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naše nové chrámy

Marián Andrej PAcák cSsR

Gréckokatolícka farnosť 
v Starej Ľubovni je spo-
jená s činnosťou grécko-

katolíckych redemptoristov od 
roku 1989. Aj keď gréckokato-
lícki veriaci žijúci v tomto meste 
jurisdikčne patrili pod farnosť 
Litmanová, väčšinou sa orien-
tovali na farnosti, z ktorých 
pochádzali, alebo navštevovali 
rímskokatolícku farnosť. Preto 
prvoradým úsilím bolo založenie 
novej farnosti a vybudovanie 
cerkvi. Prvú sv. liturgiu slúžil 
v dome smútku o. Peter Krenický, 
vtedy redemptorista a prešovský 
kaplán. Pričinil sa o založenie 
farnosti a jej fungovanie. V roku 
1990 sa stal jej prvým správcom. 
Tak sa farnosť stala pôsobiskom 
redemptoristov Michalovskej 
viceprovincie.

Miesto pre nový chrám sa na-
šlo na sídlisku Západ. Základný 
kameň posvätil pápež Ján Pavol 
II. pri návšteve v Bratislave 
22. apríla 1990. Výstavba sa 
začala v roku 1991. Posviacku 
čiastočne ukončeného chrámu 
vykonal 7. novembra 1993 
vladyka Milan Chautur CSsR. 
Patrónkou chrámu a farnosti 
sa stala Panna Mária, Matka 
ustavičnej pomoci.

Chrám má netypický tvar zre-
zanej gule osadenej v zemi. Je 
ovocím úsilia architektov zlúčiť 
prvky byzantskej architektúry 
a moderného umenia. Vnútro 
pôsobí veľmi príjemne. Interiér 
skrášľujú tri veľké a jedna malá 
nástenná ikona vo svätyni, 
všetky na zlatom podklade. 
Čiastočne dopĺňajú tradičný 
ikonostas. Ikonostas tvoria iba 
štyri základné ikony. Pod každou 
z nich je umiestnená ikona so 

starozákonnou tematikou. Všet-
ky maľby a ikonografické práce 
vykonal o. Kamil Dráb CSsR, 
ktorý v rokoch 1998 – 2005 plnil 
úlohu správcu farnosti.

Terén okolo chrámu je dnes 
definitívne ukončený. Okolie 
skrášľuje prírodná zeleň, nová 
zvonica, ale aj novopostavený 

kláštor redemptoristov a socha 
blahoslaveného mučeníka Me-
toda Trčku, patróna kláštora. 
Posviacku celého areálu vyko-
nal arcibiskup metropolita Ján 
Babjak spolu s generálnym 
predstaveným redemptoristov 
o. Jozefom Tobinom CSsR 21. 
augusta 2005. n

stará ľubovŇa
Chrám Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci

Miroslav GAvAlA

Obec Komárany je filiálkou 
farnosti Čičava. V jej oko-
lí sa nachádzajú stopy po 

slovanskom sídlisku spred 11. 
storočia. Gréckokatolíkov teší 
iná skutočnosť: živý svedok slo-
vanského kresťanstva – Chrám 
sv. Anny.

Štúdie na stavbu nového chrá-
mu boli vypracované v roku 
1993. Stavebná komisia v tom 
istom roku schválila projekt 
Ing. Jozefa Baloga. O rok privítali 
veriaci v obci putovný obraz klo-
kočovskej Panny Márie. Odvtedy 
ešte horlivejšie zatúžili modliť sa 
vo svojom chráme. Všetko svoje 
úsilie nasmerovali na príhovor 
Presvätej Bohorodičky.

Posviacku základného kameňa 
vykonal Mons. Milan Chautur 
21. mája 1995. Pri výstavbe 
chrámu bol stálym pracovníkom 

Ján Kľučár. S ním spolupracovali: 
Michal Ragančík, Michal Lipkoš 
ml., Jozef Nábožný, Ján Gajdoš, 
Ján Červenák, Michal Čandík, 
Bartolomej Ragančík, Mikuláš 
Fedor a iní. Poďakovanie patrí 
aj ženám, ktoré sa zapojili do 
zbierok po okolitých dedinách, 

ale najmä pani Spišákovej, sta-
rostke obce, za poskytnutie tech-
niky a finančnej pomoci. Chrám 
slávnostne posvätil Mons. Ján 
Hirka 27. júla 1997.

Chrám s bielou fasádou a hne-
dým kanadským šindľom na 
streche sa nachádza v obci na 

rovine a je priamo prístupný 
z hlavnej ulice. Ide o jednoloďo-
vý chrám s predsieňou, z kto-
rej vedú schody na chór. Nad 
predsieňou je otvorená zvonica. 
Vnútro svätyne je žltej farby so 
svetlomodrým stropom, loď je 
biela. Na stenách sa nachádza 
jeden grécky kríž a dva jeru-
zalemské kríže so symbolikou 
piatich Kristových rán. 

V máji 2008 bol dokončený iko-
nostas. Autorom je Mgr. Miroslav 
Gavala, správca farnosti. Ikony 
písal Peter Vereščák zo Sečoviec. 
Je to prvý ikonostas, ktorý uplat-
nil figurálnu kompozíciu. Krista 
– Slnko pravdy znázorňuje kruh 
uprostred ikonostasu a oblú-
ky na diakonských dverách 
znázorňujú ľudské ruky, ktoré 
prijímajú lúče Božích milostí. 
Myšlienku inšpiroval vianočný 
tropár: „Lebo mudrci hviezdou 
sa poučili klaňať sa ti ako Slnku 
pravdy.“ n

KoMáraNY
Chrám  svätej  Anny
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Mikuláš Jančuš
člen redakčnej radyO rok starší. Presne takto si povedia 

mnohí  žiaci  a  študenti,  ktorým 
nový  školský  rok    prináša  vstup 

do vyššej triedy alebo nástup do novej školy 
a  do nového  kolektívu  spolužiakov.  Všetci 
bez výnimky  sa však vracajú do  školských 
lavíc  k  svojim novým  či  starým  školským 
povinnostiam. Do škôl prichádzajú po dvoch 
mesiacoch  letných prázdnin práve  v  tomto 
období. Keďže aj ja ešte stále patrím do tejto 
skupiny mladých ľudí, presne viem, aké pocity 
sprevádzajú tieto chvíle. Nám študentom sa 
zdá, že aj keď prázdniny trvali dva mesiace 
(ba  niektorí ich mali ešte dlhšie) ani zďaleka 
nestačili a boli príliš krátke. Toľko sme si toho 
naplánovali,  toľko sme  toho chceli stihnúť, 
oddýchnuť  si  a  pripraviť  sa  tak  na  ďalší 
školský rok. No prišiel koniec leta, začiatok 
školského či akademického roka a všetky naše 
nádeje  a  plány hasnú  s  poslednými  lúčmi 
teplého letného slnka.
Určite  ste  aj  vy  objavili  vo  svojom živote 

jeden  zreteľný  a  zjavný  rozpor. Niekedy  sa 
nám možno zdá, že príjemné a krásne chvíle, 
ktoré prežívame, plynú akosi rýchlejšie než tie 
všedné. Cez leto sme prežili mnoho krásneho 
a príjemného. A práve teraz, keď sa leto končí, 
zdá sa nám, že to všetko pominulo priveľmi 
rýchlo a my sme si to nestihli ani poriadne 
uvedomiť. Smútok a nostalgiu za prežitými 
chvíľami oddychu a bezstarostného letného 
života sa akosi nedarí potlačiť. Nie  je však 
žiaden dôvod,  aby  sme  smútili  a  žialili  za 
krásnymi chvíľami, ktoré sme počas leta pre-
žili. Ak vieme a máme istotu, že sme tento čas 
prežili zmysluplne a správne, môžeme sa len 
tešiť, že nám Pán doprial takéto požehnané 
chvíle.  Cez prázdniny  sme  zaiste mali  veľa 
možností, ktoré nám ponúkali prežitie krás-
nych a Bohom požehnaných chvíľ. Či už to 
boli tábory a stretnutia mládeže, výlety, alebo 

púte. Niektorí prežili takéto chvíle v Bystrej, 
vo Vislanke, v Juskovej Voli, Ľutine, Kloko-
čove, na Velehrade, ba dokonca v Austrálii 
na  stretnutí  so Svätým Otcom Benediktom 
XVI.  Zaiste  to  boli  neopakovateľné  chvíle 
plné úprimných priateľstiev, nových zážitkov 
a v neposlednom rade duchovných obohatení. 
Každý zažil niečo iné, veď prežívanie každého 
z nás je individuálne, no som si istý, že niečo 
bolo  na  týchto  podujatiach  a  stretnutiach 
spoločné.  Bola  to  zaiste  nefalšovaná  pria-
teľská  a  srdečná  atmosféra,  ktorú  vytvorili 
mladí ľudia. Mladí, ktorí vedia, že sú deťmi 
všemocného Vládcu  a  túto  radostnú  zvesť 
chcú podávať aj iným. 
Obzretie sa späť za uplynulým letom v nás, 

pevne  verím,  zanecháva  len  tie  najkrajšie 
a najpríjemnejšie spomienky. A preto si mô-
žeme byť istí, že sme tento čas nepremárnili 
a nestratili z neho ani minútu, ale naplnili 
sme ho až po okraj tým najlepším a najkraj-
ším. A aj keď tohtoročné leto je už pomaličky 
minulosťou,  spomienky, ktoré  si odnášame 
z  prežitých  chvíľ,  ostávajú  v  nás. Máme 
možnosť neustále si ich pripomínať a ďakovať 
za ne i za všetkých, s ktorými sme ich mohli 
prežiť, nášmu Stvoriteľovi. Sme znova o škol-
ský rok starší, ale nech smútok a povzdychy 
vystrieda dobrá nálada a úsmev pri spomien-
kach na chvíle, ktoré sme prežili. A tak sme 
nielen o leto starší ale hlavne bohatší o krásne 
spomienky a nové priateľstvá. n
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Drahí bratia a sestry,
v mojej poslednej katechéze pred prázd-
ninami som začal novú sériu katechéz 
– o sv. Pavlovi pri príležitosti Roku sv. 
Pavla. Dnes by som chcel pokračovať. 
V prvej katechéze som hovoril o svete, 
v ktorom vyrastal sv. Pavol. Dnes by som 
sa chcel zamerať na jeho životopis. Na 
budúcu stredu budem hovoriť o mimo-
riadnej udalosti, ktorá sa udiala na ceste 
do Damasku, keď sa sv. Pavol obrátil, čo 
bolo základným zvratom v jeho živote 
a výsledkom jeho stretnutia sa s Kristom. 
Životopisné údaje nachádzame v Liste 
Filemonovi, v ktorom sa označuje za sta-
rého. V Skutkoch apoštolov ho zasa vo 
chvíli, keď stál pri ukameňovaní Štefana, 
označujú za mladého. Podľa vtedajších 
princípov bol za mladého človeka po-
važovaný ten, kto mal okolo 30 rokov, 
a starý bol ten, kto mal okolo šesťdesiat-
ky. Zdokumentovanie roku narodenia 
sv. Pavla teda z veľkej časti závisí od 
historického datovania Listu Filemonovi. 
Podľa chronológie, z ktorej vychádzame 
aj pri oslavách Roku sv. Pavla, by sa mal 
narodiť okolo roku 8. V každom prípade 
sa narodil v meste Tarzus v Cilícii. To 
bolo vtedy administratívnym strediskom 
tejto oblasti a 51 rokov po Kristovi tu bol 
prokonzulom Marcus Tulius Cicerone. 
O 10 rokov neskôr, v roku 41, bol Tarzus 
miestom prvého stretnutia Marca Antónia 
a Kleopatry. Pavol bol Židom, hovoril po 
grécky, aj keď mal pôvodne latinské meno. 
Po hebrejsky by sa teda volal Šavol a mal 
čestné rímske občianstvo.

Pavol stál na hranici troch rozličných 
kultúr: rímskej, gréckej a židovskej a mož-
no aj preto bol schopný takých plodných 
všestranných počinov a sprostredkovania 
kultúr. Venoval sa tiež manuálnej práci 
a spolu so svojím otcom boli výrobcami 
stanov (porov. Sk 18, 3). Spracovával tak 
drsnú koziu vlnu alebo ľanové vlákna 
a vyrábal rohože alebo stany (porov. Sk 
20, 33 – 35). Keď mal 12 až 13 rokov, čo 
je vek na prijatie židovského obradu bar 
micva („syn prikázania“), Pavol opúšťa 
Tarzus a odchádza do Jeruzalema, kde sa 
stáva učeníkom rabína Gamaliela Staršie-
ho, vnuka veľkého rabína Hillela Eldera. 

Následne vstupuje do prísnej skupiny 
farizejov a stáva sa horlivým stúpencom 
Tóry (porov. Gal 1, 14; Fil 3, 5 – 6; Sk 22, 
3; 23, 6; 26, 5).

Na tomto ortodoxnom prísnom základe, 
ktorý si osvojil v škole od rabína Hillela 
v Jeruzaleme, vyrástla jeho silná nenávisť 
k Ježišovi Nazaretskému ako nebezpe-
čenstvu, ktoré hrozí samotnej identite 
Hebrejov a zachovaniu pravej viery otcov. 
Toto vysvetľuje, prečo tak horlivo „pre-
nasledoval Božiu Cirkev“, aby dosiahol 
spravodlivosť podľa Zákona (1 Kor 15, 9; 
Gal 1, 13; Flp 3, 6). Rovnako nie je jedno-
duché predstaviť si jeho postoj k otázke 
prenasledovania, ale toto jeho konanie 
motivované neznášanlivosťou ho viedlo 
až do Damasku, kde chcel obrátiť raných 
kresťanov. V určitom momente sa však 
jeho život mení a stáva sa apoštolom 
ohlasujúcim evanjelium. Naozaj, Pavlov 
príbeh na ceste ho robí kresťanom, dokon-
ca apoštolom, ktorý nie je už farizejom. 
Jeho apoštolskú činnosť možno rozdeliť do 
troch misijných ciest, na ktoré nadväzuje 
štvrtá (ako väzňa pri odchode do Ríma). 
Všetky sú vyrozprávané Lukášom v Skut-
koch apoštolov. Pri týchto troch cestách 

treba odlíšiť najmä prvú od ostatných 
dvoch.

Naozaj počas svojej prvej cesty (Sk 
13 – 14) apoštol Pavol nebol hlavnou 
osobnosťou, bol ňou Barnabáš. Spoločne 
opustili Antiochiu na rieke Oront ako 
vyslanci tejto cirkvi (porov. Sk 13, 1 – 
3) a došli do Seleucie v Sýrii, odkiaľ sa 
preplavili na Cyprus do Salaminy a Pafa. 
Odtiaľ vytvárali spojenecký blok južne od 
Antiochie v dnešnom Turecku, do ktorého 
patrili rímske mestá ako Perge v Pamfýlii, 
Antiochia v Pizídii, Ikónium, Lystra a Der-
be, odkiaľ sa vrátili späť. Zrodila sa tak 
éra Božej Cirkvi medzi ľudom, Božej Cirkvi 
pohanov. Aj inde, predovšetkým v Jeru-
zaleme, sa zrodila diskusia, nakoľko boli 
títo kresťania pochádzajúci z pohanstva 
oprávnení vstúpiť aj do života a zákonov 
Izraela, aby mohli byť skutočne účastní 
na prisľúbeniach prorokov a na dedičstve 
Izraela. Pri riešení tohto základného 
problému, pri zrode budúcej Cirkvi, za-
sadol v Jeruzaleme tzv. Snem apoštolov, 
ktorý mal rozhodnúť o probléme, od 
ktorého závisel zrod všeobecnej Cirkvi. 
Bolo rozhodnuté, že pohania, ktorí kon-
vertovali na kresťanstvo, nie sú povinní 

slovo svätého otca

Pri ďalšom stretnutí s veriacimi v Aule Pavla VI. vo Vatikáne pokračoval Svätý Otec v rozprávaní o svätom Pavlovi, 
apoštolovi národov a veľkom misionárovi, ktorého si Cirkev v tomto roku uctieva, pričom sa zameral na jeho 
životopis. Pavol pochádzal z mesta Tarzus. Dostal hebrejské meno Šavol a vyučil sa za výrobcu stanov (porov. 
Sk 18, 3). Významné sú jeho tri misijné cesty, keď kázal o Kristovi v Anatólii, v Sýrii, Cilícii, Macedónii a v oblasti 
Stredozemného mora.

Životné zastávky sv. Pavla
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dodržiavať Mojžišov zákon (porov. Sk 15, 
6 – 30), neboli teda podriadení židovským 
pravidlám, jedinou podmienkou bolo žiť 
s Kristom podľa jeho slova. Riešila sa tak 
otázka, či sa držať Krista, alebo Abrahá-
ma, aby boli účastní na Božom prisľúbení. 
Po vyriešení tejto rozhodujúcej otázky sa 
Pavol rozišiel s Barnabášom a na druhej 
misijnej ceste ho sprevádzal Sílas (Sk 15, 
36 – 18, 22).

Chodili po Sýrii a Cilícii. V Lystre sa 
k nim pripojil Timotej (veľmi dôležitá 
osobnosť vznikajúcej Cirkvi, syn veriacej 
Židovky a Gréka). Prešli tak okruhom 
v Malej Ázii, kým neprišli do Troady, od-
kiaľ sa vyplavili cez Egejské more. A tu 
sa udiali dôležité udalosti:  v sne sa mu 
zjavil Macedónčan a prosil ho: „Pomôž 
nám!“ Nastala tak doba roznášania svetla 
evanjelia v Európe. Bolo treba, aby sa toto 
videnie rozšírilo po celej Európe. Z Troady 
sa teda preplavili cez more a v Macedón-
sku vstúpili na pôdu Európy. Navštívil 
Neapol, Filipy, založil nádherné spoločen-
stvo v Solúne, odkiaľ odišiel po protestoch 
Židov do Berey a Atén. V hlavnom meste 
antickej gréckej kultúry hlásal evanje-
lium na Agore i Aeropágu pred pohanmi 
i Grékmi. Aténčanom podal zvesť o učení 
apoštolov v takej podobe, ktorá vyhovo-
vala učeným Grékom, aby sa dovtípili, že 
živý Boh je bohom kresťanov a židov a je 
čas spoznať neznámeho boha, lebo ich 
neznámy boh je pravou odpoveďou na 
otázky ich kultúry.

Z Atén odišiel do Korintu, kde pôsobil je-
den a pol roka. Aj tu sa udiali mnohé uda-
losti, ktoré zachytáva životopisec, keďže 
počas svojho prvého pobytu v Korinte sa 
dostavil aj pred prokonzula Galia, kde bol 
obžalovaný z protizákonného uctievania 
Boha. Otázka Galia a jeho pôsobenia 
v Korinte bola vyriešená nálezom nápisu 
v Delfách, kde sa udáva jeho pôsobenie 
v Korinte v rokoch 51 až 53. Odtiaľ máme 
teda potvrdenú dobu pôsobenia Pavla 
v Korinte. Predpokladá sa teda pôsobenie 
Pavla v Korinte od roku 50 do roku 52. 
Z Korintu odplával do Kenchier, odkiaľ 
odišiel do Cézarey Marittima, aby odišiel 
cestou do Antiochie.

Tretia misijná cesta (Sk 18, 23 – 21, 16) 
mala začiatok ako vždy v Antiochii, stala 
sa miestom vzniku cirkvi pohanov, misie 
pohanov a bola tiež miestom, v ktorom 
sa zrodil názov „kresťania“. Tu sv. Lukáš 
po prvýkrát hovorí, že nasledovníci Ježiša 
boli nazývaní kresťanmi. Odtiaľ Pavol za-
mieril priamo do Efezu, hlavného mesta 
oblasti Ázie, kde pobudol 2 roky a rozvi-
nul svoje učenie, ktoré tam našlo úrodnú 
pôdu. Z Efezu píše Pavol listy Solúnčanom 
a Korinťanom. Obyvatelia mesta však boli 
proti nemu poštvaní miestnymi striebro-

tepcami, ktorým sa zmenšovali zisky kvôli 
slabnutiu kultu Artemidy (jej zasvätené-
mu chrámu v Efeze, ktorý bol jedným zo 
siedmich divov antického sveta), a preto 
musel utiecť na sever. Znova prechádzal 
cez Macedónsko a Grécko zrejme až do 
Korintu, kde pobudol tri mesiace a napísal 
slávny List Rimanom.

Späť do Jeruzalema sa Pavol vrátil 
cez Macedónsko, Troadu, Milét, Týrus 
a Cézareu. Tu bol zatknutý na základe 
nedorozumenia – niektorí Židia pova-
žovali za pohanov iných Židov gréckeho 
pôvodu, ktorých Pavol voviedol do chrá-
mu. Očakávané odsúdenie na smrť bolo 
zastavené zásahom veliteľa kohorty. Pavol 
bol uväznený a pod vojenským dohľadom 
odvedený do Ríma. Rímski kresťania mu 
vyšli naproti na Appiovo Fórum a k Trom 
Tabernám, čo Pavla nesmierne potešilo 
a nadobudol úfnosť. V Ríme sa stretol 
so zástupcami židovského spoločenstva 
a zveril sa im, že „pre nádej Izraela“ 
je spútaný reťazou (porov. Sk 28,20). 
Rozprávanie evanjelistu Lukáša sa končí 
spomenutím dvoch rokov strávených 
v domácom väzení v Ríme. Posledné 
roky apoštola Pavla sú zahalené rúškom 
tajomstva. Tradícia hovorí, že ho v Ríme 
z väzenia prepustili, následne uskutočnil 
ďalšie cesty a napokon bol pravdepodobne 
znova uväznený a odvedený do Ríma. 
Ako prisľúbil Benedikt XVI., k Pavlovmu 
mučeníctvu sa vráti v niektorej z ďalších 
katechéz na generálnych audienciách. 
Dnešné rozprávanie o jeho cestách je 
podľa jeho slov postačujúce na to, aby sme 
pochopili oddanosť sv. Pavla neúnavné-
mu ohlasovaniu evanjelia, čeliac ťažkým 
skúškam, o ktorých hovorí v Druhom liste 
Korinťanom (porov. 1 Kor 11, 21 – 28). Na-
pokon je to on, kto píše: „Všetko robím pre 
evanjelium“ (1 Kor 9, 23) a s absolútnou 
ušľachtilosťou si robí „starosť o všetky 
cirkvi“ (2 Kor 11, 28). 

(krátené RV)

Vidíme tu obrovskú zásluhu, ktorú mož-
no vysvetliť dušou skutočne odovzdanou 
svetlu evanjelia, dušou naplnenou hlbo-
kým presvedčením, že treba priniesť svetu 
svetlo Krista, ohlásiť evanjelium všetkým. 
Toto sa mi zdá v tomto krátkom rozprá-
vaní o cestách sv. Pavla najdôležitejšie: 
vidieť jeho zanietenie pre evanjelium, chá-
pať tak veľkosť, krásu a hlbokú potrebu 
evanjelia pre nás všetkých. Modlime sa, 
aby sa Pán, ktorý ukázal Pavlovi svoje 
svetlo a svoje slovo, dotkol aj nášho srd-
ca, aby aj nám ukázal svetlo, aby sa aj 
našich sŕdc dotklo jeho slovo a aby sme 
aj my mohli dať dnešnému svetu svetlo 
evanjelia a skutočného Krista, po ktorých 
prahne. n

preložili RV, J. Gradošz KRátKO Z VAtIKánU

Nový zvláštny vyslanec
Svätý Otec vymenoval zvláštneho vyslanca 
pre oslavy 400. výročia zjavení blahoslave-
nej Panny Márie v litovskej Šiluve, ktoré sa 
uskutočnia 13. – 14. septembra. Stal sa ním 
arcibiskup nemeckého Kolína nad Rýnom 
kardinál Joachim Meisner.

Svätá stolica k násiliu v Indii
Na správy o násilí proti veriacim a katolíc-
kym cirkevným inštitúciám v Indii rea-
guje aj Svätá stolica. Vyjadruje solidaritu 
s miestnymi cirkvami a zainteresovanými 
rehoľnými kongregáciami a odsudzuje 
tieto skutky, ktoré porušujú dôstojnosť 
a slobodu ľudí a škodia pokojnému ob-
čianskemu spolužitiu.

Rekonštrukcia úspešne pokračuje
Prebiehajúca rekonštrukcia Vatikánskej 
knižnice zahŕňa aj postavenie ohňovzdor-
ných priestorov pre rukopisy a klimatizova-
nej miestnosti pre uchovávanie vzácnych 
papyrusových fragmentov. Rekonštrukčné 
práce by mali byť ukončené v roku 2010.

Švajčiarska garda má nového 
veliteľa
Svätý Otec vymenoval nového veliteľa 
Pápežskej švajčiarskej gardy s hodnosťou 
plukovníka. Stal sa ním Daniel Rudolf 
Anrig, ktorý od roku 2006 pôsobil ako 
generálny veliteľ policajného zboru vo 
švajčiarskom kantóne Glarona.

Špeciálny sekretár synody biskupov
Svätý Otec vymenoval za špeciálneho 
sekretára 12. riadnej synody biskupov 
arcibiskupa Kinšasy (Kongo) Mons. Lau-
renta Monsengwoa Pasinya, ktorý nahradí 
zosnulého Mons. Wilhelma Emila Eggera. 

z tOP KnIHy PRedAJne PetRA

1 John Eldredge 
 Očarujúca

2 Bruno Ferrero 
 Tajomstvo červených rybiek

3 Scott Hahn 
 Otec, čo plní sľuby

4 Bruno Ferrero 
 A kvety jednoducho kvitnú

5 Tomáš Špidlík 
 Věřím v život věčný

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

zKRátKO Z KReSťAnSKéHO SVetA

Kuriózne aktivity v Roku sv. Pavla
V Mexiku vznikla počítačová hra o svä-
tom Pavlovi znázorňujúca rôzne symboly 
a obrazy z jeho života. Hru so vzdelá-
vacím úmyslom pripravil františkánsky 
rehoľník Hugo Córdova Padilla (viac na 
www.santamariadelpueblito.org/san-ju-
egos-sanpablo.htm). 
Ďalšou kuriozitou je cestovanie troch 
mladých kňazov z oblasti Horného Sliez-
ska, ktorí sa na bicykloch vydali do Ríma, 
aby navštívili Baziliku sv. Pavla za hradba-
mi. Ich púť trvala 22 dní.

Tretie výročie
Hnutie Taizé si 16. augusta pripomenulo 
3. výročie úmrtia svojho zakladateľa bra-
ta Rogera Schutza, ktorý bol 16. augusta 
2005 zavraždený počas modlitby vešpier.

Hnutie katolíckej mládeže
Nepálska katolícka spoločnosť založila 
Hnutie nepálskej katolíckej mládeže pre 
koordináciu mládežníckej činnosti, ktorá 
bude zastrešovať všetky združenia v kraji-
ne inšpirované kresťanským duchom.

V premonštrátskom kláštore v Želive si 13. 
augusta pripomenuli 464 kňazov a re-

hoľníkov, ktorí v 50. rokoch trpeli v tamojšom 
internačnom tábore. Pontifikálnou svätou 
omšou, ktorú slúžil želivský opát Bronislav Ig-
nác Kramár, si veriaci zároveň pripomenuli 40. 
výročie ďakovnej svätej omše, ktorú v kláštore 
slúžili väznení kňazi 13. augusta 1968. Opát 
Kramár v homílii zdôraznil potrebu človeka 
žiť vždy a za každých okolností podľa pravdy: 
„Pravda nie je niečo, čo sa dá v živote obísť. 
Pravda je niečo, čo musíme vziať na svoje plecia 
a nepozerať sa pritom okolo seba. Nesmieme 
utekať pred utrpením, ktoré je s pravdou často 
spojené. Čo bolo odmenou mnohým kňazom 
za utrpenie v období komunistického režimu? 
Mená niektorých boli, nevynímajúc velikánov 
Katolíckej cirkvi v Čechách ako kardinál Trochta 

alebo kardinál Tomášek, komunistami zapísa-
né do zoznamov agentov ŠtB. A čo robili oni? 
Nepreklínali svojich trýzniteľov, ale modlili sa 
za nich. A to je výzva aj pre nás.“ V závere opát 
poďakoval obyvateľom mesta Želiv a jeho 
okolia za nebojácnu pomoc trpiacim kňazom 
a rehoľníkom v období komunizmu.

StRetnUtIe V PReMOnŠtRátSKOM KláŠtORe V ČeSKOM ŽelIVe

Spomínali na trpiacich kňazov a rehoľníkov

Želivský kláštor. Snímka: picasaweb.google.com

POndelOK 
15.  september
Bohorodička Spolutrpiteľka 
Sedembolestná Panna Mária
Čítania: Flp 1, 1 – 7, zač. 235; lk 4, 
38 – 44, zač. 16 (radové); Flp 2, 5 – 
11, zač. 240; Jn 19, 25 – 27, zač. 61 
(Bohorodičke)

Zmýšľajte tak ako 
Kristus Ježiš. (flp 2, 5)

Dokážem ja človek zmýšľať 
tak ako Ježiš Kristus? Ťažká 
otázka. Možno je to túžba nás 
kresťanov, ktorá sa zdá nedo-
siahnuteľná. Ale jedno vieme. 
Skrze náš krst sme ako kresťa-
nia boli povolaní k takémuto 
zmýšľaniu. Veď keď sme boli 
pokrstení v Krista, Krista sme 
si obliekli aj s jeho zmýšľaním.  

liturgia: Predobr. antifóny. 
vchod: ...za nás ukrižovaný... 
Tropár o kríži a o Spolutrpiteľ-
ke. Sláva: kondák o kríži. I te-
raz: o Spolutrpiteľke. Ostatné 
z Povýšenia a o Spolutrpiteľke. 
Namiesto Svätý Bože Tvojmu krí-
žu. Namiesto Dôstojné Zvelebuj 
a irmos – s. 274 (195, 247)

UtOROK 
16.  september
Veľkomučenica Eufémia
Čítania: Flp 1, 8 – 14, zač. 236; lk 
5, 12 – 16, zač. 18

...a mnohí z bratov v Pá-
novi, posmelení mojimi 
okovami, ... bez strachu 
hlásajú slovo. (flp 1, 14)

Mnohé životné situácie sa nám 
ťažko prijímajú. Človek v srd-
ci hľadá odpoveď na otázky: 
„Prečo, Bože, prečo ja? Prečo 
toto a teraz?“ No odpoveď 
neprichádza. Pavlovo zatknutie 
a okovy vyvolávali v ňom mož-
no podobné otázky. Ale Boh 
to obrátil na osoh evanjeliu. 
Jeho utrpenie, väzenie a okovy 
prijaté s vierou v Božiu proz-
reteľnosť priniesli povzbudenie 
iným. Moja choroba, lôžko, kríž 
či iné utrpenie prijaté s vierou 
a dôverou sa dnes môže stať 
povzbudením pre iných. 

liturgia: Predobr. antifóny. 
vchod... za nás ukrižovaný... Ostat-
né z Povýšenia. Namiesto Svätý 
Bože Tvojmu krížu. s. 270 (250)

StRedA 
17.  september
Mučenica Sofia a jej tri dcé-
ry: Viera, Nádej a Láska
Čítania: Flp 1, 12 – 20a, zač. 237; 
lk 5, 33 – 39, zač. 21

A nik, kto pije staré, ne-
chce nové, lebo si povie: 
„Staré je lepšie.“ (lk 5, 39)

Staré zaužívané spôsoby sú pre 
nás lepšie, lebo v nich máme 
istotu. Na sv. Pavlovi však 
vnímame, že aj keď o svojom 
starom živote bol presvedčený, 
že je správny, predsa v novom 
živote – po svojom obrátení – 
bol ešte šťastnejší. A jeho túžba 
od tej chvíle bola či už životom, 
alebo smrťou osláviť Boha, 
ktorý mu dal poznať, že nový 
život s ním a pre neho je ten 
najlepší. Majme dnes Pavlovu 
odvahu. 

liturgia: Menlivé časti ako 16. 
septembra – s. 270 (250)

Št VR tOK 
18.  september
Prepodobný Eumenios Divo-
tvorca
Čítania: Flp 1, 20b – 27a, zač. 238; 
lk 6, 12 – 19, zač. 23

... budem s vami všetký-
mi na váš osoh a radosť 
z viery... (flp 1, 25b)

Tešíme sa zo svojej viery 
v Boha? Matka Terézia hovo-
rila: „Usiluj sa, aby ľudia po 
stretnutí s tebou vždy odchá-
dzali trocha šťastnejší.“ A mys-
lím si, že šťastnejší odídu iní 
odo mňa iba vtedy, keď sa so 
mnou stretnú ako s človekom, 
ktorý má radosť zo svojej viery 
a prežíva každý deň prítomnosť 
Boha vo svojom živote. Raduj-
me sa dnes zo svojej viery. 

liturgia: Menlivé časti ako 16. 
septembra – s. 270 (250)

Súd v Rwande rozhoduje v prípade šty-
roch bývalých dôstojníkov rwandského 

vlasteneckého frontu. Boli obžalovaní aj 
z vraždy troch biskupov počas genocídy 
v roku 1994. Podľa informácií TA Misna, dvaja 

dôstojníci z nich sa na vojenskom súde v Ki-
gali vyhlásili za nevinných. Medzi trinástimi 
zavraždenými boli vtedajší arcibiskup Kigali, 
biskup Bymby a biskup Kabgayi, predseda 
Konferencie biskupov Rwandy.

Súd V RWAnde

Súdia ich aj pre vraždu troch biskupov
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Komisia pre spravodlivosť a pokoj v diecéze 
Hongkong využila konanie Olympijských 

hier v Pekingu, aby upozornila na porušovanie 
ľudských práv. Jej zástupcovia demonštrovali 
pred úradom čínskej vlády v Hongkongu a po-
ložili obálku s vyhlásením na kovové zábradlie 

pred budovou. 
V liste naliehajú na čínsku vládu, aby zlepšila 

dodržiavanie ľudských práv, umožnila väčšiu 
náboženskú slobodu a dodržala sľuby týkajúce 
sa ľudských práv a slobody tlače, ktoré dala pri 
uchádzaní sa o usporiadanie olympiády.

OlyMPIJSKé HRy – PeKInG 2008

Príležitosť upozorniť na porušovanie ľudských práv v Číne

20. augusta sa v Lurdoch začala púť 
Rómov, na ktorej sa zúčastňuje asi 

štyridsaťtisíc príslušníkov kočovného etnika, 
aby sa modlili k Panne Márii. Púť je súčasťou 
jednej z dvanástich jubilejných misií v Lurdoch 
s názvom Cirkev na misii blízko tých, ktorí sú na 
okraji. Ako pri tejto príležitosti uviedol Riccardo 
Colia, zodpovedný za animáciu v lurdskom 
mestečku Cité Saint Pierre, ak ide o Rómov, 

existuje mnoho klišé a predsudkov, ale prav-
dou je, že sú plní nesmiernych bohatstiev viery. 
V súvislosti s blížiacou sa apoštolskou cestou 
pápeža Benedikta XVI. do Francúzska 12. – 15. 
septembra Riccardo Colia poznamenal, že 
tento národ k nemu viaže silné puto: „Pápeža 
uznávajú ako pastiera. Vnímajú ho ako symbol 
jednoty Cirkvi a ako autoritu.“

Púť RÓMOV V lURdOCH

Pri Panne Márii
zKRátKO Z KReSťAnSKéHO SVetA

Irán druhý v počte popráv
V Iráne popravili 25. augusta ďalšieho odsú-
deného. Od začiatku roka popravili v krajine 
už viac ako 174 ľudí. Podľa medzinárodnej 
organizácie Amnesty International sa tak Irán 
s 317 popravami v minulom roku dostal na 
druhé miesto vo svete hneď po Číne. 

Zachránili odsúdenca
Vďaka iniciatíve katolíckej Komunity 
sv. Egídia bol 8. augusta v pakistanskej 
Sargodhe oslobodený od trestu smrti 
35-ročný pakistanský kresťan. Rozsudok 
bol anulovaný po tom, ako miestny kňaz 
v spolupráci s komunitou presvedčili 
rodinu obete k žiadosti o milosť.

Čínska polícia zhabala Biblie
Na letisku v čínskom meste Kunming 
zhabala čínska polícia vyše tristo výtlač-
kov Biblie v čínskom jazyku, privezených 
štyrmi kresťanmi z USA. Ako uviedol 
jeden z nich, už v minulosti doviezol do 
Číny najmenej 10-tisíc výtlačkov bez 
akýchkoľvek problémov. Krok polície ich 
preto nepríjemne prekvapil.

PIAtOK 
19.  september
Mučeníci Trofim, Sabbatios 
a Dorymedont
Čítania: Flp 1, 27 – 2, 4, zač. 239; 
lk 6, 17 – 23a, zač. 24

Veď vy ste dostali milosť 
nielen v Krista veriť, ale 
aj trpieť pre neho...  
(flp 1, 29)

Najkrajšie je, keď si ľudia pri 
rôznych príležitostiach prajú 
Božie požehnanie. V ňom je 
totiž obsiahnuté všetko, čo po-
trebujeme. Milosť, dobro, láska, 
hojnosť, ale aj kríž a utrpenie, 
lebo veľakrát nás kríž približuje 
k Bohu. No v tom istom Božom 
požehnaní je obsiahnutá aj sila 
tento kríž niesť. Boh nás ne-
necháva v kríži opustených. Aj 
veriť v neho je milosť, aj trpieť 
pre neho je milosť. 

liturgia: Menlivé časti ako 16. 
septembra. Zdržanlivosť od mäsa 
– s. 270 (250)

SOBOtA 
20.  september
Veľkomučeník Eustatios 
a spol.
Čítania: 1 kor 1, 26 – 29, zač. 
125b; Jn 8, 21 – 30, zač. 30 (sob. 
po Pov.); 1 kor 15, 58 – 16, 3, zač. 
164; lk 5, 17 – 26, zač. 19 (radové)

... a čo je svetu slabé, vy-
volil si Boh... (1 Kor 1, 27b)

Pri čítaní týchto Pavlových slov 
mi vždy napadne príklad života 
blahej pamäti pápeža Jána Pav-
la II. Keď bol na konci so svoji-
mi ľudskými silami, zaznievali 
hlasy na jeho odstúpenie z úra-
du. On na to reagoval: „Z trónu 
sa dá zostúpiť, ale z kríža nie.“ 
A na jeho pohrebe sa zišlo veľké 
množstvo „silných“ tohto sveta, 
aby obdivovali túto slabosť. 

liturgia: Predobr. antifóny. 
vchod... za nás ukrižovaný... 
Tropár z Povýšenia a zo služby 
mučeníkom. Sláva: kondák zo 
služby muč., I teraz: z Povýšenia. 
Namiesto Svätý Bože Tvojmu 
krížu. Ostatné z Sob. po Pov. – s. 
270, 191, 275, (250)

nedeĽ A 
21.  september
19. nedeľa po Päťdesiatnici. 
Nedeľa po Povýšení. Apoštol 
Kodrat z Magnézie
Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; 
Mk 8, 34b – 9, 1, zač. 37 (nedeľa 
po Pov.); 2 kor 11, 31 – 12, 9, zač. 
194; lk 6, 31 – 36, zač. 26 (radové)

Ale milujte svojich ne-
priateľov, dobre robte, 
požičiavajte a nič za to 
nečakajte! (lk 6, 35)

Prepodobný je človek, ktorý sa 
svojím životom a svojimi po-
stojmi pripodobnil Bohu. Práve 
preto východná cirkev dáva 
tento titul mnohým svätým. 
Obdivuhodný je Boh vo svojich 
svätých, Boh Izraela. Jeho ob-
divuhodnosť sa zjavuje vo svä-
tých ľuďoch. Na otázku, kedy 
sa človek najviac podobá Bohu, 
by sme mohli odpovedať slova-
mi sv. Jána Klimaka: „Láska je 
taká podobnosť s Bohom, akú 
len môžu smrteľníci dosiah-
nuť.“ Teda ak milujeme, sme 
najviac podobní Bohu. Preto 

naša túžba po svätosti, po do-
konalosti, po prepodobnosti sa 
musí začínať a končiť láskou. 
Boh je láska. Preto ak chceme 
kráčať cestou lásky, musíme 
byť napojení na zdroj lásky. 
Ak máme milovať iných, ba 
dokonca nepriateľov, nedokáže-
me to robiť bez toho, aby sme 
sa najprv nepozreli na Boží 
prejav lásky k nám samotným. 
A uvidíme tam bezpodmieneč-
nosť a bezhraničnosť. Až potom 
posilnený Božou láskou a kvôli 
tejto láske, ktorá sa k nám 
prejavila v Ježišovi Kristovi, 
budeme schopní rozhodnúť sa 
milovať aj nepriateľov.

liturgia: Hlas druhý. Evanjelium 
na utierni ôsme. Predobr. antifó-
ny. vchod... za nás ukrižovaný... 
Tropár z 2. hlasu a z Povýšenia. 
Sláva: kondák z hlasu, I teraz: 
z Povýšenia. Namiesto Svätý Bože 
Tvojmu krížu. Prokimen a aleluja 
z Povýšenia. Namiesto Dôstojné 
Zvelebuj a irmos. Pričasten nedeľ-
ný a z Povýšenia. Odkladá sa sv. 
kríž – s. 270, 144, 276 (250, 186)

Americkí biskupi uvítali návrh federálnych 
noriem určených na posilnenie legislatí-

vy chrániacej právo poskytovateľov zdravot-
nej starostlivosti na uplatňovanie výhrady 

svedomia pri vykonávaní potratov. Odbor 
zdravotníckych služieb sprístupnil text 
noriem, aby sa k nim v rámci 30-dňového 
obdobia mohla vyjadriť verejnosť.

 UPlAtňOVAnIe VýHRAdy SVedOMIA V USA OHĽAdOM POtRAtOV

Majú právo povedať: Nie!
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Zástupcovia Katolíckej cirkvi 
na otvorení Agrokomplexu 
v Nitre
Na otvorení 35. medzinárod-
ného poľnohospodárskeho 
a potravinárskeho veľtrhu Ag-
rokomplex 2008, ktorý sa konal 
21. – 25. augusta pod gesciou 
Ministerstva pôdohospodárstva 
SR na výstavisku Agrokomplex 
v Nitre s mottom Život sa rodí na 
vidieku sa zúčastnili popri ofici-
álnych štátnych predstaviteľoch 
aj zástupcovia cirkví a nábožen-
ských spoločností. Za Katolícku 
cirkev sa na prestrihnutí pásky 
podpredsedom parlamentu 
Viliamom Veteškom a ministrom 
pôdohospodárstva Stanislavom 
Becíkom zúčastnili trnavský arci-
biskup Mons. Ján Sokol, riaditeľ 
Biskupského úradu v Nitre Mons. 
Štefan Vallo a tajomník nitrian-
skeho biskupa Mons. Dušan 
Argaláš. Prítomnosť predstavite-
ľov Katolíckej cirkvi na pozvanie 
organizátorov svedčí o záujme 
Cirkvi o poľnohospodárov a ich 
prácu. Spolu s ostatnými hosťa-
mi z domova i zo zahraničia prišli 

POndelOK 
22.  september
Hieromučeník Fókas
Čítania: Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; 
lk 6, 24 – 30, zač. 25

A preto, moji milovaní, 
ako ste vždy poslúchli, 
a nielen v mojej prítom-
nosti, ale oveľa viac teraz 
v mojej neprítomnosti... 
(flp 2, 12a)

V jednej rozprávke som raz 
čítal, že istý poddaný počúval 
kráľa iba vtedy, keď sedel na 
tróne. Ak z neho zostúpil, robil 
si po svojom. Aj deti v škole, ak 
učiteľ vyjde na chvíľu z triedy, 
robia to, čo v jeho prítomnosti 
nemôžu. V našom duchovnom 
živote si však musíme uvedo-
miť, že Boh je vždy kráľom se-
diacim na tróne a vidí úmysly 
našich sŕdc i naše tajné skutky. 

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

UtOROK 
23.  september
Počatie Jána Krstiteľa
Čítania: Flp 2, 16b – 23, zač. 242; 
lk 6, 37 – 45, zač. 27 (radové); Gal 
4, 22 – 31, zač. 210b; lk 1, 5 – 25, 
zač. 2 (predchod.)

Veď je napísané, že 
Abrahám mal dvoch sy-
nov... (Gal 4, 22) 

Ruský spisovateľ Dostojev-
skij napísal: „Aby sme získali 
dokonalosť, musíme najskôr 
všeličo nechápať. Ak chápeme 
priskoro, chápeme azda aj zle.“ 
Abrahám bol muž veľkej viery. 
No napriek tomu mnohému 
v živote nerozumel. Čo ho 
vždy posúvalo ďalej, bola jeho 
viera a dôvera v Božie prisľú-
benia. Preto ho voláme otcom 
všetkých veriacich. Cez mnohé 
nepochopené situácie nášho ži-
vota, ktoré prijímame s vierou, 
sa približujeme k Bohu. 

liturgia: Predobrazujúce antifó-
ny. Menlivé časti z Počatia. Pro-
kimen, aleluja a pričasten Jánovi 
a z utorka – s. 277, 155 (191)

StRedA 
24.  september
Prvomučenica a apoštolom 
rovná Tekla
Čítania: Flp 2, 24 – 30, zač. 243; 
lk 6, 46 – 7, 1, zač. 28

Boh sa nad ním zmiloval, 
a nielen nad ním, ale aj 
nado mnou, aby som ne-
mal zármutok na zármu-
tok. (flp 2, 27b)

Niekedy sa zdá, že je toho na 
nás priveľa. Starosti v jednom 
kolobehu. A predsa, ak je človek 
vnímavý a nie je zahľadený len 
do svojich starostí a problémov, 
môže vidieť, že Boh nás každý 
deň niečím obdarúva. Stretne-
me krásneho človeka, počujeme 
milé slovo, vidíme niečo, čo nás 
poteší. Vnímajme dnešný deň 
takéto malé Božie dotyky, ktoré 
nás upriamujú na to, že toto 
všetko sa raz skončí, ale život 
s Bohom bude trvať naveky. 

liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby mučenici 
– s. 196 (192)

Št VR tOK 
25.  september
Prepodobná Eufrozína
Čítania: Flp 3, 1 – 8, zač. 244; lk 7, 
17 – 30, zač. 31

Nelení sa mi písať vám to 
isté a pre vás je to zá-
bezpeka. (flp 3, 1b)

V mníšskom živote bola kedysi 
prax, že pri spoločnej modlitbe 
žalmov mal ten, kto modlitbu 
viedol, výsadu zastaviť mní-
chov na niektorom verši žalmu, 
ktorý potom spoločne veľakrát 
opakovali. Raz napísané Božie 
slovo sa tak malo dostať z pier 
do srdca, aby sa mních s ním 
stotožnil. Vyberme si dnes verš 
z Božieho slova, ktorý nás 
najviac osloví a v duchu si ho 
opakujme celý deň, aby malo 
čas zostúpiť z pier do srdca. 

liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo štvrtka – s. 157 
(194)

zKRátKO Z dOMOVA KReSťAnSKý táBOR VO VeĽKeJ tŕnI

Denne s Bohom
(Veľká Tŕňa, Peter Bombár) Vo 
farnosti Veľká Tŕňa sa počas nie-
koľkých augustových dní usku-
točnil denný kresťanský tábor 

pre prázdninujúce deti. Cieľom 
tábora bolo, aby sa deti a mládež 
viac pripútali k Bohu a zblížili 
sa navzájom. Vyhlásený Rok sv. 
Pavla bol prvou témou a zároveň 
impulzom k hlbšiemu čítaniu 
Svätého písma, a to aj pomocou 

hier a súťaží. Denne sa viac ako 
štyridsať detí a štrnásť vedúcich 
zúčastňovalo na svätej liturgii. 
Znova sa potvrdilo, že mladým 

ľuďom rozdiely neprekážajú. Veď 
v cerkvi – v Božom dome sa spolu 
modlili gréckokatolíci, rímskoka-
tolíci, reformovaní, ale aj vieru 
hľadajúci. Záver tábora patril dob-
rodružnej hre, pri ktorej zvíťazilo 
spoločenstvo, nie individuality. 
Verím, že tieto dni Svätý Duch 
napĺňal srdcia zúčastnených. Sve-
dectvom toho bol aj výrok deväť-
ročného dievčatka: „Mamka, od 
septembra už nechcem chodiť na 
etiku, ale na náboženstvo. Chcem 
sa učiť o Ježišovi.“
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PIAtOK 
26.  september
Odchod do večnosti apošto-
la a evanjelistu Jána Teológa
Čítania: 1 Jn 4, 12 – 19, zač. 73b; 
Jn 19, 25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61

My milujeme, pretože on 
prvý miloval nás. 
 (1 Jn 4, 19)

Na ikonostasoch v našich 
chrámoch je Ježiš Kristus často 
zobrazený ako učiteľ, ktorý pra-
vou rukou žehná, v ľavej drží 
otvorené Sväté písmo a jeho 
pravá noha je o kúsok vpredu 
pred ľavou. Vždy som túto po-
sunutú nohu vnímal ako prvý 
krok, ktorý robí Boh k človeku. 
On je iniciátor vzťahu ku mne. 
Ja dnes v slobodnej vôli môžem 
tejto láske povedať svoje áno. 

liturgia: Predobrazujúce antifó-
ny. Menlivé časti z Odchodu Jána. 
Zdržanlivosť od mäsa – s. 278 
(194 – apoštolom)

SOBOtA 
27.  september
Mučeník Kallistrat a spol.
Čítania: 2 kor 1, 8 – 11, zač. 168; 
lk 5, 27 – 32, zač. 20

... videl na mýtnici sedieť 
mýtnika menom Léviho, 
povedal mu: „Poď za 
mnou!“ (lk 5, 27b)

Ježiš videl a poznal, že na 
mýtnici sedí človek, ktorým iní 
opovrhujú. On o neho prejavil 
záujem a Lévi išiel. Mnohokrát 
sa v Božom slove stretávame 
s tým, že keď si Boh vyberá 
„svojich ľudí“, nikdy nehľadí 
na zovňajšok, ale na ochotné 
srdce. Preto nikdy nestrácajme 
nádej a otvorme svoje srdce pre 
Božie volanie. A aj na iných 
hľaďme tak, ako hľadí Boh na 
nás. Nesúďme podľa zovňajšku. 

liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo soboty – s. 160 
(196)

nedeĽ A
28.  september
20. nedeľa po Päťdesiatni-
ci. Prepodobný vyznávač 
Charitón
Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; 
lk 7, 11 – 16, zač. 30 (radové); 2 
kor 4, 6 – 15, zač. 176; lk 6, 17 – 
23a, zač. 24 (prepod.)

Veď ste počuli, ako som 
si kedysi počínal v židov-
stve, že som veľmi pre-
nasledoval Božiu Cirkev 
a nivočil som ju. (Gal 1, 13)

Život sv. Pavla fascinuje okrem 
iného i jeho obrátením. Veď nie 
nadarmo sa hovorí, ak chceme 
vyjadriť nejaký veľký obrat v si-
tuácii, že to prešlo od Šavla do 
Pavla. Niekým som bol a nie-
kým som sa stal, čo nebolo 
v ľudských silách ani v ľud-
ských predpokladoch možné. 
No Bohu nič nie je nemožné. 
V Starom zákone čítame o jed-
nej vojne, kde sa slabý postaví 
proti silnejšiemu. Ale ten slabší 
kráča s Bohom. Z tejto hŕstky 

slabších vystúpi chlapec Dávid, 
ktorý kameňom z potoka 
porazí obra Goliáša, ktorý je 
ozbrojený mečom. Nemožné sa 
stáva možným. Pavol si veľmi 
dobre uvedomoval, že nie svo-
jou vzdelanosťou a horlivosťou 
je tým, čím je. Veď ako sám 
hovorí, v židovstve prevýšil 
mnohých svojich vrstovníkov. 
Vedel, že sa ho v jednej chvíli 
dotkli malé „kamienky“ Božej 
milosti, ktoré zmenili chod 
jeho dejín a z prenasledovateľa 
Šavla sa stáva apoštol Pavol. 
Kde vstúpi Boh, mení sa chod 
dejín. Ak cítime, že náš život sa 
uberá zlým smerom, dovoľme 
Bohu, aby zmenil chod našich 
osobných dejín. 

liturgia: Hlas tretí. Evanjelium na 
utierni deviate. Predobrazujúce 
antifóny. Tropár z 3. hlasu a cha-
ritónovi. kondák z hlasu. Sláva: 
kondák o charitónovi. I teraz: 
podľa predpisu. Prokimen, aleluja 
a pričasten z hlasu a charitónovi 
– s. 145, 279 (186)

Igor Cingeľ

vzdať hold poľnohospodárom 
a potravinárom, oceniť ich prácu 
a poďakovať sa im za úsilie pri 
dorábaní chleba.

Návšteva v ukrajinskom Ťačive
Časť členov zboru Hlahol pri 
gréckokatolíckom Chráme bl. 
biskupa mučeníka Pavla Petra 
Gojdiča cez víkend od 22. – 24. 
augusta navštívila ukrajinský 
Ťačiv. V sprievode o. Petra 
Krenického navštívili miesto 
konania každoročnej púte 
národov, niektoré z novopos-
tavených a rekonštruovaných 
chrámov v dekanáte, baziliánsky 
monastier v Boroneve a ďalšie 
zaujímavé miesta v okolí. Spe-
vom sprevádzali aj sväté liturgie 
v sobotu a v nedeľu ráno.

-dk

Spravodajstvo TK KBS už aj vo 
verzii pre iPhone
V súvislosti s oficiálnym uvede-
ním revolučného mobilného 
komunikátora iPhone 3G spo-
ločnosti Apple na Slovensku (22. 
augusta 2008) pripravila Tlačová 

zKRátKO Z dOMOVA80. VýROČIe PRíCHOdU SeStIeR SlUŽOBníC nA SlOVenSKO

Keď Pán povoláva
(Prešov, Ľubomír Petrík) Pred 
osemdesiatimi rokmi blahoslave-
ný prešovský biskup Pavel Peter 
Gojdič OSBM, oslovený činnosťou 
sestier služobníc Nepoškvrnenej 
Panny Márie na Ukrajine, povolal 
tieto sestry do Prešovskej epar-
chie. Tento dôležitý medzník v ži-
vote Kongregácie sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie, ale 
aj celej Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku si sestry služobnice 
pripomenuli na sviatok Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky 15. augusta 
2008 archijerejskou svätou litur-
giou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove.

Hlavným slúžiteľom bol pre-
šovský arcibiskup a metropolita 
Ján Babjak SJ, ktorý v homílii 
vychádzal zo slov Svätého Otca 

Benedikta XVI.: „Majte odvahu na-
sledovať kroky Panny Márie, ktorá 
nemala inú túžbu, ako nasledovať 
Pánovu vôľu“. „Tieto slová Svätého 
Otca dnes adresujem aj ja vám, 
predovšetkým vám rehoľným 
sestrám služobniciam, ale aj vám 
všetkým prítomným,“ povedal 
vladyka a pokračoval: „Koľko dobra 
tieto sestry urobili, koľko povzbu-
denia, koľkých pritiahli k Bohu!“ 
Poďakoval sestrám za ich obetavú 
službu v Cirkvi a povzbudil ich, 
aby aj naďalej nasledovali Pannu 
Máriu. „Máte ešte širokú škálu 
možností pri vašom nasledovaní 
Božej Matky. Dnes oslavujeme Us-
penie Presvätej Bohorodičky – jej 
definitívne víťazstvo, ako vstúpila 
do večnej slávy. Sme stvorení pre 
nebo, pre Boha, pre život s ním.“

Pri tejto liturgickej slávnosti zlo-
žila svoje prvé sľuby sestra Jana 
Pavla Molčanová a druhé sľuby 
sestra Natália Vacendáková.

Provincia sestier služobníc Ne-
poškvrnenej Panny Márie na Slo-
vensku má svoje sídlo v kláštore 
v Prešove a je zasvätená Sväté-
mu Duchu. V súčasnosti má 70 
sestier a jednu novicku. Počas 
osemdesiatich rokov pôsobenia 
sestier služobníc na Slovensku 
a v bývalom Československu 
zomrelo 33 sestier. Provinciálnou 
predstavenou je sr. Regina Mitrová 
SNPM. Ich charizmou je predo-
všetkým výchova detí a mládeže, 
starostlivosť o chorých, trpiacich 
a umierajúcich a starostlivosť 
o Božie chrámy.

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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POndelOK 
29.  september
Prepodobný Kyriak Pustov-
ník
Čítania: Flp 4, 10 – 23, zač. 248; 
lk 7, 36 – 50, zač. 33

... všetko som sa už nau-
čil. (flp 4, 12b)

Prežívame Rok svätého Pav-
la. Táto veľká osobnosť dejín 
Cirkvi nám môže byť vzorom 
v mnohých oblastiach nášho 
života. Dnes by sme sa od neho 
mohli naučiť prijať všetko, čo 
nám život do cesty prinesie. 
Svätý Pavol sa vyznáva, že vie 
žiť skromne i oplývať, byť sýty 
i hladovať, mať hojnosť i trieť 
núdzu, lebo Ježiš Kristus ho po-
silňuje. Nech Pán posilní aj nás 
prijať každú dnešnú situáciu.

liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby prepo-
dobnému – s. 188 (191)

UtOROK 
30.  september
Hieromučeník Gregor  
Arménsky
Čítania: kol 1, 1 – 2; 7 – 11, zač. 
249; lk 8, 1 – 3, zač. 34

Pavol, z Božej vôle apoš-
tol Ježiša Krista. 
(Kol 1, 1a)

Často zvykneme hovoriť: „Nech 
sa stane Božia vôľa.“ Hovorí-
me aj: „Človek mieni, Pán Boh 
mení.“ Dovolím si však tvrdiť, 
že niekedy je to aj naopak: 
Pán Boh mieni, ale človek mu 
to zmení. Svätý Pavol sa stal 
z Božej vôle apoštolom Ježiša 
Krista. Prijal Božiu vôľu do 
svojho života. Brat, sestra, 
robíš to, čo od teba Boh chce? 
Prijímaš a plníš Božiu vôľu? 
Alebo meníš Bohu jeho plány?

liturgia: každodenné antifóny. 
Melivé časti zo služby hieromuče-
níkovi – s. 192 (191)

StRedA 
1.  október
Presvätá Bohorodička 
Ochrankyňa
Čítania: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; lk 
10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54

Hľa, tvoja matka!  
(Jn 19, 27b)

Istý príbeh hovorí: Prváčik sa 
hneď na prvej hodine rozpla-
kal. Na otázku „Prečo plačeš?“ 
učiteľke odpovedal: „Ja som za-
budol, ako vyzerá moja mama.“ 
Všetky deti sa smiali, no múdra 
učiteľka mu porozumela: „To je 
zlé. Choď rýchlo domov a pozri 
sa, ako vyzerá tvoja mama!“ 
Chlapček sa vrátil naradovaný 
a okamžite sa pustil do písa-
nia čiarok v zošite. Dnes nám 
Cirkev znova ukazuje tvár našej 
Matky – Ochrankyne. Nemáme 
inej pomoci…

liturgia: Predobrazujúce an-
tifóny. Menlivé časti zo sviatku 
Ochrankyne. Myrovanie – s. 281 
(253)

Št VR tOK 
2.  október
Hieromučeník Cyprián
Čítania: kol 1, 24 – 29, zač. 252; 
lk 9, 7 – 11, zač. 41

... jeho telo, ktorým je 
Cirkev. (Kol 1, 24c)

Známa je horlivosť fanatického 
farizeja Šavla pri prenasledova-
ní Cirkvi. Na ceste do Damasku 
ho zalialo svetlo z neba a počul 
otázku: „Šavol, prečo ma 
prenasleduješ?“ Všimnime si: 
Šavol prenasleduje Cirkev a Je-
žiš mu hovorí: to mňa prena-
sleduješ. Cirkev je totiž Ježišovo 
mystické telo. Koľko rán slova-
mi, posudzovaním, nadávaním 
si už spôsobil Ježišovmu telu? 
A naopak: Koľkokrát si Ježišov-
mu telu pomohol?

liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby hieromu-
čeníkovi – s. 192 (194)

kancelária Konferencie bisku-
pov Slovenska (TK KBS) stránky 
svojho spravodajstva v špeciál-
nej verzii pre iPhone. Návštevníci 
internetových stránok TK KBS, 
ktorí vlastnia tento telefón, 
môžu pohodlne sledovať domá-
ce a zahraničné spravodajstvo či 
správy z diania v Katolíckej cirkvi 
adresované médiám.
TK KBS je spravodajská agentúra 
informujúca o dianí v Katolíckej 
cirkvi a poskytuje návštevníkom 
svojich internetových stránok 
najnovšie technické novinky.
V marci tohto roka spustila TK 
KBS Video podcast produktu 
Prehľad katolíckych periodík, 
ktorý prináša týždňový súhrn 
najnovších čísel katolíckych 
printových médií na Slovensku 
v podobe 5-minútového do-
kumentu, ktorý je dostupný vo 
verziách pre iPhone, iPod Touch 
a Apple TV. 
Spravodajstvo TK KBS je ďalej 
dostupné už niekoľko rokov 
verziách WAP a PDA.
Novú verziu spravodajstva pre 
iPhone nájdete na adrese http://
iphone.tkkbs.sk a v súčasnosti 

zKRátKO Z dOMOVA PROJeKt Rádio Lumen hľadá LumenRodiny

Víťazný beh rodín
(Široké, TK KBS) Projekt Rádio Lu-
men hľadá Lumenrodiny už pozná 
svojich víťazov. Jeho cieľom bolo 
priblížiť a vyzdvihnúť svedectvá 
rodín, ktoré sa snažia žiť kvalitným 
kresťanským i ľudským životom. 
Do 3. ročníka sa prihlásilo 56 ro-
dín, ktoré majú spolu 329 členov.

Pre súťažiacich boli pripravené 
3 úlohy: prežiť deň bez zapnutia 
televízie a počítača; spoločne si 
prečítať starozákonnú knihu Rút 
či napísať, aké sú možnosti zapo-
jenia sa členov rodiny do slávenia 
svätej omše. K týmto úlohám boli 
pripravené aj 2 katechézy a biblic-
ký test. Dohľad nad splnením spo-

menutých úloh mali porotcovia a 
zároveň odborní poradcovia pod 
záštitou europoslankyne Anny 
Záborskej. „Mňa tento projekt 
veľmi oslovil, pretože ukázal na-
vonok množstvo ľudí, ktorí si vážia 
rodinu, manželstvo, deti považujú 
za Boží dar a záleží im na tom, ako 
ich vychovajú. Oslovilo ma taktiež, 
že na súťaži sa zúčastnili okrem 
rodičov a detí aj ich starí rodičia,“ 
dodala Anna Záborská.

Projekt Rádio Lumen hľadá Lu-
men rodiny vyvrcholil dvojdňo-
vým celoslovenským stretnutím 
zúčastnených rodín 23. a 24. 
au gus ta 2008 v Širokom. V tejto 

obci neďaleko tunela Branisko 
pripravili organizátori a miestni 
aktivisti pre súťažiacich zaujímavý 
duchovný i kultúrny program. 
Nechýbala svätá omša, ktorú 
celebroval košický arcibiskup 
metropolita Mons. Alojz Tkáč.

Kňaz Peter Holbička uviedol, 
že hlavný cieľ troch úloh pre Lu-
menrodiny spočíval v tom, aby 
si jednotliví členovia rodiny našli 
pre seba čas a vzájomne rozvíjali 
svoje vzťahy. „My sme už nechceli 
hľadať perfektné rodiny. Naopak, 
chceli sme také, ktoré chcú urobiť 
všetko pre to, aby boli lepšou 
rodinou.“

StRetnUtIe ZáStUPCU KBS A MInIStRA SPRAVOdlIVOStI

Predmanželská zmluva podporuje rozvodovú mentalitu
(Bratislava, TK KBS) Na pozvanie 
ministra spravodlivosti vlády 
Slo venskej republiky Štefana 
Harabina sa 25. augusta 2008 
v Bratislave uskutočnilo stretnutie 
medzi ministrom spravodlivosti 
Štefanom Harabinom a bratislav-
ským arcibiskupom Stanislavom 

Zvolenským, ktorý zastupoval 
Konferenciu biskupov Slovenska. 
Témou stretnutia bola otázka pri-
pravovaného návrhu inštitútu tzv. 
predmanželskej zmluvy.

Arcibiskup Zvolenský prezen-
toval negatívne stanovisko KBS, 
nakoľko inštitút predmanželskej 

zmluvy vedie k podpore rozvo-
dovej mentality a konštituuje 
podozrenie na nedostatočnú 
celistvosť manželského súhlasu, 
ktorý svojou bezvýhradnosťou 
má smerovať k celoživotnému 
spolužitiu manželov.
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PIAtOK 
3.  október
Hieromučeník Dionýz Are-
opagita. Terézia od Dieťaťa 
Ježiša
Čítania: kol 2, 1 – 7, zač. 253; lk 9, 
12 – 18a, zač. 42

Chcem, aby ste vedeli, 
akú starosť mám o vás. 
(Kol 2, 1a)

Koho si Pán povolá do služby, 
komu sa dotkne srdca, kto mu 
odpovie na volanie „poď za 
mnou“, tomu bude záležať na 
zverených ovečkách. Nebude 
nájomníkom, ale pastierom. 
Svätého Pavla sa Kristus 
zmocnil. Som presvedčený, že 
každý kňaz, ktorý bol z Božej 
vôle povolaný, má tiež starosť 
o svoje ovečky. Modlime sa za 
našich duchovných otcov, aby 
sa o ne starali starostlivosťou 
Dobrého Pastiera.

liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby hieromu-
čeníkovi. Zdržanlivosť od mäsa 
– s. 192 (195)

SOBOtA 
4.  október
Hieromučeník Hierotej. Pre-
podobný František Assiský
Čítania: 2 kor 3, 12 – 18, zač. 174; 
lk 6, 1 – 10, zač. 22

Ale myseľ im otupela.  
(2 Kor 3, 14a)

Svätý Pavol píše o synoch 
Izraela v Mojžišových časoch, 
ktorí nechápali, mali otupenú 
myseľ. Sv. Lukáš poznamená-
va v rozprave o Emauzských 
učeníkoch, že mali tiež nechá-
pavé a ťarbavé srdce (porov. 
Lk 24, 25). Oči sa im otvorili 
až pri lámaní chleba. Človek 
môže mnohým veciam v živote 
nerozumieť, sú mu zahalené. 
Treba s nimi prísť k Pánovi. Keď 
sa však obráti k Pánovi, závoj 
spadne. (2 Kor 3, 16)

liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo soboty – s. 160 
(196)

nedeĽ A 
5.  október
21. nedeľa po Päťdesiatnici. 
Mučenica Charitína
Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; 
lk 8, 5 – 15, zač. 35

Už nežijem ja, ale vo mne 
žije Kristus. (Gal 2, 20a)

Zo života poznáme takéto situ-
ácie: stojí skupinka žien a kle-
betia. Príde k nim ďalšia a po 
čase sa zapojí do klebetenia aj 
ona. Keď všetci kolegovia v prá-
ci fajčia (pijú) a neustále ponú-
kajú aj jediného kolegu, ktorý 
tak nerobí, po čase sa k nim 
zrejme pridá i on. Ak chlapci 
hrajú futbal a neustále pozý-
vajú do hry chlapca, ktorý sa 
len prizerá, ten po čase vstúpi 
do hry tiež. Ak príde niekto do 
cerkvi, kde sa modlí ruženec, 
zaiste sa pridá aj on. Poliaci 
majú príslovie, ktoré by sa dalo 
preložiť: S kým prebývaš (s kým 
sa stýkaš, stretávaš sa), takým 
sa stávaš. Svätý Pavol sa tak 
často a hlboko stretával s Ježi-
šom v utrpeniach, väzeniach, 

námahách, stroskotaniach na 
lodi, pôstoch, bičovaniach, 
bdeniach... (porov.: 2 Kor 11, 
23 – 28), ale aj v modlitbách 
a pri lámaní chleba, že mohol 
povedať: „Už nežijem ja, ale 
vo mne žije Kristus.“ S kým sa 
stýkaš, takým sa stávaš. Ak sa 
stretávaš s opilcami, staneš sa 
opilcom, ak so svätcami, staneš 
sa svätcom. Stretávajme sa čím 
častejšie s Ježišom, aby sme sa 
mu stávali podobní.

liturgia: Hlas štvrtý. Evanjelium 
na utierni desiate. Predobrazu-
júce antifóny. Menlivé časti zo 4. 
hlasu – s. 147 (187)

(Brezno, Ján Kovaľ) V nedeľu 24. 
augusta, podľa gréckokatolíckeho 
liturgického kalendára 15. nedeľu 
po Päťdesiatnici, navštívil vladyka 
Peter gréckokatolícku farnosť 
Brezno, kde v piaristickom chráme 
slúžil archijerejskú svätú litur-
giu. Pred ňou posvätil kalichovú 
súpravu, ktorá bola zakúpená z 
milodarov veriacich. Na slávnosti 
sa zúčastnil aj o. Peter Sabol, ktorý 
vo farnosti v minulosti pastoračne 
pôsobil, dekan rímskokatolíckej 
farnosti v Brezne Mons. Jozef 
Hrtús a o. Vojtech Rosík. Slávnosť 
prebehla za účasti veriacich gréc-
kokatolíkov nielen z Brezna, ale aj 
z okolitých obcí Horehronia.

Vladyka Peter v homílii pouká-
zal na pravosť kresťanskej lásky. 
Vyzval, aby sme za lásku neskrý-
vali to, čo láskou nie je. Milovať 
znamená zomierať za blížneho, 
tak ako Kristus zomrel za nás. To 
človek dokáže, len ak sa nechá 
naplniť duchom Ježiša Krista, čiže 
ak prijme Svätého Ducha.

Gréckokatolícka farnosť Brezno 

bola zriadená rozhodnutím pre-
šovského eparchu Mons. Jána 
Babjaka v roku 2003 vyčlenením 
z farnosti Šumiac. Do farnosti 

Brezno spadá celý okres Brezno, 
okrem farností Šumiac a Telgárt. 
Na jej území žije 302 gréckoka-
tolíkov, z toho 224 v samotnom 
Brezne. Podľa nového územného 
usporiadania Gréckokatolíckej 
cirkvi patrí farnosť do novozria-

denej Bratislavskej eparchie. Do 
roku 2007 bola farnosť spravova-
ná excurendo z farnosti Banská 
Bystrica. V rokoch 2003 – 2006 v 

nej pôsobil o. Peter Sabol a od 
r. 2006 do r. 2007 o. Ján Krupa. 
Od septembra 2007 je správcom 
farnosti o. Ján Kovaľ. Patrónom 
farnosti Brezno je bl. hieromuče-
ník Vasiľ Hopko.

VlAdyKA PeteR RUSnáK nAVŠtíVIl GRéCKOKAtOlíCKU fARnOSť BReZnO

Milovať znamená zomierať završuje ponuku TK KBS pre 
mobilné zariadenia.

Vladyka Rusnák v Leopoldove
V sobotu 23. augusta sa v Le-
opoldove slávila svätá omša 
v Kostole sv. Ignáca v rámci Dňa 
pietnej spomienky na nespra-
vodlivo a protiprávne väzne-
ných komunistickým režimom 
v leopoldovskej väznici. Na 
tejto slávnosti sa za našu cirkev 
zúčastnil aj bratislavský vladyka 
Peter Rusnák.

-jg

Na Slovensko pricestoval 
kardinál Grocholewsky
V nedeľu 24. augusta pricestoval 
na Slovensko prefekt Kongregá-
cie pre katolícku výchovu J. Em. 
Zenon kardinál Grocholewsky. 
V podvečer ho prijal v biskup-
skej rezidencii spišský diecézny 
biskup a predseda Konferencie 
biskupov Slovenska Mons. 
František Tondra spolu so svojimi 
dvomi pomocnými biskupmi. 
Cieľom návštevy najvyššieho 
predstaviteľa rímskeho dikas-
téria na Slovensku je účasť na 

zKRátKO Z dOMOVA
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POndelOK 
6.  október
Apoštol Tomáš
Čítania: kol 2, 13 – 20, zač. 255; 
lk 9, 18 – 22, zač. 43 (radové); 1 
kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 20, 19 – 
31, zač. 65 (apoštolovi)

… nám apoštolom 
Boh pridelil posledné 
miesto… (1 Kor 4, 9b)

Svätý Pavol tu opisuje údel 
apoštolov: sú hladní, smädní, 
bití, potupovaní…, no neklesa-
jú na duchu. Zvyknem počú-
vať vetu: Ňit chyža bez križa. 
A naozaj: každý dom i človek 
má svoj kríž. Ak som však 
spojený s Kristom, kríž sa nesie 
ľahšie. Kto môže povedať so sv. 
Pavlom: „Viem, komu som uve-
ril“, ten môže pri pohľade na 
svoje kríže a ťažkosti povedať 
aj: „Všetko môžem v tom, ktorý 
ma posilňuje.“

liturgia: Predobrazujúce anti-
fóny. Menlivé časti o apoštolovi 
Tomášovi – s. 282 (194 – apošt.)

UtOROK 
7.  október
Mučeníci Sergej a Bakchus
Čítania: kol 2, 20 – 3, 3, zač. 256; 
lk 9, 23 – 27, zač. 44

Myslite na to, čo je hore, 
nie na to, čo je na zemi! 
(Kol 3, 2)

Hovorí sa, že svätí majú nohy 
na zemi, ruky pri práci a myseľ 
pri Bohu. Žijú teda v realite, 
nohami na zemi, rukami sa 
snažia urobiť tento svet lepším 
a majú pritom stále spojenie 
s Bohom. Evanjelium dnešného 
dňa nám hovorí okrem iného: 
Vezmi svoj kríž každý deň a na-
sleduj Ježiša. Pri starostiach 
každodenného života pozdvih-
nime zrak a prosme: Pane 
Ježišu, pomôž nám trpezlivo 
niesť naše kríže.

liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby mučení-
kom – s. 191 (191)

StRedA 
8.  október
Prepodobná Pelágia
Čítania: kol 3, 17 – 4, 1, zač. 259; 
lk 9, 44 – 50, zač. 47

Čokoľvek robíte, robte 
z tej duše ako Pánovi. 
(Kol 3, 23a)

Sv. Pavol konal oduševnene, 
zapálene. Len ten, kto horí, 
dokáže zapáliť ďalšieho. Tajom-
stvo tohto „horenia“ spočíva 
v tom, že všetko budem konať 
„z tej duše ako Pánovi“. Inde 
píše: „Pre mňa žiť je Kristus 
a zomrieť zisk.“ (Flp 1, 21) Túži 
už byť so svojím Majstrom, no 
kým je ešte v tele, z celej duše 
mu bude slúžiť. Skúsme sa 
i my dnes pri bohostánku za-
páliť a všetko konať „z tej duše 
ako Pánovi“.

liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo stredy – s. 156 
(192)

Št VR tOK 
9.  október
Apoštol Jakub Alfejov
Čítania: kol 4, 2 – 9, zač. 260; lk 
9, 49 – 56, zač. 48a (radové); 1 kor 
4, 9 – 16, zač. 131; lk 10, 16 – 21, 
zač. 51a (apoštolovi)

V modlitbe buďte vytrva-
lí…Modlite sa aj za nás. 
(Kol 4, 2a – 3a)

Z času na čas sa stretávam 
s názorom, že je zbytočné 
modliť sa. Že tá modlitba za nič 
nestojí. Sv. Pavol nás dnes po-
vzbudzuje, aby sme boli v mod-
litbe vytrvalí, nespali pri nej 
a aby sme Bohu ďakovali. Ak 
sa teda „oplatí“ modliť sa, pro-
sím čitateľov Slova, aby sa za 
nás kňazov modlili. Vysvetlivky 
k textu totiž hovoria: „Účinnosť 
apoštolskej služby závisí aj od 
modlitieb veriacich.“

liturgia: Predobrazujúce anti-
fóny. Menlivé časti o apoštolovi 
Jakubovi – s. 283 (194 –apošto-
lom)

14. medzinárodnom sympóziu 
kanonického práva, kde vystúpil 
v utorok 26. augusta v dopolud-
ňajších hodinách s prednáškou 
na tému Postkódexová legislatíva 
a katolícka výchova.

Tvár kongresu Rodina a médiá
Známa herečka a víťazka taneč-
nej šou Let´s Dance Michaela 
Čobejová podporuje myšlienku 
svetového kongresu Rodina 
a médiá. Podľa Čobejovej rodina 
nie je samozrejmosť, ale hod-
nota, ktorú treba chrániť a pre 
ktorú sa treba veľakrát obetovať. 
Tvár svetového podujatia vysvet-
ľuje, že rodina je dar, ktorý patrí 
k životu: „Ak môžeme žiť pre 
rodinu, máme v živote obrovské 
šťastie,“ hovorí.

Vladyka Ján Babjak SJ 
na Ukrajine
27. až 29. augusta 2008 absolvo-
val prešovský metropolita pra-
covnú cestu do Univu na Ukra-
jine. V Univskej lavre sa v stredu 
zúčastnil na veľkej večierni 
s uložením uspenskej pláštenice 
(predstavujúcej Zosnutie Presvä-

zKRátKO Z dOMOVA POSVIACKA fARSKeJ BUdOVy V nOVOSAde

Nový farský dom na obnovu celej farnosti
(Novosad, Michal Hospodár) Po-
slednú augustovú sobotu zažila 
farnosť v Novosade (okres Trebi-
šov) veľkú radosť. Novú budovu 
farského domu prišiel posvätiť 
vladyka Milan Chautur, košický 
eparcha, ktorý v tejto farnosti 
slávil svoje primície.

Plný chrám veriacich si vypočul 
v kázni presvedčivé slová o tom, 
že kde je fara, tam je aj kňaz. A kde 
je kňaz, tam je aj Kristus. „Bol by 
som rád, keby sa táto udalosť stala 
aj príležitosťou na obnovu celej 
farnosti. Farský život je dielom 
všetkých vás, rodičov, mládeže 
a samozrejme kňaza. Keď ste 
dokázali vybudovať faru, budujte 

aj farské spo-
l o č e n s t v o,“ 
p o v z b u d i l 
vladyka Milan 
prítomných.

Po sv. liturgii 
nasledovala 
samotná po-
sviacka far-
ského domu 
a dvoch ikon, 
ktoré pre novú 
faru vyhoto-
vil majster Seman z Novosadu. 
Všetkým ochotným spolupracov-
níkom a dobrodincom poďakoval 
miestny farár Milan Tomáš, ktorý 
pozval veriacich na prehliadku 

farského domu a malé agapé. 
Slávnostné mnoholitstvije ukonči-
lo milú slávnosť v nádeji, že nová 
fara bude slúžiť rozvoju duchov-
ného života v obci.

SláVnOSť VO VRAnOVe nAd tOPĽOU

Tristo rokov od slzenia milostivého obrazu Panny Márie
(Vranov nad Topľou, TK KBS) Pri 
príležitosti 300-stého výročia sl-
zenia milostivého obrazu Panny 
Márie sa uskutočnila v stredu 27. 
augusta 2008 v Kostole Narode-
nia Panny Márie vo Vranove nad 
Topľou slávnostná svätá omša 

celebrovaná Mons. Bernardom 
Boberom, košickým pomocným 
biskupom. Omši predchádzala 
sviečková procesia cez mesto 
s kópiou milostivého obrazu 
Panny Márie, ktorý začal v roku 
1708 tajomne slziť. Obraz bol 

darovaný istou rodinou pavlínom, 
ktorí sú dodnes správcami kostola. 
V závere svätej omše biskup Bober 
poďakoval bratom pavlínom za 
duchovnú starostlivosť o celú far-
nosť a za spravovanie historického 
barokového kostola.
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PIAtOK 
10.  október
Mučeníci Eulampios a Eu-
lampia
Čítania: kol 4, 10 – 18, zač. 261; 
lk 10, 1 – 15, zač. 50

Choďte! Hľa, posielam 
vás ako baránkov medzi 
vlkov. (lk 10, 3)

Ako dopadne baránok, ktorý 
sa dostane medzi vlkov? Svätý 
Pavol v dnešnom prvom čítaní 
pripomína Kolosanom, ktorým 
píše list z väzenia: „Pamätajte 
na moje okovy!“ (Kol 4, 18b) 
Svoju pozemskú púť zakončil 
podobne ako ostatní apoštoli 
mučeníckou smrťou. Pozdvih-
nime zrak a volajme o pomoc 
na Pastiera, ktorý je so svojimi 
ovečkami „po všetky dni až do 
skončenia sveta“.

liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti z piatka. Zdržanli-
vosť od mäsa – s. 159 (195)

SOBOtA 
11.  október
Apoštol Filip, jeden zo sied-
mych diakonov
Čítania: 2 kor 5, 1 – 10a, zač. 178; 
lk 7, 1b – 10, zač. 29

… radšej sa chceme 
vzdialiť z tela a bývať 
u Pána. A preto sa usilu-
jeme páčiť sa mu. (2 Kor 
5, 8b – 9a)

Známy je nám Pavlov postoj 
k životu i smrti: „Veď pre mňa 
žiť je Kristus a zomrieť zisk… 
neviem, čo si vyvoliť… túžim 
zomrieť a byť s Kristom a to 
by bolo oveľa lepšie, ale zostať 
v tele je zasa potrebnejšie pre 
vás.“ (Flp 1, 21 – 24) Boh má 
s každým človekom plán. Ak 
sa budeme usilovať páčiť sa 
mu počas tohto života, zaiste 
dostaneme aj odmenu.

liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby apoštolovi 
Filipovi alebo zo soboty – s. 160 
(196)

nedeĽ A 
12.  október
22. nedeľa po Päťdesiatnici. 
Mučeníci Probus a spol.
Čítania: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; 
lk 16, 19 – 31, zač. 83 (radové); 
Hebr 13, 7 – 16; zač. 334; Jn 17, 
1 – 13, zač. 56 (sv. otcov) 

Nie, otec Abrahám. (lk 16, 
30b)

Pred niekoľkými rokmi som mal 
možnosť zhliadnuť videoka-
zetu o istom evanjelizátorovi. 
Raz mal kázeň pred niekoľko 
desaťtisícovým zástupom práve 
na základe dnešného podo-
benstva o boháčovi a Lazárovi. 
Poslucháčom položil otázku, 
na ktorú dal (pre mňa) úžas-
nú a ohromujúcu odpoveď, 
ktorá mi dodnes znie v ušiach: 
Viete, ktorý hriech boháča bol 
najväčší, najhorší? Nie ten, 
že bol bohatý, ani ten, že sa 
nepodelil s Lazárom. Ale ten, 
že Bohu vždy odpovedal tak 
ako Abrahámovi: „Nie, otec 
Abrahám.“ On odporoval Bohu! 

Na všetko, čo mu Boh ponúkol, 
odpovedal nie. Mal svoj názor, 
svoju predstavu, ako majú veci 
fungovať. Koľkí z nás nedoká-
žu povedať Bohu áno, tak ako 
to urobila Panna Mária! Koľkí 
z nás nevedia prijať Božiu vôľu 
vo svojom živote a búria sa! 
Svätý Pavol píše o Ježišovi: 
„Veď Boží Syn Ježiš Kristus… 
nebol aj áno, aj nie, ale v ňom 
bolo iba áno.“ (2 Kor 1, 19) Aj 
keď sa modlil, aby ho minul 
kalich utrpenia, predsa napo-
kon povedal: „Otče… tvoja vôľa 
nech sa stane!“ (Lk 22, 42)

liturgia: Hlas piaty. Evanjelium 
na utierni jedenáste. Predobr. an-
tifóny. Tropár z 5. hlasu a z Nedele 
sv. otcov. kondák z hlasu, Sláva: 
kondák z Nedele sv. otcov, I teraz: 
podľa predpisu. Prokimen, aleluja 
a pričasten z hlasu a z Nedele sv. 
otcov – s. 148, 285 (187, 255)

Ivan Molčányi

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

(Stanča, Dávid Zorvan) Verní 
niekoľkoročnej tradícii sme 1. 
septembra vo farnosti Stanča 
strávili deň s naším eparchiálnym 
biskupom vladykom Milanom.

Dopoludnia bola sv. liturgia 
a moleben pri príležitosti otvore-
nia školského roka pre Cirkevnú 
ZŠ a MŠ sv. archanjela Michala 
a pre všetkých žiakov, študentov 
a učiteľov našej farnosti. Vladyka 
Milan nás vo svojej homílii vyzval 
vstúpiť do školského a zároveň 
cirkevného roka s ochotou učiť 

sa. Tieto slová adresoval nielen 
žiakom, ale všetkým prítomným, 
lebo Kristus a Cirkev nám pomá-
hajú počas nového cirkevného 
roka opätovným prežívaním ko-

lobehu sviatkov a jednotlivých 
nedieľ hlbšie spoznávať a prežívať 
tajomstvá našej spásy. Môžeme 

rásť v Božej múdrosti, ak i tento 
rok prežijeme spolu s Kristom, Bo-
horodičkou a svätými aktualizova-
né udalosti ich života a prepojíme 
ich s naším.

Popoludní sa odohrali futbalové 
zápasy medzi mužstvom kňazov 
pod vedením vladyku Milana 

a mužstvami ženatých a slobod-
ných Stančanov. Posledný – ex-
hibičný zápas miništrantov proti 
vladykovi, kňazom a dievčatkám 
uspokojil najmä deti, ale potešil 
i prizerajúcich sa divákov. Večer 
sme zakončili posedením pri vý-
bornom guľáši v dome kultúry. 

Za tento deň chceme poďakovať 
Bohu, vladykovi Milanovi, prítom-
ným kňazom, p. starostovi, obec-
nému zastupiteľstvu a všetkým 
zúčastneným.  

VlAdyKA MIlAn CHAUtUR nAVŠtíVIl StAnČU

Nastúpiť do školy Krista a Cirkvi tej Bohorodičky) a polnočného 
Molebenu k Presvätej Bohoro-
dičke. Vo štvrtok pri príležitosti 
odpustovej slávnosti Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky slávil 
vladyka Ján Babjak SJ archijerej-
skú svätú liturgiu, počas ktorej 
sa miestnemu zhromaždeniu 
prihovoril v homílii. 
Počas spiatočnej cesty v piatok 
večer slávil spolu s vladykom 
Milanom Šášikom CM, apoštol-
ským administrátorom Muka-
čevskej eparchie, svätú liturgiu 
v gréckokatolíckej užhorodskej 
katedrále a navštívil miestny 
kňazský seminár.

-jg

Večné sľuby v Lomnici
V prvý deň cirkevného roka slávil 
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup a metropolita, archi-
jerejskú svätú liturgiu v kláštore 
gréckokatolíckych kontempla-
tívnych sestier redemptoristiek 
pri príležitosti večných sľubov sr. 
Jany Kijovskej.

-jg

Neoznačené správy: servis TK KBS 

zKRátKO Z dOMOVA
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Po Svetových dňoch mládeže v Sydney 
a stretnutí na Velehrade priniesli prázd-
niny mladým ľuďom, ktorým Boh nie je 

ľahostajný, ďalšiu možnosť stretnúť sa a zažiť 
niečo nové. Aj tento rok sa vyše 600 mladých 
stretlo na Bystrej pri Humennom, kde spoločne 
podľa programu jednotlivých turnusov mohli 
spoznávať Svätého Ducha, pretože Svätý Otec 
dal na tento rok ako tému stretnutí mladých 
citát zo Skutkov apoštolov 1, 8: „Keď na vás 
zostúpi Svätý Duch, dostanete silu a budete mi 
svedkami.“

4. augusta sa v areáli Bystrej začalo schádzať 
170 mladých od 12 do 14 rokov. Zodpovední 
za tento turnus boli o. Marek Horňák, Vero-
nika Tancárová a Annamária Sučková. Každý 
deň v sebe niesol inú myšlienku. Utorok bol 
zameraný na prisľúbeného Svätého Ducha. 
Dopoludňajšia katechéza a práca v skupinkách 
poukázali na časti Svätého písma, kde nebeský 
Otec sľúbil svojho ducha. Poobede sa všetci 
účastníci vydali loviť Svätého Ducha. Úlohou 
bolo prejsť stanoviská, ktoré predstavovali dary 
a symboly Svätého Ducha. Zavŕšením dňa bola 
návšteva o. J. Marettu a skupiny Merkaba, ktorí 
si pripravili prezentáciu svetských symbolov 
a symbolov Svätého Ducha. Slovo doplnili 
piesňami. Streda priniesla tému Svätý Duch 
a ja – dovoľ mu zmeniť ťa. Cieľom bolo objaviť 
milosť a pôsobenie Svätého Ducha v našom 
živote a to, ako sa s ním dá žiť. Večer sa niesol 
v znamení Austrálie. Vladyka Milan a niektorí 

kňazi sa podelili so svojimi zážitkami z cesty po 
Austrálii. Na štvrtok bola pripravená téma Bu-
dete mi svedkami. Cieľom bolo nájsť spôsoby, 
ako sa stať svedkom viery v dnešných časoch 
a v konkrétnych podmienkach. Poobede si 
skupinky mohli zmerať sily v hre 5 proti 5. Zá-
bava pokračovala večer v programe Bystrá baví 
Bystrú pripravenom animátormi a niektorými 
účastníkmi. Súčasťou bolo žrebovanie tomboly 
o notebook. Posledný deň bolo na programe 
záverečné povzbudivé slovo vedúceho turnusu 
o. Marka a cesta domov.

Druhý turnus sa začal 11. augusta. Brány 
Bystrej prekročilo okolo 230 detí od 9 do 11 

rokov. Vedúcimi turnusu boli o. Rastislav 
Baka, sr. Serafína a Martin Miňo. Keďže to 
bol najmladší turnus, dal animátorom najviac 
zabrať, pretože medzi detičkami sa našli aj také, 
ktorým sa vykotúľala slzička za rodičmi, či také, 
ktoré boli veľmi hyperaktívne, zvedavé. Prvý 
večer bol venovaný vzájomnému zoznámeniu 
sa prostredníctvom hier. V utorok bola pre 
účastníkov pripravená téma zo Starého záko-
na. Počas práce v skupinkách si pripomenuli, 
čo Boh stvoril v jednotlivé dni a ako zasvätil 
siedmy deň. V tento deň sa každý najviac tešil 
na futbal s vladykom Milanom a po ňom na 
bazén. Poobede prešla každá skupinka formou 
súťaže Starým zákonom. Na stanoviskách ča-
kali súťaže, za ktoré získavali body. Najlepšia 
skupinka dostala sladkú odmenu. Streda sa 
niesla v znamení Nového zákona. Doobeda sa 
rozprávalo o sviatku Zoslania Svätého Ducha, 
daroch a ikone. Poobede sa skupinky vybrali 
po stopách apoštola Pavla. Navštívili napríklad 
Malú Áziu, kde stretli pohanku, ktorá sa modlila 
k svojim bohom. Úlohou bolo prostredníctvom 
modlitieb, ktoré vedia spamäti, zvestovať jej 
Krista. V predposledný deň sa pripomenul 
význam myropomazania a dary Svätého Ducha, 
ktoré sa spomínajú v Písme. V tento deň deti 
najviac upútala olympiáda. Večer bol pripra-
vený zábavný program. Jeho súčasťou bolo 
žrebovanie tomboly. Piatkové ráno bolo plné 
lúčenia, ale nikto nebol smutný. Každý sa lúčil 
slovami, ktoré viseli napísané na pódiu: Nikto 
nie je smutný, nikto nie je sám, Svätý Duch je 
v nás, my sme jeho chrám.

Najstarší turnus pre mladých ľudí od 15 rokov 
sa začal 18. augusta pod vedením o. Marka 
Kolesára, Petra Babinčáka a Emílie Leškovej. 
Otvorenie prebehlo symbolickým vypustením 
holubov, jedného zo znakov Svätého Ducha. Po-
čas turnusu mohli účastníci spoznať a zamyslieť 
sa nad symbolmi Svätého Ducha. Utorok bol 
v znamení vody. Budíček bol predzvesťou, lebo 
sa budilo pomocou vody. V katechéze o. Marek 
poukázal na živú vodu, ktorú dostala Samari-

Vznášal sa 
nad vodami

Štefánia ČEPOvá

Špeciálny pohľad na tohtoročné stretnutie gréckokatolíckej mládeže na Bystrej.
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tánka od Ježiša. Hlbšie zamyslenie sa nad vodou 
pokračovalo pri práci v skupinkách. Každý 
účastník si vytváral vlastnú Bibliu, do ktorej si 
napísal citáty z Písma, ktoré hovoria o vode ako 
o symbole Svätého Ducha. Poobede jednotlivé 
skupinky absolvovali stanoviská, na ktorých boli 
pripravené rôzne úlohy symbolizujúce vodu 
a jej schopnosti. Napríklad hádzanie kameňov, 
na ktoré účastníci napísali svoje problémy 
a ťažkosti, do vody, ktorá ich zničí, ako zničila 
faraónove vojská. Na každom stanovisku mladí 
získavali pomôcky na postavenie studne. Po 
absolvovaní všetkých stanovísk každá skupinka 
postavila svoju studňu, ktorá musela prejsť skúš-
kou, či v sebe udrží vodu. Ďalší deň sa hovorilo 
o pomazaní. O. Marek v katechéze vysvetlil, že 
každý je pomazaný za kráľa, proroka a kňaza. 
Počas práce v skupinkách si každý vyrábal 
symboly týchto troch úradov – korunu, zvitok 
a čašu. Ani tento turnus neobišiel vladyka Milan 

a účastníkom sa prihovoril na liturgii. Poobed-
ňajší a večerný program mal v rukách o. Martin 
Mekel a jeho skupina EF6. Štvrtok sa budilo 
pomocou hrkania zápaliek, ktoré symbolizovali 
oheň. V katechéze vyzval o. Marek všetkých, 
aby sa zamysleli nad obetou, celopalom, ktorý 
by dali do ohňa, aby ho zničil, zmenil. Tento 
celopal si potom každý sám vytváral počas 
práce v skupinkách. Tento deň svojou návštevou 
obohatil o. arcibiskup Ján Babjak, ktorý v kázni 
mladým pripomenul dôležitosť lásky. Poobede 
sa účastníkom prihovorili zástupcovia rôznych 
reholí a iných duchovných povolaní, aby im 
porozprávali o povolaniach. Večerný program 
bol venovaný zábave, ktorá trvala až do rána. Aj 
z tohto turnusu si jeden vylosovaný šťastlivec 
odniesol notebook.

Na Bystrej sa stretli ľudia z rôznych kútov Slo-
venska, rôznych záľub a rôznej povahy, ale pôso-
bením Svätého Ducha sa všetci zjednotili.n

s Michalom Hospodárom, hovorcom Ko-
šickej gréckokatolíckej eparchie, o vydaní 
nového schematizmu.

Ako dlho prebiehali práce na príprave 
a zostavovaní schematizmu Košickej 
eparchie?

Myšlienka zostaviť nový schematizmus 
vzišla začiatkom roka z praktickej potreby, 
pretože sa nám už minul náklad prvého 
schematizmu a vo februári tohto roka priš-
lo k vyhláseniu Košickej eparchie. Celková 
príprava trvala asi pol roka. V čase prípravy 
publikácie prichádzali ďalšie zmeny (nový 
apoštolský nuncius, nový protopresbyterát 
v Sečovciach, zmeny na postoch kaplánov 
a farárov atď.), ktoré bolo treba aktuálne 
zaradiť.

Kto sa podieľal na jeho spracovaní?
Ja som bol jeho zostavovateľom a ko-

rektorom. V časti o dejinách farnosti som 
využil podklady o. Marka Rozkoša, teraj-
šieho rektora seminára. Cirkevné hodnosti 
a tituly spracoval o. Marcel Gajdoš.  Svojím 
podielom prispeli aj fotograf a grafik.

Čo sa môžeme zo schematizmu Košic-
kej eparchie dozvedieť?

Zo schematizmu sa dozvedáme v kocke 
takmer o všetkom, čo súvisí s Košickou 
eparchiou. Nájdeme tu aktualizovaný stav 
eparchiálnej kúrie, protopresbyterátov, 
farností, rehôľ, cirkevných škôl a ďalších 
zariadení. Publikácia poslúži predovšetkým 
na rýchle vyhľadanie kontaktu s jednotli-
vými cirkevnými inštitúciami. V úvodnej 
časti je predstavený životopis a erb vladyku 
Milana Chautura a  vzácne historické buly 
a v záverečnej časti je fotoreportáž z dvoch 
dôležitých podujatí života miestnej cirkvi.

Aký význam má vydávanie schematiz-
mov v jednotlivých biskupstvách?

Význam vydávania schematizmov spočíva 
v dvoch rovinách. Po prvé, je to vzácna 
kniha pre poznanie histórie eparchie, ktorú 
vytvára každá generácia, teda aj tá naša. 
Druhý dôvod je praktický. Schematizmus 
slúži na lepšiu orientáciu v množstve kon-
taktných údajov a štatistík o živote miestnej 
cirkvi. Náš schematizmus je zostavený tak, 
že dôležité názvy a texty sú aj v anglickej 
mutácii.  Takto ho súčasne požívame ako 
prezentačnú publikáciu pre rôzne návštevy 
na biskupskom úrade.

Na koho sa prípadní záujemcovia 
o schematizmus môžu obrátiť?

Záujemcovia sa môžu obrátiť na Biskup-
ský úrad v Košiciach, prípadne si ho môžu 
zakúpiť počas fatimských sobôt v Kloko-
čove alebo objednať u svojho kňaza vo 
farnosti.

Dada Kolesárová

rozhovor na 5 minút

 POZVánKA PRe VáS 

Srdečne vás pozývame na slávnostné
archieparchiálne večeradlo, ktoré sa uskutoční
v sobotu 11. októbra v bazilike minor v Ľutine.

Spoločný program
pre kňazov a veriacich

09.00 ruženec
09.40 prednáška
10.15 ruženec
11.00 sv. liturgia

Tešíme sa na spoločné modlitebné stretnutie s Presvätou Bohorodičkou, ktorej je zasvätený 
mesiac október, na milostivom pútnickom mieste, kde môžeme získať počas Roka sv. Pavla 
plnomocné odpustky.
Bližšie informácie získate na tel. čísle: 051 45 96 231 (GKFÚ Ľutina) -jd
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Kresťanstvo  východného byzantského 
obradu prežívané na území Slovenska 
a v  limitrofných oblastiach v cirkev-

nej jednote Katolíckej cirkvi odvodzuje svoj 
pôvod, či priamo, alebo nepriamo, ideovo od 
misie solúnskych bratov Konštantína-Cyrila 
a Metoda. Po zániku nezávislej civilnej a cir-
kevnej štruktúry Veľkomoravskej ríše sa aj de-
jiny kresťanstva a Cirkvi byzantského obradu 
na našom území spájajú s osudmi nástupníc-
keho Uhorského kráľovstva, ktorého severná 
hranica sa posunula až po hrebene Karpát. 
Územie Slovenska postupne zmenilo etnickú 
podobu, a to vplyvom vnútornej a vonkajšej 
kolonizácie,  zvlášť  valašskej  a  ruténskej. 
Všetky tieto okolnosti znova nastolili otázku 
riešenia  prítomnosti  veriacich  byzantského 
obradu,  kde na území  Spiša možno  badať 
až  do  15.  storočia  isté  prvky  obradového 
spolužitia medzi obidvoma obradmi. Zložité 
cirkevnoprávne  kompetencie  boli  zavŕšené 
Užhorodskou úniou v  roku 1646. O  živote 
veriacich byzantského obradu máme z toho 
obdobia skromné informácie. Z nich vieme, 
že centrom náboženského života sa stal kláš-
tor v Mukačeve. Postupne sa stal oficiálnym 
sídlom najvyššej cirkevnej hierarchie byzant-
ského obradu, t.j. Mukačevskej eparchie, do 
právomoci ktorej patrilo aj naše územie. V 18. 
storočí  zásluhou  biskupov  pochádzajúcich 
z  územia  Slovenska,  predovšetkým bratov 
Oľšavskovcov, Bradáča a Bačinského, došlo 
k jej kanonickému erigovaniu bulou Eximia 
regalium v roku 1771. Eparchia bola veľmi 
rozsiahla, zahŕňala územie 13 žúp s takmer 
550 tisícmi veriacimi, tvorilo ju 11 archidia-
konátov, 60 dekanátov a 729 farností. Kvôli 
jednoduchšej  administrácii  boli  postupne 

vytvorené tri vikariáty, posledný z nich ko-
šický – 27. júla 1787. Na čele vikariátu mal 
byť biskupský vikár s vlastným konzistóriom 
pozostávajúcim z tajomníka, notára a dvoch 
prísediacich asesorov. Postupne boli košický-
mi vikármi Ján Kováč-Pasztély, Michal Bradáč, 
Gregor Tarkovič a Ján Oľšavský. Vzhľadom na 
neprajnosť mestských a cirkevných inštitúcií 
v Košiciach bolo sídlo vikariátu prenesené za 
vikára Bradáča do Prešova, čo bolo potvrdené 
cisárom Františkom I. 2. septembra 1806.
V  súvislosti  so  vznikom Prešovskej  epar-

chie treba pripomenúť tú skutočnosť, že už 
od čias biskupa Bačinského sa v cirkevných 
a štátnych kruhoch objavovali pokusy o roz-
delenie Mukačevskej eparchie. Samotní histo-
rici nemajú jednotný názor, kto bol hlavným 
iniciátorom vzniku Prešovskej eparchie. Kým 
jedni tvrdia, že podnet vychádzal zo samot-
ných maďarských kruhov, iní zdôrazňujú, že 
prvotný podnet vzišiel od členov Mukačevskej 
kapituly. Faktom však je, že cisár František 
I. s odvolaním sa na svoje patronátne právo 
vyhlásil 3. novembra 1815 zriadenie Prešov-
skej eparchie, ku ktorej bolo pričlenených 194 
farností s asi 150 000 veriacimi. Za prvého jej 
biskupa vymenoval Gregora Tarkoviča (1816 
– 1841). O tomto svojom počine informoval 
Rím následne dekrétom z 1. marca v nasle-
dujúcom roku. Samotné potvrdenie pápežom 
a  kanonické  erigovanie  novej  eparchie  sa 
udialo  bulou Relata semper  22.  septembra 
1818. Názov buly je v zásade odvodený od 
jej podstatného ustanovenia, podľa ktorého 
je trvale platná a nezmeniteľná zo žiadneho 
dôvodu.  Celkom  jednoznačná  je  záverečná 
klauzula  napísaná  v  tejto  podobe:  „Teda 
nikomu  sa nedovoľuje  porušiť  túto  listinu 

o  našom  rozdelení,  oddelení,  vyznamena-
ní,  zriadení,  ustanovení,  vyňatí,  rozpojení, 
podriadení, delení, potvrdení, pripísaní, sú-
hlase a postúpení svojvoľným dekrétom alebo 
odvolaním. Keby niekto prevzal na seba zod-
povednosť za napadnutie, vystavuje sa nevôli 
všemohúceho Boha a sv. Petra a Pavla, jeho 
apoštolov.“ Vidno, aký ďalekosiahly význam 
prikladal tejto bule samotný pápež Pius VII., 
ako mu  záležalo na  jej  dodržiavaní.  Podľa 
buly slobodné kráľovské mesto Prešov bolo 
ozdobené v zmysle kanonických ustanovení 
a  apoštolskou  autoritou  titulom biskupské 
mesto.  Pôvodný minoritský  kostol,  v  tom 
čase nazývaný vikariátnym, bol povýšený na 
biskupskú katedrálu. K nemu bola pripojená 
stolica s biskupskou hodnosťou pre biskupa, 
odvtedy nazývaného prešovským, s biskup-
skými znakmi a privilégiami. Súčasne bolo 
ustanovené,  že  pre  slušné  bývanie  prvého 
prešovského  biskupa  a  jeho  nástupcov  sa 
prideľujú  budovy pri  katedrálnom  chráme. 
Finančné  prostriedky mal  poskytnúť  cisár. 
Samotné  zabezpečenie  eparchie  finančno-
administratívneho charakteru prinieslo však 
v nasledujúcom období mnoho ťažkostí, na-
koľko výnosy z udelených majetkov ďaleko 
nepostačovali  na opravu  rezidencie,  kated-
rálneho chrámu a zakladanie charitatívnych 
a  vzdelávacích  fondov a  základín. Za  jeho 
účinkovania  bol  zriadený biskupský archív 
a  knižnica.  Pokračovateľom  v  započatom 
diele bol biskup Jozef Gaganec (1843 – 1875). 
Ten sa zaslúžil o prestavbu biskupskej rezi-
dencie a prispôsobenie katedrálneho chrámu 
potrebám byzantského obradu inštalovaním 
ikonostasu. Veľa úsilia venoval aj kultúrne-
mu rozvoju a vzdelávaniu. V poradí  tretím 

slovo na tému

Gréckokatolícka cirkev 
na Slovensku  
vo svetle výročí
prof. Peter ŠTuRák

Tento rok sa v histórii Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vymyká nielen udalosťami, ktoré sme 
prežívali v jeho prvých mesiacoch a ktoré priniesli veľa požehnania aj pre budúcnosť, ale aj viacerými 
okrúhlymi výročiami.
Predstavenie dejín Prešovského biskupstva a celej Gréckokatolíckej cirkvi bolo uverejnené v osobit-
nom vydaní Slova. Napriek tomu znova v rámci viacerých významných výročí Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku, ako je 190. výročie založenia Prešovského biskupstva, 40. výročia obnovenia činnosti 
Gréckokatolíckej cirkvi, ako aj ďalších výročí viacerých prešovských biskupov, nazrieme do dejinných 
udalostí našej cirkvi.
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biskupom  bol  ThDr. Mikuláš  Tóth  (1876 
– 1882). Ako univerzitný profesor  sa nový 
biskup  najviac  zaslúžil  o  rozvoj  školstva. 
S jeho menom je spojené založenie kňazského 
seminára a bohosloveckej akadémie. Ďalším 
prešovským biskupom sa stal ThDr. Ján Vályi 
(1882  –  1911).  Svoje  schopnosti  zasvätil 
duchovnému  a  kultúrnemu  povzneseniu 
veriacich. Za jeho pôsobenia bola ukončená 
budova  seminára. Vybudoval  tiež učiteľský 
ústav.  Jeho dobročinnosť  pocítili  aj mnohé 
chrámy a školy v eparchii. Po smrti biskupa 
Vályiho ostal biskupský stolec dva roky ne-
obsadený a správa biskupstva bola zverená 
kanonikovi Jurajovi Repassymu. V roku 1913 
bol vymenovaný za biskupa ThDr. Štefan No-
vák (1913 – 1918). Počas jeho účinkovania 
bolo  biskupstvo  vystavené  veľkému  tlaku 
maďarizácie, ktorému tento biskup neodolal. 
V čase vzniku samostatnej Československej 
republiky v roku 1918 odišiel do Maďarska 
a o dva roky ho Svätá stolica zbavila vedenia 
eparchie. Prešovské biskupstvo v ďalšom ob-
dobí spravoval generálny vikár ThDr. Mikuláš 
Russnák (1918 – 1922), osobnosť vynikajúca  
teologickou a vedeckou  činnosťou.  Po ňom 
bol správou biskupstva poverený križevacký 
biskup Dionýz Nyarádi (1922 – 1926), ktorý 
sa zaslúžil o stabilizáciu miestnych zložitých 
pomerov.
Jeho nástupcom na biskupskom stolci sa stal 

Pavel Peter Gojdič (1926 – 1960). Svätá stolica 
ho vymenovala za apoštolského administrá-
tora 14. septembra 1926. Samotného vedenia 
eparchie sa ujal 20. februára nasledujúceho 
roka. Za biskupa bol vysvätený na sviatok 
Zvestovania 25. marca 1927 v Ríme. Počas 
svojej biskupskej služby v zmysle svojho hesla 
Boh je láska, milujme ho sa pričinil o veľké 
duchovné povznesenie jemu zverených kňa-
zov a veriacich. Jeho pozornosti neunikla ani 
v Európe sa zlovestne šíriaca nacistická ideo-
lógia, ktorá bola v plnom rozpore s učením 
Cirkvi o láske k blížnemu a rovnosti ľudí pred 
Bohom. Za jeho láskavý a dobročinný vzťah 
k veriacemu ľudu ho už za života nazývali 
biskupom zlatého srdca a otcom sirôt.
Žiaľ,  toto  obdobie  rozkvetu  bolo  násilne 

prerušené vojnovými udalosťami, ktoré ťažko 
postihovali  práve územie,  kde  žilo  najviac 
obyvateľov hlásiacich sa ku Gréckokatolíckej 
cirkvi, a predovšetkým nástupom totalitného 
režimu v našej vlasti v roku 1948. V tomto 
tiesnivom  období  bol  vysvätený  prvýkrát 
v  dejinách  Prešovskej  eparchie  pomocný 
biskup  v  osobe  ThDr.  Vasiľa Hopka  (1947 
– 1976). Štátna moc začala otvorené útoky 
proti  cirkvám,  tŕňom v oku  sa  stala  zvlášť 
Gréckokatolícka cirkev. Všetky tieto útoky vy-
vrcholili tzv. Prešovským soborom 28. apríla 
1950, keď bola Gréckokatolícka cirkev priamo 
likvidovaná a postavená mimo zákona. Bis-
kupi sa dostali do väzenia. Kňazi, ktori ostali 
verní Cirkvi, boli vyhnaní zo svojich farností 

a veriaci ostali bez pastierov.
Napriek násilnej likvidácii Gréckokatolícka 

cirkev  v  Československu v  srdciach  svojich 
kňazov a veriacich naďalej žila. Mnohé utrpe-
nia nezostali bez odmeny. Tá prišla v podobe 
obnovenia  činnosti  Gréckokatolíckej  cirkvi 
v Československu v roku 1968. Udalosti, ktoré 
sa  odohrali  v  tomto  reformnom  roku,  boli 
výsledkom  spoločensko-politických  zmien. 
Bolo to obdobie tzv. obrodného procesu, počas 
ktorého sa vedenie ÚV KSČ na čele s Alexan-
drom Dubčekom pokúsilo  v  transplantáciu 
humanistických čŕt a demokratických prvkov 
do vtedajšieho politického systému. V spoloč-
nosti  nastali  zmeny,  ktoré  v  značnej miere 
uvoľnili priestor najmä v oblasti základných 
ľudských slobôd, ako napríklad sloboda pre-
javu, pobytu a náboženská sloboda.
V predchádzajúcom období najviac utrpela 

Cirkev. Preto bolo prirodzené, že sa domáha-
la  svojich  práv. Biskupi  vydali  vyhlásenie, 
ktoré obsahovalo požiadavky, ako boli napr. 
rokovania  vlády  so  Svätou  stolicou,  obsa-
denie  biskupských  stolcov,  slobodný výkon 
biskupov v ich úrade, obnovenie života reholí, 
odstránenie prekážok v náboženskom živote 
veriacich a podobne.
Tieto udalosti našli mocný ohlas aj u gréc-

kokatolíkov. Jedným z prvých hlasov násilne 
umlčanej  cirkvi bola neverejná žiadosť bis-
kupa Vasiľa Hopka, v tom čase ešte žijúceho 
v  internácii  kláštora  v Oseku,  z  19. marca 
1968 Národnému zhromaždeniu ČSSR v Pra-
he, v ktorom predložil prosbu, aby bolo zruše-
né mimoprávne postavenie gréckokatolíkov.
Žiadosť  biskupa  Vasiľa  Hopka  podporil 

nielen katolícky episkopát v Československu, 
ale  i  veriaci.  V  apríli  bol  vytvorený Akčný 
výbor  Gréckokatolíckej  cirkvi,  na  ktorého 
vzniku  a  činnosti  sa  aktívne  podieľal  o. 
ThDr.  Ján Murín. Následne bol zvolaný Ak-
tív  gréckokatolíckych kňazov na 10.  apríla 
1968 do Košíc. Bolo  to  dojemné  stretnutie 
134 kňazov a 66 veriacich z celej republiky. 
Zhromaždení kňazi a veriaci si zvolili akčný 
výbor a zhromaždenie vydalo rezolúciu proti 
nezákonnému postupu v roku 1950 a proti 
krivdám, ktoré  postihovali  gréckokatolíkov 
za ostatných 18 rokov.
V  apríli  sa  uskutočnili  viaceré  stretnutia 

s  predstaviteľmi  štátnej  moci  za  účasti 
zástupcov Gréckokatolíckej  a  Pravoslávnej 
cirkvi,  ktoré neprebiehali  vždy  v  srdečnom 
a priateľskom ovzduší. Kým vedúce orgány 
KSČ a byrokratický aparát otáľali s riešením, 
prostý  ľud vzal  iniciatívu do vlastných  rúk 
a  uskutočňoval  rehabilitáciu  svojím  spô-
sobom:  preberal  chrámy,  povolal  svojich 
bývalých  kňazov,  aby  konali  v  chrámoch 
gréckokatolícke bohoslužby.
Vplyvom týchto udalostí a na základe spo-

mínaných rokovaní medzi vládou a predsta-
viteľmi Gréckokatolíckej cirkvi bola 13. júna 
1968 vládnym uznesením  č.  205/1968 Zb. 

a vládnym nariadením č. 70/1968 Zb. činnosť 
Gréckokatolíckej  cirkvi  v  Československu 
povolená.  Všeobecné  očakávania,  že  vlád-
nym nariadením sa podarí napätú situáciu 
k  spokojnosti  obidvoch  cirkví  vyriešiť,  sa 
nenaplnili. Hlasovania,  ktorými  sa  jednot-
livé  obce mali  vysloviť,  či  chrám a  farnosť 
majú ostať pravoslávnymi, alebo sa vrátiť ku 
Gréckokatolíckej  cirkvi,  prebiehali  pomerne 
rýchlo, ale samotné obsadzovanie chrámov 
a farských budov bolo poznačené niekedy až 
nedôstojnými výjavmi.
Gréckokatolíkom bol 5.  júla 1968 vrátený 

Katedrálny  chrám  svätého  Jána  Krstiteľa 
v  Prešove. Biskupská  rezidencia  a  seminár 
ostali naďalej v rukách Pravoslávnej cirkvi.
Ďalšou dôležitou udalosťou  v  roku 1968 

bola  exhumácia  a  prevezenie  ostatkov  bis-
kupa Pavla Gojdiča z leopoldovského cinto-
rína do Prešova. Zložitú  vtedajšiu  situáciu 
následne ešte viac skomplikoval vstup vojsk 
Varšavskej  zmluvy 21.  augusta 1968. Táto 
skutočnosť postupne zastavila obrodný pro-
ces v celej republike. Gréckokatolícka cirkev 
mala síce povolenú činnosť a bola teoreticky 
zrovnoprávnená s ostatnými štátom uznáva-
nými cirkvami, ale v skutočnosti ani zďaleka 
nemala také podmienky, aby mohla slobodne 
rozvíjať svoju činnosť.
Napriek týmto obmedzeniam a prekážkam 

sa Gréckokatolícka  cirkev  snažila  budovať 
a  rozvíjať  duchovný  život  veriacich.  Bolo 
však nutné, aby s povolením jej činnosti boli 
obnovené aj administratívne zložky eparchie 
na  čele  s  biskupom. V  zmenenej  spoločen-
sko-politickej situácii bol 2. apríla 1969 Ján 
Hirka  vymenovaný  za  ordinára  s  právami 
rezidenčného  biskupa a  ThDr.  Vasiľ Hopko 
za  svätiaceho biskupa Prešovskej  eparchie. 
Po  rokoch,  keď bola Gréckokatolícka  cirkev 
v Československu postavená mimo zákona, 
sa stal akútnym nedostatok kňazov, ktorí by 
mohli vstúpiť do pastorácie. Z toho dôvodu 
ordinár Ján Hirka požiadal listom z 21. de-
cembra  1968  o  zriadenie Gréckokatolíckej 
bohosloveckej fakulty a seminára v Prešove, 
ktorý adresoval na Sekretariát pre veci cirkev-
né v Bratislave, v ktorom uviedol základný 
dôvod: veľký nedostatok kňazov. Nielen táto, 
ale aj mnoho ďalších žiadostí v nasledujúcich 
rokoch bolo zamietnutých.
Ďalšou veľkou ťažkosťou, s ktorou musela 

zápasiť Gréckokatolícka  cirkev,  bolo  to,  že 
mocenské orgány robili všemožné prekážky 
pri udeľovaní štátneho súhlasu pre vysviacky 
kňazov. Nemalým problémom bola  otázka 
sakrálnych objektov – chrámov, ktoré ostali 
majetkom Pravoslávnej  cirkvi,  a  problémo-
vými sa stali aj spoločné užívania chrámov 
nanútené štátnymi orgánmi, ktoré prinášali 
mnohé nedorozumenia vo farnostiach. Gréc-
kokatolícka cirkev bola v období normalizá-
cie, ale aj v ďalšom období, až do roku 1989 
len trpená a trpiaca. n
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Osud gréckokatolíckeho kňaza o. Miku-
láša Vladimíra utváral dejiny Božieho 
práporu  a  je  nad  slnko  jasnejšie,  že 

dokazoval,  že  čo  je  proti  Bohu,  je  aj  proti 
samotnému človeku. Bol medzi prvými, ktorí 
neprijali  a necúvli pred hrozným a násilným 
komunizmom. Neprijal ponuky vtedajšej doby 
za zradu svojej viery v Boha. Za toto presved-
čenie zaplatil on aj celá jeho rodina, hoci dobre 
vedel,  že  súčasťou  jeho  veľkej  lásky  a  viery 
v Boha je utrpenie, ktoré neskôr určite vyústi 

v oslobodenie a vo vzkriesenie.

Otec Mikuláš, ako si spomínate na svoje 
štúdiá a začiatky v kňazskej službe?
Svoje  teologické  štúdiá  som  absolvoval 

v Prešove. Po skočení som čakal na kňazskú 
vysviacku dva roky. Bolo to z dôvodu nedostat-
ku miesta  v Miškolskej  apoštolskej  adminis-
tratíve. V tom čase som nezaháľal a pomáhal 
som svojmu otcovi pri vyučovaní náboženstva. 
V roku 1942 som prijal kňazskú vysviacku od 

vladyku Antona Pappa v Miškolci a stal som 
sa  kaplánom v meste Abaújszántó  v Maďar-
sku. Neskôr som pôsobil ako správca farnosti 
v Tornyosnémeti, a potom moje kňazské kroky 
putovali na Slovensko. 

Ako vyzeralo vaše pôsobenie na Sloven
sku?
Viete, bolo to veľmi ťažké, lebo dedina Stakčín 

v okrese Humenné, v ktorej som pôsobil, mala 
viac pravoslávnych ako gréckokatolíckych ve-
riacich. S Božou pomocou som to ja a aj moja 
rodina zvládli. Pamätám si, že po príchode do 
dediny som ako mladý kňaz s rodinou nemal 
kde bývať. Zveril som sa do rúk Pána a pomoc 
prišla. Prichýlil nás vo svojom dome vtedajší 
kurátor. Tu som sa aj druhýkrát narodil. 

rozhovor

u Otec Mikuláš Vladimír sa na-
rodil 21. marca 1915 vo Filkeháze 
v gréckokatolíckej kňazskej rodine. 
Pochádzal zo siedmich detí. Po 
stredoškolských a vysokoškolských 
štúdiách sa v r. 1942 oženil s uči-
teľkou Gabrielou Suchou a Pán Boh 
im v manželstve požehnal dcéry 
Tatianu, Otíliu a syna Eduarda. 
Otec Mikuláš pokračoval v otco-
vých šľapajach a v roku 1942 prijal 
kňazskú vysviacku.
12. septembra 1990 bol Krajským 
súdom v Košiciach rehabilitovaný 
v plnom rozsahu. Donedávna vypo-
máhal a vysluhoval sviatosti zmie-
renia v Chráme sv. Petra a Pavla 
v Bardejove a slúžil sv. božské 
liturgie v monastieri sestier baziliá-
nok. V súčasnosti žije v Bardejove. 
V jeho šľapajach pokračuje jeho 
vnuk Mikuláš Tressa, ktorý pôsobí 
ako redemptorista v Stropkove.
Otec Mikuláš je človek plný viery 
a lásky. Veriaci ho poznajú ako 
pokorného a duchovne hlbokého 
kňaza. V roku 2005 oslávil okrúhle 
životné jubileum – 90 rokov a na 
sviatok svojho patróna sv. Mikuláša 
6. decembra 2007 oslávil 65. výro-
čie ordinácie za kňaza. 

Človek plný 
lásky a viery
„Sme hladní, smädní a nahí, bijú nás päsťami, sme bez domova, 
ťažko pracujeme vlastnými rukami; keď nás preklínajú, my žehná-
me, keď nás prenasledujú, my to znášame, keď nás potupujú, my 
sa modlíme.“ (1 Kor 4, 11 – 13)
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Ako to myslíte, že ste sa druhýkrát narodil?
Raz podvečer, keď som dokončieval nedeľnú 

kázeň a prechádzal som popri okne, počul som 
výstrel. Náboj prerazil okno, prešiel cez moju 
košeľu a popálil mi prsia. Náboj, ktorý ma mal 
zasiahnuť, sa našiel až v skrini. Na druhý deň 
som všetko ohlásil na bezpečnosti. 

Čo sa dialo potom?
Povedali mi, že páchateľa, ktorý na mňa vy-

strelil, chytia. Vinník si však chodil aj naďalej 
po slobode a neskôr sa priznal môjmu svokrovi, 
že na mňa strieľal.

S akými problémami ste sa ešte v pastorácii 
stretli?
Bolo ich ešte oveľa viac, ale nerád sa k nim 

vraciam. Veľkou oporou mi v tých časoch bola 
viera v Boha a moja manželka. Pamätám sa, 
že v roku 1950 nám Pravoslávna cirkev chcela 
prevziať do svojho vlastníctva chrám v Stakčíne 
a v ostatných filiálkach v okolí.

Čo ste robili, keď ste sa o tom dozvedeli?
Odcestoval som do Prešova. Chcel som o tom 

informovať  sídelného  otca  biskupa,  teraz  už 
blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, a požiadať 
ho o radu. Nedostal som sa k nemu, pretože 
mu bol pridelený štátny zmocnenec. Nakoniec 
som všetko povedal vtedajšiemu pomocnému 
biskupovi Vasiľovi Hopkovi, ktorý je už taktiež 
blahoslavený. Obaja  boli  v  tejto  ťažkej  dobe 
veľkými oporami pre nás kňazov. 

Ako sa to vyvíjalo ďalej?
Boží  Chrám Pokrova  Prečistej  Panny Márie 

nám nakoniec vzali a mňa požiadali, aby som 
odišiel a vysťahoval sa z farskej budovy. Bolo 
mi vtedy veľmi ťažko. Pomocnú ruku nám dal 
manželkin otec bývajúci v Humenskom Rokyto-
ve, ku ktorému sme sa prisťahovali. Neskôr ma 
požiadali, aby som prestúpil do Pravoslávnej 
cirkvi alebo opustil východné Slovensko.

Ako ste sa rozhodli?
Nechcel som zradiť vieru v Boha a vybral som 

si to druhé. Odišiel som z východného Sloven-
ska s celou  rodinou k môjmu bratrancovi do 
Liptovského Jána. Boli to pre nás všetkých ťažké 
časy. Moja manželka  sa  nemohla  zamestnať 
a ja som pracoval ako stavebný robotník. Svoje 
kňazské  povolanie  som nikdy nezanedbával, 
svedomito  som  konal  sväté  božské  liturgie 
a modlil sa. 

Určite nebolo ľahké začínať na novom 
mieste. Ako to pokračovalo? 
Viete, mal som veľké obavy o seba a o rodinu. 

Nebolo  to  jednoduché ani  tam. Veľké starosti 
nastali po príchode príslušníkov ŠtB na stavbu. 
Vyzvali ma, aby som opustil pracovisko a šiel 
s nimi. Vzali ma do väzby. Moja manželka mala 
o mňa  starosti,  keď  som  sa nevrátil  z  práce 
domov. Vtedy som si uvedomil, že sa domov 

tak  skoro nevrátim.  Ťahali ma  z  väzenia  do 
väzenia a obviňovali ma z rôznych vecí, ktoré 
som nespáchal. Bol som vo väzení v Bratislave, 
v Košiciach,  v  Prešove,  v Žiline,  Levoči  a  vo 
Valdiciach. 

Z čoho vás obvinili?
Bol som obvinený z organizovania Bielej légie 

a zo šírenia pastierskych listov. V Košiciach som 
mal  byť  konfrontovaný  s  dvoma  študentmi, 
ktorý v deň súdu odvolali  svoje udanie,  lebo 
si mysleli, že sa mi podarilo utiecť za hranice 
vtedajšieho  Československa  a  že  sa mi  nič 
nemôže stať. 

Väzenie je pre každého človeka určite 
veľmi traumatizujúce. Ako sa vám podarilo 
zvládať toľko nespravodlivosti? 
Držala ma moja viera,  vrúcna modlitba  ru-

ženca a moja rodina. Prežívanie vo väzniciach 
bolo náročné na psychiku. Zvlášť ak ste boli na 
samotke a nemohli ste vidieť slnko, ako som 
to zažil aj ja. Bol som tri mesiace na samotke 
a prosil som svojho svätca sv. Mikuláša, aby 
ma v deň svojho sviatku niečím potešil. Vysly-
šal ma a po dlhých mesiacoch som sa mohol 
poprechádzať aspoň po väzenskom dvore. Za to 
som mu vrúcne v modlitbách ďakoval. 

Ako to zvládala vaša rodina?
Bolo  to  pre  ňu  veľmi  náročné  a  zraňujúce. 

Snažili sa mi pomôcť zo všetkých síl. Moja man-
želka sa spolu s deťmi obrátila na Kanceláriu 
prezidenta republiky a žiadala moje prepuste-
nie z väzby. Ale nepomohlo  to,  lebo som bol 
odsúdený prešovským súdom za rozširovanie 
pastierskych listov a protištátnu činnosť.

Koľko trvalo vaše väznenie?
Vo väznici som strávil niečo vyše troch rokov. 

Prepustený som bol v roku 1955 vo Valdiciach 
a na moje veľké prekvapenie mi pri prepustení 
odovzdali časoslov (modlitebnú knižku) s po-
známkou: „Tu máte svoju grécku knihu.“ Ani po 
mojom prepustení to nebolo jednoduché. Praco-
val som v rôznych robotníckych profesiách. 

V roku 1968 došlo k obnoveniu Gréckoka
tolíckej cirkvi v Čechách aj na Slovensku. Čo 
sa udialo vo vašom živote po obnovení?
Nastúpil  som  do  pastorácie.  Pôsobil  som 

v  Stakčínskej  Roztoke.  Neskôr  som  sa  stal 
správcom farnosti Údol (okr. Stará Ľubovňa). 
V roku 1978 som odišiel do dôchodku, ale aj 
naďalej som pôsobil v pastoračnej službe. Bolo 
to  v  obci  Litmanová,  na  ktorú mám krásne 
spomienky. 

Čo by ste chceli povedať na záver nášho 
rozhovoru?
Ďakujem Bohu,  že  som  všetko  to  utrpenie 

vydržal a že mi dal silu neodpadnúť od viery. 

za rozhovor ďakuje Slavomír Laca

Milí čitatelia, 
pred rokom sme vám v Slove priniesli 
prehľad odberu časopisu Slovo. Využívam 
teda túto možnosť po roku opäť rekapitu-
lovať vývoj nášho časopisu. V súčasnosti 
sme máličko od najvyššieho nákladu za 
ostatných 6 rokov – 5 574 kusov. A to 
len vďaka Bohu, práci redaktorov a vašej 
náklonnosti.

Ako je to v jednotlivých eparchiách?
Oproti minulému roku všetky zazna-

menali nárast. V Košickej eparchii do-
konca viac než 16% (priemerný nárast je 
10,27%). Reálny nárast je však podobný 
ako v Prešovskom arcibiskupstve (+ 250).

Tohto roka 71 z 226 registrovaných 
odberných miest zaznamenalo pokles 
odberu. Stagnáciu zaznamenala približne 
štvrtina odberných mies a až 97 ich za-
znamenalo nárast, z toho 25 malo nárast 
v úrovni dvojciferného čísla.

Odbernými miestami s najväčším 
náras tom v roku 2008 sa stali Humenné 
(115/170), Medzilaborce (9/48), Spišská 
Nová Ves (15/48), Kamienka (3/35) a Mi-
chalovce (91/122). Odbernými miestami 
s najväčším počtom odberov sú: Košice 
(266), Prešov (185), Humenné (170), Vra-
nov nad Topľou (122) a Michalovce (122).

Ak sa však pozrieme priamo na jed-
notlivé odbery vo farnostiach, ktoré 
nezohľadňujú individuálnych odberate-
ľov, tak v Prešovskom arcibiskupstve má 
najväčší odber farnosť Ďačov (80) pred 
Sabinovom (68) a Vranovom nad Topľou-
mesto (65). V Košickej eparchii sú na pr-
vom mieste Michalovce-mesto (67) pred 
Vojčicami (61) a Košicami-mestom (57). 
Bratislavskú eparchiu vedie Telgárt (41) 
pred Bratislavou (30) a Šumiacom (30). 
Poväčšine nedošlo k zmenám v Prešov-
skej i Bratislavskej eparchii, kým v Košic-
kej sa tento pomyselný rebríček oproti 
roku 2007 značne upravil.

Čo povedať na záver?
Dnes nám do nákladu z roku 2002 chý-

ba iba jeden predplatiteľ. A to aj zásluhou 
práce všetkých tých, ktorí v jednotlivých 
farnostiach Slovo rozširujú. Chcem im za 
to poďakovať. Zostáva iba veriť v Božiu 
pomoc, dobrú prácu redaktorov a ver-
nosť terajších a náklonnosť budúcich 
odberateľov Slova. Táto viera pomôže 
dosiahnuť, aby Slovo znova získalo 
pozíciu v rodinách, akú malo v minulosti, 
zvlášť v roku, keď budeme oslavovať 40. 
výročie jeho vzniku. Najväčšou výzvou 
zostáva aj naďalej Košická eparchia, 
lebo aj napriek veľkej snahe za obdobie 
ostatných šiestich rokov sme tu stratili 
každého deviateho odberateľa. Ale lepší 
sa to. Modlite sa a prispejte aj vy svojím 
dielom k úspechu.

Juraj Gradoš

listáreň

19 

slovo – 19 – 20/2008



 spoločnosť

Dnešný svet nám ponúka množstvo 
riešení, ako pomôcť prírode. Ak sa 
však pozorne započúvate, zistíte, 

že si často protirečia. Akoby jedni vyvra-
cali argumenty druhých. Prečo? Lebo ich 
argumentácia má trhliny. Proces, ktorý dnes 
vplýva na prírodu, je taký komplikovaný, 
že len ťažko možno postrehnúť všetky jeho 
dosahy. Isté je, že človek nemôže nevplývať 
na svet okolo seba. Už len svojím počatím 
(o čom nerozhodol on) sa stáva súčasťou 
sveta, bytosťou žijúcou v ňom a aj z neho 
skrze svoju matku.

Ako teda pomôcť prírode? Dnes sa za 
najväčších znečisťovateľov sveta považujú 
uhľohydráty a ich spaľovanie. Ide hlavne 
o ropu a uhlie, resp. výrobky z nich, teda 
benzín, naftu a plasty. Ako sa dá znížiť 
zaťaženie prírody z používania týchto 
surovín? No jednoducho – nepoužívať ich. 
Hľadať alternatívne zdroje. A tak sa na-
miesto plastových tašiek znova používajú 
papierové, namiesto jednorazových plasto-
vých fliaš prichádzajú do módy vratné fľaše. 
Ale toto riešenie je drahšie. No naozaj? 

Už niekto vyčíslil dosah „lacných“ rieše-
ní? Koľko budeme musieť platiť vo forme 
chorôb, odstraňovania skládok či čistenia 
zamoreného vzduchu?

Jedno z lacných riešení pri motorových 
palivách sa javilo veľmi populárne. Išlo 
o biopalivá. Veď ide o naftu, ktorá sa do-
pestuje na poliach. Európa sa stala lídrom 
v ich produkcii. No dnes zaznievajú hlasy 
proti biopalivám. A práve z inštitúcií, ktoré 
podporovali a podporujú procesy vnútri 
Európskej únie. Prečo? Lebo aj táto zelená 
nafta sa spáli a vznikajú škodliviny. A hoci 
tento spôsob ponúka nové pracovné príle-
žitosti, jeho vplyv je citeľný hlavne dnes. 
S rastúcou cenou ropy a produktov z nej 
rastie aj atraktivita náhradných zelených 
riešení. A s nimi aj cena.

Svet už nie je iba jedna dedina a tri okolo 
nej, ako to poznali naši prarodičia. Dokonca 
ani okruh desiatok či sto kilometrov. Svet je 
už taký poprepájaný, že ak sa dvihnú ceny 
potravín niekde, v krátkom čase to postih-
ne celý svet. A s rastúcou cenou potravín, 
ktorú ešte dokážeme znášať, si istotne 

neporadia domácnosti, kde 
sa nákup potravín podieľa na 
výdavkoch domácnosti skoro 
sto percentami. Teda čo zaro-
bia, dajú za jedlo. Nič si tak 
nemôžu ušetriť, nič iné kúpiť. 
Ak však cena práce zostane 
rovnaká a jedlo zdražie, za čo 
si ho kúpia? Čo budú jesť?

Tak ako von z tejto situácie? 
Jednoducho – hľadať kom-
plexné riešenia. A jedno po-
znám: Ježiš Kristus. Ak totiž 
človek nájde akékoľvek rieše-
nie, nájde sa aj človek, ktorý 
ho zneužije. Veď ak stúpne 
dopyt po rope o 5 percent, 
jej cena stúpne o desiatky 
percent. Prečo? Lebo niekto 
chce zarobiť na problémoch 
tých druhých. Ak sa nájde iné 
riešenie, niekto nájde spôsob, 
ako z neho vytĺcť maximum 
pre seba bez ohľadu na iných. 
Iba Kristus garantuje, že ak 
ho prijmeme do svojich sŕdc, 
nájdeme naozaj komplexné 
riešenia našich problémov.

A ak si myslíte, že je to iba 
prázdne mlátenie slamy, ste na omyle. Už 
dnes existujú riešenia, ktoré by pomohli 
ušetriť až 50% palív. Sú drahšie, lebo nie 
sú rozšírené, ale existujú. No je výhodnejšie 
vyrábať motory, ktoré spotrebujú dvojná-
sobok paliva, ako investovať do ozajstnej 
ekológie. A ak sa ropa minie a my na to 
nebudeme pripravení, čo potom? Je jedno, 
či to bude o desať, alebo o sto rokov. Čo 
potom? Nateraz sa ponúkajú tri alterna-
tívy, ale najpravdepodobnejšou z nich sú 
elektromotory. Prečo ich nezačneme vyrábať 
už teraz? Prečo sme takí posadnutí rých-
losťou? Elektrina je energia, ktorej zdroj 
nás nestojí nič – je ním svet okolo nás. Od 
geotermálnej, cez vodnú a slnečnú energiu 
– to všetko už dnes dokážeme premeniť na 
elektrinu. Boh sa postaral. Len od nás však 
závisí, či jeho ponuku prijmeme. Len my sa 
musíme rozhodnúť, či sa stotožníme s jeho 
videním vecí okolo seba, či sa dokážeme po-
zrieť na niekoho a niečo iné ako na seba. Až 
vtedy naše rozhodnutia, akokoľvek správne 
motivované, neodsúdia dieťa v Afrike na 
smrť hladom. n

Ekológia proti človeku
Juraj GRADOŠ

Čo sa týka ochrany prírody, kresťan by mal byť v prvej línii. Veď ide o jed-
no z prvých prikázaní Boha, ktorý povedal prvému človeku, aby si pod-
manil prírodu. a čo znamená podmanil? no istotne správne využíval 
v svoj prospech a staral sa o ňu.
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SLOVÍCKOna

Podobenstvo
o dvoch synoch

Ježiš im veľa hovoril v podobenstvách.

(Evanjelium podľa Matúša 21, 28 – 32)

Milé deti!
Tak, a je to tu! Už vás počujem, ako si hovoríte: „Mne sa 
nechce. Zasa škola!“
Prázdniny – čas odpočinku, ale často aj leňošenia, sa skon-
čil. Čaká nás tvrdá práca – aj dospelákov, aj tých mladších. 
A aj keď nám povinnosti niekedy spôsobujú nepríjemnosti, 
predsa prinášajú do nášho života veľa dobrého: zabezpeču-
jú nám živobytie, učia nás sebadisciplíne, poriadku. Ak sa 
nám práca podarí, napĺňa nás to radosťou (ako napríklad 
jednotka z písomky). Vďaka našej práci môžeme okolo seba 
vytvárať pekné veci a znova sa z nich tešiť. Pri práci sa 
odhaľujú naše schopnosti, talenty, ale aj to, čo je v nás zlé 
a čoho sa potrebujeme zbaviť.
V jednu sobotu Pán Ježiš uzdravil ochrnutého. Na výčitky 
farizejov Ježiš odpovedal: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja 
pracujem.“ (Jn 5, 17) Nezabúdajte! Aj náš nebeský Otec, aj 
Pán Ježiš, aj Svätý Duch neustále pracujú. Vieš na čom? Na 
našej spáse.
Boh aj teba pozýva do tejto pracovnej čaty, aby si priložil 
nielen ruky, ale aj myseľ, srdce a celú dušu k dobrému 
dielu.

Leporelo
Leporelo, ktoré je vytlačené v dolnej časti štvorstránky, si najprv 
pekne vyfarbi. Potom ho vystrihni a poskladaj.
Podobenstvo pozýva aj teba načúvať Božiemu hlasu a uskutoč-
ňovať, čo Boh (aj cez slová a prosby tvojich rodičov a učiteľov) 
od teba žiada.

Príslovia a výroky o mravcoch
Chytrý všade dostane, a lenivý žiada. (Slovenské príslovie)
Všetko zlo v živote pochádza od duševnej prázdnoty a lenivosti. Toto 
všetko príde, keď si človek zvykne žiť na úkor iných. (Anton Pavlovič 
Čechov)
Lenivosť je hlúposť tela, hlúposť je lenivosť mysle. (Seneca)

Nebuď leňoch!
Choď, leňoch, k mravcovi,
pozoruj ruch jeho a skús!
Hoc’ nemá vojvodu,
predstaveného ani vladára,
pripravuje si v lete potravu,
zhromažďuje si pokrm cez žatvu.
Dokedy, leňoch, budeš vyspávať,
kedyže vstaneš zo spánku?! (Prís 6, 6 – 9)

Vtipy o lenivosti
Viete, prečo sú chlapi leniví? Aj by som vám povedal, ale sa mi ne-
chce.

Stretnú sa dvaja nezamestnaní. 
„Ja som taký lenivý, že by som najradšej bol hadom.“
„Prečo hadom?“ 
„No ľahneš si a ideš.“
„V tom prípade by som ja chcel byť hadicou,“ hovorí na to druhý. 
„Ľahneš si a ťahajú ťa.“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a ne-
viestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo 
k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste 

mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to 
videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“ 21 
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„Vážené vedenie mraveniska, takto to ďalej nepôjde. Potrebujeme 
zvýšiť výkon. Prvé lístie už opadáva a my máme stále málo potravy, 
aby sme mohli prežiť zimu. Očakávam od vás návrhy,“ začal pora-
du vedenia náčelník zásobovacieho oddelenia. V sále nastal šum. 
Mravce sa radili. Tu vystúpil veliteľ prieskumníkov a navrhol:
„Mám jeden návrh, ale neviem, či to za takú krátku dobu zvládne-
me.“
„Hovor,“ vyzvala ho kráľovná.
„Navrhujem skrátiť cestu k mravenisku cez potok,“ pokračoval 
pevným hlasom.
„Čože?“
„Blázon!“
„To sa nedá!“
Kráľovná zdvihla ruku a výkriky utíchli. „Pokračuj,“ povedala.
„Včera sme sa s prieskumníkmi dostali veľmi blízko k ľudským 
obydliam,“ začal.
„Ako to s tým súvisí?“ vykríkol ktosi zo zhromaždených.
„Ticho!“ prikázala kráľovná.
„Napriek nebezpečenstvu, ktoré nám hrozilo, sme sa dostali až 
k obrovskej rieke,“ nadýchol sa prieskumník a pokračoval: „Bol 
som zvedavý, ako ľudia prejdú cez rieku. Chvíľu sme išli pozdĺž rie-
ky, až sme natrafili na cestu, ktorá spájala dva brehy. Po nej veľmi 
bezpečne prechádzali na druhú stranu.“
„Hm,“ zúžila oči kráľovná a zahľadela sa do minulosti. „To bude most,“ 
povedala. „Volá sa to most. Hovoril mi o tom jeden starý mra vec, ktorý 
žil medzi ľuďmi. Áno, postavíme most,“ dodala víťazne.
„Zavolajte Septa a Okta!“ prikázala. Po chvíli už boli v poradnej 
sále. „Ste najlepší z mojich staviteľov. Chcem, aby ste pripravili 
plán, ako postaviť cestu cez náš potok. Práca musí byť hotová o týž-
deň. Potom začneme stavať,“ povedala.
„Cestu cez potok?! Kráľovná, nikdy sme nič také nerobili. Stavali 
sme už kadečo, ale toto ... Netrúfam si a ani sa mi nechce. Sú tu aj 
lepší odo mňa,“ odsekol tvrdo Septo. „Navyše, začínajú sa maj-
strovstvá vo futbale,“ zamrmlal si pre seba.

„Strach a lenivosť je vždy naším najväčším nepriateľom,“ rozhorčila 
sa kráľovná, „ale nútiť ťa nebudem. A čo ty, Okto?“
„To bude hračka. Hneď sa do toho pustím, pani moja,“ povedal 
horlivo Okto.
„Dobre. Môžete odísť,“ uzavrela kráľovná.

Keď Septo a Okto vyšli zo sály, ani sa na seba nepozreli. Septo 
preto, lebo sa hanbil za svoju  neochotu, a Okto si uvedomoval, že 
sa trocha unáhlil. Obaja sa bez slov pobrali za rysovacie dosky vo 
svojich pracovniach.
„Čo si to o sebe myslia! Len pridávajú druhým prácu. A just to 
nebudem robiť. Je to veľmi náročné a za taký krátky čas sa to nedá 
stihnúť. Nedostanem sa ani na majstrovstvá,“ mračil sa Septo. 
„Navyše, Okto je lepší staviteľ. Aj tak nemám šancu vyhrať,“ hútal. 
No potom si spomenul na kráľovnú a uvedomil si, ako ju má rád. 
Povzbudzovala ho, keď mu bolo najťažšie. Vynorili sa mu aj spo-
mienky spred dvoch rokov, keď všetci trpeli hladom, lebo sa im 
nepodarilo vytvoriť dostatočné zásoby v komorách. „Skúsim to,“ 
uzavrel nakoniec ticho, ktoré čakalo na jeho rozhodnutie.
Za susednými dverami sedel s nohami na stole Okto. Vedel, že sa 
mu nikto nevyrovná, no most ešte nikdy nestaval. Ech, čo! Určite 
to nejako zvládne. Začiatok práce si odložil na ďalší deň.
Poobede už Septo sedel v knižnici a neúnavne hľadal niečo, čo by 
mu trocha pomohlo. Zašiel aj za starými skúsenými mravcami 
prieskumníkmi i murármi. Všetko si neúnavne zapisoval a potom 
do noci kreslil náčrty. Uvedomoval si, že má veľkú zodpovednosť, 
lebo most musí udržať mravcov aj s bremenami. Každý deň sa mu-
sel prekonávať, aby od práce neodskočil a nevzdal to.
Okto odkladal prácu zo dňa na deň. Raz ho zaujal futbal, potom 
nemal čas, lebo ho priatelia pozvali na oslavu, alebo sa len tak 
vyvalil na posteľ. Nakoniec sa predsa len pustil do práce. Ostával 
mu však iba jeden deň. Rozhodol sa využiť silu pavúčích lán na 
udržanie mosta. Bude to rýchle a lacné. Čo na tom, že to pred ním 
ešte nikto neskúsil?!

Jesenná rozprávka

Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: „Syn môj, choď 
dnes pracovať do vinice!“ Ale on odpovedal: „Ne-

chce sa mi .“
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Na siedmy deň položili svoje projekty na stôl pred kráľovnú.
„Tak predsa ste sa do toho pustili obaja,“ zahľadela sa na Septa.
Ten sa trocha začervenal (aj keď pri červených mravcoch to nie je až 
tak vidno) a sklonil hlavu.
„Návrhy si prezrieme a s vedením vyberieme ten, ktorý bude lepší,“ 
dodala.
Septo a Okto sa vrátili do svojich pracovní a netrpezlivo čakali na 
výsledok.
V sále to len tak hučalo. Vedenie sa rozdelilo na dva tábory. Jedni 
boli za Septov a druhí za Oktov návrh. Nakoniec kráľovná rozho-
dla: „Postavíme oba mosty. Zásoby budeme môcť dopravovať ešte 
rýchlejšie.“
Jej rozhodnutie všetci prijali.
Na druhý deň sa vybrali dve čaty mravcov murárov k potoku 
a tesne vedľa seba začali vyrastať mosty. Na Septov museli vyčle-
niť viac robotníkov, lebo projekt bol zložitejší a náročnejší. Okrem 
ihličia a konárikov museli vyrobiť špeciálnu lepiacu hmotu. Okrem 
toho potrebovali aj kamene, ktoré istili stavbu na oboch brehoch. 
Napriek tomu držali tempo s Oktovou skupinou.
Okto si za spolupracovníka najal aj majstra pavúka. Ten mu 
zhotovil laná, ktoré pripevnil k stonke pevnej trávy. Laná rozdelil 
na dve polovice. Prvú polovicu upevnil na jednom brehu a druhú 

na druhom. Okto nemusel 
pohnúť ani prstom. O štyri dni 

boli s prácou hotoví.

„Chcem sa poďakovať našim dvom 
staviteľom,“ začala slávnostný príhovor 

pri spustení mostov kráľovná. Po príhovore 
prestrihla pásky. Ako prví vystúpili na mos-

ty stavitelia. Septo s nemalými obavami, Okto 
sebavedome. Keď boli na najvyššom bode, zdvihol sa 

silný vietor. Rozhojdal mosty. Mravce na brehu zhíkli. 
Septo sa pevne držal zábradlia a neisto pokračoval v ceste na druhý 
breh. Okto neveriacimi očami pozeral, ako sa pod náporom vetra 
trhajú laná držiace jeho dielo. O chvíľu sa všetky uvoľnili a vietor 
most aj so staviteľom schytil do náručia a odvial nevedno kam. 
Septo ticho stál na druhom brehu a bezmocne hľadel za ním. Potom 
ešte raz vykročil na most, aby sa vrátil k zdeseným druhom. Keď ho 
uvideli, privítali ho jasavým potleskom.
Kráľovná sa zdvihla zo svojho trónu. Pristúpila k Septovi, objala 

ho a dojato vyhlásila: „Tvoje dielo ťa 
nezradilo. Sme na teba hrdí.“
A čo sa dialo potom? Jeseň sa rozbehla 
po celom kráľovstve. Spolu s ňom 
sa ponáhľali aj mravce, 
aby stihli urobiť zásoby. 
Most sa len tak prehýbal 
pod ťarchou mravčích 
nákladov.
Časť prieskumníkov sa 
vybrala hľadať Okta. Podarilo sa im ho nájsť zamotaného v lanách 
až tesne pri hraniciach mravčieho kráľovstva. Vyslobodili ho a za-
hanbeného priviedli naspäť do mraveniska.
Septo sa stal hlavným staviteľom mraveniska, ale nespyšnel. Bol 
rád, že sa do toho pustil, no uvedomoval si, že len vďaka múdrosti 
a šikovnosti ostatných mravcov mohol most obstáť.

Čo hovorí sv. Bazil o mravcoch
... aj u nerozumných tvorov jestvuje isté vnímanie budúcnosti, 
a tak by sme pre prítomnú chvíľu nemali lipnúť na živote, ale 
celú horlivosť sústrediť na život budúceho veku. Milý priateľ, 
nebudeš sa namáhať, aby si prospel sám sebe? Neprihliadneš 
na príklad mravca (Prís 6,6) a nebudeš si počas terajšieho veku 
postupne ukladať úspory na odpočinok budúceho veku?
Mravec si v lete šporí potravu na zimu. Hoci sa ešte vôbec 
nehlásia mrzutosti zimy, on nelení a nemrhá čas, ale v naozaj 
neúnavnej horlivosti sa celkom oddáva tejto činnosti, kým si 
v svojich skladištiach nenahonobí nadostač potravy. Pravda, 
ani so zásobami nenarába ľahkomyseľne, ale v akejsi múdrej 
rozvážnosti si vymýšľa spôsoby, aby s touto potravou vystačil čo 
najdlhšie. Svojimi hryzadlami delí zrnká presne stredom vo dvo-
je, aby nezačali klíčiť a nestali sa preň z hľadiska potravy neuži-
točnými. Potom ich suší, len čo si všimne, že vlhnú; nevystavuje 
ich však za každých okolností, iba keď vopred cíti, že sa udrží 
bezoblačné počasie. Nerob si teda starosti! Neuvidíš z oblakov 
padať dážď dotiaľ, kým mravce vykladajú von svoje obilie.
Aká reč bude schopná vystihnúť, čie ucho zachytiť, koľko času 
bude stačiť, aby sa vyrozprávali a opísali všetky zázraky Stvori-
teľa? Aj my opakujme s prorokom: „Aké obrovské sú tvoje diela, 
Pane! Všetko si múdro urobil.“ (Ž 103, 24)

(Sv. Bazil Veľký: Homília IX.,O suchozemských živočíchoch)

No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté.
Ten odpovedal: „Idem, pane!“
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Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu? Odpovedali: 
„Ten prvý.“

Ale nešiel.

Farebné čísla
Aj my sa podobáme dvom bratom z podobenstva na leporele. 
Raz sa zachováme ako prvý a raz ako druhý. Najlepšie je však 
mať ochotné srdce, hneď ísť a urobiť to, čo treba. Môžeme sa 
učiť aj z prírody, ktorou nás Boh obklopil.
Úloha: Ak si podľa čísel vyfarbíš obrázok, odhalíš, čo je v 
ňom ukryté.

SLOVO

Zaujímavosti o mravcoch
Možno si to nevedel
Znalec života mravcov sa nazýva myrmekológ.
V roku 2006 bolo známych 11 844 druhov mravcov.
Robotnice majú podelené práce v mravenisku. Ako dojky sa starajú 
o vajíčka, larvy a kukly. Kŕmia a starajú sa aj o kráľovnú. Vykonávajú 
aj práce mimo mraveniska: zbierajú semená kvetov, odvláčajú ulovené 
živočíchy a dávajú pozor, aby do mraveniska nevnikol nijaký nepriateľ. 
Za jeden deň je celé mravenisko schopné skonzumovať asi 1 kg hmyzu, 
najmä ich lariev.
Mravcovi patrí rekord: najlepší vzpierač a prepravca. Váži len 8 miligra-
mov, ale dokáže zdvihnúť a preniesť až 31 ráz ťažšiu korisť. V jednom 
mravenisku žije asi 2 milióny mravcov. Sú chránené zákonom.

Mravčia škola
Mravce učia mladé mravce, ako si nájsť potravu, technikami, ktoré 
pripomínajú ľudskú školu. Učiteľ učí žiakov a tempo vzdelávania pri-
spôsobuje ich reakciám. Učenie pozorovali vedci na samiciach mravcov 
rodu Temnothorax albipennis. Keď sa samice vyberú hľadať potravu, 
často berú so sebou iné mravce. Ak druhý mravec nevie, kde hľadať je-
dlo, prvý ho to naučí. Žiak nasleduje učiteľa a podchvíľou sa zastavuje, 
aby si našiel orientačné body. Keď sa mu učiteľ vzdiali, žiak sa postaví 
na zadné nohy, nájde ho a uteká za ním. Učiteľ stále sleduje žiaka. Keď 
študent pátra po orientačných bodoch pridlho a vzdialenosť sa príliš 
zväčší, učiteľ na svojho žiaka počká. Pridá, ak je vzdialenosť medzi 
ním a žiakom prikrátka. Vedci vypočítali, že bez učiteľa hľadal mravec 
potravu priemerne 310 sekúnd, zatiaľ čo s učiteľom 201 sekúnd.
Keď sa učiteľ ponáhľa, vyhodí si žiaka na chrbát a za potravou ho 
odnesie. Táto metóda je tri razy rýchlejšia ako tandemový beh, žiak sa 
však nenaučí, ako za potravou prísť bez pomoci. Pravdepodobne preto, 
že nemal možnosť preskúmať okolie.
Keď sa žiak naučil cestu za jedlom, môže sa aj on stať učiteľom. Jeho 
cesta do hniezda je oveľa priamejšia a rýchlejšia, ako bola pri ceste 
s učiteľom.

Napíš nám
Vezmi do rúk pero a listový papier a napíš nám odpovede na otázky: 1. Čo sa stane, keď je lenivý murár? 2. Čo sa stane, keď je lenivý 
policajt? 3. Čo sa stane, keď si lenivý ty? Z odpovedí vylosujeme šťastlivca, ktorý dostane zaujímavú odmenu.
Odpovede pošli na adresu: Petra, n. o., Hlavná 1, P. O. BOX 204, 080 01 Prešov.

Legenda
1 – čierna; 2 – červená; 3 – ružová; 4 – hnedá; 5 – sivá; 6 – tma-
vomodrá; 7 – žltá; 8 – svetlozelená

Dada Kolesárová

24 

sl
ov

o 
– 

19
 –

 2
0/

20
08



Už dlhší  čas sledujem, že pastorácia 
Rómov na Slovensku je dosť segre-
govaná,  teda  pracuje  sa  len medzi 

Rómami a len s Rómami. V istej chvíli mi Boh 
vložil do srdca túžbu urobiť niečo spoločné 
pre Rómov aj Nerómov.
Nedávno som slúžil ako kňaz na 15-dňo-

vých duchovných cvičeniach nultého stupňa 
Hnutia Svetlo – Život, teda pre mládež od 13 
– 17 rokov. Táto oáza bola špecifická v tom, 
že sa na nej zúčastnila rómska aj nerómska 
mládež. Na prípravných stretnutiach sme sa 
pripravovali aj na problémové situácie typu: 
ja s ním (ňou) nechcem byť v izbe, v skupin-
ke, pri stole atď. Spočiatku aj keď sa to ne-
dávalo najavo slovne, kdesi vo vzduchu bolo 
cítiť neprijatie jedných druhými a myslím si, 
že to bolo vzájomné.
No  postupne,  ako  sa  Boh  začal  dotýkať 

sŕdc týchto mladých ľudí (a to bez rozdielu, 
v tom je náš Boh úžasný), začali padať múry 
rozdelenia. Veľmi ma oslovila jedna situácia, 
keď sme na dvanásty deň vyrábali znak oázy, 
ktorý mal danú oázu charakterizovať. Ani-
mátorka namaľovala postavičky – niektoré 
boli o čosi tmavšie ako ostatné – a pýtala sa 
účastníkov, čo vidia. 
Odpoveď znela: „Ľudí.“
„Ale akých ľudí?“ pokračovala animátorka 

v snahe identifikovať farbu pleti postavičiek. 
„Normálnych.“
Vtedy  som  si  uvedomil:  Boh  uzdravuje 

vnútorný zrak človeka.
Bol  to  veľmi  dobrý  (pre mňa  prorocký) 

pohľad na to, ako sa tí mladí držali za ruky, 
objímali,  trávili čas. Bez ohľadu na to, kto 
má  akú  farbu  pleti.  Bol  to Boh,  kto  zničil 
predsudky,  pohŕdanie,  opovrhovanie.  Bol 
to  Boh,  kto  uzdravoval  zranenia,  ktoré  si 
navzájom spôsobujeme už veky a on to uro-

bil v jednej chvíli, pre neho to nebol žiaden 
problém. Pre mňa to bolo potvrdenie toho, čo 
mi Boh kladie na srdce: Boh chce zmieriť so 
sebou tieto národy. Chce si z nich urobiť jeden 
národ, Boží Jeruzalem, jednu mocnú Cirkev. 
Aby už v nej nebolo ani Gréka, ani Žida, ani 
Róma, ani Neróma, aby sme v Ježišovi boli 
všetci jedno.
Verím a chválim Boha za to, že to raz tak 

bude. Martin Luther King mal podobný sen 
v USA a Boh mu ho pomaličky napĺňa. Aj 
ja snívam sen o  tom, že  raz na Slovensku 
rodičia nebudú strašiť deti „zlým cigánom, 
ktorý ich ukradne, ak nebudú dobré“ alebo 
„bradatým gádžom“. Snívam sen o tom, že 
naše deti nebudú chodiť zo škôl s plačom, 
lebo „spolužiak mi povedal, že nebude sedieť 
v  lavici  so  špinavým  cigánom  (gádžom)“. 

Snívam sen o tom, že raz naše kostoly budú 
naplnené a budú sa hemžiť farebnými tvára-
mi a nikto z toho nebude mať žiaden problém. 
Snívam sen o prebudení Slovenska a veľký 
zástup  prebudených  bude  z  radov Rómov. 
Boh  príde  s  veľkým požehnaním  do  tohto 
národa. Je to sen, ale Božie slovo hovorí, že 
Boh vie dať ešte viac, ako vie človek snívať.
Pri svedectvách na spomínanej oáze viacerí 

povedali, že sa vytvorila jedna rodina, a to aj 
napriek tomu, že každý bol iný. Vytvorili sa 
priateľstvá, vytvorilo sa krásne spoločenstvo, 
ktoré chválilo svojho Otca v nebi. Je to splne-
nie môjho sna v malom. Je to závdavok toho 
veľkého, čo Boh ešte v tejto veci bude robiť.
Nech  je  zvelebený Boh,  ktorý  koná  veľké 

veci v Božej cirkvi. n

svedectvo

 BIBlICKé OtáZnIKy MARICe KIPIKAŠOVeJ

Je pravda, že vyzutím obuvi sa uzatvárali 
dôležité obchody?

Vyzutie  obuvi  sa  spomína na niekoľ-
kých miestach vo Svätom písme (Ex 
3, 5; Dt 25, 9; Rút 4,  7;  Sk 7,  33). 

Vždy  plní  dôležitú  úlohu. Na  posvätných 
miestach  sa  obuv  odkladala  (Ex  3,  5).  Aj 
kňazi konali službu v chráme bosí. Vojnoví 
zajatci boli zbavovaní obuvi a šiat (2 Krn 28, 
15; Iz 20, 2nn). Keď sa vošlo do domu alebo 
sa zasadalo k stolu, zobúvala sa obuv (Lk 
7, 38; Sk 12, 8). 
Rút 4, 7 pripomína starý zvyk, podľa kto-

rého ten, kto niečo predával, zobul si pred 
staršími mesta obuv a podal ju kupujúcemu. 
Bol to symbol, že mu odovzdáva právo na 
majetok. Na iný zvyk upozorňuje Dt 25, 9. 

Najbližší  príbuzný,  ktorý  odmietol  vstúpiť 
do tzv. levirátneho manželstva s bezdetnou 
vdovou, bol privedený pred starších v brá-
ne. Odmietnutá vdova mu zobula  črievicu 
a pľuvla pred jeho tvár (nie na tvár), pretože 
nechcel splodiť potomka svojmu zomrelému 
bratovi. Tak vyjadrila svoje pohŕdanie a za-
mietnutie všetkých jeho práv, vyplývajúcich 
z príbuzenstva. 
Vrhnúť  na  niekoho  alebo  na  niečo  obuv 

znamenalo  zabrať  to,  alebo urobiť  z  neho 
otroka (Ž 60, 10). Chodiť bosý bolo výrazom 
úbohosti a poníženia (Iz 20, 2. 4; 2 Sam 15, 
30). Chodenie naboso bolo  tiež znamením 
smútku (Ez 24, 17. 23). n

Boh rúca múry rozdelenia
Peter Horváth
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BoH ako modlitba

Vedia totiž, nič im tak nezatvára cestu 
ako modlitba  k  Bohu.  Vo  všetkom 
ostatnom, čo človek podniká, dosiahne 

cieľ, ak vytrvá, iba s modlitbou zápasí až do 
poslednej chvíle.“

Duchovná cesta

Duchovná  cesta  k  Bohu  bola  navrhnutá 
Origenom, upresnená Evagriom a plne roz-
vinutá Maximom Vyznávačom. Delí  sa  do 
troch  etáp  alebo  fáz.  Prvým zastavením  je 

praktiki (cvičenie v čnosti), druhým physiki 
(kontemplácia prirodzenosti stvorení), tretím 
je cieľ cesty theologia (nazeranie Boha).
Druhá a tretia etapa sú spájané a označo-

vané spoločným názvom – kontemplatívny 
život. Niekedy  stupne nejdú  za  sebou  tak, 
žeby sa nasledujúce začínalo presne po pred-
chádzajúcom. Priame  záblesky Božej  slávy 
sú občas Bohom prepožičiavané ľuďom ako 
neočakávaný dar, ešte predtým, ako začali ľu-
tovať a odovzdali sa boju „aktívneho života“. 
A naopak, akokoľvek hlboko môže byť človek 

Bohom zasvätený do tajomstva kontemplácie, 
musí  stále  bojovať  proti  pokušeniam.  Spo-
menuté tri časti cesty nie sú ani tak po sebe 
nasledujúce, ako skôr súbežné.

Prvá etapa

Cvičenie sa v čnostiach sa začína ľútosťou. 
Pokrstený kresťan načúva hlasu  svedomia 
a  užíva  silu  svojej  slobodnej  vôle.  Zápasí 
a s Božou pomocou sa snaží uniknúť z otroc-
tva svojich vášní. Tým, že plní prikázania, 
rastie v poznaní dobra a rozoznávania zla, 
vyvíja svoj zmysel pre mravnosť a postupne 
dosahuje čistotu srdca – konečnú fázu prvej 
etapy.  Je  označovaná aj  ako aktívny  život. 
Vyžaduje z našej strany boj, vytrvalé uplat-
ňovanie slobodnej vôle.
Sv. Makarios  hovorí,  že  ľudská  vôľa  je 

základnou podmienkou,  bez  ktorej  sa Boh 
nezaobíde. Naša spása závisí od súbežnosti 
Božej  iniciatívy  a  ľudskej  odpovede.  To,  čo 
činí Boh, je neporovnateľne dôležitejšie, ale 

bohoslovie

Bratia sa pýtali otca Agathona:
„Ktorá čnosť medzi všetkými našimi čnosťami vyžaduje najväčšie 
úsilie?“
„Odpusťte,“ odpovedal otec, „ale ja si myslím, že nie je nič namáha-
vejšie ako modlitba k Bohu. Zakaždým, keď sa človek chce modliť, 
podrobujú ho jeho nepriatelia démoni skúške v snahe zabrániť mu 
v tom.  

Igor SucHý
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ľudská účasť je rovnako potrebná. Potrebná 
je  zbožná  vytrvalosť.  Človek musí  pôsobiť 
násilie  svojmu  padlému  ja,  preto  nebeské 
kráľovstvo  trpí  násilie  a  „násilníci  sa  ho 
zmocňujú“ (Mt 11, 12).
Teofan Zatvornik: „Nič neprichádza bez úsi-

lia. Božia pomoc je vždy pripravená nablízku, 
ale  je  poskytovaná  iba  tým,  ktorí  hľadajú 
a pracujú, a to iba tým z tých, ktorí po tom, čo 
vydajú všetky sily v skúškach, volajú z hĺbky 
srdca: ,Pane, pomôž nám.’“
A  čo  znamenajú  všetky  tie  slová  o  úsilí 

a utrpení v praxi?
Chcú  povedať,  že  náš  vzťah  k  Bohu  je 

dennodenne  obnovovaný  prostredníctvom 
živej modlitby  a modlitba,  ako  pripomína 
otec Agathon, je najťažšia zo všetkých úloh. 
Ak nevnímame modlitbu ako obtiažnu, je to 
asi preto, že sme sa ešte nezačali skutočne 
modliť.

Metanoia

Grécky  termín metanoia  znamená najprv 
zmenu zmýšľania. Presne chápané pokánie 
nie  je negatívne, ale pozitívne. Neznamená 
teda  sebapoškodzovanie  alebo  výčitky  sve-
domia, ale obrátenie: úplné obrátenie celého 
nášho  života  k  Bohu. Nevnímame ho  len 
ako návrat s ľútosťou, ale i ako cestu napred 
s nádejou – nie ako zostup k vlastným nedo-
statkom, ale výstup k Božej láske. Nesmieme 
pozerať na  to,  čím sme nedokázali byť, ale 
na to, čím sa teraz môžeme z Božej milosti 
stať. V tomto zmysle pokánie nie je iba jed-
norazovým aktom, základným krokom, ale 
trvalým stavom, postojom srdca a vôle, ktorý 
potrebuje  byť ustavične obnovovaný až do 
konca života.
Pokánie, zmena zmýšľania, vedie k bdelosti. 

Grécky  termín nepsis  znamená  striezlivosť 
a bdelosť – oproti stavu drogovej závislosti 
alebo  alkoholickej  otupenosti.  Bdelosťou 
rozumieme okrem iného byť prítomný tam, 
kde  som  –  na  tomto mieste  v  priestore 
a v tento prítomný moment. Všetci sme často 
rozptýlení a vnútorne rozdelení, nevnímame 
prítomnú  chvíľu,  ale  s nostalgiou myslíme 
na minulosť alebo premýšľame s obavami či 
túžbou o budúcnosti. Pokiaľ chceme skutočne 
zodpovedne  plánovať  budúcnosť, musíme 
o nej premýšľať iba v závislosti od prítomného 
okamihu.
Iba v prítomnej chvíli zažívajú ľudia realitu 

v plnosti: tak, ako je to vlastné Bohu, slobod-
ne a bezprostredne. Človek, ktorý žije nepsis, 
je ten, ktorý chápe túto svätosť prítomného 
okamihu a  túži  v nej  žiť.  Sám sebe hovorí 
podľa  Pavla  Evdokimova:  „Hodina,  ktorú 
práve prežívaš, človek, ktorého stretávaš tu 
a teraz, úloha, ktorá je pred tebou v tejto chvíli 
postavená,  to  je  to najdôležitejšie v  tvojom 
živote.“
Rastúcou  ostražitosťou  a  sebapoznaním 

začína pútnik na ceste nadobúdať schopnosti 
rozlišovania – diakrisis. Vďaka tejto schop-
nosti rozlišovať môže potom oveľa citlivejšie 
vnímať to, čo sa v ňom odohráva.

Očistené srdce

Kniha  Prísloví  hovorí:  „Veľmi  stráž  svoje 
srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.“ 
(4, 23) Srdce nie je iba jeden z orgánov tela, 
miesto emócií a afektov, ale duchovné cen-
trum  ľudskej  existencie  stvorenej  na Boží 
obraz – hlbina a pravda nášho ja.
Podstatným aspektom ochrany srdca je boj 

proti  vášňam.  Vášňami  tu  nie  je myslená 
len  sexuálna  túžba,  ale  každá nezriadená 
žiadostivosť  alebo  túžba,  ktorá  si  násilne 
podrobuje dušu.
Niektorí z otcov hľadia na vášne ako na dy-

namické podnety dané človekovi od začiatku 
od Boha, a preto  ich chápu ako v podstate 
dobré, teraz však pokrivené hriechom. Preto 
vášne treba očisťovať, nie usmrcovať; treba 
kultivovať, nie vykoreňovať; nech sú užívané 
pozitívne.
Na duchovnej rovine sú vášne očisťované 

modlitbou, spoveďou, pravidelným prijíma-
ním  Eucharistie,  denným  čítaním  Písma, 
nasmerovaním mysle k tomu, čo je dobré. Na 
telesnej úrovni potom predovšetkým pôstom 
a zdržanlivosťou.
Očistením  vášní  dosahujeme  s  pomocou 

Božej milosti to, čo Evagrios nazýva apatheia, 
čiže nepodliehanie vášňam.  Je  to pozitívny 
stav znovu zjednotenia a duchovnej  slobo-
dy, ktorý nám umožní odolávať pokušeniu. 
Apatheia môže  byť  asi  najlepšie  preložená 
ako čistota srdca.

Druhá etapa

Kontemplácia  prirodzenosti  stvorení  pre-
hlbuje  vnímanie  podstaty  stvorených  vecí, 
odhaľuje vo všetkom prítomnosť Stvoriteľa. Je 
to kontemplácia prírody v Bohu alebo Boha 
v prírode a skrze ňu. Kontemplácia čohokoľ-
vek nie je možná bez nepsis – bdelosti. Ne-
môžeme rozjímať o niečom, ani o samotnom 
Bohu, bez toho, že budeme skutočne prítomní 
tam, kde práve sme, úplne sústredení na túto 
prítomnú chvíľu a miesto.
Nazerať  to,  čo  existuje,  znamená začať  si 

uvedomovať skutočný rozmer svätosti priesto-
ru a času. Táto vec, táto osoba, s ktorou sa 
rozprávam, tento okamih v čase – všetko je 
sväté, všetko je v tom najvlastnejšom zmysle 
neopakovateľné, a preto je nekonečne cenné. 
Naša kontemplácia prírody, ak nie je potvrde-
ná aktívnym životom, stáva sa iba estetickou 
alebo romantickou činnosťou a nedosiahne 
skutočne etickú, nieto duchovnú úroveň.
Kontemplácia prírody znamená, že vidíme 

všetky veci, osoby a okamihy ako znamenie 
Božieho  tajomstva.  Bez  sebazaprenia,  bez 

asketickej sebadisciplíny nemôžeme poznať 
pravú krásu sveta. To  je dôvod, prečo čistá 
kontemplácia neexistuje bez pokánia.

Ježišova modlitba

V Písme, v liturgických textoch a v prírode 
sa  stretávame  s množstvom  slov,  obrazov 
a  symbolov Boha,  ktorých najhlbší  zmysel 
sa učíme odkrývať tak, že v nich prebývame 
modlitbou. Ako hovorí Evagrios, modlitba je 
odložením myšlienok a v pokoji a tichu načú-
vaním Boha. Poznanie spojené s vnútorným 
pokojom Gréci poznajú pod názvom hesychia 
–  koncentrácia  kombinovaná  s  vnútorným 
pokojom. Nemôže sa však chápať v negatív-
nom zmysle, ako absencia  reči a vonkajšej 
aktivity, ale pozitívne – ako cesta otvorenosti 
ľudského srdca láske.
Ale ako prestať hovoriť a začať načúvať?
Zo  všetkých návodov k modlitbe  je  tento 

najťažší. Nemá význam hovoriť si: „nemysli“, 
nie je to niečo, čo by sme mohli dosiahnuť iba 
silou vôle. Nepokojná myseľ od nás žiada čin-
nosť. Myseľ potrebuje nejakú úlohu, ktorá by 
ju udržovala v činnosti a zároveň jej umožnila 
presahovať von, za samú seba, k pokoju.
Vo  východnej  tradícii ma  takúto  funkciu 

časté opakovanie krátkych modlitieb, najmä 
Ježišovej modlitby. Keď  recitujeme  Ježišovu 
modlitbu,  snažíme  sa  vyhnúť  akýmkoľvek 
konkrétnym predstavám a obrazom. Modlitba 
nie  je meditáciou, ktorá využíva predstavi-
vosť, keď rozjímame nad jednotlivými udalos-
ťami z Ježišovho života. Sústreďujeme svoju 
pozornosť na slová alebo do slov. Nie  je  to 
hypnotické zaklínadlo, ale veta plná zmyslu, 
zvolanie určené druhej osobe. Cieľom nie je 
relaxácia, ale ostražitosť. Nie spánok s otvo-
renými očami,  ale  živá modlitba. Obyčajne 
rozlišujeme tri dôležité etapy. Prvá z nich je 
„modlitba perí“. Ako preniká hlbšie, hovoríme 
o  „modlitbe  intelektu“,  duchovnej modlit-
be. Nakoniec  intelekt  „zostupuje“  do  srdca 
a zjednocuje sa s ním. Modlitba sa tak stáva 
modlitbou srdca alebo presnejšie „modlitbou 
intelektu v srdci“.
Posledným zmyslom duchovnej  cesty  nie 

je  stať  sa  príkladnou osobou,  ktorá hovorí 
v  určenej  dobe  určené modlitby,  ide  o  to 
byť  osobou,  ktorá  je  naplnená modlitbou 
uprostred všetkých aktivít.

Tretia etapa

Po  čase  slová modlitby ustúpia  do  poza-
dia  alebo  zmiznú a na  ich miesto nastúpi 
bezprostredné  zakúsenie Božej  prítomnosti 
a lásky.
V  priamom nazeraní  Boha,  ktorý  nie  je 

iba vo všetkom, ale i nad a za všetkým, už 
kresťan nezakusuje Boha  iba cez svedomie 
a stvorené veci. Stretáva Boha tvárou v tvár 
v bezprostrednej jednote lásky. n
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Hlas, čo sa rozprestiera
aj v prešovskej katedrále

História  speváckych  zborov,  ktorých 
pôsobenie v prešovskej katedrále  je 
datované od roku 1885, sprevádza-

la na historickom oblúku dejiny Prešovskej 
archieparchie.  Katedrálne  zbory  sa  stali 
nedeliteľnou súčasťou všetkých významných 
cirkevných udalostí Prešovského biskupstva 
až  podnes.  Po  násilnej  likvidácii  Grécko-
katolíckej  cirkvi  v  Československu  v  roku 
1950 sa chrámový zbor odmlčal na takmer 
20  rokov.  Jeho  posledným  dirigentom  bol 
Dr. Juraj Bobák.
Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v Česko-

slovensku v roku 1968 bola pod vedením dnes 
už nebohého Gabriela Mirossaya obnovená aj 
činnosť zboru. Lebo – ako rád prízvukoval – 
kde je katedrálny chrám, musí byť aj katedrál-

ny zbor. 29. júla 1968 sa zišlo na prvej skúške 
okolo 40 nadšencov zborového spevu, medzi 
ktorými boli mnohí s vynikajúcim hlasovým 
fondom, takže dirigent pán Mirossay mohol 
takmer okamžite začať s nácvikom skladieb. 
V nedeľu 1. septembra 1968 zbor prvýkrát ve-
rejne vystúpil na veľkej sv. liturgii. Preplnený 
chrám prekvapil úrovňou interpretácie skla-
dieb a ich počtom. Po ďalších dvoch týždňoch 
bol už zbor schopný zaspievať celú liturgiu. 
Pri  tejto  príležitosti  nemožno nespomenúť 
mená zakladajúcich, dnes už poväčšine nebo-
hých, členov spevokolu: Barboru Dorčákovú, 
Alžbetu Mižičkovú, Máriu Millyovú,  Elenu 
Krasovú, Máriu Guttekovú, Alžbetu Rusin-
kovú,  Ivanu Nirodovú, Máriu  Jurčišinovú, 
Martu Jamriškovú, Máriu Radvanskú, Auréliu 

Petríkovú, Máriu  Semanovú, Mikuláša  Jor-
dána, Jozefa Suchého, Michala Boňku, Jána 
Šestáka, Mikuláša  Semana,  Jána Uhlára, 
Miroslava Suchého, Michala Dudiča, Imricha 
Marinčáka,  Štefana a Máriu Krajňákovcov, 
Jána Chovanca a mnoho ďalších. 
Po zmene spoločenského zriadenia v roku 

1989  nastali  nové,  žičlivé  podmienky  pre 
účinkovanie zboru nielen v rámci Prešovskej 
eparchie, ale aj v zahraničí.
Jedinečnosťou  zboru  je,  že  skladby  inter-

pretuje v cirkevnoslovanskom jazyku, a túto 
vzácnosť a výnimočnosť si udržuje dodnes. 
Základný  repertoár  zboru  tvoria  liturgické 
skladby,  ktoré  pravidelne  prezentuje  pri 
liturgiách  v Katedrálnom  chráme  sv.  Jána 
Krstiteľa v Prešove, ale príležitostne aj v iných 
farnostiach, a to nielen v rámci Prešovského 
protopresbyterátu. Členská základňa súčas-
ného  spevokolu  bola  vytvorená  spevákmi, 
ktorí  prišli  do  zboru najmä  po  roku  1989 
a zotrvali v jeho radoch dodnes – už takmer 
dvadsať rokov. Mnohí speváci sú v spevokole 
už takmer 30 rokov a viac. Patrí medzi nich 

história

Akékoľvek výročie v živote jednotlivca či spoločnosti je dôvodom 
na zamyslenie sa a bilancovanie, osobitne toho dobrého, užitoč-
ného a prospešného. Čas na obzretie sa späť sa natíska aj pri prí-
ležitosti 40. výročia obnovenia činnosti prešovského Katedrálneho 
zboru sv. Jána Krstiteľa po roku 1968. 

Peter kRAJňák, st.

40-ročné jubileum prešovského Katedrálneho zboru sv. Jána Krstiteľa
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Mária Prusáková, František Mihalčin, Mária 
Drábová, Peter Krajňák, Andrej Rusinkovič, 
Valéria Hricovová,  Irena Kulanová. Zbor  je 
sporadicky doplňovaný novými  členmi,  ale 
potreba nových, mladých členov je každým 
rokom  aktuálnejšia.  Zbor  zvlášť  po  roku 
1989  účinkoval  na mnohých  kultúrnych 
a spoločenských podujatiach doma aj v za-
hraničí,  kde  prezentoval  nielen Slovensko, 
Prešovskú eparchiu a Gréckokatolícku cirkev, 
ale aj samotné mesto Prešov. Podľa vedenej 
evidencie vystúpení zbor počas svojej obnove-
nej 40-ročnej existencie absolvoval vyše 1 500 
vystúpení. V zahraničí zbor vystúpil v Ríme, 
Lurdoch,  Fatime,  Fishigene  v  Švajčiarsku, 
Krakove, Čenstochovej, Osvienčime, Nyíregy-
háze, Máriapócsi, Užhorode, Ťačive, Ruskom 
Kerestúre a inde. Medzi jeho najvýznamnejšie 
vystúpenie patrilo účinkovanie spolu s ďal-
šími  spevokolmi  pri  návšteve  pápeža  Jána 
Pavla II. v Máriapócsi v Maďarsku v roku 1991 
a 2. júla 1995 pri historickej návšteve Jána 
Pavla II. v Prešove. Doteraz sa zbor prezen-
toval vydaním dlhotrvajúcej LP platne Hore 
srdcia  (1990), audiokazety Chorály  (1993) 

a CD nosiča Spasi mja, Bože môj  (2007).V 
súčasnosti  je  pripravený  na  vydanie  CD 
nosič s repertoárom vianočných kolied. Na-
hrávky spevokolu boli použité aj v mnohých 
televíznych a rozhlasových dokumentárnych 
filmoch a publicistických reláciách. Zbor sa 
aktívne zúčastňuje na priamych prenosoch 
Slovenského  rozhlasu a Rádia Lumen, ako 
aj Slovenskej televízie z bohoslužieb v kated-
rálnom chráme, ale príležitostne aj z  iných 
cirkevných a spoločenských podujatí.
Výročie prešovského katedrálneho zboru je 

príležitosťou úprimne vysloviť vďaku a uzna-
nie za to, že zbor z lásky jeho zakladateľov 
vznikol a existuje zásluhou ľudí milujúcich 
svoj obrad a zborový liturgický spev. Nezištná 
práca spevokolu na čele s jeho dirigentkou, 
určite  neľahká  a  obdivuhodná,  zahŕňa  zá-
roveň v sebe aj zodpovednosť za jeho ďalšie 
pôsobenie a rozvíjanie zborového speváckeho 
umenia, aby dedičstvo našej cirkvi a životo-
darné tradície a hodnoty východného obradu 
aj jeho pričinením ostali zachované pre bu-
dúcnosť. n

Emil Korba

Z    jesenných  veršov
Zas z polí prinášajú plody posledné.

Zas z ohňov k nebu stúpa strniskový dym.

A obraz detstva, ktorý nebledne,

sa znovu vracia, skladá nový rým...

Prastará pieseň sťahovavých vtákov

si na prah dverí unavená sadá,

šľahaná výškou, bitá od mrakov

opojnú nehu úľavy tu hľadá...

Jesene, clivé jesene, váš sivý dym

zastiera očí a štipľavo sa pýta:

koľké som videl už a koľké uvidím?

Odpoveď nemá, len mlčí v sebe skrytá...

Keď k príchodu jesene vtáky spievajú,

môj tichý pohľad a zo starej role dym

v zovretej túžbe k výšinám sa zbiehajú:

Raz s nimi k tvojim výškam i ja poletím...

zo zbierky Poézia
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zamyslenie

Rozmýšľal som, či kresťanstvo nie je 
predsa len prežitkom. Či by nebolo 
efektívnejšie vybrať sa inou životnou 

cestou, napríklad cestou nejakého iného 
náboženstva, alebo náboženských praktík, 
ktoré dnes tak trocha žnú úspech, prípadne 
cestou konzumného spôsobu života.

V súvislosti so svojimi myšlienkami som 
si spomenul na náboženskú praktiku bud-
hizmu – mantrovanie. Pri tejto praktike sa 
mnohokrát opakujú slová Óm Mani Padmé 
Húm, ktorých približný preklad znie „ty 
klenot v lotosovom kvete“. Ten, kto to robí, 
tým chce získať väčší pokoj a koncentráciu, 
chce vlastne očistiť svoje telo, reč a myseľ. 
Nie, nechcem posudzovať, či je táto prakti-

ka nezmyslom, alebo nie. Možno niekomu 
pomáha, aj keď si myslím, že ovocie man-
trovania nie je príliš trvácne.

V tom som sa pozrel na ikonu Krista 
v hlavnom rade ikonostasu, hľadel som mu 
do očí a pýtal som sa seba samého, či pri-
náša niečo viac, ako prináša mantrovanie. 
Pýtal som sa, pýtam sa aj teraz a myslím, 
že sa budem pýtať aj v budúcnosti. Aj ja som 
totiž človekom, ktorý nie je pokojný, ktorý 
mnohokrát za deň stráca koncentráciu, 
ktorý si uvedomuje, že na mnohé nestačí. 
Nemôžem povedať, že to znášam ľahko, 
a tak aj ja hľadám niečo, čo mi pomôže. 
Bombardovaný riešeniami prostredia, v kto-
rom žijem, premýšľam a skúmam, o čom sú. 

Zrazu mi napadlo niekoľko Kristových slov 
z Matúšovho evanjelia: „Preto vám hovorím: 
,Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete 
jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či 
život nie je viac ako jedlo a telo viac ako 
odev? Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú 
ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, 
a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa 
viac ako ony?“ (Mt 6, 25 – 26) Uvedomil 
som si, že tieto slová sú akési iné ako 
Óm Mani Padmé Húm. Že ma vťahujú do 
vzťahu s Bohom, ktorý mi vo svojej láske 
núka pomocnú ruku. Uvedomil som si, 
že tieto Božie slová mi dávajú oveľa viac 
istoty ako odriekanie tajomnej formulky, 
ktorá má mať akúsi moc! Nájsť sa v objatí 
Krista znamená niečo podobné, ako nájsť sa 
v náručí milujúcej matky, ktorá je pre dieťa 
nenahraditeľnou istotou.

Dedičstvo, ktoré nám zanechali sv. Cyril 
a Metod, súvisí aj s týmto, a preto má veľkú 
hodnotu. Chráňme si ho! Nie ako despotickí 
a netolerantní kresťania, ale ako ľudia pre-
zieraví a zrelí, ktorí si veľmi dobre vedia spo-
čítať, čo by ich stála strata tejto perly. n

Nestačilo by predsa 
len iba mantrovanie?
Teodor SlOvANSký
 
Bol som vo sviatok svätých apoštolom rovných Cyrila a metoda 
v Božom chráme. Chrám nebol ani zďaleka plný, a tak som po-
čas svätej liturgie premýšľal o hodnote kresťanského posolstva 
pre človeka. 

Archeológovia  pravdepodobne našli  hlavné mesto niekdajšej 
významnej ríše Mitanni. Podľa doterajších zistení počas arche-
ologického výskumu v severnej Sýrii od roku 2005 by sa mesto 

Vašukani mohlo nachádzať v lokalite Tell Fecheriye. V rozhovore pre 
agentúru SITA to uviedol odborný riaditeľ Slovenského archeologic-
kého a historického inštitútu (SAHI) Drahoslav Hulínek. Koncesiu na 
archeologické práce získala Freie Universität Berlin.
Výskum vedie riaditeľ Inštitútu pre blízkovýchodnú archeológiu na 

univerzite Dominik Bonatz v kooperácii s miestnym úradom Antiquity, 
jeho pobočkou v Haaseke a tiež so spomínaným SAHI. Práve SAHI 
z väčšej  časti  samotný výskum financuje. Ríša Mitanni sa  rozpre-
stierala na území  severnej  Sýrie,  tzv.  sýrskej Mezopotámie,  až  po 
Stredozemné more. Podľa Hulínka zaznamenala najväčší rozkvet v 2. 
tisícročí pred naším letopočtom, najmä v rokoch 1 500 – 1 300. Ríša 

Mitanni bola v tomto období spolu s Chetitskou ríšou a Egyptom do-
minantnou mocnosťou východného Stredomoria a Blízkeho východu. 
Kontrolovala obchodné trasy, ktoré viedli z východu na západ a do 
vnútrozemia Ázie. V minulosti sa viackrát uvažovalo o tom, že hlavné 
mesto tejto ríše sa nachádza v oblasti Tell Fecheriye. Od roku 2005 
prebieha v sýrskom meste Tell Fecheriye archeologický výskum.
Počas výskumných prác sa podarilo nájsť napríklad mohutné zvyšky 

objektov z nepálených tehál. Ide o architektúru zo stredoasýrskeho 
obdobia. K  významnejším nálezom patria honosné hroby,  kde  sa 
našli aj zlaté šperky a hrkálky. Ďalšie nálezy pochádzajú podľa Hu-
línka z rímskej, novoasýrskej či ranobyzantskej doby. Výskum v Tell 
Fecheriye patrí k tzv. dlhodobejším kampaniam, takže môže trvať aj 
niekoľko rokov. n

Zdroj: SITA

 ZAUJíMAVOSť

Biblická ríša Mitanni vydala svoje hlavné mesto
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 literárna súťaž

Spíš pokojným spánkom v matkinom 
náručí a snívaš svoj detský sen. Tvoja 
tvár, stvorená na Boží obraz, prezrá-

dza, že je to úžasný sen, o ktorom vieš iba 
ty a tvoj nebeský Otec. Pokoj, ktorý z teba 
vyžaruje, je Božím pokojom, ktorý sa zo 
sveta dospelých už takmer úplne vytratil. 
Je to tak aj napriek slovám, ktoré mnohí 
poznajú: „Ak nebudete ako deti, nikdy 
nevojdete do kráľovstva nebeského“. Aj 
tvoja mama tie slová pozná a pri pohľade 
na teba si ich chce vryť do pamäti. Má pred 
sebou veľmi dôležité poslanie matky, no 
teraz, keď si ešte len maličkým batôžkom 
v jej náručí, myslí na to, ako veľa sa musí 
naučiť aj ona od teba.

Nebeský Otec ťa zveril tvojej 
mame, aby ťa milovala, chrá-
nila, povzbudzovala a pomá-
hala ti, kým nebudeš veľký. Si 
pokojný, lebo ona je pri tebe 
a ty sa od prvého okamihu 
svojho života spoliehaš na 
ňu. Mama ťa naučí prvým 
krokom aj prvým slovám. No 
dozvieš sa od nej aj to, že 
obaja potrebujete ochrannú 
ruku, a tú nad vami drží 
nebeský Otec. Naučí ťa roz-
právať sa s ním a milovať ho. 
To je modlitba. On ťa bude 
počúvať aj vtedy, keď ostatní 
na teba nebudú mať čas. Dá 
ti toľko lásky, koľko ti nemôže 
dať nikto iný. Tvoja mamka 
bude iste často unavená 
a zaneprázdnená mnohými 
povinnosťami, preto jej musíš 
pomáhať, keď troška pod-
rastieš. Buď k nej trpezlivý, 
lebo aj ona bude potrebovať 
veľa trpezlivosti. Za jej lásku 
sa odplácaj láskou, a keď 
bude veľmi ustatá, nechaj ju, 
nech si oddýchne. Ty však 
nemusíš byť preto smutný, 
lebo tvoj Otec ti dal aj mamu, 
ktorá nikdy nie je unavená 
a vždy môžeš k nej prísť. Má 
krásne meno – Mária. Je to 
kráľovná nebies, Panna naj-
čistejšia a najvznešenejšia, 
je to mama všetkých mám, 
otcov, detí. Ona nás všetkých 
miluje a každému pomáha, 
každé svoje pozemské dieťa 

veľmi ľúbi a má o neho starosť. Nie je to 
však rozprávková bytosť, je to naša nao-
zajstná mama. Aj ty ju budeš potrebovať, 
preto k nej prichádzaj každý deň a neza-
budni jej povedať vždy niečo milé. Veľmi 
sa poteší. Teraz sa na tvojej tváričke objavil 
úsmev. Si šťastné dieťa, lebo máš dve milu-
júce mamy. Tá, ktorá ťa drží na rukách, sa 
o teba bude starať tu na zemi, bude ťa ľúbiť 
a naučí ťa milovať Boha a ľudí. Nebeská 
mama s tebou bude v každej chvíli života. 
Aj vtedy, keď tvoja mama bude musieť odísť, 
mamka Mária bude vždy s tebou. Keď budeš 
celkom tichučko, pocítiš jej blízkosť. Vtedy 
sa s ňou rozprávaj a ona bude načúvať 
tvojmu hlasu, bude ťa ľúbiť a chrániť. Vždy 

a všade.
Musím ti však povedať ešte 

čosi dôležité. Na svete sú aj 
mamy, ktoré svojim deťom 
nehovoria o tom, že majú ešte 
jednu mamku – v nebi. Tieto 
deti nevedia nič o Bohu ani 
o svojej nebeskej Matke, preto 
sú často smutné a opustené. 
Keď vyrastieš, budeš môcť 
rozprávať každému o tom, 
že si nikdy nebol sám, lebo 
si mal mamu, ktorá ťa ľú-
bila skutočnou nesebeckou 
láskou a povedala ti všetko 
o tvojej mamke Márii aj o tvo-
jom nebeskom Otcovi. Povie 
ti aj o mne. O tvojom anjelo-
vi strážnom, ktorý ťa vždy 
ochraňuje. Naučí ťa modliť 
sa aj za smutné a opustené 
deti, ktoré nemali také šťastie 
ako ty. Preto nezabudni vždy 
ďakovať. Za všetko: za svoju 
pozemskú mamku, ocka, za 
lásku, trpezlivosť, za každý 
deň, za všetky dary, ktorými 
ťa nebeský Otec obdarúva. 
Za slniečko aj dážď, za kvety 
v tráve, za vetrík, ktorý ti 
strapatí vlásky, za chlebík 
aj pohár mlieka. Teraz si 
ešte maličký, ale každé dieťa 
rýchlo vyrastie, a potom sa 
mnohé veci zmenia. Svojím 
životom ukážeš, čomu ťa 
naučila tvoja mama, ktorá ťa 
teraz drží v náručí: milovať 
Boha a ľudí a byť vďačný za 
všetko. n

Strážny aNjEl
katarína kISEľOvá

Janko Choma

Nie je mamka
ako mamka

Že nie je mamka ako mamka?

Keď dieťa pije a jedlo hamká,

keď vystiera rúčku za mamkou

a celý svet je hádankou,

vtedy sa stane pre dieťa darom

bezpečným prístavom, jedinou tvárou.

Ľúbezným hlasom, čo záhadne zneje,

v objatí mamky sa šťastne smeje.

Krôčik za krôčkom, slovo za slovom

poznáva život a kráča dvorom.

Maľuje slnko, kreslí si dom,

ocka a mamku chce mať v ňom.

Začne sa kľukatiť každučká cesta,

odretým kolienkom nezbednosť trestá.

Zabúda na bolesť na každom ihrisku,

keď padne do trávy a mamka je nablízku.

No nie je matka ako matka,

niektorá bije, iná hladká.

A tak väčšej krásy azda niet,

keď mamka zdobí nehou detský svet.

Keď každé ráno deťom rozčesáva vlásky

a nechá v sebe horieť plameň lásky.

Naučí deti modlitbičku zrána,

tak otvára sa deťom vo večnosti brána.

S dôverou k Márii neprestajne prosí

o ochranu detí, čo si v srdci nosí.
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ako rozpoznať Boží hlas? 

Ak  čítame Božie  slovo,  nachádzame 
príklady mnohých ľudí, ktorí sa usi-
lovali  porozumieť Božiemu volaniu. 

Zoberme si príklad Samuela (1 Sam 1, 30). 
Samuel  bol malý  chlapec.  Slúžil  v  chráme, 
keď začul hlas, ktorý ho volá po mene. Do-
mnieval sa, že je to hlas veľkňaza Héliho. Héli 
správne rozpoznal, že je to hlas Boží, ktorý 
volá Samuela po mene. Preto mu radí, ako 
odpovedať: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.“ 
Samuel potreboval Héliho, aby mu povedal, 
že hlas, ktorý počul, bol hlasom Božím. On 
sám nerozpoznal tento hlas.
Iný príklad nachádzame u Andreja a druhé-

ho učeníka, keď boli s Jánom Krstiteľom. Ján 
uvidel  Ježiša  prechádzať  okolo,  ukázal  na 
neho a zvolal: „Hľa, Baránok Boží.“ Ako to 
počuli, vydali sa za  Ježišom a stali sa  jeho 

učeníkmi  (Jn 1,  35 – 40).  Potrebovali  Jána 
Krstiteľa,  aby  im ukázal  na  Ježiša,  aby ho 
mohli nasledovať.
Ak sa usilujeme objaviť Boží hlas vo svojom 

živote, vstupujeme vlastne do času rozpozná-
vania,  to  znamená  oddeľovania,  preosie-
vania,  triedenia  informácií.  Je  tiež  časom, 
v  ktorom  sa usilujeme  vidieť  očami nášho 
srdca Boží plán pre náš život a naše miesto 
v tomto pláne. Je to tiež čas, keď dovoľujeme 
sami sebe, aby sme boli otvorení na prijatie 
tohto Božieho plánu.

Volanie

Prvá fáza rozpoznávania je uvedomenie si 
tohto volania. Sme volaní k počúvaniu Boha, 
seba samých a tých, čo sú vôkol nás.

Ak máme  počúvať  Boha,  je  nevyhnutná 
modlitba.  Potrebujeme  čas na  intímny  roz-
hovor s Bohom, aby sme ho prosili o pomoc 
a vedenie. Pozrime sa na Ježišov život, na to, 
aké dôležité miesto mala modlitba v procese 
rozpoznávania.  Pri  čítaní  evanjelia  sa  do-
zvedáme,  že pred každou dôležitou voľbou 
ostával sám v modlitbe. Urobil tak pred voľ-
bou Dvanástich, ako aj pred svojím utrpením 
a  smrťou. Boží  hlas môžeme  počuť  aj  cez 
hlasy tých, čo sú okolo nás. Naše povolanie 
nie je iba pre nás samých, ale je volaním pre 
druhých, volaním k službe druhým, volaním 
k modlitbe za druhých.

otázky k 1. fáze: Ako  rozoznávam Boží 
hlas  uprostred  kakofónie  vôkol  seba? Ako 
počúvam? Koho počúvam? Koľko času venu-
jem modlitbe? Prosím Boha o pomoc v úsilí 
o  rozpoznanie môjho  povolania  v  živote? 
Poradil mi niekto, že by som si eventuálne 
mohol vybrať cestu kňazstva alebo rehoľného 
života? Rozpoznal niekto moje dary a talenty 
a upozornil ma na to? Prijímam tieto hlasy 
ako Božie vedenie k povolaniu v mojom živo-
te? Ako preosievam tieto informácie?

katechéza

Ako počuť Božie volanie vo svojom živote?
Ako porozumieť tomu, čo počujeme?
Tieto otázky boli kladené po stáročia a budú aj v budúcnosti kla-
dené tými, ktorí sa namáhajú rozpoznať Božiu prítomnosť a jeho 
volanie vo svojich životoch. 

Markijan M. GREŠkO OSBM

Silu Božieho hlasu pre židov symbolizovalo aj trúbenie na šofar - roh. Ilustračná snímka: www.helperin.com
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Zbieranie
Druhá fáza je zbieranie informácií a starost-

livé skúmanie mnohých možností, ktoré sa 
pred nami otvárajú. Rozpoznávanie duchov-
ného povolania je ako obojsmerná ulica. Vy-
žaduje obojstranné rozpoznávanie: zo strany 
hľadajúceho, ako aj zo strany spoločenstva, 
do ktorého má úmysel vstúpiť. Tak ako v prí-
pade manželstva,  aj  vstup do duchovného 
zväzku s nejakým spoločenstvom vyžaduje 
dve  strany,  a  obidve  sú  povolané  k  tomu, 
aby otvoreným srdcom skúmali, či Boh volá 
niekoho  do  spoločenstva,  alebo nie.  Tu  je 
potrebný kontakt s týmto spoločenstvom.
Proces rozpoznávania vyžaduje trpezlivosť 

na všetkých úrovniach. Spravidla nie je ľahké 
nájsť hneď odpoveď na rozličné otázky, ktoré 
povstávajú v tomto procese. Potrebujeme čas 
a  zároveň vnímavosť na vnútorné procesy, 
ktoré  sa v nás dejú. No napriek  tomu sme 
v istom momente nútení prijať rozhodnutie.

otázky k 2. fáze: Aké sú moje dary a ta-
lenty?  Kde  je moje  (mojim  schopnostiam 
a túžbam najviac zodpovedajúce) miesto pre 
službu druhým? Čo ma motivuje pri prijíma-
ní rozhodnutia? V čom odporujem Božiemu 
pozvaniu?

Rozhodnutie

Tretia  fáza: urobiť  rozhodnutie. Táto  fáza 
nás vyzýva k tomu, aby sme urobili rozhod-
nutie pre to, čo považujeme za najsprávnejšie 
v tomto momente, o čom si myslíme, že je to 
Božia vôľa pre nás. Nemôžeme očakávať, že 
naše  rozhodnutia budú vždy  správne a na 
100% isté v momente, keď robíme rozhodnu-
tie. Skôr sme volaní urobiť rozhodnutie, ako 
veríme, povedie nás k tomu, aby sme sa sta li 
milujúcimi osobami na mieste, kde nás chce 
mať Boh v tomto pozemskom živote.

otázky k 3. fáze:  Ktoré  je  to  najlepšie 
rozhodnutie,  ktoré môžem urobiť? Ktorá  je 
tá voľba, čo ma povedie k naplneniu môjho 
života ?

Potvrdenie

Štvrtá fáza: hľadanie potvrdenia správnosti 
prijatého  rozhodnutia.  Táto  fáza nasleduje 
po  tretej  fáze  a  je  najdôležitejšou  v  tomto 
procese. Modlitba  je  dôležitá  od  počiatku 
rozpoznávacieho procesu, ale v tomto období 
je kľúčová. Urobili sme rozhodnutie. Ak sú 
vôkol nás mnohí, ktorí nás podporujú v tomto 
rozhodnutí, stretneme aj nemálo tých, čo nás 
budú od tohto kroku odrádzať. V tomto bode 
je veľmi dôležité všímať si, čo sa v nás deje. 
Je naša vôľa nasledovať rozhodnutie slabšia 
alebo  sa naopak  stáva  silnejšou  i  napriek 
tomu, že sme konfrontovaní s nepriateľským 
postojom niektorých v našom okolí? Niekedy 
práve takéto negatívne reakcie môžu pomôcť 
k  posilneniu nášho odhodlania nasledovať 
rozhodnutie.
Niekedy sa stáva, že hoci prijmeme rozhod-

nutie, zmocňuje sa nás pocit niečoho ťažkého, 
niekedy aj fyzicky ochorieme. V tomto prípade 
je znova potrebný hlboký pohľad na prijaté 
rozhodnutie.  Je  to  iba  následok  chvenia, 
trémy pred niečím novým, neznámym alebo 
sa nám telo snaží povedať, že naše rozhod-
nutie nie  je  správne? Tu  je dôležitá pomoc 
duchovného  vodcu. Nedostatok  potvrdenia 
je výzvou prehodnotiť správnosť rozhodnu-
tia. Takýto proces môže viesť k prijatiu iného 
rozhodnutia alebo poukázať na isté oblasti, 
kde  potrebujeme podporu nasledujúc naše 
predošlé rozhodnutie.

Proces rozpoznávania zaberá mnoho úsilia. 
Počúvať nie  je  ľahké! Rovnako ako Samuel 
i my  potrebujeme  pravdepodobne  viac  ráz 

počuť tento hlas, kým si uvedomíme, kto je 
volajúci. No s pomocou modlitby, priateľov, 
našich rodín, farských spoločenstiev môžeme 
spoznať,  kam nás Boží  hlas  vedie. Našou 
úlohou je počúvať. Počúvať dobre. A potom, 
keď sme počuli  tento Boží hlas, nasledovať 
ho, ako to urobili učeníci Jána Krstiteľa. Na-
sledovali Ježiša, ktorý sa pýta každého z nás: 
„Koho hľadáte?“n

spracované podľa VISION VocationGuide

uBoží hlas
Slovo povolať (po hebr. kára, po gr. kalein) 

znamená dať meno, nazvať, volať, zavolať 
k sebe, dať úlohu, oddeliť, pozvať, vyzvať. 
Najkrajšie, čo môže človek počuť vo svojom 
živote, je hlas Božieho povolania. Naozaj 
každý z nás (Rim 9, 24) je osobne Bohom 
povolaný po mene (Iz 43, 1), a to nielen pri 
svätom krste, ale každý deň. Dokonca Boh si 
nás povoláva ešte v lone našej matky (Jer 1, 
5). Odpoveďou na Božie volanie je poslušná 
viera, takže veriaci = povolaný (Rim 1, 6n; 8, 
28; Zjv 17, 14).

Božie slovo nás uisťuje, že Boží hlas sa dá 
počuť „za denného vánku“ (Gn 3, 8), ale aj 
v noci (Dt 5, 23); v Božom chráme (Num 7, 
89); v prírode (Dt 4, 12; Ž 18, 14; Ž 29, 3), na 
ktoromkoľvek mieste (Prís 1, 20). Boží hlas je 
burácajúci, hlasný (Jób 37, 2; Ž 68, 34), ale aj 
jemný, tichý šepot (1 Kr 19, 12). Najzreteľnej-
šie ho môžeme počuť v Božom slove.

Človek volá k Bohu a Boh odpovedá (Ž 3, 
5). Keď hovorí, očakáva našu odpoveď (Iz 28, 
23), chce, aby sme ho hľadali a túžili po jeho 
slove (2 Krn 15, 12; Jer 23, 18), taktiež mu 
dôverovali a čakali na neho (Ž 130, 5 – 6).

Božie slovo sa má ukladať do srdca (Dt 6, 6; 
30, 14). Boha počuje len ten, kto je v Bohu, 
kto mu patrí, kto má s ním osobný vzťah, kto 
má Pánovho Ducha (Jn 8, 47).

spracovala Marica Kipikašová

Pri výskume v Katedrále svätého Emeráma na Nitrianskom hrade 
sa archeológom podarilo objaviť pravdepodobne pozostatky pô-
vodného Chrámu svätého Emeráma, podľa ktorého nesie chrám 

meno. Je to najstaršia stavba, aká sa doteraz v katedrále našla.
„Rozoberať ju začali pri stavbe nového opevnenia medzi rokmi 1046 

až 1060. Sú tu isté indície, že mohla vzniknúť už v druhej polovici 9. 
storočia,“ povedal pre agentúru SITA vedúci výskumu Peter Bednár 
z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Kostol svätého Emeráma spo-
mína legenda Život svätých pustovníkov Svorada-vyznávača a Be-
nedikta-mučeníka z polovice 11. storočia. Jej autor biskup Maurus 
tu hovorí, že ostatky týchto svätých boli uložené v Chráme blahosla-
veného mučeníka Emeráma v Nitre. Severná časť pôvodného kostola 
bola podľa Bednára zničená pri stavbe gotického kostola v 14. storočí, 
západná časť zase pri stavbe veže v prvej polovici 17. storočia.
Archeológovia nachádzajú pri výskume stále nové hroby.
Svedčia o tom, že v katedrále sa pochovávalo od druhej polovice 14. 

storočia až do 18. storočia. Našli ich už vyše dvadsať, medzi nimi aj 

kostru nedonoseného novorodenca, ktorá bola v drevenej rakve.
Najnovšie našli v hrobe jedného z nebožtíkov kožený mešec s tolia-

rom z roku 1622 a niekoľkými ďalšími medenými mincami. Výskum 
takéhoto rozsahu sa v hradnej katedrále robí po prvý raz. Začal sa 
vo  februári a bude pokračovať podľa  finančných možností biskup-
stva.  Podstatne  viac  ako  výskum bude  totiž  stáť  obnova podlahy 
v katedrále.
Biskupstvo chce tiež mnohé z nálezov prezentovať, čo si vyžiada 

ďalšie náklady. Výskum je mimoriadne úspešný, okrem spomínaných 
nálezov našli archeológovia aj kusy malty, ktoré pravdepodobne po-
chádzajú z obdobia Veľkej Moravy.
Mohlo by ísť o stopy po prvom kresťanskom kostole na našom úze-

mí, ktorý dal podľa písomných prameňov v roku 833 postaviť knieža 
Pribina. Nájdené kusy malty sú  totiž veľmi podobné  tým, ktoré sa 
našli v násype veľkomoravského valu na hrade. Konkrétne dôkazy 
však zatiaľ chýbajú. n

Zdroj: SITA

 ZAUJíMAVOSť

Pod Katedrálou svätého Emeráma objavili chrám spred 11. stor. 
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BudEmE žiť v TmE?
Animácia, antikoncepcia, potraty, zákazy Cirkvi, 
tabuizovanie a podobné otázky

Pred  časom  som  čítal 
článok,  v  ktorom  sa 
píše, že Cirkev v otázke 

momentu oduševnenia a začiatku 
života nebola jednotná. Pisateľka 

článku spomína sv. Tomáša Akvinské-
ho ako príklad rozdielu medzi minulos-
ťou a súčasnosťou v tejto otázke. Celková 
úvaha  Tomáša  Akvinského  ohľadom 
oduševnenia – animácie sa ale opierala 
o fakt, že duša, ktorá je animovaná, musí 
mať nejakú substanciu, na ktorú sa ani-
muje, čo je základná a dobrá myšlienka. 
V tej dobe ale ani Tomáš Akvinský, ani iní 
nevedeli,  že  substancia  (nejaký  základ, 
podstata),  na ktorú má byť  animovaná 
duša, existuje už skôr. Mysleli si, že sub-
stancia vzniká až na 40., 80. deň, keď to 
bolo dokázateľné. Tomáš sa mýlil v čís-
lach – a to z nevedomosti o prenatálnom 
vývine človeka. Keď sa ale oprieme o jeho 
hlavnú myšlienku,  o  ktorú  sa  opiera 
Cirkev  aj  teraz,  že  duša  je  animovaná 
vtedy, ak už existuje nejaká substancia, 
nejaký základ, na ktorom sa dá rozvíjať, 
za čo v dnešnej dobe pokladáme DNA, tak 
teória Tomáša Akvinského bola správna, 
okrem jeho záveru – tých 40, 80 dní.
Takže niet vôbec pochýb o tom, že po 

splynutí dvoch pohlavných buniek muža 
a ženy vzniká nový život, v ktorom je od 
momentu splynutia pohlavných buniek 
aj duša, ktorá pochádza od Boha, pretože 
Boh je jediný darca života. Vzniká človek, 
osoba, ktorú nemáme právo oberať o ži-
vot, pretože nie my sme darcami života. 
Až vdýchnutím duše do tohto genetické-
ho základu, ktorý má v sebe už všetko 
perfektne naplánované, sa všetko začí-
na rozvíjať. Boh dáva povel na štart. 

Ako na štartovnej čiare.
Nikto  z  vedcov  ani  z  lekárov 

nemôže  poprieť  tieto  fakty.  Po 
splynutí  dvoch  pohlavných 
buniek opačného pohlavia, do 

ktorých Boh vkladá dušu, sa začína roz-
voj.  Predtým  sa  s  pohlavnými  bunkami 
opačného  pohlavia  nič  nedeje,  len  od 
okamihu  ich  splynutia  skrze  animáciu. 
Preto  by  bolo  absurdné  považovať  za 
moment vzniku života, osoby, človeka mo-
ment  fungovania mozgu,  samostatnosť, 
schopnosť  prežiť,  podobu  človeka alebo 
iný moment. Veď predsa funkcia mozgu 
alebo podobné iné „kritéria na pozorova-
nie“ by vôbec neboli, keby sa to nezačalo 
skôr. To je predsa jasné, a malo by to byť 
jasné aj všetkým, ktorí o zákonoch s touto 
tematikou budú rozhodovať. Tiež by si to 
mali uvedomiť tí, ktorí propagujú antikon-
cepciu, už spomínané potraty a iné veci 
sprevádzané protiživotnou filozofiou.
Mnohokrát  podľa  ohlasov  v médiách 

vyznieva  hlas  Cirkvi  ako  zakazovanie 
a nariaďovanie. K tomu by som podotkol 
len toľko, že Cirkev nikomu nebude zaka-
zovať, ale musí prihliadať na to, aby sa 
vo svete aj na Slovensku hovorila prav-
da. Aj v otázkach života. Cirkev nemôže 
hovoriť na dnešné veci vo svete: „možno 
je to dobré“, ale povie buď áno, alebo nie, 
poprípade vec sleduje a skúma. Veci sa ne-
majú zakrývať, ale má sa o nich hovoriť vo 
svetle pravdy. Hociktorá žena alebo muž 
na Slovensku, ktorý sa postaví do svetla 
pravdy a prijme tieto pravdivé informácie 
bez ohľadu na to, či jej (mu) to momentál-
ne vyhovuje, alebo nie, bude vedieť, ako 
sa má rozhodnúť. Bude vedieť, že jedno 
rozhodnutie je zlé a druhé je dobré. Niet 
strednej cesty. Buď povie áno alebo nie. 
Buď človek pácha zlo, alebo dobro.
Myslím si, že keď žena a muž budú ná-

ležite poučení o tom, ako to Boh krásne 
stvoril  (napríklad ako vzniká zázrak ži-
vota, kedy sa začína a budú napr. vedieť, 
že to, čo žena nosí pod srdcom, nie je len 
nejaký zhluk buniek alebo len plod, ako 
hovoria tí, ktorí sa chcú vyhnúť pravde), 
isto sa rozhodnú pre život. Mnohé ženy, 

 slovo v rodine

Mnoho ľudí sa v dnešnej dobe vyjadruje k otázkam 
počatia, oduševnenia, antikoncepcie, práva na slobodu, 

práva na slobodnú voľbu atď. bez toho, aby tomu 
rozumeli. 

Peter JAkuB
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ktoré  o  tom nevedeli  a nechali  sa  oklamať 
dobou, teraz stoja na uliciach vo svete a vy-
dávajú svedectvo o tom, čo je pravda. Áno, 
ženy aj muži by mali poznať pravdu. A potom 
by sa rozhodli. Ale to neznamená, že pravdu 
zakryjem  a  zamlčím  alebo  ju  poviem  len 
polovičnú preto, aby som niekomu urobil po 
vôli, alebo aby som sa niekomu prispôsobil, 
poprípade  zapáčil.  Škoda, mnohým  ľuďom 
dnes nezáleží na pravde, ale na peniazoch 
a pohodlí.
V  rôznych  reláciách  typu  „ring  voľný“  sa 

ozýva argument na propagáciu plánovaného 
rodičovstva  (potraty,  antikoncepcia,  sterili-
zácia),  v ktorom sa poukazuje na  zníženie 
potratov – počet potratov klesol. Musím rázne 
protestovať,  pretože  ide  o  zavádzanie  ľudí. 
Ide  o  logickú  vec,  ktorú  sa  teraz  pokúsim 
vysvetliť.  Na  jednej  strane  sa  znížil  počet 
potratov, na strane druhej sa ale zvýšilo per-
cento  ľudí užívajúcich antikoncepciu, ktorá 
v mnohom nahradí potrat. Stačí  sa pozrieť 
na mechanickú  antikoncepciu  –  IUD alebo 
postkoitálnu  hormonálnu  antikoncepciu, 
ktoré majú napr. „trojitý poisťovací systém“ 
(zabrániť ovulácii, zahustiť krček maternice 
a pre prípad počatia znížiť výstelku maternice, 
aby sa dieťatko neuhniezdilo a žena tak ani 
nevie, že došlo k potratu). Podľa mnohých za-
hraničných štúdií hormonálna antikoncepcia 
zlyháva –  v mnohých prípadoch dochádza 
k oplodneniu, teda k počatiu nechcených detí. 
Percento pôrodnosti sa nezvyšuje, ale zároveň 
sa znižuje percento potratov.

Kde sú potom tie deti, ktoré boli počaté? Lo-
gicky nám vychádza, že sa potratili antikon-
cepciou, ktorú v mnohých prípadoch môžeme 
označiť za abortívnu – potratovú.
Prečo Cirkev odmieta antikoncepciu? Preto, 

lebo je zameraná proti životu. Nie je to len 
z dôvodu jej škodlivosti alebo neprirodzenos-
ti, alebo z iných dôvodov. Je zameraná proti 
životu rovnako ako potraty. Či ju užíva muž, 
alebo žena, užíva sa s cieľom zabrániť životu 
(nie je to proti AIDS, to je len pozlátka). S an-
tikoncepciou a potratmi sa do našich rodín 
nevnáša sloboda, ale smrť. Vtiera sa mysle-
nie  proti  životu,  ktorého  sme  svedkami už 
dnes.  Výsledkom tejto lži je napr. populačný 
prírastok Slovenska, ktorý bol v roku 2002 
nulový. Nie je to alarmujúci signál, že niečo 
nie je v poriadku?
Každý človek má právo rozhodnúť sa. Ale 

žiaden človek nemá právo siahnuť na cudzí 
život,  na  život  inej  osoby. A my kresťania 
by sme sa tejto Božej pravdy mali aj držať. 
Či nám to vyhovuje, alebo nie. Každý môže 
Bohu povedať  len áno alebo nie.  Inej cesty 
niet. Buď budem žiť vo svetle, alebo v tme. 
Buď  dám prednosť  životu,  alebo  nechám, 
nech sa šíri smrť.
Buď človek, ľudstvo, Slovensko bude slúžiť 

životu, alebo smrti.
Mimochodom, mnohí  si myslia,  že Cirkev 

otázku sexuality tabuizuje, démonizuje. Cir-
kev nikdy otázku sexuality nedémonizovala 
a netabuizuje ju. Skôr sa snaží rozlíšiť sexu-
alitu ako dar Boha človeku, od sexu, ktorý je 

dnes preferovaný v spoločnosti – egoistický, 
telesný, hedonistický.
Stretol som sa s názorom, podľa mňa, fe-

ministického razenia, aby ženy rozhodovali 
o otázke potratov na základe práva rodičov 
rozhodovať  o  čase  narodenia  svojich  detí. 
Problém je ale v tom, že si niekto neuvedo-
mil,  že  pod právom  rodičov  rozhodovať  sa 
o počte a čase narodenia svojich detí, ktoré 
bolo uznané ako základné ľudské právo a je 
zakotvené v dokumentoch OSN, sa rozumie 
rozhodovanie rodičov – teda muža aj ženy, 
nie je to vec len ženy samotnej.
Takýto  feministický  postoj  vedie  k  defor-

mácii  rodiny a  k  veľkému nebezpečenstvu. 
Rodinu tvorí aj muž, aj žena. Ak toto základné 
právo poprieme, potom môžeme pokojne zru-
šiť inštitúciu manželstiev a môžeme založiť 
nejakú  „slobodnú  spoločnosť  párov  podľa 
vlastného  výberu“.  Vo  svete  sa  to  aj  deje: 
viď páry homosexuálov, ktorí  sa pokladajú 
za rodinu a ktorí si chcú aj práva rodiny pri-
vlastniť. Ak takto budeme myslieť, skutočne 
budeme žiť v tme. Pravda je len jedna a nedá 
sa prekrútiť.
Na záver spomeniem aktuálnosť proroctva 

Izaiáša:  „Lebo  je  to  národ  odbojný,  lživí 
synovia,  synovia,  čo  nechcú  počuť  náuku 
Pánovu, čo vravia vidiacim: ,Neviďte!’ a pro-
rokom:  ,Neprorokujte nám pravdu, hovorte 
nám príjemne, prorokujte klamstvá, odbočte 
z  cesty,  odchýľte  sa  z  chodníka,  odstráňte 
nám  spred  tváre  svätého  Izraelovho!’“  (Iz, 
30, 9 – 11) n

Doposiaľ najstarší zachovaný polokompletný rukopis Biblie je 
od 24. júla dostupný online na internetovej adrese www.codex-
sinaiticus.net. O skorom sprístupnení prvej časti tzv. sinajského 

kódexu (Codex Sinaiticus), ktorý vznikol v polovici 4. storočia n.l. 
v Egypte, informovala Univerzitná knižnica v nemeckom Lipsku.
Práve v tejto inštitúcii uchovávajú 43 pergamenových listov po grécky 

písanej Biblie. Ďalšie originálne stránky textu sa nachádzajú v Brit-
skej knižnici v Londýne, v Kláštore sv. Kataríny na Sinaji a v Ruskej 
národnej knižnici v Petrohrade.
Na  internete  sa najskôr  objavia  listy  z  Lipska a  stránky Starého 

zákona z Londýna. Do roku 2009 by mal byť online prístupný kom-
pletný text Nového zákona a polovica Starého zákona. Počíta sa aj 
s vydaním textu a tlačeného faksimile.
Digitálna verzia nebude iba jednoduchým zobrazením textu s veľ-

kými písmenami (tzv. majuskulou) bez medzier medzi slovami a bez 
obrázkov. Záujemcovia – laici i vedci – budú môcť posúvať stránky ako 
digitálny film, zväčšiť vybrané strany textu a využiť buď originálne 
grécke znenie, alebo preklad do nemčiny.
Štvorstĺpcový text Biblie je považovaný za jedno z najväčších an-

tických diel  napísaných na pergamene.  Po  stáročia ho uchovávali 
v Kláštore sv. Kataríny na egyptskom Sinaji.
V roku 1844 objavil lipský teológ Konstantin von Tischendorg perga-

menové listy s výškou 37,5 a šírkou 33,5 centimetra v papierovom koši 
kláštora. Tamojší mnísi mu umožnili 43 z celkovo 129 listov vziať do 

Lipska. Teológ sa do kláštora vrátil s podporou ruského cára ešte raz 
v roku 1859 a objavil tam ďalšie fragmenty. Napokon sa mu podarilo 
presvedčiť mníchov, aby ich darovali ruskému panovníkovi.

V  roku 1933 niekdajší Sovietsky zväz predal 347  takýchto  listov 
Veľkej Británii,  konkrétne  tamojšiemu múzeu,  šesť  z nich  sa  stále 
nachádza v Petrohrade. Tretiu časť listov – dovedna 38 strán – objavili 
v roku 1975, tieto sa stále nachádzajú v kláštore na Sinaji. Naďalej 
chýba okolo 300 strán Starého zákona.
Správu priniesla tlačová agentúra DPA. n

Zdroj: SITA

 ZAUJíMAVOSť

Najstarší zachovaný rukopis Biblie sprístupnia na internete

Si
na

js
ký

 k
ód

ex
.  

Sn
ím

ka
: w

w
w

.c
od

ex
-s

in
ai

tic
us

.n
et

35 

slovo – 19 – 20/2008



STRETNuTia mladýcH –
NuTNoSť živoTa v PlNoSTi 

Samozrejme, že aj ja prežívam celú túto 
škálu situácií, chvíľ a pocitov. Zažil som 
udalosti, keď som bol šťastný, smutný 

či zarmútený, ale tiež som zažil situácie, ktoré 
mnou otriasli až do špiku môjho bytia.

Nikdy nezabudnem na jedno nedeľné popo-
ludnie, keď u mňa na fare zazvonil telefón. 
Keď som ho zodvihol, zo slúchadla sa ozval 
známy hlas:
„Otče, otec sa mi obesil v stodole.“
Myslel som si, že som zle porozumel,  tak 

som sa znova opýtal:
„Prosím?“

Zo slúchadla sa opäť ozvalo:
„No veď vám hovorím, že môj otec sa vyzlie-

kol, odišiel do stodoly a tam sa obesil.“
Čo  bolo  ďalej,  už nie  je  dôležité. Dôležité 

je to, čo som si uvedomil po tejto udalosti. 
Uvedomil  som  si,  že  človek,  ktorého  som 
poznal, s ktorým som sa stretával, zhováral, 
smial, ktorý navonok vyzeral úplne v poriad-
ku, prežíval vo svojom vnútri  čosi  strašné, 
skľučujúce, ba až neznesiteľné.
Mnohí samovrahovia zanechajú blízkym list 

na rozlúčku, v ktorom odkryjú svoje vnútro 
– to, čo nie je vidno – svoje zúfalstvo, bezrad-
nosť, vnútorný boj, ktorý nedokážu zvládnuť. 

A preto si vyberú takéto „riešenie“.

Odpovede na otázky

Možnože  sa  pýtate,  prečo  takto  začínam 
a  opisujem  takéto nepríjemné  zážitky. Od-
poveď je jednoduchá. Aby na tomto tmavom 
a  čiernom pozadí  už  spomínanej  udalosti 
naplno zažiarila potreba, ba priam nutnosť 
stretávania sa mladých ľudí a ľudí vôbec.
Okrem toho, že kresťanské stretnutia mla-

dých  prinášajú  nové  priateľstvá,  spoločné 
zážitky, zábavu či zmysluplne strávený čas, 
najpodstatnejšou a najpotrebnejšou skutoč-
nosťou týchto stretnutí je to, že mladí ľudia 
dostávajú odpovede na otázky ich najhlbšieho 
vnútra: Prečo som tu? Kto ma sem dal? Prečo 
ma nenapĺňa to, čo mi ponúka tento svet? 
Kam smerujem? Aký je zmysel môjho živo-
ta? Má ma vôbec niekto rád, keď ma rodičia 

 slovo v rodine

Do života človeka prichádzajú rozličné situácie: chvíle, ktoré sú 
radostné, príjemné, povznášajúce ducha, ale aj chvíle smutné, 
plné žiaľu, možno aj plaču. Ba dokonca nás stretávajú aj také, 
ktoré dokážu otriasť celým človekom, celým jeho vnútrom, celou 
podstatou jeho bytia.  

Slavomír ZAHORJAN

Bystrá 2008 Ilustračná snímka: AETOS
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nechceli? Je tu niečo alebo niekto, kto by ma 
dokázal nasýtiť? 
Som presvedčený, že iba stretnutia, kde sa 

ponúka Pravda – Ježiš Kristus sú skutočným 
oddychom a začiatkom nového života každé-
ho jednotlivca, pravého priateľstva či stabilnej 
rodiny.  Blahej  pamäti  pápež  Ján  Pavol  II. 
na istom mieste povedal: „Dajte Bohu prvé 
miesto vo vašich životoch a všetko bude na 
správnom mieste.“ Alebo  ako hovorí  naša 
milovaná nebeská Matka:  „Pokoj  vo  svete, 
v  tvojom  štáte,  v  tvojej  farnosti  a  v  tvojej 
rodine  sa  začína pokojom v  tvojom srdci.“ 
A apoštol Pavol dodáva: „Bratia, veď on (Ježiš) 
je náš pokoj.“ (Ef 6, 14) 
Teda Pravda – Ježiš Kristus – nás vyslobo-

dzuje z našich otroctiev, vnútorného chaosu, 
duševných bojov a nepokoja. Iba Boží Syn je 
tou pevnou kotvou v tomto rozbúrenom svete, 
ktorá udrží chabú loďku nášho života. „Veď 
on dobre vie, z čoho sme stvorení; pamätá, 
že sme iba prach.“(Ž 27, 14))

Spoločný beh

Druhou nemenej dôležitou devízou týchto 
kresťanských mládežníckych  stretnutí  je 
skutočnosť, že na týchto stretnutiach sa mladí 
ľudia učia deliť so svojím vnútrom, so svojimi 
pocitmi, s tým, čo prežívajú, čo ich trápi, čo 
sužuje. Rozprávajú sa o Bohu, o svojej viere 
a  svojich  skúsenostiach  s  Božím  slovom 
a  s  Ježišom,  ktorého  prítomnosť  vnímajú 
vo svojom živote. A tak sa títo mladí ľudia 
podobajú  skupine  bežcov na  jednej  dráhe. 
Niektorí  bežia  viac  vpredu,  iní  zasa  kdesi 
v strede skupiny. Ďalší sú trocha pozadu, ale 
napriek tomu všetci bežia spolu.
Tí, ktorí sú vpredu, povzbudzujú tých po-

sledných: „Nebojte sa! Zaberte, veď aj my sme 
boli poslední a pozrite sa, už sme vpredu!“ Tí, 
ktorí bežia v strede skupiny, si hovoria: „Už 
iba kúsok a budeme tam, kde sú tí prví.“ A tak 
celá skupina pomáhajúc si navzájom a bežiac 
spolu šťastne dobehne do cieľa.

Odkrytí
V dnešnom svete je reč o všetkom možnom: 

o peniazoch, o kariére, o tom, ako zbohatnúť, 
ako schudnúť, ako sa obliecť, ako byť úspeš-
ný,  ale málokto  hovorí  o  podstate  nášho 
života, málokto odkrýva svoje slabosti pred 
inými,  svoje neúspechy a pády, málokto  si 
prizná,  že  potrebuje  pomôcť,  povzbudiť  či 
ukázať správny smer v živote.
Ďakujme dobrotivému Bohu za všetky kres-

ťanské stretnutia, či už je to Bystrá, Makrínka, 
Sarepta, Osturňa či iné, kde sa v Kristovi Ježi-
šovi rodia noví ľudia, nové spoločenstvá, nové 
rodiny. Vďaka za  tých, ktorí  si uvedomujú, 
z čoho sú stvorení, že sú iba prach, ale tiež 
vedia a k tomu sa navzájom aj povzbudzu-
jú, že v Kristovi sú Božími deťmi a že s ním 
môžu všetko prekonať. Tak prinášajú nádej 
tomuto svetu.
Nezabudnem na Austrálčanov,  ktorí mali 

otvorené ústa počas tohtoročných Svetových 
dní mládeže v Sydney. Zrazu videli a počuli 
obrovské zástupy mladých kričať meno Ježiš. 
Počuli na svojich uliciach spievať neokatechu-
menátne spoločenstvá pieseň Z mŕtvych vstal 
Pán. Možno si už dávno mysleli, že viera a aj 
samotný Kristus je mŕtvy. A teraz zrazu zistili, 
že on naozaj žije. 

Doslov

Jedno príslovie hovorí, že nik nedáva viac 
ako ten, kto dáva nádej. Aj naše kresťanské 
stretnutia sú miestom, kde Boh vlieva nádej 
do  našich  sŕdc,  aby  sme  ju  potom mohli 
vlievať do sŕdc ostatných ľudí tak, ako o tom 
čítame  v  svätom  evanjeliu:  „Ježiš  vzal  päť 
chlebov  a  dve  ryby,  pozdvihol  oči  k  nebu, 
dobrorečil,  lámal  chleby  a  dával učeníkom 
a učeníci  zástupom. Všetci  jedli  a  nasýtili 
sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov 
zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 
päťtisíc mužov okrem žien a detí.“  (Mt 14, 
19 – 21) n

 OtáZKA PRe VáS 

 V ktorom spoločenstve sa cítite najlepšie?

Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.
Anketa robená na Gymnáziu  

P. P. Gojdiča v Prešove

rodina 22 %

Elena Chomová-Hriňová

Nebeská Matka
Buď pozdravená, Mária,

ty naša Matka vznešená,

Kráľovná neba a zeme,

preto všetci utekáme po potechu

a ochranu k tebe.

Mária, si ranná zora, ktorá vstávaš s nami,

Mária, si naše slnko, ktoré sprevádzaš

nás celý deň našimi cestami.

Mária, si nočná luna, nočný svit,

s nami sa ukladáš a modlíš sa

za pokojný svet.

Mária, si naša ochrana, si naša potecha,

si orodovnica, si dobrotivá matka, Mária,

všetkých tvojich pozemských  

putujúcich detí.

Matka
Deň za dňom ide,

tak to musí byť.

Ďakujme Bohu za tento deň,

že v ňom môžeme žiť.

Velebme jeho za

dary nám dané,

za slnko na nebi

i za mamy naše drahé.

Za výchovu, za starostlivosť,

čo nám matky denne dávate,

za vaše štedré srdcia, za vaše zrobené ruky,

ktorými nás s láskou objímate.

Básne z literárnej súťaže.

škola 4 %
farnosť 2 %

komunita 8 %

iné 4 %

priatelia 45 % 

som samotár 4 % 
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Božie slovo na tomto mieste nečaka-
ne zastavuje rozprávanie o Jozefovi 
a v nasledujúcej kapitole prináša 

príbeh Júdu a Tamar. Čo myslíte, rozpráva 
Tóra o ženbe jedného z Jozefových bratov 
náhodne? Iste nie. Židovskí mudrci uvá-
dzajú niekoľko zaujímavých vysvetlení. 
Rozprávanie o svadbe Júdu a Tamar nám 

umožňuje, aby sme si všimli, ako múdro 
a  presne  riadi  Pán  celé  dejiny.  Často  si 
myslíme, že priebeh histórie závisí od ľud-
ských túžob a snažení. Opak je pravdou. 
Od nás závisí neskutočne málo. Zatiaľ čo 
prebiehali všetky opisované udalosti, Pán 
detailne  pripravoval  centrálnu  biblickú 
udalosť  –  príchod Mesiáša.  Všimnime 
si,  že  práve  Jozefov  predaj  do  otroctva 
spôsobil  egyptské  vyhnanstvo,  ktoré  je 
predobrazom  iného  veľkého  vyslobode-
nia. Skôr, ako sa tak stalo, uzavreli Júda 
a Tamar manželstvo, v dôsledku ktorého 
sa neskôr narodil Fáres, praotec kráľov-
skej dynastie Dávida, z ktorej pochádza 
Mesiáš. 
Na príklade toho, čo sa stalo Júdovi, vidíme, 

že Boh súdi človeka podľa princípu „miera za 
mieru“. Spomeňme si, že to bol práve Júda, 
ktorý  navrhol  Jozefov  predaj  do  otroctva 
a neskôr práve on oklamal otca. Keď prišiel 
k otcovi so správou o Jozefovej smrti, povedal 
mu: „Pozri sa...“ (či je to naozaj jeho rúcho). 
Tie  isté  slová  začuje  z  úst  Tamar,  keď mu 
prinesie jeho dary ako znak: „Pozri sa...“ (čí 
je tento pečatný prsteň, plášť a palica). 
Keď  sa  bratia  vrátili  k  Jakubovi  a  videli, 

že otec odmieta akúkoľvek útechu, povedali 
si: „To bol Júdov nápad! Stále sme počúvali 
len  jeho  rady!“  Znenávideli  ho  a  oddelili 

sa  od  neho.  Júda  si  našiel  ženu  v  rodine 
susediaceho kupca, a  tá mu porodila  troch 
synov, ktorí  sa volali Ér, Ónan a Šélá. Keď 
vyrástli, starší Ér sa oženil so spravodlivou 
Tamar, dcérou Šéma. Bola taká nádherná, že 
sa manžel bál, aby tehotenstvo nezničilo jej 
postavu. Za  tento hriech,  ktorým opovrhol 
cieľom manželstva, sa znepáčil Pánovi a bol 
potrestaný smrťou, ktorá bola zároveň tres-
tom pre samotného Júdu. Pán mu povedal: 
„Keď si ukázal Jakubovi zakrvavené Jozefovo 
rúcho, myslel si na to, akú bolesť si spôso-
bil  jeho otcovskému srdcu, ktoré  tak prišlo 
o milovaného  syna? Za  trest  stratíš nielen 
Éra,  ale  aj manželku a  všetkých ostatných 

synov, aby si pochopil, čím kvôli tebe musel 
prejsť tvoj otec!“
Po  smrti  Éra  prikázal  otec  jeho  bratovi 

Ónanovi, aby sa oženil s Tamar. Ale aj Ónan 
zopakoval Érov hriech a rovnako bol po-
trestaný smrťou. Júda sa zľakol. Bál sa, že 
naozaj príde aj o tretieho syna. Obviňoval 
nevestu,  že  ona  je  príčinou  smrti  jeho 
synov. Preto si zavolal Tamar a povedal 
jej: „Ostaň ako vdova v dome svojho otca, 
kým nedorastie môj syn Šéla.“ Ale aj keď 
syn dorástol,  Júda  sa  vôbec neponáhľal 
s vyplnením svojho sľubu. 
Prešlo niekoľko rokov. Medzičasom Júda 

pochoval aj manželku a keď sa skončili 
dni smútku, vybral sa obzrieť svoje stáda 
oviec. Práve v tom čase ho zbadala Tamar, 
ktorá sa podľa práva chcela stať pramat-
kou  a  pokračovateľkou  Júdovho  rodu. 
Obliekla  sa  do  sviatočných  šiat,  sadla 
si na kraj cesty a čakala vracajúceho sa 
svokra, pričom sa modlila, aby mu Boh 
nedovolil prejsť pomimo bez povšimnutia. 
Tak sa aj stalo. Júda sa nezvykol pozerať 
na ženy na verejnosti a nespravil by tak 
ani teraz. Keď však šiel okolo Tamar, Pán 
mu povedal: „Toto je žena, z ktorej budú 
pochádzať budúci králi Izraela.“ Júda sa 

obzrel a zbadal nádhernú ženu. Nespoznal 
v  nej  svoju  nevestu  Tamar,  pretože  počas 
života v  jeho dome sa správala výnimočne 
skromne a zakrývala si tvár aj v prítomnosti 
príbuzných. Prihovoril sa jej:
„Povedz mi, si pohanka?“
„Nie,“ odpovedala, „som židovka.“
„A si už vydatá?“
„Nie, nie som.“
„Tak ťa teda tvoj otec už iste sľúbil nejakému 

mužovi!“
„Nie, som sirota.“ 
A  keď  bolo  jasné,  že  sa  zapáčila  Júdovi, 

spýtala sa ho: „Čím mi zaplatíš?“
„Pošlem ti najlepšie kozľa zo svojho stáda.“ 

(Všimnite si, že aj Júda oklamal otca pomocou 
kozľaťa, preto aj on sám bol oklamaný práve 
týmto spôsobom).
„A akú zálohu mi dáš do času, kým dosta-

nem svoju odmenu?“
„Čo by si si žiadala?“ pýtal sa nedočkavý 

Júda.
„Daj mi svoj pečatný prsteň, svoj plášť s ri-

tuálnymi šnúrkami a palicu, ktorú držíš v ru-
kách. Tento prsteň bude našim zásnubným, 
ako sa patrí v podobných situáciách.“ 
A tak v prítomnosti dvoch svedkov uzavreli 

Júda a Tamar manželský zväzok. Dary mali 
symbolický význam, ktorý ukazoval, že Ta-
mar sa stane pramatkou Mesiáša, ktorý bude 
kráľom  (pečatný prsteň),  kňazom  (rituálny 
plášť – talit s cit-citom) a pastierom (palica).

preložila a upravila Valéria Juríčková

 legenda / midraš

 ZRKAdlenIA AleXAndRA neMCA

Keď smrti nebolo

Prechádzajúc sa ulicami mesta sa vždy 
pristavím  pri  tabuli  s  vyvesenými 
smútočnými  oznámeniami.  Niektoré 

sú  s mottom a  ozdobené honosným orna-
mentom, iné len celkom prosté s uvedením 
mena nebožtíka, časom a miestom pohrebu. 
Okoloidúci oslovení menom
zomretého s prekvapením v tvári a miernym 

pokyvovaním hlavy berú oznam na vedomie 
a  tí  ostatní,  nepoznajúc  toho,  ktorého  sa 
dotkla  Pánova  ruka,  pokračujú  nerušene 
v chôdzi.
To kedysi, v čase detstva, niečo také nebolo. 

Všade bola len veselosť a materinská dlaň, 
ktorá dokázala vyliečiť každú bolesť. Akoby 

smrť  a  smútok neboli  a  ľudia  žili  večným 
životom.
Je pravdou, že stará mama niekedy hovo-

rila o pohrebe pradeda, ale nikdy nezabudla 
povedať,  že  to  bol  veľmi  pekný  pohreb  za 
slnečného dňa, čierne kone ťahali parádny 
lesklý čierny koč a muzikanti s naleštenými 
trúbami hrali pekne pianissimo.
Vtedy som pradedovi dokonca závidel. No 

tie  časy  sú  nenávratne  preč.  Vyrástli  sme 
a vďaka Bohu aj  zostarli.  Smútočné ozná-
menia nás oslovujú jasnou rečou a dobre jej 
rozumieme.
Ej, bolo to vtedy radosť žiť, keď smrti ne-

bolo! n
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Sväté mučenice Sofia, Viera, 
Nádej a Láska

Sofia žila v Ríme začiatkom 2. storočia. 
Po vydaji sa jej postupne narodili tri 

dcéry, ktorým dala mená podľa teologic-
kých čností. Krátko nato ovdovela.
Okolo roku 130 bola spoločne so svojimi 
dcérami predvedená na vypočúvanie, 
lebo úrady sa dozvedeli o jej kresťanskej 
viere. Najprv ju vypočúval správca oblasti 
Antioch, keď však nevedel, ako postupo-
vať, odovzdal prípad cisárovi Hadriánovi.
Keď Sofia odmietla všetky ponuky, cisár sa 
rozhodol pred jej očami mučiť jej dcéry. 
Začal najstaršou, ktorá mala dvanásť 
rokov: najprv ju dal vyzliecť donaha 
a bičovať, potom jej dal odrezať prsníky 
a napokon páliť ohňom. Vtedy sa Sofia sa 
obrátila k Viere a povedala: „Ja som ťa po-
rodila, dcéra moja, a za teba som vystála 
bolesti. A ty mi to najlepšie vynahradíš 
vtedy, keď zomrieť za Kristovo meno a za 
neho preleješ tú istú krv, ktorú si prijala 
v mojich útrobách.“
Keď dal Hadrián mučiť druhú dcéru, ktorá 
mala desať rokov, Sofia povedala: „Dcé-
ra moja Nádej, si požehnaná od Pána, 
Najvyššieho Boha, že v neho dúfaš a kvôli 
nemu neľutuješ vyliať svoju krv. Choď za 
svojou sestrou Vierou a spolu s ňou sa 
postav pred svojho Milovaného.“
A neskôr, keď mučili poslednú dcéru, 
ktorá mala deväť rokov, Sofia povedala: 
„Dieťa moje milované, vydrž do konca. 
Kráčaš dobrou cestou a už ti je pripravený 
veniec a otvára sa ti svadobná sieň.“
Sofia pochovala svoje dcéry a neodchá-
dzala od ich hrobu dovtedy, kým aj sama 
nevypustila dušu.

Marcel Gajdoš

Osobne  si  často Bibliu  predstavujem 
ako akúsi mapu, ktorá mi naznačuje 
smer  a  cieľ  toho,  čo  prežívam.  Ak 

sme v minulých článkoch bezradne spoznali 
nejednu nepeknú pravdu o sebe, spravili sme 
vynikajúci prvý krok. 
Skôr, ako spravíme ďalšie, poďme v niekoľ-

kých  článkoch pozorne preskúmať  „mapu“ 
Jóbových  postojov  voči  Bohu,  vyjadrených 
v  jeho  rečiach.  Pretože  práve  tam neskôr 
nájdeme ukrytý  kľúč  k  riešeniu,  o  ktorom 
žalmista výstižne hovorí: „Blahoslavený, koho 
si vyvolíš a pustíš ho do svojej blízkosti, aby 
prebýval na tvojich nádvoriach!“

1. Prvá Jóbova reč je krikom nekončiacej 
bolesti (Jób 3).
Keď bolesť zasiahla jeho srdce prvýkrát, jeho 

srdce sa uzavrelo a kričalo: „... načo je život 
zatrpknutým v duši, čo čakajú na smrť, ktorá 
neprichádza?“ (3, 20 n) Jeho prvá reč je kri-
kom, v ktorom znie iba neznesiteľná bolesť.

2. Počas druhej reči sa Jób snaží ukryť 
pred božím skúmajúcim pohľadom, preto-
že naňho doliehala hrôza z boha, ktorý je 
preňho v tomto momente nepochopiteľný 
a strašný.
Jób vyjadruje  iba bolesť a  trápenie. Zaujal 

pred Bohom obrannú pozíciu: „Čo je človek, že 
ho máš za takého veľkého a venuješ mu takú 
pozornosť,  že ho  ráno  čo  ráno navštevuješ 
a každú chvíľu skúmaš? Prečo si si ma postavil 
za terč, takže som sám sebe na ťarchu? Prečo 
mi neodpustíš môj hriech a neprepáčiš moju 
vinu?“ (Jób 7, 17 – 21) Boh je v tomto štádiu 
pre Jóba súperom v súdnom spore; niekým, 
s kým treba bojovať, obhajovať sa pred ním. 
Jóbovo  srdce  je  pred Bohom  zavreté,  plné 
výčitiek, vzbury a nepriateľstva.

3. Jóbova nálada v tretej reči začína 
naberať iný kurz (Jób 9 – 10).
„Viem, že je to tak, veď ako môže byť smr-

teľník  spravodlivý  pred Bohom? Ak  sa mu 
zachce  viesť  s ním  spor,  z  tisíc  otázok mu 
neodpovie ani na jednu. On je múdry v srdci, 
odvážny a silný. Kto sa mu vzoprel a zostal 
celý?“ (9, 2 – 4) Hoci sa Jób ďalej dožaduje: 
„Daj mi vedieť, prečo vedieš so mnou spor“ 
(10, 2), v tomto momente už dokáže vyjadriť 
Božiu veľkosť a pripustiť, že Boh predsa len 
vie,  čo  robí.  Jóbovo  srdce  sa  otvorilo,  hoci 
len na malú škáročku. Už si nemyslí,  že  je 
„majster sveta“ a vidí, že bojovať s Bohom je 
prinajmenšom hlúpe.

4. v štvrtej reči sa Jóbovo srdce pomaly 

otvára, pretože začína vidieť cieľ svojho 
utrpenia (Jób 12 – 14).
Najprv uznáva Božiu zvrchovanú moc nad 

všetkým: „Veď nech ma aj zabije, nebudem už 
čakať, ale budem pred ním obhajovať svoje 
cesty.“ (13, 15) Jób sa odváži predstúpiť pred 
Božiu tvár, hoci vie, že nik nemôže zostať ži-
vým, kto uzrie Boha. Neskrýva sa ako Adam 
s Evou a nebojí  sa konfrontácie:  „Aj  to mi 
bude na  spásu,  pretože  pred neho nepríde 
nehanebník.“ (13, 16) A ďalej hovorí: „Kiežby 
si ma  ...  ukryl,  kým  tvoj  hnev neprestane, 
vymeral by si mi lehotu a potom si na mňa 
spomenul ... každý deň svojho boja by som 
vyčkával, kedy príde striedanie.“ (14, 13 n) 
Jób začína chápať, že jeho trápenie je dočas-
né. Nerozumie  zmyslu, nie  je mu príjemné 
trápenie, ale vie, že všetko sa raz skončí a on 
sa potom dozvie dôvod. Napriek niekoľkým 
emotívnym vyjadreniam začíname sledovať, 
ako  sa  Jóbovo  srdce  stále  viac  otvára  voči 
Bohu a upokojuje sa.

5. v nasledujúcej reči Jób vyjadruje svoju 
nespokojnosť so slovami priateľov (Jób 
16 – 17).
Jób je rozčarovaný z toho, čo všetko natárali 

jeho priatelia. Oponuje im, ale čo je hlavné, 
misky váh v spore „Jób – Boh“ sa na pozadí 
konfliktu  s  ľuďmi definitívne nakláňajú na 
stranu Boha: „Veď aj  teraz – môj svedok  je 
v nebesiach, ten čo sa za mňa prihovára, je 
na výsostiach. Priatelia sa mi vysmievajú, ale 
moje oko roní slzy pred Bohom, aby rozhodol 
medzi mužom  a  Bohom, medzi  človekom 
a jeho blížnymi.“ (16, 19 – 21)
Práve  táto  reč  je  akoby  bielou  zástavou 

vztýčenou po boji, ktorý Jób zohral vo svojom 
srdci a ktorý sa končí zmierením. Hoci by sa 
doteraz  zdalo,  že  Jób  rebeluje  voči  Pánovi, 
teraz vidíme (a možno hlavne to vidí on sám), 
že sa plne spolieha na Pána, nie na človeka. 
„Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka 
a telo urobil svojou oporou, ale od Pána sa 
mu srdce vzdialilo... (Ale) požehnaný je muž, 
ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho náde-
jou.“ (Jer 17, 5 – 8)
Dostali sme sa do polovice cesty, na ktorej 

sme boli svedkami toho, ako sa Jóbovo srdce 
– na  začiatku  vystrašené  a  zatvorené  pred 
všetkými  a  hlavne  pred Bohom –  pomaly 
upokojuje  a otvára  sa Pánovi. A kto pozná 
Knihu Jób do konca, vie, že nás čaká ešte zau-
jímavá cesta do Božích nádvorí a do „svätyne 
svätých“. Nabudúce. n

Cez oheň alebo
volanie srdca

valéria JuRíČkOvá

Aj počas uplynulých dovoleniek sa nejeden z vás presvedčil, že mapy sú 
vynikajúci vynález. Človek hneď vie, kade ísť a ako sa zorientovať. Je fajn 
čerpať zo skúseností toho, kto túto cestu už prešiel a podelil sa s ňou s inými.   
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zlIteRáRnA SúťAŽ SlOVA

V tomto ročníku Slova máte poslednú možnosť vyskúšať 
si svoj talent v malej literárnej súťaži (poézia – básnická 
tvorba, próza – poviedky, príbehy, zamyslenia) o hod-
notnú cenu – kompletné Sväté písmo a ďalšie zaujímavé 
ceny. Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto na adresu 
redakcie zašle 1 príspevok v rozsahu A4. Najzaujímavejšie 
práce zo 4. kola uverejníme v dvojčísle 24 – 25/2008.
4. kolo
Téma: Vianočný príbeh, báseň
Termín zasielania prác: 27. október 2008
Adresa:
Petra, n. o. , Hlavná 1, 080 01 Prešov, P.O. Box 204

Vopred ďakujeme všetkým účastníkom súťaže.
redakcia

zSPOlOK SV. CyRIlA A MetOdA

Naši jubilanti 
V októbri si okrúhle životné jubileum pripomínajú títo 
naši členovia:
50 rokov: Miroslav Dancák z Prešova, Tomáš Fabuľa 
z Chmeľova, Andrej Kopčák ml. z Košíc, Ing. Jozef Kor-
maník z Ľubotíc, Ružena Macejková z Poše, Anna Suchá 
zo Spišskej Novej Vsi, Michal Šandor z Jovsy
60 rokov: Jolana Frajkorová zo Sečoviec, Katarína Ma-
ximová z Oľšavice, Júlia Obrazová z Košíc- Nad Jazerom, 
Ján Radvanský z Bunkoviec, Anna Serbinová z Nového 
Ruskova
70 rokov: Anna Červeňáková z Kožian, Mgr. Ján Fedák 
zo Zemplínskych Hámrov, Ján Jurč z Michaloviec, Mária 
Maščeniková zo Sobraniec, Mária Petraninová z Mlyná-
roviec, Verona Sikorová zo Sečoviec
75 rokov: Ján Harčar z Moravian, Andrej Jakim z Tre-
bišova, Gabriela Kraľovská z Prešova, Mária Lovaszová 
z Košíc, Ing. Viktor Michančo z Prešova, Mária Molnárová 
zo Slanského Nového Mesta, Anna Rendešová z Kazimíra, 
Andrej Tomáš z Laškoviec, Veronika Truchanová zo Saču-
rova, Anna Žofčaková z Moravian
80 rokov: Angela Bajnoková z Banskej Bystrice, Helena 
Bajusová z Hriadok, Anna Lešová z Kožuchova, Andrej 
Pavliščák zo Sečovskej Polianky, Anna Šabáková zo 
Sobraniec, Anna Tutková zo Sečoviec, Anna Vasilenková 
z Hrabovčíka
85 rokov: Anna Ivanková z Iňačoviec, Štefan Šaffo 
z Dúbravky

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 chu-
dobným 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

Mons. Ján Babjak sJ, prešovský arcibiskup met-
ropolita – 28. októbra 1953 – 55 rokov života; Michal 
Šándor, farár farnosti v Jovse – 2. októbra 1958 – 50 
rokov života; Michal Kučera, farár farnosti Vranove n/T-
Čemernom – 19. októbra 1943 – 65 rokov života; Peter 

Bombár, farár farnosti vo Veľkej Tŕni – 27. októbra 1968 
– 40 rokov života; Miroslav Dancák, farár farnosti vo 
Veľkom Lipníku – 28. októbra 1958 – 50 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja lita!

zBlAHOŽelAnIe

V týchto dňoch sa dožíva svojich 58. narodenín pán 
Štefan Mižičko.
Drahý náš otec, dedko, nech Boh žehná tvoje kroky, 
aby si bol s nami ešte dlhé roky.
Hladíme tvoje vyrobené ruky, dlane
a ďakujeme za ne.
Za láskavé pohladenie a pomoc, 
za všetko, čo pre nás urobili,
za šťastný život, krásne detstvo v rodinnom kruhu 
a za tohtoročné nádherné prázdniny.
Všetko dobré, veľa lásky a pevné zdravie ti k tvojim 58 
rokom života želajú zo srdiečka tvoje deti Maťka s man-
želom Milošom, syn Števo a manželka Anička.
Vnúčatká ťa vrúcne objímajú a zasielajú sladké pusinky. 
Ľúbime ťa, dedko náš. 

Drahý náš duchovný otec richard Harvilko, 24. 
septembra sa dožívate 30 rokov svojho života. Dovoľte 
nám, aby sme vám pri tejto príležitosti vyjadrili vďaku 
za namáhavú prácu na duchovnej obnove farnosti, ale 
aj pri stavbe farskej budovy.
Poďakovanie patrí aj vašej manželke, ktorá stojí po 
vašom boku a bola vám oporou počas dlhej choroby.
Vyprosujeme od Boha vám a celej vašej rodine do 
ďalších rokov dobré zdravie, veľa sily, lásky a Božieho 
požehnania.

Mnoho rokov, šťastných rokov!
vďační veriaci z Milpoša

1. októbra 2008 oslávi v obci Kyjov 
svoje 32. narodeniny správca 
farnosti otec Jozef Greško. Pri 
tejto príležitosti chceme my veriaci 
z Kyjova nášho duchovného otca 
srdečne pozdraviť a poďakovať mu 
za tri roky plodnej práce v našej farnosti.
Drahý otec Jozef, s láskou v srdci chceme ďakovať za vašu 
obetavosť, trpezlivosť, za vždy otvorené srdce a cenné 
rady, no najmä za modlitby za nás všetkých. Chceme 
sa vám úprimne poďakovať aj za vašu prácu pri oprave 
a zveľaďovaní nášho chrámu.
U nebeského Otca vyprosujeme vám i vašej rodine hoj-
nosť Božích milostí, pevné zdravie a veľa darov Svätého 
Ducha, aby sa Boh i skrze vás dostával do našich sŕdc.

Mnohaja i blahaja lita!
veriaci z Kyjova

2. októbra oslávi svoje 30. narode-
niny duchovný otec slavomír Pal-
fi, správca farnosti Štefanovce.
Drahý otec Slavomír, chceme sa 
vám poďakovať za obetavú službu 
v našej farnosti. V modlitbách vám 
vyprosujeme dar zdravia, lásky, pokoja a radosti do ďal-
ších dní vášho života. Nech vás mocne žehná Pán!

veriaci farnosti Štefanovce a manželka s rodinou

zSPOMínAMe

16. septembra 2008 uplynie 5 rokov odo dňa, keď si Boh 
povolal k sebe našu milovanú a milujúcu mamku, babku 

a prababku Máriu Hricikovú 
z Úbreža.
S láskou v srdci na ňu v modlitbách 
spomínajú dcéry Mária a Ľubica 
s rodinami a zať Juraj s rodinou.

Blažený pokoj, večná pamiatka! 

23. septembra 2008 ubehne päť 
rokov odvtedy, čo nás opustila 
manželka, mama a babka Mária 
Kolesárová. Spomíname a pro-
síme o tichú spomienku.

manžel a deti s rodinami

zPOZVánKy

Duchovné cvičenia pre kňazov – Ars 2009
Francúzska diecéza Belley-Ars organizuje pod záštitou 
Kongregácie pre klérus pri príležitosti 150. výročia 
smrti sv. Jána Máriu Vianneya, farára z Arsu a patróna 
kňazov, medzinárodné duchovné cvičenia pre kňazov. 
Vo francúzskom mestečku Ars sa uskutočnia od 27. sep-
tembra do 3. októbra a ich hlavným exercitátorom bude 
viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. 
Účastníci sa spoločne zamyslia nad témou Radosť byť 
kňazom – vysvätený pre spásu sveta. Bližšie informácie 
môžu záujemcovia nájsť na internetovej stránke www.
retraitears2009.org alebo prostredníctvom e-mailu: 
contact@retraitears2009.org.

Stanislav Gábor

Národná púť k sedembolestnej v Šaštíne
V Šaštíne-Strážach sa od 14. do 16. septembra usku-
toční Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii. Jej 
tohtoročná téma s názvom Slovo Boha: Pozri, mama! 
je venovaná médiám. Viac informácií na internetovej 
stránke www.bazilika.sk.
Program:
14. september
17.00 prednáška o médiách (Tadeusz Zasepa, rektor 
Katolíckej univerzity)
19.00 gréckokatolícka sv. liturgia (Mons. Peter Rusnák, 
bratislavský eparcha)
21.00 Doma v médiách s arcibiskupom Mons. Stanisla-
vom Zvolenským
22.00 koncert skupiny FestaBang
00.00 polnočná svätá omša, spieva FestaBang
02.00 film s diskusiou

15. september
10.30 pontifikálna svätá omša (Mons. S. Zvolenský)

16. september
10.00 pontifikálna svätá omša

Pozvánka na celoslovenské večeradlo v Žiline
Srdečne vás pozývame na celoslovenské večeradlo pre 
laikov, ktoré sa uskutoční 27. – 28. septembra v Chráme 
Sedembolestnej Panny Márie v Žiline-Vlčincoch. Večera-
dlo sa začína v sobotu o 9.30 hod. ružencom a pokračuje 
bohatým duchovným programom. Svätá omša je o 18.00 
hod.. Sobotňajší program uzavrie sviečkový sprievod. 
Celoslovenské večeradlo sa končí v nedeľu sv. omšou 
o 11.00 hod. a adoráciou.
Nocľah a obedy si môžete objednať na tel. čísle 
0904 27 45 28. Bližšie informácie dostanete na tel. 
číslach: 041 525 446 42, 0905 76 66 68.

-jd
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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

z R á d I O  l u m e N
Pondelok – Piatok: 00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán 
(čes. a slov.) 05.30 Raňajší hudobný blok 05.45 Ranné chvály 06.00 Lumenáda 
08.30 Športecho 09.00 Lumenáda 11.00 Lumenfórum 12.00 Anjel Pána, 
zamyslenie 12.10 Hudobný aperitív 13.00 Lumenfórum 16.00 Hudobné relácie 
(PO – TOP 15, UT – Vykopávky RL, ST – Piesne na želanie, ŠT – Gospelparáda, 
PI – Staré, ale dobré) 17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00 Svetielko 19.35 
Modlitba posvätného ruženca 20.00 Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán 20.30 
Hlavná večerná relácia (PO – Študentské šapitó; UT – Duchovný obzor; ST – Lupa; 
ŠT – História a my; PI – Úv hovor) 22.00 Večerná hudobná relácia (PO – Počúvaj 
srdcom, UT – V modrom tieni, ST – Pohoda s klasikou, ŠT – 1. v mesiaci – Hudobné 
návraty, 2.a 4 v mesiaci – Divadlo sveta (šansón), 3. v mesiaci – Jazzový klub) 23.00 
Čítanie na pokrač. 23.30 Infolumen I. r
sobota: 00.00 Reprízy relácií 03.00 Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes. a slov.) 
05.30 Raňajší hudobný blok 05.45 Ranné chvály 06.00 Ranné spojenie 09.00 
Hodinka vášho štýlu 10.00 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

13.09. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka sv. liturgia z Košíc
27.09. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka sv. liturgia z Prešova
11.10. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka sv. liturgia z Košíc

JeDNOtKA
15.09. (pondelok) 12.15 Lurdy (1/2) Film – Príbeh zo života legendárnej 

postavy cirkevných dejín Bernadetty z Lourdes. 13.50 Lurdy (2/2)
DVOJKA
14.09. (nedeľa) 10.00 Hudba v liturgickej obnove – dokumentárny film r; 

10.30 Blahorečenie biskupa Hopku a sestry Zdenky – zostrih beatifikácie r; 
20.00 Sviatočné slovo – duchovný príhovor k sviatku Sedembolestnej

15.09. (pondelok) 09.30 TKN – Návšteva Vatikánu; 10.00 Zrkadlenie – Tebe 
slovenská spieva krajina... – dokument o prejavoch mariánskej úcty na 
Slovensku; 10.30 Slávnostná svätá omša na sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie – patrónky Slovenska zo Šaštína. Celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, 
arcibiskup metropolita; 12.10 Noc temnoty, sila milosti – dok. film o rehoľnej 
sestre Zdenke Schelingovej r; 17.35 Sedembolestná – dokumentárny film 
o úcte Slovákov k Sedembolestnej Panne Márii a o jej bolestiach r; 18.05 
Orientácie – náboženský magazín zo života veriacich Katolíckej cirkvi; 20.00 
Reverend – kňaz Elemír Jozef Mikuš, skromný a bohabojný človek s vrúcnym 
vzťahom k farníkom a rodine; 20.25 Páter Pio – Boží muž – dok. film o živote 
stigmatizovaného kapucína r; 00.20 TKN – Návšteva Vatikánu r

18.09. (štvrtok) 14.40 Svedectvo r; 14.45 Sféry dôverné – Martin Rázus – 
kňaz, literát a politik r; 18.55 Veľké záhady – Noemova archa na Ararate? 
Je to skutočne ona?

19.09. (piatok) 12.45 Veľké záhady – Noemova archa na Ararate? r
21.09. (nedeľa) 10.45 Orientácie – Stretnutie kresťanov Bratislava 2008 – 

publicistická relácia; 19.20 Slovo; 00.10 Orientácie r; 01.00 Slovo r
22.09. (pondelok) 12.35 Stretnutie kresťanov Bratislava 2008 r
25.09. (štvrtok) 16.10 Slovo r; 16.15 Svedectvo r
28.09. (nedeľa) 16.30 Orientácie – náboženský magazín zo života veriacich 

Katolíckej cirkvi; 19.10 Slovo ThDr. Ľudovíta Pokojného

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)
14.09. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Povýšenia sv. Kríža v Lúčkach pri Ru-
žom berku
21.09. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
28.09. Evanjelické služby Božie z Východnej
05.10. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke

Z duše (NE 07.55 – Rádio Regina)
14.09. Stanislava Jurčáková: Učitelia a deti

Cesty (NE 21.05 – Rádio Slovensko; ST 21.00, SO 20.00 – Rádio Regina)
15.09. Nábož. spektrum (A. Brillová) 27.09. Nábož. spektrum (P. Gabriš)
04.10. Nábož. spektrum: (Ľ. Malík)

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

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

15.09. (pondelok) 07.00 Baterka P 07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (20) 09.00 Naostro P 
09.30 Svätá omša P 11.00 Luxáreň 11.30 Retro blok 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia 14.15 Ranná káva 15.00 
UPéCé live 16.00 Sedembolestná 16.30 Lumen 2000 17.00 Doma v rodine P 18.00 Octava dies 18.30 Starý zákon (20) �7   
19.00 Alexander Eckerdt 19.30 Vlastná cesta 20.00 Krížová cesta zo Sydney P 22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy

16.09. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 08.30 Bernadeta P 09.00 Doma v rodine 10.00 
ATAK – Zlodej P 11.30 Poltón magazín 12.00 Anjel Pána 12.30 Koncert pre Afriku 13.30 Večerná univerzita 14.15 Ranná 
káva 15.00 Moja misia Padre Alegria (Angola) �12  15.30 Kresťania v spoločnosti (2) 16.00 Gospel párty 17.00 Doma v Cirkvi P 
18.00 Sedembolestná 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (20) 19.00 Katechéza 19.30 Fatima P 20.00 Správy P 20.15 Návratka 
20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Medzi nebom a zemou P 21.15 Tandem kvíz (16) 22.00 Ranná káva 22.45 Doma 
na dôchodku 23.45 Správy

17.09. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 08.30 Starý zákon (20) �7   09.00 Doma v Cirkvi 
10.00 Poézia 10.20 Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.30 Medzi nebom a zemou 13.15 Koncert pre Afriku 14.15 
Ranná káva 15.00 ATAK – Zlodej 16.30 Bernadeta 17.00 Doma v zamestnaní P 18.00 Štúdio AHA! 18.30 Svätý František (1) 
19.00 Luxáreň 19.25 Octava dies 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 Poltón klub P 21.25 Prehľad katolíckych periodík P 
21.30 Alexander Eckerdt 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy

18.09. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 08.30 Bernadeta P 09.00 Doma v zamestnaní 
10.00 Koncert pre Afriku 11.00 Medzi nebom a zemou 11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 ATAK – Zlodej 13.55 Jáchy-
movskí mukli P 14.05 Prehľad katolíckych periodík 14.15 Ranná káva 15.00 Gospel párty 16.00 Retro blok 16.30 Alexander 
Eckerdt 17.00 Doma v kultúre P 18.00 Lumen 2000 P 18.30 Starý zákon (20) �7   19.00 Sedembolestná 19.30 FILMiX P 
20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Chvály P 21.30 Katechéza 22.00 Ranná káva 
22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy

19.09. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 08.30 Svätý František (1) 09.00 Doma v kultúre 
10.00 Alexander Eckerdt 10.30 ATAK – Zlodej 12.00 Anjel Pána 12.30 Tandem kvíz (16) 13.15 Koncert pre Afriku 14.15 
Ranná káva 15.00 Generálna audiencia 16.45 Poézia 17.00 Doma na dôchodku P 18.00 Poltón magazín 18.30 Kráľovstvo 
bez hraníc (20) 19.00 Štúdio AHA! 19.30 Lurdská jaskynka v Bratislave P 20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.25 Prehľad 
katolíckych periodík P 20.30 Moja misia Padre Alegria (Angola) �12  21.30 Kresťania v spoločnosti (2) 21.30 Večerná univer-
zita P �12  22.15 Ranná káva 23.00 Doma v zamestnaní

20.09. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc (21) P 07.30 Starý zákon (21) P �7    08.00 Klbko P 08.30 Poltón klub 09.30 Poltón 
magazín 10.00 Štúdio AHA! 10.30 Gospel párty P 11.30 Lurdská jaskynka v Bratislave 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna 
audiencia 14.15 Medzi nebom a zemou 15.00 Katechéza 15.30 UPéCé live 16.30 Vlastná cesta 17.00 Lumen 2000 17.30 
FILMiX 18.00 Poézia 18.15 Návratka P 18.25 Prehľad katolíckych periodík 18.30 Svätý František (1) 19.00 Luxáreň P 19.30 
Octava dies 20.00 Správy 20.15 Jáchymovskí mukli 20.30 Alexander Eckerdt 21.00 Tandem kvíz (17) P 21.45 Moja misia 
Padre Alegria (Angola) �12  22.15 Kresťania v spoločnosti (2) 22.45 Chvály 23.45 Správy

21.09. (nedeľa) 07.00 Svätý František (1) 07.30 Klbko 08.00 Gospel párty 09.00 Chvály 10.00 Svätá omša P 11.00 Medzi 
nebom a zemou 11.40 Prehľad katolíckych periodík 11.45 Jáchymovskí mukli 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.45 Starý 
zákon (21) �7   13.15 ATAK – Zlodej 14.40 Tandem kvíz (17) 15.30 Lumen 2000 16.00 Moja misia Padre Alegria (Angola) �12  
16.30 Kresťania v spoločnosti (2) 17.00 Štúdio AHA! 17.30 Octava Dies P 18.00 Poltón magazín P 18.30 Kráľovstvo bez hraníc 
(21) 19.00 Katechéza P �12  19.30 FILMiX 20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30 Dar zabudnutým – Rumunsko P 
21.00 Luxáreň 21.30 Lurdská jaskynka v Bratislave 22.00 Večerná univerzita �12  22.45 Poltón klub 23.45 Správy

22.09. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (21) 09.00 Doma 
na dôchodku 09.30 Gospel párty 11.00 Vlastná cesta 11.30 Lumen 2000 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia 14.15 
Ranná káva 15.00 Poltón klub 16.00 Lurdská jaskynka v Bratislave 16.30 Retro blok 17.00 Doma v rodine P 18.00 Octava 
dies 18.30 Starý zákon (21) �7   19.00 Dar zabudnutým – Rumunsko 19.30 Luxáreň 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 
Prehľad katolíckych periodík 20.30 U Nikodéma P 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy

23.09. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Klbko 09.00 Doma v rodine 10.00 U Niko-
déma 11.30 Poltón magazín 12.00 Anjel Pána 12.30 Chvály 13.30 Večerná univerzita �12  14.15 Ranná káva 15.00 Moja 
misia Padre Alegria (Angola) �12  15.30 Kresťania v spoločnosti (2) 16.00 Gospel párty 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Lurdská 
jaskynka v Bratislave 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (21) 19.00 Katechéza �12  19.30 FILMiX 20.00 Správy P 20.15 Návratka 
20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Medzi nebom a zemou P 21.15 Tandem kvíz (17) 22.00 Ranná káva 22.45 Doma 
na dôchodku 23.45 Správy

24.09. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Starý zákon (21) �7   09.00 Doma v Cirkvi 
10.00 Poézia 10.20 Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.30 Medzi nebom a zemou 13.15 Chvály 14.15 Ranná káva 
15.00 U Nikodéma 16.30 Klbko 17.00 Doma v zamestnaní P 18.00 Štúdio AHA! 18.30 Svätý František (1) 19.00 Vlastná 
cesta 19.25 Octava dies 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 UPéCé live P 21.25 Prehľad katolíckych periodík P 21.30 Dar 
zabudnutým – Rumunsko 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy

25.09. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Klbko 09.00 Doma v zamestnaní 10.00 
Chvály 11.00 Medzi nebom a zemou 11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 U Nikodéma 13.55 Rehoľná abeceda 14.05 
Prehľad katolíckych periodík 14.15 Ranná káva 15.00 Gospel párty 16.00 Lumen 200016.30 Dar zabudnutým – Rumunsko 
17.00 Doma v kultúre P 18.00 Retro blok P 18.30 Starý zákon (21) �7   19.00 Lurdská jaskynka v Bratislave 19.30 FILMiX 
20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Taizé P 21.30 Katechéza �12  22.00 Ranná káva 
22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy

26.09. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Svätý František (1) 09.00 Doma v kultúre 
10.00 Dar zabudnutým – Rumunsko 10.30 U Nikodéma R 12.00 Anjel Pána 12.30 Tandem kvíz (17) 13.15 Chvály 14.15 
Ranná káva 15.00 Generálna audiencia 16.45 Poézia 17.00 Doma na dôchodku P 18.00 Poltón magazín 18.30 Kráľovstvo 
bez hraníc (21) 19.00 Štúdio AHA! 19.30 Vzkriesenie tvorbou P 20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych 
periodík P 20.30 Moja misia – Podnikateľ s dušami (Slovensko) P 21.30 Kresťania v spoločnosti (3) P 21.30 Večerná univerzita P 
22.15 Ranná káva 23.00 Doma v zamestnaní

27.09. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc (22) P 07.30 Starý zákon (22) P �7   08.00 Klbko 08.30 UPéCé live 09.30 Poltón 
magazín 10.00 Štúdio AHA! P 10.30 Gospel párty P 11.30 Vzkriesenie tvorbou 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia 
14.15 Medzi nebom a zemou 15.00 Katechéza �12  15.30 Poltón klub 16.30 Luxáreň 17.00 Retro blok 17.30 FILMiX 18.00 
Poézia 18.15 Návratka 18.25 Prehľad katolíckych periodík 18.30 Svätý František (1) 19.00 Vlastná cesta P 19.30 Octava 
dies 20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda 20.30 Dar zabudnutým – Rumunsko 21.00 Tandem kvíz (18) P 21.45 Moja 
misia – Podnikateľ s dušami (Slovensko) 22.15 Kresťania v spoločnosti (3) 22.45 Taizé 23.45 Správy

28.09. (nedeľa) 07.00 Svätý František (1) 07.30 Klbko 08.00 Gospel párty 09.00 Taizé 10.00 Svätá omša P 11.00 Medzi nebom 
a zemou 11.40 Prehľad katolíckych periodík 11.45 Rehoľná abeceda 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.45 Starý zákon 
(22) �7   13.15 U Nikodéma 14.40 Tandem kvíz (18) 15.30 Retro blok 16.00 Moja misia – Podnikateľ s dušami (Slovensko) 
16.30 Kresťania v spoločnosti (3) 17.00 Štúdio AHA! 17.30 Octava dies P 18.00 Poltón magazín P 18.30 Kráľovstvo bez 
hraníc (22) 19.00 Katechéza P �12  19.30 FILMiX 20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30 Povolaný slúžiť P 21.00 
Vlastná cesta 21.30 Vzkriesenie tvorbou 22.00 Večerná univerzita 22.45 UPéCé live 23.45 Správy
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Pomôcky: 
Silaus, Oka, 
Hasal, Anaa, 

Oui
Okrášli 1. časť 

tajničky Časť noža Semita
Silička, 

botanický 
názov

Zlé plnenie 
dodávky

Autor:
 V. Komanický, 

Humenné
Posial si 3 . časť 

tajničky
Vojenská 
predajňa

Ozdoba Ruská rieka

Spakoval

Citoslovce 
odporu

Liberecké  
trhy

Nahneval  
som

Citoslovce, 
povzdych

Náuka 
o vedení lodí

Drevené 
nádoby

Listnáč

Učňovský 
dom, skr.

Značka 
amerícia Rímske číslo 

552Kartársky 
výraz

Duša u Egyp-
ťanov

slovo Obyvateľ  
Ilavy

Umenie, 
po latinsky

Kľud,  
po česky

2 . časť 
tajničky

Výrobca 
hračiek

Na inom 
mieste

Český politik

Osobné 
zámeno

Generál 
z vojny Juh 

proti Severu

Plúž Alebo,  
po rusky

Exmetropola 
Barmy Voľajako

Tiež

Francúzsky 
atol

Vajce, 
po nemecky

Český 
vydavateľ Morský vták

Mladá vdova Hudobná 
stupnica

Čadská 
studňa

Čata, 
po česky

Zvislo

Dlhohrajúca 
platňa

Úrad, 
zastarale

4 . časť 
tajničky

Predpova 
slov, význam 

„nový“
Želali

Svätý Augustín povedal:  ... (dokončenie v tajničke)

relax

s úsmevom 
n Pani učiteľka sa pýta:
„Tak, deti, koľko je dva plus dva?“
Prihlási sa Anička: „Tisíc.“
„Nie, Anička, tisíc to nie je.“
Prihlási sa Jožko: „Utorok.“
„Nie, Jožko, utorok to nie je.“
Prihlási sa Móricko: „Štyri.“
„Vynikajúco. Povedz ostatným, ako si to vypočítal.“
„To je jednoduché. Tisíc mínus utorok.“

 J D E R V E U H R A D CH V L A K A

 R O I O E S O T T O I E A CH L J K

 K E K T D V N E S M R A R O E O Š

 Í Á M O O K B R U Š Í Á Ž N L 0 A

 Ž M Z L P O R O T A M S T E U E N

 A A S I O V H H A Z R U K Y J N J

 T K L L K R R P N V I T T Ú A E E

 S Á E M O T O R A E A E K Z Š C L

 T A P B R B K R D T V T A A N K J

 O V R O A S O A A K E R I E L O A

 N O K A I D Ľ D L L E N Ž K Z I N

 A S CH L I E B U A T H U A U Á A CH

 O L E Č Í T A R B H R I E CH M N U

Legenda: ALELUJA, ANJEL, BALADA, BRAT, ČELO, DIAKON, 
ENOCH, EZAU, HNEV, HRAD, HROB, HRIECH, CHLIEB, 
CHRÁM, IHLA, IZÁK, JOZUE, KALICH, KOLEKTA, KVET, LO-
TOR, MOTOR, NAZARET, OBETA, ODEV, OLEJ, OMŠA, OPÁT, 
PATENA, PILÁT, POKOJ, POKORA, POROTA, RODIČ, RORÁTY, 
RUKY, RUŽENCE, SKÚŠKA, SLOBODA, SLOVO, SĽUB, SOVA, 
SUTANA, TIARA, TLAK, TONA, VATIKÁN, VERŠ, VLAK, VRED, 
ŽALM, ŽIAK.

Tajničku osemsmerovky tvorí 35  nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. Zo správnych riešení krížovky 
alebo osemsmerovky vylosujeme držiteľa knihy o bl. 
Vasiľ ovi Hopkovi. Výherca za august: Peter Fedor zo 
Sabinova. Blahoželáme.

osemsmerovka

NAJEKONOMiCKEJšiE VYKUROVANiE  
pre KOSTOLY

 TEPLOMETY – okamžité teplo 
Teplomety sú elektrické infražiariče, ktoré produkujú 

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

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

Náklady na kúrenie klesnú aj o 70%.

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

INZERCIA

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

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

INZERCIA

TEPELNÁ iZOLÁCiA SYSTéMOM 
FúKANEJ MiNERÁLNEJ VLNY  

MAGMARELAX 
vám prinesie okamžitú výraznú úsporu 
energií a te pel nú pohodu. Zatepľujeme 
trámové stropy, pultové strechy, steny 
s dutinou a stropné konštrukcie. Tech-
nické posúdenie, zameranie a optimálny 
návrh riešenia ZDARMA.
KAČEŇÁK Rastislav, Technicko-obchod-
ný poradca
Mobil: 0915 042 522

INZERCIA

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

INZERCIA

2 7 4 5

8 3 9

1 2 6 7

1 9 6

4 1 5

8 5 6 3

3 9 2

4 5 1 6

su
d

o
k

u

Chcete mať v Slove inzerciu?
Píšte na sefredaktor@grkatpo.sk. 

Volajte 0911 711 263.
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 ZAMySlenIe JOZefA GAČU

Ochrana Bohorodičky

Maforion (svätý plášť Božej 
Matky)  –  relikvia,  ktorá 
sa  pokladala  za  pravú, 

bola do Konštantínopola prenesená 
z  Jeruzalema za čias Leva  I.  (457 
– 474).  Plášť  je  symbolom ochra-
ny.  Arménsky  synaxár  oslavuje 
uloženie  tejto  relikvie  do  Chrámu 

Presvätej  Bohorodičky  v Blacher-
nách týmito slovami: „Dal si nám, 
ó, milosrdný Bože, svoju Matku ako 
ochranu.“ Akatist  oslavuje  obraz 
„Blacherničiarky“  ako  „útočisko 
celého sveta väčšie než obloha“.
Následne  sa  popisuje  správa 

o  mimoriadnej  udalosti,  ktorá 
sa  v  tomto  chráme  stala.  Počas 
vlády Leva Múdreho  (886  – 912) 
mal  svätý  Andrej  Salos,  „blázon 
pre  Krista“,  skýtsky  otrok,  spolu 
so  svojím  učeníkom  Epifaniom 
videnie, ako Božia Matka prikýva 
svet  týmto  „nesmiernym a  straš-
ným plášťom širším než nebesia“. 
Sviatok pripomínajúci túto udalosť 
sa v slovanských chrámoch nazýva 
Pokrov (Ochrana) a slávi sa 1. ok-
tóbra. Ikonopisecké zobrazenie je od 
15.  storočia  rovnaké:  plášť,  ktorý 
drží sama Bohorodička alebo anjeli, 
je roztiahnutý nad kresťanským ľu-
dom. Obmenu tohto obrazu pozná 
Západ pod menom „Madona pláš-
ťa“, pod ktorý sa veriaci ukrývajú.
Byť  ochránený mocou  je  náde-

jou  tých,  ktorí  sa  cítia  chudobní. 
V evanjeliu sú chudobní vyhlásení 
za blahoslavených (porov. Mt 5, 3), 
lebo sú si istí, že Boh ich ochraňu-

je. No človek je obrazom Boha. Je 
ochraňovaný, lebo je úbohý, a sú-
časne on chce ochraňovať druhých. 
Bohorodička, ktorá bola od večnosti 
chránená  celkom  zvláštnym  spô-
sobom,  sa  tiež  stáva  ochranky-
ňou. Modlitba Pod tvoju ochranu 
sa utiekame  je  jednou  z  najstar-

ších  mariánskych 
modlitieb.  Zvláštny 
význam môže mať 
skutočnosť, že plášť 
držia  ruky  anjelov, 
aby  Mária  moh-
la mať  ruky  voľné 
pre modlitbu.  Nad 
Pannou  je  postava 
Krista. On, Boh, kto-
rý  sa  stal  človekom 
(modrá  farba,  kto-
rá  znamená  ľudskú 
prirodzenosť,  pre-
krýva červenú farbu 
odevu,  kde  červená 
znamená božskosť), 
zaujíma to isté žeh-
najúce  gesto  ako 
ruky  modliacej  sa 
(plášť čevenej – bož-

skej farby na modrom odeve). Dve 
rozdielne  gestá  sa  spájajú,  aby 
sa stali  jedným. Preto si byzanskí 
hymnografi  dovolili  obrátiť  sa na 
Theotokos – Božiu Matku slovami, 
ktorými  sa môžu  obracať  len  na 
samotného  Boha:  „Nemáme  inej 
pomoci, nemáme inej nádeje okrem 
teba...“
Iste to nie je náhoda, že sa tento 

autor pre takéto zobrazenie inšpi-
roval  inou  ikonou,  nazvanou Ot-
covstvo, ktorá predstavuje Slovo na 
hrudi Boha – Otca. Prostredníctvom 
Krista je materstvo Márie odrazom 
otcovstva Boha, ktorý zostupuje na 
svet ako vtelená Prozreteľnosť.
Ak  na  ikone  Nanebovstúpenia 

predstavuje  Theotokos  Cirkev  na 
zemi, potom na ikone Pokrova zna-
mená nebeskú modliacu sa Cirkev, 
tajomstvo vzájomného orodovania. 
Jednota Božieho ľudu bola v Starom 
zákone založená na krvi.  Jednota 
Cirkvi sa posilňuje vzájomným obe-
hom milosti všetkých členov. Táto 
komunikácia  ochraňuje  každého 
jednotlivého  veriaceho,  ktorý  sa 
stratí, ak sa oddelí. Naopak, zjedno-
tený s druhými a nimi ochraňovaný 
sa spasí. n

Ikona Pokrova Presvätej Bohorodičky (autor: Jana Lengvarská).  Snímka: siscms.sk
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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.

Peňažný denník
Fakturácia
Pohľadávky
Záväzky
Hromadné 
prevodné príkazy
Homebanking
Majetok
Plán investícií
Ceniny
Valuty
Účelové zbierky
Filiálky
Kontextová pomoc
Inventarizácia
Výkaz o majetku 
a záväzkoch
Výkaz o príjmoch 
a výdavkoch
Ročný výkaz 
o hospodárení
Grafy

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.

Letná 45, Košice 
tel.: 055/633 94 70

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

Peňažný denník rieši evidenciu príjmov a výdavkov v členení
podľa požiadaviek farských úradov, pričom umožňuje:

viesť viac účtov a pokladní až na filiálky;
automatické zadávanie podľa účtovných operácií;
automatické číslovanie dokladov;
prepojenie na pohľadávky a záväzky;
prepojenie na majetok;
prepojenie na ceniny a valuty;
tlač príjmových a výdavkovývh dokladov;
prepočet stavov na finančných účtoch;
priebežné položky;
možnosť triedenia denníka;
rozúčtovanie na podrobnejšie členenie;
vlastné analytické členenie denníka.

DEMO verzia  

k dispozícii  

na stiahnutie




