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naše nové chrámy

Miroslav Gavala

Mernícki veriaci byzant-
ského obradu oddáv-
na navštevovali farský 

Chrám sv. Kozmu a Damiána 
v Čičave. Z minulosti sa nám 
zachovali o nich len štatistické 
údaje. Z biskupskej vizitácie 
z roku 1749 sa dozvedáme, že 
vtedy žilo v Merníku 41 grécko-
katolíkov a 9 rímskokatolíkov. 
Mernícki veriaci sa spomínajú aj 
v roku 1877 ako súčasť čičavskej 
farnosti. Dnes žije v Merníku, vo 
filiálnej obci farnosti Čičava, 71 
gréckokatolíkov. Je obdivuhodné, 
že takýto počet veriacich v roku 
1994 vybudoval chrám zasvätený 
Nanebovstúpeniu Pána.

Projektantom stavby bol Ing. Pe-
ter Durkoth. Začiatok výstavby 
v roku 1992 nebol ľahký. Vďaka 

finančnej pomoci Ing. Mariána 
Tkáča a nemeckej nadácie Kirche 
in Not sa stavebné práce zrýchli-
li. Posviacka sa uskutočnila 22. 
mája 1994. Vykonal ju sídelný 
prešovský biskup Mons. Ján Hir-
ka. O deväť dní privítali mernickí 
veriaci vo svojom chráme pu-
tovný obraz klokočovskej Panny 
Márie. Bolo za čo ďakovať.

Chrám v Merníku je podobne 
ako v Komáranoch jednoloďový 
s bielou fasádou a hnedým ka-
nadským šindľom na sedlovej 
streche. Z malej lomenej predsie-
ne možno po schodoch vystúpiť 
na chór. Zvonica je uzavretá 
s malými drevenými okienkami. 
Vnútro svätyne je tehlovočervenej 
farby (symbol božstva) a strop 
svetlomodrý. Za oltárom sa na 
stene nachádza ikona Nane-
bovstúpenia Pána.

V novembri 2008 sa plánuje 

ukončiť ikonostas. Tak isto ako 
ikonostas v Komáranoch kruhom 
v strede znázorňuje Krista – Slnko 
pravdy. Jeho autorom je Mgr. Mi-
roslav Gavala, správca farnosti. 
Posledné štyri ikony píše Peter 

Vereščák zo Sečoviec.
Vďaka patrí všetkým, čo sa na 

skrášľovaní chrámu podieľali. 
Nech Pán neprestajne posvä-
cuje tých, čo milujú krásu jeho 
domu. n

merník
Chrám  Nanebovstúpenia Pána

Marek Saraka

Farnosť Banské sa nachádza 
v protopresbyteráte Vranov 
nad Topľou-Čemerné. V sú-

časnosti sa v Banskom nachádza 
rozšírený barokovo-klasicistický 
chrám postavený v roku 1788, 
ktorý je zasvätený svätým apoš-
tolom Petrovi a Pavlovi. Predtým 
stála na jeho mieste pravdepo-
dobne drevená cerkev, z ktorej sa 
zachovala kamenná krstiteľnica 
z roku 1688, uložená v Zemplín-
skom múzeu v Michalovciach.

Chrám vzhľadom na počet ve-
riacich svojou kapacitou nevyho-
voval počtu veriacich. Do úvahy 
pripadali dve riešenia: nový 
chrám na novom mieste alebo 
rozšírenie pôvodného chrámu. 
Anketa veriacich mala zmapovať 
situáciu vo farnosti. Väčšina bola 
za rozšírenie chrámu. Architekt 
Ing. Zajac z Vranova nad Topľou 
dopomohol k úplnému rozhod-
nutiu. Jeho vízia rozšírenia chrá-

mu si nakoniec získala väčšinu 
veriacich.

V apríli 2000 sa začali práce na 
príprave projektu, nasledovalo 
schválenie projektu Pamiatkovým 
úradom v Prešove a stavebnou 
komisiou Biskupského úradu 
v Prešove. V októbri v roku 2000 

sa začali zbierky po obciach na vý-
chode aj na strednom Slovensku. 
Finančne vypomohol i Obecný 
úrad v Banskom a nadácia Kirche 
in Not z Nemecka. So stavbou sa 
začalo 1. mája 2001.

Keďže išlo o rozšírenie chrámu, 
bolo treba postaviť novú svätyňu 

a predsieň chrámu, bol pristavený 
chór a sakristia s miestnosťou 
pre matky s deťmi. Do celého 
chrámu bolo zavedené podlahové 
kúrenie.

Okresný úrad práce schválil 
a pridelil farskému úradu 15 za-
mestnancov na VPP, ktorí značne 
pomohli spoločnému dielu najmä 
v prvých mesiacoch náročných 
prác. Veriaci i členovia farskej 
rady pomáhali riadeniu a prie-
behu prác i na úkor vlastných 
dovoleniek. Významnú úlohu 
pri rekonštrukcii celého chrámu 
zohral duchovný správca o. 
Štefan Kopčák. Svojimi radami, 
povzbudzovaním, podnecovaním 
vôle a výdrže v ťažkostiach dopo-
mohol k tomu, aby bola stavba 
včas dokončená.

Obnovený chrám bol slávnostne 
posvätený 25. novembra 2001. 
Posviacku vykonal vtedajší pre-
šovský sídelný biskup Mons. Ján 
Hirka. n

banské
Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
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Mgr. Marián Sabol
člen redakčnej radyKaždý asi pozná Andersenovu roz-

právku Cisárove nové šaty. Dvaja 
podvodníci dobehli kráľa, jeho minis-

trov aj všetkých ľudí. Tvrdili, že dokážu ušiť 
nádherné šaty z látky, ktorú hlupák neuvidí. 
Pointa rozprávky je typicky ľudská – každý 
z kráľovstva, vrátane cisára, sa bál nahlas 
povedať pravdu o chýbajúcich šatách, aby 
sa nezdalo, že je hlúpy. Až malé dieťa nahlas 
povedalo, že cisárovi chýbajú šaty.

Chýba niečo dnešnej Cirkvi? Veď máme 
slobodu, staviame chrámy, máme dostatok 
kňazov a bohoslovcov, odpustové miesta 
s veľkou účasťou. Nedávne udalosti týka-
júce sa vytvorenia našej gréckokatolíckej 
metropolie v nás môžu zanechať dojem, 
že zažívame určitý rozkvet. Pravdou je, že 
Cirkev na celom svete prežíva to, čo vníma-
me aj my všetci – krízu viery. Pripadá mi to 
ako v spomínanej Andersenovej rozprávke: 
nehovoríme o tom, čo chýba, aby sme nevy-
zerali hlúpo. Ale všetci o tom vieme. Nie je to 
vec nijako nová, príklad Ananiáša a Zafiry, 
ktorí klamali apoštola Petra, ukazuje, že 
už od čias prvotnej Cirkvi určití ľudia, pat-
riaci do jej spoločenstva, do nej patrili viac 
vonkajškom ako presvedčením. Problém je 
v tom, že v ostatných desaťročiach nabrala 
rozmery, aké nemala nikdy predtým a týka sa 
asi každej krajiny, farského spoločenstva aj 
väčšiny rodín. Konzumná spoločnosť blízka 
hedonizmu sa ukazuje väčším nepriateľom 
viery ako prenasledovanie, komunizmus či 
iné. Problém je aj v tom, že danú situáciu 
mnohí považujeme za normálnu. Veď dnes 
je taká doba. Nedostatok viery nie je vec 
normálna, je to vec, ktorú treba riešiť.

Zoberme si napríklad situáciu s vyslu-
hovaním sviatostí. Cirkev je vnímaná ako 
inštitúcia, od ktorej sa očakáva vykonávanie 
určitých náboženských úkonov – najčastejšie 
sviatostí či pohrebov. Prídeme, zaplatíme, 
urobte nám túto „službu“.... Pamätám si 
jedny predkrstné náuky, keď krstní rodičia 
aj s otcom už od začiatku náuk celý čas 
pozerali do zeme – bez štipky záujmu. Dnes 

by som im už dieťa nepokrstil. Asi pred 
rokom bol v televízii prípad jednej farnosti 
v Česku, do ktorej prišiel nový kňaz a sprísnil 
podmienky udeľovania sviatostí. Ľudia sa 
začali sťažovať. Situácia sa „vyriešila“ tým, 
že ho preložili. Istá pani z farnosti vyjadrila 
spokojnosť nad tým, že druhý kňaz už znova 
krstí a sobáši všetkých a zakončila slovami: 
tak, ako to má byť. Pýtam sa: naozaj to má 
byť takto? A nie sú sviatosti určené len pre 
ľudí naplnených vierou, ktorí za nimi vidia 
úkony samotného Boha? Pretože potom 
máme veľa pokrstených, ale málo Božích detí, 
veľa myropomazaných, ale málo vedených 
Svätým Duchom, dosť vyspovedaných, ale 
málo ľudí obrátených; prijímajúcich, ale nie 
tých, ktorí prijali Ježiša za svojho skutočného 
Pána a Spasiteľa. Prijali sme ako normálne, 
že sa zúčastňujeme na liturgii bez prijíma-
nia Eucharistie i to, že štvrtina prítomných 
je vlastne niekde vonku. Vyspovedám sa 
pred Veľkou Nocou za dve minúty (veď som 
predsa nikoho nezabil) a svoju náboženskú 
povinnosť si predsa celý rok plním. A potom 
sa divíme, že nevieme odovzdať vieru už 
ani našim deťom a tento svet z nich urobí 
pokrstených pohanov.

Cirkev je Kristovým telom, jeho nevestou 
a on má vždy pripravené riešenie. Je vlastne 
stále rovnaké – prijať ho za svojho Pána. Za-
nechať dvojaký život a stať sa jeho učeníkom, 
tráviť s ním čas v modlitbe. Zanechať každý 
hriech, inak budem sedieť na dvoch stolič-
kách. Byť členom skutočného spoločenstva 
Cirkvi. Ide predsa o niečo dôležitejšie, ako sú 
zdravie a majetok, ide o moju spásu a spásu 
mojich blízkych. n

slovo na úvod
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Drahí bratia a sestry!
Dnešná katechéza je venovaná zážitku 

apoštola Pavla na jeho ceste do Damasku, 
ktorý je všeobecne známy ako jeho obráte-
nie. Tento zážitok sa stal na ceste do Da-
masku začiatkom tridsiatych rokov prvého 
storočia v dobe, keď prenasledoval Cirkev 
až do rozhodujúceho okamihu, ktorý sa 
vyskytol v jeho živote. Mnoho bolo o tomto 
okamihu napísané a, prirodzene, z rôznych 
hľadísk. Isté je, že tu dosiahol bod obráte-
nia, skutočnú zmenu perspektívy života. 
A tak začal neočakávane považovať ako 
„stratu“ a „odpadky“ všetko, čo predtým 
vnímal ako svoj veľký ideál, aby tak získal 
odmenu jeho život (Flp 3, 7 – 8). Čo sa 
vlastne stalo?

Prvým a známejším je rozprávanie 
z Lukášovho pera, ktorý trikrát spomína 
udalosti v Skutkoch apoštolov (porov. 9, 
1 – 19; 22, 3 – 21; 26, 4 – 23). Priemerný 
čitateľ azda cíti pokušenie pozastaviť sa 
nad niektorými detailmi, ako sú nebeské 
svetlo, pád na zem, volajúci hlas, nový 
druh slepoty, uzdravenie opadnutím lupín 
z očí či pôst. Všetky tieto detaily sa však 
vzťahujú na jadro udalosti: vzkriesený 
Kristus sa vynára ako prekrásne svetlo 
a rozpráva sa so Šavlom, premieňa jeho 
myslenie aj jeho život. Jas Vzkrieseného ho 
oslepuje, a tak sa aj navonok prejavuje to, 
čo bolo v jeho vnútri – jeho slepota zoči-
voči skutočnosti, svetlu, ktorým je Kristus. 
A potom jeho definitívne „áno“ Kristovi 
pri krste nanovo otvára jeho oči a robí ho 
skutočne vidiacim.

V antickej Cirkvi bol krst nazývaný aj 
osvietenie, pretože táto sviatosť prinášala 
svetlo; skutočne dáva nový pohľad. U Pav-
la je toto mystické pôsobenie zvýraznené 
aj fyzickým spôsobom: lieči sa jeho slepé 
vnútro a on sa stáva skutočne vidiacim. 
Tak bolo svätému Pavlovi pretvorené 
myslenie v tejto chvíli obrátenia, keď zažil 
neodolateľnú prítomnosť Zmŕtvychvstalé-
ho, o ktorom nebol schopný neskôr nikdy 
pochybovať. Taký mocný bol vplyv tohto 
stretnutia. Ono radikálne zmenilo Pavlov 
život v základnom smerovaní; tu získal 
akési poznanie, a tak musíme hovoriť 
o zmene. Toto stretnutie je stredobodom 

Lukášovho svedectva, ktoré je veľmi prav-
depodobné, pretože mohol použiť svedec-
tvo priamo z prameňa – zo vznikajúceho 
spoločenstva v Damasku. Je totiž podané 
sugestívne s poznaním miestnych pomerov, 
ak vychádzame z Ananiášovej prítomnosti, 
z mien, pomenovaní ulíc i majiteľa domu, 
v ktorom Pavol zostal (Sk 9, 11).

Druhú skupinu prameňov o obrátení sv. 
Pavla predstavujú jeho listy. Pavol nikdy 

nehovoril príliš podrobne o tejto udalos-
ti, a to zrejme preto, lebo predpokladal, 
že všetci poznajú podstatu jeho príbehu 
a všetci vedia, že sa z prenasledovateľa 
stal horlivým evanjelizátorom. A stalo sa 
to nie v dôsledku jeho vlastného uvažo-
vania, ale silnej udalosti – stretnutia so 
Vzkrieseným.

Hoci Pavol nehovorí o detailoch, tento 
veľmi dôležitý fakt viackrát spomína – že aj 

slovo svätého otca

Prvá septembrová generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. sa uskutočnila v stredu 3. septembra v Aule Pavla 
VI. vo Vatikáne. Svätý Otec sa v katechéze zameral na skúsenosť, ktorú zažil apoštol Pavol na ceste do Damasku 
a zvykneme ju označovať ako jeho obrátenie.

Obrátenie
sv. apoštola Pavla 
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on sám je svedkom Ježišovho vzkriesenia, 
ktoré mu zjavil bezprostredne samotný 
Ježiš spolu s poslaním apoštola.

Najjasnejšiu výpoveď v tejto súvislosti na-
chádzame v jeho rozprávaní o tom, čo tvorí 
stredobod dejín spásy: smrť a vzkriesenie 
Ježiša a jeho zjavenia svedkom (porov. 1 
Kor 15). Slovami antickej tradície, ktoré 
aj on prijal od Cirkvi v Jeruzaleme, hovorí, 
že Ježiš, ukrižovaný, zomretý, pochovaný 
a vzkriesený, sa po vzkriesení zjavuje 
najprv Petrovi, potom Dvanástim, potom 
päťsto bratom, potom Jakubovi a všetkým 
apoštolom. A vo svojom rozprávaní do-
dáva: „A poslednému zo všetkých, ako 
nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne.“ (1 Kor 15, 
8) A tak nám ukazuje, že toto je základ jeho 
apoštolátu a jeho nového života.

Existujú tiež iné texty, v ktorých sa obja-
vuje rovnaký citát: „Ježiš Kristus, náš Pán, 
skrze ktorého sme dostali milosť a apoštol-
ský úrad“ (porov. Rim 1, 4 – 5); a ďalej: „Vari 
som nevidel Ježiša, nášho Pána?“ (1 Kor 9, 
1) Sú to slová, ktoré narážajú na všeobecné 
poznanie veriacich. A nakoniec, najviac 
všeobecne známy je List Galaťanom: „Ale 
keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky 
vybral a svojou milosťou povolal, zapá-
čilo zjaviť vo mne svojho Syna, aby som 
ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa 
neradil s telom a krvou, ani som nešiel do 
Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv 
ako ja, ale odišiel som do Arábie a opäť som 
sa vrátil do Damasku.“ (1, 14 – 17) V tejto 
„sebaobrane“ ukončuje napätie, či je pra-
vým svedkom Zmŕtvychvstalého, a že prijal 
svoje vlastné poslanie priamo od neho.

Tak môžeme vidieť, že tieto dva zdroje, 
Skutky apoštolov a Listy sv. Pavla, sa 
zbiehajú a zhodujú v podstatnom bode: 
Zmŕtvychvstalého osvietenie Pavla, jeho 
prizvanie k apoštolátu a jeho pretvorenie 
na pravého apoštola, poslaného svedčiť 
o zmŕtvychvstaní so špecifickou úlohou 
ohlasovať evanjelium pohanom v grécko-
rímskom svete. A súčasne vzdelaný Pavol 
navzdory vlastnému špecifickému pomeru 
so Zmŕtvychvstalým musel vstúpiť do spo-
ločenstva s Cirkvou, sám mal byť pokrstený 
a žiť v súlade s ostatnými apoštolmi. Len 
v takomto spoločenstve s každým z nich 
mohol byť pravdivým apoštolom, ako na-
písal v Prvom liste Korinťanom: „Teda či 
už ja alebo oni takto hlásame a vy ste tak 
uverili.“ (15, 11) Tak existuje jediné potvr-
denie Zmŕtvychvstalého, pretože Kristus 
je len jeden.

Všimnime si teraz, že sv. Pavol nikdy 
nevykresľuje tento moment ako obrátenie. 
Prečo? Existuje mnoho hypotéz, pre mňa 
je však dôvod veľmi jasný. Tento zlom jeho 
života, toto premenenie celého jeho bytia, 
nebolo plodom psychologického procesu, 
dozretia alebo intelektuálneho a morálneho 

vývoja, ale prichádza zvonka. Nebolo plo-
dom jeho myslenia, ale stretnutia s Ježišom 
Kristom. V tomto zmysle nešlo jednoducho 
o konverziu, dozretie jeho „ja“, ale bolo 
preňho samého smrťou a vzkriesením: zo-
mrela jedna jeho existencia a ďalšia, nová, 
sa narodila so zmŕtvychvstalým Kristom. 
Nijakým iným spôsobom sa nedá vysvetliť 
táto Pavlova obnova. Akékoľvek psycholo-
gické analýzy nemôžu objasniť a vyriešiť 
túto záležitosť. Iba udalosť, silné stretnutie 
s Kristom, je kľúčom na pochopenie toho, 
čo sa stalo. Smrť a vzkriesenie, úplné ob-
novenie tým, ktorý sa mu ukázal a hovoril 
s ním. V tomto najhlbšom zmysle môžeme 
a musíme hovoriť o obrátení. Toto stret-
nutie je skutočná obnova, ktorá zmenila 
všetky jeho hodnoty. Teraz môže povedať, 
že to, čo preňho predtým bolo esenciálne 
a základné, sa stalo „smetím“, nie je viac 
„ziskom“, ale stratou, pretože odteraz má 
cenu iba život v Kristovi.

Napriek tomu si nesmieme myslieť, že 
Pavol bol takto uzavretý v tejto jednej 
udalosti oslepenia. Opak je pravdou, lebo 
vzkriesený Kristus je svetlom pravdy, 
svetlom samého Boha. Toto rozšírilo jeho 
srdce a urobilo ho otvoreným ku všetkým. 
V tejto chvíli nestratil všetko, čo bolo dobré 
a správne v jeho živote, v jeho dedičstve, 
ale porozumel múdrosti, pravde a hĺbke 
Zákona a prorokov v novej ceste a v novej 
ceste vytvorenej pre neho samého. Súčas-
ne jeho myslenie bolo prístupné múdrosti 
pohanov. Bytie otvorené Kristovi s celým 
jeho srdcom malo byť časom schopné viesť 
rozsiahly dialóg s každým človekom, stať 
sa spôsobilým pracovať pre všetkých i pre 
všetko. Tak sa mohol skutočne stať apoš-
tolom pohanov.

Zamerajme sa teraz na nás, pýtajme sa, 
ako nás toto poznanie mení. Pre nás nie je 
kresťanstvo novou filozofiou alebo novou 
morálkou. Kresťanmi sme, iba ak stretne-
me Krista. Isteže, nám sa neukazuje tým 
neodolateľným, žiarivým spôsobom ako 
Pavlovi, ktorého chcel urobiť apoštolom 
všetkých národov. No aj my sa môžeme 
s Kristom stretnúť pri čítaní Svätého písma, 
v modlitbe, v liturgickom živote Cirkvi. 
Môžeme sa dotknúť Kristovho srdca a cítiť, 
že on sa dotýka toho nášho. Iba v tomto 
osobnom vzťahu s Kristom, len v tomto 
stretnutí so Zmŕtvychvstalým, sa stávame 
skutočne kresťanmi. Tak sa otvára náš 
rozum, otvára sa celá Kristova múdrosť 
a celé bohatstvo pravdy.

Preto sa modlime k Pánovi za naše osvie-
tenie, ktoré nám poskytne stretnutie s jeho 
prítomnosťou v tomto svete, a tak nám dá 
živú vieru, otvorené srdce a veľkú lásku 
ku všetkému, čo je dobré v obnovenom 
svete. n

preložili Juraj Gradoš a TK KBS

z KRáTKO Z VATIKánu

Stretnutie s Ingrid Betancourtovou
Benedikt XVI. prijal 1. septembra na osob-
nej audiencii v Apoštolskom paláci v Castel 
Gandolfe Ingrid Betancourtovú, političku, 
ktorú 2. júla prepustili po šiestich rokoch 
a šiestich mesiacoch zo zajatia organizácie 
Revolučné ozbrojené sily Kolumbie.

Dar zo Skopje
3. septembra dostal Svätý Otec dar od 
macedónskeho hlavného mesta Skopje, 
ktoré je rodiskom rehoľníčky a zakladateľ-
ky Kongregácie misionárok lásky – sochu 
Matky Terézie.

Benedikt XVI. sa stretol  
s rumunským prezidentom
Pápež Benedikt XVI. sa 6. septembra 
v Apoštolskom paláci v Castel Gandolfe 
stretol s prezidentom Rumunska Traianom 
Basescuom. V neposlednom rade boli 
témou rozhovoru vzťahy medzi Katolíc-
kou cirkvou a Rumunskom, ako aj vzťahy 
s Pravoslávnou cirkvou.

Zomrel kardinál Antonio Innocenti
6. septembra zomrel v Ríme vo veku 93 
rokov taliansky kardinál Antonio Innocenti, 
emeritný prefekt Kongregácie pre klérus, 
emeritný predseda Pápežskej komisie pre 
zachovanie umeleckého a historického 
dedičstva Cirkvi a emeritný predseda 
Pápežskej komisie Ecclesia Dei.

Predseda Biskupskej synody
Pápež Benedikt XVI. vymenoval 9. septem-
bra predsedu Biskupskej synody na tému 
Božie Slovo v živote a v poslaní Cirkvi. Stal 
sa ním arcibiskup Sydney kardinál George 
Pell.

z TOP KnIHy PReDAJne PeTRA

1 František Pavlovský 
 Drevené gr.kat. chrámy – Bardejov

2 Bruno Ferrero 
 A kvety jednoducho kvitnú

3 Allyne Smith 
 Filokalia

4 František Pavlovský 
 Drevené gr.kat. chrámy – Svidník

5 Benedikt XVI. 
 Apoštoli a prví učeníci

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

NOVINKA
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udalosti

zKRáTKO Z KReSťAnSKéHO SVeTA

Večné sľuby v Ríme
8. septembra 2008 zložil v Ríme večné 
sľuby brat Vlastimil Chovanec, ktorý po-
chádza z Abrahámoviec a je členom Kon-
gregácie rogacionistov Ježišovho Srdca. 
Po noviciáte v Assisi, Messine a Rwande 
zavŕšil teologické štúdium na Lateránskej 
univerzite v Ríme. Slávnosť sa uskutoč-
nila v Chráme sv. Antona Paduánskeho 
v Ríme. Kongregácia vznikla koncom 
19. storočia v talianskom meste Messina 
s úmyslom pomáhať v diele zakladateľa 
sv. Hanibala Maria di Francia.

František Dancák

Internetová sieť pre deti
Od 7. septembra 2008 funguje interne-
tová sieť venovaná výhradne deťom. 
Volá sa Yfaith a pozostáva z viac ako 20 
interaktívnych stránok, ktoré sú bohaté 
na hudbu, filmy, recenzie kníh, štúdium 
Biblie, pričom jednotlivé úseky sú rozde-
lené aj podľa pohlavia detí. Sieť vznikla 
vďaka iniciatíve Konferencie biskupov 
Anglicka a Walesu.

Čítanie listov svätého Pavla
21. septembra sa zjednotilo trinásť gréc-
kokatolíckych a pravoslávnych farností 
juhozápadnej oblasti Clevelandu v čítaní 
listov svätého Pavla. V každom z chrámov 
v dohodnutom čase dobrovoľníci čítali 
listy spôsobom, aký uznali za vhodný. 
Udalosť bola obohatená púťou mladých 
po niektorých zo spomínaných chrámov. 
Pútnici prešli asi 6 kilometrov, v kaž-
dom chráme chvíľu zotrvali, aby počuli, 
čo Boh hovorí do ich života. Púť bola 
zakončená v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Parme (USA) večierňou, ktorú sa spo-
ločne s pútnikmi modlil eparcha Parmy 
John Kudrick.

Anglikáni v Lurdoch
V Lurdoch sa koncom septembra usku-
točnila púť anglikánskych biskupov, 
kňazov a veriacich pod vedením arcibis-
kupa Canterbury Rowana Williamsa. Na 
podujatí sa zúčastnil aj predseda Pápež-
skej rady pre podporu jednoty kresťanov 
kardinál Walter Kasper.

Rabín na synode
Pozvanie Vatikánu zúčastniť sa na 
Biskupskej synode o Božom slove prijal 
izraelský rabín Shear-Yashuv Cohen. 
Povedie jednodňovú diskusiu o židovskej 
interpretácii Svätého písma.

Na pozvanie poslanca Európskeho parla-
mentu Jána Hudackého navštívil 15. – 18. 

septembra vladyka Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup metropolita, spolu s kancelárom 
Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu 
v Prešove Ľubomírom Petríkom hlavné mesto 
Európskej únie Brusel. V programe bolo stret-
nutie s europoslancom J. Hudackým, s prezi-
dentom Európskeho parlamentu Hansom-Ger-
tom Poetteringom, eurokomisá-
rom Jánom Figeľom, predsedom 
frakcie skupiny Európskej ľudovej 
strany (kresťanských demokra-
tov), a ďalšími významnými osob-
nosťami. V Antverpách to bolo 
stretnutie s honorárnym kon-
zulom SR v Belgicku Gunnarom 
Riebsom. Návšteve sa intenzívne 
venoval aj dôstojný pán Ľubomír 
Fabčin, duchovný správca Slo-
venskej katolíckej misie v Bruseli. 
Vladyka Ján 16. septembra večer 
slávil v Kostole Božského Srdca 
svätú omšu pri príležitosti sviatku 

Sedembolestnej Panny Márie. Na liturgickej 
slávnosti sa zúčastnil aj európsky komisár Ján 
Figeľ, europoslanec Ján Hudacký a ďalší naši 
europoslanci. Nechýbala prehliadka Európ-
skeho parlamentu, Bruselu a Antverp. Náv-
števa bola vynikajúco pripravená, ďakujeme 
pánovi Hudackému, jeho spolupracovníkom 
a duchovnému otcovi Fabčinovi.

Ľubomír Petrík

náVŠTeVA VLADyKu JánA BABJAKA V euRÓPSKOM PARLAMenTe

Z Prešova do Bruselu

Modlitbou vešpier sa na akadémii Regina 
Apostolorum v Ríme začalo 15. septembra 

stretnutie 120 biskupov z celého sveta, ktorí 
boli ordinovaní v priebehu ostatného roka. 
Slovensko zastupoval Mons. Peter Rusnák, prvý 

bratislavský eparcha, ktorý sa 22. septembra 
2008 spolu s ostatnými biskupmi po prvýkrát 
oficiálne stretol so Svätým Otcom Benediktom 
XVI. v Švajčiarskej sále Apoštolského paláca 
v Castel Gandolfo.

STReTnuTIe nOVýCH BISKuPOV V RíMe

Vladyka Peter na stretnutí so Svätým Otcom

Gréckokatolíci v USA i tento rok 29. augusta 
až 1. septembra putovali na Horu Svätej 

Makríny, aby sa spoločne modlili a uctili si 
Matku ustavičnej pomoci.

Na púti, ktorej nosnou témou bola Bohoro-
dička: ochrankyňa sveta, sa zúčastnil aj arci-
biskup a metropolita Pittsburgu Basil M. Scott 
OFM, biskup eparchie Passaiac William Skurla, 
vladyka John Kudrick, biskup eparchie Parma, 
a biskup Gerald Dino z eparchie Van Nuys.

Odpust sa začal svätou liturgiou s procesiou, 

svätením vody a modlitbou povečeria. Sobo-
tu napĺňali liturgické modlitby a sv. liturgie, 
poobedie bolo venované deťom a mladým. 
Vrcholmi boli svätá liturgia slávená biskupmi 
a parastas na Cintoríne svätej Makríny. Deň bol 
zakončený sviečkovou procesiou a Akatistom 
k Presvätej Bohorodičke. V nedeľu sa slávila 
cirkevnoslovanská sv. liturgia a liturgia za 
povolania, vrcholom dňa bola archijerejská sv. 
liturgia celebrovaná arcibiskupom metropo-
litom Basilom za účasti ostatných biskupov. 

Večer nasledovala sviečková 
procesia a Moleben k Presvä-
tej Bohorodičke, po ktorom 
sa prihovoril vladyka William. 
Odpust sa ukončil v pondelok 
slávnostnou sv. liturgiou, ktorú 
celebroval vladyka Gerald spo-
lu s ostatnými biskupmi.

Odpust sa začal sláviť, keď 
pápež Pius XI. daroval iko-
nu Matky ustavičnej pomoci 
sestrám Rádu svätého Bazila 
v Uniontowne.

ODPuST V MeSTeČKu unIOnTOWn (PennSyLVánIA)

Ku komu sa obrátiť v čase núdze?
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zKRáTKO Z DOMOVA

Večné sľuby Rómky Jany
Vo farskom Kostole Nanebovza-
tia Panny Márie v Brezne zložila 
20. septembra 2008 Rómka 
Jana z Fraternity malých sestier 
Ježišových večné sľuby do rúk 
predstavenej sestry Veroni-
ky. Táto udalosť pritiahla do 
Brezna i ďalšie jej spoločníčky. 
Šesť sestier prišlo z Poľska, päť 
z Francúzka, tri z Rakúska, ďalej 
z Maďarska, Arménska, Libano-
nu a Čiech.
Hlavným celebrantom svätej 
omše bol kňaz rómskeho pôvo-
du Eugen Fejco, kazateľom Róm 
Viktor Tomčany. Keďže sestra 
Jana je gréckokatolíčka, prišli aj 
kňazi gréckokatolíckeho obradu. 
Sestra Jana po sľuboch odchá-
dza do komunity vo Francúzsku.

Nová internetová stránka pre 
rodinu a mládež
Sekcia pre rodinu Rady KBS pre 
rodinu a mládež spustila novú 
internetovú stránku na adrese 
www.rodina.kbs.sk. Je určená 
hlavne pre spolupracovníkov 
v pastorácii rodín. Novinky 
z oblasti pastorácie rodín, kalen-
dár podujatí pre rodiny, ako aj 
priebežné informácie o realizácii 
pastoračného plánu Katolíckej 
cirkvi 2007 – 2013 v oblasti rodi-
ny sú určené pre všetky rodiny.

Pod Tatrami postavili skauti 
novú lezeckú stenu
V podtatranskej obci Vrbov 
(okres Kežmarok) postavili skauti 
deväťmetrovú lezeckú stenu. 
Tá je jedinou voľne prístupnou 
exteriérovou lezeckou vežou 
s výškou vyše osem metrov 
v podtatranskom regióne. Stena 
je umiestnená vo farskej záhra-
de. Bude slúžiť skautom, ale aj 
obyvateľom zo širokého okolia 
či turistom. Stena stála 200-tisíc 
korún. Finančne na ňu prispeli 
Karpatská nadácia, Konto Oran-
ge a Prešovský samosprávny 
kraj.

Nový riaditeľ Pápežských 
misijných diel na Slovensku
Prefekt Kongregácie pre evan-
jelizáciu národov kardinál Ivan 
Dias vymenoval nového ná-
rodného riaditeľa Pápežských 
misijných diel pre Slovensko 
Viktora Jakubova z Nitrianskej 

KARDInáL ZenOn GROCHOLeWSKI V PReŠOVe

Priateľská návšteva
(Prešov, Ľubomír Petrík) Na po-
zvanie prešovského arcibiskupa 
metropolitu Jána Babjaka SJ nav-
štívil v podvečer 25. augusta Gréc-
kokatolícky arcibiskupský úrad 
v Prešove v rámci svojej účasti na 
14. sympóziu kanonického práva 
v Spišskej Kapitule – Spišskom 
Podhradí kardinál Zenon Gro-
cholewski, prefekt Kongregácie 
pre katolícku výchovu v Ríme. 
Do Prešova zavítal v sprievode 

súdneho vikára Spišskej diecézy 
prof. Jána Dudu.

Na stretnutí sa zúčastnil aj pro-
tosynkel Prešovskej archieparchie 
Marcel Mojzeš, kancelár Gréc-
kokatolíckeho arcibiskupského 
úradu v Prešove Ľubomír Petrík, 
dekan Gréckokatolíckej teologic-
kej fakulty Prešovskej univerzity 
(GTF PU) prof. Peter Šturák a pro-
dekan Gabriel Paľa.

Vladyka hosťovi predstavil histó-

riu a život Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku. Spoločne navštívili 
GTF PU, kde dekan fakulty zozná-
mil kardinála s pôsobením tejto 
inštitúcie. Otec kardinál prejavil 
záujem o činnosť fakulty a jej 
plány do budúcnosti a predstavil 
postoj kongregácie ku kvalitatív-
nemu rozvoju teologického štú-
dia. Navštívil aj fakultnú kaplnku 
a knižnicu.

ARCHIePARCHIáLnA ODPuSTOVá SLáVnOSť V ŠAŠOVeJ

Prameň milostí
(Šašová, Kamil Fech) Stovky gréc-
kokatolíkov a rímskokatolíkov sa 
v sobotu a nedeľu 30. – 31. au-
gusta zišli v malej obci vzdialenej 
15 km od Bardejova, aby vzdali 
vďaku svojej nebeskej Matke 
a utvorili dôstojný rámec na jej 
slávnosti.

Prvý deň sa začal svätením 
vody v kaplnke, kde vyviera pra-
meň vody, ktorá pomáha liečiť 
očné choroby. Vodu posvätil o. 
František Dancák za asistencie 
miestneho duchovného o. Kamila 
Fecha. Slávnosť pokračovala Mo-
lebenom k Presvätej Bohorodičke. 
Sviatosť zmierenia zabezpečovali 

šiesti duchovní. Večiereň slúžil o. 
Martin Gergelčík. O 19.00 hod. sa 
začala svätá liturgia, ktorú celeb-
roval o. Peter Calko a kazateľ o. 
Jozef Popík. 

Po skončení pripravila mládež 
zaujímavý a pútavý program, 
v ktorom nechýbala modlitba 
ruženca. Záver večera patril o. 
Igorovi Čikošovi, ktorý sa spolu 
s veriacimi pomodlil pred Najsvä-
tejšou Eucharistiou.

V nedeľu pokračovala odpus-
tová slávnosť utierňou, ktorú 
viedol o. Peter Tkáč, a sv. liturgiou, 
ktorú celebroval o. Juraj Danko. 
Homíliu predniesol bardejovský 

protopresbyter o. Jozef Zorvan. 
Nasledoval Akatist k Presvätej 
Bohorodičke. Vyvrcholením bola 
slávnostná sv. liturgia, ktorej 
predsedal generálny vikár o. 
Marcel Mojzeš.

Slávnostná púť bola prameňom 
nových duchovných milostí pre 
veriacich východného Slovenska, 
ktorí prišli do najstaršieho pútnic-
kého miesta gréckokatolíkov.

Odpustová slávnosť poukázala 
na krásny vzťah veriacich k ne-
beskej Matke a jej Synovi, ktorý 
sa obetoval na nás, aby sme mali 
večný život.

ODPuSTOVá SLáVnOSť V ŠARIŠSKýCH MICHAľAnOCH

Malé stádo okolo kríža
(Šarišské Michaľany, Rudolf Skle-
nár) Vo filiálnej obci farnosti Sa-
binov Šarišské Michaľany bola 
v nedeľu 14. septembra milá od-
pustová slávnosť k úcte Povýšenia 
úctyhodného a životodarného 

Kríža. Medzi veriacich zavítal ako 
hosť vicerektor Kňazského semi-
nára P. P. Gojdiča v Prešove o. ThLic 
Miroslav Šimko, ktorý bol hlavným 
celebrantom a kazateľom. Privítal 
ho protopresbyter a farár farnosti 

o. Jaroslav Matoľák, ktorý bol kon-
celebrantom sv. liturgie spolu s o. 
kaplánom Martinom Belasom a o. 
Františkom Fedorom, výpomoc-
ným duchovným farnosti. Otec 
Šimko vo svojej homílii poukázal 
na význam kríža v našom živote, 
ktorý je znakom spásy kresťana.

Svojou účasťou veriacich poctil 
aj starosta obce pán Jozef Brendza 
s manželkou.

Spoločenstvo je staršie vekom 
svojich veriacich, ale mladé his-
tóriou. V decembri tohto roka si 
bude pripomínať 15 rokov od 
posvätenia kaplnky a jej úpravy 
na bohoslužobné miesto pre 
gréckokatolíkov obce.

Slávnosť bola ukončená myro-
vaním a sprievodom okolo kríža 
na priestranstve pred kaplnkou 
a obecným úradom, keďže kapln-
ka je súčasťou jeho budovy.
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diecézy, ktorý bude vo funkcii od 
roku 2008 do roku 2013.

Návštevy v Prešove
Vladyka Ján Babjak SJ prijal 1. 
septembra v arcibiskupskej rezi-
dencii apoštolského protonotára 
Mons. Luciana Lamzu z Nemec-
ka. 3. septembra navštívila vlady-
ku Jána generálna predstavená 
sestier služobníc Nepoškvrnenej 
Panny Márie sr. Joanice Soljuko-
vá SSNPM z Ríma.

-jg

Biskupi začali nový školský 
rok
2. septembra sa v slovenských 
školách začal nový školský rok. 
Pri tejto príležitosti slávil vladyka 
Ján Babjak SJ v utorok ráno v Ka-
tedrále sv. Jána Krstiteľa v Pre-
šove archijerejskú svätú liturgia 
pre stredné školy a vladyka 
Milan Chautur CSsR archijerejskú 
svätú liturgiu v Chráme Zosnutia 
Bohorodičky v Trebišove pre 
študentov všetkých cirkevných 
škôl.

-jg

POnDeLOK 
13.  október
Mučeníci Karpos, Papyl a Aga-
tonika

Čítania: 1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; lk 
10, 22 – 24, zač. 52

... vzdávame vďaky Bohu 
za vás... (1 Sol 1, 2a)

To, čo píše sv. Pavol o kresťa-
noch v Solúne, je odlišné od 
slov, ktoré často vyjadrujeme na 
adresu iných. Pavol ďakuje, my 
kritizujeme. Modlí sa, žehná, 
želá dobro. My sa hneváme, 
sťažujeme sa a obviňujeme 
ľudí okolo seba. Pavol si všíma 
najprv to najlepšie, my začí-
name v myslení i rečiach od 
negatívneho a problematického. 
Aj v solúnskej cirkvi bolo veľa 
ťažkostí, no Pavol, plný Kristov-
ho ducha, rozosieva slovo plné 
nádeje a života.  
Prosme, aby sme slovami po-
vzbudzovali a nie ubíjali.

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

uTOROK 
14.  október
Prepodobná Paraskeva Trnovská

Čítania: 1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; 
lk 11, 1 – 10, zač. 55 (radové); Gal 
3, 23 – 29, zač. 208; Mt 25, 1 – 13, 
zač. 104 (prepodobný)

... vo veľkom súžení s ra-
dosťou Svätého Ducha... 
(1 Sol 1, 6b)

Pavol sa teší, že Solúnčania aj 
v súženiach s radosťou Svätého 
Ducha napodobňujú Krista. Sú 
povzbudením a vzorom. 
Aj pre nás majú posolstvo: pre-
kážky a problémy sa dajú pre-
konávať s radosťou. Podmien-
kou je byť naplnený Duchom. 
On napĺňa radosťou každého, 
aj keď sa nachádza v súženiach 
a utrpení kvôli Kristovi. 
Svätý Duchu, príď teraz ku mne 
a naplň moje srdce radosťou 
a pokojom, keď aj dnes prí-
du rôzne ťažkosti pre vieru 
v Krista.

Liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti o prepodobnej 
Paraskeve – s. 288 (256)

STReDA 
15.  október
Prepodobný eutymios nový

Čítania: 1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; lk 
11, 9 – 13, zač. 56

... nie aby sme sa ľuďom 
páčili, ale Bohu... (1 Sol 
2, 4c)

Náš život je preplnený snahou 
páčiť sa ľuďom. Pozeráme sa na 
to, čo povedia ľudia. Nenapad-
ne nám zaujímať sa, čo povie 
Boh. Je nám ľahšie prispôsobiť 
sa ľudskej mienke a tradícii než 
Božej vôli. A pretože kladieme 
dôveru do ľudí, prežívame v ži-
vote často opustenosť, zradu 
a samotu. 
Len Boh nás miluje tak ako 
nikto. On jediný je verný a dáva 
nám všetko, čo je osožné. 
Otvorme oči a presvedčme sa. 
Zmizne strach. Budeme mať 
viac odvahy robiť tak, ako to 
chce Boh.

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

ŠT VR TOK 
16.  október
Mučeník Longín Stotník

Čítania: 1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265; 
lk 11, 14 – 23, zač. 57

Vo dne, v noci sme pra-
covali, ... a tak sme vám 
hlásali Božie evanjelium. 
(1 Sol 2, 9b)

Mnohokrát máme pocit, že 
hlásanie a evanjelizácia sa týka 
iba hovorenia a je záležitosťou 
slov. Keďže nie všetci dokážeme 
myšlienky sformulovať do slov 
a kázní, máme v rukách tromf, 
že to nie je vlastne ani naša 
záležitosť. Apoštoli ukázali, že 
nie sú potrebné slová. Dá sa 
ohlasovať skutkami, celým ži-
votom. A je to vtedy, ak žijeme 
svoj život naplno s Kristom. 
Pane, prosíme ťa, nech aj dnes 
je náš život príkladom pre 
iných, aby každý z neho mohol 
čítať evanjelium.

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

zKRáTKO Z DOMOVA SePTeMBROVá fATIMSKá SOBOTA V KLOKOČOVe

Modlitba za študentov 
(Klokočov, Michal Hospodár) 
Témou septembrovej fatimskej 
soboty v Klokočove bolo hľada-
nie pravej múdrosti, najmä pre 
žiakov a študentov, ktorí nastúpili 
nedávno do školy. Vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha, v homí-
lii poukázal na dvanásťročného 
Ježiša, ktorého rodičia zobrali do 
Jeruzalema na sviatky. A keď sa 
po skončení slávenia stratil, tak ho 
úpenlivo hľadali. „Aj dnešný rodič 

musí pustiť svoje dieťa fyzicky do 
školy. Pritom musí striehnuť, aby 
sa mu dieťa nevzdialilo duchom. 
Mária neváhala, ale vstúpila aj 
pred učiteľov Zákona v záujme 
o svoje dieťa. Tak aj rodič musí 
vstupovať do kontaktu s učiteľmi 
a prostredím, aby spoločne for-
movali dieťa k pravej múdrosti.“

Po sv. liturgii nasledovali tra-
dičné dialógy. V nich sa biblista 
Róbert Jáger venoval otázke 

múdrosti v sapienciálnej biblickej 
tradícii. V kontexte na práve pre-
biehajúcu konferenciu o médiách 
v rodine si poslucháči vypočuli aj 
varovné signály o nebezpečen-
stve prílišného konzumu mediál-
nych programov bez solídneho 
výberu. Záverečná modlitba Anjel 
Pána ukončila program fatimskej 
soboty, ktorej organizátorom bol 
protopresbyterát po maďarsky 
hovoriacich farností.

PO ŠTyRIDSIATICH ROKOCH ZnOVA V BRežAnOCH

Východná liturgia v národnej kultúrnej pamiatke
(Brežany, Peter Krajňák st.) Dre-
vený chrám v Brežanoch z roku 
1927 ožil 6. augusta 2008 netra-
dičným ruchom. Pred starobylým 
ikonostasom sa po štyridsiatich 
rokoch konala gréckokatolícka 
sv. liturgia, keďže v roku 1968 
prevažná časť pôvodne grécko-
katolíckych veriacich tejto obce 
prešla na rímskokatolícky obrad. 
Slávnostnú liturgiu slúžil správca 

farnosti z Klenova o. Emil Lech-
man, ktorý bude pravidelne do 
chrámu dochádzať na bohoslužby 
v stanovených dňoch a vysluho-
vať sviatosti podľa požiadaviek ve-
riacich. Doterajšie rímskokatolícke 
sv. omše ostávajú naďalej zacho-
vané. Časť veriacich sa rozhodla 
pokračovať v praktizovaní obradu 
a viery svojich predkov, ktorú až 
do roka 1950 obyvatelia Brežian 

zachovávali. Vyjadrili tak svoju 
túžbu, aby sa do chrámu navrátili 
pôvodné gréckokatolícke boho-
služby. Vzácna národná kultúrna 
pamiatka, hojne navštevovaná 
domácimi aj zahraničnými turis-
tami, by tak bola sprítomnená pre 
dnešok nielen svojou architekto-
nickou hodnotou, ale aj duchom 
východného obradu.
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PIATOK 
17.  október
Prorok Ozeáš

Čítania: 1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; 
lk 11, 23 – 26, zač. 58

... neprijali ste ho ako 
ľudské slovo, ale ... ako 
slovo Božie... (1 Sol 2, 13b)

Pavol nás poúča, že je veľmi 
dôležité prijímať Božie slovo 
nie ako to, ktoré hovorí človek, 
ale Boh. Aj on to zakúsil vo 
svojom živote. Hoci bol mužom 
vzdelaným a sčítaným a do-
stal v mladosti to najlepšie, 
neprežíval moc Božieho slova. 
Zakusuje to až po obrátení, keď 
spoznáva Krista. Ohlasuje to, 
čo mu on zjavil. Až potom sa 
z neho stáva „učiteľ národov“. 
Prijmime dnes text zo Svätého 
písma ako slovo, ktoré hovorí 
Boh. Určite zažijeme, že sa 
niečo v našich životoch zmení 
a pohne k lepšiemu.

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

SOBOTA 
18.  október
Apoštol a evanjelista Lukáš

Čítania: 2 kor 8, 1 – 5, zač. 185; lk 
8, 16 – 21, zač. 36 (radové); kol 4, 5 
– 9.14.18, zač. 260b; lk 10, 16 – 21, 
zač. 51a (apoštolovi)

... sami ... nás nalieha-
vo prosili, aby sme im 
dopriali milosť mať účasť 
na službe. (2 Kor 8, 3c – 4)

Odborná práca sa dnes stáva 
veľmi doceňovanou hodnotou. 
Máme problém zohnať dobrých 
majstrov. Sú „úzkoprofiloví“. 
To láka k tomu, že ako dobrí 
odborníci si vyberú zákazku 
a službu iba tam, kde je to „ná-
ležite ocenené“. Môžeme však 
skĺznuť k postoju, že pomôžeme 
iným len za finančnú odmenu. 
Korinťania túžili pomôcť. Neča-
kali na výzvu. Sami sa doža-
dovali toho, aby mohli vykonať 
skutky lásky a pomoci bratom.

Liturgia: Predobrazujúce anti-
fóny. Menlivé časti o apoštolovi 
lukášovi – s. 289 (194 – ap.)

neDeľ A 
19.  október
23. nedeľa po Päťdesiatnici. 
Prorok Joel. Prepodobný Ján 
Rilský

Čítania: Ef 2, 4 – 10, zač. 220; lk 8, 
26 – 39, zač. 38

... sme... stvorení... pre 
dobré skutky, ktoré pri-
pravil Boh, aby sme ich 
konali. (ef 2, 10)

Život človeka sa skladá z usta-
vičného rozhodovania sa. Ak 
je v tomto obmedzovaný alebo 
je mu v tom bránené, stráca 
slobodu. Ľudia dnešnej doby sú 
zvlášť citliví práve na slobo-
du a na jej stratu. To je veľmi 
dobré. Ale tak, ako vo všetkom, 
čo človek postihnutý násled-
kom hriechu nedokonale robí, 
aj v otázke slobody sa môže 
zmýliť. A mýli sa vtedy, keď za 
slobodu považuje to, že môže 
neobmedzene robiť, čo sa mu 
zachce. 
Pavol dnes ukazuje, že vrcholná 
sloboda spočíva v tom, že člo-

vek môže konať dobro v súlade 
s Božou vôľou. Boh nielen 
od nás žiada, aby sme konali 
jeho skutky, ale urobil čosi 
viac: máme právo ich konať 
a uschopňuje nás k tomu. 
Ak sa nám doteraz nedarí konať 
nejakú dobrú vec, ktorú sme 
si predsavzali a chceli ju už 
veľakrát urobiť, porozmýšľajme, 
či ju nerobíme bez Boha, vlast-
ným chcením, podľa vlastných 
predstáv a pre svoje ciele. Dnes 
to robme ináč: začnime modlit-
bou a odovzdaním sa do jeho 
milosti. Určite nám zakrátko 
odpovie. A nepochybne zistíme, 
čo znamená skutočná sloboda.

Liturgia: Hlas 6. Evanjelium na 
utierni prvé. Predobrazujúce anti-
fóny. Menlivé časti zo 6. hlasu – s. 
149 (188)

Svetový kongres Rodina 
a médiá
Na svetovom kongrese Rodina 
a médiá, ktorý sa uskutoč-
nil od 5. do 7. septembra na 
Filozofickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, sa asi 
500 účastníkov zúčastnilo na 
prednáškach, workshopoch, 
koncertoch i premietaní filmov. 
Účastníci diskutovali o vplyve 
médií na rodinu i o vnútrorodin-
nej komunikácii o médiách. Asi 
30 prednášajúcich zo 16 krajín 
ponúkalo riešenia, ako využiť 
médiá na posilnenie rodiny.

Gréckokatolícky kňaz Marek 
Pribula novým rektorom
Novým rektorom Vysokej školy 
medzinárodného podnikania 
ISM Slovakia v Prešove bude 
Doc. PaedDr. Marek Pribula, 
PhD., doterajší prorektor pre 
vedu, výskum a zahraničné vzťa-
hy. Rozhodol o tom akademický 
senát tejto vysokej školy. Pribula 
je absolventom Karlovej univer-
zity v Prahe. Vedecko-akademic-
kú hodnosť (PhD.) získal na Uni-

zKRáTKO Z DOMOVAODPuST V KOŠICKeJ KATeDRáLe

Aby sme uskutočňovali to, čo počujeme
(Košice, Michal Hospodár) Li-
turgickou modlitbou večierne 
sa začal v sobotu 6. septembra 
celoeparchiálny odpust v košickej 
katedrále. Archijerejskú sv. liturgiu 
slávil vladyka Milan Chautur, ko-
šický eparcha, spolu s pomocným 
košickým biskupom Bernardom 
Boberom a veľkým počtom ve-
riacich. V kázni Pavol Bardzák, 
košický farár, voviedol prítomných 
do tajomstva sviatku poukázaním 
na sv. Annu, matku Panny Márie. 
„Ona nielen počala, ale aj porodila 
svoje dieťa. Podobne Boh veľakrát 
počne v našom živote pekné veci, 
ale my ich nedokážeme uviesť 
do života. Božie slovo a tiché 
podnety počúvame, ale neusku-
točňujeme.“ V závere sv. liturgie 
bol milý okamih poďakovania 
za kantorskú službu trom dlho-
ročným kantorom v katedrále. 
Nasledovali dialógy na aktuálnu 
tému prítomnosti médií v rodi-
nách. Diskutujúci sa zhodli na tom, 
že médiá majú dnes veľký vplyv 
najmä na deti a mládež. Preto 

treba v rodine častejšie rozvíjať 
osobnú komunikáciu, ako pasívne 
sledovanie programov. Mediálna 

výchova musí nájsť svoje zavŕše-
nie v sebaovládaní a rozumnom 
výbere mediálnych produktov. 

V príjemnom večernom vánku 
sa po dialógoch veriaci stretli na 
občerstvení vo farskom dvore, kde 
sa vytvorilo bratské spoločenstvo. 
Bdenie na modlitbách potom 
pokračovalo celú noc.

V nedeľu slávil v katedrále sv. 
liturgiu Marko Rozkoš, rektor kňaz-
ského seminára v Prešove. Hlavnú 
archijerejskú liturgiu v cirkevno-
slovanskom jazyku slávil vladyka 
Milan, košický eparcha. V kázni 
apeloval na rodičov, aby nielen 
prijali každý počatý život ako Boží 
dar, ale aby sa o tento nový život 
aj starali a spájali ho so životom 
Panny Márie. Na konci vladyka po-
výšil Pavla Bardzáka na protojereja 
a udelil mu právo nosiť zlatý kríž. 
Liturgický sprievod okolo katedrá-
ly symbolicky naznačil, že získané 
milosti treba využiť na púti života 
do nebeskej vlasti. Slávnosť obi-
dva dni spevom sprevádzal Zbor 
sv. Cyrila a Metoda pod vedením 
Lucie Lovašovej.
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POnDeLOK 
20.  október
Veľkomučeník Artemios

Čítania: 1 Sol 2, 20 – 3, 8, zač. 267; 
lk 11, 29 – 33, zač. 59

... prídu na nás súženia... 
(1 Sol 3, 4b)

Ľahko a s radosťou prijíma 
človek od Boha dobré veci. No 
keď príde kríž či súženie, postoj 
sa hneď mení. Veľakrát nám je 
ťažko prijať aj malý kríž. Boh 
dobre vie, že človek hľadí len na 
seba, na to, aby sa mal dobre 
a zabúda pri tom na ostatných. 
Preto nám dáva kríže. Tie nás 
učia utiekať sa k Bohu a byť 
chápajúcimi a súcitnými s iný-
mi. Učia nás láske. V kríži stačí 
jedno vľúdne slovo, jeden po-
hľad plný lásky a pochopenia, 
aby druhého potešil a dodal 
mu odvahu a silu. Tak to urobil 
Pavol týmito slovami. Prejavuj-
me to dnes svojim blízkym vo 
svojej rodine.

Liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti z pondelka alebo zo 
služby mučeníkovi – s. 154 (191)

uTOROK 
21.  október
Prepodobný Hilarión Veľký

Čítania: 1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; 
lk 11, 34 – 41, zač. 60

... radosť, ktorú z vás 
máme... (1 Sol 3, 9b)

Sv. Pavol prežíva radosť zo 
spoločenstva v Solúne. Raduje 
sa, že ich znova uvidí a po-
vzbudia sa vo viere. Je to výzva, 
aby aj naša láska ku Kristovi 
a jeho Cirkvi rástla pri každom 
vzájomnom stretnutí.  
Žiť plnosť spoločenstva zna-
mená tešiť sa zo stretnutia 
Božieho ľudu. Kristus je hlavou 
všetkých, ktorí mu patria, a je 
zárukou plnej radosti zo spo-
ločenstva. Boh túži, aby naše 
rodinné, farské spoločenstvo 
sme prežívali s láskou a jeho 
požehnaním. 
Mám radosť zo spoločenstva, 
v ktorom žijem?

Liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti z utorka alebo zo 
služby prepodobnému – s. 155 
(191)

STReDA 
22.  október
Apoštolom rovný Aberkios 
Divotvorca

Čítania: 1 Sol 4, 1 – 12, zač. 269; 
lk 11, 42 – 46, zač. 61

... aby ste... rástli v tom, 
čo ste od nás prijali: 
ako máte žiť a páčiť sa 
Bohu... (1 Sol 4, 1b)

„Ty si ale vyrástol!“ Veta, ktorú 
vyslovíme, keď niekoho stretne-
me po dlhšom čase a on stihol 
medzitým narásť. Rast vidno 
až po dlhšej dobe. Nevidno ho 
z rána do večera, hoci človek do 
istého veku rastie každý deň. 
Sv. Pavol hovorí o duchovnom 
raste. Aj tu sa človek môže 
rozvíjať alebo degenerovať. Je to 
realita, ktorú nevidieť z rána do 
večera. 
Aj dnes môžem nenápadne rásť. 
Záleží to od toho, komu sa dnes 
svojimi skutkami zapáčim.

Liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo stredy – s. 159 
(192)

ŠT VR TOK 
23.  október
Apoštol Jakub, podľa tela 
Pánov brat

Čítania: 1 Sol 5, 1 – 8,zač. 271; lk 
11, 47 – 12,1., zač. 62 (radové); Gal 
1, 11 – 19, zač. 200; Mt 13, 54 – 58, 
zač. 56 (apoštolovi)

... ste synmi svetla a syn-
mi dňa... (1 Sol 5, 5b)

Dostali sme veľký dar – nádej. 
Tento dar by v nás mal spô-
sobovať to, že sa nemusíme 
obávať toho, čo príde. Ak je vo 
mne strach z budúcnosti, ešte 
som nedozrel v láske. Nie som 
ešte zrelý plod. A nezrelé zelené 
plody sa držia pevne na konári 
sveta. Len zrelé sú pripravené 
na zber. Majú svoju chuť, vôňu 
a farbu, lákajú, sú príťažlivé 
a nekladú odpor pri oberaní. 
Čoho sa v živote ešte kŕčovito 
držím? Čo vo mne spôsobuje 
strach zo straty a nedovolí mi 
dozrieť pre príchod Pána?

Liturgia: Predobrazujúce anti-
fóny. Menlivé časti apoštolovi 
Jakubovi – s. 291 (194 – ap.)

verzite Komenského v Bratislave, 
na docenta sa habilitoval v roku 
2004 na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku. Sedem rokov bol 
prodekanom Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty v Prešove, 
pôsobil však aj v iných akade-
mických funkciách.
 
Vzácna kniha
Veľkoformátovú knihu Modern 
Art – Revolution and Painting 
v hodnote vyše 200 000 korún 
daroval počas inauguračnej 
slávnosti rektor KU prof. Tadeusz 
Zasępa. Od 16. septembra je tak 
najvzácnejšou publikáciou kniž-
nice Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku (KU). Ručne vyrobenú 
knihu vydali iba v 170-kusovom 
náklade v roku 2001.

Inaugurácia príležitostných 
medailí
Inaugurácia príležitostných me-
dailí s názvom Slovanskí svätci 
a publikácie venovanej procesu 
ich tvorby sa konala vo štvrtok 
4. septembra 2008 v priestoroch 
Kňazského seminára sväté-

zKRáTKO Z DOMOVA

ODPuSTOVá SLáVnOSť V KAPIŠOVeJ

Život v Údolí smrti
(Kapišová, Martina Jančišinová) 
V nedeľu 7. septembra 2008 
sa konala odpustová slávnosť 
v Chráme Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Kapišovej. Hlav-
ným kazateľom na slávnosti bol 
o. Marcel Pisio, správca farnosti 
Pichne, ktorý spolu so správcom 
farnosti o. Michalom Jančišinom 

slávil slávnostnú svätú liturgiu.
Slová homílie o materstve 

a potrebe komunikácie – spät-
nej väzby na Kristovo pozvanie 
k živému kresťanstvu doznievali 
v každom, kto mal otvorené srdce 
a počúval.

Slnečné počasie, ktoré sprevá-
dzalo celú slávnosť, bolo darom 

nebeskej Matky. Modlitby veria-
cich ukazovali, že neutíchajú ani 
v Údolí smrti, kde počas vojny zo-
mrelo množstvo ľudí, a že aj dnes 
ľudia potrebujú Krista a vyprosujú 
pre seba a a pre svojich blízkych 
pomoc nebeskej Matky. Slávnosť 
sa zakončila sprievodom okolo 
chrámu a myrovaním.

JuBILeuM PReŠOVSKéHO KATeDRáLneHO ZBORu

Veľký Boží dar
(Prešov, Ľubomír Petrík) Okrúhle 
jubileum si Gréckokatolícky ka-
tedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove pripomenul liturgickým 
spevom počas ďakovnej archije-
rejskej svätej liturgie v sobotu 13. 
septembra v Katedrále sv. Jána Krs-
titeľa v Prešove. Po nej sa zboristi 
prezentovali spevácko-slovným 
pásmom venovaným histórii zbo-
ru. V homílii sa vladyka Ján Babjak 
SJ poďakoval členom zboru za ich 
prácu, za ich misiu, katechézu, 
ktorou pomáhajú ľuďom dneška 

nájsť cestu k Pánu Bohu. Ocenil, 
že na ten najlepší cieľ využívajú 
veľký Boží dar, ktorý dostali – svoj 
hlas. „Katedrálny zbor sv. Jána 
Krstiteľa prechádzal počas svojho 
trvania krížovou cestou. Ale bolo 
to potrebné, aby mohol mnohých 
ľudí povzbudzovať a viesť k Božej 
kráse a láske. Východné zborové 
skladby aj dnes mnohých ľudí, či 
sú veriaci, alebo neveriaci, veľmi 
silno oslovujú a verím, že aj pri-
ťahujú k Pánu Bohu. Mám o tom 
veľa svedectiev, ktoré mi títo ľudia 

vyjadria pri rôznych príležitos-
tiach,“ povedal ďalej vladyka. Na 
konci programu otec arcibiskup 
prečítal a odovzdal zboru svoj 
pozdravný list a zaintonoval im 
Mnohaja i blahaja lita.

Pri príležitosti jubilea zbor začiat-
kom roka vydal cirkevnoslovanské 
skladby na CD nosiči s názvom 
Spasi mja, Bože moj a na vydanie je 
už pripravené ďalšie CD s názvom 
Christos raždajetsja, na ktorom 
budú vianočné skladby.
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PIATOK 
24.  október
Mučeník Aretas a spol.

Čítania: 1 Sol 5, 9 – 13; 24 – 28, 
zač. 272; lk 12, 2 – 12, zač. 63

Verný je ten, ktorý vás 
volá... (1 Sol 5, 24a)

V masmédiách prebiehajú čas 
od času diskusie, či a ako môže 
nevera „osviežiť“ manželský 
vzťah v kríze. Všetci však 
zabúdajú, že práve nevera 
priviedla vzťah do krízy. Nevera 
v maličkostiach každodenného 
života. Klamstvá o tom, kde 
som bol a čo som robil. Nepo-
čúvanie druhého a nesnaženie 
sa ho pochopiť. Nevera v spo-
ločnej modlitbe a hľadaní Božej 
vôle. Zvaľovanie viny na toho 
druhého. Nepreukazovaní si 
pozornosti a lásky... 
Prosme teraz Boha, ktorý je 
verný, aby sme dokázali byť 
vynachádzaví a verní v láske 
v tento dnešný deň.

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

SOBOTA 
25.  október
Mučeníci a notári Marcián 
a Martyrios

Čítania: 2 kor 11, 1 – 6, zač. 191; 
lk 9, 1 – 6, zač. 40

Bojím sa však, aby sa 
vaše zmýšľanie neska-
zilo a neodchýlilo od 
úprimnej a čistej odda-
nosti Kristovi. (2 Kor 11, 3a)

Pavol sa ku Korinťanom správa 
ako starostlivý otec. K postoju 
rodiča patrí aj „strach“ o dobro 
dieťaťa. Pavol sa stará o svoje 
„deti“ po každej stránke – aj po 
finančnej. Prvoradé však je du-
chovné dobro. Vie, čo ich môže 
odviesť od najväčšieho pokladu 
– od Krista a večného života. 
Prosíme ťa, Pane, na prího-
vor sv. Pavla, pomôž nám byť 
múdrymi rodičmi našich detí 
a báť sa v prvom rade toho, aby 
neodstúpili od viery v Boha.

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

neDeľ A 
26.  október
24. nedeľa po Päťdesiatnici. 
Veľkomučeník Demeter My-
romvonný

Čítania: Ef 2, 14 – 22, zač. 221; lk 
8, 41 – 56, zač. 39 (radové); 2 Tim 
2, 1 – 10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16, 
2, zač. 52 (Demeterovi)

... aby v jednom tele skr-
ze kríž v sebe samom za-
bil nepriateľstvo a zmieril 
oboch s Bohom. (ef 2, 16)

V živote sme denne svedkami 
rôznych sporov a nedorozu-
mení, ktoré sa riešia rozličným 
spôsobom: hádkou, bitkou, 
krikom, hnevom, buchnutím 
dverí... Vidíme ich už u malých 
detí, ktoré sa ledva nauči-
li chodiť, vidíme ich medzi 
manželmi, ktorí by si mali byť 
z ľudí najbližšími osobami, ale 
aj u starých ľudí, ktorí za chvíľu 
opustia tento svet. Sú taktiež 
medzi skupinami – od rodín až 
po národy a rasy. Mnohokrát 
hľadáme recepty na urovnanie 

týchto problémov. 
Ten najzákladnejší recept nám 
zvestuje Pavol, ktorý hovorí, že 
k jednote človeka s človekom 
dochádza vtedy, keď je človek 
zmierený s Bohom. Možno 
preto sú aj mnohé sviatky plné 
pokoja a pohody, lebo vtedy 
mnohí ľudia pristupujú, aby sa 
zmierili s Bohom. Hriech totiž 
bude vždy rozdeľovať a odstrá-
niť ho nemôže ani naša menšia 
či väčšia snaha a ochota, ale 
iba Božia moc preukázaná 
skrze jeho odpustenie.

Liturgia: Hlas 7. Evanjelium na 
utierni druhé. Predobrazujú-
ce antifóny. Tropár zo 7. hlasu 
a o mučeníkovi Demeterovi. 
kondák z hlasu, Sláva: kondák 
o mučeníkovi Demeterovi, I teraz: 
podľa predpisu. Prokimen, aleluja 
a pričasten z hlasu a o mučeníkovi 
Demeterovi – s. 150, 292 (189, 
257)

Hnutie Svetlo – Život

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

(Bratislava, Stanislav Gábor) 
V piatok 12. septembra 2008 sa 
v priestoroch Eparchiálneho úra-
du v Bratislave konal prvý kňaz-
ský deň Bratislavskej eparchie. 
Stretnutiu predsedal bratislavský 
eparcha vladyka Peter Rusnák, 
zúčastnilo sa na ňom šestnásť 
presbyterov eparchie a hosť o. Cy-
ril Jančišin, kňaz Košickej eparchie 
rezidujúci v Bratislave.

Program dňa sa začal o 10.00 h 
modlitbou tretej hodinky v kated-
rále, po ktorej nasledovali voľby 
do Presbyterskej rady. Kňazi sa 

predovšetkým zaoberali pas-
toračnými otázkami ohľadom 
jednotného spôsobu slávenia 
sviatostí. Riešili aj ďalšie admi-
nistratívne náležitosti, ako napr. 
aktualizáciu dát k pripravova-
nému schematizmu, e-mailové 
adresy farností a zavedenie novej 
e-mailovej adresy Bratislavskej 
eparchie eparchia@grkatba.sk. Na 
záver si duchovenstvo vypočulo 
úvahu kancelára o. Petra Sabola 
o sv. Pavlovi z Tarzu. Kňazský deň 
prebiehal v srdečnej a rodinnej 
atmosfére. Hoci išlo o prvé takéto 

stretnutie svojho druhu, kňazi 
Bratislavskej eparchie sa prvýkrát 
spolu stretli už pri slávení liturgie 
Veľkého štvrtka 20. marca t. r. 
v bratislavskej gréckokatolíckej 
katedrále.

V Bratislavskej eparchii, ktorá 
bola ustanovená 30. januára 2008 
a jej územie sa rozprestiera na 
západnom a strednom Slovensku, 
aktuálne pôsobí 17 kňazov v šty-
roch protopresbyterátoch, v kto-
rých je 14 farností. Na jej území 
žije 19 500 gréckokatolíkov.

KňAZSKý Deň BRATISLAVSKeJ ePARCHIe

Prvýkrát v atmosfére bratskej lásky ho Gorazda v Nitre. Autorom 
výtvarných návrhov a sadrových 
odliatkov je akademický sochár 
Ján Kulich. Na minciach sú 
svätci, ktorí priamo žili na území 
dnešného Slovenska alebo ich 
život sa aspoň sčasti dotkol 
našich predkov.

Slávnosť v Becherove
V gréckokatolíckom Chráme 
Narodenia Presvätej Bohorodič-
ky v obci Becherov slávili 6. – 7. 
septembra odpustovú slávnosť. 
Po večierni si pripomenuli mená 
tu pôsobiacich kňazov a ich čin-
nosť, najmä pôsobenie o. Micha-
la Artima, ktorý tu pred 90-timi 
rokmi zomrel.
V nedeľu sa medzi utierňou 
a sv. liturgiou krátko oboznámili 
s históriou kresťanstva na našom 
území, hlavne s históriou farnos-
ti fungujúcej 215 rokov. Na sv. 
liturgii, na ktorej bol prítomný aj 
poslanec NR SR Jaroslav Ivančo, 
bol hlavným slúžiteľom a kazate-
ľom o. Vojtech Boháč st.

-panti
Neoznačené správy: servis TK KBS

zKRáTKO Z DOMOVA

DuCHOVná OBnOVA nA GTf Pu

Sv. Pavol – inšpirácia na duchovnej ceste
(Prešov, Peter Tirpák) Na pôde GTF 
PU v Prešove sa 18. – 19. septem-
bra 2008 uskutočnila duchovná 
obnova. Exercitátorom bol o. Peter 
Tirpák, duchovný správca GTF. Na 
obnove sa zúčastnil pedagogický 
zbor a zamestnanci Gréckokato-
líckej teologickej fakulty. Program 
obnovy bol zameraný na osobu 

apoštola Pavla.
Obnova sa začala spoločnou 

modlitbou Tretieho času (ofici-
álna modlitba Cirkvi) v Kaplnke 
Božej múdrosti. Prvý deň odznela 
duchovná prednáška na tému 
Osobnosť. Témou druhého dňa 
bola Rozpoltenosť človeka.

Po osobnej meditácii prvého aj 

druhého dňa nasledovala projek-
cia sedemdielneho dokumentár-
neho filmu Po stopách apoštola 
Pavla z dielne sestier paulínok. 
Súčasťou obnovy bol priestor na 
prijatie sviatosti zmierenia. Vyvr-
cholením jednotlivých dní bola 
sv. liturgia, ktorú spoločne slávili 
kňazi pôsobiaci na GTF.
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Tento rok je pre Gréckokatolícku cirkev na 
Slovensku naozaj historický a prelomový. 
Znova som si to uvedomil v nedeľu 7. 

septembra 2008 počas archijerejskej svätej li-
turgie na hore Zvir v Litmanovej, keď prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ oficiálnym 
dekrétom vyhlásil doterajšie miesto modlitby 
za pútnické miesto Prešovskej gréckokatolíckej 
archieparchie. Ide o Kaplnku Nepoškvrnené-
ho Počatia Presvätej Bohorodičky s celým jej 
areálom a prameňom. Pútnické miesta sa ne-
vyhlasujú každý rok, ba ani každých päťdesiat 
či sto rokov. Naša generácia sa tak stala nielen 
svedkom, ale aj prijímateľom veľkých Božích 
milostí. A tak mi prichádzajú na myseľ slová 
Ježiša Krista: „Ale blahoslavené sú vaše oči, že 
vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: 
Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo 
vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, 
ale nepočuli“ (Mt 13, 16 – 17).

Dôvody, ktoré viedli vladyku Jána k rozhod-
nutiu vyhlásiť nové pútnické miesto, sú uvedené 

v Dekréte o ustanovení mariánskeho pútnic-
kého miesta v Litmanovej č. 4444/2008.  Za 
hlavnú púť ustanovil nedeľu po prvom piatku 
v mesiaci august.

V dekréte sa zmieňuje aj o samotných údaj-
ných zjaveniach, aby sme k nim vedeli zaujať 
správny postoj. Zároveň vyhlásil Dekrét o pod-
mienkach na získanie plnomocných od-
pustkov na mariánskom pútnickom mieste 
v Litmanovej č. 4445/2008.

Táto historická udalosť bola umocnená aj po-
sviackou nového liturgického priestoru, ktorý 
je svojou architektúrou a konštrukciou zladený 
s nádhernou prírodnou scenériou hory Zvir. 
Jeho autorom je Ing. arch. Ladislav Friedmann. 
Úprava areálu pútnického miesta bude ešte 
pokračovať ďalšími etapami.

Skutočnosť posviacky oltára z prírodného 
kameňa, keď naň vladyka lial v podobe kríža 
najprv vodu, potom červené víno a nakoniec 
vodu s ružovou esenciou a zakaždým spolu 
s nami kňazmi rozotieral po oltári, upriamila 
našu pozornosť na Ježiša Krista, v ktorom je 
zavŕšené Božie zjavenie, lebo on je prostred-
níkom a plnosťou celého zjavenia. Preto už 
nemožno očakávať nijaké nové verejné zjavenie. 
No hoci je zjavenie zavŕšené, jeho obsah nie 
je plne rozvinutý. Je úlohou kresťanskej viery 
v priebehu storočí postupne pochopiť jeho 
úplný význam. Existujú aj takzvané súkromné 
zjavenia. Niektoré z nich uznala aj cirkevná 
autorita. Nepatria však do pokladu viery. Ich 
úlohou nie je zlepšovať či dopĺňať Kristovo 
definitívne zjavenie, ale pomáhať, aby sa plnšie 
žilo v istom dejinnom období (porov. KKC čl. 65 
– 73). Rovnaký význam majú aj všetky Cirkvou 
uznané mariánske zjavenia na rôznych miestach 
vo svete. Aj keď na základe dekrétu vieme, že 

Púť do
LITMANOVEJ

Ľubomír PETrík

u Dekrét o ustanovení mariánskeho pútnického miesta v Litmanovej
Dnes, 7. septembra 2008, v deň predprazdenstva sviatku Narodenia Presvätej 
Bohorodičky, pri archijerejskej božskej svätej liturgii na hore Zvir v Litmanovej pri 
príležitosti posviacky nového liturgického priestoru Kaplnky Nepoškvrneného Počatia 
Presvätej Bohorodičky dávam v zmysle kánona 868 CCEO nasledujúce vyhlásenie: 
Kaplnku Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir 
s celým jej areálom a prameňom vyhlasujem za pútnické miesto Prešovskej 
gréckokatolíckej archieparchie.
To, či išlo v rokoch 1990 – 1995 o pravé mariánske zjavenia, je naďalej predmetom 
skúmania komisie pre Litmanovú. Táto vec je stále otvorená, aj keď uplynulo už trinásť 
rokov od ukončenia údajných mariánskych zjavení. 
Keďže celý ten čas do Litmanovej putuje veľké množstvo veriacich zo Slovenska 
i zahraničia a mnohé svedectvá hovoria o tom, že pútnici v Litmanovej nachádzajú 
stratený pokoj duše, čerpajú Božiu pomoc a po sviatosti zmierenia začínajú novú 
etapu života, rozhodol som sa povýšiť toto miesto modlitby na pútnické miesto. Za 
hlavnú púť ustanovujem nedeľu po prvom piatku v mesiaci august.  
Všetkým pútnikom, ktorí prichádzajú na horu Zvir, vyprosujem opravdivé obrátenie, 
hojnosť Božích milostí, celoživotnú vernosť Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi a Spasiteľovi, 
a mocnú ochranu Nepoškvrnenej Božej Matky, nad ktorou diabol nikdy nezvíťazil. 
Všetkým pútnikom a ich rodinám zo srdca udeľujem archijerejské požehnanie!
Č. 4444/2008     v Litmanovej 7. septembra 2008

litmanová sa stala najnovším mariánskym pútnickým miestom gréckokatolíkov v Prešovskom arcibiskupstve.
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údajné mariánske zjavenia v Litmanovej sú na-
ďalej predmetom skúmania komisie pre Litma-
novú, putovanie na toto nové pútnické miesto 
nám môže pomáhať ešte intenzívnejšie žiť náš 
kresťanský život tam, kde nás Boh povolal.

V homílii pre približne 5 000 pútnikov vladyka 
vychádzal z prečítanej state z Druhého listu 
sv. apoštola Pavla Korinťanom: „Vy ste chrám 
živého Boha“ (2 Kor 6, 16): „Treba nám na to 
vždy pamätať, aby sme nedovolili nikomu nikdy 
znesvätiť Boží chrám, ktorý má Boh v nás. Takú 
výsadu dostal padlý človek – Boh si v jeho srdci 
vybral svoj trón, miesto svojho prebývania. 
Človek je zachránený!“ Vyjadril svoju radosť, 
keď ďalej povedal: „Sami vydávate svedectvo 
o tomto mieste, že sa tu stávajú nemalé duchov-
né zázraky, obrátenia hriešnikov, tu nachádzate 
novú silu a nové milosti do svojho života, tu 
sa vám vracia stratená radosť do vašich duší. 
Pre vašu vytrvalosť, spĺňajúc prosby mnohých 
pútnikov, ktorým je toto miesto také drahé 

a milostivé, pre väčší duchovný osoh marián-
skych pútnikov vyhlasujem dnes toto miesto 
za pútnické. Teším sa spolu s vami, že odteraz 
budete mať z putovania na toto miesto ešte väčší 
duchovný úžitok.“ Zdôraznil, že Matka Božia 
nám hovorí: „Počúvajte, čo vám môj syn Ježiš 
povie a podľa toho konajte“ a veriacich vyzval: 
„Buďte zrelými mariánskymi ctiteľmi“.

Okrem hlavnej púte je na hore Zvir v Litmano-
vej púť každý mesiac v nedeľu po prvom piatku, 
ale môžete sem prísť aj kedykoľvek inokedy 
a pookriať na duchu i na tele. V bule Incarna-
tionis mysterium, ktorou Boží služobník Ján 
Pavol II. vyhlásil Veľké jubileum 2000, zdôraz-
nil aj veľmi dôležitý znak, ktorý svedčí o viere 
kresťanského ľudu a podporuje jeho zbožnosť. 
Je to putovanie na posvätné miesta (porov. IM 
7). Cirkev vás pozýva putovať aj do Litmanovej, 
kde môžete zakúsiť silnú duchovnú atmosféru 
pokánia a obrátenia, ako aj veľkú disponovanosť 
počúvať a prijať Božie slovo. n

pri príležitosti oficiálneho vyhlásenia 
hory Zvir v Litmanovej za pútnické 
miesto s bývalým farárom tejto farnosti 
ThLic. Da nielom Galajdom, prešovským 
protopresbyterom a farárom farnosti 
Prešov-mesto.

Litmanová je dnes 
vďaka zjaveniam 
známa nielen po 
celom Slovensku, 
ale aj za jeho 
hranicami. Ako 
vnímate svoje 
desaťročné pôso-
benie v tejto farnosti?
Keďže Litmanová bola mojou prvou 
farnosťou hneď po kňazskej vysviacke, 
vnímam ju ako prvú lásku – so všetkým, 
čo k tomu patrí. Bol to predovšetkým čas 
veľkej milosti. Snažil som sa ho využiť 
naplno, no neviem, nakoľko sa mi to 
podarilo. Veľa som sa tam naučil, niekedy 
sme problémy a situácie okolo pútí riešili 
takpovediac „na kolene“, ale myslím si, 
že to bolo o to krajšie a pútnici, ktorí tam 
prichádzali modliť sa, to prijali s láskou 
a pochopením.

Čím sa odlišovala pastorácia v Litmano-
vej od pastorácie v iných farnostiach?
Práve tým, že tam prichádzali pútnici 
z celého Slovenska i zahraničia na horu 
Zvir, ktorá je už dnes oficiálne vyhlásená 
za pútnické miesto Prešovskej archiepar-
chie. Stále na prvú nedeľu v mesiaci bolo 
treba zabezpečiť kňazov na spovedanie, 
slúženie a rozdávanie sv. prijímania, aby 
sme takto duchovne v plnej miere mohli 
poslúžiť tým veriacim, ktorí k nám prichá-
dzali. Máme aj iné pútnické miesta, ale 
práve Litmanová je špecifická tým, že púte 
sa konajú pravidelne dvanásťkrát do roka 
– čo je dosť.

Nedávno bol posvätený nový liturgický 
priestor na mieste skúmaných zjavení 
na hore Zvir. Nosná časť tejto stavby 
stála na vašich pleciach. Akým spôso-
bom sa vám podarilo zrealizovať túto 
stavbu? 
S Božou pomocou!
Nebolo to, pravda, ľahké. Najväčšie 
problémy boli s financovaním, ale zvládli 
sme to a aj touto cestou chcem vyjadriť 
vďaku všetkým pútnikom. Bez nich by sa 
toto veľmi pekné dielo nepodarilo. Smelo 
môžeme povedať, že Boh a Bohorodička si 
nás vybrali ako svoje nástroje.
Prajem každému čitateľovi tohto nášho 
časopisu, aby aspoň raz mohol navštíviť 
toto omilostené miesto v prekrásnej 
prírode a pomodliť sa v tichu pri lavičke na 
„majdane“.

Dada Kolesárová

rozhovor na 5 minút

u Dekrét o podmienkach na získanie plnomocných odpustkov na mariánskom 
pútnickom mieste v Litmanovej
V súlade s predpismi a ustanoveniami Apoštolskej penitenciárie o odpustkoch 
stanovujem tieto podmienky na získanie plnomocných odpustkov na mariánskom 
pútnickom mieste v Litmanovej:
Veriaci, ktorý navštívi toto posvätné miesto, môže pre seba získať plnomocný 
odpustok, ak:
- vylúči aj najmenšie zaľúbenie v hriechu, a to aj vo všednom
- pristúpi k sviatosti zmierenia
- prijme Eucharistiu
- zbožne sa pomodlí na tomto posvätnom mieste Otče náš a Verím
- okrem toho sa pomodlí na úmysel Svätého Otca (Otče náš a Raduj sa, Bohorodička,  
prípadne akúkoľvek inú modlitbu).
Plnomocný odpustok môže veriaci pre seba získať:
- v deň hlavnej púte, teda v nedeľu po prvom piatku v mesiaci august
- vždy, keď sa veriaci zúčastní na spoločnej púti, ktorá sa na tomto posvätnom mieste 
koná  
- raz za rok v deň, ktorý si zvolí sám veriaci.

Veriaci, ktorý túži po plnom spoločenstve s Najsvätejšou Trojicou, vylúči aj najmenšie 
zaľúbenie v hriechu, a to aj vo všednom. Splnením uvedených podmienok sa otvára 
Božiemu daru, ktorým je plnomocný odpustok. Prostredníctvom tohto odpustku získava 
veriaci úplné odstránenie dôsledkov tých hriechov, ktoré doteraz spáchal a od ktorých 
by sa ináč musel postupne uzdravovať v očistci.
Č. 4445/2008     v Litmanovej 7. septembra 2008
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Existujú – a nielen v rámci Katolíckej 
cirkvi.

Treba začať od začiatku. Už v Starom 
zákone je ich plno: Boh sa zjavil Adamovi 
a Eve v rajskej záhrade (Gn 3, 7 – 19); ďa-
lej v horiacom kríku, na vrchu Sinaj... Aj 
v Novom zákone: Zvestovanie Panne Márii. 
Vzkriesený Spasiteľ sa zjavil Márii Magdaléne, 
apoštolom... Šavla, v tom čase horlivého Žida, 
na ceste do Damasku zalialo svetlo z neba. 
Padol na zem a počul hlas: „Šavol, Šavol, 
prečo ma prenasleduješ?“ (Sk 9, 4)

Existujú aj ďalšie, novšie, medzi ktoré patria 
tie najznámejšie: Guadalupe, Lurdy, La Sa-
lette, Fatima. Aj množstvo ďalších, spomedzi 
ktorých sa mnohé pokladajú za záhady, zá-
zraky. Ako rozpoznať tie zvláštne znamenia 
a dešifrovať rozličné posolstvá? A medzi nimi 
vizionárov, ktorí videli to, čo by sme aj my tak 
veľmi chceli vidieť. A neboli to len pastieriko-
via, ale medzi nimi aj mladí i starí, muži aj 
ženy, roľníci, robotníci. Videli vizionári naozaj 
to, čo opisujú? Či presnejšie, zjavili sa im 
videnia v takej podobe, akú opisujú?

Navyše je tu podstatná otázka: Prečo? Prečo 
sa Panna Mária zjavila na tom mieste, v tom 
čase a tej osobe? Prečo nie dakomu inému 
a inokedy? A nielen Panna Mária, Ježiš, ale 
aj niektorý svätý, archanjel...

René Laurentin, najlepší odborník na zjave-
nia, napísal na túto tému desiatky kníh. Tento 
vedec, doktor teológie a filozof, neúnavný 
bádateľ, celý život zasvätil hľadaniu, triedeniu 
a štúdiu zjavení Panny Márie. A nielen on. 
Tejto téme sa venuje veľa špecialistov. Sú to 
obdivuhodní ľudia. A veľa vedia. Vďaka im aj 
my vieme veľa o týchto zjaveniach. 

Zjavení je veľa. Aj tých uznaných Cirkvou, 
ktoré sú všeobecne známe a veľmi obľúbené. 
Počas stáročí Boh takto upozorňoval ľudí, 
využíval na to svojich poslov, a predovšetkým 
jednu ženu – Pannu Máriu.

Takto prichádza Panna Mária aj do lurdskej 
oblasti v Pyrenejach. V roku 1858 sa tam 
zjavila malej pastierke Bernadete Soubirou-
sovej, ktorá mala vtedy štrnásť rokov. Spolu 
so svojou sestrou Antoinettou a priateľkou 
Jeannou išli hľadať naplavené kusy dreva na 
brehoch rieky Gavy, na miesto, ktoré sa volá 
Massabielle. Prvýkrát to bolo vo štvrtok 11. 
februára 1858. Rámec udalostí ohraničila 
samotná Panna Mária. Povedala jej, aby za 
ňou prišla pätnásťkrát. A Bernadeta naozaj 
prišla. Jadro posolstva, ktoré jej Panna Mária 
zverila, je krátke a jednoduché: „Pokánie! 
Modlite sa za obrátenie hriešnikov... Umývajte 
sa v prameni... Postavte kaplnku...“

Pokračovanie príbehu je všeobecne známe, 
napísalo sa o ňom veľa kníh. Lurdy sa rýchlo 
stali veľkým pútnickým miestom a pokojný ži-
vot v malom mestečku v Pyrenejach sa úplne 
zmenil. Preslávil ho aj prameň a uzdravenia 
v ňom. V Lurdoch sa možno okúpať vo viere, 
ktorú si môže každý vytvoriť v súvislosti 

slovo na tému

Existujú 
ZjaVENia?

František DaNCÁk, Drahomíra kOlESÁrOvÁ

Jedno z najznámejších pútnických miest si pripomína 150. výročie 
od začiatku zjavení Panny Márie. Lurdy – cieľ aktuálnej desiatej 
apoštolskej cesty pápeža Benedikta XVI. Od 11. februára 1858, keď 
sa sv. Bernadete zjavila Panna Mária, prichádzajú na toto posvät-
né miesto každoročne davy pútnikov z celého sveta. Od Veľkej 
noci do augusta sa v Lurdoch konajú denne dve procesie: s Eucha-
ristiou a so zapálenými sviecami. Medzi najväčšie udalosti však 
patrí Medzinárodná ružencová púť, ktorá sa tu začala sláviť v roku 
1923. Každoročne toto pútnické miesto navštívi asi 6 miliónov ve-
riacich zo 70 krajín. Stálu pastoračnú službu tu vykonáva 30 kap-
lánov, pochádzajúcich zo štyroch rehoľných kongregácií a rôznych 
diecéz. Pri tamojšej svätyni pôsobí aj 5 komunít rehoľníčok.
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s vlastnou cestou do tohto pútnického miesta. 
Kresťania sa tu stretávajú, aby oživili svoju 
vieru, chorí, aby hľadali nádej a útechu vo 
svojich ťažkostiach.

Samotné Lurdy sú jedným veľkým zázra-
kom. Sú zázračné ojedinelou atmosférou 
nabitou úprimnými modlitbami a pokáním, 
ktoré Panna Mária na tomto mieste tak 
naliehavo žiadala. Okrem toho sa však ob-
rátila k svetu s dôležitým vyhlásením: „Som 
Nepoškvrnené Počatie!“ Potvrdila tak učenie 
pápeža Pia IX. z roku 1854, že ako budúca 
Matka Božieho Syna bola od začiatku svojho 
počatia uchránená od dedičného hriechu. 
V Jaskyni zjavenia hlása jej posolstvo nápis 
v jazyku tohto kraja: Que soy l’ immaculada 
Councepciou.

Pápežská rada Cor unum otvorila 
6. – 9. decembra rok osláv 150. 
výročia zjavení Nepoškvrnenej 
Panny Márie v Lurdoch. Pri tejto 
príležitosti sa konala eucharistická 
slávnosť v Bazilike sv. Pia X. v Lur-
doch, ktorej predsedal kardinál 
Paul Cordes, predseda Cor unum. 
Toto miesto, ktoré ročne navštívi 
päť miliónov pútnikov, je milosti-
vým miestom v každej dobe a pre 
každého človeka. Rok 2008 sa 
bude niesť v znamení 150. výročia 
zjavenia sa Panny Márie v Lurdoch. 
Bude to príležitosť navštíviť tieto 
miesta, ktoré sú zázračné ojedine-
lou atmosférou nabitou úprimnými 
modlitbami a pokáním, ktoré Panna 
Mária práve na tomto mieste tak 
naliehavo žiadala.

Svätá Bernadeta Soubiruso-
vá (1844 – 1879)

Dievčatko sa narodilo v Lurdoch 
vo Francúzsku 17. februára 1844 
Františkovi a Lujze Soubirusovcom 
ako najstaršie z deviatich detí. Pri 
krste dostalo meno Mária Bernarda. 
Jeho rodičia boli veľmi chudobní.  Odmalička 
ju trápili viaceré choroby: zažívacie ťažkosti, 
astma, tuberkulóza pľúc, nádor na pravom 
kolene. V roku 1855 unikla epidémii cholery. 
Keď sa jej prvýkrát zjavila Panna Mária, bola 
Bernadeta Soubirusová útle a choré dieťa. 
Mala astmu a v roku 1955 ochorela na chole-
ru. Školu nebola schopná navštevovať, preto 
nevedela čítať ani písať.

Od 11. februára do 16. júla 1858 mala 18 
zjavení. Pred jaskyňou v Massabielle sa jej 
zjavila krásna pani oblečená v bielom, v ruke 
držala ruženec. Neskôr sa jej dala poznať ako 
Božia Matka. Ľudia neverili Bernadete, keď 
im rozprávala o svojich zjaveniach. Dokonca 
miestne úrady žiadali, aby odvolala svoje 
tvrdenia, ale ona im ostala verná. Musela veľa 
trpieť. Chýr o týchto zázrakoch sa dostal až 

k manželke cisára Napoleona III. Eugénii.
V roku 1860 prijali Bernadetu do útulku 

neverských sestier v Lurdoch. V roku 1866 
z útulku odišla a vstúpila do Kongregácie 
milosrdných sestier ako novicka. Po zložení 
večných sľubov v roku 1867 žila 12 rokov 
v kláštore v Nevers.

Trápila ju silná astma a tuberkulóza kostí. 
Trikrát prijala posledné pomazanie chorých. 
Zomrela v roku 1879 ako 35-ročná. Jej po-
sledné slová boli: „Svätá Mária, Matka Božia, 
pros za mňa, úbohú hriešnicu.“

Pápež Pius XI. ju v decembri 1933 vyhlásil 
za svätú. Telesné pozostatky Bernadety sú 
uložené v kláštore v Nevers. Jej telo zostalo 
i po toľkých rokoch neporušené a je uložené 
v rakve za priehľadným sklom.

Baziliky v Lurdoch

V Lurdoch sa nachádzajú tri baziliky. Majú 
zvláštne výsady od niekoľkých pápežov. Na 
pamiatku týchto udalostí sú v nich umiestne-
né mozaikové portréty pápežov Pia X. a Pia 
XI., nad vchodom do hornej baziliky a do 
krypty. Portréty Leva XIII. a Pia XII. sú po 
oboch stranách nad hlavným vchodom do 
Ružencovej baziliky.

Horná bazilika je pomenovaná Bazilika 
Nepoškvrneného Počatia. Začala sa budovať 
v roku 1862 a o 14 rokov neskôr ju posvätil 
parížsky arcibiskup kardinál Gurbert. Je po-
stavená v neogotickom slohu, veža je vysoká 
70 m od spodnej skaly, ktorá tvorí základ 
stavby. V bazilike sa nachádza 22 oltárov 
a pojme asi tisíc ľudí.

Krypta sa nachádza medzi Hornou a Ru-
žencovou bazilikou. Bola postavená v rokoch 
1863 – 1866 na massabiellskej skale. Pozo-
stáva z 3 lodí s ozdobnými mramorovými 
stĺpmi. Hlavný oltár je zasvätený Panne Márii. 
Prístupová chodba do hlavnej časti je vyseka-
ná v skale a pokrytá mramorovými doskami. 
Z každej strany sú samostatné kaplnky – sv. 
Michala Archanjela a Gabriela, kde sa slúžia 
omše pre malé skupiny pútnikov.

Ružencová bazilika sa začala stavať v roku 
1833 a dokončili ju v roku 1889. Posvätená 
bola v roku 1901. Je to jediná lurdská bazi-
lika, ktorá nemá bezbariérový vstup. Nad 
hlavným vchodom sa nachádza reliéf zná-
zorňujúci Pannu Máriu s Ježiškom, ako dáva 
ruženec sv. Dominikovi. Na ľavej strane pred 

bazilikou je Kaplnka sv. Bernadety 
a Panny Márie Guadalupskej.

Baziliky sú samostatné, i keď 
pôsobia ako jednoliaty celok. Sú 
prepojené rampou a schodiskom. 
Pre pútnikov je dôležitá krížová 
cesta. Vedie za jaskyňou s hornou 
bazilikou okolo vrchu, má dĺžku 
1 530 m. Bola dokončená v roku 
1912 a tvoria ju sochy odliate 
z kovu vo veľkosti dvoch metrov.

Ďalším skvostom Lúrd je Bazilika 
Pia X., podzemná bazilika, ktorá 
má dĺžku 201 m a je široká 81 m. 
Vojde sa do nej viac ako 20-tisíc 
pútnikov. V roku 1958 ju posvätil 
kardinál Roncalli, neskorší pápež 
Ján XXIII.

Pieseň o Bernadete

K najznámejším dielam, ktoré 
sa viažu k udalostiam v Lurdoch, 
patrí kniha židovského spisovateľa, 
pražského rodáka Franza Werfela 
s názvom Pieseň o Bernadete. Po 
Anschlusse sa musel vysťahovať 
z Viedne a rozhodol sa pre Paríž. No 
keď Nemci v krátkom čase okupo-

vali aj Francúzsko, vybral sa do Španielska, 
kde vtedy Frankov režim prijímal židov z ob-
lastí podmanených Nemcami. Pri prechode 
Pyrenejí sa aj so svojou staršou manželkou 
dostal do opatery kňazov práve na mieste 
lurdskej jaskyne.

V tomto ťažkom období sa v Lurdoch židia 
mohli skrývať alebo si vybrať miestnych 
ľudí, ktorí ich horskými cestičkami doviedli 
do Španielska.

Na Werfela Lurdy zapôsobili. Zložil sľub, 
že ak sa zachráni a dostane s manželkou do 
Spojených štátov, napíše dielo o Bernadete. 
Posledných päť rokov života naozaj prežil 
v USA a jeho kniha sa stala podkladom pre 
rovnomenný americký film režiséra Henryho 
Kinga, nakrútený v roku 1943 a ocenený 
štyrmi Oscarmi. n
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Prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ vyhlásil 7. septembra 2008 
na hore Zvir v Litmanovej doterajšie 

miesto modlitby – Kaplnku Nepoškvrneného 
Počatia Presvätej Bohorodičky s celým areálom 
a prameňom za pútnické miesto. Toto miesto 
sa dostalo do povedomia veriacich zjaveniami, 
ktoré sú zatiaľ v štádiu skúmania. Na tému 
postoja Cirkvi k takýmto zjaveniam sme sa 
porozprávali s ThDr. Štefanom Paločkom, PhD., 
odborným asistentom na Katedre systematickej 
teológie GTF PU v Prešove.

Otec Štefan, ako by ste definovali zjavenie?
Zjavenie je odhalenie nadprirodzených sku-

točností v našom svete.

existujú rôzne druhy zjavení?
V základe možno rozlišovať medzi prirodze-

ným a nadprirodzeným zjavením. Prirodzeným 
zjavením je všetko, čo je prirodzene viditeľné 
a vnímateľné, čo Boh stvoril, aby nás upozornil 
na svoju existenciu, múdrosť, lásku i na mo-

rálnu hodnotu našich skutkov. Nadprirodzené 
zjavenie nastáva vtedy, keď sa Boh alebo priamo 
Bohom poslaná bytosť bezprostredne zjaví člo-
veku, aby odovzdala nejaké posolstvo. Tu však 
treba pripomenúť, že takéto nadprirodzené zja-
venie nemusí mať nevyhnutne pôvod u Boha, 
pretože existujú prípady, keď sa s človekom 
takýmto spôsobom kontaktuje aj diabol.

Ak hovoríme o Božom zjavení, teda o posol-
stve, ktoré nám Boh chcel sprostredkovať o sebe 
a o spôsobe, ako zavŕšiť svoj život príchodom do 
Božieho kráľovstva, musíme povedať, že obsah 
tohto zjavenia bol definitívne uzavretý smrťou 
posledného apoštola. Akékoľvek zjavenie po 
tejto udalosti už nemôže priniesť žiadnu novú 
správu o Bohu a o našej spáse.

Ku každému zjaveniu sa musí vyjadriť 
Cirkev?

Nie každé zjavenie je pravé a nie každé je od 
Boha. Boh odovzdal zvesť o sebe a o spôsobe 
našej spásy práve Cirkvi, aby ju uchovávala 
neporušenú žiadnym omylom a aby ju odo-

vzdávala všetkým generáciám až do konca 
sveta. Keďže práve Cirkev dostala od Boha do 
daru právo správne uchovávať Božie pravdy, 
je taktiež povolaná k tomu, aby posudzovala, 
či jednotlivé zjavenia sú v súlade s týmito 
pravdami, alebo či ide o jav, ktorý nemá pôvod 
u Boha, keďže pravde odporuje.

Mnohí navštevujú miesta, ako je napr. 
Medžugorie, a nechápu, prečo sa Cirkev 
stále k týmto zjaveniam nevyjadrila. 

Cirkev sa nemôže definitívne pozitívne vy-
jadriť k zjaveniu, ktoré stále prebieha. Kým nie 
je uzavreté, je stále možnosť, že sa tam udeje 
niečo, čo nie je v súlade s pravou vierou. Len čo 
sa však aj počas prebiehajúceho zjavenia objaví 
nejaká skutočnosť, ktorá jasne odporuje pravej 
viere, Cirkev na to upozorní.

existuje nejaký čas po ukončení zjavenia, 
počas ktorého sa zjavenie musí preskúmať?

Cirkev nie je ničím tlačená, aby do presne 
stanoveného času rozhodla o charaktere zja-
venia. Iba ak ide o jasne falošné zjavenie alebo 
zjavenie, ktoré zjavne nemá pôvod u Boha, 
vtedy Cirkev vydáva negatívne stanovisko čím 
skôr, aby tak zamedzila škodám na duši a viere 
veriacich.

Čo Cirkev skúma pri určení pravosti zjave-
nia?

Cirkev skúma morálne a zdravotné kvality člo-

rozhovor

Cirkev a 
ZJAVENIA

Medžugorje. Snímka: www.medjugorje-paderborn.de
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veka, ktorý tvrdí, že mal zjavenie, ďalej skúma, 
či zjavenie a obsah jeho posolstiev je v súlade 
s pravou vierou, ktorú nám odovzdal Kristus 
a apoštoli, a napokon sa skúma duchovné 
ovocie, ktoré zjavenie prináša.

Nedávno bola Litmanová vyhlásená za 
pútnické miesto. Mení sa tým postoj Cirkvi 
k zjaveniu?

Litmanová bola vyhlásená za pútnické miesto, 
no v samotnom dekréte, ktorý toto vyhlásenie 
obsahuje, sa uvádza, že postoj Cirkvi voči 
litmanovským zjaveniam sa nijako nemení 
a tento jav je stále predmetom skúmania. Pút-
nické miesto je charakteristické stretávaním 
sa kresťanov, kde spolu slávia Eucharistiu, 
modlia sa, zmierujú sa s Bohom a – čo je výni-
močné – putovanie na tieto miesta je spojené 
s určitým hlbším prežívaním duchovného života 
uprostred veľkého spoločenstva veriacich, pri-
čom je možné za určitých okolností získať na 
týchto miestach plnomocné odpustky.

Mnohí veria v pravosť zjavenia. Aký má 
postoj Cirkev k týmto ľuďom? Hrešia?

Nemožno povedať o človeku, ktorý verí v ne-
jaké zjavenie, ku ktorému sa Cirkev nevyjadrila, 

že by hrešil. Ak posolstvá tohto zjavenia nie sú 
v rozpore s náukou Cirkvi, človek má slobodu 
v tom, či tomu uverí, alebo nie.

A ako je to v opačnom prípade, ak niekto 
neverí v Cirkvou oficiálne uznané zjavenie?

Tu si treba uvedomiť, že ak Cirkev uzná neja-
ké zjavenie, tým nechce s absolútnou istotou 
vyhlásiť, že je nad všetku pochybnosť isté, že 
k zjaveniu, ktoré má pôvod od Boha, naozaj 
došlo. Uznanie Cirkvi znamená len toľko, že 
človek môže v zjavenie veriť a riadiť sa ním, 
pretože neodporuje pravej viere. Všetko totiž, 
čo potrebujeme o Bohu a o našej spáse vedieť, 
nám odovzdal Kristus a apoštoli, a tak aké-
koľvek zjavenie nemôže priniesť už nič nové 
pre obsah našej viery. Takéto zjavenia môžu 
byť užitočné len ako povzbudenia, aby sme sa 
horlivo pridržiavali toho obsahu viery, ktorý 
nám bol sprostredkovaný pred 2 000 rokmi. Ak 
sa človek nechá povzbudiť k praktizovaniu pra-
vej viery zjavením, ktoré Cirkev uznala, môže 
to byť na prospech jeho duchovnému životu. 
Ak však v takéto zjavenie neverí, nemôže ísť 
o žiaden hriech, ak sa taký človek pridržiava 
učenia Krista a apoštolov, ktoré stráži Cirkev 

pred akýmkoľvek omylom.

Ako by ste pútnikom odporúčali prežívať 
púť na horu Zvir?

Hora Zvir je miestom, kde sa už niekoľko 
rokov stretáva množstvo kresťanov pri spo-
ločnej modlitbe, pri slávení Eucharistie, pri 
počúvaní katechéz a pri prijímaní sviatosti 
zmierenia. Práve vďaka tomuto spoločenstvu, 
vďaka úprimnej modlitbe, vďaka pokániu 
a otvorenosti mnohých ľudí na Božie pôsobenie 
sa táto hora stala miestom, kde človek môže 
s veľkou intenzitou prežívať Božiu prítomnosť 
a udeľovanie jeho darov. Toto pútnické miesto 
je príležitosťou pre kresťanov, aby obnovili 
a zintenzívnili svoj vzťah s Bohom a aby pre-
žili pokoj, radosť a vnútorné naplnenie, ktoré 
z tohto vzťahu vyplývajú. To všetko má však 
zmysel len vtedy, keď sa človek nechá takto 
Bohom napĺňať nie preto, aby aspoň na chvíľu 
zabudol na tento svet a oddýchol si od neho, ale 
aby mohol plný Boha a jeho darov z hory Zvir 
do tohto sveta vstúpiť a rozdávať všetkým to, 
čím sa na pútnickom mieste obohatil.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš

je čas objednať si Slovo na ďalší rok!
Čo získate?
1. Každé dva týždne plnofarebný časopis na 28 stranách.
2. Možnosť vyhrať jedno zo šiestich Svätých Písem.
3. Zľavu 50% na Gréckokatolícky nástenný kalendár Slova (pri celoročnej objednávke).
a tento rok menšie poplatky na pošte! 

Príspevok na tlač na celý rok: 1-10 ks po 390 Sk; 11 a viac po 340 Sk
Príspevok na tlač na prvý polrok: 1-10 ks po 195 Sk; 11 a viac po 175 Sk
Kalendár: 40 Sk (pri objednávke Slova na celý rok iba 20 Sk)

Petra, n.o.
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 spoločnosť

Nedávno sme počuli o hrozných činoch, 
ktoré dokázal človek premyslene uro-
biť na druhom človekovi. Nehovorím 

tu o zahraničí či krajinách, kde sa civilizova-
nosť nestala realitou bežného dňa, ale o našej 
krajine, ktorá je členom Európskej únie, je 
demokratická, vyspelá, inteligentná ...

Činy, ako upálenie manželky vďaka puste-
nému plynu či skôr jej roztrhanie (ešte nebolo 
súdne dokázané), alebo upálenie človeka pre 
rodinné problémy (v čase písania tohto člán-
ku ešte žil, no mal popáleniny na 90% tela)  
vrhajú veľký tieň na nás Slovákov i na ľud-
stvo ako také. Čoho sme ešte schopní? Mnohí 
práve v takýchto situáciách volajú po treste 
smrti. A aj tí, čo nekričia z rádií, televízie či 
nedávajú voľný priechod svojim myšlienkam 
v časopisoch, uvažujú o maximálnom treste 
pre tohto človeka a zároveň o maximálnej 
ochrane pre seba a svoje rodiny. A tou sa 
naozaj javí trest smrti.

Položme si však otázku: V čom sa líšime 
od tých vinných? Oni sa rozhodli pre svoje 
pôžitky či pre svoje vnímanie spravodlivosti 
odsúdiť a vykonať trest smrti na tom dru-
hom. My  niekedy uvažujeme o tom istom 
a myslíme si, že je to správne. Verte mi, nie je. 
Spoločnosť má množstvo iných prostriedkov, 
aby nás chránila pred takýmito delikventami. 
Len ich musí maximálne a pri plnej zodpo-

vednosti využiť.
To, že u nás nie je trest 

smrti oficiálnym trestom 
v súdnom poriadku, je 
len poistkou, aby sme 
v skratových situáci-
ách takto nekonali. No 
nie všade je trest smrti 
zakázaný. V 24 krajinách sveta minulý rok 
popravili najmenej 1 252 ľudí. Toto hovoria 
štatistiky. Keby sme usporiadali poradie podľa 
oficiálneho počtu popráv, krajiny na prvých 
piatich miestach nesú až deväťdesiatpercent-
ný podiel tohto neľudského, antihumánneho, 
antikresťanského konania.

Na prvom miestne suverénne tróni Čína. Tá 
priznáva až 470 popráv v roku 2007. A to 
istotne nie sú všetky. Množstvo ľudí zomrie 
tajne, pričom ide hlavne o politických väzňov. 
Oficiálne popravy v Číne sa v súčasnosti do 
značnej miery týkajú ekonomických prehreš-
kov občanov.

Ďalšie tri miesta patria islamským kraji-
nám. V Iráne podľa Amnesty International 
popravili 317 ľudí, v Saudskej Arábii 143 
a v Pakistane 135. Vo všetkých prípadoch 
istotne nejde o konečné číslo. V Iráne do tohto 
počtu zahrnuli aj deti, ktoré sa v tejto krajine 
takisto popravujú. V Saudskej Arábii je znač-
ná časť popráv vykonaná ukameňovaním. 

Ide hlavne o zistené cudzoložstvo, ktoré sa 
ani nemusí dokázať. No tento trest platí aj pri 
propagácii kresťanstva či prechode naň.

Piatou krajinou sú Spojené štáty americké. 
Tu sú popravy tak ostro sledované, že sa 
nemôžu vykonávať tajne. V roku 2007 tu 
popravili 42 osôb. Oficiálne však čaká na 
tento trest niekoľko tisíc odsúdených. A počet 
popráv v tejto krajine po zdanlivo pokojnom 
období mal v ostatných rokoch stúpajúcu 
tendenciu. Za nimi nasledujú krajiny ako Irak 
(min. 33), Vietnam (min. 25), Jemen (min. 
15), Afganistan (15) a Lýbia (min. 9).

V Európe sa tento trest oficiálne praktizuje 
iba v Bielorusku. Jeho vykonanie však umož-
ňuje aj ruské právo a za vojnového stavu aj 
Albánsko a Lotyšsko. V mnohých krajinách 
(ako je napr. Rusko) sa tento trest nevykonal 
už aspoň desať rokov. Je len na nás, či svojím 
príkladom a postojom dokážeme ukázať sve-
tu, že takýto trest je nezmyselný a nehodný 
bytosti, ktorá si hovorí kráľ tvorstva. n

Radikálne
Riešenie
Juraj GraDOŠ

Šaríja pozná trest smrti aj bez podrobného skúmania viny. Snímka: www.faithfreedom.org



Lev. 
Sním

ka: ap
i.ning.com

Nie je jednoduché sedieť v čakárni, 
kde si jednoznačne najmladší, a ča-
kať na svoj čas. Hoci máš časenku, 

vždy majú prednosť postele na kolieskach 
s miestnymi štamgastami. Potom vojdeš 
do tej miestnosti, položia ťa a nad tebou sa 
pohne masívny sovietsky agregát.

Potom ten alebo tá v bielom plášti niekam 
utečie, vždy je to niekto iný. Cítiš, že je to 
niekam za masívnu opancierovanú stenu. 
Ty zostaneš sám. Na prvýkrát je to možno 
zaujímavé. Čakáš, ako tvoje telo zareaguje. 
No ak je to tretíkrát do týždňa a nič nové sa 
na povrchu  nedeje, začínaš uvažovať, prečo 
práve ty. Keď už nepomáhajú ani injekcie, 
začínaš si zvykať aj na neutíchajúcu bolesť. 
Aj okolie si zvyká, počkajú na teba, pretože 
nestíhaš z vážneho dôvodu. Stačí povedať, 
že to bolí a všetci spomalia.

Je to ako s alergiou. Celé detstvo prežité 
v detskej poradni, kde ťa okrem injekcií pri-
pravujú na to, že budeš vlastne invalid, pre-
tože bez tavegilu, dithiadenu a v extrémnych 
prípadoch bez injekcie nebudeš môcť žiť. To, 
že s liekmi si aj tak mimo, pretože ťa úplne 
„vypnú“, to ti nepovedia. A ty si zvykneš...

Keď som si bral pas, kľúče, peňaženku, 
nesmeli chýbať tabletky. Vedel som, čomu 
sa vyhýbať. Uveril som, že to tak musí byť. 
A alergie utešene pribúdali. K prachu, peľu, 
uhorkám rokmi pribudli jablká, hrušky, 
paradajky, paprika... Hľadal som, čo vôbec 
môžem jesť surové. A vyšla mi jediná kombi-

nácia – jablká som mohol jesť len vtedy, keď 
som ich zajedal chlebom natretým masťou 
a cibuľou.

Je to ako so žalúdkom. Detstvo prežité 
v rodine, kde chýbala láska, ale bol prebytok 
nočných bojov. Úteky do lesa s plecniakmi 
plnými lacného vína. Prednejšie bolo niečo 
vypiť, ako zjesť. Zvykni si. Naučil som sa žiť 
aj s vredom na dvanástniku. K liekom na 
alergiu pribudli rôzne gély, ktoré nechutili, 
ale aspoň trocha zmiernili bolesti, aby som 
mohol niečo zjesť.

Potom prišla univerzita. Kto prežil suchý 
zákon v Rusku (tzv. prohibícia – zákaz pi-
tia alkoholu, ktorej dôsledkom bolo, že sa 
pitie stalo prioritou číslo jeden), mal vlastne 
šťastie. V druhom ročníku som sa dostal do 
nemocnice. Do ruskej nemocnice. Je ťažké 
vysvetľovať, čo znamená výraz „nemocnica 
v Rusku počas perestrojky“. Napriek tomu, že 
mi vypovedala pečeň, žlčník sa stočil (tak mi 
to bolo vysvetlené), dvanástnik bol invalidný, 
nastal problém s hrubým črevom a koneční-
kom, som odtiaľ ušiel. A zvykol som si.

Stal som sa špecialistom na tabletky, ktoré 
obnovujú pečeň, na zdravú výživu, rôzne 
diéty, liečiteľské metódy budhistov, kalmikov, 
sibírskych otužilcov, na diéty a kastróly so 
špeciálnym dnom atď. Pomáhalo všetko, ale 
vždy iba na krátko a človek si musel veľa 
vecí odoprieť. A potom prišla krv v stolici. 
Zľakol som sa. Ale aj na krv v stolici som si 
po nejakom čase zvykol. Aj na trvalé bolesti 

v pravom boku. Občas som aj odpadol, ale 
pri ruke bola injekcia. Problém s pečeňou 
mala „našťastie“ aj svokra, takže som mal 
v prípade problémov „profesionálnu“ kon-
zultáciu. Zvykol som si na bolesť. Veď doktor 
mi predpíše to, čo voľne dostať v lekárni, tak 
načo za ním chodiť. Veď všetci sú chorí a ako 
je dobre posťažovať sa. Poľutujú ťa. Počkajú. 
A keď odpadneš, tak aj ponesú.

A tak si ležíš pod osvetleným štvorčekom, 
v prítmí miestnosti bez okien, kde vrčí iba 
gigant nad tebou, ktorý bojuje proti niečomu, 
čo ty nevidíš. Zbytočne si môžeš nahovárať, 
že neveríš v mikróby, pretože si ich nevidel. 
Máš čas si uvedomiť, že máš iba niečo nad 
tridsať. Doktor ťa ubezpečuje, že na to sa neu-
miera, no pomôcť ti môže iba injekciou, a sľu-
buje, že na jeseň sa ožarovacia kúra zopakuje 
a možno to pomôže. Už som si na to zvykol 
tak, že správa o tom, že v najbližšej rodine 
máme cystickú fibrózu (biele plášte tvrdia, 
že je to smrteľná genetická nemoc), ma ani 
nevyviedla z miery. Čo sa mne už môže stať 
horšieho! Veď choroby neboli to najhoršie, 
čo ma postretlo v tomto úseku života. Na tie 
sa dá zvyknúť. Tie si človek zoberie za svoje 
a keď príde s problémom na pohotovosť, sám 
inštruuje lekára, ako má liečiť.

A potom som ich stretol. Vlastne väčšina 
z nich bola niekedy v podobnej situácii ako ja. 
Exalkoholici, exnarkomani, exprofesionálne 
chorí, exneprispôsobiví spoločnosti, exodvrh-
nutí touto spoločnosťou. Moje problémy, na 
ktoré som si už zvykol, sa mi zdali smiešne 
oproti tomu všetkému, čo som počul od tých-
to ľudí – čo mali a čo už nemajú. n

(dokončenie v budúcom čísle)

svedectvo

 BIBLICKé OTáZnIKy MARICe KIPIKAŠOVeJ

Je pravda, že lev vo Svätom písme 
symbolizuje zlo?

Kedysi sa lev v Palestíne hojne vysky-
toval, ale zrejme počas križiackych 
výprav došlo k jeho vyhubeniu. Vy-

kopávky ukazujú, že bol obľúbeným predme-
tom zobrazenia vo svätyniach, synagógach 
aj na kultových predmetoch. Levmi bol 
ozdobený Šalamúnov trón (1 Kr 10, 19n; 2 
Krn 9, 18n) a pojazdný chrámový kotlík (1 
Kr 7, 29. 36).

Hebrejčina má šesť výrazov označujúcich 
leva (sajúce levíča, odrastenejší lev, levi-
ca...). Lev sa v Písme vyskytuje na viacerých 
miestach (napr. Dan 6; Ez 1; Hebr 11; Zjv 4, 
9, 13). Starý zákon vykresľuje silu a udat-
nosť leva (2 Sam 1, 23; Prís 30, 30), odvahu 
(2 Sam 17, 10; Prís 28, 1), zuby (Joel 1, 
6), pripravenosť na skok (Gn 49, 9), náhle 
uchvátenie koristi (1 Sam 17, 34) a dravosť, 

ktorá neustupuje ani pred človekom (1 Kr 13, 
24; Jer 2, 30), rev (Jób 4, 10; Prís 2, 20; Oz 
11, 10), číhanie (Jer 4, 7; 5, 6; 25, 38). Podľa 
Iz 11, 6nn; 65, 25 príde raz doba zmierenia 
medzi nebom a zemou, keď sa lev stane 
mierumilovným zvieraťom. Aj Boží súd sa 
pripodobňuje k útoku leva (Iz 38, 13; Pl 3, 
10; Oz 5, 14; 13, 8). Peter hovorí o satanovi 
ako o levovi obchádzajúcom okolo svätých 
(1 Pt 5, 8).

No aj Kristus je víťazný lev, hodný otvoriť 
sedem pečatí súdu. „Lev z Júdovho kmeňa“ 
(Zjv 5, 5) je narážkou na Gn 49, 9: „Levom 
mladým si Júda ...“ Tento mesiášsky titul 
zobrazuje Krista ako vrchol odvahy, moci 
a bojovnosti Júdovho pokolenia. Lev je záro-
veň starokresťanským symbolom evanjelistu 
Marka. n

Život bez bolesti
Miroslav
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klopanie na  
zdRavý Rozum

Cestou som premýšľala, či mi stojí za 
to ísť tam, keď v médiách pracujem už 
viac ako desaťročie a som aj matkou. 

Dozviem sa tam niečo nové, niečo praktické, 
niečo, čo ma ešte osloví? Veď s deťmi sledu-
jem rozprávky, vyberám im knihy, počúvame 
spolu hudbu, vysvetľujem im udalosti, ktoré 
vidia a počujú v správach.

Srdce pre všetkých

Prednášok bolo veľa, „dôležitých“ ľudí tiež 
a vybrať si bolo ťažké. Tak som sa započúvala 
do prednášky vladyku Milana Chautura Rodi-
na ako zjednocujúci prvok medzi kultúrami 
a náboženstvami. To, že si dnes nevážime 
hodnotu rodiny, vidíme okolo seba denne. 
Stačí sa len lepšie pozerať. Ale vladyka Mi-
lan sa zameral na individualizmus každého 
jedného z nás. Keď sa nenaučíme rešpektovať 
toho druhého v rodine, nerešpektujeme ho ani 
v spoločnosti. Musíme deti naučiť tolerancii 
a rešpektovaniu iných členov domácnosti, 
iných ľudí a otvorene sa s nimi rozprávať 
aj o „inakosti“ ľudí, ktorých stretávame 
v bezprostrednom okolí, ktorých vidíme pri 
prechádzke ulicami mesta... Slová vladyku 
sa mi vrývali hlboko do myšlienok. Takmer 
okamžite sa mi vynárali obrazy ľudí, ktorých 
stretávam v spoločnosti svojich detí. Spomí-
nala som si aj na to, ako komentujú mamičky 
a oteckovia napríklad bezdomovcov, mamy 
s viacerými deťmi, mladé zamilované páry, 
zašpinených robotníkov na stavbe, ľudí pek-
ných, škaredých, chorých, zdravých... V tomto 
je veľká úloha rodiny – učiť deti sociálnemu 
cíteniu, tolerancii voči iným – voči iným 
členom rodiny, voči iným ľuďom v spoloč-
nosti, voči ľuďom inak vyzerajúcim, cítiacim, 
hovoriacim. Ak manželka nerešpektuje man-
žela a naopak, ani deti nebudú rešpektovať 
vlastných rodičov, ani kamarátov, ani nikoho, 
s kým sa stretnú. Vec, ktorú berieme ako 

samozrejmú, sa mi zrazu nezdala až taká 
samozrejmá a dýchla z nej na mňa úžasná 
zodpovednosť.

Srdce pri koreňoch

Slová vladyku Milana vo mne rezonovali 
ešte dlho a ostatných som vnímala akosi 
okrajovo. A vtedy prešiel okolo mňa ďalší 
z prednášajúcich – Američan Douglas C. 
Minson, ktorý prednášal o úlohe médií vo 
formovaní sociálnych, najmä domácich 
návykov. Pán Minson tam bol aj so synom, 
asi 11-ročným. Všetko mu ukazoval. A syn 
ho vnímal ako veľkú autoritu. Moje deti sa 
rovnako pozerajú na svojho otca. Lenže 
zaujalo ma niečo celkom iné. Pán Minson 
mi rozprával, prečo sa rozhodol pricestovať 
do Európy. „Viete, moja stará mama pochá-
dzala z Krakova a dedo z dedinky kúsok nad 
Čenstochovou. Chcem synovi ukázať, odkiaľ 
naša rodina vlastne pochádza, kde má svoje 
korene...“ Muž hovoriaci čistou angličtinou 
ukazoval rodinné korene svojmu synovi! 
Mnohým mladým ľuďom na Slovensku padne 
zaťažko ísť na návštevu k žijúcim rodičom. 
Lebo majú veľa práce, vlastný život, je to ďa-
leko, veľmi si nerozumejú, nestíhajú. Milióny 
výhovoriek. A zrazu vidím otca so synom, 
ktorí precestujú svet, aby navštívili miesta, 
kde žili ich predkovia.

Srdce pri deťoch

Veľmi dobre si pamätám ten zmätok v hla-
vičkách mojich detí, keď videli na obrovských 
bilboardoch kampaň Tebe právo na život 
odoprené nebolo, za ktorou stála Jana Tut-
ková. S deťmi sme sa vtedy o cene a hodnote 
života veľa rozprávali. Preto som sa zámerne 
vybrala práve na prednášku Jany Tutkovej 
o embryu ako obeti globálnej genocídy. Tvr-
dé, drastické obrázky mŕtveho plodu, ľudí 

z koncentračných táborov, popravovaných 
otrokov... Ako človeku a matke troch detí 
sa mi dvíhal žalúdok. Zasa som mala pred 
očami moje deti a ich otázky. Chápala som 
kampaň proti potratom, ale všetko má svoje 
hranice. Napriek tomu, že prednáška by sa 
dala považovať za extrémistickú, predsa len 
mi niečo pripomenula. Možno si ľudia pri 
deportácii Židov do koncentračných táborov 
hovorili, že predsa nikto nemôže byť taký 
krutý, aby ich vyvražďoval. Možno si ľudia 
pri tom, ako prišla na pretras legalizácia 
potratov, hovorili, že predsa nikto nemôže 
byť taký krutý, aby toto dovolil. A dnes už 
poznáme výraz ako holocaust a musíme 
bojovať proti vyvražďovaniu nenarodených 
detí. Kým hľadáme vhodné slová a klopeme 
si na čelo, že predsa nikto normálny by niečo 
takéto nedopustil, svet okolo nás sa zbláznil 
a normálni ľudia vymreli, lebo nás považujú 
za čudákov a predpotopných len preto, že 
bránime niečo také samozrejmé, ako je život 
samotný. Aj keď pochybujeme o správnosti 
extrémneho prístupu Jany Tutkovej, predsa 
len začínam lepšie chápať, prečo je nutné 
aspoň občas pomenovať veci pravým menom 
bez „ružových“ slov a ukázať pravú tvár 
dôsledkov nášho konania. S hrôzou som si 
pri týchto asociáciách uvedomila, že je ťažko 
predstaviteľné, čo budú za normálne považo-
vať naše deti. Ako to vlastne celé bude, záleží 
na každom jednom z nás, lebo evidentne len 
takéto „klopanie“ na zdravý rozum niekoho 
iného nestačí! Moje deti tak doma dostávajú 
pravidelné „očkovanie“ o ochrane života 
a dôstojnosti človeka. Viem, že toto „očko-
vanie“ rozširujú aj na svojich kamarátov. Tí 
o ochrane života nepočujú doma ani v škole 
a vraždu nenarodených detí považujú za niečo 
normálne, za prirodzenú súčasť života, lebo 
človek má právo. Veľká výzva pre dnešných 
rodičov tak je naučiť svoje deti nielen oháňať 
sa právom, ale aj zodpovednosťou a plniť si 
svoje povinnosti.

Srdce pri hodnotách

Počas celého kongresu bolo zo všetkých 
strán počuť hlasy za mediálnu výchovu. A to 
nielen detí, ale aj rodičov. Za kvalitnú mediál-
nu výchovu, ktorá by nás naučila rozlišovať, 

 slovo v rodine

V ten štvrtok som ako každé pracovné ráno po pravidelnej „cere-
mónii“ so vstávaním, čistením zúbkov, raňajkami a odpoveďami 
na otázky, ktorých bolo minimálne milión, utekala s deťmi do škôl-
ky. Spotená som sa vrátila domov, naložila do auta kufre a vyrazi-
la na kongres Rodina a médiá do Ružomberka. 

andrea ČUSOvÁ
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nenaletieť ilúzii ponúkanej rôznymi druhmi 
médií. Tieto návyky nie sú samozrejmé. 
Samozrejme vnímame a považujeme infor-
mácie poskytované médiami za pravdivé. Pri 
rýchlosti nášho života sa nad informáciami 
ani nezamýšľame, len ich berieme také, aké 
sú. V tomto som dávala všetkým za pravdu. 
Veď denne s deťmi rozoberám, čo je pravda, čo 
nie je, aké súvislosti sú za informáciou, ktorú 
práve počuli a videli. Za každým médiom 
niekto stojí a má svoj názor, ktorý je v celej 
ponuke média. Ak mu uveríme, budeme robiť 
to, čo od nás očakáva majiteľ – kupovať vý-
robky, aké chce on, obliekať sa podľa jeho rád, 
žiť podľa jeho rád, hovoriť, dýchať, pracovať... 
všetko tak, ako to chce niekto iný. Kým kon-
krétnemu človeku, ktorý by nám hovoril do 
života, by sme to nikdy nedovolili, lebo naše 
vlastné ego by sa vzbúrilo, médiám takúto 
manipuláciu bez rozmýšľania dovoľujeme. 

A ony šliapu po našich hodnotách a prevra-
cajú náš život naruby...

Hľadajme odpovede

Bude asi ešte chvíľu trvať, kým vstrebem 
všetky prednášky. V každej ma niečo zaujalo. 
Bolo tam priveľa informácií a ja som chodila 
a hľadala odpovede na otázky, čo môže dať 
takýto kongres konkrétnej rodine, konkrétnej 
matke, otcovi, deťom. Myslím, že v prvom 
rade istotu, že rodina je v centre pozornosti. 
Nech už sa rodičia cítia akokoľvek, predsa len 
sú v centre pozornosti. Predsa len sa im niekto 
snaží pomôcť. Niekto dobrým slovom, niekto 
presadzovaním prorodinných zákonov, niekto 
zakladaním rôznych združení, niekto písaním 
kníh, niekto spravovaním webových stránok.  
Možností je veľa a rodina nie je osamotená. 
Možno len nemá správne informácie – ale 

na to sú tu médiá. Tie majú informovať, byť 
nápomocné. Prečo to nerobia? Robia. Iba 
niektoré. Robilo by to aj viac médií, keby sme 
mali záujem. Keby sme nesledovali programy, 
ktoré označujeme za zbytočné, ale sledujeme 
ich, označujeme za škodlivé pre naše deti, ale 
sledujeme ich, označujeme ich za dehonestu-
júce akékoľvek hodnoty, ale sledujeme ich! 
Stačilo by ich ignorovať, vypnúť, nesledovať, 
nečítať a apelovať na vydavateľov a riaditeľov 
televízií a rozhlasových staníc, aby nám po-
núkali také informácie, o aké máme záujem. 
Lenže o aké máme záujem, keď kupujeme 
bulvár a sledujeme lacné príbehy celebrít? Aj 
o tomto sa rozprávalo na kongrese, aj na tieto 
otázky sa hľadali odpovede. Aj keď odpovedať 
by si mal každý z nás: čo sledujú v médiách 
moje deti? Čo sledujem ja? Vyjadrím sa, keď 
sa mi niečo nepáči? Vypnem, čo nepovažujem 
za dostatočne hodnotné? n
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Júda sa vrátil domov z úspešnej cesty. 
Ihneď prikázal sluhom, aby vybrali najlep-
šie kozľa a poslali ho žene, ktorá mu pri-

niesla toľko radosti. Sluhovia spravili všetko, 
čo im pán prikázal, ale ženu nenašli.

O tri mesiace sa po kraji rozšírila správa 
a doniesla sa aj k Júdovi: „Tvoja nevesta Ta-

mar sa dopustila smilstva a aj počala. Vôbec 
sa však nehanbí, ale dokonca kade chodí, tade 
sa chváli, že bude matkou budúcich kráľov!“ 
Júda sa teda podľa zákona rozhodol svoju 
nevestu potrestať. Sudcami boli Izák a Jakub, 
ktorí rozhodli, že si zaslúži trest smrti upále-
ním. Tamar bola dcérou kňaza a ako čítame 
v Knihe Levitikus: „Keď sa dcéra niektorého 
kňaza znesvätí smilstvom, znesvätí svojho 
otca. Nech je upálená“ (Lev 21, 9). Samozrej-
me, Tamar mohla ešte pred súdom, ba oveľa 
skôr vyhlásiť, že je nevinná, ale rozhodla sa, 
že radšej zomrie, ako by mala verejne potupiť 
Júdu a siahnuť tak na jeho česť. Židovskí 
učenci neraz uvádzajú Tamar ako príklad 

toho, že človek má robiť všetko, čo je v jeho 
silách, aby verejne neponížil blížneho.

Blížil sa čas popravy. Tamar chcela tajne 
poslať sluhu k Júdovi, aby mu ukázal záloh, 
ktorý od neho dostala. Zmienené veci však 
nemohla nikde nájsť. Anjel smrti, ktorý si 
neželal, aby rodová línia pokračovala a aby 

z nej neskôr vzišiel nielen Dávid, ale aj Me-
siáš, uvedené veci ukryl. Tamar sa modlila 
s vierou: „Prosím ťa, všemohúci Bože, zmiluj 
sa nado mnou. Povedz mi, kde je ukrytý zá-
loh?“ Pán jej pomohol a ona odovzdala veci 
poslovi, ktorý sa ponáhľal k Júdovi. Ten mu 
oznámil: „Žena, ktorá ma posiela, ti odka-
zuje: ,Čakám deti s mužom, ktorému patria 
tieto veci. Jeho meno neoznámim, aj keby 
mali naozaj vykonať rozsudok smrti. Prosím 
ťa však, pozri sa, čie sú to veci.’“

Júda zbledol. Keď zbadal svoje veci, pocítil 
obrovskú hanbu. A hoci sa najprv vôbec 
nechcel priznať k tomu, čo spravil, nakoniec 
v ňom zvíťazila čestnosť a pravda. Povedal si: 

„Radšej sa vystavím potupe na tomto svete, 
akoby som mal byť ponížený v budúcom veku 
pred našimi praotcami vo večnosti!“

Vstal teda a so všetkou rozhodnosťou 
vyhlásil: „Táto žena je nevinná. To ja som 
vinný, lebo som jej nedal za muža svojho 
tretieho syna podľa práva. Deti, ktoré nosí, 
sú moje!“

Vtom zaznel z neba hlas: „To ja som spô-
sobil, aby sa udalosti uberali týmto smerom. 
Tamar bude pramatkou kráľov a prorokov! 
Prisahám ti teraz, Júda, že tak, ako si ty teraz 
zachránil Tamar a jej dve deti, ja v budúcnosti 
zachránim tvojich troch potomkov z horiacej 
pece!“

Po čase Tamar porodila dvoch synov. Počas 
pôrodu jeden z nich vystrčil ruku ako prvý, 
pôrodná babica mu na ňu priviazala červenú 
niť, aby bolo jasné, že tento je prvorodený. Ale 
ruka sa vrátila naspäť a ako prvý sa potom 
narodil druhý z chlapcov, ktorého Tamar 
nazvala Fáres, čo znamená „ten, ktorý sa 
vytrhol dopredu“. Jeho brata, ktorý prišiel 
na svet ako druhý pomenovali Zerach podľa 
červenej nite na jeho ruke.

Prečo Tóra venuje celú kapitolu svadbe Júdu 
a Tamar, zatiaľ čo ostatných bratov a ich ži-
votné osudy, ako aj osudy ich detí podrobne 
nespomína?

Ide o to, že práve od Júdu vedie Dávidova 
dynastia svoj rodokmeň. V konečnom dôsled-
ku ide o dynastiu samotného Mesiáša. Okrem 
toho, medzi dvojčatami, ktoré sa narodili Ta-
mar a Júdovi – Fáresom a Zerachom a medzi 
Ezauom a Jakubom je mnoho spoločného. 
V obidvoch prípadoch už pri pôrode mladší 
predišiel staršieho. Táto paralela osvetľuje aj 
to, prečo práve Fáres bude v budúcnosti tým, 
z ktorého vznikne kráľovský rod Mesiáša.

Povstáva tu ešte zopár iných zaujímavých 
otázok – Prečo Boh chcel, aby sa pri vzniku 
Dávidovho rodu diali nejasné a nejedno-
značné udalosti ohľadne Tamar? Prečo sa 
prababičkou Dávida stala Moábčanka Rút? 
Prečo sa Šalamún narodil zo vzťahu Dávida 
a Betsabe?

Pánovou vôľou zrejme bolo, aby sa vládco-
via kráľovskej dynastie Izraela vyznačovali 
skromnosťou. Nejasný pôvod mal snahu 
ochrániť ich pred pýchou a pocitom nadrade-
nia, ktoré by im iste hrozili v prípade, že by 
žiaden z nich nemal „na účte“ žiaden omyl. 
Takto boli postavení pod Božiu milosť, aby ne-
dúfali v telo a jeho skutky, ale spoliehali sa na 
múdre Božie riadenie a dúfali v milosť, ktorú 
Boh rozdáva tomu, kto s pokorným srdcom 
v pokání a v pravde hľadá jeho tvár.

preložila a upravila Valéria Juríčková

 legenda / midraš

 ZRKADLenIA ALeXAnDRA neMCA

Adresár

Vrátil som sa z pohrebu priateľa. V mobile 
som zrušil jeho telefónne číslo 
a vyhodil z vizitkára jeho vizit-

ku. V adresári som k jeho menu 
prikreslil malý krížik.

Rokmi z môjho adresára ubú-
da čoraz viac mien, ktorých 
nositelia ešte prednedávnom 
boli súčasťou môjho života, 
a nových mien akosi ne-
pribúda.

Pomaly sa stáva z môj-
ho adresára živých adre-
sár zomrelých.

Odišli ticho, bez rozlúčky a okrem spomienok 
ostali mi po nich len prázdne okienka vo vizit-
kári a krížiky za menom v adresári.

Po každom ďalšom od-
stránení vizitky vo vi-

zitkári a dokreslení 
krížika v adresári 
ma títo moji nemí 
spolupútnici ži-
votom ticho, no 
stále zreteľnejšie 
upozorňujú na 
to, že nič netr-
vá večne. n
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Svätý a slávny veľkomučeník 
Demeter Myromvonný 

Tento svätec sa tešil veľkej úcte zo sta-
ny svätých Cyrila a Metoda, učiteľov 

Slovanov. Jedným z dôvodov bola zaiste 
skutočnosť, že sa narodil v ich rodnom 
meste Solún, hoci o niekoľko storočí skôr.
Demeterov otec bol vládcom Solúna 
a spoločne so svojou manželkou tajným, 
ale nábožným kresťanom. Keď Demeter 
dosiahol dospelosť a rodičia mu zomreli, 
cisár Maximián (286 – 305) si ho predvolal 
a ustanovil za správcu Solúna namiesto 
jeho otca. Osobitne mu pritom kládol 
na srdce „očistiť mesto od bezbožných 
kresťanov“.
Demeter však po návrate domov otvo-
rene rozprával o Kristovi a stal sa akoby 
druhým apoštolom Pavlom. Keď sa cisár 
zastavil po ceste z vojenskej výpravy 
v Solúne, pokúsil sa „nastoliť poriadok“. 
Demetera zosadil a uväznil. Medzitým 
trávil voľný čas v cirkuse pozeraním na 
gladiátorské zápasy. Jeho obľúbencom 
bol Lyaios, mimoriadne urastený muž 
z germánskeho kmeňa Vandalov, ktorý 
mnohých – osobitne kresťanov – premo-
hol a hádzal z výšky na kopije.
Svätý Nestor (jeho pamiatka sa slávi 
v nasledujúci deň) sa poradil so svojím 
duchovným vodcom Demeterom, dostal 
od neho požehnanie a vyzval Lyaia na sú-
boj. Po výkriku „Bože Demeterov, pomôž 
mi v boji s protivníkom!“ ho premohol, na 
čo ľud kričal: „Veľký je Boh Demeterov!“
Za trest dal cisár vo väzení Nestora sťať 
a Demetera prebodnúť kopijou. Na 
príhovor svätého Demetera sa udialo veľa 
zázrakov a jeho ostatky sú „myromvonné“, 
teda nerozložené a voňavé.

Marcel Gajdoš

V    šiestej  reči  Jób  vzrastá  v  chápaní 
toho,  že  Boh má  na  pláne  nielen 
zachrániť ho pred utrpením, ale pre-

dovšetkým zmeniť ho skrze to, že sa mu dá 
poznať hlbšie (Jób 19).

Jób vyjadruje svoju bolesť. Spomína, ako ho 
Boh ponížil a zasiahol. Ale potom zrazu za-
znievajú z jeho úst odvážne slová plné viery: 
„Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa 
postaví nad prachom! Aj potom, keď moja 
koža bude takto zodratá, zo svojho tela uvidím 
Boha, svojimi očami ho pri sebe uvidím – nie 
niekto cudzí. Moje vnútro už hynie túžbou!“ 
(19, 25 – 27). Práve v kontexte opísaného 
trápenia, ktoré zažíva, znie jeho vyjadrenie 
„môj Vykupiteľ žije“ ešte mocnejšie. Jób je 
presvedčený, že Boh je dosť mocný na každú 
situáciu a nepochybuje, že zmení jeho údel 
ešte v tomto živote. Jeho skúsenosť s tým, aký 
je Boh a ako koná, vyjadruje výstižne v pro-
rockých slovách Jeremiáš: „Veď ja poznám 
zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú 
to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám 
budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, 
keď prídete a budete sa ku mne modliť, vysly-
ším vás. Budete ma hľadať a nájdete ma; ak 
ma budete hľadať celým svojím srdcom, dám 
sa vám nájsť – hovorí Pán –, vrátim vás zo 
zajatia ...“ (Jer 29, 11 – 14).
7. Jób vyhlasuje, že nespravodlivých čaká 

Boží súd (Jób 21).
Jób sa vzpiera rečiam svojich priateľov, ktorí 

sa ho snažia presvedčiť, že trápenie prichádza 
na hriešnych. Vie, že často práve tým, ktorí 
žijú bez Boha, sa počas života darí veľmi 
dobre, ale hneď po smrti ich čaká súd. Veľmi 
správne pochopil, že na všetko v terajšom ži-
vote sa treba pozerať z pohľadu večnosti. Lebo 
práve ona dáva terajším veciam skutočnú 
hodnotu. Na mnohé veci sa začneme pozerať 
úplne inak pri myšlienke, že raz odídeme 
zo sveta k Pánovi. Aký budú mať tieto veci 
význam po smrti? A práve to, čo nám pomôže 
lepšie a hlbšie spoznať Boha, sa cení, aj keby 
to malo byť trápenie a bolesť.
8. Proces otvárania Jóbovho srdca sa ešte 

neskončil... Túži po Bohu i bojí sa jeho prí-
tomnosti... zatiaľ (Jób 23 – 24).

Keď sa pozrieme na svoj život z pohľadu 
večnosti, keď si uvedomíme, že sa raz po-
stavíme pred svätého čistého Boha, ako prvé 
spoznávame pravdu o sebe – svoju špinu, svoj 

hriech. Je nám viac ako jasné, že sa musí stať 
niečo, čo nás očistí, aby sme sa vôbec smeli 
ukázať pred jeho tvárou – je nám jasné, že 
potrebujeme očistenie. Ako sme videli, Jób 
vie, že jeho jedinou nádejou, ale aj najväčšou 
túžbou je samotný Boh, ktorý momentálne 
mlčí. „Keby som len vedel, ako ho nájsť,“ (23, 
3) hovorí zronený. Ale na druhej strane vie 
pravdu o sebe a vie, že ešte je čo meniť v jeho 
charaktere. A preto dodáva: „No on splní to, čo 
mi určil a na mysli má  ešte veľa takýchto vecí. 
Preto sa jeho prítomnosti desím, len čo na to 
pomyslím, trasiem sa pred ním.“ (23, 14 n) 
9.  V  poslednej  reči  to  Jób  riskne.  Jeho 

bolesť sa vystupňovala do tej miery, že už 
pred Bohom nechce žiadne kompromisy (Jób 
26 – 31).

Jób vie, že dosiaľ si vo svojom srdci nechal 
poschovávané rôzne výčitky, otázky i ťažobu. 
Nebol si istý Bohom, mal možno pocit, že si 
tie „drobnosti“ môže poschovávať a mlčať 
o nich. Ale po mesiacoch trápenia a boja si 
je v jednom úplne istý – kto je Boh a aký je 
Boh. A vie, že pred ním aj tak nič neskryje. 
Chce si pred ním definitívne vyliať celé srdce. 
Povie teda všetko, vyleje pred neho všetku 
svoju horkosť aj za cenu, že vie, že tieto 
reči možno nebudú správne, ale chce sa ich 
zbaviť, a potom definitívne odkryť pred ním 
všetko a v totálnej dôvere mu zveriť celý svoj 
život. Tentoraz už bez „tajomstiev“. A potom 
si počká, kým konečne prehovorí Boh. Jób 
hovorí veľa a všetko možné – celých šesť 
kapitol – a jeho reč je, ako keď praskne skala, 
spod ktorej vytryskne prameň vody. Jób prešiel 
cez všetky krízy s úspechom, pretože neustále 
pozeral na Boha a „ťahal sa k nemu“. 

Písmo nás na jednom mieste (Pies 2, 2) 
prirovnáva k ľalii. Tá sa v temnote zvinie, ale 
pri kontakte so svetlom postupne otvára svoje 
lupene. Človek reaguje veľmi podobne. Pri 
prvom stretnutí s bolesťou si najprv zatvára 
svoje srdce, ale ak aj v trápení zotrváva pred 
„svetlom Božej tváre“, začne sa postupne 
otvárať pred ním. Boh vtedy prinúti všetky 
okolnosti, aby sa vyvíjali v náš prospech. 
„Všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú 
Boha.“ (Rim 8, 28)

Došli sme v našom putovaní na koniec 
„mapy“. O kľúči k Božím nádvoriam, teda 
o tom, ako vyzerá zavreté a otvorené srdce, 
si povieme nabudúce. n

Cez oheň alebo
Pred Bohom aj v tráPení 

valéria JUríČkOvÁ

V minulom čísle sme opustili Jóba v momente „veľkého objavu“. Azda 
by sa podľa jeho počiatočných reakcií mohlo zdať, že má na Boha zlosť 
a jeho vzťah k nemu za veľa nestojí. Ale v istom momente ho priatelia 
vyprovokovali k jasnému vyhláseniu. Jób zbadal, že na tróne v jeho 
živote sedí Kráľ kráľov. 
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zSPOLOK SV. CyRILA A MeTODA

Naši jubilanti 
V novembri si okrúhle životné jubileum pripomenuli 
títo naši členovia: 
50 rokov: Mária Gazdová z Kuzmíc, Anna Princová 
z Vranova-Lomnice
60 rokov: Nadežda Bilpuchová z Poráča, Michal Havriš 
zo Zbehňova, Anna Hricová z Fijaša, Mgr. Jozef Ivanič 
z Čičavy-Merníka, Mária Mergešová z Trebišova, Ružena 
Mojsejová z Lastomíra, Mária Pacolová zo Sniny, Božena 
Parasková zo Stakčínskej Roztoky, Kristína Tomková 
z Drienova
70 rokov: Mária Dudová z Tichého Potoka, Veronika 
Malá z Cabova, Štefan Nagy z Lastomíra, Michal Petrašo-
vič z Klenova, Helena Šturáková zo Svidníka, Magdaléna 
Tomčáková z Markoviec,  Imrich Varčo z Lesíčka
75 rokov: Mária Behunčíková z Markoviec, Anna 
Kapraľová zo Stakčína, Anna Kušnírová z Trebišova, Jozef 
Lebeda z Michaloviec, Ing. Michal Olexa z Košíc-Terasy, 
Mária Pavelková z Nacinej Vsi
80 rokov: o. Oto Gábor z Prešova, Michal Kašper 
z Torysiek
85 rokov: Mons. Ján Hirka z Prešova, Mária Kužmiková 
zo Sečoviec, Mária Lesaková z Cabova, Kristína Lisá zo 
Sečoviec, Mária Prochyrová z Bukoviec-Gribova
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milos-
tí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Dary na spolok
Mária Gerová z Bratislavy 900 Sk; Ing. Augustín Marián 
Húska z Bratislavy 200 Sk; Mária Štrbanová zo Sečoviec 
100 Sk; Alžbeta Vyžinkárová z Košíc-Terasy 300 Sk

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“.

Sväté liturgie v gréckokatolíckych chrámoch 
s modlitbami za uzdravenie špeciálne zamerané 
na obnovu a uzdravenie vzťahov v rodinách, 
z ktorých sme vyšli všetci.
10.10. 2008 o 18.00 hod Svidník
20.10. 2008 o 17.30 hod Bardejov-Vinbarg

Bližšie informácie: 0905 382 260,  
www.koinonia-presov.sk, 

koinonia.presov@orangemail.sk, sek@koinonia-presov.sk

zBLAHOžeLAnIe

Drahý náš duchovný otec Ján Zavacký, titulárny 
kanonik, dekan, farár farnosti Šumiac, prijmite od nás, 
vašich veriacich, blahoželanie k vašim 60. narodeninám, 
ktoré ste oslávili 9. septembra 2008. Vyslovujeme vám, 
drahý otče, poďakovanie za obetavú prácu vo farnosti, 
za Božie slovo, ktoré ste zasievali do našich sŕdc. Urobili 
ste pre našu farnosť veľa, okrem iného aj rekonštrukciu 
nášho chrámu. Pán Boh vám zaplať za všetko, čo ste 
pre nás urobili a veríme, že ešte budete robiť, lebo naše 
srdcia a dvere ostávajú pre vás navždy otvorené. Svojimi 
modlitbami vám vyprosujeme u nebeského Otca zdravie, 
ktoré teraz tak veľmi potrebujete, Božie požehnanie, 
hojnosť Božieho milosrdenstva, dary Svätého Ducha, 

ochranu Panny Márie, aby sila prameniaca z kríža bola 
vašou posilou. Nech ste stále svetlom, ktoré nám ukazuje 
pravú cestu k Bohu.
To vám zo srdca vyprosujú vďační gréckokatolícki veriaci 
z farnosti Šumiac.

Veľadôstojný otec dekan Ján Zavacký,
9. septembra ste oslavovali krásne 60. narodeniny. I keď 
pre váš zdravotný stav nie ste medzi nami veriacimi, 
myslíme na vás v modlitbách. Prajeme vám do ďalších 
rokov pevné zdravie, milý úsmev na tvári, radosť v srdci, 
pokoj v duši a hojnosť Božieho požehnania. Nech vás 
Ježiš Kristus posilňuje, Svätý Duch osvecuje a Presvätá 
Bohorodička ochraňuje. Pri tejto príležitosti sa vám 
chceme poďakovať za všetku vašu obetavú prácu v na-
šom chráme. Ďakujeme za všetkých chorých veriacich, 
ktorým ste poskytovali útechu a sviatosť zmierenia. Nech 
Boh žehná vás i vaše ruky, ktoré nás žehnali, na mnoho 
dlhých a šťastných rokov.

veriaci zo Šumiaca

Drahý náš duchovný otec Martin 
Gergelčík, 
k vašim okrúhlym 30. narodeni-
nám vám zo srdca blahoželáme 
a vyprosujeme vám aj vašej rodine 
veľa zdravia, pokoja, veľa Božích 
milostí a darov Svätého Ducha.

Úprimne vám ďakujeme za obetavú službu a za starost-
livosť pri oprave nášho chrámu. Myslíme na vás s láskou 
v našich modlitbách.

Mnohaja i blahaja lita!
veriaci zo Stebníka

20. septembra 2008 oslávil duchovný otec Martin Ger-
gelčík, správca farnosti Chmeľová, 30 rokov života.
Otec Martin, k vášmu životnému jubileu vám vyprosu-
jeme u Všemohúceho pevné zdravie a rodinnú pohodu. 
Nech vás a vašu rodinku naplní náš nebeský Otec Božím 
požehnaním, nech vám udelí množstvo darov Svätého 
Ducha a nech vás ochraňuje Presvätá Bohorodička.

Na mnohaja i blahaja lita!
gréckokatolícki veriaci z farnosti Chmeľová

Vďaka ti, Bože, za syna kňaza.
2. októbra 2008 oslávil požeh-
naných 30 rokov života náš mi-
lovaný syn o. Slavomír Palfi, 
rodák zo Sečovskej Polianky, toho 
času duchovný správca farnosti 
Štefanovce. V tomto roku sme si 
pripomenuli aj 5. výročie jeho kňazskej vysviacky.
Do ďalších rokov života ti vyprosujeme hojné Božie po-
žehnanie, Kristovu lásku, hojnosť darov Svätého Ducha, 
ochranu Bohorodičky, dobré zdravie, veľa telesných 
a duševných síl, spokojný život v kruhu blízkych.
To všetko ti zo srdca želajú na mnohaja i blahaja lita 
tvoji rodičia, brat Ľuboslav, švagriná Zuzka, krstné deti 
Zuzanka a Ľubko. 

zSPOMínAMe

1. októbra uplynulo 10 rokov od chvíle, keď odovzdal dušu 
Stvoriteľovi Michal Zubko z Vranova-Lomnice. S vďakou 
spomínajú manželka Mária a deti s rodinami.

zDAROVALI

Dar na biskupské rúcha pre vladyku Petra: Jozef 
Ňachaj, Ruská Nová Ves – 400 Sk

zInZeRCIA

Hľadám korporátneho manažéra pre firemný 
obchod, oblasť Košice a Prešov. 
Požiadavky: komunikatívnosť, cieľavedomosť 
      minimálne stredoškolské vzdelanie
      VP skupiny B  
Podmienky: fix 20 tis. plus nadstavbové provízie 
                        široká škála školení a vzdelávania 
Životopis a motivačný list zasielajte na adresu: 
popovicova@fincop.sk, MT: 0911 293 813

zPOnuKA

Peter Milenky band / Ešte sa to dá
V týchto dňoch nájdete na pultoch predajne Petra nové 
CD z tvorivej dielne Petra Milenkyho a jeho skupiny 
s názvom Ešte sa to dá...
Na disku nájdete 11 piesní, ktoré začínajú otázkou: Kedy 
pochopím? Kruh hľadania Najvyššieho sa uzatvára odo-
vzdanie sa Prameňu života. Rytmická hudba posilňuje 
výpovednú silu textov odhaľujúcich vnútorný svet ich 
autorov a má šancu osloviť nielen mladú generáciu.
CD si môžete objednať poštou na adrese Petra, n. o. 
Hlavná 1, 080 01 Prešov alebo telefonicky na tel. čísle 
051 – 77 62 626. Cena: 250 Sk
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 spolu s menami výhercov 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

zCenníK OBČIAnSKeJ InZeRCIe

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

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

11.10. (sobota) 18.00 Gréckokatolícka sv. liturgia
12.10. (nedeľa) 21.00 Karmel – Keď rodinu zasiahne vážna choroba (žena 

s rakovinou)
25.10. (sobota) 18.30 Gréckokatolícka sv. liturgia
26.10. (nedeľa) 21.00 Karmel – Európsky rok medzikultúrneho dialógu a výzvy 

pre Slovensko. Hosť: spisovateľ Anton Hykisch a riaditeľka Ústavu pre vzťahy 
štátu a cirkví Michaela Moravčíková

DVOJKA
12.10. (nedeľa) 11.25 Osobnosti duchovného života – Cez kríž k svetlu – te-

levízny dokument o živote prenasledovaného a nespravodlivo odsúdeného 
trnavského biskupa Mons. ThDr. Michala Buzalku; 12.30 Kultúrne pamiatky 
Slovenska – kláštor v Jasove; 18.45 Slovo – slovo Mons. Jána Sokola, ar-
cibiskupa Trnavskej arcidiecézy; 18.50 Orientácie – náboženský magazín; 
00.00 Orientácie R; 00.25 Poltón R; 01.20 Slovo R

13.10. (pondelok) 13.05 Orientácie R
15.10. (streda) 22.20 Sféry dôverné – Diskusná relácia na tému Rodina 

a médiá. Otázky posielajte na adresu: sfery@stv.sk
16.10. (štvrtok) 14.05 Sféry dôverné R; 16.00 Slovo R; 16.05 Svedectvo – 

príbeh obrátenia básnika duchovnej poézie. „Idúc ulicami Moskvy ocitol som 
sa pred katolíckym kostolom, ktorý som nehľadal.“

19.10. (nedeľa) 16.25 Slovo; 16.30 Orientácie; 23.15 Orientácie R; 23.45 
Poltón; 00.35 Orientácie R

20.10. (pondelok) 13.10 Orienácie R 
23.10. (štvrtok) 16.05 Slovo R; 16.09 Svedectvo R – Autentický príbeh 

zdravotnej sestry, ktorá pôsobila na katolíckej misijnej stanicii v Kamerune, 
kde prevažnú časť pacientov tvorili moslimovia.

25.10. (sobota) 14.45 Poltón R
26.10. (nedeľa) 11.10 Tri obelisky – dokumentárny film; 16.20 Slovo; 16.25 

Orientácie; 23.40 Orientácie R; 00.05 Poltón R

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)
12.10. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
19.10. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
26.10. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke

Frekvencia M (NE 18.10 – Rádio Regina)
12.10. Relácia pre mladých: Gospelový fenomén – Festa Bang (Ľ. Malík)

Z duše (NE 07.55 – Rádio Regina)
12.10. Marián Šidlík: Túžba 19.10. Ivan Tóth: Odkaz Martina Rázusa
26.10. Daniela Horínková: Pamiatka reformácie

Cesty (NE 21.05 – Rádio Slovensko; ST 21.00, SO 20.00 – Rádio Regina)
11.10. Nábož. spektrum (A. Brillová) 18.10. Nábož. spektrum (Ľ. Malík)
25.10. Nábož. spektrum (P. Gabriš)

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.

13.10. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (24) 09.00 
Doma na dôchodku 10.00 Gospel párty 11.00 Luxáreň 11.30 Retro blok 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia 
13.55 Poézia 14.15 Ranná káva 15.00 UPéCé live 16.00 Aj ty povedz nie (1,2,3) �12  16.30 Lumen 2000 17.00 Doma 
v rodine P 18.00 Octava dies 18.30 Starý zákon (24) � 19.00 Sicília 2000 (1) 19.30 Vlastná cesta 20.00 Správy 20.15 
Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 U Pavla P 21.50 Rehoľná abeceda 22.00 Ranná káva 22.45 Doma 
v kultúre 23.45 Správy 22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy

14.10. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Baterka 09.00 Doma v rodine 10.00 
U Pavla 11.20 Rehoľná abeceda 11.30 Poltón magazín 12.00 Anjel Pána 12.30 Taizé 13.30 Večerná univerzita 14.15 
Ranná káva 15.00 Moja misia – Poštárska telenovela (Slovensko) 15.30 Kresťania v spoločnosti (4) 16.00 Gospel párty 
17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Aj ty povedz nie (1,2,3) �12  18.30 Kráľovstvo bez hraníc (24) 19.00 Katechéza 19.30 
FILMiX � 20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Nielen z chleba P 21.15 Tandem 
kvíz (20) 22.00 Ranná káva 22.45 Doma na dôchodku 23.45 Správy

15.10. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Starý zákon (24) � 09.00 Doma v Cirkvi 
10.00 Poézia 10.20 Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.30 Nielen z chleba 13.15 Taizé 14.15 Ranná káva 
15.00 U Pavla 16.20 Rehoľná abeceda 16.30 Baterka 17.00 Doma v zamestnaní P 18.00 Štúdio AHA! 18.30 Svätý 
František (3) 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 Sicília 2000 (1) 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy

16.10. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Baterka 09.00 Doma v zamestnaní 10.00 
Taizé 11.00 Nielen z chleba 11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 U Pavla 13.55 Rehoľná abeceda 14.05 Prehľad kat. 
periodík 14.15 Ranná káva 15.00 Gospel párty 16.00 Retro blok 16.30 Sicília 2000 (1) 17.00 Doma v kultúre P 18.00 
Lumen 2000 P 18.30 Starý zákon (24) � 19.00 Aj ty povedz nie (1,2,3) �12  19.30 FILMiX P 20.00 Správy 20.15 Návratka 
20.25 Prehľad kat. periodík 20.30 Chvály P 21.30 Katechéza 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy

17.10. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Svätý František (3) 09.00 Doma v kultúre 
10.00 Sicília 2000 (1) 10.30 U Pavla 11.50 Prehľad katolíckych periodík 12.00 Anjel Pána 12.30 Tandem kvíz (20) 
13.15 Taizé 14.15 Ranná káva 15.00 Generálna audiencia 16.30 FILMiX 17.00 Doma na dôchodku P 18.00 Poltón 
magazín 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (24) 19.00 Štúdio AHA! 19.30 Aj ty povedz nie (4,5,6) P �12  20.00 Správy P 20.15 
Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík P 20.30 Moja misia – Poštárska telenovela (Slovensko) 21.00 Kresťania 
v spoločnosti (4) 21.30 Večerná univerzita P �12  22.15 Ranná káva 23.00 Doma v zamestnaní

18.10. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc (25) P 07.30 Starý zákon (25) P � 08.00 Klbko (2) P 08.30 Poltón klub 09.30 
Poltón magazín 10.00 Štúdio AHA! P 10.30 Gospel párty P 11.30 Aj ty povedz nie (4,5,6) �12  12.00 Anjel Pána 12.30 
Gen. audiencia 13.50 Klbko (2) 14.15 Nielen z chleba 15.00 Katechéza 15.30 UPéCé live 16.30 Vlastná cesta 17.00 
Lumen 2000 17.30 FILMiX 18.00 Poézia 18.15 Návratka 18.25 Prehľad kat. periodík 18.30 Svätý František (3) 19.00 
Luxáreň P 19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda 20.30 Sicília 2000 (1) 21.00 Tandem kvíz (21) P 
21.45 Moja misia – Poštárska telenovela (Slovensko) 22.15 Kresťania v spoločnosti (4) 22.40 Chvály 23.40 Správy

19.10. (nedeľa) 07.00 Svätý František (3) 07.30 Klbko (2) 08.00 Gospel párty 08.55 Chvály 10.00 Svätá omša P 11.15 
Nielen z chleba 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (25) � 13.20 U Pavla 14.45 Tandem kvíz (21) 
15.20 Lumen 2000 15.50 Moja misia – Poštárska telenovela (Slovensko) 16.30 Kresťania v spoločnosti (4) 16.50 Štúdio 
AHA! 17.25 Octava dies P 18.00 Poltón magazín P 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (25) 19.00 Katechéza P 19.30 FILMiX 
20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30 Sicília 2000 (2) P 21.00 Luxáreň 21.30 Aj ty povedz nie (4,5,6) �12  22.00 
Večerná univerzita �12  22.45 Poltón klub 23.45 Správy

20.10. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (25) 09.00 
Doma na dôchodku 09.30 Gospel párty 10.55 Vlastná cesta 11.25 Lumen 2000 12.00 Anjel Pána 12.30 Gen. audiencia 
13.55 Poézia 14.15 Ranná káva 15.00 Poltón klub 16.00 Aj ty povedz nie (4,5,6) �12  16.30 Retro blok 17.00 Doma 
v rodine P 18.00 Octava dies 18.30 Starý zákon (25) � 19.00 Sicília 2000 (2) 19.30 Luxáreň 20.00 Správy 20.15 
Návratka 20.25 Prehľad kat. periodík 20.30 U Nikodéma P 21.50 Rehoľná abeceda 22.00 Ranná káva 22.45 Doma 
v kultúre 23.45 Správy

21.10. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Klbko (2) 09.00 Doma v rodine 10.00 
U Nikodéma 11.20 Rehoľná abeceda 11.30 Poltón magazín 12.00 Anjel Pána 12.30 Chvály 13.30 Večerná univerzita 
�12  14.15 Ranná káva 15.00 Moja misia – Poštárska telenovela (Slovensko) 15.30 Kresťania v spoločnosti (4) 16.00 
Gospel párty 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Aj ty povedz nie (4,5,6) �12  18.30 Kráľovstvo bez hraníc (25) 19.00 Katechéza 
19.30 FILMiX 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Nielen z chleba P 21.15 Tandem 
kvíz (21) 21.50 Ranná káva 22.35 Doma na dôchodku 23.35 Správy

22.10. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Starý zákon (25) � 09.00 Doma v Cirkvi 
10.00 Poézia 10.20 Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.30 Nielen z chleba 13.15 Chvály 14.15 Ranná káva 
15.00 U Nikodéma 16.20 Rehoľná abeceda 16.30 Klbko (2) 17.00 Doma v zamestnaní P 18.00 Štúdio AHA! 18.30 
Svätý František (3) 19.00 Vlastná cesta 19.25 Octava dies 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 UPéCé live 21.25 Prehľad 
katolíckych periodík P 21.30 Sicília 2000 (2) 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy

23.10. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Klbko (2) 09.00 Doma v zamestnaní 10.00 
Chvály 11.00 Nielen z chleba 11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 U Nikodéma 13.55 Rehoľná abeceda 14.05 Prehľad 
kat. per. 14.15 Ranná káva 15.00 Gospel párty 16.00 Lumen 2000 16.30 Sicília 2000 (2) 17.00 Doma v kultúre P 18.00 
Retro blok P 18.30 Starý zákon (25) � 19.00 Aj ty povedz nie (4,5,6) �12  19.30 FILMiX 20.00 Správy 20.15 Návratka 
20.25 Prehľad kat. periodík 20.30 Taizé P 21.30 Katechéza 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy

24.10. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Svätý František (3) 09.00 Doma v kultúre 
10.00 Sicília 2000 (2) 10.30 U Nikodéma 11.50 Prehľad katolíckych periodík 12.00 Anjel Pána 12.30 Tandem kvíz (21) 
13.10 Chvály 14.10 Ranná káva 14.55 Generálna audiencia 16.30 FILMiX 17.00 Doma na dôchodku P 18.00 Poltón 
magazín 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (25) 19.00 Štúdio AHA! 19.30 Aj ty povedz nie (7,8,9) P �12  20.00 Správy P 20.15 
Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík P 20.30 Moja misia – Putovanie za šťastím (Keňa) P �12  21.30 Kresťania 
v spoločnosti (5) P 21.30 Večerná univerzita P �12  22.10 Ranná káva 22.55 Doma v zamestnaní

25.10. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc (26) P 07.30 Starý zákon (26) P � 08.00 Klbko (2) 08.30 UPéCé live 09.30 
Poltón magazín 10.00 Štúdio AHA! 10.30 Gospel párty P 11.30 Aj ty povedz nie (7,8,9) �12  12.00 Anjel Pána 12.30 
Generálna audiencia 13.50 Klbko (2) 14.15 Nielen z chleba 15.00 Katechéza 15.30 Poltón klub 16.25 Luxáreň 16.55 
Retro blok 17.25 FILMiX 17.55 Poézia 18.15 Návratka 18.25 Prehľad kat. periodík 18.30 Svätý František (3) 19.00 
Vlastná cesta P 19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda 20.30 Sicília 2000 (2) 21.00 Tandem kvíz (22) P 
21.45 Moja misia – Putovanie za šťastím (Keňa) �12  22.15 Kresťania v spoločnosti (5) 22.45 Taizé 23.45 Správy

26.10. (nedeľa) 07.00 Svätý František (4) P 07.30 Klbko (2) 08.00 Gospel párty 09.00 Taizé 10.00 Svätá omša P 11.15 
Nielen z chleba 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (26) � 13.20 U Nikodéma 14.45 Tandem kvíz 
(22)15.20 Retro blok 16.00 Moja misia – Putovanie za šťastím (Keňa) �12  16.30 Kresťania v spoločnosti (5) 17.00 Štúdio 
AHA! 17.30 Octava dies P 18.00 Poltón magazín P 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (26) 19.00 Katechéza P 19.30 FILMiX 
20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30 Život v Spišskej Kapitule P 21.00 Vlastná cesta 21.30 Aj ty povedz nie 
(7,8,9) �12  22.00 Večerná univerzita �12  22.45 UPéCé live 23.45 Správy

z S l O V e N S K ý  R O z h l A S

z S l O V e N S K á  t e l e V í z I A
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Pomôcky: 
Apia, Lua, 
Alda, EAV, 
Vudu, Holz

Ťažký kov 3. časť 
tajničky

Banská 
trhavina

Duša 
u Egypťanov

Naša politická 
strana, skr.

Autor:
 V. Komanický, 
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2. časť 
tajničky

Svätý Serafim Sarovský: Nikdy brata nesmieme súdiť, ani keď vidíme, že je hriešny. 
Nevieme, ako dlho nám ... (dokončenie v tajničke)

relax

s úsmevom 

n Učiteľka v škole hovorí žiakom:
„Utvorte vetu so slovom yeti.“
Marienka: „Yeti je veľký snežný muž.“
Janko: „Yeti žije v horách.“
Móric: „Yeti zima?“

n Slon stúpi do mraveniska a začnú po ňom liezť mrav-
ce. Po chvíli sa otrasie, no jeden mravec mu zostane na 
krku. Ostatní naň kričia: „Zaškrť ho! Zaškrť hóó!“

 A Š M Ó T A Ť E N O CH A K L A S S

 T R I S I E U Z K A N Á A K A M CH

 H E E F E Z N O R M Z Á B V J A P

 O R Z I O N R A Í I Ť A K E R S P

 T V I J V O O A Ž E M J R T L O E

 H A R E R A A N E R I I S E K C V

 C E L P CH R A Z L L CH M S Á T I I

 L E O M O V E A P O Ť E N I A K O

 Ž A L M U CH O Š U S P I S N E V A

 I I O I I D D Á K O E A O V O B N

 A G A E B A E I S B M C T L L A N

 Ľ I L K R Á V L I E E Š S A L V A

 CH M E H E L T E B D D I A K O N M

Legenda: ALBA, ATÓM, ÁBEL, BETLEHEM, BISKUP, CELIBÁT, 
DIAKON, EFEZ, ELIÁŠ, ENOCH, EPOS, EZECHIEL, GOMORA, 
HRAD, HRIECH, IZÁK, IZRAEL, JERICHO, JOZUE, KAIN, 
KLAN, KLAS, KRÍŽ, KVAS, KVET, LOPATA, MANNA MIER, 
MISIE, NAZARET, OBED, ODEV, OMŠA, POKÁNIE, PROROK, 
SLOVO, SPIS, STRACH, TALMUD, TREST, VIANOCE, VIERA, 
VLAK,VLAS, ŽALM, ŽIAK, ŽIAĽ.

Tajničku osemsmerovky tvorí 42 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

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

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

Volajte 0911 711 263.
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 ZAMySLenIe JOZefA GAČu

Svätý evanjelista Lukáš

Starocirkevná tradícia hovorí 
o evanjelistovi Lukášovi, 
že pochádzal z pohanstva, 

z Antiochie v Sýrii. Nový zákon 

o tom svedčí. Evanjelista mal totiž 
veľmi dobré znalosti tamojších 
pomerov. Osoby a situácie opisuje, 
akoby ich osobne poznal, a podáva 
aj podrobnosti udalostí, ktorých bol 
najpravdepodobnejšie svedkom.

V Skutkoch apoštolov sa nachá-
dzajú tzv. záznamy „my“, ako 
napr. v 16. kapitole: „...usilovali 
sme sa odísť do Macedónska“, „... 
odplavili sme sa z Troady“, „... 
v sobotu sme išli za bránu k rieke“ 
a pod. Sú svedectvom, že Lukáš 
bol spoločníkom a spolupracov-
níkom sv. Pavla na druhej i tretej 
misijnej ceste. V Liste Kolosanom 
(4, 14) je svedectvo o tom, že Lu-
káš bol lekárom. Používa odbornú 
lekársku terminológiu svojich čias. 
Z lekárskeho hľadiska bezchybne 
opisuje choroby a uzdravenia. Podľa 
svedectiev je teda vzdelaný, múdry 
a rozhľadený človek, odborník, 
majster slova, ducha i ľudského 
tela. Ako jediný z evanjelistov na 
spôsob starovekých spisovateľov 
a dejepiscov uvádza svoje dielo 
prológom – úvodným slovom napí-
saným v klasickej gréčtine.

Nádherná ikona. Svätý apoštol 
a evanjelista Lukáš ako človek krás-

nej telesnej konštrukcie s ladným 
pohybom. Je zachytený pri práci, 
pri maľovaní, pri písaní ikony. Podľa 
tradície sa mu pripisuje kresba pr-

vého obrazu, ikony 
Bohorodičky Panny 
Márie s  Ježišom na 
rukách. Toto vlastne 
zachytáva ikona.

Je to ikona jednej 
osoby, jednej posta-
vy. Zvádza nás to 
k názoru, čo z toho 
mála možno vyčí-
tať, akú komuniká-
ciu rozvinúť, ako 
kontemplovať. Pri 
nazeraní na ikonu 
je veľmi potrebné 
poznať Sväté písmo, 
biblické udalosti, 
biblické postavy, 
charaktery, vytvárať 
a žiť spoločenstvo so 
svätými, poznať ich 
život, charakteristic-
ké črty, udalosti ich 
života.

Nezainteresovaný 
človek môže s úžasom povedať, 
aké je to pekné, ale ostane to iba 
pri svetskom pohľade, ktorý po-
teší zmysly. Pohľad na ikonu má 
spôsobovať ďalšiu komunikáciu 
na duchovnej úrovni, zahĺbenie 
sa do svojho vnútra a reflexiu na 
náš konkrétny život ako pri počutí 
Božieho slova.

Svätý Lukáš je na ikone znázorne-
ný v pohybe, ako robí ťah štetcom 
na ikone Bohorodičky s vteleným 
Slovom – Ježišom, čo vyjadruje, že 
napísal dielo o ich živote i o spo-
ločenstve Cirkvi, ktorého hlavou 
je Kristus a jej prvopočiatky tiež 
opísal v Skutkoch apoštolov. Sedí 
pri práci na nádhernom tróne, ktorý 
symbolizuje jeho vznešenosť i diela, 
ktoré vnuknutím Svätého Ducha 
vytvoril. Náš pohľad sa zastaví aj 
pri tom, aký práve robí ťah štetcom, 
čo píše. Je to hviezda na Máriinom 
pleci. Ikonopisec tým vyjadruje, 
že Panna Mária, o ktorej aj Lukáš 
písal, je vždy Panna – pred počatím, 
pri pôrode i po pôrode Ježiša Krista. 
Biela farba štetcov vyjadruje Sväté-
ho Ducha, ktorý v lone Panny písal 
presvätý obraz Božej slávy – Ježiša 
Krista. n

IS. apoštol a evanjelista Lukáš.  Snímka: www.farm2.static.flickr.com

Elmont - Ivák ZVONÁRSTVO
jediná profesionálna

firma na Slovensku
ponúka komplexné riešenia pre chrámy.

Automatizáciu chrámových zvonov
Používame najspoľahlivejšiu technológiu pre zvonenie, ktorá spočíva v bezkontaktovom 
snímaní polohy zvona s motorickým pohonom riadeným mikroprocesorovou jednotkou. 
Osvedčená novinka! pohon pomocou lineárneho motora, žiadne fyzické spojenie poho-
nu so zvonom, chod zvonu je bez vibrácií, maximálne priblíženie k ručnému zvoneniu.
Prevádzame kompletnú rekonštrukciu pôvodného zavesenia a uchytenia zvonov ako aj 
elektrických pohonov. V roku 2007 sme elektrifikovali celkovo 80 zvonov.

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

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

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

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

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

Zváranie zvonov
Prevádzame zváranie prasknutých zvonov akejkoľvek veľkosti a hmotnosti.

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

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

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

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

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



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.

Prvé sväté prijímanie v našich farnostiach
Nižný Tvarožec

Čertižné

Miklušovce

Vranov nad Topľou-Juh


