelé matky
s deťmi, ako aj opustené, zne
užívané a týrané deti môžete
podporiť prostredníctvom kúpy
odznaku Veselého slniečka v čase
od 1. augusta do konca roka 2008.
Organizátorom zbierky je Dom sv.
Alžbety, krízové stredisko pre deti
a osamelých rodičov v Banskej
Bystrici. Cena slniečka je 25 Sk,

Návšteva prešovského
arcibiskupa v Pakostove
Nový oltár, bohostánok a iko
nostas v Chráme Ochrany Pre
svätej Bohorodičky v Pakostove
posvätil v nedeľu 27. júla pre
šovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ. Do farnosti zavítal
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Zádušná svätá liturgia v Čirči

Ohňostroje, šampanské, veľká,
až bujará radosť – aj takto vyzerá koniec kalendárneho roka.
Dnes začíname indikt, nový
cirkevný rok. Pripomíname si
Ježiša na začiatku jeho účinkovania v synagóge s Písmom
v rukách. Ponúka radosť, nádej,
oslobodenie, nový pohľad, Božiu milosť. Vezmi Písmo do rúk
každý deň tohto nového roka,
nájdi si chvíľku na počúvanie
Božieho hlasu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo Začiatku
indikta – s. 262 (248)

(Mk 11, 13b)

Mohli by sme sa opýtať, prečo
Ježiš hľadá figy, keď nebol čas
ich dozrievania. Niečo nám chce
ukázať. On hľadá ovocie bez
ohľadu na ročné obdobie. Aj na
nás chce vidieť ovocie Ducha
– lásku, radosť, pokoj, láskavosť, miernosť. Ak budeme žiť
tak, že len zachováme niektoré
príkazy, budeme na pohľad
krásne stromy plné lístia, ale
bez skutočného ovocia, ktoré
máme prinášať.
Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti z utorka – s. 155
(191)

Každý deň sa modlíme modlitbu Otče náš. Každý deň Bohu
hovoríme: „Odpusť nám naše
viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom.“ A predsa niekedy až nepochopiteľne nechceme
odpustiť. Bolo nám ublížené,
zranili nás či zradili. Pravda,
bolí to. Ale neodpustenie nič nerieši a moje srdce premieňa na
tvrdé. Ten, kto ubližuje, je sám
zranený a potrebuje pomoc.
Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo stredy – s. 156
(192)

Keby sme pripodobnili náš
duchovný život športovému
zápasu, zistili by sme, kde je
príčina našich prehier. Toľko gólov do vlastnej brány!
V nedeľu k nám prídu dospelé
deti na návštevu a my nejdeme
do chrámu, musíme sa im
venovať. Ráno či večer sa stále
„nestíhame“ modliť. Robotníci
majú čas iba v nedeľu, to každý
musí pochopiť, inak mi to nikto
neurobí. Ale – za aké družstvo
to vlastne hráme?
Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo štvrtka – s. 157
(194)

zkrátko z domova

Posviacka chrámu vo Vlači

Obraz viery ľudí
(Vlača, -jg) Slnečné počasie a hoj
ný počet veriacich z Vlače a okolia
privítali 19. júla 2008 otca arcibis
kupa metropolitu Jána Babjaka SJ.
Vladyka Ján zavítal do tejto malej
filiálky farnosti Ďurďoš v deka
náte Vranov-mesto, aby posvätil
obnovený gréckokatolícky Chrám
Ochrany Presvätej Bohorodičky,
ktorý sa malému spoločenstvu
veriacich podarilo s Božou po
mocou zrekonštruovať vo veľmi
krátkom čase.
Slávnosť sa začala pred chrá
movými dverami. Vladyku Jána
privítal zástupca farskej rady
kurátor Ján Gača a starosta obce
pán Michal Kľučár, ktorý vo svo
jom príhovore povedal: „Verím,
že tento chrám nebude len do
minantnou stavbou obce Vlača,
ale že v ňom nájdu také hodnoty,
ako je vzájomná láska, Boží pokoj
a porozumenie všetci, ktorí ho
navštívia, a dokážu ich šíriť ďa
lej bez rozdielu vierovyznania.“
Rovnako srdečne privítal aj pre
nás známeho a drahého vladyku

Jána Eugena Kočiša z Prahy, ktorý
v minulosti pôsobil ako správca
farnosti, a potom ostatných du
chovných otcov oboch katolíc
kych obradov a tiež evanjelického
pána farára zo susedných Hanu
šoviec nad Topľou. Túto veľkú
udalosť vo farnosti prišla svojím
nádherným spevom ozdobiť aj
speváčka Hanka Servická.
Otec arcibiskup metropolita Ján
vo svojej homílii zdôraz
nil, že každý chrám je
odrazom viery ľudí, ktorí
v obci žijú, a želal nám,
aby chrám, ktorý sme ob
novili, pomohol aj nám
vybudovať chrám živého
Boha v každom z nás. Po
archijerejskej svätej litur
gii ocenil prácu bývalých
kurátorov a odovzdal
im na pamiatku ikony.
Po skončení obradu
posviacky v chráme sa
sprievod odobral do sály
Obecného úradu vo Vlači,
kde bol slávnostný obed.

Na záver poďakoval otcovi arci
biskupovi Jánovi, ako aj ostatným
vzácnym hosťom správca farnosti
otec Florián Potočňák. Vladyka Ján
sa pred svojím odchodom osobne
pozdravil s mnohými sponzormi,
kurátormi aj ostatnými účastníkmi
tejto slávnosti. Všetkých svojou
prítomnosťou, ako aj Božím slo
vom povzbudil do ďalších dní
života.

PIATOK
5. september

SOBOTA
6. september

NEDEĽA
7. september

Prorok Zachariáš, otec Jána
Krstiteľa

Spomienka na zázrak veľkovojvodcu Michala v Kolosách

Čítania: Ef 4, 17 – 25a, zač. 226;
Mk 12, 1 – 12, zač. 53

Čítania: 1 Kor 14, 20 – 25, zač.
156; Mt 25, 1 – 13, zač. 104

17. nedeľa po 50-nici. Nedeľa
pred Povýšením. Obdobie
pred sviatkom Narodenia Bohorodičky. Mučeník Sózont

Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. (Mk 12, 8)

Veru, hovorím vám: „Nepoznám vás.“ (Mt 25, 12b)

Keď nedávno prišli povodne,
bolo počuť vetu: „Pred dvoma
rokmi tu bola povodeň, nič sa
medzitým neurobilo, a teraz
máme škodu opäť.“ Riešiť veci
až vtedy, keď je už viac-menej
neskoro, je vlastnosťou nás
ľudí. Rozvody, alkoholizmus,
hnevy, nezvládnutá výchova
detí a mnohé iné veci, ktoré nás
trápia, vôbec nemuseli prísť,
keby sme si Ježiša zobrali za
skutočný základ nášho života.

Rozhovor:
„Ujo, vás som ešte nestretol.
Ako ste na tom so vzťahom
k Bohu?“
„Jóój, môj dedo bol cerkovník,
on sa do chrámu nachodil aj za
nás.“
Odpoveď na zamyslenie. Naozaj
mám s Bohom osobný vzťah?
Poznám ho a jeho plán s mojím
životom? Alebo mi stačí, keď
spĺňam nejaké ľudské kritériá
„akože kresťana“ a spolieham
sa na zásluhy svojej prababičky, ktorá sem-tam spievala na
pohreboch?
Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo služby sv. beztelesným silám – s. 181 (191)

Rádiu Lumen
stúpa počúvanosť
Spoločnosť Median Sk zve
rejnila v piatok 8. augusta
2008 prieskum počúvanosti
rozhlasových staníc za 1. a 2.
kvartál 2008. Podľa aktuálnych

Čítania: Gal 6, 11 – 18, zač. 215;
Jn 3, 13 – 17, zač. 9 (pred Povýš.); 2
Kor 6, 16b – 7, 1, zač. 182b; Mt 15,
21 – 28, zač. 62 (radové)

Zmiluj sa nado mnou,
Pane, syn Dávidov!
Dcéru mi hrozne trápi zlý
duch. (Mt 15, 22b)
Dnešná doba je z pohľadu rodičov vychovávajúcich svoje deti
veľmi náročná. Nemáme čas,
deti sú pod vplyvom televízie,
filmu, počítačových hier, internetu. Hoci mnohé deti majú
všetko potrebné, tlak okolia nás
núti dookola vysvetľovať, prečo
to či ono vlastne nepotrebujú –
alebo sa vzdáme a kupujeme im
značkové veci, či najnovšie mobilné telefóny. Pri tom všetkom
často zabúdame na to najhlavnejšie: pýtať sa Ježiša, čo sku-

točne mám dať svojim deťom,
aby z nich vyrástli zrelí ľudia.
Kanaánčanka prišla s prosbou,
aby Ježiš oslobodil jej dcéru
od trápenia zlým duchom. Čo
skutočne moje deti nepotrebujú,
je poznať a zažiť hriech. Mnohí
dnešní rodičia už rezignovali.
Dnešná generácia sa jednoducho zmierila s hriechom
v rôznych podobách – smilstvo,
alkohol, sebectvo, nevera. Jedna
žena mi raz ospevovala, ako sa
jej deti majú dobre, čo všetko
vlastnia, čo všetko si môžu dovoliť. O Bohu nepadlo ani slovo,
nebolo by totiž o čom hovoriť.
Naozaj sme šťastní len z toho,
čo všetko naše deti dosiahli?
Naozaj im to k životu stačí?
Liturgia: Radový hlas je ôsmy,
evanjelium na utierni je šieste.
Predobrazujúce antifóny. Tropár z 8. hlasu a z obdobia pred
sviatkom. Sláva: kondák z hlasu,
I teraz: z obdobia pred sviatkom.
Prokimen a aleluja z Nedele pred
Povýšením. Pričasten: Chváľte
Pána – s. 152, 263, 268 (190, 250)

slovo – 18/2008

Liturgia: Zdržanlivosť od mäsa.
Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo služby prorokovi – s. 182
(195)

na pozvanie farára Františka
Kuzmiaka. V evanjeliu zaznelo
Ježišovo podobenstvo o nemi
losrdnom sluhovi, ktorý napriek
tomu, že mu jeho pán odpustil
veľmi veľkú dlžobu, vzápätí na
to nevedel odpustiť omnoho
menší dlh svojmu spolusluhovi.
Preto vladyka v homílii hovoril
o odpustení. „Každý z nás, kto
nechce odpustiť svojmu blížne
mu, kto na neho stále zazerá, by
sa musel modliť Otčenáš slovami
– A neodpusť nám naše viny,
ako ani my neodpúšťame svojim
vinníkom. Ale takáto modlitba
nijako neobstojí, je to priam
nezmysel,“ povedal vladyka Ján.
Vo farnosti ho privítal a poďa
koval mu starosta obce Jozef
Fedorko.
Ľubomír Petrík
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výsledkov počúva Rádio Lumen
denne 129-tisíc poslucháčov, čo
je oproti ostatnému prieskumu
nárast o 24-tisíc poslucháčov.
Počúvanosť kresťanskej rozhla
sovej stanice stúpla z 2,4 % na
2,9 %. Prieskum bol realizovaný
v čase od 07. 01. do 22.06.2008
na vzorke 3 987 respondentov
vo veku 14 až 79 rokov.
Povýšenie prešovského Dómu
sv. Mikuláša na konkatedrálu
Svätý Otec Benedikt XVI. rozho
dol o povýšení farského Kostola
sv. Mikuláša v Prešove na konka
tedrálny chrám.
Slávnostné vyhlásenie sa usku
točnilo pri pontifikálnej svätej
omši v sobotu 9. augusta 2008
v Dóme sv. Mikuláša o 9.00 hod.
vo výročný deň zriadenia Košic
kej arcidiecézy.

(Zalužice, Michal Hospodár) V Za
lužiciach na Zemplíne, kde má
miestna gréckokatolícka farnosť
architektonicky nádherný chrám,
pribudla aj nová farská budova.
Posvätiť ju po návrate zo Sydney
prišiel v nedeľu 3. augusta vladyka
Milan, košický eparcha.
V uvítacom príhovore oboznámil
člen farskej rady Marián Dorič prí
tomných s priebehom výstavby,

ktorá trvala tri roky a finančne na
ňu prispeli predovšetkým veriaci
z celej farnosti. Po posvätení novej
farskej budovy nasledovala ar
chijerejská liturgia. Vladyka Milan
v kázni poukázal na to, že mnohí
ľudia deklarujú svoju vieru v Boha,
ale v konkrétnom živote sa sprá
vajú tak, akoby ho nepotrebovali.
„Nová fara je dôkazom, že vy chce
te kňaza, ktorý vám sprostredkuje

Božie tajomstvá,“ uviedol vladyka
a povzbudil veriacich k vernosti
Bohu a Cirkvi.
Na záver slávnosti sa všetkým
dobrodincom a sponzorom poďa
koval o. Vlastimil Bajužik. Súčasne
rozdal aj niekoľko desiatok pa
mätných listov, ktoré budú pripo
mínať štedrosť a obetavosť tých,
ktorí svojím podielom prispeli
k zdarnému dokončeniu diela.

Odpust v Trebišove

Slávenie zjednotilo celú farnosť
Sv. liturgiu slávil Milan Mojžiš
z Rakovca nad Ondavou spolu so
siedmimi kňazmi. V kázni o. Mojžiš
poukázal na život Panny Márie,
ktorá sa celá otvorila Bohu. „Aj my
máme byť pozorní, ak Boh hovorí,
aby sme si zachovali správny smer
života.“ Za najväčšie ohrozenia
v súčasnosti uviedol rozbitie ro
diny a neskrotnú túžbu po penia
zoch. Ako protiváhu súčasným
ohrozeniam odporúčal budovať

pevné vzťahy človeka s Bohom
a človeka s človekom.
V závere slávnosti protopres
byter Dušan Seman poďakoval
prítomným za budovanie miest
nej farnosti a pripomenul mož
nosť získania úplných odpustkov.
Spoločná veselica na farskom
dvore dala bodku za odpustovou
slávnosťou, ktorej Pán žehnal mi
losťou i krásnym počasím.

PONDELOK
8. september

UTOROK
9. september

STREDA
10. september

ŠT VRTOK
11. september

Narodenie Presvätej Bohorodičky

Spravodliví Pánovi predkovia Joachim a Anna

Mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

Prepodobná Teodora Alexandrijská

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

Čítania: Ef 5, 20 – 26, zač. 230; Lk
3, 23 – 4, 1, zač. 11

Čítania: Ef 5, 25 – 33a, zač. 231; Lk
4, 1 – 15, zač. 12

Čítania: Ef 5, 33 – 6, 9, zač. 232; Lk
4, 16 – 22a, zač. 13

Skôr sú blahoslavení tí,
čo počúvajú Božie slovo
a zachovávajú ho.

A mysleli si, že je synom
Jozefa, ktorý bol synom
Héliho. (Lk 3, 23b)

Napísané je: „Nielen
z chleba žije človek.“ (Lk

Každý jeden nech miluje
svoju manželku ako seba
samého. (Ef 5, 33a)

(Lk 11, 28)

V našom národe máme veľkú
úctu k Márii, aspoň sa tak zdá.
Vidíme ju ako Božiu Matku,
dokonalú ženu. To je ale iba
časť pravdy. Pravdou je, že
Mária viac ako 30 rokov žila
s Ježišom – s Božím Slovom.
K Božej milosti pridala svoju
námahu, ochotu, ale najmä
počúvala jeho slovo a zachovávala ho. Toto nám Ježiš ukazuje
ako hodné nasledovania: žiť
skutočne s ním.
slovo – 18/2008

Nový farský dom

(Trebišov, Michal Hospodár) Jed
na z najväčších farností Košickej
eparchie prežívala svoj chrámový
sviatok. Po trojdňovej duchovnej
obnove si v nedeľu 17. augusta
prišli uctiť tajomstvo Máriinho
zosnutia stovky veriacich a mlá
deže. Pred začiatkom slávnostnej
božskej liturgie boli posvätené
nová čaša a diskos, ktoré pre far
nosť darovala bohuznáma rodina
z Trebišova.

Mons. Eduard Kojnok
sa dožíva 75 rokov
Mons. Eduard Kojnok oslávil 75.
výročie života. Mons. Eduard
Kojnok, rožňavský biskup, sa
narodil 14. augusta 1933 vo
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Posviacka farskej budovy na Zemplíne

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z Narodenia.
Myrovanie – s. 264 (249)

4, 4)

Aké množstvo ľudí si Boh
vybral, aby pripravil príchod
svojmu Synovi! Aké množstvo
kresťanov si po celé generácie
odovzdávalo vieru, kým bolo
evanjelium ohlásené mne
samému! Mnohí z nich kvôli
tomu trpeli, boli prenasledovaní, mučení a zabíjaní. My sme
dnes schopní zaprieť Krista
pre maličkosť. Viera je tvoj dar
pre môj život. Nauč ma, Pane,
odovzdávať ju iným.

Našej spoločnosti hovoríme
konzumná. Veľa kupujeme,
jeme, pijeme, spotrebujeme.
Veľa aj zbytočne vyhodíme.
Mnohí ľudia sa ani nezamýšľajú
nad zmyslom svojho života.
Potom to aj tak vyzerá. Ty nám
pripomínaš slová Písma, že
nežijeme iba z chleba. Máme sa
sýtiť tvojím slovom. Potrebujeme ho prijímať a žiť z neho.
Nežijeme len preto, aby sme
jedli. Jeme preto, aby sme žili.

Liturgia: Predobr. antifóny. Tropár
z Narodenia a o spravodlivých.
Sláva: kondák o spravodlivých, I teraz: z Narodenia. Prokimen, aleluja
a pričasten z Narodenia a o spravodlivých – s. 265 (249)

Liturgia: Menlivé časti takto:
Predobrazujúce antifóny. Ostatné
zo sviatku Narodenia – s. 264
(249)

Do manželstva vstupujeme
s nejakými plánmi – kde budeme bývať, ako si to zariadime.
O spoločnom živote máme
zväčša predstavu, že to pôjde
samo, máme sa predsa radi.
Manželstvo však veľmi skoro
ukáže všetky naše kladné, ale
aj záporné stránky. Ježiš nás
cez svoj vzťah k Cirkvi, svojej
neveste, učí nezištnej a obetavej
láske v manželstve.
Liturgia: Menlivé časti sú ako
10.09.

Humanitárna pomoc pre Gruzínsko

Slovenská charita podáva pomocnú ruku
(Bratislava, Andrea Topoľská)
Caritas Internationalis (CI) kontak
tovala Slovenskú katolícku charitu
(SKCH) so žiadosťou o pomoc
pre Gruzínsko, v ktorom vládnu
vojnové nepokoje. Konflikt vzni
kol kvôli odštiepeniu južného
Osetska a zabil tisícky ľudí a ďal
šie tisícky museli opustiť svoje
domovy. Gruzínsky veľvyslanec
na Slovensku požiadal prostred
níctvom televízie ostatné krajiny
o čo najrýchlejšiu pomoc podľa
zváženia svojich možností.
Partnerskou organizáciu je Gru
zínska katolícka charita (GKCH),
ktorá sa spolieha na každú pomoc.
Poskytuje jedlo utečencom z po
stihnutej oblasti a tiež dohliada
na poskytovanie zdravotníckej
pomoci veľkému množstvu zrane
ných v nemocniciach v hlavnom
meste Tbilisi, ktoré čelia veľkému
preťaženiu. Programová mana
žérka charity Liana Mkheidzeová
uviedla, že poskytovanie jedla
a zdravotnej pomoci je prioritou.
„Veľa ľudí prichádza do Tbilisi

z gruzínskych dedín v okolí Cchin
vali a tiež z Gori. Ich domovy boli
zničené a oni utiekli pred bombar
dovaním,“ dodáva. Gruzínska cha
rita už rozdistribuovala 1 920 tu
niakových konzerv a 420 konzerv
s mäsom spolu s 500 bochníkmi
čerstvého chleba z ich vlastnej
pekárne. Pripravili aj distribúciu
chleba a jedla vo vývarovni, ak
bude treba poskytnúť jedlo tým,
ktorí prídu o domovy.
SKCH sa preto rozhodla zor
ganizovať verejnú zbierku pre
civilných obyvateľov Gruzínska,
aby mohli byť evakuovaní do
bezpečia a mali prístup k liekom
a zdravotníckemu materiálu. Číslo
účtu vyhradené špeciálne pre
vojnový konflikt v Gruzínsku je:
10006-55615010/4900 v Istroban
ke, variabilný symbol 161. Názov
účtu je Slovenská katolícka chari
ta. Verejná finančná zbiera bude
trvať do 31. októbra 2008.
Uvádzajte, prosím, pridelený
variabilný symbol, aby sme mohli
príspevky okamžite identifikovať.

Iné formy prispenia: vkladom
finančných prostriedkov do po
kladnice na sekretariáte SKCH
alebo poštovými poukážkami
priamo na uvedený účet.
Na žiadosť o pomoc od gruzín
skej charity plánuje SKCH finanč
ne prispieť na potreby, ktoré kon
kretizovala GKCH vo svojej výzve.
Momentálne ide predovšetkým
o pitnú vodu, potraviny, prikrývky
a stany pre utečencov a zrane
ných, hygienické potreby a lieky.
Tieto potreby sa však môžu rozšíriť
a konkretizovať podľa toho, ako
sa situácia vyvinie v najbližších
dňoch.
Za prejavenú spolupatričnosť
s gruzínskym obyvateľstvom vám
úprimne ďakujeme.

PIATOK
12. september

SOBOTA
13. september

NEDEĽA
14. september

Zakončenie Narodenia Presv.
Bohorodičky. Hieromučeník
Autonomos

Pamiatka zal. Chrámu vzkriesenia Ježiša Krista. Obdobie
pred sviatkom Povýšenia

18. nedeľa po Päťdesiatnici.
Povýšenie svätého Kríža

Čítania: Ef 6, 18 – 24, zač. 234; Lk
4, 22 – 30, zač. 14

Čítania: Hebr 3, 1 – 4, zač. 307; Mt
16, 13 – 18, zač. 67 (Zal. chrámu);
1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 10, 37 –
11,1. zač. 39 (sob. pred Povýš.)

Keď to počuli, všetkých
v synagóge zachvátil
hnev. (Lk 4, 28)
Nervozita, nepokoj, hnev. Sú
také rozšírené, že ich už považujeme za normálne. Nesplnia
sa naše predstavy, a tak si to
niekto odnesie – niekedy manžel či manželka, deti, rodičia,
kolegovia, vlastne hocikto. To
je výsledok môjho povrchného života s Bohom. Sv. Jakub
v svojom liste hovorí, že človek
v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom.
Ježiš ma volá prinášať ľuďom
pokoj.

Každý má rebríček hodnôt,
ktorým sa riadi. Ježiš chce byť
pre každého kresťana v jeho živote na prvom mieste. Niekedy
tomu nerozumieme a bránime
sa – veď máme rodinu, prácu...
Ježiš nechce, aby sme sa menej
venovali rodine, boli horšími
zamestnancami... Práve naopak. Daj Ježišovi prvenstvo vo
svojom živote a všetko, pre čo
žiješ, si nájde správne miesto.
Liturgia: Predobr. antifóny. Tropár
zo Zal. chrámu a z obdobia pred
sviatkom. Sláva: kondák zo Zal.
chrámu, I teraz: z obd. pred sviatkom. Prokimen, aleluja a pričasten
zo Zal. chrámu – s. 269 (196)

Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa
volá Lebka, po hebrejsky
Golgota. (Jn 19, 17)
Dnešná doba je plná slov a viet.
Niektoré sú pravdivé, iné chcú
nami manipulovať – aby sme
si kúpili ten „správny tovar“,
volili „správneho človeka“.
Ježiš povedal veľa nádherných
slov, ktoré pomáhajú nachádzať
zmysel a cieľ života miliónom
ľudí. Ale on neprišiel iba rozprávať. Dnes ho vidíme ako toho,
ktorý do krajnosti potvrdzuje
zvesť o láske nebeského Otca
k nám. Prišiel aj preto, aby
trpel, niesol kríž a zomrel na
ňom. A tu vidíme jednu skutočnosť, ktorá nám, dnešným
kresťanom, chýba – potvrdiť
príkladom svojho života, že

Veľkej Suchej (Hrnčiarska Ves).
Ordinovaný za kňaza bol 24.
júna 1956 v Bratislave. Za admi
nistrátora Rožňavskej diecézy
bol pápežom Jánom Pavlom II.
vymenovaný 14. februára 1990.
Úradu sa ujal 18. februára 1990
a za biskupa bol konsekrovaný
18. marca 1990 v Rožňave J. Em.
Jozefom kardinálom Tomkom.
Internetová stránka
o svätom Pavlovi
V rámci Roka sv. Pavla vznikla
okrem iných aj internetová
stránka www.svatypavol.weebly.
com, na ktorej môžu jej návštev
níci nájsť materiály a podnety na
konkrétne prežívanie jubilejné
ho roka zasväteného apoštolovi
národov. Stránka zachytáva
život a listy svätého Pavla, hovorí
o podmienkach na získanie
odpustkov v niektorých sloven
ských diecézach a ponúka od
kazy na iné internetové stránky
s tematikou svätého Pavla, ako aj
niektoré študijné pomôcky.
Neoznačené správy: servis TK KBS

patrím ku Kristovi. Pozrime sa
na nás očami neveriacich alebo
vo viere pochybujúcich ľudí. Čo
mnohokrát vidia? Ľudí stojacich
v nedeľu okolo chrámu a debatujúcich o všeličom, čo s Bohom
nesúvisí. Ešte horšie je, keď nás
vidia dlhodobo nahnevaných,
nadávajúcich či zachovávajúcich niektoré prikázania, ale
neschopných lásky a obety.
Koho presvedčíme dvojtvárnosťou svojho života? Takto sami
vyzeráme ako nepresvedčení. Ja
sám som za života počul veľa
o Ježišovi, ale uveril som, až
keď som spoznal živé spoločenstvo kresťanov. Viera bez
skutkov je totiž mŕtva.
Liturgia: Evanjelium na utierni je
z Povýšenia: Jn 12, 28 – 36a, zač.
42b. Po evanjeliu: Videli sme Kristovo vzkriesenie. Menlivé časti zo
sviatku Povýšenia Kríža. Zdržanlivosť od mäsa. Myrovanie – s. 270
(250)
Marián Sabol
V zátvorkách sú uvedené alternatívne menlivé časti v Spasi dušu svoju.
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Liturgia: Menlivé časti sú ako
10.09. Zdržanlivosť od mäsa.

Kto miluje iných viac ako
mňa... (porov. Mt 10, 37b)

Čítania: 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125;
Jn 19, 6b – 11. 13 – 20. 25 – 28a;
30b – 35, zač. 60

zkrátko z domova
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Snímky: Mária Žarnayová

Reportáž z archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Ľutine, ktorá sa konala 15. – 16. augusta 2008
aj pri príležitosti 20. výročia vyhlásenia našej jedinej gréckokatolíckej baziliky minor na Slovensku

Zakúsili sme,
že Cirkev žije
Ľubomír Petrík
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U
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ž v sobotu dopoludnia som bol aj
s niektorými ďalšími kňazmi v Ľutine, pretože bolo nutné stretnúť sa so
štábom Slovenskej televízie a dohodnúť s nimi
konkrétne veci, hlavne časový harmonogram
a scenár priameho prenosu nedeľnej archijerejskej svätej liturgie. Keď som pred štrnástou
hodinou odchádzal späť do Prešova, ku Kaplnke
sv. Mikuláša na ľutinskej mariánskej hore už
prichádzali prví pútnici, aby boli účastní na posvätení vody. Keď som sa vrátil pred osemnástou
hodinou, vítala ma už typická pútnická Ľutina,
teda veľa pútnikov, ktorí putujú v oboch smeroch medzi bazilikou a mariánskou horou. Plná
bazilika a priestranstvo pred ňou už signalizovali blížiaci sa začiatok úvodnej archijerejskej
svätej liturgie, ktorá je už pravidelne vysielaná
v priamom prenose Rádia Lumen. Vladyka Ján
Babjak SJ na nej privítal všetkých pútnikov,
medzi nimi aj slávnostného kazateľa – rektora

Pápežského východného inštitútu v Ríme o.
Cyrila Vasiľa SJ.
Sobotný program už tradične patrí predovšetkým deťom a mládeži: program pre najmenších v podaní hnutia eRko a divadla Des
Jano, evanjelizačný program Komunity sv. Ján
Krstiteľ sprevádzaný piesňami bohosloveckej
skupiny Anastasis, mládežnícka krížová cesta
Hnutia Svetlo-Život, polnočná svätá liturgia
na hore pripravená a sprevádzaná neokatechumenátnymi spoločenstvami, ktorej predsedal
bratislavský eparcha Peter Rusnák. Nasledovala
v tomto Roku sv. Pavla aktuálna videoprojekcia Po stopách apoštola Pavla. V bazilike sa
o dvadsiatej druhej hodine začalo celonočné
bdenie, ktorého súčasťou bolo po prvýkrát
aj vyloženie pláštenice s vyobrazeným telom
Presvätej Bohorodičky. Bolo to veľmi zaujímavé
a hlboko duchovné. Ľudia sa tu prichádzali po
celú noc modliť. Na hore v kaplnke bola vystavená Najsvätejšia Eucharistia. Azda nebolo
pútnika, ktorý by sa tu nebol zastavil. Ďalší
typický obraz – aj na hore, aj v bazilike rady
pútnikov čakajúcich na sviatosť zmierania. Vo
farskej záhrade skupinky pútnikov, ktorí sa po
čase znova stretli a majú si čo povedať. Kňazi
a bohoslovci sa riadia presným rozpisom služieb, aby nikomu nechýbal duchovný pokrm.
Všetko na seba pekne nadväzuje a veriaci si
môžu vybrať z bohatej duchovnej ponuky.

Bazilika potrebuje našu pomoc
Pútnikov vítala rozostavaná bazilika. Dve nové
bočné lode sú už prikryté a omietnuté, ale až po
odpuste dôjde k ich prepojeniu s hlavnou loďou,
teda s pôvodným chrámom. Vladyka Ján sa

rozhovor na 5 minút
s arcibiskupom Mons. Mariom Giordanom, apoštolským nunciom na Slovensku,
pri príležitosti jeho návštevy na archiepar
chiálnej odpustovej slávnosti v Ľutine

pútnikom ospravedlnil, že sa nevyplnil jeho sľub
spred roka, že bazilika bude tohto roka posvätená. Dôvodom sú finančné prostriedky. Dovolím
si tu tlmočiť jeho myšlienku, ktorú povedal pri
obede, že keď naši predkovia dokázali za oveľa
ťažších podmienok postaviť tento chrám, o čo
skôr je na nás, aby sme ho dokázali rozšíriť
a zanechať obnovený pre ďalšie generácie. Preto
pre nás všetkých stále platí pozvanie finančne
prispieť na rekonštrukciu jedinej gréckokatolíckej baziliky na Slovensku, aby sa na budúci rok
mohla uskutočniť jej posviacka.

Zasvätenie metropolie Presvätej
Bohorodičke

Otec nuncius, stretli ste sa s Gréckokatolíckou cirkvou aj pred nástupom do
vašej misie na Slovensku?
Tu na Slovensku sa s Gréckokatolíckou
cirkvou stretávam po prvýkrát. Je to preto,
lebo tam, kam ma Svätá stolica doteraz
poslala, Gréckokatolícka cirkev nebola.
Otec nuncius, dnes ste boli na archieparchiálnej odpustovej slávnosti
v Ľutine. Aké dojmy si odnášate z tohto
stretnutia s gréckokatolíckymi veriacimi?
Môj prvý dojem bol, že je to cirkev, ktorá
je veľmi živá. A to nielen pre počet ľudí,
ktorí boli prítomní na tejto slávnosti, ale
predovšetkým pre ich aktívnu účasť na
liturgii. Videl som, že ľudia sa aktívne zapá
jali, spievali, modlili sa, ale bol to predo
všetkým ich vnútorný postoj viery, ktorým
sa zapájali do celej liturgie. Veľmi som si
cenil, že som videl živú vieru, živé prežíva
nie tejto slávnosti zo strany ľudí.
A potom ďalší dojem som mal z tej veľkej
masy ľudí, ktorú som videl pred sebou.
Neboli v nej prítomní iba starší ľudia, ale aj
mladí, boli prítomní otcovia rodín, matky
spolu s deťmi. Nadobudol som presvedče
nie, že ide o cirkev, ktorá je živá, ktorá hľadí
do budúcnosti a ktorá má v svojich radoch
mládež.
Čo by ste chceli odkázať čitateľom
nášho časopisu?
Chcel by som pozdraviť čitateľov Slova
a povedať, že si veľmi želám, aby táto živosť
vo viere, ktorú som mal možnosť zažiť,
pretrvávala do budúcnosti. Chcel by som
odkázať, aby sa rodiny pripravovali a odo
vzdávali túto vieru a tento spôsob preží
vania kresťanstva deťom, aby tie mohli
byť potom v budúcnosti nositeľmi práve
takejto živej viery.
Ľubomír Petrík
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V Ľutine som opäť zakúsil, že Cirkev žije, ale
zároveň som si aj povzdychol: len aby to bola
pravda aj mimo púte v našom každodennom
živote. Nádherne to v nedeľu v homílii pri
archijerejskej svätej liturgii vyjadril apoštolský
nuncius Mons. Mario Giordana, keď povedal:
„Je na nás, aby sme odpovedali ako Mária
tým, že budeme žiť náš život založený na viere
v Božiu vôľu, na úprimnej a nezištnej láske
voči nášmu blížnemu, ktorý sa nachádza v nejakej núdzi, upierajúc zrak k nebu, kde je naša
skutočná nádej: Ježiš Kristus, náš Spasiteľ a náš
Vykupiteľ.“ Hlavným slúžiteľom tejto svätej
liturgie, ktorou vyvrcholila dvojdňová slávnosť,
bol prešovský vladyka.
Tohtoročná púť, na ktorej sa v priebehu dvoch
dní zúčastnilo približne 20 000 pútnikov, sa
uskutočnila už v novej etape života Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorú Svätý Otec
Benedikt XVI. 30. januára tohto roka vyhlásil
za metropoliu sui iuris a pripomenuli sme si
aj 20. výročie vyhlásenia gréckokatolíckeho
chrámu v Ľutine Božím služobníkom Jánom
Pavlom II. za baziliku minor. Dosť príležitostí
na to, aby sme obnovili zasvätenie našej cirkvi
blahoslaveným biskupom Pavlom Petrom Gojdičom OSBM Presvätej Bohorodičke, ktoré sa

uskutočnilo na ľutinskom odpuste v roku 1945.
V mene všetkých pútnikov modlitbu zasvätenia
celej Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku
Presvätej Bohorodičke predniesol prešovský
arcibiskup metropolita.
Na slávnosti sa zúčastnil aj vladyka Ivan Martyniak, przemyšliansko-varšavský arcibiskup
metropolita, ktorý v závere odpustu poďakoval
za milé spoločenstvo Božieho ľudu a prejavil
svoju dobroprajnosť našej metropolii, keď jej
zaželal, aby sa raz mohla stať vyšším arcibiskupstvom, ba aj patriarchátom. Vyvolalo to
milý úsmev a radosť pútnikov prejavenú spontánnym potleskom. Archijerejskú svätú liturgiu
koncelebrovali aj vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha, vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, vladyka Włodzimierz Juszcak
OSBM, vroclavsko-gdaňský eparcha, vladyka
Ladislav Hučko, pražský apoštolský exarcha,
a vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný
pražský biskup.
Z odpustovej slávnosti sme zaslali pozdravný
list Svätému Otcovi Benediktovi XVI, v ktorom
sme vyjadrili našu túžbu riadiť sa v živote Božím
slovom a byť verní Cirkvi, ktorá je postavená na
Kristovi a jej viditeľnou hlavou je rímsky pápež.
Zároveň sme požiadali Svätého Otca o jeho
apoštolské požehnanie pre celú metropoliu.
Liturgický sprievod z ľutinskej mariánskej
hory k bazilike minor s čítaniami evanjelií nahradil liturgický sprievod okolo chrámu.
Otec nuncius do kroniky na Arcibiskupskom
úrade v Prešove napísal: „Želám dobrú pastoračnú prácu.“ Sú to slová, ktoré nám pripomínajú, aká dôležitá je služba Božiemu ľudu.
Jej nádherným vyjadrením bola aj tohtoročná
odpustová slávnosť v Ľutine. O to skôr, že prebiehala vo veľkom pokoji. Domáci duchovný
otec Peter Borza mi povedal, že aj celá príprava
púte bola veľmi pokojná a požehnaná. Na dôvažok môžem povedať, že aj taký detail, ako je
čas televízneho prenosu, nám vyšiel priam na
sekundu. n
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slovo na tému

Náboženstvo
alebo etika?
A
Peter Cap

Ja som napríklad chodil na etiku. Osobne nepovažujem za rozumné trápiť deti Bibliou. Majú dosť svojich starostí a môžu k náboženstvu prijať iba záporný vzťah, lebo viera nie je o tom, čo vieme, ale
o tom, koľko milujeme.
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Ja som ako malý chlapec miništroval od 7 rokov a mal som šťastie
na vynikajúceho farára, celých päť rokov som sa formoval pod
jeho vedením. Ale keď som prišiel na konzervatórium, tak som si
schválne vybral etiku a aj keď som chcel byt kňazom, nechcel som
sa separovať od veľmi dobrého kolektívu, lebo prevažná väčšina
navštevovala etiku. A na etike sa brali témy z náboženskej výchovy, lenže tie, čo pálili. Učil nás evanjelický teológ ... dal nám veľmi
pekné vysvetlenia sexuálnej otázky, otázky náboženstiev. Takže
som sa toho dozvedel o Bohu viac než na hodinách náboženstva.
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Ani nie je dôležité, či etiku, náboženstvo, alebo niečo tretie, ale kto
to učí a ako to učí. Ak ich tam kňaz bude učiť modlitby, básničky,
dátumy, historické veci, čo si nájdu za zlomok sekundy cez mobil,
tak to je o ničom. Ak sa na etike budú učiť somariny a nie riešenia
problémov, ktoré ich stretnú v živote, tak to bude tiež o ničom.
Však to každý pozná, ak nás učila osobnosť, tak na ňu budeme
stále spomínať, ak tyran, ktorý nemal prirodzenú autoritu, tak to
nás poznačí na celý život.
(zdroj: www.upc.uniba.sk)

ko to teda je? Náboženstvo a či etika?
Možno si poviete: „Koľko ľudí, toľko
názorov.“
Pozrime sa spoločne na problém, s ktorým
sa žiaci, študenti, rodičia aj učitelia veľmi
často stretávajú.
Ak som pokrstený, a teda včlenený do
Cirkvi (lebo krst včleňuje do Cirkvi), potom
je dôležité poznať, čo na to hovorí učenie
Cirkvi: „Rodičia ako prví zodpovední za výchovu svojich detí majú právo vybrať pre ne
takú školu, ktorá zodpovedá ich vlastnému
presvedčeniu. Toto právo je základné. Rodičia
majú povinnosť v rámci možností voliť také
školy, ktoré im budú čo najlepšie pomáhať
v ich úlohe kresťanských vychovávateľov.
Verejná moc je povinná zaručiť rodičom toto
právo a zaistiť konkrétne podmienky na jeho
uplatňovanie“ (porov. Katechizmus Katolíckej
cirkvi, 2229).
Ďalší dôležitý dokument hovorí o tom, že
„školské vyučovanie náboženstva pomáha
veriacim žiakom lepšie pochopiť kresťanské
posolstvo vo vzťahu k veľkým existenčným
problémom, ktoré sú spoločné náboženstvám a charakterizujú každú ľudskú bytosť,
k chápaniam života najčastejšie prítomným
v kultúre a k hlavným zásadným morálnym
problémom, s ktorými sa dnes ľudstvo stretá. Zasa žiaci, ktorí sú v situácii hľadania

u Štatistika školskej katechézy
v školskom roku 2007/2008 v
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
Prešovská archieparchia
Počet žiakov: 13 420
Počet kňazov vyučujúcich NV/N: 122
Počet katechétov: 67
miesto vo formácii povolania ku kresťanstvu
má školská katechéza detí a mládeže, čiže
náboženská výchova.
Katolícke náboženstvo (v cirkevných školách) a katolícka náboženská výchova
(v štátnych a súkromných školách) sa vyučuje
ako povinný predmet, ako o tom hovoria Pedagogicko-organizačné pokyny Ministerstva
školstva SR a Zmluva medzi Slovenskou
republikou a Vatikánom o katolíckej výchove
a vzdelávaní. V cirkevných školách sú to 2
vyučovacie hodiny týždenne a v štátnych
a súkromných školách jedna vyučovacia
hodina. Náboženstvo   vyučuje kňaz alebo
osoba poverená Cirkvou a po splnení podmienok na udelenie kanonickej katechetickej
misie sa stáva súčasťou pedagogického zboru
danej školy.
Pedagogicko-organizačné pokyny stanovujú
minimálny počet žiakov 12 pre náboženskú
výchovu v ročníku. Často však musia byť
ročníky spájané, aby sa dosiahol požadovaný
počet. Zaiste ide potom o veľkú pedagogickú
profesionalitu, aby katechéta zvládol takýto
spôsob vzdelávania. Náboženská výchova je
hodnotená pojmom „absolvoval“. V cirkevných školách je tento predmet hodnotený
známkou a v stredných cirkevných školách je
náboženstvo maturitným predmetom.
Po nežnej revolúcii Konferencia biskupov
Slovenska v roku 1992 schválila učebné
osnovy pre rímskokatolícke a gréckokatolícke
náboženstvo; boli vydané učebnice a pracovné listy. Vtedajšie Diecézne katechetické
stredisko pri Gréckokatolíckom biskupstve
v Prešove spracovalo osnovy, učebnice,
pracovné listy pre potreby nášho obradu.
Táto myšlienka bola veľmi správna: išlo o to
ponúknuť katechétom a žiakom to, čo im je
vlastné, to, čo najlepšie chápu. To je vlastne
aj odpoveďou na tvrdenie „veď to je jedno“.

Košická eparchia
Počet žiakov: 6 640
Počet kňazov vyučujúcich NV/N: 74
Počet katechétov: 33
Nie, nie je to jedno. V prvom rade je dôležité,
že MŠ SR ponúka možnosť byť katechizovaný
vo svojom vlastnom obrade aj počas školskej
katechézy. Druhý vatikánsky koncil v dekréte
o východných cirkvách hovorí: „Preto sú
miestne cirkvi rovnaké čo do dôstojnosti,
takže ani jedna z nich nemá prednosť pred
inými...“ Túto pravdu potvrdzuje aj kánon
31 CCEO, ktorý hovorí: „Nik nesmie žiadneho
z veriacich akýmkoľvek spôsobom nútiť k prestupu do inej cirkvi vlastného obradu.“
V súvislosti s novým školským zákonom
KBS na svojom plenárnom zasadaní 3. a 4.
júla 2008 v Nitre odsúhlasila nové učebné
osnovy pre predmet náboženská výchova/náboženstvo pre prvý a piaty ročník základných
škôl a prvý ročník stredných škôl a gymnázií
so štvorročnou a osemročnou formou štúdia
od školského roku 2008/2009.
Aj keď k výchove, ktorej sa dostáva od rodičov, pristupujú aj ďalšie výchovné subjekty,
ako je napríklad škola, fara, rodičia nesmú
zabúdať, že oni sú prví zodpovední za výchovu. Právo rodičov na výchovu svojich detí je
nenahraditeľné a neodňateľné. Rodičia majú
právo vybrať si pomoc pri výchove. To, čo sme
si povedali, potvrdzuje, aká dôležitá je výchova. U židov formovaných Starým zákonom je
silne zakorenená pravda, že otec bude braný
na zodpovednosť, ak vychoval syna pijana,
smilníka či zlodeja. No platí to aj naopak:
Radosťou plesá otec spravodlivého, rodič
múdreho syna sa kochá v ňom. n
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alebo náboženských pochybností, môžu sa
pomocou školského vyučovania náboženstva
presne dozvedieť, čo je viera v Ježiša Krista,
aké odpovede dáva Cirkev na ich otázky, a tak
majú príležitosť lepšie si premyslieť svoje
rozhodnutie. Keďže sú však žiaci neveriaci,
školské vyučovanie náboženstvá naberá
charakteristické črty misijného ohlasovania
evanjelia, aby sa mohli rozhodnúť pre vieru, ktorej potom pomôže rásť a dozrievať
katechéza v rámci spoločenstva“ (Všeobecné
direktórium pre katechizáciu).
Druhý vatikánsky koncil vo svojej deklarácii
o kresťanskej výchove Gravissimum educationis hovorí: „Pri plnení svojho výchovného
poslania Cirkev sa usiluje používať všetky
vhodné prostriedky, ale najväčšiu pozornosť
venuje tým, ktoré sú jej vlastné, ... na prvom
mieste vyučovanie katechizmu.“
Teda Cirkev na vyššie položenú otázku odpovedá jasne. Je iba na každom z nás, či je
ochotný prijať túto odpoveď.
Pre katechézu (vyučovanie náboženstva)
sa stanovili základné rámce a obsah tým, že
bol vydaný Katechizmus Katolíckej cirkvi
a Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Tieto dokumenty obsahujú komplexnú
náuku, ktorá sa má odovzdávať katechizáciou detí a mládeže (rodinnou, farskou
a školskou). Farská katechéza nadväzuje na
rodinnú katechézu a rozvíja ju; uskutočňuje
sa v spoločenstve – vo farskej rodine. Farské
spoločenstvo vplýva na rozvoj viery a lásky
pokrstených a tvorí zázemie pre dozrievanie
vo viere. Pôsobenie farského spoločenstva má
rôzne podoby a formy. Základným predpokladom je spontánne, živé a reálne prežívanie
viery a spoločenstva. Nevyhnutný je však
cielený základný program katechizácie, ktorý
systematicky prehlbuje náboženské poznanie
(biblické hodiny, krúžky, kvízy...). Špeciálne
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rozhovor

u ThDr. Peter Borza, PhD., je
od roku 2004 správcom farnosti
Ľutina, ktorá je najvýznamnejším
pútnickým miestom gréckokatolíkov
na Slovensku. Venuje sa histórii
gréckokatolíkov v strednej Európe. Je
autorom kníh o bl. biskupovi mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi a o dejinách Gréckokatolíckej cirkvi v období druhej svetovej vojny.

Ľ

utina – obec, ktorú poznajú všetci gréckokatolíci na Slovensku. Jej cestami prešlo
už nespočítateľné množstvo pútnických
nôh. Hlavný farský chrám bol tesne pred nežnou revolúciou povýšený na baziliku minor.
Pred časom sa začali práce na rekonštrukcii
a rozšírení tohto pútnického chrámu. A práve
na túto tému sme sa porozprávali s o. Petrom
Borzom, správcom farnosti.
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Ak Pán
nestavia dom
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u Prvá oficiálna púť sa v Ľutine uskutočnila v roku 1855
po vydaní Apoštolského bréve pápeža Pia IX. No už pred
tým sa na ľutinskej hôrke zhromažďovali pútnici, ktorí
v roku 1854 postavili Kaplnku Usnutia Presvätej Bohorodičky, tak ako to požadoval sv. Mikuláš. Stalo sa tak vďaka
obetavosti kurátorov, ktorí putovali cez Viedeň, Budín,
Transylvániu a Podkarpatsko, pričom zbierali prostriedky
na vybudovanie spomínanej kaplnky. Začalo sa veľké putovanie veriacich celého Uhorska, Sedmohradska a Haliča.
Každý prinášal so sebou kamene, z ktorých potom postavili kaplnku a oporný múr pod ňou. Množstvo pútnikov
v tých časoch dosahovalo 55 – 60 tisíc. Ľutina sa tak stala
najvýznamnejším pútnickým miestom gréckokatolíkov na
Slovensku.

Otče, ako vyzerá služba kňaza v Ľutine?
Ľutina je naším najvýznamnejším pútnickým
miestom a to v mnohom ovplyvňuje aj moje
kňazské pôsobenie. Príprava mariánskej púte,
fatimských sobôt a iných podujatí sa v mnohom
odlišuje od bežnej pastoračnej práce vo farnosti.
Zároveň je to povzbudzujúce vo viere, pretože
je priam fyzicky citeľná prítomnosť Svätého
Ducha, ktorý vedie Cirkev.
Ľutinská bazilika si pripomína 20 rokov od
svojho ustanovenia. Ako k tomu vlastne
došlo?

Preto sa v roku 1896 pristúpilo k vybudovanie nového
chrámu, dnešnej baziliky. Stavbu realizoval staviteľ Ján
Surín, dielo malo byť dokončené už v roku 1897, pričom
jeho cena bola vyčíslená na 15 000 zlatých. V roku 1896
bola vyplatená záloha 5 000 zlatých, ďalších 5 000 zlatých
malo byť zaplatených v roku 1897 a zvyšok po ukončení
diela. V roku 1896 sa začalo s výstavbou a ešte v tom istom
roku bol chrám pod strechou. Neskôr sa vyskytli bližšie
neurčené problémy a chrám bol napokon dokončený a posvätený v roku 1903. Krátko predtým požiar zničil pôvodný drevený chrám.
ThDr. Peter Borza, PhD. (podľa Konceptu zmluvy na výstavbu chrámu z roku 1896)

Po generálnej oprave v 80-tych rokoch bol
ľutinský chrám v úplne novom šate. Vyzdobený
maľbami akademického maliara Mikuláša Klimčáka a vzorovo zariadený podľa liturgických
predpisov. Zároveň bol mariánskou svätyňou
najväčšieho pútnického miesta gréckokatolíkov
v Československu. To boli azda hlavné dôvody,
pre ktoré skrsla myšlienka navrhnúť Svätej
stolici, aby bol miestny chrám povýšený na
baziliku minor. Autenticky by to vedeli opísať
emeritný otec biskup Mons. Ján Hirka a vtedajší správca farnosti o. Cyril Jančišin, ktorí sa
obzvlášť zaslúžili o toto vyznačenie ľutinského
chrámu a ktorí si kvôli tomu aj mnoho vytrpeli
zo strany vtedajšieho komunistického režimu.
Práve totalitné zriadenie komplikovalo celý
proces vyhlásenia. Korešpondencia s Vatikánom prebiehala na dvoch úrovniach. Poštu
odchádzajúcu z Československa do zahraničia
a späť kontrolovala Štátna bezpečnosť (ŠtB),
preto popri oficiálnej pošte prenášali do Vatikánu potrebné doklady aj kuriéri. Pre ŠtB bolo
veľkým prekvapením, keď v mariánskom roku
1988 prišlo z Ríma Apoštolské bréve o povýšení
ľutinského chrámu na baziliku minor. Verejnému vyhláseniu sa snažili zabrániť a vyvíjali
nátlak na Mons. Jána Hirku a o. Cyrila Jančišina, ale napriek tomu bol dokument slávnostne
prečítaný počas mariánskej púte v auguste
1988. Vyhlásenie bolo veľkým povzbudením pre
gréckokatolíkov, ktorí sa od obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 v hojnom počte
schádzali v Ľutine na púťach a boli neustále
pod tlakom komunistického režimu.

Teraz sa bazilika rekonštruuje a rozširuje.
Jej budúcu podobu si čitatelia Slova mohli
pozrieť v jednom z predchádzajúcich čísel.
Je to nevyhnutné?
Ľutina už 150 rokov zaujíma významné
miesto v živote Gréckokatolíckej cirkvi. Bola
a je srdcom mariánskej úcty nášho arcibiskupstva. Pred 20 rokmi to potvrdil aj Boží sluha
pápež Ján Pavol II., keď miestny chrám povýšil
na baziliku minor. Ostatná generálna oprava
prebiehala v rokoch 1982 – 1984 a baziliku
odvtedy poznačil zub času. Preto bolo treba
pristúpiť k jej oprave. Najmä strecha a fasáda
boli v havarijnom stave. Okrem toho po páde
komunizmu pribudli v Ľutine rôzne náboženské
podujatia a náš otec arcibiskup metropolita
Mons. Ján Babjak SJ navrhol baziliku rozšíriť
o dve bočné lode. Cieľom je zabezpečiť primerané zázemie pútnikom, ktorí navštevujú Ľutinu
počas celého roka.

Upraví sa aj okolie? Čo to prinesie pútnikom?
Obnova baziliky spočíva aj vo vybudovaní
námestia a parku, v ktorom budú odkryté základy pôvodného dreveného chrámu. V pláne
je ešte vybudovanie sviečkovej kaplnky v parku
pri bazilike a taktiež vytvorenie podmienok na
spoločenské stretnutie pútnikov pri káve, čaji
a malom občerstvení, kde by si mohli zakúpiť
aj suveníry charakteristické pre kultúru našej
Gréckokatolíckej cirkvi. Mariánske pútnické
miesto Ľutina má byť príjemným miestom modlitby a duchovného pookriatia v uponáhľanej
dobe dneška.
V Slove bola vyhlásená zbierka na baziliku.
Rovnako sa konali zbierky aj v arcibiskupstve. Koľko finančných prostriedkov sa
podarilo vyzbierať?
Ďakujem za položenie tejto otázky, lebo sa mi
naskytla príležitosť vyjadriť poďakovanie otcovi
arcibiskupovi metropolitovi Jánovi za jeho obetavé úsilie, ktoré vynakladá doma aj v zahraničí
s cieľom získať finančné prostriedky na realizáciu obnovy baziliky. Jeho zásluhou dielo podporili zahraničné nadácie a biskupstvá, mnohé
osobnosti nášho verejného života, podnikatelia
a sympatizanti našej cirkvi. Čitatelia Slova
prispeli do dnešného dňa sumou 85 300 Sk a pri
ostatnej zbierke na území arcibiskupstva sa vyzbieralo 420 000 Sk. Všetkým z úprimného srdca ďakujem a vyprosujem u dobrotivého Boha,
aby každému dobrodincovi udelil plnosť svojich
milostí. Zároveň chcem ešte povedať, že každú
fatimskú sobotu je svätá liturgia obetovaná za
darcov a dobrodincov našej baziliky.
Ak by sa ešte našli dobrodincovia, ako
môžu prispieť na obnovu tejto našej jedinej
gréckokatolíckej baziliky na Slovensku?
Najlepšie je zaslať finančné prostriedky na účet
v Slovenskej sporiteľni č. 0503342846/0900,
ktorý slúži na potreby baziliky.
Okrem financií a fyzického budovania je
pri stavbe takéhoto diela potrebná aj duchovná podpora?
Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú
tí, čo ho stavajú. Bez modlitby si to neviem
predstaviť. Osobne cítim veľkú pomoc našich
blahoslavených, ktorí mali Ľutinu zapísanú
vo svojom srdci, a taktiež pomoc sv. Mikuláša.
Preto popri finančnej podpore prosím čitateľov
Slova o vrúcnu modlitbu za dokončenie diela
obnovy baziliky, aby sa čím skôr zaskvela
v plnej kráse.
za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš

Vážený čitateľ,

situácia, v ktorej sa ocitli mnohé rodiny
gréckokatolíkov, nie je mne ani nikomu
v redakcii ľahostajná. Zvlášť myslím na
Osturňu, kde som bol prednedávnom.
Pravdou je, že predplatné Slova nie je až
také vysoké ako predplatné iných časopi
sov. Ale aj tak mnohí budú obracať každú
korunu v ich rodinnom rozpočte.
Kde hľadať riešenie? Nikde! Znie to
čudne? Možno áno, ale Boh sa už po
staral. On už ponúkol riešenie. Keď som
prednedávnom v Kaluži slávil liturgiu
a propagoval Slovo, zastavil ma po
liturgii mladý muž a položil na stôl predo
mňa dve tisíckorunáčky. Pozrel som sa
na neho a spýtal som sa: „Na čo?“ Jeho
odpoveď bola jednoduchá: „Pre rodiny,
ktoré si Slovo nebudú môcť zaplatiť.“ Táto
suma sa zdá byť malá, ale už teraz prináša
svoje ovocie.
10. augusta som navštívil okrem iných
farností aj Poráč. Doteraz tam odoberali
11 kusov Slova. Možno ste v správach za
chytili informáciu o vydieraní miestnych
baníkov, ktorých majiteľ bane nútil ťažko
pracovať za znížené peniaze s odôvodne
ním: „Zoženiem si na túto prácu iných –
Rumunov“. Keď som dostal tie dve tisícky
od pána Petra Čačka, ktorý pochádza
z Ľubotíc, hneď som myslel na Poráč. No
a tým rodinám, ktoré takto prišli o zdroj
príjmov, som ponúkol zľavu 100 Sk na
predplatnom do konca roka. Mohli ho
tak získať za menej, než stojí škatuľka
cigariet.
Možno niekto povie, že je to nespra
vodlivé. Áno, je. Je nespravodlivé, že
niekto príde o prácu aj v takom chudob
nom kraji, ako je táto časť Spiša. Poráč je
ďaleko od okolitých dedín a okresného
mesta, v kopcoch, kde si chudoba vždy
podávala ruky s biedou. A ak aj pre
ziskuchtivosť niekoho prišli títo ľudia
o prácu, prečo by nemohli pre láskavosť
iného dostať iné dobrodenia, ktoré Slovo
prináša?
Možno sa nájde viacero takých darcov
a my budeme môcť takto pomôcť via
cerým rodinám. Pán Boh zaplať za každú
vašu pomoc. Boh šľachetného darcu mi
luje, lebo on sa práve v tomto obdarová
vaní konkrétnych neznámych ľudí stáva
jemu podobným. Nehľadí na vek, farbu
pleti, pohlavie, svätosť života... Svojou
láskou a dobrotou zahŕňa všetkých, ktorí
sú ju schopní a ochotní prijať.
o. Juraj Gradoš
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Ako toto rozšírenie vníma miestna komunita gréckokatolíkov?
Bazilika slúži veriacim nášho arcibiskupstva,
ale zároveň je aj farským chrámom, o ktorý
sa príkladne snažíme postarať. Veriaci našej
farnosti podľa svojich možností prispievajú finančne alebo prácou pri realizácii tohto diela.

Bazilika bola vnútri vyzdobená maľbami
akademického maliara Mikuláša Klimčáka.
Ako budú vyzdobené nové lode?
Zatiaľ nepadlo konkrétne a konečné rozhodnutie.

listáreň
Otec šéfredaktor,
mnohí čitatelia sú dnes postihnutí po
vodňami alebo prepúšťaním. Nebojíte sa,
že na budúci rok sa rozhodnú neodobe
rať Slovo?
čitateľ
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spoločnosť

Recept na zaručene
šťastné manželstvo
Juraj GRADOŠ
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Sk), šanca na získanie voľného termínu
je mizivá.
Aj v Česku si v tento deň povedali svoje
áno stovky párov. Matriky v celej krajine
hovoria dokonca o svadobnom boome.
Zvýšený záujem je aj o „zaručený náhradný termín“, ktorým je štvrtok 28.08.2008.
Nie je vylúčené, že údaje o sobášoch za
august 2008 prekonajú doteraz rekordný
júl 2007. Kvôli „sedmičkovému“ dátumu
07.07.2007 vtedy štatistiky zaznamenali
vyše 10 000 júlových svadieb. Od roku

Snímka: wedding.speelman.name

Č

íňania tomu veria. Pre nich je tento
dátum magickým, nakoľko osmičku
považujú za šťastné číslo a v tomto
dátume sú hneď tri. A navyše je to dátum
otvorenia olympijských hier v Pekingu.
A tie sa začali 8 minút po 8. hodine večer.
Aj preto si v samotnej čínskej metropole
svoje áno povedalo v piatok podľa oddelenia
pre verejné vzťahy pekinskej radnice viac
ako 16 400 párov. Pre porovnanie, pred
rokom to bolo len 3 390 dvojíc. Aby úrady
jednotlivých okrskov Pekingu nápor zvládli,
umožnili sobáše na rôznych miestach
a dvojica si mala v určený čas prísť
len po sobášny certifikát. „Chceli sme
stopercentne uspokojiť všetky dvojice,“
uviedol pre China Daily Žang FengSiang zo sobášneho centra mestskej
časti Čao-jang.
Číňania netvoria vo svete nejaký
ojedinelý precedens. Austrálske matričné úrady dokonca predĺžili úradné
hodiny, aby zvládli žiadosti stoviek
ženbychtivých párov o sobáš v tento
deň. Len na hlavnej matrike v Sydney
sa v tento deň zosobášilo okolo sto
párov. „Nikdy predtým sme nezaznamenali takúto požiadavku a máme
radosť, že môžeme vyjsť v ústrety
takému veľkému počtu párov,“ uviedol
hovorca matriky Greg Curry. „Mnoho
snúbencov má pocit, že zosobášiť sa
na ôsmy deň ôsmeho mesiaca roku
2008 znamená niečo výnimočné,“
dodal.
Aj v neďalekej Viedni si v tento deň
povedalo svoje áno 137 párov. V priemere sa v piatok sobáši v rakúskej
metropole 40 až 60 párov. Minulý
rok 07.07.2007 uzavrelo manželstvo
takmer 60 párov. Na sobáš 08.08.2008
majú však aj „mystické dôvody“. A napriek tomu, že za sobáš treba zaplatiť
minimálne 1 000 eur (cca 30 000

1989 to bolo v Česku po prvý raz, čo počet
sobášov v jednom mesiaci prekročil túto
hranicu. Do posledného miestečka boli obsadené termíny aj na Staromestskej radnici
pri pražskom Orloji. Ako pre TASR uviedla
matrikárka z Prahy 1, na Staromáku svoj
zväzok v piatok úradne potvrdilo 27 párov,
pričom posledný z nich si spoločné áno
povedal až o 22.00 hod. večer.
Podľa niektorých tzv. odborníkov-numerológov termín 08. 08. 2008 nebol práve
najvhodnejší na uzavretie manželstva. To
však neodradilo ani Slovákov. V bratislavskom Starom Meste si v tento deň povedalo
svoje áno až 19 párov, z toho osem vstúpilo
do manželského stavu v kostoloch na území
Starého Mesta. O tom, že bol o svadby počas
8. augusta 2008 veľký záujem, svedčí aj to,
že mnohí si tento termín zarezervovali už
rok dopredu.
Ako je to teda? Je to naozaj dobrý
deň na sobáš aj napriek tomu, že to
nie je sobota?
Každý deň je na sobáš dvoch naozaj
sa milujúcich sŕdc ten pravý. Tento
však v sebe skrýva jedno plus: dátum. Málokto si dokáže zapamätať
dátum sobáša, ale tri osmičky si už
dokáže zapamätať azda aj muž obdarený sklerózou. A práve toto môže
byť požehnanie z tohto dátumu. Ak
to pre manželský pár nebude o rok,
dva, desať len momentom v ich živote, ale na 8. august si spomenú obaja
a v svojej láske si znova povedia svoje
áno. Svedka im vtedy môže robiť kytica ruží.
Šťastné manželstvo nevytvárajú
šťastné čísla, ale ľudia. Nemôžu predsa o šťastí alebo nešťastí rozhodovať
práve ony. Pred rozhodnutím o spoločnom živote je dôležité pamätať na
jednoduchý recept: Stokrát meraj a raz
rež. Naozaj si netreba vybrať partnera
z povinnosti, pod tlakom či z iných
„dôležitých“ dôvodov. Dve srdcia
sa majú spojiť len z ozajstnej lásky.
A práve tá je základným predpokladom šťastného manželstva – milovať
a dokázať lásku aj prijímať. A to sa
môžeme učiť od Majstra. n
Svadobný tanec.

Túžite po šťastnom manželstve? Treba si vybrať ten najlepší
dátum. Potom bude vaše manželstvo harmonické a dlho vydrží.
A aký dátum je ten najlepší? No predsa 08.08.(20)08!
Čo myslíte, je to pravda?

Ilustračná snímka: www.vinnie.wz.cz

svedectvo
Emil Korba

Aby naše duše
boli biele
Ako si od nás vzdialená,
ty opravdivá hviezda lásky!
Prihováraš sa k nám
v korienkoch sedmokrásky!
K márnosti ťa človek pribil,
aby utrpenie nebolo tak ťažké.
Tu vidíš, ako sa strašne mýlil,
keď na najcitlivejšej vážke
závažie hnevu väčšmi schýlil.
Ty sa iba prihováraš,
iba svietiš, iba žiaru dávaš.
Opravdivá hviezda Lásky!
Semeno krásy, cieľ putujúcich
z hriešnej zeme vzývajú ťa sedmokrásky.
Aj duše, čo chcú byť biele
a žiarivé. Podobné tvojej žiare.
Prihovárajú sa celkom smelé
v jednom speve, v jednej chvále.
Aby duše naše boli biele...!
zo zbierky Poézia

TEST

Pokojný spánok.		

jak minca stratená

Kamila V.

J

e mi nesmierne ľúto, že svojou nedbanlivosťou píšem toto krásne svedectvo
až po 4 mesiacoch. Bolo to moje druhé
tehotenstvo a ja som bola veľmi šťastná, lebo
už mám vek na to, aby som sa poponáhľala
dať synčekovi súrodenca. No šťastie netrvalo
dlho, lebo v 16. týždni tehotenstva mi lekárka
oznámila, že krvné testy dopadli veľmi zle.
Znamenalo to veľké riziko poškodenia plodu.
Bola som odoslaná na genetickú ambulanciu, kde som bola objednaná na odobratie
plodovej vody. Ale ani po dlhom prehováraní
lekárky aj manžela som vyšetrenie nepodstúpila, a to z dvoch dôvodov: pri vyšetrení
hrozí potrat dieťatka a druhý dôvod je ten, že
interrupciu by som tak či tak nepodstúpila.

Okrem toho, že manžel bol ochotný poslať
ma na potrat, doteraz mi nevie odpustiť, že
som nepodstúpila vyšetrenie. Dnes som už
šťastná mamička krásneho zdravého dieťatka. Možno niekto povie, že testy nemusia
byť spoľahlivé, ale ja viem a cítim, že mi Boh
poslal veľkú skúšku a ja mu za ňu ďakujem.
Moje modlitby určite nestačili na to, aby sa
dieťatko narodilo zdravé. Ale Boh mi poslal
do cesty dobrého kňaza, ktorý ho za mňa
neúnavne prosil.
Ďakujem ti, Bože, že si mi dal nielen zdravé
dieťa, ale aj vytúžené dievčatko. Ďakujem
ti však hlavne za to, že si upevnil moju
vieru. n

biblické otázniky marice kipikašovej

Je pravda, že ovocie mladých stromov sa
mohlo konzumovať na tretí rok po zasadení?

P

ovocnom strome, vysvitá aj z Ježišovho podobenstva (Lk 13, 6 – 9; Jn 15, 2), a najmä
z rabínskej literatúry.
V prenesenom zmysle sa hovorí o ovocí
ako o výsledku, výťažku, zisku (ovocie rúk
Prís 31, 31); ovocie úst Prís 12, 14; ovocie
spravodlivosti Am 6, 12), následku (Prís 1,
31; Oz 10, 13; Jer 17, 10; Ž 104, 13). Činy
človeka sú aj v Novom zákone nazývané
jeho ovocím, ktoré prezrádza jeho vnútornú
kvalitu (Mt 7, 16 n). Boh súdi podľa ovocia
(Mt 3, 10; 7, 19; Lk 13, 6) alebo úžitku (Mt
3, 8). Boh od tých, ktorí boli vsadení do jeho
vinice (kráľovstva), očakáva ovocie (Mt 41,
43; Kol 1, 10; Rim 7, 4 n). Vnútorná sila,
ktorá v kresťanovi vedie k plodnému životu,
je úzke spoločenstvo s Kristom (Jn 15, 2 nn).
Dobré ovocie v nás vyvoláva spolupráca so
Svätým Duchom (Gal 5, 22; Ef 5, 9). Toto
ovocie Ducha vedie k posväteniu života
(Rim 6, 22). n

slovo – 18/2008

odľa Mojžišovho zákona sa ovocné
stromy v prvých troch rokoch po zasadení považovali za nečisté, v štvrtom
roku ovocie patrilo Pánovi a ľudia ho mohli
jesť až v piatom roku. Tým sa strom chránil
pred trhaním nevyzretého ovocia a Bohu
sa vyhradzovalo náležité miesto, čo možno
malo pripomenúť prvý hriech. Celkom určite
išlo o dôrazný apel na sebaovládanie. Ovocné stromy sa cenili natoľko, že po mnoho
storočí, do konca aj v krutých vojnách, sa
vynakladalo veľké úsilie na ich ochranu.
Ovocie rôzneho druhu (po hebr. per) malo
značný význam pre výživu i náboženský
život Izraelitov. Preto pre dobývanie krajiny
platil zákon, že pri obliehaní mesta nesmeli
byť zničené ovocné stromy (Dt 20, 19 n). Vyťať ovocné stromy pri nájazde na nepriateľov
mimo oblasti obsadenej Izraelitmi znamenalo odňatie najprístupnejšieho prostriedku
výživy, a tým úplné zničenie protivníka (2
Kr 3, 19. 25). To, ako záležalo na každom
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Ilustračná snímka: www.phys.unsw.edu.au

slovo v rodine

u Z dlhodobých štúdií bolo zistené, že

oveľa viac ťahá k alkoholu fyzicky manuálne
pracujúcich ľudí alebo podnikateľov.
Ukázalo sa, že nekvalitné rodinné prostredie
(hádky, verbálna a fyzická agresivita) bolo
u mužov evidovaných pre závislosť od
alkoholu častejšie než u ostatných mužov.
Pokiaľ ide o prognózu vývoja závislosti, bolo
potvrdené, že znížená známka zo správania
na základnej škole je v miernom vzťahu
k silnému konzumu v dospelosti. Všeobecne
teda môžeme povedať, že neúmerné
používanie alkoholu sa ako nadstavba viaže
na poruchy správania v detskom veku.
Môžeme konkrétne povedať, že sú ohrození
tí, ktorí majú základné vzdelanie a pracujú
v zamestnaní s minimálnymi požiadavkami
na vzdelanie, pričom z nich sú najviac
ohrození stavební robotníci a pracovníci
vo verejnom stravovaní. Mimoriadne
ohrozenou skupinou sú mladí, ktorých otec
je závislý od alkoholu.

Problém: alkoholIK

Peter Michančo

„Nepozeraj ty na víno, jak skvie sa nachovo, ako sa blýska v pohári! Kĺže sa dolu hrdlom lahodne. Lež naposledok štipne ako had
a kusne ako zmija.“ (Prís 23, 31 – 32)

V

predchádzajúcom čísle časopisu
nás o. Jozef Voskár pozval k uvažovaniu o chorobe závislosti od
alkoholu z pohľadu biblických prameňov
kresťansko-židovskej tradície a dnes sa na
tento problém skúsime pozrieť zo sociálnozdravotného hľadiska.
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Závislosť
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Alkohol sa často nazýva kultúrnou drogou,
lebo sa stal súčasťou našej kultúry a vo
väčšine prípadov sme sa s ním naučili zaobchádzať. Pôsobí predovšetkým na nervový
systém. Má na človeka pozitívny, ale hlavne
negatívny vplyv. V Knihe syna Sirachovho sa
píše: „Duša a srdce sa (rovnako) radujú pri
mierne požitom víne. Mierne požitý nápoj je
zdravý pre dušu i pre telo.“ (Sir 31, 36 – 37)
Jeho pozitívne účinky sú v tom, že napomáha
uvoľneniu, zmierňuje ťažkosti, pozdvihuje
náladu, podporuje komunikáciu a pod. Vďaka
jeho konzumu sa formujú spoločenské skupiny a prehlbuje sa spolupatričnosť. Zvýšenú
pozornosť však musíme venovať jeho negatívnemu pôsobeniu, lebo „trpkosťou pre dušu
je, ak sa pije mnoho vína“ (Sir 31, 39). Toto
pôsobenie môže byť priame, prejavujúce sa
napr. cirhózou pečene, vznikom nádorových
ochorení, kardiovaskulárnymi ochoreniami,

zhoršeným priebehom tehotenstva a pod., ale
aj nepriame, ktoré je oveľa zákernejšie, a to
hlavne vo vzťahu k psychickému a fyzickému
násiliu, agresivite, kriminalite, dopravným
nehodám, správnosti vnímania a uvažovania, pozornosti a schopnosti správneho rozhodovania, sexuálnemu správaniu a pod.
Z pohľadu konzumácie alkoholu hovoríme
o abstinentoch, konzumentoch, pijanoch
a závislých od alkoholu a medicínsky rozlišujeme päť základných typov:
Typ alfa. U tohto typu vzniká dočasná psychická závislosť bez straty kontroly, je zachovaná  schopnosť abstinencie a neprejavuje sa
tendencia piť viac. Je to obvykle konfliktný,
uľavujúci si alebo omámený pripitý človek.
Často pritom dochádza k rodinným a spoločenským nedorozumeniam. Hovoríme o tzv.
problémovom pijanovi.
Typ beta. Tento typ sa vyznačuje nadmernou, ale nie pravidelnou konzumáciou alkoholu. Nevytvára sa ani psychická, ani telesná
závislosť, ale dochádza k niektorým zdravotným komplikáciám, napr. k zápalu nervu, ku
gastritíde či cirhóze pečene. K typu beta patrí
víkendový a príležitostný pijan a tiež sa sem
zaraďuje tzv. spoločenský pijan.
Typ gama. Pri tomto type ide o postihnutých, u ktorých je už opísaná strata kontroly
vplyvom alkoholu. Táto strata kontroly

nastáva rýchlo a sprevádza ju psychická závislosť. Neskôr sa vyvinie aj telesná závislosť.
Pijan gama sa vyznačuje častejším výskytom
stredne ťažkých až ťažkých stavov omámenia
a rýchlym vývojom zmien osobnosti.
Typ delta. Typ delta sa odlišuje od typu
gama totálnou neschopnosťou vydržať bez
alkoholu dlhší čas. Zároveň si však udržiava
kontrolu nad konzumáciou, a preto nedochádza k nadmernému pitiu s ťažkou otravou.
Títo závislí dokážu mať konzumáciu alkoholu pod kontrolou, ale musia piť denne a za
určitých okolností aj v noci, a preto takmer
nikdy nie sú triezvi. Aj u nich sa prejavujú
rôzne ťažkosti.
Typ epsilon. Tento typ závislosti je veľmi
zriedkavý. Občas uňho dochádza po niekoľkých mesiacoch k viacdenným výtržnostiam
v dôsledku záchvatového pitia, ktoré sprevádza strata kontroly a stav rozladenia.
Postihnutí sú väčšinou klinicky a spoločensky
nenápadní, ale v dlhších odstupoch unikajú
zo života, aby sa potom zase vrátili späť. Do
tejto kategórie patrí tzv. kvartálny pijan.

Znaky a štádiá
Podľa Medzinárodnej kvalifikácie chorôb
(MKCH-10) by sa definitívna diagnóza závislosti od alkoholu s označením F10 mala
stanoviť len vtedy, ak počas jedného roka
došlo k trom alebo viacerým nasledujúcim
udalostiam, resp. znakom:
1. Silná túžba alebo pocit nutkania napiť
sa.

2. Ťažkosti v sebaovládaní pri pití – a to ak
ide o začiatok a ukončenie, resp. o množstvo
vypitého alkoholu. Tento znak sa jasne dotýka správania.
3. Telesný stav odvykania od alkoholu.
Alkohol je používaný s úmyslom zmenšiť
príznaky vyvolané predchádzajúcim pitím,
prípadne dochádza k tzv. odvykajúcemu stavu, ktorý je pre alkohol typický aspoň v troch
z týchto príznakov: bolesti hlavy, potenie,
zrýchlený tep alebo vyšší krvný tlak, tzv.
veľké epileptické záchvaty, nevoľnosť, resp.
zvracanie, prechodné halucinácie alebo ilúzie, psychomotorický nepokoj, pocit choroby
a slabosti, nespavosť, trasenie jazyka, viečok
alebo prstov. K zmierneniu tohto stavu sa
niekedy používa príbuzná látka s podobnými
účinkami.
4. Rast tolerancie k účinkom alkoholu. Prejavuje sa tým, že na dosiahnutie rovnakého
účinku treba vypiť väčšie množstvo, rovnaké
dávky majú nižší účinok.
5. Zanedbávanie iných potešení alebo záujmov v prospech pitia a zvýšené množstvo
času strávené pitím, jeho zháňaním alebo
zotavovaním sa z jeho účinkov.
6. Pokračovanie v užívaní aj napriek jasným
dôkazom škodlivých následkov, pričom postihnutý – aby mohlo ísť o znak – musí byť
o škodlivých následkoch informovaný.
Pre vývoj choroby sú dôležité jednotlivé
štádiá závislosti, ktoré rozdeľujeme takto:
1. Predalkoholické štádium
Je to počiatočné štádium, kde je pitie alkoholu motivované spoločensky, tzv. na zdravie
a ešte raz na zdravie. Človek pociťuje psychickú úľavu v situáciách, keď sa pije, a vyhľadáva príležitosť, pri ktorej sa bude piť. Vytvorí
si vedomé prepojenie medzi alkoholom a psychickou úľavou. Pitie sa stáva prostriedkom,
ktorým sa jednotlivec vyrovnáva so stresom.
Počas tohto obdobia dochádza k postupnému
zvyšovaniu tolerancie na alkohol.
2. Prípravné alebo varovné štádium
Signalizuje nástup choroby. Varovným znamením tohto štádia sú „okienka“, pitie po-

tajomky, pred večierkom, resp. spoločenskou
slávnosťou, pitie „na ex“, stále rozprávanie
o pití a pocity viny z pitia. Závislosť od alkoholu narastá a užívanie alkoholu sa prejavuje
vo viacerých oblastiach života.
3. Rozhodujúce štádium
Tu sa objavuje hlavný symptóm – strata
sebakontroly. Závislý nedokáže kontrolovať
množstvo vypitého alkoholu, napriek tomu
sa ale dokáže rozhodnúť, či bude piť, alebo
nie. Pitie si potrebuje odôvodniť, a tak nastupuje racionalizácia a snaha opäť získať
sebakontrolu. Snaží sa zvládnuť svoje pitie
pomocou vonkajších prejavov, ako sú: obdobie abstinencie, zmena druhu alkoholu,
zmena spôsobu pitia, zmena bydliska, zmena
zamestnania a pod. Množia sa výpadky pamäti a s tým spojené problémy. Závislý má
výčitky svedomia, že nie je schopný prestať
piť, ale nevie, čo s tým urobiť. Nasleduje zvýšená sebaľútosť, stiahnutie sa do súkromia,
pokles sexuálnej aktivity, žiarlivosť a problémy spojené so zanedbávaním stravovania.
Pravdepodobne v tomto štádiu dôjde k prvej
hospitalizácií spojenej s alkoholom.
4. Chronické štádium
Je významné tým, že závislý pije hneď od
rána a je opitý takmer celý deň. Potrebuje
piť, aby prišiel k sebe a často sa viditeľne
trasie. Prejavuje sa strata sily vôle. Znižuje
sa schopnosť zvládať a riadiť životné situácie.
Zdravotné problémy sú stále viditeľnejšie
a rozvíjajú sa iné telesné choroby. Silne sa
znižuje tolerancia na alkohol. Dochádza
k postupnému morálnemu úpadku a celkovej
degradácii osobnosti, pričom závislý si nedokáže zachovať svoj hodnotový systém.
Je veľmi dôležité všimnúť si to, čo je uvedené na konci: „morálny úpadok a celková
degradácia osobnosti“. Odborníci tomu hovoria debakel. Viem, že pre mnohých je prvou
reakciou: „To sa mňa netýka, ja to mám pod
kontrolou, ja sa až tam nedopracujem.“ Sv.
Pavol nás ale vyzýva: „...nebuďte nerozumní,
ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte
sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte

otázka pre vás

Čo vnímate ako najčastejšiu príčinu nadmerného
používania alkoholu?
vplyv priateľov,
dobrá nálada 12 %

spolupracovníkov 29 %

únik od problémov 56 %
Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.

uFakty o alkoholizme

Patrí medzi najčastejšie duševné poruchy,
neliečený alkoholizmus môže viesť k smrti,
30 – 50 % závislých od alkoholu je hospita
lizovaných v psychiatrických zariadeniach,
1/3 pacientov, ktorí navštívia ambulancie
praktických lekárov, majú problémy s pitím
alkoholu.
Alkohol spôsobuje ťažké poškodenie
biologických funkcií mozgu a ostatných
orgánov, ťažké psychologické, spoločenské
a spirituálne poškodenie, vážnu ekonomickú
stratu pre spoločnosť i jednotlivca.
Najčastejšie telesné ochorenia z alkoholu:
• úrazy
• poruchy trávenia, gastritída (zápal žalú
dočnej sliznice), vredová choroba žalúdka,
krvácanie do zažívacieho traktu
• hnačky
• akútna a chronická pankreatitída (zápal
podžalúdkovej žľazy)
• choroby pečene až po cirhózu (50 – 70 %
cirhóz vzniká v dôsledku nadmerného pitia
alkoholu)
• cirhóza je diagnostikovaná u 20 – 30 %
alkoholikov, pri pokračujúcom pití je mini
málna šanca na prežitie závislého od alko
holu dlhšie než 5 rokov
• alkoholici dva razy častejšie trpia na zá
paly pľúc a priedušiek
• tri razy častejšie trpia na zhubné nádory,
hlavne nosohltanu a ústnej dutiny
• alkoholikom býva často diagnostikovaná
rakovina pečene a pankreasu
• alkoholici majú často organické po
škodenia mozgu, epilepsiu, zápal nervov
s ochrnutím
• trpia zníženou plodnosťou, až neplodnos
ťou a impotenciou
• mávajú zníženú imunitu, vysoký krvný
tlak, arterosklerózu, trpia častými infekciami
a kožnými chorobami.
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neviem sa rozhodnúť 3 %

naplnení Duchom.“ (porov. Ef 5, 17 – 18)
Neopíjajte sa vínom. Toto je už dvetisíc rokov stará výzva. Je preto dôležité povedať,
že všade tam, kde sa k popíjaniu pristupuje
benevolentne a kde čas od času dochádza
k opíjaniu, je veľmi veľká pravdepodobnosť
vzniku choroby, a tam, kde je aspoň jeden
člen rodiny postihnutý, resp. má veľmi blízko
k tejto chorobe, je veľmi vážne ohrozená a poškodená celá rodina, príbuzní a známi.
Vás, ktorí si to uvedomujete, chcem povzbudiť, aby ste sa nebáli o svojom pocite
ohrozenia rozprávať a ak nenájdete pochopenie vo svojej rodine, obráťte sa inde. Je
veľa možností, ako postupovať a kde hľadať
pomoc. Najjednoduchšie cez internet, ale
aj v ambulanciách všeobecných lekárov,
psychológov či psychiatrov, v kluboch abstinentov, anonymných alkoholikov, Al-anon,
resp. v spoločenstvách hnutia Kruciáty
oslobodenia človeka, ale aj cez redakciu
časopisu Slovo. Prajem vám veľa odvahy
a vytrvalosti. n
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legenda / midraš

Zo studne do otroctva
Z
Snímka: religion.ucumberlands.edu

„Patrí nám. Hodili sme ho do studne, lebo
povstal proti nám, tak sme ho chceli potrestať. Vráťte nám ho, lebo inak si ho vezmeme
násilím.“
Ale Madiánčania si nevšímali krik Jozefových bratov a pokračovali nerušene v ceste.
Vtom Simeon schytil meč a skríkol:
„Spolu s bratmi sme zničili mesto Sichem
a vyhubili sme Amorejčanov. Azda ste o tom
nepočuli? Nezahrávajte si s nami, lebo skončíte podobne.“
Madiánčania usúdili, že sa im neoplatí robiť
si zbytočné problémy. Ale keďže boli obchodníci, pokračovali:
„Vraveli ste, že tento otrok sa proti vám
vzbúril. Predajte nám ho, čo sa budete s ním
trápiť?“
„Koľko ste zaňho ochotní zaplatiť?“
„Myslíme, že dvadsať strieborných bude až
priveľa, veď je nejaký bledý a skleslý.“
Jozef videl, že sa krutému osudu nevyhne.
Prosil o zľutovanie, vyhlasoval, že je nevin-

ZRKADLENIA alexandra NEMCa
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Sviečka

izbe zhaslo svetlo a po chvíli stemnel i monitor počítača.
To všetko preto, že transformátor
na konci ulice zasiahol blesk.
Po chvíľke tápania v tme sa mi podarilo
nielen nájsť, ale aj zapáliť dávno nepoužívanú sviečku.
Jej mihotajúci plameň vytváral na stene izby
všakovaké skackajúce tiene.
Pohodlne opretý v kresle som hľadel do

ný, sľuboval kadečo bratom
i kupcom, všetko márne.
Bratia ho predali za dvadsať
strieborných. Potom šli a kúpili si za ne nové topánky
ako symbol toho, že Jozef
sa ich snažil udupať, ale
nepodarilo sa mu to.
Pán im na to povedal: „Predali ste Ráchelinho prvorodeného za dvadsať strieborných. Presne za takúto
sumu budete v budúcnosti
vykupovať svojich prvorodených.“
Hneď na to, ako sa karavána vzdialila, sa Jozefovi
bratia upokojili. Celkom
utíchla ich nenávisť. Zaviazali sa prísahou, že budú
mlčať o tom, čo spravili
s Jozefom. Báli sa, že ak by sa otec dozvedel
pravdu, preklial by ich, a potom by zo sveta
zmizol národ, ktorý mal hlásať pravdu o všemohúcom Pánovi. „Ale chýba Ruben. Nemáme
medzi sebou desiateho!“ zvolal Júda. „Potom
nech sám Pán je desiatym. On určite súhlasí
s naším úmyslom!“
V tú istú noc sa Ruben rozhodol, že Jozefa
tajne pustí zo studne. Aké však bolo jeho
zhrozenie, keď jamu našiel prázdnu. Zľakol sa
a roztrhol si rúcho. Dúfal, že ho vráti otcovi
a získa si tak jeho odpustenie za svoj veľký
hriech. Ale takto si bude otec myslieť, že ho
zabil práve on zo žiarlivosti a nenávisti za to,
že právo prvorodeného otec po Rubenovom
hriechu preniesol na Jozefa.
Ostatní bratia zatiaľ vymýšľali plán, ako
správu o Jozefovom „zmiznutí“ oznámia
otcovi. Vzali kozľa, zabili ho a v krvi zmáčali
Jozefove šaty. Kedysi Jakub s matkou Rebekou použili práve kozľa, jeho mäso a kožu,
aby oklamali otca, keď chcel Jakub získať
požehnanie prvorodeného. Takto sa mu jeho
klamstvo vrátilo vo chvíli, ktorá nebola vôbec
príjemná. Kozľa bolo zarezané presne podľa
pravidiel, čo bolo zároveň trestom za Jozefovo
donášanie na bratov v minulosti.
Bratia losovali, kto z nich oznámi smutnú
správu otcovi. Lós padol na Júdu. Keď k nemu
podišli, Júda mu podal zakrvavené šaty a spýtal sa: „Spoznávaš odev svojho syna?“ „Sú
to šaty môjho syna! Roztrhal ho divý zver!“
Prorocky tak spoznal pôvodcu Jozefovho
údelu, pretože práve Júda sa najviac pričinil
o Jozefov predaj do otroctva a práve Júdu
nazývali levom.
preložila a upravila Valéria Juríčková
Bratia ukazujú otcovi dôkaz Jozefovej smrti (Diego Velazquez).

atiaľ čo Jozef zostal
v jame úplne sám
a len veľmi pomaly
mu dochádzalo, čo sa stalo,
jeho bratia si pokojne sadli,
aby sa najedli. Prekvapuje
vás, že po takom strašnom
skutku dokázali pokojne
jesť? Im sa však ich skutok
nezdal strašný. Naopak.
Boli presvedčení, že postupovali absolútne správne,
keďže ich brat sa proti nim
previnil a zaslúžil si trest za
všetko ohováranie a namyslenosť. Priznať si, že konali
zo závisti, si v tom čase ešte
nedokázali. Jediný, kto pri
ich stolovaní chýbal, bol
najstarší Ruben.
Neboli ešte ani v polovici
obeda, keď v diaľke zbadali približujúcu sa
karavánu so vzácnym tovarom. Ako prvý sa
ozval Júda: „Čo budeme mať z toho, keď Jozef
zomrie? Zbavíme sa ho, to je pravda, a neustále budeme musieť skrývať túto pravdu
pred naším otcom. Ale keď ho predáme do
otroctva, zbavíme sa ho, a zároveň nespáchame ťažký hriech. Takto aspoň zistíme,
aký trest mu Boh určil za jeho hriech.“ Bratia
si spomenuli na to, že Boh za hriech neraz
trestal otroctvom. Súhlasili teda.
Kým sa radili, madiánska karavána sa
približovala. Madiánčania nutne potrebovali
vodu pre seba a svoj dobytok. Cestou teda
pozerali do všetkých studní v nádeji, že nájdu
prameň čerstvej vody. V jednej z vyschnutých
studní objavili Jozefa. Bratia však okamžite
pribehli a žiadali, aby im Jozefa vydali.
„Vydajte nám nášho otroka!“ naliehali.
„Ako nám dokážete, že je to váš otrok? Veď
vyzerá omnoho lepšie ako vy. Čo ak je to
naopak?“ uvažovali pútnici.

žiarivého, pokoj šíriaceho plameňa.
Keď po čase opäť zapli prúd, naslinenými
prstami som plameň sviečky uhasil.
Knôt zlostne zasyčal a pokojnú romantickú
chvíľu pripomínal už len zápach stearínu.
Svetlo monitora definitívne odplašilo myšlienky na niečo iné ako na prácu.
Teraz už viem, že netreba zhasnúť sviečku
len preto, že zapli prúd. n

Snímka: lh5.ggpht.com

Cez oheň alebo

tvárou k bohu

Katedrála sv. Juraja, sídlo konštantínop. patriarchu.

Valéria Juríčková
Vieme, že Jób bol čistý pred Bohom a ľuďmi. Ale bol dokonalý? Reagoval
úplne správne na svoje nešťastie? Nie! Nebol ani bez hriechu, ani
dokonalý. Existuje iba jeden človek, ktorý pri prechode „tmavou dolinou“
reagoval správne – Ježiš Kristus. Napriek tomu dostáva Jób od Boha
pochvalu.

K

2. slúžiť a prejavovať skutky lásky;
3. dávať si pozor na jazyk, neohovárať,
nesúdiť, ale žehnať a modliť sa;
4. spoliehať sa na Boha, že sa ťa zastane,
že pomôže, že sformuje myšlienky iných
o tebe, že sa postará o tvoju povesť, že ťa
obháji a dovedie tvoj spor k spravodlivému
výsledku. Božie slovo vraví, že je požehnaný
muž, ktorý sa spolieha na Pána, a naopak, je
prekliaty ten, kto hľadá oporu v človeku.
5. Postupne pochopíš, že sa nesmieš povyšovať nad toho, kto ti ublížil, lebo všetci sme
rovnako hriešni, a len to, že momentálne si
nespravil chybu, neznamená, že ju nemôžeš
spraviť inokedy – lebo Božie slovo vraví, že
„všetci zhrešili“ a jedine Božia milosť nás
udržuje v živote v milosti posväcujúcej.
Druhým extrémom je alibisticky vidieť za
všetkým diabla. Niežeby nebol, ale vždy za
ním stojí Boh, a diabol môže len to, čo mu
Boh dovolí, lebo je len jeho stvorením. Ak
útočí, dôvody budú zrejme podobné, ako sme
sledovali v Knihe Jób.
1. Človek je v hriechu a sám otvoril dvere
nepriateľovi. Potom treba robiť pokánie a obrátiť sa opäť tvárou tvár k Bohu. Teda hľadať
Pána, nie jeho stvorenie.
2.  Boh dá diablovi isté kompetencie (ako
v prípade Jóba) s cieľom výchovy človeka,
jeho očistenia. V takomto prípade je znova
rozumné hľadať práve túto vychovávajúcu
ruku, nechať sa Bohom formovať a všímať
si, čo sa vyplavuje na povrch. Dôsledkom je
opäť pokánie a zmenený život.
Spomínam si na jednu sestru, ktorá mala
počas bývania v študentskom domove problémy so spolubývajúcimi. Takmer nikto s ňou
nevydržal bývať viac ako rok. Čo myslíte, videla aspoň troška vinu v sebe? Možno videla,
ale verejne ju nikdy nepriznala. Okolie však
zarážalo, že všetky problémy s bývaním hodnotila ako „duchovný boj“ a diablove útoky
na ňu. Priame  a konkrétne prosby o zmenu
správania odbila takmer chronicky slovami:
„Pán mi nepovedal, že to mám meniť!“ Pán
hovoril, a dosť nahlas – cez situácie, ľudí, slovo. Sestra však bola viac zameraná na seba
a na diabla, ako na Boha. A v dôsledku potom
neustále bojovala s ľuďmi. Neúspešne.
Tí, čo na neho hľadia, zažiaria, tvár sa im
nezapýri – hovorí žalmista. A čo ty? Na koho
sú upreté tvoje oči? n

Náš prepodobný otec Ján
Pôstnik, konštantínopolský
patriarcha

N

arodil sa okolo roku 520 po Kristovi
v Konštantínopole, vtedy hlavnom
meste Rímskej ríše. Hoci sa vyučil za zlat
níka, nikdy neprepadol láske k peniazom.
Práve naopak, vynikal štedrosťou k chu
dobným a pohostinnosťou.
Zaiste v dôsledku tejto pohostinnosti raz
prijal do svojho domu mnícha Eusebia.
Uvedený mních pricestoval do Konštantí
nopola z ďalekej Palestíny, takže na určitý
čas potreboval v hlavnom meste ubyto
vanie.
Keď sa raz prepodobný Ján a spomenutý
Eusebios spoločne prechádzali mestom,
mních kráčal po Jánovej pravici. Vzhľa
dom na to, že predstavoval Bohu zasvä
tenú osobu, pravdepodobne považoval
za samozrejmé a správne kráčať na
mieste, ktoré sa považuje za čestnejšie.
Po určitom čase však počul hlas, ktorý mu
hovoril: „Nepatrí sa, otče, aby si kráčal po
pravici veľkého človeka!“
Budúcnosť ukázala, že uvedený hlas
zaznel mníchovi Eusebiovi ako proroctvo,
že Ján sa raz stane biskupom, ba dokonca
konštantínopolským patriarchom. Jedno
je však isté: nech má človek, s ktorým sa
práve rozprávame, akúkoľvek minulosť
či prítomnosť, nech v súčasnosti vyzerá
a žije akokoľvek, nikdy nevieme, kým sa
raz stane, aké plány s ním Boh má. A nikdy
nemáme istotu v tom, ako raz dopadne
me my sami.
Nikdy si teda nemáme zakladať na
prejavoch úcty zo strany ostatných ľudí,
ba dokonca z nich nemáme mať radosť.
Práve naopak, radšej máme sami čo naj
väčšiu úctu pociťovať a čo najväčšiu úctu
prejavovať iným ľuďom.
Marcel Gajdoš
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eď sa nachádzame v ohni očisťovania,
Boh nečaká, že budeme reagovať dokonale. Vie, z čoho nás utvoril, pozná
našu slabosť. A práve to je cieľ očisťovania
– vyniesť nedokonalosti na povrch, aby sme
ich jasne zbadali a na toto poznanie reagovali
pokáním. Je teda dôležité, že Boh uznal Jóba
za verného a dobrého služobníka, ktorý sa
bez ohľadu na situácie neustále upriamoval
na Boha. Keď ho na konci Boh vyzve na rozhovor, Jób uznáva Božiu veľkosť a skláňa sa
pred ním. Zoči-voči Bohu vidí seba v pravde
a vidí spätne aj Božiu prácu, ktorú za obdobie
skúšky v jeho srdci Boh vykonal.
Poďme však do súčasnosti. Neprejde ani deň,
aby som niekde nepočula o ľudských problémoch, pričom ide prevažne o napätie v medziľudských vzťahoch. Ako zvyčajne reaguje
človek? Pustí sa „do boja“ – obhajuje sa, ohovára, obviňuje, chce to dotyčnému vrátiť. Teda
nasmeruje sa na človeka a uvedený spor vníma na čisto ľudskej rovine. V medziľudských
sporoch však nejde len o banality, ale neraz
je ohrozené naše dobré meno, povesť a často
aj pracovný postup či práca ako taká. Jasné,
že v týchto prípadoch sa človek bráni ešte
viac. Osobne som zažila nejednu situáciu, keď
som pre malicherné vzťahové problémy ostala
v dôležitej situácii sama a bez ľudskej pomoci.
To ale iste pozná väčšina z vás. A teraz pozor:
Božie slovo vraví, že nevedieme boj „s telom
a krvou“ – teda nikdy nebojujeme s človekom!
A tak nemáme v takýchto situáciách zamerať
svoju pozornosť na človeka.
Všimnime si Jóba. V najťažšej chvíli ho opustí manželka, hoci za dlhé roky spoločného
života ho mohla spoznať lepšie ako ktokoľvek
iný. Priatelia ho súdia a sypú naňho obvinenia najhrubšieho zrna. Elihu mu dokonca
praje večné zatratenie. Toľko hovorí Biblia.
Ale ťažkých „vzťahových situácií“ zažil Jób
iste oveľa viac. Napriek tomu v celej knihe
nevidíme, že by sa pustil do boja s človekom,
ale neustále hľadel na Boha. Veľmi múdro pochopil, že jeho ruka je vždy za všetkým a nič
z toho, čo sa deje, nie je náhodné.
Ak sa zameriaš na Boha v každom probléme, ktorý máš s človekom, budeš sa môcť
učiť:
1. odpúšťať, ba časom odpúšťať tak, že si
na bolesť už ani nespomenieš a nepríde ti
vôbec podstatná;
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oznamy a inzercia
naši novokňazi

Košická
eparchia

Daniel Porubec (30 r.)
Pochádza z Veľat.
Diakonská vysviacka:
22. júna 2008
v Michalovciach
Kňazská vysviacka
a primície: 12. októbra
2008 v Chráme Narodenia
Presvätej Bohorodičky vo
Veľatoch

Mukačevská
eparchia

Marián Medviď (34 r.)
Pochádza z Medzilaboriec.
Kňazská vysviacka: 28.
augusta 2008 (na sviatok
Zosnutia v juliánskom
kalendári) v Mukačeve
v Chráme Zosnutia
Presvätej Bohorodičky
vladykom Milanom
Chauturom
Primície: 31. augusta
v Medzilaborciach
v Chráme sv. Bazila
Veľkého
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zspolok sv. cyrila a metoda
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Naši jubilanti
V auguste si okrúhle životné jubileum pripomenuli títo
naši členovia:
50 rokov: Anna Homzová z Hatalova, Eva Kobetičová
z Košíc-Furče
60 rokov: Milica Čepiššáková z Košíc, Elena Dančová
z Vlače, Margita Danková z Veľkej Tŕne, Milan Fejerčák
z Janova, Anna Iľová zo Sobraniec, Mgr. Juraj Manirný
z Helcmanoviec, Helena Marcinová z Poše, Jolana Tušaiová zo Sirníka, Ján Žultko z Moravian
70 rokov: Mária Balabasová z Ľubice, Anna Harmanová
z Trhovišťa, Anna Ilašová z Levoče, Jozef Kasenčák z KošícTerasy, Ján Petruš z Vydrane
75 rokov: Mária Jacková zo Zemplínskeho Jastrabia,
Anna Jadlovská z Kožuchoviec, Veronika Juhásová
z Vavrinca, Alžbeta Kačuraková z Cejkova, Magdaléna
Kaňuchová z Popradu, Mária Ondriková z Michaloviec,
Anna Tkáčová z Davidova
80 rokov: Mária Bančanská zo Sačurova, Alžbeta Červeňáková z Koňuša, Vincent Ďordík z Bardejova, Mária
Glevaňáková z Osturne, MUDr. Ján Harbulak z Košíc,
Július Lukáč z Petrikoviec, Mária Pacholská zo Spišskej
Novej Vsi, Pavel Timko z Úpora, Mária Truchanová zo
Sačurova
85 rokov: Anna Boková z Novosadu, Mária Hopčáková
z Vranova nad Topľou-Lomnice, Štefan Mihalovič
z Bratislavy
90 rokov: Jozef Huraj z Bardejova
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

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 chudobným sa hlása
evanjelium“.
28. 09. 2008 o 9.30 hod.
Otvorený deň spoločenstva –
Koinonia
Bližšie informácie: 0905 382 260,
koinonia.presov@orangemail.sk,
sek@koinonia-presov.sk
zjubileá kňazov
Juraj Červený, výpomocný duchovný vo Vranove n/T – 1. septembra 1938 – 70 rokov života; Ján
Zavacký, tit. kanonik, dekan, farár
farnosti v Šumiaci – 9. septembra
1948 – 60 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
zblahoželanie

Veľadôstojný otec Jozef Zorvan, je
veľkým darom života, keď vás ľudia
majú radi a nielen pri príležitosti
vášho životného jubilea si na vás
spomínajú. V týchto dňoch si však
pri príležitosti vašich 40-tych narodenín, ktoré ste oslávili 16. augusta, viac ako inokedy
uvedomujeme, čo všetko ste pre nás urobili. Okrem rekonštrukcie nášho chrámu a farského úradu nás vediete
v biblickej škole, zaviedli ste modlitby fatimských sobôt,
rôzne podujatia mládeže. Vašou zásluhou bolo vytvorené
spoločenstvo s chrámom na sídlisku Družba.
Úprimne ďakujeme Bohu za okresného dekana, dobrého
a obetavého kňaza a starostlivého otca, ktorý nás chápe
v našich trápeniach a povzbudzuje k dobrému.
Pri príležitosti vášho životného jubilea vám za všetko ďakujeme a do ďalších rokov života želáme pevné zdravie,
hojnosť Božích milostí a ochranu Panny Márie.
gréckokatolícki veriaci z Bardejova
4. septembra oslávi svoje 70.
narodeniny pani Marta Ivaňová
z Trebišova.
Prajeme vám pevné zdravie,
šťastie, pokoj, Božie požehnanie
a príhovor Presvätej Bohorodičky.
Nech vám Pán Boh odplatí všetku
vašu namáhavú prácu.
synovia s rodinami
Naša mamka a babka Mária Dudová z Tichého Potoka si
2. septembra 2008 pripomenie okrúhle životné jubileum
– 60 rokov života.
Milá mamka a babka, pri tejto príležitosti vám prajeme
do ďalších rokov pevné zdravie, milý úsmev na tvári,
radosť v srdci a pokoj v duši. Hojnosť Božieho požeh-

nania a ochranu Božej Matky vám prajú a v modlitbách
vyprosujú dcéry Monika, Mária a Janka s rodinami, dcéra
Anna a syn Jozef s rodinou.
Zároveň prajeme všetko najlepšie aj nášmu otcovi
Jánovi Dudovi, ktorý sa 24. mája 2008 dožil 60 rokov
života.
Na mnohaja i blahaja lita!
zSPOMÍNAME
Stíchol dvor, záhrada, dom aj jeho
kroky v ňom. Odišiel tíško, niet ho
medzi nami, ale v našich srdciach
žije spomienkami. 7. septembra
2008 si pri zádušnej svätej liturgii
pripomenieme 1. výročie odchodu
do večnosti nášho drahého Michala Lichvarčíka z Ďurkovej, rodáka z Vislanky. Modlitbu
tichú šepkajú pery, modlitbu skromnú, čo k nebu mieri.
Ťažko je bez neho, smutno je nám všetkým, už nič nie je
také, ako bolo predtým. Odišiel od nás vo veku 76 rokov.
S úctou, vďačnosťou a láskou v srdci na neho spomínajú
manželka Helena a deti: Alžbeta, Mária, Anna, Alena,
Michal, Viera, Štefan, Emília, Helena, Monika, Angela,
Dana, Erika a Marek s rodinami a dcéra Paulína.
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku v modlitbe.
zpozvánky
31.08. ŠAŠOVÁ – archieparchiálna odpustová slávnosť
Zosnutia Presvätej Bohorodičky
10.00 (nedeľa) Slávnostná svätá liturgia
06. – 07.09. KOŠICE-mesto – eparchiálna odpustová
slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky
16.30 (sobota) Veľká večiereň
18.00 (sobota) Archijerejská svätá liturgia
19.30 (sobota) Beseda s vladykom
21.30 (sobota) Pásmo o dejinách gréckokat. v Košiciach
22.00 (sobota) Akatist k Presvätej Bohorodičke
23.00 (sobota) Eucharist. adorácia a sviečkový sprievod
08.00 (nedeľa) Svätá liturgia (slovensky)
10.00 (nedeľa) Slávnostná archijerejská svätá liturgia
07.09. LITMANOVÁ – posviacka liturgického priestoru
na hore Zvir
10.30 (nedeľa) Slávnostná archijerejská svätá liturgia
13.09. bratislava – eparchiálna odpustová slávnosť
Povýšenia svätého Kríža
17.00 (sobota) Slávnostná archijerejská svätá liturgia
14.09. bratislava-Petržalka – 5. výročie vyhlásenia za blahoslavených sr. Zdenky a vladyku Vasiľa
(rímskokatolícky kostol Svätej rodiny)
07.30 (nedeľa) Gréckokatolícka svätá liturgia
10.00 (nedeľa) Slávnostná rímskokatolícka svätá omša
zCENNÍK občianskej inzercie
Slovo (dátum) 3 Sk a fotografia alebo rámček 50 Sk.
Meno zvýrazňujeme zadarmo, predložky nepočítame.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov
života a od 20 rokov kňazstva) v normálnom rozsahu je
za dobrovoľný príspevok.

z t v LU X – d o m a j e d o m a

01.09. (pondelok) 07.30 Ranná káva 08.30 Retro blok 09.00 Doma na dôchodku 10.00 Gospel párty 11.00 Večerná

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 DVB-S a parabolická anténa s priemerom minimálne 80 cm.

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 Auto-moto klub 11.00 Kolotoč 12.00 Anjel Pána,
zamyslenie 12.10 Sobotný aperitív na ľudovú nôtu 13.00 Zaostrené 14.00 Tip-Top
16.00 Piesne na želanie 17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00 Ruženec pre
Slovensko 20.00 Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán 20.30 Od ucha k duchu 23.00
Pod vankúš 23.30 Infolumen I. R
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
30.08. (sobota) 18.00 Svätá omša z Banskej Bystrice z Dňa modlitieb a spoločenstva v Rádiu Lumen; 20.30 Od ucha k duchu – Mesiac s pápežom
Benediktom XVI.
04.09. (štvrtok) 16.00 Benefičný koncert Richarda Čanakyho a Márie Podhradskej; 20.00 Medzinárodný kongres rodiny z KU v Ružomberku – Pod lampou
so Štefanom Hríbom
06.09. (sobota) 10.00 Svätá omša z Vranova nad Topľou pri príležitosti povýšenia farského Kostola Narodenia Panny Márie na baziliku minor
07.09. (nedeľa) 10.30 Svätá omša z Mariánky na sviatok Nar. Panny Márie

z S l ov e nsk á t e l e v í z ia

jednotka
02.09. (utorok) 05.05 Kultúrne pamiatky Slovenska – Dóm svätého Martina
v Bratislave – televízny dokument o jedinečnom kultúrnom, historickom
a náboženskom skvoste Slovenska, korunovačnom kostole
DVOJKA
31.08. (nedeľa) 18.20 Obrazy viery – televízny dokument o ikonách na
východnom Slovensku
03.09. (streda) 22.05 Sféry dôverné – Diskusia o mučeníkoch Pravoslávnej
cirkvi, pri príležitosti 90. výročia vyvraždenia cára Mikuláša II. a jeho
rodiny.
04.09. (štvrtok) 14.05 Sféry dôverné R
06.09. (sobota) 15.40 Poltón
07.09. (nedeľa) 10.55 Rodinné spoločenstvo – dokument o časopise; 18.10
Slovo; 18.15 Orientácie; 00.00 Slovo R; 00.05 Orientácie R; 00.30 Poltón R
08.09. (pondelok) 13.25 Orientácie R
11.09. (štvrtok) 16.10 Slovo R; 16.15 Svedectvo – autentický príbeh
13.09. (sobota) 14.45 Poltón
14.09. (nedeľa) 10.00 Hudba v liturgickej obnove – dokument; 10.30 Ján
Pavol II. v Bratislave – zostrih blahorečenia sr. Zdenky a biskupa V. Hopka;
20.00 Sviatočné slovo k sviatku Sedembolestnej

z S l ov e nsk ý ro z h l as
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)
31.08. Bohoslužby Apoštolskej cirkvi z Bratislavy
07.09. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
14.09. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Povýšenia sv. Kríža v Lúčkach pri Ru
žomberku
Z duše (Ne 07.55 – Rádio Regina)
31.08. Daniel Šovc: Železná košeľa je ťažká
07.09. Terézia Lenczová: Krásne poslanie
14.09. Stanislava Jurčáková: Učitelia a deti
Cesty (Ne 21.05 – Rádio Slovensko; St 21.00, So 20.00 – Rádio Regina)
30.08. Nábož. spektrum (N. Lúčanská) 06.09. Nábož. spektrum (A. Brillová)
13.09. Náboženské spektrum (Ľ. Malík)

P – Premiéra; R – Repríza; Rádio Vatikán FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik); 05.25 – 05.40; 19.45 – 20.00 – slovensky; 05.10 – 05.25; 19.30 – 19.45 – česky
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univerzita 11.35 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia 13.50 Ranná káva 14.50 Kamenné variácie 15.15
Hrdinovia viery – František z Assisi 16.00 Katechéza 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (18) 17.00 Doma v rodine 18.00 UPéCé
live 19.00 Moja misia – Misionár na Pangalane (Madagaskar) 19.25 Kresťania v spoločnosti (1) 20.00 Vlastná cesta
20.30 U Pavla 21.30 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (4) 22.00 Ranná káva 23.00 Doma v kultúre
02.09. (streda) 07.30 Ranná káva 08.30 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (4) 09.00 Doma v rodine 10.00
U Pavla 11.00 Gospel párty 12.00 Anjel Pána 12.30 Správy 12.50 Prehľad katolíckych periodík 13.00 Tajomná prítomnosť (2) 14.00 Poézia 14.15 Ranná káva 15.10 Lumen 2000 15.40 UPéCé live 16.40 Kráľovstvo bez hraníc (18) 17.05
Doma v zamestnaní 18.00 Octava dies 18.30 Katechéza 19.00 Moja misia – Misionár na Pangalane (Madagaskar)
19.25 Kresťania v spoločnosti (1) 20.00 Kamenné variácie 20.25 Medzi nebom a zemou P 21.15 Luxáreň P 21.45
Poltón magazín 22.15 Ranná káva 23.10 Doma na dôchodku
03.09. (streda) 07.30 Ranná káva 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (18) 09.00 Doma v zamestnaní 09.55 Luxáreň 10.20
Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.30 Večerná univerzita 13.00 Stretko 14.00 Ranná káva 15.00 Starý
zákon (18) 15.30 U Pavla 16.30 Kamenné variácie 17.00 Doma v Cirkvi 18.00 Poltón magazín 18.30 UPéCé live 19.30
Octava dies 20.00 Správy P 20.20 Prehľad katolíckych periodík P 20.30 Poltón klub P 21.30 Na misijných cestách
s kardinálom Tomkom (4) 22.00 Poézia 22.15 Ranná káva 23.10 Doma v rodine
04.09. (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 12.30 Moja misia – Misionár na Pangalane (Madagaskar) 12.55 Kresťania
v spoločnosti (1) 13.30 Octava dies 14.00 Ranná káva 15.00 Tajomná prítomnosť (2) 16.00 Večerná univerzita 16.35
Správy 16.55 Prehľad katolíckych periodík 17.00 Doma v kultúre 18.00 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (4)
18.30 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
05.09. (piatok) 07.30 Ranná káva 08.30 Tandem kvíz (15) 09.15 Doma v kultúre 10.10 UPéCé live 11.05 Poltón klub
12.00 Anjel Pána 12.30 Luxáreň 12.55 Hrdinovia viery – František z Assisi 13.35 Ranná káva 14.30 Generálna
audiencia 15.50 Medzi nebom a zemou 16.35 Správy 16.55 Prehľad katolíckych periodík 17.00 Doma na dôchodku
18.00 Kráľovstvo bez hraníc (18) 18.30 Som tu doma P 19.00 Naše Prémontré P 20.00 Štúdio AHA! 20.30 Chvály
21.30 Večerná univerzita P 22.10 Ranná káva 23.05 Doma v Cirkvi
06.09. (sobota) 07.00 Medzi nebom a zemou 07.45 Kráľovstvo bez hraníc (18) 08.15 Chvály 09.10 Večerná univerzita
09.50 Štúdio AHA! 10.20 Naše Prémontré 11.20 U Pavla 12.15 Anjel Pána 12.45 Gospel párty 13.45 Generálna
audiencia 15.10 Starý zákon (18) 15.40 Katechéza 16.10 Som tu doma 16.35 Správy 16.55 Prehľad katolíckych
periodík 17.00 Tandem kvíz (16) 17.40 UPéCé live 18.40 Poltón klub 19.35 Luxáreň 20.00 Moja misia – Misionár na
Pangalane (Madagaskar) 20.30 Kresťania v spoločnosti (1) 21.00 Lumen 2000 P 21.30 Retro blok 22.00 Som tu doma
22.30 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (4) 23.00 Tajomná prítomnosť (2)
07.09. (nedeľa) 07.00 Naše Prémontré 08.00 Kráľovstvo bez hraníc (19) P 08.25 Starý zákon (19) P 08.55 Hrdinovia
viery – František z Assisi 09.30 Luxáreň 10.00 Sv. omša 11.00 Poltón klub 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia – výber
12.45 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (4) 13.15 Chvály 14.15 Správy 14.35 Prehľad katolíckych periodík
14.40 Lumen 2000 15.10 Retro blok 15.40 Hrdinovia viery – František z Assisi 16.20 Starý zákon (19) 16.45 Kráľovstvo
bez hraníc (19) 17.15 Som tu doma 17.45 Medzi nebom a zemou 18.30 Poltón magazín P 19.00 Tandem kvíz (16)
19.35 Katechéza 20.00 Gospel párty 21.00 U Pavla 22.00 Lebo sme Nemci P 22.30 Octava dies 23.00 Večerná
univerzita 23.40 Som tu doma
08.09. (pondelok) 07.30 Ranná káva P 08.30 Retro blok 09.00 Doma na dôchodku 10.00 Gospel párty 11.00 Večerná
univerzita 11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia 13.55 Ranná káva 14.55 Lebo sme Nemci 15.25
Starý zákon (19) 16.00 Katechéza 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (19) 17.00 Doma v rodine P 18.00 Poltón klub 19.00
12 19.25 Kresťania v spoločnosti (2) P 20.00 Luxáreň 20.30 U Nikodéma P
Moja misia – Padre Alegría (Angola) P 
21.30 Som tu doma 22.00 Ranná káva 23.00 Doma v kultúre
09.09. (utorok) 07.30 Ranná káva P 08.30 Som tu doma 09.00 Doma v rodine 10.00 U Nikodéma 11.00 Gospel párty
12.00 Anjel Pána 12.25 Správy 12.45 Prehľad katolíckych periodík 12.50 Chvály 13.45 Poézia 14.05 Ranná káva
15.00 Lumen 2000 15.30 Poltón klub 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (19) 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Octava dies 18.30
12 19.25 Kresťania v spoločnosti (2) 20.00 Lebo sme Nemci 20.30
Katechéza 19.00 Moja misia – Padre Alegría (Angola) 
Medzi nebom a zemou P 21.15 Vlastná cesta P 21.40 Poltón magazín 22.05 Ranná káva 23.00 Doma na dôchodku
10.09. (streda) 07.25 Program 07.30 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (19) 09.00 Doma v Cirkvi 09.55 Vlastná
cesta 10.20 Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.25 Večerná univerzita 13.00 Naše Prémontré 14.00 Ranná
káva 15.00 Hrdinovia viery – František z Assisi 15.35 U Nikodéma 16.35 Lebo sme Nemci 17.00 Doma v zamestnaní P
18.00 Poltón magazín 18.30 Poltón klub 19.30 Octava dies 20.00 Správy P 20.20 Prehľad katolíckych periodík P 20.25
UPéCé live P 21.20 Som tu doma 21.45 Poézia 22.00 Ranná káva 23.00 Doma v rodine
11.09. (štvrtok) 07.30 Ranná káva P 08.30 Poltón magazín 09.00 Doma v zamestnaní 10.00 Medzi nebom a zemou
12 12.50 Kresťania
10.45 Poézia 11.00 Naše Prémontré 12.00 Anjel Pána 12.25 Moja misia – Padre Alegría (Angola) 
v spoločnosti (2) 13.25 Octava dies 13.55 Ranná káva 14.55 Chvály 15.55 Večerná univerzita 16.35 Správy 16.55
Prehľad katolíckych periodík 17.00 Doma v kultúre P 18.00 Som tu doma 18.30 Retro blok 19.00 U Nikodéma 20.00
Gospel párty P 21.00 Katechéza 21.30 Lumen 2000 22.00 Ranná káva 22.55 Doma v Cirkvi
12.09. (piatok) 07.25 Program 07.30 Ranná káva P 08.30 Tandem kvíz (16) 09.05 Doma v kultúre 10.00 UPéCé live
11.00 Poltón klub 12.00 Anjel Pána 12.25 Vlastná cesta 12.55 Starý zákon (19) 13.25 Ranná káva 14.20 Generálna
audiencia 15.45 Medzi nebom a zemou 16.30 Správy 16.50 Prehľad katolíckych periodík 17.00 Doma na dôchodku P
18.00 Kráľovstvo bez hraníc (19) 18.30 Sedembolestná P 19.00 Cesta do Betlehema P 20.00 Štúdio AHA! 20.30
Koncert pre Afriku 2008 P 21.30 Večerná univerzita P 22.10 Ranná káva 23.15 Doma v zamestnaní
13.09. (sobota) 07.00 Medzi nebom a zemou 07.45 Kráľovstvo bez hraníc (19) 08.15 Koncert pre Afriku 2008 09.15
Večerná univerzita 10.00 Štúdio AHA! 10.30 Cesta do Betlehema 11.30 U Nikodéma 12.30 Anjel Pána 12.50 Gospel
párty 13.45 Generálna audiencia 15.05 Starý zákon (19) 15.35 Katechéza 16.00 Lebo sme Nemci 16.35 Správy 16.55
Prehľad katolíckych periodík 17.00 Octava dies 17.30 Tandem kvíz (17) P 18.00 Vlastná cesta 18.30 Svätá omša 20.00
12 20.30 Kresťania v spoločnosti (2) 21.00 Lumen 2000 21.30 Retro blok P 22.00
Moja misia – Padre Alegría (Angola) 
Lebo sme Nemci 22.30 Sedembolestná 23.00 Chvály
14.09. (nedeľa) 07.00 Cesta do Betlehema 08.00 Kráľovstvo bez hraníc (20) P 08.30 Starý zákon (20) P 09.00 Svätý
František (1) P 09.30 UPéCé live 10.30 Sv. omša 11.30 Vlastná cesta 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.45 Lebo
sme Nemci 13.15 Koncert pre Afriku 2008 14.15 Správy 14.35 Prehľad katolíckych periodík 14.45 Lumen 2000 15.10
Retro blok 15.40 Svätý František (1) 16.10 Starý zákon (20) 16.45 Kráľovstvo bez hraníc (20) 17.10 Sedembolestná
17.40 Medzi nebom a zemou 18.25 Poltón magazín P 18.55 Tandem kvíz (17) 19.30 Katechéza 20.00 Gospel párty
21.00 U Nikodéma 22.00 Alexander Eckerdt P 22.30 Octava dies 23.00 Večerná univerzita 23.40 Alexander Eckerdt
Generálna audiencia / Priamy prenos z rímskeho Námestia sv. Petra, kde sa Svätý Otec pravidelne stretáva s pútnikmi,
ktorí prichádzajú navštíviť sväté mesto, a prihovára sa im.

z R á d io l u m e n
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relax

osemsmerovka

Svätý Augustín:
Chceš, aby ťa Boh ... (dokončenie v tajničke)
1. časť
tajničky

Vášnivý
milovník
hudby

Autor:
Slovenská
V. Komanický, republika,
Humenné
skratka

Vajíčková
bunka,
ovulum

Rozmer

Neodišla

O M V A Ž S O E N O CH D M I E R L
Záhon

Japonská
lovkyňa

Tér

N V P D K Z I T U Š D Č R E C E E

Ukazovacie
zámeno

N Á Í U O R R M A A Ú A J I L V A

Š

3. časť
tajničky

P B K J S O I A Z N D N E I T L R
L E O I K T B C E A A Ľ B H O A Ó

Sicílska
sopka
Zmenkoví
ručitelia

Sorta hrozna
Priamy, rovný,
po grécky
(používané
v lekárstve)

slovo

A L K S T O E R A L J Á V T N K T

Papagáj

Dávala
semeno
do pôdy

Južné ovocie

Homérov
epos

Ž J S S G O I L K E E O N A R L O

Oproti,
zastarale
Kaukazská
osada, aul

Naliala

I A O I T B E I R T V N Z N E A S

Antidaktyl

A A L E C A R Á Í

Leňochod

Oslepila
svetlom
Obviňovala

Pádová
otázka

Hlavný chrám
v meste
Zvratné
zámeno

slovo

Mohamedov
radca
Taliansky
súhlas

Pletie
Slov. plavba
dunajská

Etiópske
jazero

Noc

Klam

Neotieram

2 . časť
tajničky

4 . časť
tajničky

Ženské
meno

Sekám

Firma PROMONT – výroba VITRÁŽE
aj do izolačného dvojskla. tel.: 0903 601 931;
0918 623 064; www.promontca.sk
INZERCIA
najekonomickejšie VYKUROVANIE
pre KOSTOLY

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
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Tepelná izolácia systémom
fúkanej minerálnej vlny
MAGMARELAX
vám prinesie okamžitú výraznú úsporu
energií a tepelnú pohodu. Zatepľujeme
trámové stropy, pultové strechy, steny
s dutinou a stropné konštrukcie. Tech
nické posúdenie, zameranie a optimálny
návrh riešenia ZDARMA.
KAČEŇÁK Rastislav, Technicko-obchod
ný poradca
Mobil: 0915 042 522
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Legenda: ADAM, ANJEL, ARAK, ÁBEL, BOZK, CELA, CELIBÁT,
CESTA, CIEĽ, CIRKEV, ELIÁŠ, ENOCH, EZAU, HNEV, CHARITA,
CHLIEB, IKRA, INRI, IZRAEL, JOEL, JOZUE, JUDEA, KOLEKTA,
KRÍŽ, LIGA, LOTOS, MANNA, MIER, NAZARET, OBAL, OBED,
OBRÁTENIE, ODPUSTENIE, OKRES, OMŠA, OTEC, OTROK,
PÁPEŽ, PEKLO, PLAČ, SUTANA, TÓRA, ÚDAJ, VATIKÁN, VIE
RA, VLAK, VLEK, VOSK, ZRADA, ZROD, ŽALM, ŽIAĽ, ŽIVOT.
Tajničku osemsmerovky tvorí 27 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Zo správnych riešení krížovky alebo osemsmerovky
vylosujeme držiteľa knihy o bl. Vasiľ ovi Hopkovi.

s úsmevom

INZERCIA

n Príde matka s dcérou k lekárovi a vraví:
„Pán doktor, prosím vás, nepozreli by ste sa na moju
dcéru, prečo má také vytreštené oči?“
Lekár si ju prezrie a povie:
„Povoľte jej gumičku vo vlasoch.“
n „Takto to už ďalej nemôže ísť. Strácam pamäť, pán
doktor.“
„To je zlé. A odkedy?“
„Čo odkedy?“
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INZERCIA

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%.

Práce vo výškach, maľovanie a nátery
striech a fasád kostolov, fár a kláš
torov, zrezávanie stromov. Tel./fax:
056 6432 778. Mobil: 0905 467 937. Mail:
zakmichalovce@stonline.sk

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

Chcete mať v Slove inzerciu?
Píšte na sefredaktor@grkatpo.sk.
Volajte 0911 711 263.

INZERCIA

I A A I K R A K

Ľ J C M L L A Š Ž M N I B E I L CH

Liek proti
bolesti

Malý
Kombinované orchester
hnojivo
Grécky boh
vetrov

Č C R L N A L N Á Á T D O R Z E D
E D E B O A V E I T B S T A R I V

Vystužoval si

Rímske číslo
999

I D T E I B U A O M J A E Z L C C

sudoku

Pomôcky:
Vymieňal som
ONOO, Abe, Medzinárodný
vzduch
Anas, Ilias časový signál
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zamyslenie jozefa gaču

Povýšenie svätého Kríža

„K

ríž je znakom spásy,
kríž ten drevený. Kristom nesený z lásky,
krvou zmáčaný za nás.“
Aj týchto pár slov z mládežníckej
piesne je veľavravnou odpoveďou
na prípadné otázky – Prečo povýšenie Kríža? Prečo taká veľká úcta?

Viera nám dáva vidieť kríž spásy,
záchrany, vyslobodenia. Bez viery je kríž stále iba drevo potupy
a hanby.
Vnímať ikony v ich duchovnej hĺbke a ako prostriedky ohlasovania
evanjelia nám dáva tiež viera a takisto i poznanie Písma a dejín spásy.
Povýšenie sv. Kríža, na
ktoré sa pozeráme na
tejto ikone, nie je v prvom rade dosvedčenie
historických udalostí,
ale poukázaním na sv.
Kríž. Ako centrálne je
umiestnený na ikone,
také centrálne miesto
má mať v našom živote
i v srdci. Je viac typov
týchto ikon. Či už je
kríž na ikone veľký
a je okolo neho málo
postáv, alebo je malý,
vztýčený rukami archijereja, a okolo neho
je veľmi veľa postáv
– je centrom, stredobodom.
Ikona Povýčenia sv. Kríža.
Snímka: www.holycrossmedford.org
Pre správne vnímanie
Sv. apoštol Pavol, vyvolená Kris- treba opísať aj dejinný sled udalostí.
tova nádoba, napísal, že kríž je Cisár Konštantín Veľký chcel postapre židov pohoršenie, pre pohanov viť v Jeruzaleme na Golgote chrám.
bláznovstvo, ale pre tých, čo sú na Jeho matka sv. Helena išla v roku
ceste spásy, teda pre nás, je Božou 326 do Jeruzalema hľadať sv. Kríž,
mocou (porov. 1 Kor 1, 18). Kríž je na ktorom zomrel Ježiš Kristus.
znamenie uprostred Božieho ľudu, Bolo známe, že kríže zakopávali
znak, ktorý zvestuje tajomstvo Bo- blízko popraviska. Začali kopať na
žej lásky nie vysokou rečou alebo Golgote a našli tri kríže. Bolo treba
múdrosťou, ale jednoducho chce určiť, ktorý je pravý, lebo tabuľku
ukázať na Ježiša Krista – Božiu s nápisom našli ďalej. Patriarcha
Lásku.
Makar poradil, aby ich priniesli
„Nič iné nechcem medzi vami k lôžku jednej ťažko chorej ženy.
vidieť, iba Ježiša Krista, a to ukrižo- Každým krížom sa chorej dotýkali.
vaného,“ píše Korinťanom sv. Pavol Pri dotyku Kristovým krížom sa
a ďalej pokračuje: „ ...bol som u vás žena hneď uzdravila. Cisárovná
slabý, bojazlivý a veľmi prestraše- kríž pobozkala a poklonila sa mu.
ný. Moja reč a moje ohlasovanie Takisto aj patriarcha. Na prosby
nespočívali v presvedčivých a múd- prítomného ľudu potom patriarcha
rych slovách, ale v prejavoch Ducha kríž vyzdvihol, aby ho ľudia videli.
a moci, aby sa vaša viera nezakla- Toto bolo podnetom na pomenovadala na ľudskej múdrosti, ale na nie sviatku.
Božej moci“ (1 Kor 2, 2 – 5). Toto už
V 7. storočí sa k sviatku pridáva
mnohí kresťania nechápu. Sú veľmi ešte jedna udalosť. Perzský kráľ
ovplyvnení svetskou múdrosťou. Chozroj dobyl v roku 614 Jeruzalem
Majú slovník, v ktorom už nie sú a s korisťou odniesol aj Kristov
odpovede láskou, nemôžu milovať kríž. V roku 628 cisár Heraklios
nepriateľov, musia prenasledovať, zvíťazil nad Peržanmi a sv. Kríž
lebo neobstoja. Sú skatechizovaní priniesol naspäť do Jeruzalema. Tu
zlým duchom. A milosrdenstvo, bolo 14. septembra 628 jeho druhé
odpustenie a pokoj sa vytrácajú.
povýšenie. n

Elmont - Ivák ZVONÁRSTVO
jediná profesionálna
firma na Slovensku
ponúka komplexné riešenia pre chrámy.
Automatizáciu chrámových zvonov
Používame najspoľahlivejšiu technológiu pre zvonenie, ktorá spočíva v bezkontaktovom
snímaní polohy zvona s motorickým pohonom riadeným mikroprocesorovou jednotkou.
Osvedčená novinka! pohon pomocou lineárneho motora, žiadne fyzické spojenie pohonu so zvonom, chod zvonu je bez vibrácií, maximálne priblíženie k ručnému zvoneniu.
Prevádzame kompletnú rekonštrukciu pôvodného zavesenia a uchytenia zvonov ako aj
elektrických pohonov. V roku 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 odbíjanie, denný automat, automat-pohreb, zvonkohry (napr. tichá noc, Svadobný pochod).
Vežové hodiny
Ponúkame nový patentovaný vežový stroj pre Váš chrám, riadený DCF signálom, pre
štyri číselníky do priemeru troch metrov vyrobených laserovou technológiou za bezkonkurenčné ceny spolu s hodinovým odbíjaním.
Zabezpečenie dodania zvonov
Ponúkame dodanie chrámových zvonov od najväčšieho zvonolejárskeho majstra
v Európe p. FELCZYNSKÉHO s tradíciou 197 rokov od 35 kg do 12 000 kg.
Ozvučenie
Ponúkame dodanie a montáž osvedčenej zvukovej aparatúry. Reprobedne vyrobené
samozrejme z dreveného profilu pre dokonalú dynamiku, mikrofóny SHURE s fantómovým napájaním 48 V pre najkvalitnejší prenos hlasu, mix- pulty fi. BEHRINGER.
Osvetlenie chrámov ako aj kompletnú elektrifikáciu chrámu
Ponúkame a montujeme úsporné metal-halogenidové svietidlá, ktoré nahrádzajú
klasické halogénové 150, 300, 500, 1000 W reflektory s úsporou až 75% energie
Zváranie zvonov
Prevádzame zváranie prasknutých zvonov akejkoľvek veľkosti a hmotnosti.
Kúrenie do chrámu - tepelné žiariče, lavicové kúrenie
Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu tepelnými žiaričmi, ktoré neohrievajú vzduch
ale ľudí, okamžitý pocit tepla a zabraňujú tvorbe pliesní a baktérií. Taktiež ponúkame
lavicové kúrenie.
Patent
Od 13.07.2000 sme držitelia Patentu na elektronický regulátor zvonov, ktorý je zapísaný
do registra podľa § 11 ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový vzor č. 2675.
Osvedčenie a typová skúška
Ako jediná firma na Slovensku sme držitelia certifikátu vydaného Technickou inšpekciou
Banská Bystrica na elektrifikáciu, automatizáciu a výrobu vešiaka (konštrukcie) zvona
do váhy 6000 kg.
K vežovým hodinám ponúkame zdarma diaľkové ovládanie zvonov.
Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na prevedené práce.
ELMont			
Albín Ivák		
Liptovské Sliače 914
034 84 			

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

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE FARSKÉ ÚRADY
Profesionálny program vypracovaný firmou dlhoročne pôsobiacou v oblasti tvorby ekonomických programov.

Program je ak tualizovaný podľa požiadaviek KBS platných od roku 2008.
Peňažný denník
Peňažný denník rieši evidenciu príjmov a výdavkov v členení
Fakturácia
podľa požiadaviek farských úradov, pričom umožňuje:
viesť viac účtov a pokladní až na filiálky;
Pohľadávky
automatické zadávanie podľa účtovných operácií;
Záväzky
automatické číslovanie dokladov;
Hromadné
prepojenie na pohľadávky a záväzky;
prevodné príkazy
prepojenie na majetok;
Homebanking
prepojenie na ceniny a valuty;
tlač príjmových a výdavkovývh dokladov;
Majetok
prepočet stavov na finančných účtoch;
Plán investícií
priebežné položky;
Ceniny
možnosť triedenia denníka;
Valuty
rozúčtovanie na podrobnejšie členenie;
Účelové zbierky
vlastné analytické členenie denníka.
Filiálky
Kontextová pomoc
Inventarizácia
Výkaz o majetku
a záväzkoch
Výkaz o príjmoch
rzia
e
v
a výdavkoch
EMO ozícii
D
p
Ročný výkaz
k dis ahnutie
o hospodárení
i
Grafy
na st
Letná 45, Košice
tel.: 055/633 94 70

Email: step2002@step.sk
URL: www.step.sk

Vitráže

pre krásu chrámov

JAK DUP – Agáta Kmiťová, Pri rybníku 1851/11, 091 01 Stropkov
Tel. 054 74 22 111, 054 71 81 485 – 6; mob. 0903 628 938, 0902 109 499; e-mail: jakdup@jakdup.sk; web: www.jakdup.sk

Plastové okna REHAU – imitácia dreva, oblúk od priemeru 40 cm. Mob. 0903 609 843.

