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naše nové chrámy

Marek Belej

Farnosť Sedliská sa nachá-
dza v protopresbyteráte 
Vranov nad Topľou-mesto. 

Obec Sedliská sa nachádza 
v údolí rieky Ondavy a patrí do 
Zemplínskej župy.  Územie obce 
je obývané už od praveku, o čom 
svedčia najstaršie pamiatky 
z paleolitu, získané pri arche-
ologickom výskume. Na úpätí 
hradného vrchu sa našli stopy po 
osídlení z mladšej doby kamen-
nej – gávskej kultúry. V druhom 
storočí pred naším letopočtom 
sem prichádzajú Kelti, o pobyte 
ktorých svedčia zlomky keramiky 
a bronzová spona. Prvá písomná 
zmienka o obci je z roku 1323.

Vznik gréckokatolíckej farnosti 
v Sedliskách sa v schematizmoch 
Prešovského arcibiskupstva 
uvádza v roku 1784, ale už z bis-
kupskej vizitácie z roku 1749 sa 

dozvedáme, že gréckokatolíci 
v Sedliskách mali na konci dedi-

ny priestrannú cerkov. Keď počas 
druhej svetovej vojny bol tento 

chrám zničený, tunajší veriaci sa 
schádzali v náhradných priesto-

roch bývalej školy a neprestávali 
túžiť po novom chráme.

 S výstavbou začali v roku 1990 
a vďaka povzbudzovaniu o. Jú-
liusa Matiho a veľkému nadšeniu 
veriacich stál po 16 mesiacoch 
v Sedliskách nový chrám. 

Hlavným projektantom chrámu 
bol Ing. arch. Jozef Balog. Chrám 
je orientovaný východ – západ, je 
jednoloďový s pôdorysom v tvare 
T. Vnútorný priestor chrámu je 
riešený jednoducho a prehľadne. 
V interiéri sa podarilo skĺbiť tra-
díciu byzantského obradu s mo-
dernými prvkami architektúry. 
Veľkým umeleckým skvostom 
chrámu je vo svätyni zaoltárna 
ikona Oranta, ktorá drží omofor. 
Jej autorom je akademický maliar 
Mikuláš Klimčák. Ikonostas tvorí  
základný rad ikon – tabuľová 
maľba na dreve z roku 1994. 

Chrám zasvätený Ochrane 
Presvätej Bohorodičky posvätil 
31. augusta 1992 Mons. Milan 
Chautur CSsR. n

SEDLISKÁ
Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky

Rastislav BRuzda

Obec Niereše je filiálkou 
farnosti Varhaňovce. 
V minulosti patrili do far-

nosti Abranovce. Do roku 1990 

sa slávili liturgie v súkromnom 
dome rodičov pani Korupeckej. 
S myšlienkou postavenia chrámu 
prišiel o. Jozef Kellö. Pôvodným 
zámerom bolo postaviť kapln-
ku. V myšlienke a jej realizácii 
pokračoval o. František Fedor. 

Začali sa uskutočňovať zbierky. 
Prvá sa uskutočnila 5. júla 1990. 
V tomto období je pri pohľade do 
pokladničného denníka zjavné, 
aké nadšenie a obetavosť spre-
vádzala veriacich z Nierešov pri 
zbierkach. Celý projekt dokázali 
finančne pokryť z vlastných 
darov a zbierok po okolitých 
obciach. Dodnes sú veriaci z Nie-
rešov vďační všetkým, u ktorých 
našli otvorené srdce.

Stavba chrámu je situovaná 
v juhovýchodnej časti obce na 
pozemku, ktorý bol na tento účel 
darovaný. Chrám zasvätený sv. 
Cyrilovi a Metodovi má pôdo-
rys obdĺžnika (loď a svätyňa) 
a k nemu je súmerne s pozdĺž-
nou osou pripojený druhý menší 
obdĺžnik (sakristia). Vnútorný 
priestor má kapacitu 150 ľudí. 
Veža je v hornej časti na mieste 
zvonov otvorená a oblúkovito 
zakončená. Autorom návrhu bol 

Stanislav Korupecký. Projekto-
vú dokumentáciu zrealizovali 
Ing. arch. Cihoň a Novák. Staveb-
ný dozor vykonávala Ing. arch. 
Andrea Macejková.

V interiéri chrámu dominuje 
oltár, ktorý navrhol Ing. arch. 
Marián Sitarčík. Drevený chór 
postavil p. Štefan Korupecký za 
pomoci ďalších mužov z obce. 
Zvony sú dva. Menší dostali ako 
dar od veriacich z Ruskej Novej 
Vsi. Väčší bol odliaty na Morave 
vo zvonárskej firme Márie Dy-
trichovej v Brodku u Přerova. 
Chrám bol dokončený a posvä-
tený 25. júla 1993 biskupom 
Jánom Hirkom.

Keby Boh nestaval chrám, 
márna by bola práca ľudí. Z po-
čúvania o období stavby chrámu 
dodnes cítiť z úst ľudí silu tejto 
pravdy. n

mIrKovcE-nIErEšE
Chrám sv. Cyrila a Metoda

2 

sl
ov

o 
– 

23
/2

00
8



PaedDr. František DANCÁK
člen redakčnej radyZbožné podanie nám hovorí, že boha-

bojní manželia Joachim a Anna nemali 
deti. Často sa modlili k Bohu, aby ich 

požehnal potomstvom. Sľúbili, že ak ich 
modlitba bude vypočutá, dieťa, ktoré sa im 
narodí, obetujú službe Bohu.

Boh, ktorý vypočúva svojich vyvolených, 
„čo k nemu volajú dňom i nocou“ (Lk 18, 
7), vypočul aj ich modlitby. Narodila sa im 
dcéra, ktorej dali meno Mária. Verní svojmu 
sľubu prinášajú ju v treťom roku jej života 
do jeruzalemského chrámu, aby slúžila Bohu 
svojím čistým životom. Túto udalosť pripomí-
na sviatok Uvedenia Presvätej Bohorodičky 
do chrámu. V bohoslužbách o tom spieva-
me: „Do Božieho chrámu slávne vstupuje 
Panna. Všetkým zvestuje príchod Krista...“ 
Bohoslužobné texty ďalej pripomínajú, že 
„žasli anjeli, keď videli Pannu vstupovať do 
svätyne svätých“.

Prečo východná cirkev svätí príchod Panny 
Márie do jeruzalemského chrámu s takým 
dôrazom? Bol jej príchod do chrámu naozaj 
takým vážnym momentom? Áno! Panna 
Mária vošla do jeruzalemského chrámu ako 
trojročná a tam prežila celú svoju mladosť 
v modlitbe a najväčšej čistote, aby sa tak 
stala hodnou byť matkou Božieho Syna 
a nášho Vykupiteľa. Cirkevní otcovia hovo-
ria, že Panna Mária prijala Boha za svojho 
Otca a hľadala, ako by u neho našla milosť. 
Práve pre túto jej dokonalosť Boh „zhliadol 
na poníženosť svojej služobnice“ (Lk 1, 48) 
a vyvolil si ju za Božiu Matku. Touto službou 
nám dala príklad, aby sme svojím životom 
našli milosť u Boha.

Istý katolícky spisovateľ chcel svojich čita-
teľov presvedčiť, že každý môže dosiahnuť 
svätosť nezávisle od svojho životného diela. 
Napísal: „Pred Bohom nie je žiaden rozdiel 
medzi tým, či bielite zemiaky, alebo staviate 
katedrály. Zemiaky ani katedrály nevojdú do 
Božieho kráľovstva. Súdení budete výlučne 
podľa svojich dobrých či zlých úmyslov.“

Herec Rudolf Deyl vo svojich spomienkach 
píše: „Mnohí herci radšej odišli z divadla, než 
aby hrali malé úlohy, ktoré im boli prideľova-
né. Obyčajne to nikam nedotiahli. Veľkí herci 
nepohrdli malou úlohou. Niet malých úloh, 
sú len malí ľudia.“

Veľké milosti, ktoré boli dané Panne Márii, 
sme nedostali a nedostaneme. Dostali sme 
malé úlohy, ktoré môže zvládnuť každý jeden 
z nás. Každý máme svoju úlohu na tomto sve-
te, len ju treba dôsledne splniť. Pápež Pius XI. 
kanonizoval sv. Teréziu z Lisieux pre jedinú 
vec – vykonala obyčajné veci s mimoriadnou 
láskou.

Populárny český spevák Waldemar Matuška 
v jednej svojej piesni spieva o slabom, ale 
skromnom človekovi, ktorý ničím nevyni-
kal, ale zato bol väčší ako kráľ tou jedinou 
myšlienkou: „Nesmíš byt nikdy líný, nesmíš 
se práce bát. Jen se snaž, jak nejlíp to znáš, 
co děláš, to dělej rád.“

Veľmi pekné slová. Kiež by boli uplatňované 
nielen v piesni. A o to nám veriacim ide, keď 
si uctievame Pannu Máriu ako Božiu Matku. 
Aby sme o nej nielen spievali, modlili sa k nej 
modlitby, ale aj žili podľa jej príkladu.

Panne Márii bola zverená veľká úloha – byť 
matkou Spasiteľa sveta! Sama to vyznala vo 
svojom chválospeve: „Veľké veci mi urobil ten, 
ktorý je mocný.“ (Lk 1, 49) Nám také úlohy 
Boh nezveril. Máme iba malé úlohy, niektoré 
ťažké, ale predsa splniteľné. Boh od nás žia-
da, aby sme ich robili radi a splnili ich, ako 
najlepšie vieme. Ak v takejto službe budeme 
kráčať po stopách Panny Márie, nájdeme 
milosť u Boha. n

slovo na úvod

Nájdeme milosť
u Boha

Neprehliadnite

apoštol Pavol a Dvanásti 4  – 5
Pápež Benedikt XVI. sa 24. septembra 2008 
prihovoril aj k slovenským pútnikom na 
Námestí sv. Petra vo Vatikáne. 

cesta oslobodenia 12  – 13
V nedeľu 5. októbra sa začalo 12. riadne ge-
nerálne zhromaždenie Biskupskej synody 
na tému Božie slovo v živote a poslaní Cirkvi.

Duchovní majstri 14 – 15
Čo vám príde na myseľ ako prvé, keď sa 
povie „starec“? 

Pozitívna skúsenosť 16 – 17 
s gréckokatolíkmi 
Rozhovor s apoštolským nunciom na Slo-
vensku Mons. Mariom Giordanom.

Najnižšia pôrodnosť 18 
je dnes u nás

…ale o mŕtvych len dobre 20 – 21
Pravdou však je, že na jedných spomíname 
s láskou, na druhých s hnevom a strachom.
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Drahí bratia a sestry,
dnes by som chcel hovoriť o vzťahu 
medzi sv. Pavlom a apoštolmi, ktorí 
ho predišli pri nasledovaní Ježiša. 
Tieto vzťahy boli vždy poznačené 
hlbokou úctou a úprimnosťou, ktorá 
u Pavla vychádzala z obrany evan-
jeliovej pravdy. I keď bol Pavol prak-
ticky súčasníkom Ježiša z Nazareta, 
nemal príležitosť stretnúť sa s ním 
počas jeho verejného účinkovania. 
Preto po tom, ako bol zasiahnutý 
svetlom z neba na ceste do Damasku, 
pocítil potrebu poradiť sa s prvými 
Majstrovými učeníkmi, ktorých si 
vyvolil, aby zaniesli evanjelium až 
po kraj sveta.

V Liste Galaťanom podáva Pavol 
dôležitú správu o kontaktoch s nie-
koľkými z Dvanástich, predovšetkým 
s Petrom, ktorý bol vyvolený ako 
Kéfas, čo v aramejčine znamená 
skalu, na ktorej bola postavená Cir-
kev (porov. Gal 1, 18), s Jakubom, 
„Pánovým bratom“ (porov. Gal 1, 
19), a s Jánom (porov. Gal 2, 9). 
Pavol ich neváha nazvať „stĺpmi“ 
Cirkvi. Osobitne významné je jeho 
stretnutie s Kéfasom (Petrom), ktoré 
sa udialo v Jeruzaleme. Pavol ostal 
u neho pätnásť dní, aby sa s ním 
„radil“ (porov. Gal 1, 19), totiž, aby 
sa od neho dozvedel o pozemskom 
živote Zmŕtvychvstalého, ktorý ho 
„uchvátil“ na ceste do Damasku 
a ktorý začal tak radikálne meniť 
jeho život, že sa z prenasledovateľa 
Božej Cirkvi stal hlásateľom viery 
v ukrižovaného Mesiáša a Božieho 
Syna, ktorú sa v minulosti usiloval 
zničiť (porov. Gal 1, 23).

Aké informácie získal Pavol o Je-
žišovi Kristovi počas troch rokov, 
ktoré nasledovali po stretnutí pri 
Damasku? 

V Prvom liste Korinťanom nachádzame 
dve výpovede, s ktorými sa Pavol oboz-
námil v Jeruzaleme a ktoré boli už vtedy 
formulované ako ústredné prvky vznika-
júcej kresťanskej tradície. Odovzdáva ich 
rovnakými slovami, ako ich prijal, a to 
veľmi obradne: „Odovzdal som vám pre-
dovšetkým to, čo som aj ja prijal“ (15, 3). 
Znamená to, že trvá na vernosti tomu, čo 

on sám prijal a verne odovzdáva novým 
kresťanom. Ide o základné prvky, ktoré sa 
týkajú Eucharistie a zmŕtvychvstania. Sú 
to state, ktoré boli formulované už v 30-
tych rokoch. Takto sa dostávame k Ježi-
šovej smrti, jeho uloženiu do útrob zeme 
a zmŕtvychvstaniu (porov. 1 Kor 15, 3 – 4). 
Pozrime sa na jedno i druhé.

Ježišove slová pri Poslednej večeri (porov. 

1 Kor 11, 23 – 25) sú skutočne pre Pavla 
centrom života Cirkvi – Cirkev z tohto centra 
vyrastá a stáva sa tak sama sebou. Okrem 
tohto eucharistického centra, z ktorého sa 
Cirkev vždy znova rodí, majú tieto slová 
významný vplyv aj na celú teológiu sv. 
Pavla, na celé jeho myslenie a jeho osobný 
vzťah s Ježišom. Na jednej strane svedčia 
o tom, že Eucharistia osvecuje prekliatie 

slovo svätého otca

Pápež Benedikt XVI. sa 24. septembra 2008 prihovoril tisícom pútnikov na Námestí sv. Petra vo Vatikáne počas 
generálnej audiencie. Medzi pútnikmi na Námestí sv. Petra boli aj veriaci zo Slovenska, ktorých s láskou privítal v 
sídle Petrovho nástupcu. 

Apoštol Pavol a Dvanásti
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kríža, ktoré sa stáva požehnaním (porov. 
Gal 3, 13 – 14), na druhej strane objasňujú 
význam Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. 
V Pavlových listoch sa Ježišovo „za vás“ 
pri ustanovení Eucharistie mení na „za 
mňa“ (Gal 2, 20) a stáva sa osobným, lebo 
Pavol vie, že v tom „za vás“ Ježiš poznal 
a miloval jeho samého, a na druhej strane 
to chápe ako „za všetkých“ (2 Kor 5, 14). 
Teda „za vás“ sa mení na „za mňa“ ale-
bo „za Cirkev“ (Ef 5, 25), alebo tiež – ak 
ide o výkupnú obetu na kríži – na „za 
všetkých“ (porov. Rim 3, 25). Z Eucharistie 
a v Eucharistii Cirkev rastie a uvedomuje 
si seba ako „Kristovo telo“ (1 Kor 12, 27), 
ktoré je denne živené mocou Ducha zmŕt-
vychvstalého Krista.

Aj v texte o vzkriesení je verne použitá tá 
istá formula. Sv. Pavol píše: „Odovzdal som 
vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: 
že Kristus zomrel za naše hriechy podľa 
Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho 
dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil 
Kéfasovi a potom Dvanástim.“ (1 Kor 15, 
3 – 5) Aj v tomto prvku tradície, ktorý Pavol 
prijal, sa opakuje výraz „za naše hriechy“, 
ktorým kladie dôraz na to, že Ježiš urobil zo 
seba samého dar pre Otca, aby nás oslobo-
dil od hriechov a smrti. Z tohto sebadaro-
vania vyvodzuje Pavol tie najstrhujúcejšie 
a najfascinujúcejšie formulácie o našom 
vzťahu ku Kristovi: „Toho, ktorý nepoznal 
hriech, za nás urobil hriechom, aby sme 
sa v ňom stali Božou spravodlivosťou“ 
(2 Kor 5, 21). „Veď poznáte milosť nášho 
Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal 
sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho 
chudobou obohatili.“ (2 Kor 8, 9)

Bude užitočné pripomenúť si, ako tieto 
paradoxné Pavlove výroky komentoval vte-
dajší augustiniánsky mních Martin Luther: 
„Je to veľkolepé tajomstvo Božej milosti 
voči hriešnikom: totiž, že podivuhodnou 
výmenou naše hriechy už nie sú viac naše, 
ale Kristove, a Kristova spravodlivosť už 
nie je viac Kristovou, ale našou“ (Komen-
tár k žalmom z rokov 1513 – 1515). A tak 
sme spasení.

Stojí za to spomenúť, že v pôvodnej ke-
rygme (ohlasovaní), odovzdávanej z úst do 
úst, sa používal slovesný tvar „je vzkriese-
ný“, nie „bol vzkriesený“, ktorého používa-
nie je logickejšie v súvislosti s vyjadrením 
„zomrel a bol pochovaný“. Slovesný tvar 
„je vzkriesený“ bol zvolený preto, aby sa 
zdôraznilo, že Kristovo vzkriesenie ovplyv-
ňuje život veriacich až doteraz: môžeme 
to preložiť ako „je vzkriesený a naďalej 
žije“ v Eucharistii a v Cirkvi. Takto všetky 
Písma vydávajú svedectvo o Kristovej smrti 
a vzkriesení, lebo – ako napísal Hugo zo sv. 
Viktora – „celé božské Písmo predstavuje 
jedinú knihu a touto jedinou knihou je 
Kristus, pretože celé Písmo hovorí o Kristovi 

a v Kristovi nachádza svoje naplnenie“ (De 
arca Noe, 2, 8). 

Ak sv. Ambróz Milánsky mohol povedať, 
že „v Písme čítame Krista“, tak je to preto, 
že prvotná Cirkev interpretovala všetky 
Písma Izraela tak, že vychádzala z Krista 
a k nemu sa vracala.

Postupné zjavovanie sa Zmŕtvychvsta-
lého Kéfasovi, Dvanástim a potom viac 
ako päťsto bratom naraz a ešte Jakubovi 
uzatvára Pavol tým, že pripomína, ako sa 
zjavil jemu osobne na ceste do Damasku: 
„A poslednému zo všetkých, ako nedochôd-
čaťu, zjavil sa aj mne“ (1 Kor 15, 8). Pretože 
prenasledoval Božiu Cirkev, vyjadruje týmto 
vyznaním, že je nehodný, aby bol považo-
vaný za apoštola na rovnakej úrovni ako tí, 
čo ho predišli. Božia milosť však v ňom ne-
bola márna (porov. 1 Kor 15, 10). Dôležitá 
je totiž identita a jedinečnosť ohlasovania 
evanjelia: oni rovnako ako ja ohlasujú rov-
nakú vieru, to isté evanjelium Ježiša Krista, 
ktorý zomrel a vstal z mŕtvych a dáva seba 
samého v Najsvätejšej Eucharistii.

Význam, ktorý Pavol prisudzuje živej 
tradícii Cirkvi, a skutočnosť, ako to odo-
vzdáva svojim spoločenstvám, poukazuje 
na to, aká mylná je predstava tých, ktorí 
Pavlovi prisudzujú „vynález“ kresťanstva. 
Totiž skôr, ako začal ohlasovať Ježiša 
Krista, svojho Pána, stretol ho na ceste do 
Damasku, stretával sa s ním v Cirkvi, po-
zoroval jeho život u Dvanástich a u tých, 
ktorí ho nasledovali po galilejských cestách. 
V nasledujúcich katechézach budeme mať 
príležitosť hlbšie sa oboznámiť s tým, čo 
Pavol odovzdal prvotnej Cirkvi. 

Poslanie ohlasovať evanjelium pohanom, 
ktoré prijal od Zmŕtvychvstalého, však 
muselo byť potvrdené a garantované tými, 
ktorí jemu a Barnabášovi podali pravicu 
na znak schválenia ich apoštolského pô-
sobenia a evanjelizovania, ako aj prijatia 
do jediného spoločenstva Kristovej Cirkvi 
(porov. Gal 2, 9). Z toho je zrejmé, že výraz 
„ak sme aj poznali Krista podľa tela“ (2 Kor 
5, 16) neznamená, že by jeho pozemský 
život mal menší vplyv na naše dozrievanie 
vo viere, ale to, že od okamihu vzkriesenia 
sa mení spôsob, akým utvárame náš vzťah 
s ním. On je zároveň Božím Synom, „ktorý 
podľa tela pochádza z Dávidovho rodu 
a podľa Ducha svätosti od vzkriesenia 
z mŕtvych je ustanovený v moci ako Boží 
Syn“, ako to pripomína Pavol na začiatku 
Listu Rimanom (1, 3 – 4).

O čo viac sa snažíme sledovať stopy Ježiša 
z Nazareta na galilejských cestách, o to 
viac sme schopní chápať, že vzal na seba 
našu ľudskú prirodzenosť a pripodobnil 
sa nám vo všetkom okrem hriechu. Naša 
viera sa nerodí z mýtu ani z predstavy, ale 
zo stretnutia so Zmŕtvychvstalým v živote 
Cirkvi. n

preložila Mária Spišiakováz kRátko Z VatIkáNu

Stretnutie kresťanov a moslimov 
v Castel Gandolfe
V Castel Gandolfe sa 8. – 12. októbra ko-
nalo 6. medzinárodné islamsko-katolícke 
stretnutie v centre Mariapoli, organizova-
né hnutím Fokoláre.

Štyria noví svätí
12. októbra na priestranstve pred Bazili-
kou sv. Petra pápež Benedikt XVI. vyhlásil 
štyroch nových svätých: talianskeho kňaza 
Gaetana Errica, švajčiarsku rehoľnú sestru 
pôsobiacu v Ekvádore a Kolumbii Máriu 
Bernardu Verenu Bütlerovú, indickú rehoľ-
níčku sestru Alfonzu od Nepoškvrneného 
počatia a ekvádorskú laičku Narcisu de 
Jesús Martillo Morán.

Premiéra filmu o Jánovi Pavlovi II.
V Aule Pavla VI. vo Vatikáne sa 16. októbra 
za prítomnosti Svätého Otca premietal film 
o živote a pontifikáte zosnulého pápeža 
Jána Pavla II. s názvom Svedectvo. 90-mi-
nútový film je natočený podľa knižnej 
predlohy Život s Karolom, ktorú napísal 
kardinál Stanislaw Dziwisz.

Biblia najprekladanejšou knihou
Sväté písmo je najrozšírenejšou knihou 
na svete. Vyhlásil to 14. októbra predseda 
Katolíckej biblickej federácie arcibiskup 
Vincenzo Paglia. Biblia bola vydaná v 2 545 
rozličných jazykoch. Zostáva ešte 4 500 
jazykov, ktoré čakajú na jej preklad.

Nová kniha o Piovi XII.
Pius XII. Pravda ťa oslobodí – to je názov 
novej knihy sestry Margherity Marchione-
ovej z dielne Vatikánskeho vydavateľstva. 
Súčasťou knihy sú aj listy a svedectvá 
židov, ktorých pápež Pius XII. zachránil.

z toP kNIHy PRedaJNe PetRa

1 Růžena Dostálová 
 Byzantská vzdělanost

2 Floris Gabriel 
 Prebuď svoje srdce

3 Carl Staples Lewis 
 Rady skúseného diabla

4 Allyne Smith 
 Filokalia

5 František Pavlovský 
 Drevené gr.kat. chrámy – Bardejov

Zdroj: PetRa, predajňa kresťanskej literatúry, 
Hlavná 1, 080 01 Prešov, tel.: 051 / 756 26 26
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zkRátko Z kReSťaNSkéHo SVeta

Stretnutie predsedov Rady európ-
skych biskupských konferencií
30. septembra – 3. októbra sa v Ostriho-
me stretli predsedovia Rady európskych 
biskupských konferencií (CCEE). Hlavou 
témou stretnutia boli masmédiá a ich vy-
užitie v Cirkvi. KBS na stretnutí zastupo-
val jej predseda Mons. František Tondra.

V Istanbule zasadal Ekumenický 
patriarchát
V Istanbule sa 10. októbra stretli patriar-
chovia pravoslávnych cirkví, aby spoloč-
ne oslávili 2000. výročie narodenia sv. 
Pavla. Pozvanie na dvojdňové stretnutie 
prijal aj moskovský patriarcha Alexej II. 
V súvislosti so stretnutím napísal primá-
tor Kolína Fritz Schramm list tureckému 
predsedovi vlády Erdoganovi, v ktorom 
mu pripomenul jeho niekdajší záväzok 
vybudovať pútnické miesto k úcte apoš-
tola Pavla v jeho rodisku. Poukázal tiež 
na to, že v rodisku apoštola národov sa 
nenachádza ani jeden kresťanský chrám. 
Premiér prisľúbil, že výstavbu svätyne 
podporí.

Deň spomienky na pápeža Jána 
Pavla II.
12. október sa v Poľsku niesol v znamení 
oslavy Dňa spomienky na pápeža Jána 
Pavla II. Počas podujatia, ktoré býva 
v krajine každý rok, sa veriaci, ako aj všet-
ky poľské diecézy zameriavajú na učenie 
pápeža Jána Pavla II. Tohtoročná téma 
bola Ján Pavol II., učiteľ mládeže.

Švajčiarski biskupi ďakujú za novú 
svätú
Švajčiarski biskupi sa poďakovali Svä-
tému Otcovi za ich novú svätú Máriu 
Bernardu Bütlerovú, ktorá bola jednou zo 
svätých vyhlásených 12. októbra počas 
slávnosti na Námestí sv. Petra. Nová svä-
tá bude mať svoje miesto v liturgickom 
kalendári 19. júna.

Svätý Otec v talianskych 
Pompejach
Pápež Benedikt XVI. v nedeľu 19. októbra 
uskutočnil v poradí svoju 12. pastoračnú 
návštevu. Jej cieľom bolo mariánske pút-
nické miesto v talianskych Pompejach, 
kde o 10.30 hod. slávil slávnostnú svätú 
omšu. 

Medzinárodná vedecká konferencia na 
tému Turystyka religijna w obszarach 

górskich so zvláštnym prihliadnutím na poľ-
sko-slovenské pohraničie sa uskutočnila 7. 
– 10. októbra v Tatranskej Bukovine v Poľsku. 
Organizačne ju zabezpečoval Inštitút geogra-
fie a miestneho hospodárstva Jagellonskej 
univerzity v Krakove, Štátna vysoká odborná 
škola v Novom Targu a Prešovská univerzita 
v Prešove.

Vedecké podujatie otvorili rektori spomenu-
tých inštitúcií prof. dr. hab. Antoni Jackowski 
z Krakova a prof. René Matlovič z Prešova. Kon-
ferencia si dala za cieľ komplexne analyzovať fe-
nomén náboženskej turistiky, resp. putovania, 

a zmapovať vybrané pútnické lokality v Poľsku 
i na Slovensku. K tomu sa vyjadrovala väčšina 
z takmer štyroch desiatok prednášajúcich.

V prvý deň konferencie vystúpil s referátom 
aj ThDr. Michal Hospodár, PhD., z GTF PU, ktorý 
oboznámil prítomných s najvýznamnejšími 
mariánskymi pútnickými miestami v Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku. Súčasťou obsahu 
príspevku bolo aj mapovanie dramatických 
osudov milostivej ikony Bohorodičky z Kloko-
čova a jej kópií. Súčasťou programu konferen-
cie bola aj predajná výstava tematických pub-
likácií, návšteva Chrámu sv. Jakuba v Levoči 
a mariánskeho sanktuária v Ludźmierzi.

Záver konferencie vyznel jednoznačne po-
zitívne. Teologické zdôvodnenie fenoménu 
náboženských pútí by bolo nedostatočné bez 
jeho náležitej podpory v aktívnej účasti zástu-
pov veriacich na duchovných programoch. 
Popri duchovnej zložke má pre súčasného 
človeka veľký význam aj relaxačná zložka. Ich 
spojením sa pútnické miesta stávajú centrami 
integrálneho zotavenia a načerpania nových síl 
pre dôstojný ľudský i kresťanský život.

Michal Hospodár

MedZINáRodNá VedeCká koNfeReNCIa V tatRaNSkeJ BukoVINe

Keď oddychuje telo aj duch

Nová katolícka katedrála zasvätená Panne 
Márii Fatimskej vzniká v meste Karaganda 

v Kazachstane. V krajine gulagov, kde boli v 
ostatných 50 rokoch takéto aktivity potláčané, 
je to veľká udalosť. V Karagande vzniká okrem 
katolíckej katedrály aj pravoslávny kostol 
a mešita. Ako ďalej uvádza agentúra Fides, 
mesto bolo v minulosti centrom obetí poli-
tického a náboženského útlaku. Kresťania za 

svoju vieru v Krista totiž často zaplatili svojimi 
životmi. Ilegálne tu pôsobilo mnoho kňazov, 
medzi nimi aj Alexij Sarttski, ktorý bol v roku 
2001 pápežom Jánom Pavlom II. blahorečený. 
Počas vtedajšej návštevy pápeža vznikli dobré 
vzťahy medzi Vatikánom a štátnymi autorita-
mi Kazachstanu, ktoré v roku 2003 prisľúbili 
vznik katedrály zasvätenej Panne Márii, Matke 
všetkých národov.

NoVá katedRála fatIMSkeJ PaNNy MáRIe V kaZaCHStaNe

Veľká udalosť

Jedným z hlavných cieľov sexuálneho 
turizmu v Afrike zostáva stále Keňa, v kto-

rej je zneužívaných asi 30-tisíc maloletých 
a ich vykorisťovateľmi sú prevažne Keňania, 
Taliani, Nemci, Švajčiari a Francúzi. Tento 
fenomén vzrastá od roku 2000.

dRaMatICká SItuáCIa žIeN a detí

V Keni zneužívajú tisíce detí
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zkRátko Z doMoVa

Boh povoláva, koho chce
Pre farnosť Nižný Tvarožec boli 
veľkým požehnaním dni, keď 
rodáčka sestra Jana Kaľová 
zložila 20. septembra 2008 
v Brezne večné sľuby v reholi 
malých sestier Ježišových. Od 
3. do 5. októbra 2008 navštívili 
malé sestry Ježišove farnosť a 4. 
októbra spoločne s veriacimi 
slávili ďakovnú sv. liturgiu za 
dar povolania. Sestry predstavili 
svoju rehoľu pútavou prezen-
táciou. Malé sestry sa ujímajú 
chudobných, núdznych, slabých 
a ľudí, o ktorých dnešná spo-
ločnosť nejaví záujem, ktorí sú 
prezentovaní ako ľudia na obtiaž 
spoločnosti.

farské spoločenstvo

KU o údajnej pornoafére
Katolícka univerzita v Ružomber-
ku (KU) reagovala na žurnalistic-
ký príspevok, ktorý bol publi-
kovaný v pondelok 13. októbra 
2008 v denníku Nový čas pod 
titulkom Ružomberok: Pornoafé-
ra na Katolíckej univerzite.
„Katolícka univerzita v Ružom-
berku (KU) cíti potrebu vyjadriť 
sa k žurnalistickým príspevkom, 
ktoré boli publikované v ponde-
lok 13. októbra 2008 a v nasledu-
júce dni v denníku Nový čas na 
str. 16 pod titulkom Ružomberok: 
Pornoaféra na Katolíckej univerzi-
te. Nosnou témou príspevkov je 
gayporno, v ktorom mal podľa 
Nového času vystupovať študent 
KU. Rovnako podľa Nového času 
ho z tohto skutku obviňuje iný 
študent.
Nepredpokladáme, že niektorý 
zo študentov KU nahrával porno-
film. Ak by k tomu naozaj došlo, 
odmietame akékoľvek spájanie 
takýchto aktivít s Katolíckou 
univerzitou ako inštitúciou, ktorá 
nemá absolútne žiadnu možnosť 
kontrolovať, čo jej študenti robia 
vo svojom voľnom čase.
KU na podnet redaktora denníka 
Nový čas podmienečne vylúčila 
zo štúdia jedného zo svojich štu-
dentov do času, kým sa podozre-
nie nepotvrdí alebo nevyvráti.
Ak má Nový čas dôkazy hodno-
verným spôsobom preukazujú-
ce, že skutočne ide o dotyčného 
študenta, žiadame ho o súčin-
nosť a poskytnutie dôkazov. 
Ak dôkazy nemá, ohradzujeme 

Púť do VadoVíC

V rodisku Jána Pavla II.
(Lekárovce, ver-) Veriaci z gréc-
kokatolíckej farnosti Lekárovce 
sa 16. októbra 2008 
zúčastnili na púti do 
mestečka, kde sa na-
rodil pápež Ján Pavol 
II. Púť zorganizoval o. 
Marek Pejo. V tento 
deň sa vo Vadovi-
ciach konali veľkole-
pé oslavy 30. výročia 
pontifikátu tohto vý-
znamného pápeža. 

Pri tejto príležitosti sa v bazilike 
konal koncert, na ktorom sa zú-

častnili aj pútnici. Po prehliadke 
domu, kde Ján Pavol II. vyrastal, 

sa vydali na spia-
točnú cestu, počas 
ktorej sa zastavili aj 
v Litmanovej, kde sa 
na pútnickom mieste 
pomodlili Moleben 
k Presvätej Bohoro-
dičke. Osviežení vo-
dou z prameňa a po-
silnení modlitbou 
pokračovali domov.

duCHoVNá oBNoVa PRe INak SeXuálNe CítIaCICH

Odpustenie – cesta k uzdraveniu
(Orava, Slavomír Gallik) Téma 
odpustenia je veľmi aktuálna 
práve v dnešnej dobe. Naučiť nás 
odpustiť a milovať seba, blížneho 
i nepriateľa môže jedine Kristus.
Boh odpúšťa hriechy každému 
človeku a prijíma každého bez 
rozdielu. To sa týka najmä inak se-
xuálne cítiacich ľudí, ktorí taktiež 
musia odpustiť a potrebujú prežiť 
odpustenie, aby mohli nastúpiť na 
cestu uzdravenia.

Automatickým vyústením kaž-
dodennej práce občianskeho 
združenia Rieky v Bratislave a Lin-
ky Valentín pri Gréckokatolíckej 
cirkvi v Košiciach s ľuďmi je du-

chovná obnova. Duchovná obno-
va s témou odpustenia Navzájom 
si odpúšťajte, ako aj vám odpustil 
Boh v Kristovi (Ef 4, 32b) sa usku-
točnila od 17. –  21. septembra 
2008 na Orave.

Obnovu viedli brat Valentín 
a otec Slavomír Gallik. V programe 
boli nosnou časťou sv. liturgie 
s homíliou, rozjímanie a vhĺbenie 
sa do Božieho slova, prednášky 
na tému odpustenia so zame-
raním naozaj prežiť odpustenie 
a odpustiť.

Niektorí z účastníkov sa podelili 
so svojimi problémami a rados-
ťami, pričom aktívne všetkým 

ukazovala cestu odpustenia dok-
torka psychológie p. J. Falatková. 
Obohatením programu bolo 
sledovanie filmu o sv. Rite, ktorý 
oslovil účastníkov práve silou 
odpustenia, vierou aj v najkritic-
kejších momentoch života.

Duchovná obnova bola žried-
lom pre načerpanie síl do kaž-
dodenného života, ktorý prináša 
aj kríže.

Poďakovanie patrí každému 
účastníkovi, no najmä sr. Jozefe 
OSBM z Prešova a sr. Joachime 
z rehole jezuitiek z Bratislavy, 
ktoré prijali pozvanie, za ich lásku 
a starostlivosť.

PoSVIaCka NoVoPoStaVeNéHo CHRáMu Vo VeľkýCH kaPuŠaNoCH

Radostné dvojdnie
(Veľké Kapušany, Michal Hospo-
dár) Pomerne mladá gréckokato-
lícka farnosť vo Veľkých Kapuša-
noch zažila 18. – 19. októbra veľkú 
radosť. Novopostavený Chrám bl. 
P. P. Gojdiča prišli posvätiť traja bis-
kupi. Slávnosť sa začala v sobotu 
podvečer, keď za početného sprie-
vodu veriacich mesta boli pre-
nesené ostatky bl. biskupa Pavla 
z miestneho rímskokatolíckeho 
chrámu do gréckokatolíckeho, 
kde boli uložené v pripravenom 
relikviári. Následne vladyka Szilárd 
Keresztes, emeritný biskup z Ma-
ďarska, viedol veľkú večiereň a ve-
riaci vytrvali pri modlitbe žalmov 
až do začiatku nového dňa.

V nedeľu slávil vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha, archi-
jerejskú sv. liturgiu spolu s vlady-
kom Fülopom Kocisom, hajdu-
dorožským eparchom, vladykom 

Szilárdom a početnými kňazmi. 
Prítomný bol aj rektor gréckeho 
Kolégia sv. Atanáza v Ríme otec 
Manel Nin, protopresbyter Attila 
Vakles a nechýbali zástupcovia 
Rímskokatolíckej, Pravoslávnej a 
Reformovanej cirkvi. Na slávnosti 
bolo prítomných asi tisíc veria-
cich. Liturgickú pestrosť dotvárali 
štyri liturgické jazyky: slovenský, 
cirkevnoslovanský, maďarský a 
grécky. V prvej homílii vladyka 
Milan uviedol, že nový chrám pri-
niesol zmenu v urbanizácii mesta. 
„Ale vonkajšia zmena naznačuje 
čosi vnútorné – zmenu srdca. Táto 
zmena vyžaduje silu vôle a spolu-
prácu s Božou milosťou.“ V druhej 
homílii pre maďarsky hovoriacich 
veriacich vladyka Szilárd pouká-
zal na príklad blahoslaveného 
biskupa Pavla, patróna nového 
chrámu, ktorý spoznal v Ježišovi 

svojho Pána, ale aj v jeho živote 
bol viditeľný Kristus.

Najnovšia história gréckoka-
tolíkov vo Veľkých Kapušanoch 
sa začala písať v roku 1968, keď 
bohoslužby v rímskokatolíckom 
chráme slúžil o. Andrej Ďurkovics. 
Neskôr protopresbyter Štefan Ósz 
zorganizoval tamojších veriacich a 
z praktickej potreby vznikla aj túž-
ba mať vlastný chrám. Samotná 
realizácia stavby sa začala v roku 
1999. Po zriadení samostatnej 
farnosti v roku 2007 padla ťarcha 
dostavby na plecia súčasného 
administrátora farnosti o. Miku-
láša Ďurkoviča. Nový chrám je 
postavený v neobyzantskom štýle 
s ikonostasom a pojme asi 350 
veriacich. K jeho realizácii prispeli 
zahraničné i domáce nadácie. 
Bohoslužby sa budú sláviť v slo-
venskom i maďarskom jazyku.
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sa proti prezentovaniu neove-
rených a možno nepravdivých 
skutočností, ktoré znevažujú 
dobré meno Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku a jej študentov.
S pozdravom 
prof. Tadeusz Zasępa, PhD. , rektor

Ružomberok 17. októbra 2008

Zasadala Rada KBS pre rodinu 
a mládež
Mons. Milan Chautur, predseda 
rady, pozval jej členov na stret-
nutia podľa sekcií, ktoré sa usku-
točnili 13. a 14. októbra 2008.
Členovia Sekcie pre rodinu sa 
stretli 13. októbra 2008 v Koši-
ciach. Zaoberali sa prípravou pi-
lotného projektu pastoračného 
plánu s názvom Kurzy prípravy 
na manželstvo.
Členovia Sekcie pre mládež sa 
stretli 14. októbra 2008 vo Važci. 
V prvej časti hodnotili letné 
aktivity: Svetové dni mládeže 
v Sydney, stretnutie na Velehrade 
ActIv8, letné aktivity v diecézach 
a iné. V druhej časti plánovali 
ďalšie kroky uskutočňovania 
pastoračného plánu pre mládež, 

PoNdelok 
10.  november
apoštol erast, olympas, Rodión 
a spol.

Čítania: 1Tim 5, 1 – 10, zač. 285c; 
lk 17, 20 – 25, zač. 86

...Božie kráľovstvo je me-
dzi vami. (lk 17, 21c)

Sv. apoštol Pavol v prvom čítaní 
dáva rady Timotejovi: „Maj 
v úcte vdovy...“ (1 Tim 5, 3a) 
Mať úctu k druhému človeko-
vi znamená uvedomovať si, 
že „Božie kráľovstvo je medzi 
nami“ a toto kráľovstvo zveľa-
ďovať. V každom z nás je túžba 
byť v úcte u druhých ľudí, aby 
si nás vážili, ale to isté od nás 
čakajú iní. Vážiť si druhého, 
lebo v ňom prichádza ku mne 
Boh, je veľká vec hodná nasle-
dovania. Ako si sa snažil vážiť 
si dnes toho, ktorého si stretol?

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

utoRok 
11.  november
Mučeníci Ménas, Viktor a Vin-
cent

Čítania: 1Tim 5, 11 – 21, zač. 286; 
lk 17, 26 – 37, zač. 87

Kto sa bude usilovať za-
chrániť si život, stratí ho, 
a kto ho stratí, získa ho. 
(lk 17, 33)

Dnes sv. Pavol hovorí Timo-
tejovi, aby „karhal tých, ktorí 
hrešia“. (porov. 1 Tim 5, 20) 
Prečo ich má karhať? Aby si 
zachránili život, život v plnom 
význame, ako to chápe Ježiš, 
keď hovorí: „Ja som prišiel, 
aby mali život...“ (Jn 10, 10b) 
Pane, daj mi silu v pokore prijať 
pokarhanie, aby som nestratil 
život, ktorý si mi dal.

liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti z utorka – s. 155 
(191)

StReda 
12.  november
Hieromučeník Jozafát

Čítania: 1 Tim 5, 22 – 6, 11a, zač. 
287; lk 18, 15 – 17; 26 – 30, zač. 90 
(radové); Hebr 4, 14 – 5, 10, zač. 
311; jn 10, 9 – 16, zač. 36 (hiero-
muč.)

Nechajte deti prichádzať 
ku mne..., lebo takým 
patrí Božie kráľovstvo!  
(lk 18, 16b)

Dnes sv. Pavol hovorí Timote-
jovi, aby „utekal pred každým 
zlom“. (porov. 1 Tim 6, 11) Na 
naše deti sa skôr nalepí zlo ako 
dobro, lebo naša prirodzenosť 
je naklonená k zlému, a preto, 
ak chceme, aby v našich deťoch 
i v nás samých bolo čo najviac 
dobra, musíme prichádzať s na-
šimi deťmi za Ježišom a stále 
viac spoznávať v ňom svojho 
priateľa. Priviedlo dnes moje 
správanie niekoho k Ježišovi?

liturgia: Predobrazujúce an-
tifóny. Menlivé časti hieromuč. 
jozafátovi – s. 300 (263)

Št VR tok 
13.  november
arcibiskup Ján Zlatoústy

Čítania: 1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; 
lk 18, 31 – 34, zač. 92 (radové); 
Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; jn 10, 
9 – 16, zač. 36 (sv.)

...splní sa všetko, čo 
napísali Proroci o Synovi 
človeka. (lk 18, 31b)

Dnes sv. Pavol káže Timotejo-
vi, aby „opatroval to, čo mu 
bolo zverené“ (porov. 1 Tim 
6, 20), teda Timotej má veriť 
v Boha, dúfať v jeho prisľúbenia 
a milovať ho, aby ho Kristus pri 
svojom druhom príchode mohol 
postaviť po svojej pravici a aby 
mohol z jeho úst počuť: „Poďte, 
požehnaní môjho Otca...“ (Mt 
25, 34b) On totiž príde, lebo 
„sa splní všetko, čo bolo o ňom 
napísané“. Ako opatrujem to, čo 
mi bolo zverené pri sv. krste?

liturgia: Predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti sv. jánovi 
zlatoústemu – s. 301 (194)

zkRátko Z doMoVa V. RoČNík MedZINáRodNéHo feStIValu duCHoVNeJ PIeSNe a MedZINáRodNá koNfeReNCIa

Boh je láska
(Vranov nad Topľou-Čemerné ) 19. 
až 21. septembra sa uskutočnil V. 
ročník medzinárodného festivalu 
duchovnej piesne byzantského 
obradu pod názvom Boh je láska, 
ktorý organizovalo Združenie 
šíriace kresťanskú kultúru so síd-
lom vo Vranove nad Topľou-
Čemernom. V prvý deň vystúpil 
Gréckokatolícky zbor pri Chráme 
sv. Petra a Pavla z Bardejova v Hlin-
nom, Gréckokatolícky katedrálny 
zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova 
v Banskom, Chlapčenský zbor 
hudobnej školy pre zborový spev 
z Mukačeva v Davidove a Zbor 
štátnej vysokej školy psychológie 
z Varšavy v Sečovskej Polianke. 

Zbory vystupovali v chrámoch za 
hojnej účasti veriacich.

V sobotu o 11.00 hod. sa v ho-
teli Patriot konala medzinárodná 
konferencia o cirkevnom zboro-
vom speve pod názvom Sakrálne 
umenie. V úvode a závere vystú-
pila skupina Zboru sv. Romana 
Sladkopevca. Prednášajúcimi 
boli doc. Marek Petro z GTF PU 
v Prešove, doc. Vladimír Volontyr 
z Mukačeva a prof. hudby Levko 
Dohovič z Košíc. Po prednáškach 
nasledovala diskusia.

Vyvrcholením festivalu bol ga-
lakoncert, ktorý sa uskutočnil 20. 
októbra o 16.00 hod. v Chráme 
Nanebovzatia Presvätej Boho-

rodičky vo Vranove nad Topľou-
Čemernom , kde vystúpili už 
spomenuté zbory a domáci Zbor 
bl. P. P. Gojdiča za účasti veľkého 
počtu hostí. 21. októbra o 10.00 
hod. bola slávnostná liturgia, 
na ktorej spieval domáci zbor 
a zahraničné zbory z Varšavy 
a Mukačeva.

Veríme, že piaty ročník splnil 
svoje poslanie, ktorým je šírenie 
kresťanskej kultúry s vysokou 
umeleckou a obsahovou kvalitou. 
Organizátori festivalu sa chcú 
poďakovať za finančnú podporu 
Ministerstvu kultúry SR, PSK, Fon-
du Nefo, Mestu Vranov nad Topľou 
a spriazneným sponzorom.

MoNS. RuSNák k MedZINáRodNéMu dňu BoJa PRotI CHudoBe

Pozvaní spojiť sily
(Bratislava, TK KBS) Predseda 
sociálnej subkomisie teologickej 
komisie KBS Mons. Peter Rusnák 
vydal vyhlásenie k Medzinárodné-
mu dňu boja proti chudobe, ktorý 
sme si pripomenuli 17. októbra. 

V ňom sa prihovára tým, ktorí 
v prostredí slovenskej spoločnosti, 
či už zavinene, alebo aj nezavine-
ne upadli do stavu biedy, chudoby 
a sociálnej letargie.

Zároveň vyzval kresťanskú verej-

nosť k aktívnejšiemu zapájaniu sa 
do komunitnej a pastoračnej prá-
ce vo svojich farnostiach a k vzá-
jomnej spolupráci pri uplatňovaní 
sociálneho učenia Cirkvi.
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PIatok 
14.  november
apoštol filip

Čítania: 2 Tim 1, 1 – 2; 8 – 18, 
zač. 290a; lk 19, 12 – 28, zač. 95 
(radové); 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; 
jn 1, 43 – 51, zač. 5 (apošt.)

Pane, tvoja mína získala 
desať mín. (lk 19, 16b)

Svoj druhý list Timotejovi 
napísal sv. Pavol z väzenia. 
Sám trpí, a pritom myslí na 
druhého, keď mu píše: „Milosť, 
milosrdenstvo a pokoj od Boha 
Otca...“ (2 Tim 1, 2b) Takto jeho 
mína – jeho utrpenie – získava 
ďalšie míny (pozri evanjelium) 
pre jeho dobro, pre dobro Timo-
teja i pre dobro nás všetkých. 
Snažím sa v utrpení myslieť 
na tých, ktorí žijú okolo mňa? 
Alebo im znepríjemňujem život 
svojím nariekaním? 

liturgia: zdržanlivosť od mäsa. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé 
časti Filipovi – s. 303 (194 – ap.)

SoBota 
15.  november
Mučeníci Gurias, Samónas 
a Habib

Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; 
lk 10, 19 – 21, zač. 51b

Hľa, dal som vám moc... 
(lk 10, 19a)

Sv. Pavol povzbudzuje kres-
ťanov v Galácii slovami: „Ak 
žijeme v Duchu, podľa Ducha aj 
konajme.“ (Gal 5, 25) Žiť podľa 
Ducha a podľa neho aj konať 
znamená mať moc nad všetkým 
zlom. Lebo kto je ako Boh? 
Zamilujme si dobro, lásku, mi-
losrdenstvo, lebo s tým všetkým 
nám Ježiš dáva úžasnú moc 
premôcť všetko zlo v sebe i oko-
lo seba. Preto sa dnes pomod-
lím modlitbu Kráľu nebeský..., 
aby Svätý Duch žil vo mne.

liturgia: začiatok pôstu pred na-
rodením Pána – Filipovka. Trvá do 
dňa Narodenia Pána. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti zo soboty 
– s. 160 (196)

Nedeľ a 
16.  november
27. nedeľa po Päťdesiatnici. 
apoštol a evanjelista Matúš

Čítania: ef 6, 10 – 17, zač. 233; lk 
13, 10 – 17, zač. 71 (radové); 1 Kor 
4, 9 – 16a, zač. 131; Mt 9, 9 – 13, 
zač. 30 (apošt.)

Bola zhrbená... (lk 13, 
11b)

Človek túži po slobode, zdraví, 
úspechu podobne ako žena 
z dnešného evanjeliového 
príbehu, a niekedy to aj zdan-
livo dosiahne. Aby to však 
bolo ozajstné a trvalé, treba to 
získavať zbraňami, o ktorých 
hovorí sv. Pavol. Všetci, ktorí sa 
chceme vyslobodiť spod moci 
Zlého, potrebujeme zbrane, 
ktoré spomína sv. Pavol: prav-
du, spravodlivosť, pohotovosť, 
vieru a najmä Božie slovo. Aj 
zhrbená žena z evanjelia bola 
vyslobodená z moci Zlého práve 
Božím slovom, ktoré nad ňou 
vyslovil Ježiš. Pane, každý deň 
chcem počúvať tvoje slovo, lebo 
ono má moc oslobodiť ma od 

všetkého zlého a vliať mi do 
srdca radosť a pokoj.

liturgia: Hlas 2. evanjelium 
na utierni piate. Predobrazu-
júce antifóny. Tropár z 2. hlasu 
a o apoštolovi Matúšovi. Kondák 
z hlasu, Sláva: kondák o apoštolovi 
Matúšovi. I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen, aleluja a pričasten 
z hlasu a o apoštolovi Matúšovi – 
s. 144, 304 (186, 194 – ap.)

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

zaoberali sa prípravou Týždňa 
Cirkvi pre mládež, stretnutím 
pracovníkov s mládežou Svetlík 
2008, programom na rok 2009 
a 2010 a ponukami a pozvania-
mi zo zahraničia.

Odborný seminár na tému 
Pastorácia Rómov
V stredu 15. októbra 2008 sa 
v Bratislave uskutočnil odbor-
ný seminár Pastorácia Rómov 
(Hľadanie rómskeho Boha), ktorý 
usporiadal Ústav pre vzťahy 
štátu a cirkví v spolupráci s Cir-
kevným odborom Ministerstva 
kultúry SR. Hlavnou náplňou 
seminára bolo poukázať na 
možnosti a problémy duchov-
ného pôsobenia cirkví a nábo-
ženských spoločností medzi 
rómskym etnikom, ako aj mož-
nosti hľadať také mechanizmy 
štátnej podpory pastoračných 
a charitatívnych aktivít cirkví 
a náboženských spoločností, 
ktoré napomôžu duchovnému 
pozdvihnutiu a kultiváciu života 
Rómov, a prispejú k riešeniu 
rómskej otázky na Slovensku.

zkRátko Z doMoVaPRaCoVNíCI Gtf Pu oBJaVoValI kRáSy MaďaRSka

U južných susedov
(Prešov, Michal Hospodár) Krát-
ka, ale programovo bohatá bola 
návšteva pracovníkov Grécko-

katolíckej teologickej fakulty PU 
v susednom Maďarsku. V piatok 
10. októbra popoludní sa vydali 
autobusom do Sajópálfalvy – 
jedného zo pútnických miest 
maďarských gréckokatolíkov. 

Zásluhou prof. Vojtecha Boháča, 
ktorý organizačne pripravil toto 
podujatie, sa dozvedeli základné 

historické fakty o tomto pút-
nickom mieste. Po slávení sv. 
liturgie na pútnikov čakalo milé 
prekvapenie v podobe občerstve-
nia od domácich obyvateľov. Do 
Miskolca dorazili už za tmy a večer 

si spríjemnili vlastným spoločen-
ským programom.

Na druhý deň sa rozdelili do 
dvoch skupín. Tí, ktorí už okúsili 
čaro maďarských kúpalísk, si 
nenechali ujsť príležitosť pobud-
núť v termálnej vode krásneho 
jaskynného komplexu v Tapolci. 
Druhá skupina si prezrela centrum 
Miskolca. Navštívili Maďarské 
ortodoxné cirkevné múzeum 
a Chrám sv. Trojice patriaci Pravo-
slávnej cirkvi, prezreli si miestny 
gréckokatolícky chrám, kde si 
vypočuli výklad o historickom 
priereze života tejto farnosti. 
V obci Tolcsva v tokajskej oblasti 
slávili spoločnú sv. liturgiu pod ve-
dením prof. Petra Šturáka, dekana 
GTF. Po nej ich miestny dorábateľ 
vína oboznámil s procesom výro-
by vína v danej oblasti. Súčasťou 
prehliadky bola návšteva pivnice 
spojená s ochutnávkou kvalitné-
ho tokajského vína.

Za spoločný duchovný program 
patrí vďaka o. Petrovi Tirpákovi.
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PoNdelok 
17.  november
Biskup Gregor divotvorca

Čítania: 2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; 
lk 19, 37 – 44, zač. 97

Kiež by si... spoznalo, čo 
ti prináša pokoj!  
(lk 19, 42a)

Sv. Pavol odporúča Timotejo-
vi, aby sa stal „nádobou na 
vznešené ciele“. (2 Tim 2, 21) 
Nádoba slúži na to, aby sa v nej 
niečo uchovalo alebo prinieslo. 
Vznešenou nádobou budem len 
vtedy, ak v sebe budem nosiť 
Krista, ktorý prináša pokoj, a ak 
si ho budem chrániť, aby ho nič 
nízke a skazené odtiaľ nevy-
hnalo. Pane, kiež ťa stále viac 
a viac spoznávam ako toho, kto 
mi prináša pravý pokoj.

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

utoRok 
18.  november
Mučeníci Platón a Roman

Čítania: 2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 
297; lk 19, 45 – 48, zač. 98

...všetok ľud na ňom visel 
a počúval ho. (lk 19, 48b)

„Písmo je Bohom vnuknuté 
a užitočné,“ hovorí sv. Pavol. (2 
Tim 3, 16) Iste aj preto „všetok 
ľud visel na Ježišovi a počúval 
jeho slovo“. Ako často sa stáva, 
že človek vyjde z chrámu a ani 
nevie, o čom sa čítalo Božie slo-
vo. Kiež by sme si uvedomovali 
stále znova, že keď sa číta Božie 
slovo, prihovára sa nám sám 
Boh. Pane, chcem ťa spoznať 
v tvojom slove.

liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti z utorka – s. 155 
(191)

StReda 
19.  november
Prorok abdiáš

Čítania: 2 Tim 4, 9 – 22, zač. 299; 
lk 20, 1 – 8, zač. 99

...učil ľud v chráme a hlá-
sal evanjelium. (lk 20, 1a)

„Pán stál pri mne a posilňoval 
ma,“ (2 Tim 4, 17) píše sv. Pa-
vol Timotejovi. Aj ja som dnes 
možno prežíval úzkosť, myslel 
som, že má všetci opustili. Za-
budol som, že nielen pri Pavlovi 
stál Pán, ale on stojí aj pri mne 
a chce ma posilniť. Pane, uč ma 
o svojej stálej prítomnosti tak, 
ako si učil ľud v chráme.

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

Št VR tok 
20.  november
Prepodobná bl. Jozafáta Hor-
daševská

Čítania: Tit 1, 5 – 2, 1, zač. 300; lk 
20, 9 – 18, zač. 100 (radové); Gal 
3, 23 – 29, zač. 208; Mt 25, 1 – 13, 
zač. 104 (blaž. jozafáte)

Istý človek vysadil vini-
cu, prenajal ju vinohrad-
níkom... (lk 20, 9b)

„Boží správca musí byť bez úho-
ny, spravodlivý,“ (Tit 1, 7) píše 
sv. Pavol Títovi. Tí správcovia 
vinice takými neboli. Zabudli, že 
vinicu staval niekto iný a že sú 
povinní odvádzať z nej nájom-
né. Pane, aj mne si zveril vinicu 
mojej rodiny, manželstva, práce 
a ja sa cítim ako pán toho všet-
kého. Ježišu, pomôž sa mi dobre 
pripraviť, že aj odo mňa budeš 
raz žiadať vyúčtovanie.

liturgia: Predobr. antifóny. Tropár 
z obdobia pred sviatkom a o jo-
zafáte. Sláva: kondák o jozafáte, 
I teraz: obdobia pred sviatkom. 
Ostatné o jozafáte – s. 306 (194)

Živčáková sa stala marián-
skym pútnickým miestom
V nedeľu 19. októbra vyhlásil 
biskup Mons. Tomáš Galis horu 
Živčáková pri Turzovke za mari-
ánske pútnické miesto a miesto 
modlitby a zasvätil ho Panne 
Márii – Matke Cirkvi.
Živčáková je známa už 50 rokov 
a putuje k nej čoraz viac pútni-
kov zo Slovenska, Moravy, Čiech, 
Poľska, Rakúska, Nemecka, 
Ukrajiny a iných krajín.

Počítačová hra o sv. Pavlovi aj 
na Slovensku
V Mexiku vznikla počítačová hra 
o svätom Pavlovi, znázorňujúca 
rôzne symboly a obrazy z jeho 
života.
V Žilinskej diecéze hru s názvom 
Po stopách sv. Pavla preložili 
a sprístupnili aj v slovenskom 
jazyku sestry z Kongregácie 
sestier Panny Márie – Útechy 
v Žiline a študent Peter Pakan. 
Hru nájdete na adrese: www.
santamariadelpueblito.org/sv-
pavla.htm.

zkRátko Z doMoVa odPuStoVá SláVNoSť V RakoVCI Nad oNdaVou

Po ochranou Bohorodičky
(Rakovec nad Ondavou, Milan 
Mojžiš) Veľkú radosť a povzbude-
nie do života s Kristom priniesla 
gréckokatolíckym veriacim v Ra-
kovci nad Ondavou odpustová 
slávnosť na sviatok Presvätej Bo-
horodičky Ochrankyne v nedeľu 5. 
októbra 2008. Slávnosť sa začala 
duchovnou obnovou na sviatok 
1. októbra 2008, keď bohoslužby 
slávil miestny duchovný o. Milan 
Mojžiš, vo štvrtok sa na sv. litur-
gii prihovoril o. Marek Badida, 

kaplán z Michaloviec, v piatok o. 
protopresbytér František Puci. 
V tento deň bola zároveň pred 
sv. liturgiou eucharistická pobož-
nosť a po nej na nádvorí chrámu 
tradičná krížová cesta za farnosť. 
V sobotu sa veriacim prihovoril 
o. Igor Zimovčák z Poše. V tento 
večer slávili spolu so sv. liturgiou 
aj veľkú večiereň s lítiou. V nedeľu 
slávil prvú sv. liturgiou o. Jozef 
Harvilko z Habury, potom nasle-
dovala utiereň, po nej ruženec, 

ktorý viedol miestny mládežnícky 
zbor Dominik pod vedením Kata-
ríny Potockej, ktorý spieval aj na 
slávnostnej sv. liturgii. Na nej sa 
veriacim prihovoril prof. Vojtech 
Boháč, pôsobiaci na GTF v Prešo-
ve. Slávnosť bola ukončená myro-
vaním a slávnostným sprievodom 
okolo chrámu. Milým prekvape-
ním bola návšteva televízie LUX, 
ktorá odvysielala reportáž z tejto 
slávnosti.

kňaZSká VySVIaCka Na ZeMPlíNe

Novokňaz uprostred svojich
(Veľaty, Ján Mudroň) Vo Veľatoch 
v okrese Trebišov bola v nedeľu 
12. októbra kňazská vysviacka 
a primície ThLic. Daniela Porubca. 
Za kňaza ho vysvätil vladyka Milan 
Chautur. Po primičnej svätej litur-
gii udelil novokňaz novokňazské 
požehnanie prítomnému ducho-
venstvu, príbuzným a všetkým 

prítomným veriacim. Účastníci 
slávnosti, ktorí sa do preplneného 
chrámu nedostali, mohli obrady 
sledovať na veľkoplošnej obra-
zovke v prístrešku pred chrámom. 
Po obradoch sa všetci prítomní 
veriaci a pozvaní hostia stretli na 
spoločnom obede.
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PIatok 
21.  november
Vstup Presvätej Bohorodičky 
do chrámu

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

... a ponáhľala sa do isté-
ho judejského mesta...  
(lk 1, 39b – ev. na utierni)

Dnešný sviatok nám pripo-
mína, že Panna Mária už ako 
dieťa ponúkla svoj život Bohu. 
Spoznala, že jej šťastie spočíva 
v plnení Božej vôle. Lebo Boh 
nás miluje viac, ako my sami. 
On vždy chce len naše dobro. 
A plniť jeho vôľu, to je istá 
cesta k pozemskému i večnému 
šťastiu. Mária sa podľa evanje-
lia ponáhľala k svojej príbuz-
nej, aby jej odovzdala radosť 
a šťastie, lebo to považovala za 
Božiu vôľu. Pane, aj mňa dnes 
pozývaš, aby som sa „ponáhľal“ 
k tebe ako Mária a v plnení tvo-
jej vôle dosiahol svoje šťastie.

liturgia: Voľnica. Predobr. ant. 
Menlivé časti zo Vstupu Bohoro-
dičky do chrámu – s. 308 (264)

SoBota 
22.  november
apoštol filemon a spol.

Čítania: ef 1, 16 – 23, zač. 218; lk 
12, 32 – 40, zač. 67

... vášmu Otcovi sa zapá-
čilo dať vám kráľovstvo. 
(lk 12, 32)

„Nech vám Boh... dá Ducha 
múdrosti,“ (Ef 1, 17) píše sv. 
Pavol v liste Efezanom. Carlo 
Carretto vo svojej knihe Hľadal 
som a našiel som píše, aby sme 
sa nepočítali. My kresťania sa 
veľa raz cítime silní, len keď je 
nás veľa a v tom vidíme svoju 
silu. Ale naša sila nie je v poč-
te, ale v Bohu. Aj Gedeon si 
z tridsaťtisícovej armády podľa 
Božieho rozhodnutia nechal len 
tristo vojakov, s ktorými premo-
hol Madiánčanov (Sdc 7). Pane, 
prosíme ťa o Ducha múdrosti, 
aby sme na to nikdy nezabudli.

liturgia: Menlivé časti: Predobra-
zujúce antifóny. Menlivé časti zo 
Vstupu Bohorodičky do chrámu 
– s. 308 (264)

Nedeľ a 
23.  november
krista kráľa. Biskupi amfilo-
chios a Gregor

Čítania: Kol 1, 12 – 20, zač. 250; jn 
18, 33 – 37, zač. 59b (z Kr. Kráľa)

Oslavovať ťa chcem, 
Bože, môj kráľ, a tvoje 
meno velebiť navždy 
a naveky. (ž 145 (144), 1)

Skôr než niekto prijme krst, 
dáva mu kňaz niekoľko otázok, 
na ktoré odpoveď nemá hľadať 
v knihe, ale vo svojom srdci. 
Aj keď odpoveď nebude presne 
podľa knihy, nech je v súlade 
so srdcom krstenca. Kňaz sa 
najprv pýta: „Zriekaš sa zlého 
ducha...?“ Potom: „Zjednocuješ 
sa s Kristom?“ Potom nasleduje 
vyznanie viery. A po ňom sa 
pýta: „Zjednotil si sa s Kris-
tom?“ Ak je odpoveď kladná, 
pýta sa ho: „A veríš mu?“ 
Odpoveď na túto otázku by si 
mal krstenec všimnúť a celým 
srdcom sa s ňou stotožniť. 
Znie takto: „Verím, lebo je kráľ 

a Boh.“ Azda niet krajšieho 
vyznania Kristovi ako to, že 
si ho zvolíme za svojho kráľa 
a Boha. Dnešný sviatok mi 
chce pripomenúť, že od svätého 
krstu je Kristus mojím kráľom 
a Bohom. Nikto iný, iba Kristus. 
Pane Ježišu, nebolo to vždy tak 
v mojom živote, veľa ráz boli 
mojím bohom peniaze, karié-
ra, pohodlnosť, rôzne neresti 
a mnoho iných vecí. Pane, od-
pusť a pomôž mi, aby som často 
volal so žalmistom: „Oslavovať 
ťa chcem, Bože, môj kráľ, celým 
svojím životom.“

liturgia: Hlas 3. evanjelium na 
utierni sviatku: lk 19, 12 – 15.27 
– 28, zač. 95. antifóny z nedele 
Krista Kráľa. Tropár Kristovi Kráľovi 
a zo Vstupu. Sláva: kondák Kristovi 
Kráľovi, I teraz: Vstupu. Prokimen, 
aleluja a pričasten Kristovi Kráľovi. 
Namiesto dôstojné zvelebuj 
a irmos Kristovi Kráľovi. Myrovanie 
– s. 311, 308 (258, 264)

Milan Mojžiš

(Trnava, Stanislav Gábor) Bra-
tislavský eparcha Peter Rusnák 
zavítal v nedeľu 19. októbra do 
gréckokatolíckej farnosti Trnava. 
O 10.00 hod. slúžil archijerejskú 
sv. liturgiu v uršulínskom Chráme 
sv. Anny, ktorou vyvrcholila prvá 
odpustová slávnosť farnosti, ktorá 
bola zriadená 15. januára tohto 
roka. S vladykom Petrom konce-
lebrovali otcovia Peter Sabol, Ján 
Burda SJ, Igor Cingeľ (z Trenčína) 
a páter František Gábriš SJ, su-
perior jezuitov v Trnave. Pred sv. 
liturgiou prečítal o. Peter Sabol, 
tajomník vladyku, dekrét, ktorým 
bola farnosť zverená pod ochranu 
svätého apoštola a evanjelistu 
Lukáša.

Spoločenstvo gréckokatolíkov 
v Trnave začalo svoju prvú od-
pustovú slávnosť už v piatok, 
v predvečer sviatku sv. Lukáša, 
veľkou večierňou. V sobotu po 
sv. liturgii posvätili nové liturgické 
nádoby (diskos, čašu, hviezdicu 
a teplotu).

Vladyka Peter vo svojej homílii 

poukázal na zmysel a ovocie ver-
nosti. Spolupracovník sv. apoštola 
Pavla sv. Lukáš vydal svedectvo 
tejto vernosti. Hoci sv. Pavla ča-
kajúceho na popravu napokon 
všetci opus-
tili, sv. Lukáš 
ostal pri ňom. 
Aj my máme 
byť verní – vo 
svojich man-
ž e l s t v á c h , 
verní Kristovi 
a Cirkvi. Verní 
tomu, kto je 
skutočná lás-
ka.

Podľa  sč í -
t a n i a  ľ u d u 
z roku 2001 žije v okrese Trnava 
201 gréckokatolíkov a v celej far-
nosti 665 gréckokatolíkov (okresy 
Piešťany, Galanta a Senec).

Pápežskou hymnou sa liturgická 
časť slávnosti zakončila. Nasledo-
valo srdečné stretnutie všetkých 
farníkov na agapé a neformálne 
rozhovory s biskupom v priesto-

roch Gymnázia Angely Merici.
Od júla 2008 je správcom tr-

navskej gréckokatolíckej farnosti 
jezuita o. Ján Burda. Gréckokato-
lícke sv. liturgie sa v Trnave slávia 

od 17. júna 2006 vždy v nedeľu 
o 10.00 hod. v uršulínskom chrá-
me. Každú tretiu nedeľu v mesiaci 
sa slávia aj vo filiálke Piešťany, 
v Kaplnke Božského Srdca pri 
Kolonádovom moste o 15.30 hod. 
Pre bližšie informácie o živote 
farnosti kontaktujte: trnavagkc@
gmail.com.

BISkuP PeteR RuSNák Na PRVeJ odPuStoVeJ SláVNoStI GRéCkokatolíkoV V tRNaVe

Svedectvo vernosti Otvorený list európskym pred-
staviteľom
Občianske združenie Pastor Bo-
nus adresovalo otvorený list pre-
miérom, prezidentom a vládam 
Európy. Žiada v ňom odmiet-
nutie navrhovaného Dohovoru 
o adopcii dieťaťa, ktorého znenie 
podporila rada ministrov v máji 
tohto roka v Rade Európy a ktorý 
na „medzinárodnej úrovni 
zásadným spôsobom rozširuje 
práva homosexuálov na adopciu 
detí v Európe“. Podľa zástup-
cov občianskeho združenia je 
navrhovaný dohovor pre Európu 
nebezpečný v tom, že „tradičná 
rodina, založená manželstvom 
muža a ženy, sa má stať len 
jedným z mnohých alternatív-
nych modelov, ktoré sú podľa 
Rady Európy ideálne na prijatie 
a výchovu adoptovaných detí“. 
Dohovor je pre každú členskú 
krajinu Rady Európy otvorený na 
podpis od novembra 2008.

Neoznačené správy: servis TK KBS

zkRátko Z doMoVa
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V   nedeľu 5. októbra sa začalo 12. riadne 
generálne zhromaždenie Biskupskej 
synody na tému Božie slovo v živote 

a poslaní Cirkvi. Na zhromaždení sa aktívne 
zúčastnili aj dve významné osobnosti nášho 
náboženského života – Mons. Ján Babjak SJ, 
prešovský arcibiskup metropolita, a Mons. 
Stanislav Zvolenský,  bratislavský arcibis-
kup.

Slávnostná inaugurácia sa začala slávením 
Eucharistie v Bazilike sv. Pavla za hradbami, 
ktorej predsedal Svätý Otec. V homílii vyzval 
celú Cirkev, aby účinne ohlasovala Dobrú 
zvesť, k čomu má prispieť aj Biskupská 
synoda.

Na druhý deň pri príležitosti otvorenia 1. 
generálnej kongregácie synody povedal: „Len 
Božie slovo dáva ľudskému životu tú pevnosť, 
ktorú nemožno nájsť v žiadnej inej oblasti: 
od kariéry k peniazom, ako nám to ukazuje 
nedávna svetová finančná kríza.“

Nezvyčajnou udalosťou synody bola prí-
tomnosť vrchného rabína Haify Sheara Yesu-
va Cohena a jeho vystúpenie. Bol to dôležitý 
krok v dialógu so židovstvom.

Po jeho prejave vystúpil kardinál Albert 
Vanhoye, bývalý sekretár pápežskej biblickej 
komisie, ktorý vo svojom prejave poukázal na 
Sväté písmo ako dedičstvo, ktorého podiel je 
rovnaký pre kresťanov i pre Židov.

Posvätné knihy Starého zákona tvoria podľa 
jeho slov neoddeliteľnú súčasť kresťanskej 
Biblie: „Ak by boli knihy Nového zákona 
založené na inom základe, nemali by žiadnu 
skutočnú hodnotu. Bez ich nadväznosti na 

knihy Starej zmluvy židov by nemohli byť 
pokladané za úplné Božie dielo.“

V piatok 10. októbra vystúpil v prítomnos-
ti Svätého Otca Benedikta XVI. so svojím 
príhovorom aj prešovský gréckokatolícky 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

V sobotu 11. októbra predniesol svoj prí-
spevok bratislavský arcibiskup metropolita 
Stanislav Zvolenský.

Dotkol sa v ňom správnej interpretácie Bo-
žieho slova. Ako príklad použil františkánsku 
lektúru Biblie, ktorej znakom bola zásada sine 
glossa – prijatie Božieho slova bez akademic-
kých komentárov, ktoré v období života sv. 
Františka príliš alegorizovali a moralizovali 
Písmo.

12. generálnu kongregáciu otvoril generálny 
sekretár synody Mons. Nikola Eterovič, ktorý 
oznámil zmenu v popoludňajšom programe 
zasadnutia. Otcovia biskupi aj pápež Benedikt 
XVI. sa zúčastnili na púti k hrobu apoštola 
národov do Baziliky sv. Pavla za hradbami. 
Stretnutie pokračovalo koncertom Viedenské-
ho orchestra.

Úvaha Benedikta XVI. nad hodnotou biblic-
kej exegézy bola v centre pozornosti v utorok 
14. októbra. Svätý Otec spomenul aj drama-
tickú situáciu v Iraku, Mons. Faraja Rahha 
a ďalšie obete násilností v Iraku. Všetky ich 
mená prečítali v aule a nazvali ich novodo-
bými mučeníkmi.

S príhovorom vystúpil aj chaldejský patriar-
cha Emmanuel III. Delly.

Osemnásť z celkového počtu 37 audítorov 
a audítoriek Biskupskej synody, medzi kto-

rými boli prevažne veriaci laici, zástupcovia 
rozličných hnutí a spoločenstiev, prehovorilo 
počas 14. generálnej kongregácie.

Počas 16. generálnej kongregácie zameral 
Svätý Otec svoj príhovor na tému základných 
kritérií biblickej exegézy. Hovoril o rizikách 
sekularizmu a pozitivizmu v súvislosti 
so Svätým Písmom, ako aj o potrebe úz-
keho vzťahu medzi exegézou a teológiou.  
Historicko-kritická metóda pomáha chápať, 
že Sväté Písmo nie je mytológiou, ale skutoč-
nými dejinami, ale môže tiež privádzať k myš-
lienkam, že Biblia sa týka len minulosti.

Sobotňajšia 19. kongregácia sa niesla 
v duchu prvých návrhov týkajúcich sa záve-
rečného dokumentu synody. V nasledujúcich 
dňoch nasledovali diskusie a hlasovania 
o jeho obsahu.

Do návrhu prítomní zahrnuli aj poďakova-
nie služobníkom Božieho slova, od kateché-

tov až po vyučujúcich a všetkých tých, ktorí 
ohlasujú a svedčia o Božom slove.

21. október  sa niesol v znamení pripomie-
nok a návrhov synodálnych otcov, ktoré sa 
zapracovali do záverečného dokumentu. Časť 
sa dotýkala aj poznania Božieho slova. 

Účasť laikov na synode sa ukázala veľmi 
podnetnou, pretože poskytli iný pohľad, ktorý 
sa stretol s veľkým ohlasom. Túžia totiž pri-
stupovať k Biblii menej technicky, spôsobom, 
ktorý je bližší životu laikov, ľuďom na ulici, 
ktorí túžia nájsť zmysel, radosť a nádej.

Svätý Otec na záver synody daroval všetkým 
jej účastníkom dvojstránkovú reprodukciu 
papyrusu Bodmer – jedného z najvýznamnej-
ších rukopisných svedectiev o Novom zákone 
– o Evanjeliu podľa sv. Lukáša a Jána.

26. októbra Svätý Otec Benedikt XVI. pred-
sedal slávnostnej sv. omši v Bazilike sv. Petra 
vo Vatikáne pri príležitosti ukončenia synody. 
Upriamil svoju pozornosť na vysvetlenie li-
turgických textov nedele. Osobitne pozdravil 
aj biskupov kontinentálnej Číny, ktorí sa na 
synode nemohli zúčastniť.

spracované podľa TK KBS

Príhovor vladyku Jána Babjaka SJ 
na Synode biskupov v Ríme

V piatok 10. októbra 2008 vystúpil na 
Synode biskupov vo Vatikáne v prítomnosti 
Svätého Otca Benedikta XVI. so svojím prí-
hovorom aj prešovský gréckokatolícky arci-
biskup metropolita Ján Babjak SJ. Predniesol 
podstatnú časť príhovoru a celý text odovzdal 

Božie slovo v živote
drahomíra KOleSÁROVÁ
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so známou scenáristkou, herečkou a pro-
zaičkou Milkou Zimkovou. Najviac sa 
zapísala do povedomia filmových divákov 
filmom Pásla kone na betóne. 

Čo bolo dôvo-
dom vašej náv-
števy Prešova?
V neďalekej 
Okružnej, ktorá 
je mojou rodnou 
obcou, som sa 
zúčastnila na 
spomienkovej 
slávnosti pri príležitosti 90. výročia odcho-
du do večnosti nášho významného rodáka 
gréckokatolíckeho kňaza a cirkevného 
hodnostára Jozefa Mižička, spojenej s od-
halením jeho pamätnej tabule. Aj keď som 
pôvodne váhala, som rada, že som sa na 
slávnosti zúčastnila. Sv. liturgia so spevoko-
lom, odhalenie tabule, veľká účasť veria-
cich, jednotlivé príhovory, to všetko zane-
chalo vo mne hlboký dojem. Som hrdá, 
že práve z malej Okružnej a zo skromných 
pomerov vzišla taká osobnosť. Kdekoľvek 
budem, moje rodisko pod Slanskými hora-
mi bude tým najmilším miestom, na ktoré 
nikdy nezabudnem. Moji rodičia už nežijú, 
prichádzam k nim už len na cintorín.

Z vašej účasti na bohoslužbe, ale aj z va-
šich vyjadrení je zrejmé, že ste veriaca.
Nikdy som to netajila a nemám s tým 
problém. Moji rodičia boli hlboko veriaci 
gréckokatolíci, aj celá rodina. Pravidelne 
som chodila do cerkvi a s mojou tetou 
každú sobotu zdobila ikonostas. Boli to pre 
mňa pekné chvíle, len škoda, že ikonostas 
už dnes neexistuje. Osobitne rada som 
počúvala staroslovienske spevy, ktoré sa 
niesli z blízkeho chrámu cez cestu a potok 
až k nášmu domu. Neraz som sa vyjadrila, 
že mám svoju vieru a je mi ľúto tých, ktorí 
ju nemajú.
Veľmi ma mrzelo, že nemohol byť rea-
lizovaný scenár vo filme Pásla kone na 
betóne, kde som chcela prezentovať chrám 
a staroslovienske spevy, bolo to však v roku 
1983. Dosť nepochopiteľne to ale nevyšlo 
ani v pokračovaní filmu v roku 1997, keď 
som chcela predstaviť fragmenty májovej 
pobožnosti.

Ako vnímate dnešnú orientáciu kultúry 
a podmienky umeleckej tvorby?
Budem kritická. Súčasná doba pomýlených 
hodnôt nepraje skutočnej kultúre prezen-
tujúcej základné hodnoty, ktoré obohacujú 
človeka, jeho život a musia sa rešpektovať. 
Nemám na mysli lacnú kultúru a umenie 
výlučne spojené s peniazmi, materializ-
mom, mamonom, bulvárom. Stretávam sa 
s tým často a nemám to jednoduché. 

Peter Krajňák st. 

rozhovor na 5 minút

sekretariátu synody. Prinášame celý text jeho 
príhovoru: 

Drahý Svätý Otče, drahí spolubratia – syno-
dálni otcovia, bratia a sestry!  

Božie slovo je pravdivé a Boh účinkuje v ži-
vote človeka i celej Cirkvi. V Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku o tom svedčí skúsenosť 
s prenasledovaním v druhej polovici minulé-
ho storočia a s jej následným požehnaným 
rozvojom.  

Totalitná moc sa snažila o likvidáciu našej 
cirkvi, ale to bol len zámer človeka. Boží zá-
mer však bol dať Cirkvi nové milosti. Bohu 
vďaka, máme troch blahoslavených z tohto 
obdobia. Udalosti, ktoré sa s našou cirkvou 
udiali, plne potvrdzujú platnosť slov Ježiša 
Krista: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, 
aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na 
nebesiach“ (Mt 10, 32). Boh napĺňa tieto 
slová už teraz, keď sme svedkami rozkvetu 
našej miestnej cirkvi. Sme vďační Svätému 
Otcovi Benediktovi XVI. za to, že v januári 
tohto roka povýšil Gréckokatolícku cirkev na 
Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris 
so sídlom v Prešove, zároveň povýšil Košický 
apoštolský exarchát na eparchiu a zriadil 
novú eparchiu v Bratislave. Z Božej milosti 
máme dostatok kňazských povolaní (prie-
merný vek kňazov v pastorácii je 41 rokov), 
otvorili sme formačné centrá pre rodinu a pre 
mládež. Všetky tieto dary sú ovocím utrpenia 
našej miestnej cirkvi, čo potvrdzuje, že Božie 
slovo sa počas týchto ťažkých časov rozvíjalo 
aj tým, že ho naši biskupi, kňazi, rehoľníci 
a veriaci prežívali svojím utrpením spojeným 
s obetou kríža. Toto všetko je veľmi silná skú-
senosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, 
o ktorú sa tu s vami radostne delím. Kladiem 
si však otázku, čo s týmito darmi vo svetle 
Božieho slova ďalej urobíme? 

Uvedomujem si, že aj v čase rozkvetu na-
šej cirkvi je neustále nutné stále viac čerpať 
z Božieho slova. U nás sa veľmi osvedčila 
prax vysvetľovania Božieho slova pri každej 
svätej liturgii (aj cez pracovné dni) formou 
krátkej homílie alebo príhovoru. V mnohých 
farnostiach sa pravidelne konajú biblické 
hodiny, pri ktorých kňaz rôznymi formami 
zoznamuje veriacich s Božím slovom. Konajú 
sa tiež biblické olympiády pre deti a mládež, 
duchovné obnovy vo farnostiach, animá-
torské školy, evanjelizačné divadlo pre deti 
a mládež. Uvádzanie detí a mládeže do Biblie 
sa deje taktiež prostredníctvom vyučovania 
náboženskej výchovy v školách. Pred prijatím 
sviatostí sa koná príprava a katechéza, ktorá 
vychádza z Božieho slova. Viacerí veriaci sú 
formovaní aj prostredníctvom rôznych spo-
ločenstiev. Božie slovo je ponúkané veriacim 
aj v rámci rôznych eparchiálnych pútí, počas 
ktorých sú veriaci viac disponovaní na počú-
vanie Božieho slova. 

Ohlasovaniu Božieho slova v Gréckokatolíc-
kej cirkvi na Slovensku pomáha jeho bohaté 

využitie v liturgii nielen v podobe priamych 
citácií žalmov, ale aj v  podobe parafráz bib-
lického textu v liturgickej hymnografii, napr. 
v hymne akatist. Božie slovo je sprostredko-
vané veriacim aj formou ikon, ktoré nie sú len 
jednoduchou ilustráciou biblického textu, ale 
„oknom do neba“, prostredníctvom ktorého 
prebieha dialóg medzi Bohom a človekom, 
medzi človekom a Bohom. 

Napriek všetkým vyššie spomenutým akti-
vitám prijímaniu Božieho slova u veriacich 
bráni to, že sú často ovplyvňovaní silným 
svetským relativizmom, liberalizmom a rozší-
renou vierou v absolútnu platnosť vlastného 
názoru. To spôsobuje, že človek sám často 
určuje, čo z Božieho slova prijme a čo nie. Ďal-
ším problémom je, že predkrstná katechéza 
rodičov je nedostačujúca na to, aby rodičov 
urobila schopnými vychovávať deti vo viere. 
Dôsledkom toho je obrovský nárast neprak-
tizujúcich kresťanov, ktorí nemajú záujem 
o Božie slovo a život viery. Osobitným prob-
lémom pri prijímaní Božieho slova v rodinách 
je cestovanie mnohých veriacich, zvlášť otcov 
a matiek, za prácou do vzdialených regiónov 
alebo do zahraničia. 

Dôležité je, aby samotní kňazi a katechéti, 
ktorí sú ohlasovateľmi Božieho slova, mali 
s ním osobnú skúsenosť a cez ňu ho odovzdá-
vali ďalej. Stáva sa totiž, že pri katechizovaní 
a príprave homílie kňazi prostredníctvom in-
formačných technológií kompletne preberajú 
myšlienky iných, s ktorými sami nemajú skú-
senosť. Týmto spôsobom nie je ohlasovanie 
Božieho slova živé. Existuje ďalšie nebezpe-
čenstvo, že homília neohlasuje Ježiša Krista 
ako jediného Spasiteľa a záchrancu z hriechu, 
ale skĺzne do moralizovania či ohlasovania 
etiky postavenej na ľudských silách, ktorej 
cieľom je len zlepšiť spolužitie medzi ľuďmi. 
Riešením tohto problému je permanentná 
biblická formácia kňazov, ktorá v sebe obsa-
huje správnu hermeneutiku biblického textu 
pre dnešnú dobu. Je nevyhnutné, aby kňazi 
ponúkali Božie slovo nie ako jednu zo život-
ných filozofií, ale ako Bohom zjavenú pravdu, 
ktorá rieši problém života a smrti. 

Väčšina katolíckych veriacich prichádza do 
kontaktu s Božím slovom iba pri slávení Eu-
charistie. Môžu ním byť nadšení a oslovení, 
hneď ho s radosťou prijímajú (por. Mt 13, 20), 
ale vyjdúc z chrámu Božie slovo udusia sta-
rosti života. Preto si dovolím navrhnúť tejto 
synode, aby sme uvažovali o konkrétnom 
a živom prepojení ohlasovaného Božieho 
slova v liturgii s mimoliturgickým životom 
veriacich, aby ohlásené Božie slovo mohli lep-
šie vnútorne spracovať a prepojiť ho so svojím 
životom, aby tak nastala určitá spätná väzba. 
Aby Božie slovo neostávalo iba v intelekte, ale 
cez osobnú skúsenosť s ním  prechádzalo do 
života a aby v tomto prepojení Božieho slova 
so životom Božiemu ľudu veľmi konkrétne 
pomáhala Cirkev. n
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ďalej, je to práve on, na koho sa obrátime so 
svojím problémom.

Podstata duchovného starectva

Slovo „starec“ sa používa aj v nábožen-
skom živote, a to dokonca relatívne často. 
Máme na mysli starca v duchovnom zmysle 
slova, ktorý sa v mnohom podobá bežnému 
pozitívnemu chápaniu „starca“, ale je o čosi 
hlbšie. Duchovný starec je človek, ktorý má 
bohaté skúsenosti s duchovným životom. 
Spravidla je to človek, ktorý prežil desiatky 
rokov na púšti alebo aspoň v niektorom mi-
moriadne prísnom monastieri a nadobudol 
skúsenosti, ktoré sa ničím nedajú nahradiť. 
Je to človek, ktorý sa veľa postí a veľa modlí, 
ba dokonca dosiahol ustavičnú modlitbu 
a postí sa takmer po celý rok. Je to človek, 
ktorý vie z vlastnej skúsenosti, čo je zápas 
o vlastnú spásu, človek, ktorý viedol boj aj 
so samotným diablom, niekedy dokonca vi-
diteľným telesnými očami. Je to jednoducho 
človek, ktorý je celkom preniknutý Svätým 
Duchom, človek naozaj duchovný, človek 
skutočne zbožstvený.

Charakteristické znaky duchovné-
ho starca

Veľmi často, hoci nie úplne nevyhnutne, 
dostáva duchovný starec od Boha zvláštny 
dar, ktorému sa po grécky hovorí kardio-
gnósis, teda poznanie srdca. Ide o schopnosť 
vidieť inému človeku do srdca, teda do jeho 
najvlastnejšieho vnútra, do jeho najtajnejších 
a niekedy aj pred ním samým utajených myš-
lienok, citov, pocitov, zranení, pohnútok.

Ďalším osobitým Božím darom, ktorý 
duchovní starci veľmi často, nie však ne-
vyhnutne, dostávajú, je schopnosť konať 
zázraky. Neraz dokážu zbaviť človeka telesnej 
slepoty, ochrnutia alebo inej telesnej choroby, 
oslobodiť človeka od posadnutosti démonom, 
prípadne privolať alebo zastaviť dážď.

Duchovným starcom je spravidla muž, ktorý 
sa dožil vysokého veku, ktorý je teda starcom 
aj z hľadiska počtu rokov, lebo dosiahnutie 
uvedenej duchovnej výšky si zvyčajne vy-
žaduje relatívne dlhý čas, ale niekedy môže 
ísť aj človeka omnoho mladšieho, napríklad 
štyridsiatnika alebo päťdesiatnika. Hoci je to 
skôr zriedkavé, duchovným starcom nemusí 
byť nevyhnutne človek mužského pohlavia, 
pokojne ním môže byť aj žena.

Duchovný starec je ako lampa postavená na 
svietnik, ktorú nemožno ukryť (porov. napr. 
Mt 5, 14 – 16). Takmer vždy sa ľudia skôr 
alebo neskôr o jeho prítomnosti dozvedia 
a usilujú sa s ním stretnúť. Duchovní starci 
sa zvyčajne takémuto kontaktu s ľuďmi ne-
bránia úplne, ale rozhodne ho obmedzujú na 
takú mieru, ktorá nemôže spôsobiť oslabe-
nie ich kontaktu s Bohom a poškodenie ich 

 slovo na tému

Duchovní
mAjstri

Fenomén starectva
Marcel GajdOš

Čo vám príde na myseľ ako prvé, keď sa povie „starec“? Pravdepo-
dobne to, čo sa uvádza v rôznych jazykových slovníkoch – starec 
je starý muž, človek, ktorý sa dožil vysokého veku, dedo. Niekomu 
sa dokonca môže vybaviť v predstavách osoba, s ktorou má veľa 
problémov, lebo už nie je pracovne aktívna a potrebuje starostli-
vosť zo strany iných. 
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Uvedené významy slova majú skôr ne-
gatívny podtón. Treba však povedať, 
že slovo „starec“ máva aj výslovne 

pozitívny nádych. Celkom dobre si môžeme 
spomenúť na niekoho, kto má síce vysoký vek 
a veľa vrások na tvári, ale napriek tomu by 
sme dali čokoľvek, aby sme sa s ním mohli 
porozprávať. Pokojne môže ísť o našich vlast-
ných rodičov, prípadne o našich vlastných 

starých alebo prastarých rodičov. Ľahko si 
môžeme spomenúť na človeka, ktorý veľa 
prežil a hoci nerozumie výpočtovej technike 
a nevie obratne používať mobilný telefón, 
predsa jeho rada má cenu zlata, lebo je podlo-
žená skutočnou ľudskou múdrosťou a ničím 
nenahraditeľnou životnou skúsenosťou. Keď 
sa ocitneme vo veľkých ťažkostiach, na váž-
nych životných križovatkách, a nevieme ako 
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vlastného duchovného rozvoja, ich vlastnej 
spásy.

Vecou, ktorej sa však každý duchovný starec 
obáva zo všetkého naviac, je pýcha, lebo tá 
oberá každý náš skutok, aj ten najlepší a naj-
užitočnejší, o jeho hodnotu v Božích očiach. 
Ani duchovný starec nie je voči nebezpečen-
stvu pýchy absolútne imúnny, aj on môže 
relatívne ľahko skĺznuť do vysokého zmýš-
ľania o sebe, do pocitu vlastnej dôležitosti 
a veľkého významu. Keby sa to stalo, všetky 
jeho doterajšie námahy by stratili akúkoľvek 
duchovnú hodnotu. Predchádzanie nebezpe-
čenstvu pýchy riešia duchovní starci veľmi 
rôznorodo. Niektorí sa vyhýbajú stretnutiu 
s inými ľuďmi úplne alebo po krátkej komuni-
kácii s nimi odchádzajú na celé mesiace tam, 
kde ich ľudia nenájdu (napríklad pustovníci); 
ďalší si postavia vysoký stĺp, z ktorého iných 
ľudí takmer vôbec nevidia a nepočujú (styliti, 
čiže stĺpnici); ďalší sa nechajú zamurovať do 
miestnosti bez dverí a bez okien, iba s jedným 
malým priezorom (zatvorníci); niektorí sa ná-
ročky začnú správať ako blázni, aby ľudia nad 
nimi pohŕdavo mávli rukou (takzvaní blázni 
pre Krista). Vo všeobecnosti môžeme pove-
dať, že mnohé slová alebo gestá duchovných 
starcov, ak neodhalíme ich skutočný význam, 
môžu na nás robiť dojem niečoho zvláštneho, 
ba dokonca až čudáckeho.

Výraznou črtou duchovných starcov je ich 
hlboká spätosť s prírodou, so stvoreným 
svetom, ktorá sa prejavuje nielen veľkou 
nežnosťou voči všetkému živému, ale niekedy 
aj tým, že divé zvieratá sa správajú k starcovi 
tak, akoby to boli zdomácnení miláčikovia, 
alebo tiež schopnosťou so zvieratami komu-
nikovať im zrozumiteľným spôsobom. Táto 
harmónia so všetkým stvoreným je znamením 
návratu človeka do stavu rajskej blaženosti, 
v ktorom sa zvieratá dobrovoľne podriaďovali 
človeku bez toho, aby na nich vyvíjal akékoľ-
vek násilie.

Nemôžeme celkom opomenúť ani skutoč-
nosť, že veľmi často, hoci nie vždy a nevy-
hnutne, sa pozostatky týchto ľudí po ich 
telesnej smrti nerozkladajú, ale zostávajú 
neporušené. Neraz sú dokonca prameňom 
myra, ktoré mnohým prináša uzdravenie 
z telesných alebo iných neduhov.

Miesto duchovného starectva v ži-
vote Cirkvi

Fenomén duchovného starectva siaha 
v podstate do úplných počiatkov kresťan-
stva a jeho stopy môžeme objaviť v každej 
kresťanskej tradícii. Ak by sme sa chceli 
zahľadieť z toho hľadiska na cirkvi latinskej 
tradície (rímskokatolícke), mohli by sme 
spomenúť najmä Františka Assiského, ktorý 
je známy svojou schopnosťou komunikovať 
so zvieratami, alebo Pátra Pia, ktorý poznal 
hriechy spovedaného človeka ešte skôr, ako 

ich kajúcnik vyslovil. Treba však povedať, že 
uvedený fenomén je rozvinutý predovšetkým 
v cirkvách, ktoré označujeme ako východné. 
Dôkazom sú celé stovky takýchto svätcov 
zapísaných v liturgických kalendároch 
jednotlivých východných cirkví. V podstate 
môžeme povedať, hoci trocha zjednodušene, 
že každý svätec, ktorý má v našom liturgic-
kom kalendári prívlastok prepodobný, bol 
duchovným starcom. Ešte dôležitejším dô-
kazom existencie a dôležitej úlohy starcov vo 
východných cirkvách je však živá prítomnosť. 
Vo východných cirkvách zohráva duchovné 
starectvo v živote veriacich ľudí nemalú 
úlohu aj dnes. Keď uvedení veriaci stoja pred 
vážnym životným rozhodnutím, vždy najprv 
vyhľadajú duchovného starca a spýtajú sa 
na jeho názor. V Egypte je medzi tamojšími 
kresťanmi, ktorí patria do takzvaného kopt-
ského obradu, veľmi rozšírený zvyk zobrať si 
najnevyhnutnejšie veci a počas voľných dní 
vyhľadať a navštíviť niektorého duchovného 
starca. Cieľom je nielen porozprávať sa so 
starcom, ale najmä sa s ním modliť a dostať 
od neho požehnanie. Hoci v iných krajinách, 
napríklad v Rusku, Grécku alebo Egypte, je 
fenomén duchovného starectva aj v súčas-
nosti stále živý, podľa mojich vedomostí, 
žiaľ, v tejto chvíli na Slovensku nijakého 
duchovného starca nemáme. Myslím si preto, 
že by sme mali urobiť všetko, čo je v našich 
silách, najmä sa veľa modliť, aby Kristus as-
poň jedného duchovného starca, radšej však 
viacerých, nechal vyrásť aj v našej vlasti. 
Nepochybne by to našej cirkvi pomohlo nielen 
pri dosahovaní spásy jednotlivých veriacich, 
ale aj pri budovaní a rozvíjaní vlastnej iden-
tity, ktorá je bez duchovného starectva iba 
ťažko mysliteľná.

Konkrétny príklad duchovného 
starectva

Najlepším spôsobom, ako vysvetliť feno-
mén duchovného starectva, s ktorým, žiaľ 
a paradoxne, väčšina z nás pravdepodobne 
nemá osobnú skúsenosť, je uviesť konkrétny 
príklad. Môžeme si napríklad všimnúť du-
chovného starca Ambróza, ktorý žil relatívne 
nedávno – v devätnástom storočí. Jeho život 
sa spája so slávnou Optinskou pustovňou.

Istý veriaci človek, zbožný a remeselne 
i umelecky nadaný, dostal za úlohu utvoriť 
pre Optinskú pustovňu nový ikonostas. Keď 
prácu dokončil a dostal dohodnutú sumu pe-
ňazí, pred odchodom domov zašiel za starcom 
Ambrózom, aby od neho dostal požehnanie 
na spiatočnú cestu. Veľmi sa ponáhľal, lebo 
na druhý deň ho mal navštíviť zákazník s ob-
jednávkou nezanedbateľnej hodnoty. Starec 
ho prijal veľmi milo a pozval ho do svojej 
kélie na šálku čaju. Po jej vypití a krátkom 
rozhovore remeselník predpokladal, že do-
stane požehnanie a pôjde domov. Starec mu 

však povedal: „Prenocuj tu. Zajtra pôjdeš na 
bohoslužby a potom prídeš ku mne na čaj.“ 
Nášmu človeku sa to nepáčilo, ale nemal od-
vahu starcovi odporovať, preto urobil, ako mu 
bolo povedané. Keď na druhý deň dopili čaj, 
Ambróz mu povedal: „Dnes budeš nocovať 
u mňa.“ Remeselník bol rozčarovaný, lebo 
videl, že takýmto spôsobom príde o veľkú 
zákazku, ale nechcel starca uraziť, preto sa 
podriadil. Keď mu na ďalší deň starec povedal, 
aby ešte raz nocoval v monastieri a ešte raz sa 
zúčastnil na bohoslužbách, bol už remeselník 
naozaj nahnevaný. Dokonca začal pochybo-
vať o Ambrózovi, či naozaj má dar vidieť do 
srdca človeka, veď keby ho mal, vedel by, že 
jeho hosť sa musí ponáhľať domov. Až keď 
strávil v monastieri tri noci, starec mu po-
vedal: „Teraz je čas, aby si išiel domov. Choď 
s Bohom! Nech ťa Boh žehná! A po čase sa 
nezabudni Bohu poďakovať!“

Cesta domov ubiehala remeselníkovi veľmi 
dobre, lebo sa neponáhľal, keďže zákazku 
považoval tak či tak za stratenú. Aký bol 
prekvapený, keď po príchode domov zistil, 
že obchod sa uskutoční, lebo zákazníci sa 
z rôznych dôvodov omeškali o tri dni, dorazili 
len niekoľko minút pre ním!

To však nebolo zďaleka všetko. O dva roky 
remeselníkovi veľmi ochorel starší majster, 
ktorý bol mimoriadne šikovný a pracoval 
uňho dvadsať rokov. Keď ležal na smrteľnom 
lôžku, kňaz, ktorý od zomierajúceho odchá-
dzal, povedal: „Nemocný vás volá k sebe. 
Ponáhľajte sa, aby nezomrel.“ Keď majiteľ 
vošiel k chorému, ten sa rozplakal a prosil 
ho: „Odpusť mi, hospodár, môj hriech! Veď ja 
som ťa chcel zabiť!“ Remeselník mu hovorí: 
„Čo to vravíš?!“ Zomierajúci však pokračoval: 
„Áno, chcel som ťa zabiť. Pamätáš si, keď si 
prišiel z Optiny o tri dni neskôr? Traja sme sa 
dohodli – bol to môj návrh – a tri noci sme na 
teba čakali pod mostom, aby sme ti ukradli 
peniaze, ktoré si viezol z Optiny za ikonostas. 
Neostal by si tej noci živý, ale Boh ťa vďaka 
modlitbe niekoho zachránil od smrti bez po-
kánia. Odpusť mi, aby som spokojne vypustil 
dušu!“ Náš veriaci človek s dojatím povedal: 
„Nech ti Boh odpustí, ako aj ja ti odpúšťam!“ 
A v tej chvíli nemocný skonal.

Zdalo sa, že starec Ambróz sa správa divne, 
že je bezohľadný a možno ani nevie, čo robí. 
On to však vedel veľmi presne, ibaže nášho 
veriaceho človeka to nechal pochopiť až ne-
skôr, keď nastal vhodný čas.

Záver

Prosme Svätého Ducha, aby aj v našej vlasti 
vzbudil ľudí, ktorí napokon od neho dostanú 
povolanie k duchovnému starectvu a pomôžu 
nám ako jednotlivcom, našim rodinám i celej 
našej cirkvi viesť taký život, ktorý je Bohu 
milý a prinesie nám potešenie v tomto veku 
a trvalú radosť vo veku budúcom! n
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Keď apoštolský nuncius 
na Slovensku Mons. Ma-

rio Giordana pred niekoľ-
kými mesiacmi prišiel do 

Ľutiny, našiel si trocha 
času na krátky rozhovor. 
Prisľúbil však, že si nájde 

čas a odpovie aj na via-
cero našich otázok. Svoj 

sľub dodržal.

Otec nuncius, ako ste prijali rozhodnutie Svä-
tého Otca Benedikta XVI., ktorým vás preložil 
z Haiti na Slovensko?

Po ukončení štvorročného pobytu na Haiti 
som s radosťou prijal rozhodnutie Svätého Otca, 
ktorý ma preložil do služby pre Cirkev, ktorá je 
na Slovensku. Súčasťou nášho poslania je byť 
k dispozícii službe Cirkvi v akomkoľvek kúte 
sveta. Činí sa to v duchu viery a takpovediac 
aj s misionárskym duchom, aby sme svedčili 
o evanjeliu na celom svete.

Haiti je pre nás málo známa, exotická krajina. 
Čo by ste nám mohli o tomto ostrove pove-
dať?

Je pravdou, že Haiti je krajinou, o ktorej sa 
tu málo hovorí. Informácie o tomto ostrove sa 
sústreďujú na výnimočné katastrofy, ktoré za-
príčiňujú prírodné kalamity, ako boli napríklad 
tropické búrky, uragány a iné. Haiti je prevažne 
katolícka krajina a miestna cirkev je živá. Veriaci 
sa tu usilujú vydávať svedectvo o evanjeliu v nie 
práve najľahšom prostredí. Prevláda tu vysoká 

materiálna chudoba a invázia protestantských 
siekt, pričom nesmieme zabudnúť na prítomnosť 
náboženstva vúdú. To sa odvoláva na dávne 
animistické tradície, ktoré priniesli so sebou 
otroci z Afriky v 16. a 17. storočí. Cirkev na Haiti 
má teda neľahkú úlohu pri ohlasovaní Božieho 
slova, pri zachovávaní pravej viery a pri dávaní 
nádeje ľuďom do budúcnosti.

Prejavovala sa nejako v pastorácii blízkosť Kuby 
s jej komunistickým režimom?

Napriek tomu, že sa Haiti nachádza geogra-
ficky blízko Kuby, miestna cirkev nie je zvlášť 
ovplyvňovaná životom a mentalitou tohto ostro-
va. Kuba je aj v súčasnosti ostrovom, ktorý jej 
komunistický režim udržiava stále hermeticky 
uzavretý. Medzi dvoma cirkvami týchto krajín 
však existujú dobré vzťahy. Vzájomne sa sna-
žia pomáhať si predovšetkým v charitatívnej 
oblasti.

O obyvateľoch Latinskej Ameriky i o Slovákoch 
sa hovorí, že sú temperamentní. Všimli ste si aj 

vy isté spoločné črty týchto národov?
Je pravdou, že národy Latinskej Ameriky sú 

prirodzene temperamentné a radi vyjadrujú 
svoje emócie gestami a okázalými ceremóniami. 
Doteraz som nemal možnosť spoznať zvláštne 
vlastnosti slovenského ľudu, ale z prvého doj-
mu, ktorý som získal, môžem povedať, že som 
si všimol veľkú srdečnosť a úctu, teda danosti, 
ktoré charakterizujú dobrého, otvoreného 
a štedrého ducha.

Napriek tomu, že na Slovensko prichádzate 
z takej diaľky, pôsobili ste istý čas aj v sused-
nom Rakúsku. Mali ste vtedy nejaké kontakty 
so Slovákmi a slovenskou cirkvou?

Moja služba na Apoštolskej nunciatúre v Ra-
kúsku spadá do rokov 1990 – 1991. Bol to čas, 
keď ešte neboli dostatočne rozvinuté kontakty 
so Slovenskom. Z tohto dôvodu som nemal 
zvláštne správy o živote v tejto krajine. Ale už 
vtedy sa vedelo, že Cirkev na Slovensku bola 
vždy silná a napriek ťažkostiam nemala strach 
vyznávať otvorene svoju vieru.

Medzi vaše prvé vystúpenia pred Slovákmi 
patrila návšteva Ľutiny. Ako na vás zapôsobili 
gréckokatolíci?

Moja návšteva v Ľutine bola skutočne krásna 
a zaujímavá. Dojem, ktorý vo mne zanechali 
gréckokatolícki veriaci, je veľmi hlboký. Vní-
mam ich ako živú Cirkev, zakorenenú vo svojej 
stáročnej tradícii viery.

 rozhovor

u Jeho Excelencia Mons. Mario Giordana, titulárny arcibiskup minorský, sa narodil 
16. januára 1942 v Barge (Cuneo, Taliansko). Kňazskú vysviacku prijal 25. júna 1967. 
Získal doktorát z kanonického práva. V roku 1976 vstúpil do diplomatických služieb Svätej 
stolice. Najprv pôsobil na Apoštolskej nunciatúre v Indonézii, potom na štátnom sekretariá-
te. Následne bol preložený na Apoštolskú nunciatúru vo Švajčiarsku, Francúzsku, Rakúsku 
a Taliansku. Za apoštolského nuncia na Haiti bol vymenovaný 27. apríla 2004 a biskup-
skú vysviacku prijal 29. mája 2004. Svätý Otec Benedikt XVI.  ho 14. marca 2008 vymeno-
val za apoštolského nuncia na Slovensku. Hovorí po francúzsky, anglicky a španielsky. 

Pozitívna skúsenosť  
s gréckokatolíkmi

Prešovský metropolita J. Babjak SJ a apoštolský nuncius M. Giordana na tohtoročnej odpustovej slávnosti v Ľutine. Snímka: M. Žarnayová
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Bol to váš prvý kontakt s katolíkmi východného 
obradu?

Tohtoročná mariánska púť do Ľutiny bola 
mojím prvým stretnutím s gréckokatolíkmi. Ako 
som už povedal, bola to pre mňa veľmi pozitívna 
skúsenosť. Bolo dojímavé vidieť tak veľa ľudí 
v blízkosti svätyne, ktorí sa aktívne a so živou 
vierou zúčastňovali na svätej liturgii.

Ako ste vnímali slávenie našej liturgie?
Skutočnosť, že som mohol sláviť liturgiu spolu 

s gréckokatolíckymi biskupmi a kňazmi, bola pre 
mňa pravou skúsenosťou Cirkvi. Veľa prvkov 
tejto svätej liturgie ma zvlášť oslovilo. Spome-
nul by som predovšetkým zmysel pre posvätno 
a úctu k Božiemu slovu a k Eucharistii.

Váš predchodca navštívil viacero našich gréc-
kokatolíckych pútnických miest. Budete kráčať 
v jeho stopách?

Istotne bude pre mňa veľkým potešením môcť 
navštíviť, ako učinil môj predchodca, ďalšie 
gréckokatolícke svätyne, v ktorých sa umenie 
zjednocuje so svätou liturgiou a vytvárajú ako-
by jedno telo v tejto úctyhodnej tradícii, ktorá 
prešla až k nám s mnohými obetami a  s veľkým 
utrpením.

Slovo bude o pár mesiacov oslavovať 40 rokov 
od svojho vzniku. Čo by ste tomuto časopisu 
i jeho veľkej rodine čitateľov zaželali?

Predovšetkým by som časopisu Slovo rád za-
želal všetko najlepšie. Mojím úprimným želaním 
je, aby naďalej pokračoval v šírení dobra medzi 
ľuďmi, pomáhal im stále brániť a zachovávať 
pravé hodnoty, ktoré sú základom ľudského 
a kresťanského života. Taktiež želám jeho čita-
teľom, aby v ňom nachádzali hodnotnú potravu 
pre svoju vieru, ktorá vychádza z Božieho slova 
a zo vznešených tradícií svätých otcov.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš

Diplomatické styky SR s Vatikánom

Československo a Vatikán nadviazali diploma-
tické styky v roku 1920.

Prvým nunciom v Československu bol v ro-
koch 1920 – 1923 arcibiskup Clemente Micaea. 
Práve on 13. februára 1921 vysvätil prvých 
troch slovenských biskupov – Mons. Mariána 
Blahu, Mons. Karola Kmeťka a Mons. Jána Voj-
taššáka. Na jeho návrh Svätá stolica 29. mája 
1922 vymenovala biskupa Pavla Jantauscha za 
apoštolského administrátora pre slovenskú časť 
Ostrihomskej arcidiecézy so sídlom v Trnave.

Druhým nunciom sa stal arcibiskup Mons. 
Francesco Marmaggi. Za jeho pôsobenia sa 
vzťahy medzi ČSR a Svätou stolicou dostali 
do veľkej krízy kvôli zavedeniu rozluky medzi 
Cirkvou a štátom. Mons. Marmaggi prejavoval 
otvorené sympatie Slovákom, ktorí ho masívne 
podporili. Napriek tomu bol na žiadosť vlády 
odvolaný do Ríma.

Tretí nuncius, arcibiskup Mons. Pietro Ciriaci, 
prišiel do Prahy v roku 1927, najprv ako spl-
nomocnenec Svätej stolice, aby urovnal napäté 
vzťahy s vládou. Ako nuncius od roku 1928 mal 
významný podiel na uzavretí modus vivendi, 
ktorý riešil aspoň zásadné otázky vzťahu štátu 
a Cirkvi. Nuncius Ciriaci spoznal osobitosti Slo-
vákov i ich zložitého postavenia v 1. ČSR a v zá-
pase za autonómiu slovenského národa stál na 
jeho strane. Na diplomatický nátlak vlády bol 
však aj on v roku 1933 z Prahy odvolaný.

Štvrtým nunciom bol arcibiskup Mons. Save-
rio Ritter. Do funkcie nastúpil v roku 1935. Po 
vzniku Slovenského štátu bol poverený vede-
ním novozriadenej apoštolskej internunciatúry 
a z Prahy prišiel do Bratislavy. No slovenská 
vláda ho neprijala, lebo nepovažovala za vhod-
né, aby nuncius prišiel do nového štátu priamo 
z Prahy. 

Počas Slovenskej republiky (1939 – 1945) až 
do jej zániku nebol v Bratislave nuncius, ale 
chargé d‚affaires Mons. Giuseppe Burzio. Jeho 
diplomatické pôsobenie v Bratislave charakte-
rizovali veľmi napäté vzťahy. Ich príčinou boli 
najmä protižidovské opatrenia, rasové zákono-
darstvo, deportácia Židov a postoje slovenských 
štátnikov.

Po obnovení Československej republiky došlo 
k obnove diplomatických stykov medzi českoslo-
venskou vládou a Vatikánom. V máji 1946 sa do 
Prahy vrátil Mons. Saverio Ritter ako apoštolský 
internuncius. Pre aktivity podporujúce jednotu 
biskupov voči totalitnému režimu bol na prianie 
vlády v marci 1949 ako nežiaduci odvolaný. 
Krátko na to boli diplomatické styky so Svätou 
stolicou a ČSR de facto prerušené. 

Po páde železnej opony a komunizmu v no-
vembri 1989 vznikla možnosť opäť nadviazať 
diplomatické styky so Svätou stolicou. Apoš-
tolským nunciom v ČSFR sa 30. júna 1990 stal 
arcibiskup Mons. Giovanni Coppa. Po rozdelení 
Československa 1. januára 1993 sa arcibiskup 
Giovanni Coppa stal nunciom pre Česko a Slo-
vensko so sídlom v Prahe. Po štyridsaťročnej 
odmlke prispel svojím pôsobením k obnove klad-
ných vzťahov medzi ČR, SR a Svätou stolicou.

15. júla 1994 odovzdal svoje poverovacie 
listiny apoštolský nuncius arcibiskup Mons. 
Luigi Dossena, ktorý svoju misiu na Slovensku 
ukončil na jar 2001. Počas svojho pôsobenia 
v Bratislave vybudoval nové sídlo nunciatúry 
a pripravil Základnú zmluvu medzi Sloven-
skou republikou a Svätou stolicou, ktorá bola 
podpísaná a ratifikovavaná v roku Veľkého 
jubilea 2000. Okrem toho sa zaslúžil o zriadenie 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, čo bolo 
výslovnou žiadosťou pápeža Jána Pavla II.

Druhým apoštolským nunciom na Slovensku 
bol arcibiskup Mons. Henryk Józef Nowacki. 
Svoje poverovacie listiny na Slovensku odovzdal 
10. mája 2001. V roku 2007 bol však vymeno-
vaný za apoštolského nuncia v Nikarague a jeho 
miesto po vymenovaní Benediktom XVI. zaujal 
15. marca 2008 Mons. Mario Giordana. n

Otec šéfredaktor, 
som 30-ročné slobodné dievča a mám 
problém so sexuálnym životom. Som 
z toho veľmi zúfalá a zničená, lebo 
neviem, čo ďalej a občas rozmýšľam 
o samovražde.

Janka

Milá Janka, 
vravieva sa, že nič sa neje také horúce, 
ako sa uvarí. V tvojom prípade je to po-
dobné. Keď som si prečítal tvoj list, našiel 
som tam tri veľké problémy.

Prvým je túžba po sexuálnom živote. 
Nemôžem tvrdiť, že sex nepatrí do života 
človeka, lebo by to bolo klamstvo. Ale sex 
patrí do manželstva. Ak napriek tomu, 
že si slobodná, máš sklony k sexuálnemu 
životu, musíš sa im brániť a nepodľahnúť. 
Ak človek chce, tak s Božou pomocou 
to aj dosiahne. Treba však pre to urobiť 
maximum. V prvom rade zničiť všet-
ky lákadlá, ktoré ťa k tomu nabádajú. 
Môže to byť internet, televízia, ale aj isté 
zoskupenia mladých ľudí. Stráň sa toho, 
inak si nedokážeš udržať čistú myseľ. Ak 
bude tvoja myseľ čistá, časom bude čisté 
aj telo. Potom je nutné nebyť často sám. 
Treba vyhľadávať spoločnosť takých ľudí, 
pri ktorých sa správam striedmo. Veľmi 
pomôže, ak nemám voľný čas, teda ak sa 
ho naučím efektívne využívať pre rôzne 
koníčky a podobne. Toto všetko je však 
len ľudská námaha. Treba ju doplniť 
Božou milosťou očistenia skrze sviatosť 
zmierenia. Stále, hoci aj každý deň, ak 
padneš do hriechu, vyhľadaj zmierenie so 
svojím Otcom skrze rozhrešenie (rozvia-
zanie z pút hriechov) z rúk kňaza. Ideálne 
je vybrať si vlastného spovedníka.

Druhý problém spočíva v osamelos-
ti. Nemýľ sa, toto nie je zdroj tvojich 
problémov, len jeden z nich. Vyhľadávaj 
spoločenstvá, kde si môžeš nájsť partnera 
na spoločný život, nielen na sex. Dnes 
sa mladí ľudia neradi viažu, no aj skrze 
modlitbu a otvorené oči dúfam, že nájdeš 
spriaznenú dušu.

Tretím problémom je samovražda. Tá 
nič nevyrieši. To nie je riešenie problé-
mov, ale únik od nich. Ak si veriaca, tak 
ani neuvažuj o tomto pseudoriešení. 
Môže ťa vrhnúť do ešte väčších múk, aké 
prežívaš teraz.

Viac sa o týchto problémoch dočítaš 
v neskorších vydaniach Slova v rubri-
ke Slovo v rodine. Dúfam, že nájdeme 
odborníkov, ktorí vďaka svojej skúsenosti 
a poznatkom poskytnú konkrétnejšie rie-
šenia aj na tieto tvoje problémy. Škoda, 
že si neuviedla aspoň mailovú adresu – 
pokúsili by sme sa ti pomôcť konkrétnej-
šie, než na stránkach časopisu.

o. Juraj Gradoš

listáreň
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 spoločnosť

Dnešní tridsiatnici patria do kategórie 
tzv. Husákových detí. Pochádzajú z po-
pulačnej „explózie“ rovnako silných 

povojnových ročníkov. Tieto silné ročníky však 
v našej generácii asi dostali červenú.

Vďaka poklesu plodnosti sme sa v tomto 
ukazovateli dostali až na chvost Európskej 
únie. Náš vládny kabinet sa rozhodol zakro-
čiť – zvýšil príspevky pri narodení prvého 
dieťaťa a uvažuje sa aj o ďalších finančných 
výpomociach.

Napriek tomu sa populačná kríza na Slo-
vensku prehlbuje. Z údajov za minulý rok, 
ktoré nedávno zverejnil Eurostat, vyplýva, že 
Slovensko už druhý raz v rade malo najnižšiu 
úhrnnú pôrodnosť v Európskej únii.

Aj keď údaje ešte nie sú kompletné, je isté, 
že na jednu ženu od 15 do 49 rokov tu šta-
tisticky pripadá iba 1,25 dieťaťa, čo je hlboko 
pod takzvanou záchovnou hodnotou. Tejto jav 
je dlhodobý. Už od roku 2000 sa pôrodnosť 
pohybuje pod hranicou 1,3 dieťaťa. Aby sa 
populácia prirodzene obnovovala, treba mať 
najmenej dve deti. Lenže to si mnohí nemôžu 
dovoliť ani s podporou štátu.

Tento rok vyplatí štát pri narodení prvého 
dieťaťa 25-tisíc korún (830 eur). Od budúceho 
roka to má platiť aj pri narodení druhého a tre-
tieho dieťaťa. Okrem toho sa o 100 korún (asi 
tri eurá) zvýši prídavok na dieťa a rodičovský 
príspevok má do roku 2010 dosiahnuť úroveň 
minimálnej mzdy.

Demograf Branislav Bleha z Prírodovedeckej 

fakulty UK hovorí, že „zvyšovanie príspevkov 
je príkladom ,tíšiacich’ opatrení, ktorými sa 
má zmeniť populačný vývoj, nie jeho dô-
sledky“. Aj tie si však podľa neho vyžadujú 
okamžité riešenia.

Podobná situácia ako u nás je aj v Rumun-
sku. O čosi lepšie sú na tom Portugalsko 
a Malta. Kedysi podobný problém mali aj ďal-
šie štáty zväčša v južnej Európe – Španielsko, 
Taliansko a Grécko. Odvtedy sa však situácia 
zmenila. V mnohých európskych krajinách, 
dokonca aj v Česku, úhrnná pôrodnosť stú-
pa – v niektorých už od roku 2000, v iných 
kratšie.

Eurostat píše, že sčasti k tomu môže viesť 
„doháňanie odkladu rozhodnutia mať deti“. 
Keď ženy rodia neskôr, úhrnná pôrodnosť sa 
najprv zníži, neskôr nasleduje jej „obnova“. 
Mnohé však nestihnú mať viac ako jedno 
alebo dve deti. U nás sa pôrodnosť po mier-
nom náraste po roku 2002 ostatné štyri roky 
výrazne nepohla od hodnoty 1,25.

Kým detí z dlhodobého hľadiska ubúda, 
starých ľudí je čoraz viac. S nimi pribúda 
aj nárokov na dôchodky. Bleha si myslí, že 
starnutie populácie „jednoznačne potvrdzu-
je správnosť dôchodkovej reformy“, aj keď 
pripúšťa, že dôchodkové zabezpečenie bude 
mať problémy.

Populačný vývoj nepodceňuje ani guvernér 
Národnej banky Slovenska Ivan Šramko. Po 
mimoriadnom rokovaní vlády o dôsledkoch 
svetovej finančnej krízy povedal, že najmä 

z tohto dôvodu bola potrebná dôchodková 
reforma. Vláda napriek tomu druhý pilier 
spochybňuje a premiér ho chce opäť otvoriť.

Keď sa opýtate manželov Zuzany (32) a Ľu-
bomíra (34) Lehotskovcov, koľko majú detí, 
s úsmevom zvyknú odpovedať: „K dnešnému 
dňu štyri.“ Hoci obaja pochádzajú z dvoj-
detných rodín, svojich štyroch potomkov 
nepovažujú za niečo nezvyčajné. „Zrejme sme 
obaja nastavení na život vo veľkej rodine,“ 
tvrdí Ľubomír. Na dnešné slovenské pomery 
neobvykle veľká rodina žije v paneláku na 
sídlisku Ťahanovce v Košiciach. Nie v luxuse, 
ale ani v biede. „Deti nie sú o peniazoch,“ 
tvrdia svorne rodičia Zuzky (12), Karin (11), 
Barborky (9) a Ľubomíry (7).

Zuzana i Ľubomír sú novinári. Náročné 
povolanie sa podľa nich s rodinnými povin-
nosťami dá zladiť. „Poznám menšie rodiny, 
ktoré sa nedostanú na divadelné či filmové 
predstavenie, ako je rok dlhý. My sa aj šesťkrát 
do roka vyberieme na cesty. Pre mňa sú deti 
motorom,“ vysvetľuje Ľubomír.

Nepriaznivý demografický vývoj na Slo-
vensku ich neprekvapuje. Sú presvedčení, 
že klesajúca pôrodnosť je odrazom celkovej 
spoločenskej klímy nainfikovanej filozofiou 
konzumu. „Hmotné statky povýšila spoloč-
nosť na najvyššiu hodnotu. Z detí sa stal len 
akýsi doplnok manželského života,“ myslí 
si Zuzana. Lehotskovcom sa finančná kríza 
zatiaľ vyhýba a nemusia sa báť, že by svoju 
väčšiu rodinu nevedeli uživiť. n

NajNižšia pôrodNosť
je dNes u Nás

Mikuláš jeSeNSKý, juraj GRadOš
Snímka: livingtheology.net
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Niet takých slov, ktorými by som vy-
jadrila svoju vďačnosť Najsvätejšej 
Trojici, Presvätej Bohorodičke Panne 

Márii a svätému Jozefovi za všetky milosti, 
ktoré nám preukazujú.

Pred 11 rokmi nastal zlom v mojom živote, 
keď som bola vďaka nekonečnému Božiemu 
milosrdenstvu, na mocný príhovor Panny 
Márie a sv. Jozefa uzdravená.

Pred operáciou, ktorá ma čakala, som pove-
dala: „Pane Bože, ak chceš, aby som zomrela, 

tak zomriem. Nech sa stane tvoja svätá Božia 
vôľa.“ Ale láskavý a dobrotivý nebeský Otec 
si neprial smrť hriešnika, ale moje obrátenie 
a dobro. Na moje odovzdanie sa do jeho svä-
tej vôle odpovedal mimoriadne láskavo. Keď 
som si po operácii priložila ruky na brucho, 
bolesti ustúpili toľkokrát, koľkokrát som to 
urobila. Iné pacientky potrebovali injekcie. 
Z celého srdca za to ďakujem. 

Všemohúci a milosrdný Boh, ktorý je 
nekonečná láska, urobil v mojej rodine 

veľa viditeľných aj neviditeľných zázrakov: 
obrátenie po viac ako 50 rokoch života – vy-
konaná svätá spoveď, mimoriadna ochrana 
života pri cestovaní autom; cez sviatosť 
pomazania chorých mi boli udelené veľké 
milosti – viaceré uzdravenia a oslobodenia. 
Považujem túto sviatosť za dotyk nekonečnej, 
odpúšťajúcej, milosrdnej, oslobodzujúcej 
a uzdravujúcej moci Božej lásky. Slovami sa 
to ani nedá vyjadriť.

Neustále ďakujem Najsvätejšej Trojici a Pan-
ne Márii za všetky milosti. Veľmi milujem 
Pannu Máriu a cez ňu Najsvätejšiu Trojicu. 
Vždy sa snažím držať Božiu matku za ruku 
ako malé dieťa, aby sa prihovárala za mňa 
i za mojich blízkych a orodovala za nás a za 
všetkých, ktorých nám Pán Boh dal do srdca 
a do modlitieb.

Veľmi rada sa modlím ruženec, ktorý je 
zbraňou proti zlému. Panna Mária ním 
spútava diabla a obmedzuje jeho moc a pô-
sobenie. 

Panna Mária je najláskavejšia, najsta-
rostlivejšia mamička na svete a najistejšia, 
najkratšia cesta k Bohu. S ňou sa určite 
nevzdialime od jej syna Pána Ježiša.

Chcem z celého srdca ďakovať Najsvätejšej 
Trojici nádherným Magnifikatom, ktorým 
Panna Mária ďakovala za všetky milosti, 
ktoré jej preukázal a preukazuje i nám: „Ve-
lebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, 
mojom Spasiteľovi...“ n

svedectvo

 BIBlICké otáZNIky MaRICe kIPIkaŠoVeJ

Je pravda, že kameň má aj duchovný význam?

Palestína je bohatá na kamene a roľníci 
ich museli vyberať každoročne z polí 
(Iz 5, 2). Kamením sa zahadzovali 

studne a polia nepriateľov (2 Kr 3, 19. 25),  
hroby bezbožníkov (2 Sam 18, 17). Už 
v najstarších dobách sa kameň využíval na 
roznecovanie ohňa, výrobu nádob, nožov 
(Joz 5, 2) a obetných stolov (Ez 40, 42). Do 
kameňa bývali vyryté správy a dokumenty 
(Ex 24, 12). Používali sa na stavbu hrádzí, 
hradieb, domov, chrámov, mostov, vodovo-
dov a pod. Uzatvárali sa nimi studne, cis-
terny a hroby (Gn 29, 2), označovali medze 
a rázcestia (porov. Jer 31, 21). Našli svoje 
využitie aj vo vojenstve (Sdc 20, 16), v ob-
chode ako závažie (Dt 25, 13) a v súdnictve 
(na kameňovanie).

Obrazne kameň naznačuje tvrdosť, za-
tvrdnutosť (Ez 36, 26), no aj pevnosť a silu 
(Jób 6, 12) alebo krásu (Iz 54, 11 – 12), či 
bezvedomie (1 Sam 25, 37). Býva dokonca 
obrazom Mesiáša (Iz 28, 16). V Novom 
zákone sa spomína ako mlynský kameň 
(Lk 17, 2), hrobový kameň (Mk 16, 3n), 
kamenná socha (Sk 17, 29) či drahokam 
(Zjv 21, 11 – 21).

Kristus je prirovnaný k uholnému kameňu 
(Lk 20, 17) a ku kameňu, na ktorom sa do-
láme každý, kto naň padne, a ktorý rozdlávi 
každého, na koho padne (Mt 21, 44). Ježiš je 
pokladaný aj za základný kameň a kresťania 
majú byť živými kameňmi v duchovnom 
dome (1 Pt 2, 4n). n

Ďakujem
ctiteľka Božieho milosrdenstva a Svätej rodiny

16. novembra 2008 

náš emeritný prešovský 

biskup Ján hirka  

oslavuje svoje 85. 

narodeniny. Pri tejto 

príležitosti mu v mene 

redakcie a v mene 

čitateľov Slova prajeme 

zdravie, dlhý život plný 

darov Presvätého Ducha, 

aby nás múdro a v láske 

viedol k Bohu a vždy 

a všade svojím slovom i príkladom ohlasoval Krista,  

Božie Slovo.

Živite ľudije na blaho svita našomu jepiskopu mnohaja lita!

Mikuláš Kasarda

Chvála podjesene
Chválim vás, oráčiny svieže,

i teba, rodná rieka,

tak ako chváli voľnosť väzeň...

Oj, ako neutekať

za vami, slnečnice v poliach,

za tebou, kukuričný les

i s repniskami dookola,

s mámením poľných ciest.

...

Viem, na človeka sa nesvedčí,

aby mu slza hrala v oku.

To iba hroznu svedčí rosa

a človek prostred babích liet,

ako sa letu tešil dosiaľ,

i jeseň túži uvidieť.

úryvok
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Richard HaRVIlKO

Iste mi mnohí dajú za pravdu, že ta-
kéto zakončenie vety vychádza z nás 
ľudí, zväčša kresťanov, pri mnohých 
rozhovoroch. Tak, ako sú rozmanité 
a často i zložité naše vzťahy so živý-
mi, aj postoje k zosnulým sa v mno-
hých ľuďoch a situáciách rôznia.

Jedni si na nich spomínajú s radosťou, iní s hne-
vom, ba niektorí dokonca i so strachom. A taká 
je potom aj naša úcta či neúcta k nim.

Starý zákon

Už v najvzdialenejšej predhistórii aj tí najprimitív-
nejší ľudia dbali o to, aby si starostlivosťou o pohreb-
né obrady uctili svojich mŕtvych a aby ostali s nimi 
v styku. Táto starostlivosť v jej rozličných formách 
hovorí o presvedčení o nejakom ďalšom živote člove-
ka, ktorý je za hranicou jeho telesnej smrti. Izraelský 
národ poznal to, že život je posvätný dar, v ktorom 
Boh žiarivo ukazuje svoje tajomstvo a svoju štedrosť. 
Preto zachovával podstatu týchto svojich stáročných 
tradícií. Izraeliti, ako napr. Abrahám, vynakladali 
veľkú starostlivosť príprave svojich pohrebov i hro-
bov, čo bolo veľmi úzko spojené s rodinnou pietou. 
Podobne ako Dávid vyjadrovali bolesť žijúcich gesta-
mi smútku – nariekaním, pôstom, obliekaním sa do 
vrecoviny i roztŕhaním šiat. Alebo podobne ako Tóbi 
verne zachovávali obradné pochovávanie aj napriek 
ohrozeniu svojho života, lebo ostať bez pohrebu bolo 
pre nich nešťastím, kliatbou a strašnou potupou, 
jedným z najstrašnejších trestov.

Božie zjavenie postavilo medze zvykom, ktoré sa 
v okolitých národoch viazali na poverčivé názory. 
Mnohé zvyklosti boli len prejavmi bolesti, ale mnohé 
mali rituálny charakter, ktorého pôvodný význam 
nepoznáme. Zväčša to bol kult mŕtvych a rituály 
„zabezpečovali“ ochranu pred ich zhubným pôso-
bením.

Z toho vychádzal v Božom slove zákaz rituálneho 
strihania vlasov a zárezov do tela, lebo sa uplat-
ňovali v Baalovom kulte. Boh Izraelitom zakázal 
vyvolávanie duchov. To bolo v dobe, keď mágia pre-
kvitala a praktizoval sa špiritizmus a s ním spojené 
veštenie a čarodejníctvo.

V Izraeli, kde nebolo kultu mŕtvych (ako napr. 
u Egypťanov), tieto obrady, modlitby a zmierne 
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obety za hriechy mŕtvych, spojené s nádejou 
na vzkriesenie, mali za cieľ predovšetkým to, 
aby zaistili mŕtvym pokojný stav a pripojili 
ich k svojmu ľudu, keď sa uložili k svojim 
otcom.

Nový zákon

Boh pomaly a postupne previedol svoj vyvo-
lený ľud od pohanských zvyklostí, ktoré boli 
preplnené beznádejou, až k nádeji na vzkrie-
senie, ktoré dokonale zavŕšil na vlastnom 
tele Ježiš Kristus. Sám Ježiš nerušil pohrebné 
zvyklosti svojej doby, a to ani vtedy, keď 
vyhlásil, že výzva nasledovať ho je viac ako 
posvätná povinnosť pochovať si otca. Veľmi 
vážne však upozornil človeka na skutočnosť 
opravdivej smrti, ktorá spočíva v hriechu. 
Smrť tela, pre mnohých bláznivo, nazval iba 
spánkom. Vopred prežíval potupu svojej smrti 
odsúdenca, pozbaveného obvyklej pohrebnej 
pocty. Túto poctu sa mu niektorí snažili pre-
ukázať, ale napokon im anjel v paschálnom 
ráne zmaril tento úmysel hovoriac: „Vstal 
z mŕtvych, niet ho tu.“

Človek podľa Svätého písma a uče-
nia Cirkvi

Ľudská osoba, stvorená na Boží obraz, je by-
tosť telesná i duchovná. Biblické rozprávanie 
vyjadruje túto skutočnosť symbolickou rečou. 
Hovorí, že „Boh utvoril z hliny zeme človeka 
a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa 
stal človek živou bytosťou“. Vo Svätom písme 
výraz duša často označuje ľudský život alebo 
celú ľudskú osobu. Ale označuje tiež to, čo je 
v človekovi najvnútornejšie a najcennejšie – 
duša znamená duchovný princíp v človeku.

Aj telo človeka má podiel na dôstojnosti 
Božieho obrazu: oživuje ho duchovná duša 
a celá ľudská osoba je určená na to, aby sa 
v Kristovom tele stala chrámom Ducha.

Cirkev učí, že každú duchovnú dušu bez-
prostredne stvoril Boh, že je nesmrteľná, ne-
zaniká, keď sa pri smrti odlúči od tela, a znova 
sa spojí s telom pri konečnom vzkriesení.

Zosnulí a pravá telesná i duchovná 
úcta k nim

Vo svetle veľkonočného tajomstva smrti 
a vzkriesenia Ježiša Krista, ktorý je našou 
jedinou nádejou, sa odhaľuje kresťanský 
zmysel smrti. Cirkev ako dobrá matka nosila 
kresťana vo svojom náručí počas jeho pozem-
ského putovania. Sprevádza ho aj na konci 
jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcových 
rúk. Obetuje Otcovi prostredníctvom Krista 
dieťa jeho milosti a s nádejou ukladá do zeme 
semeno jeho tela v nádeji, že vstane v sláve. 
Preto s telami zomrelých treba zaobchádzať 
s úctou a láskou. Pochovávanie mŕtvych je 
skutkom telesného milosrdenstva, je uctením 

Božích detí – chrámov Svätého Ducha. Kres-
ťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi, 
ktorého cieľom je vyjadriť spoločenstvo so 
zosnulým a ohlasovať spoločenstvu zídenému 
na pohrebe slová večného života, na ktoré 
v modlitbách čaká. Vrcholom tohto slávenia je 
liturgia Eucharistie. Vo Svätom Duchu obetuje 
Otcovi Kristovu obetu smrti a zmŕtvychvsta-
nia. Žiada ho, aby jeho dieťa bolo očistené od 
svojich hriechov a ich následkov a aby bolo 
pripustené k plnosti stolovania na hostine 
Veľkej noci v Božom kráľovstve. Spoločenstvo 
veriacich, a predovšetkým rodina mŕtveho sa 
takto slávenou Eucharistiou učí žiť v spolo-
čenstve s tým, „ktorý usnul v Pánovi“. A keď 
prijímajú Kristovo Telo, ktorého je živým 
údom, spolu s Kristom sa za neho modlia.

Putujúca Cirkev veľmi dobre pochopila toto 
spoločenstvo celého tajomného tela Ježiša 
Krista a hneď od prvokresťanských čias si 
veľmi nábožne uctievala pamiatku zosnulých, 
a keďže „je svätá a spasiteľná myšlienka mod-
liť sa za mŕtvych, aby boli zbavení hriechov“, 
obetovala za nich aj svoje orodovania. Cirkev 
sa modlí za duše zosnulých, ktorí po svojej 
smrti podstupujú očisťovanie v očistci, aby 
mohli vojsť do Božej radosti. Naše prosby za 
nich nielenže im môžu pomáhať, ale môžu 
urobiť účinnejším aj ich orodovanie za nás.

Veríme, že tí, ktorí zosnuli a predišli nás do 
nebeského kráľovstva, tvoria nebeskú Cirkev. 
Vo večnej blaženosti vidia Boha takého, aký 
je. Tu sa tiež na rozličnom stupni podieľajú 
na Kristovej božskej vláde v jeho sláve. Oro-
dujú za nás a pomáhajú nám v našej slabosti 
svojou bratskou starostlivosťou.

Takisto sa netreba vzdávať nádeje na večnú 
spásu osôb, ktoré si spôsobili smrť. Boh im 
môže poskytnúť, a to cestami, ktoré pozná len 
on sám, príležitosť na spásnu ľútosť.

Naša úcta alebo skôr neúcta

Kresťania majú poznať tieto skutočnosti 
a odpovedať si na otázku, či nejakým spô-
sobom prejavujú úctu a pomáhajú svojim 

zosnulým vidieť Boha z tváre do tváre. Samo-
zrejme, staráme sa o prípravu pohrebu i hro-
bu, prejavujeme účasť nad stratou blízkeho 
človeka zármutkom, patrične sa obliekame, 
zúčastňujeme sa na pohrebných obradoch, 
prinášame obety a dary a zabezpečujeme 
slávenie svätých liturgií…

Ktovie, či sa prostredníctvom týchto praktík 
nevzďaľujeme od pravej viery a nestávame sa 
vlastne pokrstenými pohanmi.

Kresťania smútok prejavovaný silnými 
nárekmi nahradili žalmami a biblickými čí-
taniami. My však často až prehnane plačeme 
nad tými, ktorí nás predišli, aj keď sme ich 
možno až tak neobľubovali. Obliekame si 
čierne šaty z úcty k tým, ktorí si už obliekli 
šaty nebies, a nehľadíme ani na svoje zdra-
vie, napr. v prípade veľkých letných horúčav. 
Sme otrokmi týchto praktík a nedajbože, aby 
niekto neplakal alebo nenosil čierne šaty 
do výročia, lebo by tým preukázal nelásku. 
Hroby našich blízkych musia byť veľkolepé 
a parádnejšie ako ostatné, pretože my na to 
máme. Spĺňame si povinnosti, zúčastňujeme 
sa na obradoch. Nudíme sa, no „len nech kňaz 
poriadne zapečatí“. Obetujeme na panychýdy 
a sväté liturgie (možno aj na celý rok), ale na 
mnohé ani neprídeme, a ak áno, nemáme zá-
ujem byť na nich plne účastní. Nepotrebujeme 
sami prijať sviatosť zmierenia ani Eucharistie. 
Myslíme si, že to ako pomoc našim zosnulým 
bude stačiť, veď sme zaplatili kňazovi…

Nebude.
Tento plač a čierna farba, stavanie pomníkov 

na vlastnú oslavu a ľahostajnosť vo sviatost-
nom živote sa priečia viere v zmŕtvychvstanie 
a vôbec nepomôžu našim zosnulým, hoci by 
sme akokoľvek dobre o nich hovorili, keď náš 
život svedčí o niečom úplne inom.

Vo svetle Božieho slova, pomocou sviatostí 
a učiteľského úradu Cirkvi sme aj my živí vo-
laní k obráteniu a premene zmýšľania o spáse 
človeka, aby prostredníctvom spoločenstva 
svätých celá Cirkev mohla odporúčať všetkých 
zosnulých do tohto Božieho milosrdenstva 
a obetovať za nich prosby. n

 otáZka PRe VáS 

Ako najčastejšie prejavujete svoju úctu zosnulým? 

Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.

spomínaním 18 %

návštevou cintorína 14 %

modlitbou 60 %

zapálením sviečky 4 % 

nijako 4 % 
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Len čo Zelucha ostala sama, uvedomila 
si, že Jozef môže povedať Putifarovi 
pravdu. Rozhodla sa, že ho predbehne 

a ona obviní jeho. Nahovorila aj svoje priateľ-
ky, aby vyrozprávali svojim manželom, ako sa 
ich Jozef pokúšal zvádzať. Potom si zavolala 
všetkých domácich a vyrozprávala im, čo sa 
stalo. Keď sa teda Putifar vrátil z búrlivých 
osláv, našiel na nádvorí rozzúrený dav ľudí, 
ktorí preklínali Jozefa. Putifarovo rozhorčenie 
bolo ešte väčšie: „Smrť násilníkovi!“ zvolal, 
„nech je okamžite vydaný katovi!“ 

Jozef vedel, že mu hrozí smrť, ale neprestá-
val dôverovať Pánovi: „Pane, si jediný, kto vie, 
že som úplne nevinný. Prosím, nedopusť, aby 
som takto zahynul!“ 

Ani Zelucha, ktorá vymyslela túto lož, 
nechcela Jozefovu smrť. Stále dúfala, že raz 
Jozefa získa. Začala teda tíšiť Putifarovu zlosť: 
„Nezabíjaj ho, veď by bolo škoda peňazí, ktoré 
si zaňho zaplatil. Väzenie postačí.“ Ale Putifar 
bol neoblomný a naliehal, aby bol Jozef čo 
najskôr popravený. V jeho dome žilo v tom 
čase mladé dievča menom Asnat, ktoré videlo, 
čo sa naozaj stalo. Nemohla mlčať. Podišla 
k faraónovi a porozprávala, čo videla. Putifar 
bol zmätený. Miloval Jozefa a bol naklonený 
uveriť Asnat. Zavolal si preto mudrcov, aby 
rozhodli. „Pravdu hovorí Asnat a nie tvoja 
manželka,“ rozhodli mudrci. 

Nakoniec teda Putifar podišiel k Jozefovi: 
„Viem, že si nevinný. Ale budem ťa musieť 
zavrieť do väzenia, pretože o tom incidente 
už rozpráva celé mesto. Neviem nájsť iný 
spôsob, ako zachrániť reputáciu moju i mojej 
manželky.“

A tak sa Jozef ocitol vo väzení. Faraón si ho 
však denne volal k sebe, aby mu pomáhal 
v spravovaní domu, keďže už predtým mu 
zveril množstvo kompetencií. Putifarova žena 
sa tešila takému rozhodnutiu. Nádejala sa, že 
predsa len získa Jozefa pre seba. Ten si ju ale 
nevšímal, ba ani na ňu nepozeral. Pokúšala 
sa mu teda vyhrážať:

„Vymyslím na teba 
ešte horšie obvine-
nia, a potom ťa už 
určite odsúdia na 
smrť,“ vravela. „Ne-
bojím sa ľudského 
súdu, pretože mojím 
jediným sudcom je 
Boh,“ odvetil Jozef. 

„Postarám sa, aby 
si nedostával žiadnu 
obživu,“ pokračo-
vala.

„Pán dáva pokrm 
hladujúcim, nasýti 
aj mňa,“ nevzdával 
sa Jozef.

„Ak sa mi nepod-
dáš, prikážem, aby ti 
dali na nohy a ruky 
ťažké železné oko-
vy,“ nedala sa odra-
diť Putifarova žena.

„Pán oslobodzu-
je väznených z ich 
okov,“ citoval ďalej 
Jozef Božie slovo.

„Tak ti vykolem tvoje modré oči,“ pokračo-
vala vo vyhrážkach.

„Pán otvára oči slepým,“ odvetil jej.
„Predám ťa do cudzej krajiny inému pánovi 

na ťažké práce,“ triumfovala.
„Pán chráni cudzincov,“ nedal sa Jozef.
Putifarova žena pochopila, že nad ním 

nezvíťazí. Napriek tomu sa nevzdávala. Pán 
chránil Jozefa ďalej a prítomnosť Božej slávy 
ho neopúšťala ani vo väzení. Správca väzenia 
zbadal, že Jozef je čestný človek a po čase si 
získal jeho dôveru natoľko, že ho určil za 
dozorcu nad ostatnými väzňami. 

Prešlo desať dlhých rokov, keď sa stala 
udalosť, ktorá zmenila ďalší Jozefov osud. 
Stalo sa, že v čaši vína pre faraóna sa našla 
mucha a v jeho chlebe kameň. Obvinili teda 

čašníka a pekára z urážky faraóna a uväznili 
ich. Jozefa určili, aby sa o väzňov staral. Jed-
ného dňa ich našiel oboch veľmi smutných, 
keďže sa na druhý deň malo rozhodnúť o ich 
osude. V noci sa im sníval sen. Čašník videl 
vinič s tromi výhonkami. Keď na nich dozrelo 
hrozno, vytlačil z neho šťavu do čaše a podal 
ju faraónovi. Pekár vo svojom sne videl tri 
košíky s chlebom a sladkosťami, ktoré niesol 
na hlave. Ako tak šiel, prilietali k nemu vtáky 
a zobali pečivo, ktoré niesol. Výklad snov 
bol jasný. Čašník mal byť v nasledujúci deň 
povýšený do čestnej služby na dvore. Pekár 
mal byť sťatý a k jeho telu budú prilietať vtáky, 
aby sa nazobali. Jozef podišiel k čašníkovi 
a žiadal ho: „Prosím, keď sa ocitneš opäť na 
dvore, pripomeň faraónovi, že som nevinný. 
Možno sa zľutuje a oslobodí ma.“ Čašník to 
ochotne sľúbil a sľub sa aj všemožne snažil 
uskutočniť. Ale Pán poslal anjela, aby túto 
snahu znemožnil. Keď Jozef pochopil, že 
sa nádejal zbytočne, prihovoril sa mu Pán: 
„Jozef, azda si si myslel, že ťa z väzenia, 
v ktorom si z mojej vôle, môže oslobodiť 
nejaký Egypťan? Taká je teda tvoja dôvera? 
Najväčším poblúdením je, ak si myslíme, že 
náš osud je v rukách mocných tohto sveta. 
Čašník na teba čoskoro zabudne. Ale ja budem 
na teba pamätať stále. A keď príde správny 
čas, oslobodím ťa!“

preložila a upravila Valéria Juríčková

 legenda / midraš

 ZRkadleNIa aleXaNdRa NeMCa

Poučenie

Unavený katechéta ešte raz prečítal text 
na monitore, potom ho uložil do pamä-
te počítača, dlaňami si pretrel unavené 

oči a spokojne sa vystrel v kresle.
Z relaxácie ho vyrušil bzukot osy nervózne po-

letujúcej medzi záclonou a okennou tabuľou.
Vstal a pootvoril okno v nádeji, že osa vyletí. 

Ona však nepochopila jeho úprimne mienené 
gesto, ale s hnevlivým bzučaním začala nezmy-
selne narážať do okna. 

Chvíľu sa pozeral na jej vyčíňanie, a potom ju 

prstom začal smerovať  k odchýlenému oknu. 
Ani sa nenazdal a žihadlo mal v prste. Rezig-
novane si sadol do kresla a s nevôľou hľadel na 
napajedený hmyz.

Po chvíľke si však začal uvedomovať poučenie 
z tejto situácie. Pretože tak, ako človek nájde 
duševnú slobodu len cez otvorené srdce, tak aj 
osa k svojej slobode potrebovala nielen pootvo-
rené, ale dokorán otvorené okno. 

Pohľad na puchnúci prst pravdivosť tohto 
poučenia jednoznačne potvrdzoval. n
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Svätý mučeník Platón

Ide o muža, ktorý zomrel pre svoju 
vieru v prvom období prenasledova-

nia kresťanov. Pochádzal z Malej Ázie, 
konkrétne z mesta Ankyra, z dnešnej 
tureckej Ankary. Narodil sa tam okolo 
roku 280 po Kristovi, dostal dobrú kres-
ťanskú výchovu a neskôr bol uväznený 
a mučený za vyznávanie kresťanskej 
viery.
Keď vladár presviedčal Platóna, aby 
priniesol obetu božstvám, povedal mu: 
„Platón, dávam ti priateľskú radu: Prejdi 
od smrti k životu!“ Platón mu odpo-
vedal: „Práve teraz utekám od večnej 
smrti a hľadám večný život.“ Mučiteľ 
sa ho spýta: „Povedz mi, nešťastník, 
koľko smrtí existuje?“ Platón odpove-
dal: „Existujú dve smrti: jedna je časná, 
druhá je večná. Aj životy existujú dva: 
jeden je chvíľkový, druhý je nekoneč-
ný.“
Slová svätého Platóna síce nespôsobili 
obrátenie jeho mučiteľa, ale predsa 
mali veľkú váhu, lebo dokázali osloviť 
mnohých iných, keďže sa podobali 
ťažkým kameňom, ktoré dopadajú na 
zem. Inými slovami: jeho slová mali 
svoju hodnotu, lebo nepodľahli tomu, 
čomu sa dnes hovorí „inflácia slova“. 
Neboli totiž použité ľahkovážne a celý 
život svätého Platóna ich dosvedčoval.
Prosme Krista, aby ani naše slová 
nestrácali svoju hodnotu, aby nepod-
liehali „inflácii slova“. My kresťania totiž 
veľa rozprávame o láske, o potrebe 
milovať blížnych, o milosrdenstve 
a podobných veciach, ale náš život 
je neraz niekde úplne inde. A potom 
ani veľké slová s veľkým obsahom na 
nikoho nezapôsobia, ba práve naopak, 
vyvolávajú posmech alebo odpor.

Marcel Gajdoš

31, 1 – 4: V prvom verši kapitoly hovorí: 
„So svojimi očami uzavrel som zmluvu...“ 
a odkrýva tému ľudskej žiadostivosti. Oči 
sú bránou k myšlienkam, a teda začiatkom 
nejedného hriechu. Dnes je naznačená téma 
ešte horúcejšia, keďže rozvoj masovokomu-
nikačných prostriedkov i módne trendy vôbec 
nepomáhajú životu v čistote. Ako je to s tebou? 
Uzavrel si aj ty so svojimi očami zmluvu? 
Alebo si pozrieš čokoľvek (TV, net...)?

31, 5 – 8: Jób upozorňuje na ďalšiu dôleži-
tosť – čestný život v pravde a úprimnosti. Žiaľ, 
často zažívam, že ľudia neváhajú podraziť 
inému nohy z rôznych príčin – urazená hrdosť, 
túžba po pochvale, túžba vyzerať dobre pred 
niekým...

31, 9 – 12: Opäť zaznieva vyznanie čistoty 
vo vzťahoch s opačným pohlavím. Dnešné 
štandardy sú, žiaľ, formované médiami a čo-
raz častejšie prijímame ako normálne to, čo 
už normálne nie je (v oblečení, v zvádzaní, 
„chodení“, manželskom spolužití, v otázkach 
antikoncepcie, umelého oplodnenia, potra-
tov...)

31, 13 – 15: Jób upozorňuje na koreň 
každého hriechu – pýchu a stavia základnú 
požiadavku zdravých vzťahov – rovnocennosť 
pred Bohom. Tam nie je dôležité, či je niekto 
bohatý, či je učiteľ, alebo študent, starosta, 
primátor, či radový občan. Žiadna pozícia ťa 
neurobí pred Bohom „rovnejším“, ani pozícia 
v Cirkvi. Tak prečo sa denne potrebujeme po-
vyšovať nad iných a čosi si dokazovať? Prečo 
tak radi ukazujeme iným svoju moc, ktorú (si 
myslíme, že) máme? Prečo je neraz aj naše 
kresťanstvo dôvodom pre povyšovanie sa nad 
tých „tradičných“? A stále platí to nadčasové 
„pýcha peklom dýcha“.

31, 16 – 23: O pomáhaní núdznym a desiat-
koch sa popísalo veľa. Aj tak je to ako hádzanie 
hrachu na stenu. Pretože tu nejde o splnenie 
litery, ale o konkrétnu pomoc v konkrétnom 
probléme. Čo z toho, že podporíš zbierku 
v chráme, ale nevšímaš si ľudí vedľa teba? 

31, 24 – 25: Ak Jób aj ďalej pokračuje v téme 
lásky k peniazom, je to kvôli upozorneniu 
na priority, ktoré máme. Človek dokáže pre 
peniaze spraviť neskutočné veci s vážnymi 
dôsledkami. Napríklad v istej dedine sa len 
dedinská „elita“ dostane k možnosti zarobiť 
si cez prácu pre urbariát a pod. Pár peňazí 
zárobku spôsobuje omnoho väčšie problémy 
vo vzťahoch a zraneniach tých „neelitných“. 

Alebo z iného súdka – v istej rodine ostávajú 
deti (hoci dospelé) bez rodičovskej pomoci, 
pretože rodičia investovali do kvalitnej mra-
morovej hrobky. A pritom každý z nás sa bude 
zodpovedať za každú korunu (či euro) – zaro-
benú i utratenú. 

31, 26 – 28: Jób však nevkladá svoju nádej 
do majetku a zlata ani do stvorených vecí, ale 
vo všetkom hľadá Božiu tvár a jeho slávu. Aj 
ty si možno povieš, že hľadáš Boha, modlíš 
sa, pristupuješ k sviatostiam... Prečo to však 
robíš? Kvôli Bohu alebo kvôli sebe, aby si si (ak 
už nič iné) zaistil dobrú večnosť? Ide o Božiu 
slávu alebo o tvoje výhody? 

31, 29 – 30: Jób v týchto veršoch šokuje – 
nepraje zlo tým, ktorí mu ublížili. Koľko hor-
kosti v sebe nosíme, koľko urazenosti, hnevu, 
neodpustenia... 

31, 31 – 32: Tieto riadky nás upozorňujú 
na pohostinnosť, ktorá má byť samozrejmou. 
A pritom nejde len o bohato prestreté stoly, 
ale hlavne o záujem o ľudí v našom okolí. 
Aby sme boli pohostinní, nemusíme mať plné 
peňaženky, ale skôr plné srdce, pretože záujem 
o iného môžeme prejaviť aj pri šálke čaju či 
darovaním cukríka, ktorý náhodou objavíme 
vo vrecku. Ako často to robíš? 

31, 33 – 34: Všetko, čo bolo doteraz pove-
dané, má jeden háčik – človek sa môže snažiť 
mnoho vecí robiť dobre, ale bude to len sna-
ha navonok. Sme takí, akí sme v skrytosti, 
keď nás nikto nevidí... Len ty sám vieš, aké 
sú tvoje skutočné motívy. Ak aj pred ľuďmi 
zakryješ pravdu o sebe, ba zakryješ ju občas 
aj pred sebou, lebo si nájdeš výhovorku, pred 
Bohom neskryješ nič. Jób upozorňuje práve na 
takú čistotu charakteru, keď už nič neskrývaš 
nielen pred Bohom a pred sebou, ale nemáš 
dôvod skrývať čokoľvek z tvojho srdca ani 
pred svetom.

31, 38 – 40: Tento svet potrebuje svedectvo 
tvojho kresťanstva. Žiaľ, neraz sa odo mňa 
mnohí dožadujú tohto svedectva v podobe 
práce zadarmo – žiadajú čosi preložiť, opraviť, 
pomôcť... len tak, ako službu. Aké svedectvo 
však vydávajú tí, čo odopierajú „spravodlivú 
mzdu“? Aké svedectvo vydáva kresťan, keď 
neplatí dane, pracuje načierno, neoprávnene 
poberá sociálne dávky, využíva iných? 

Svet potrebuje svedectvo. Také, aké vydal aj 
napriek utrpeniu spravodlivý Jób. My až tak 
netrpíme, a predsa nesvedčíme. Alebo žeby 
práve preto?! n

cez oheň alebo
Pár (ne)Podstatných Poznámok 
Valéria juRíČKOVÁ

Jednou z najvýraznejších častí Knihy Jób je 31. kapitola. Vrcholí v nej Jóbovo 
vyliatie si srdca. Ale jej sila spočíva v jasných štandardoch, ktoré si Jób vytýčil 
pre svoj život a ktoré nestratili na aktuálnosti ani po niekoľkých storočiach.
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zSPolok SV. CyRIla a Metoda

oznam
V týchto dňoch sa rozbieha distribúcia Gréckokatolíckeho 
kalendára 2009 a podielovej knihy s názvom Reflexie 
nad slovanskou duchovnosťou. Veríme, že vám tieto 
publikácie prinesú duchovné osvieženie a posilnenie 
vlastnej gréckokatolíckej identity. Kňazom vo farnostiach 
už vopred ďakujeme za pomoc pri ich distribúcii.

výbor SSCM

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.
24.11. 17.30 hod. Humenné-Dubník

Stretnutia podnikateľov a živnostníkov
30.11. 17.00 hod. Prešov – Opál

Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
13.11. 17.00 hod. Sabinov –múzeum
20.11. 17.00 hod. Prešov – Opál
 – večer chvál mladých

Večery v Kaviarni Smajlík
Príjemné posedenie pri káve, čaji s prednáškou vždy 
o 18.00 hod.
každý piatok o 18.00 hod. večery pre mladých
každú stredu o 20.00 hod. Dom modlitby pre mladých

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

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

zBlaHoželaNIe

15. novembra 2008 oslávi naša 
drahá mamka, babka a prababka 
terézia Delimanová z Micha-
loviec 75. narodeniny. K tomuto 
krásnemu jubileu ti, milá mamka, 
prajeme veľa Božieho požehna-
nia, zdravie a spokojnosť v kruhu 
rodiny.

dcéry Terka, Eva a syn Cyril s rodinami

1. novembra oslávi svoje narodeniny a 4. novembra 
meniny náš duchovný otec Karol Knap.
Pri tejto slávnostnej príležitosti vám z úprimného srdca 
blahoželáme a v modlitbách do nasledujúcich rokov vy-
prosujeme najmä Božie požehnanie, aby sila prameniaca 
z Kríža bola vašou posilou, aby ste i naďalej boli pre ľudí 
svetlom na ceste za Ježišom. 
Vyslovujeme vám, drahý otče, slová úcty a vďaky za vaše 
kňazské povolanie, ktorým robíte tento svet vnímavejším 
na Boha. Každé stretnutie s vami je príjemné a pokojné, 
ale príliš silné na to, aby niekedy zovšednelo. Ďakujeme 
vám za Božie slovo, ktoré vo vašich homíliách priťahuje 
deti, mládež a všetkých veriacich bližšie k Bohu, za 
vzácny čas, ktorý venujete každý piatok farskému spo-

ločenstvu pri rozjímaní nad myšlienkami Svätého písma. 
Taktiež vyjadrujeme vďaku za vydávanie Farského listu, 
v ktorom prinášate úvahy o aktuálnych myšlienkach 
z duchovného života do všetkých rodín našej obce. 
Nech vás nebeský Otec bohato odmení svojimi milosťami 
a naďalej sprevádza láska Božej Matky na mnohaja lita 
i blahaja lita.

vďační veriaci z Trnavy pri Laborci

Drahý náš duchovný otec Marek Durlák, pri príležitosti 
vašich milých 33. narodenín, ktoré oslávite 20. novembra, 
spolu s vami ďakujeme Bohu – ktorému ste sa rozhodli 
bezvýhradne venovať – za všetky prijaté milosti.
Modliť sa, študovať, zachraňovať duše, plniť Božiu vôľu 
– to je ten správny smer, ktorým ste sa vydali.
Posielame vám duchovnú kyticu a vyprosujeme, aby vám 
Ježišova láska neustále prichádzala na pomoc cez ruky 
Presvätej Bohorodičky a štedré dary Svätého Ducha!
Pevné zdravie, veľa úspechov, radosti, vytrvalosti!

Na mnohaja i blahaja lita!
Zo srdca prajú a vyprosujú humenskí gréckokatolíci.

Drahí naši rodičia, starí rodičia a prarodičia Jozef 
a Mária Džačovskovci z Milpoša, v týchto dňoch sa 
dožívate krásneho životného jubilea – 45 rokov vášho 
spoločného života. Nech Boh žehná vaše kroky, aby ste 
nám žili ešte dlhé roky.
Hladíme vaše vyrobené ruky, dlane a ďakujeme za ne. 
Za láskavé pohladenie a pomoc, za všetko, čo ste pre 
nás urobili a robíte. V modlitbách vám vyprosujeme 
dar zdravia, lásky, pokoja a radosti do ďalších dní vášho 
života. Nech vás Pán Boh žehná.
To vám zo srdca želajú synovia Milan, Ján, Jozef, Peter, 
Vladimír a dcéra Mária s rodinami. 19 vnúčat vás vrúcne 
objíma a zasiela sladké bozky. Ľúbime vás. Za všetkých 
posiela najsladší bozk pravnúčik Samko.

Mnoho rokov, šťastných rokov!

zoZNaMy

Sväté misie  
na Sídlisku III. v Prešove
Srdečne vás pozývame na sväté misie, ktoré sa usku-
točnia v gréckokatolíckej Farnosti bl. P. P. Gojdiča na 
Sídlisku III v Prešove 8. až 16. novembra 2008. Misie 
povedú otcovia misionári Mikuláš Tressa CSsR a Metod 
Lukačik CSsR.

GKFÚ Prešov-Sídlisko III

Seminár o rozpoznávaní povolania  
pre mladých mužov
Medzinárodný katolícky inštitút Míles Jesu, organizuje 
29. novembra 2008 od 9.00 do 17.00 hod. v Diecéznom 
centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici seminár o roz-
poznávaní povolania pre mladých mužov.

Pýtaš sa, ako možno rozpoznávať Božiu vôľu a hľadáš, 
k akej životnej úlohe ťa Pán Boh volá? Ak áno, tak ťa 
srdečne pozývame na náš seminár.
Kontakt a viac informácií na: 0905/879 677, 
0910/142 084, volať možno medzi 14.00 a 20.00 hod., 
e-mail: slovakia@milesjesu.com.

Medzinárodný festival  
duchovných piesní byzantského obradu
Srdečne vás pozývame na XVII. ročník Medzinárodného 
festivalu duchovných piesní byzantského obradu, ktorý 
sa uskutoční 28. až 30. novembra 2008 v gréckokato-
líckom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. 
Záštitu nad týmto festivalom prevzal europoslanec Ján 
Figeľ. hlavný festivalový koncert bude v sobotu 
29. novembra 2008 o 14. 00 hod. Festival bude pre-
hliadkou gréckokatolíckych speváckych zborov nielen zo 
Slovenska, ale aj zo zahraničia (Česko, Ruský Kerestúr).

Stáž pre mladých žurnalistov  
zo Slovenska
Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu prichádza 
s ponukou odbornej stáže pre študentov a absolventov 
slovenského jazyka alebo žurnalizmu, či masmediálnej 
komunikácie. Jedinečná skúsenosť tohto druhu môže 
obohatiť osobný, duchovný aj profesionálny rast stá-
žistu, ako aj kvalitu jeho mediálnej služby pre dobro 
Cirkvi a celej spoločnosti na Slovensku, predovšetkým 
z týchto hľadísk:
– medzinárodné prostredie (47 redakcií s redaktormi 59 
národností) s možnosťou mediálnych kontaktov s ľuďmi 
z rozličných krajín sveta
– možnosť kontaktu s cirkevným a cirkevno-spoločen-
ským dianím na celom svete
– možnosť úzkeho spojenia s dianím vo Vatikáne a so 
životom pápeža Benedikta XVI.
– možnosť postupnej integrácie do rozhlasovej práce 
v redakcii (vyhľadávanie a spracúvanie agentúrnych 
správ, práca s mikrofónom v teréne a v štúdiu, skúsenosť 
s technickou finalizáciou programu)
Podmienkou je dobrá znalosť talianskeho alebo ang-
lického jazyka.
Na kalendárny rok 2009 sú naplánované tri 3-mesačné 
stáže. Uchádzači o stáž sa môžu prihlásiť na adrese: 
slovak@vatiradio.va.

Víkend nádeje  
pre závislých od alkoholu a iných drog
20. – 23. novembra.2008 sa v Dome Srdca Ježišovho 
v Nitre (Lukov Dvor 2) uskutoční Víkend nádeje – Triezvy 
život pre závislých od alkoholu a iných drog. Don Kamil 
poskytne duchovnú pomoc a Ing. Ján Blisca (riaditeľ O.Z. 
Triezvy život) podá svedectvo o prekonaní závislostí od 
alkoholu a cigariet.
Program je určený nielen pre závislých, ale aj pre tých, 
ktorí chcú pomáhať. Podujatie sa začína o 18.00 hod. 
a končí sa posledný deň obedom. Cena: 1.300.- Sk (strava 
+ ubytovanie) sa platí vopred poštovou poukážkou na 
adresu : O.Z. TRIEZVY ŽIVOT, Pereš 838, 951 17 Cabaj-
Čapor.
Doprava: autobus o 17.05 hod. z autobusovej stanice 
Nitra, nástupisko 28, smer Jarok; MHD č. 11 od obchod-
ného domu Tesco v centre mesta. Záujemcovia nech sa 
prihlásia čo najskôr v O.Z. Triezvy život na tel. č.: 037/ 
78 88 702, mobil: 0908/136141 Ing. Blisca.

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

08.11. (sobota) 18.00 Gréckokatolícka svätá liturgia
09.11. (nedeľa) 11.00 Fujarôčka moja – Nôty moje najmilšie – rozjímanie 

nad ľudovou pesničkou 14.00 Rozhlasová hra – Útek k Bohu 21.00 Karmel 
– Umlčané srdiečka – Svieca za nenarodené deti

10.11. (pondelok) 20.30 Študentské šapitó – Týždeň Cirkvi pre mládež
16.11. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – Breza – hra o novembrových udalos-

tiach roku 1989 15.00 Svetlo nádeje – rodina Ujlackovcov – vyliečenie dcéry 
z rakoviny 21.00 Karmel – Nežná revolúcia 1989

20.11. (štvrtok) 16.00 Gospelparáda – 44. tohtoročný súťažný rebríček a roz-
hovor s Mikim Michelčíkom, lídrom skupiny CREDO

22.11. (sobota) 18.00 Gréckokatolícka svätá liturgia
23.11. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – Pieseň o Cecílii – hra o sv. Cecílii 21.00 

Karmel – kardinál Jozef Tomko o misiách a svojom pôsobení v úrade prefekta 
Kongregácie pre evanjelizáciu národov

27.11. (štvrtok) 16.00 45. Gospelparáda – súťažný rebríček
30.11. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – Biskup šľachetného srdca – hra o sv. 

Mikulášovi 15.00 Svetlo nádeje – Som tu a chcem medzi vami žiť... – život 
s ochorením spina bifida/hydrocefalus

JeDNotKa
08.11. (sobota) 15.25 Karol – človek, ktorý sa stal pápežom (1) Å
15.11. (sobota) 15.20 Karol – človek, ktorý sa stal pápežom (2) Å
DvoJKa
08.11. (sobota) 14.40 Poltón
09.11. (nedeľa) 11.05 Artikulárne kostoly 16.25 Slovo 16.30 Orientácie 23.25 

Orientácie R 23.50 Poltón R 00.45 Slovo R
10.11. (pondelok) 13.00 Orientácie R
13.11. (štvrtok) 15.10 Sféry dôverné R – Diskusia o odkaze Svetového stretnutia 

mládeže v Sydney 2008 16.10 Slovo R
15.11. (sobota) 15.15 Poltón
16.11. (nedeľa) 15.45 Slovo 15.50 Orientácie 23.25 Orientácie R 23.50 

Poltón R 00.45 Slovo 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)
09.11. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave
16.11. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
23.11. Evanjelické služby Božie z Hája

Z duše (SO 14.45; NE 07.55 – Rádio Regina)
08.11. Daniel Pastirčák: O láske a večnosti
15.11. T. Lenczová: Hodnota ľudského života v starobe

cesty (NE 21.05 – Rádio Slovensko; ST 21.00, SO 20.00 – Rádio Regina)
08.11. Nábož. spektrum (Ľ. Malík) 15.11. Nábož. spektrum (A. Brillová)
22.11. Viera a umenie (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.

10.11. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (2) 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 Dostať šancu 16.30 Lumen 2000 17.00 Doma v rodine P 18.00 
Svätomartinské triduum P 19.00 Sloboda 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

11.11. (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 Modlitba posvätného ruženca 13.30 
Večerná univerzita. Kríza kresťanskej kultúry (1) 14.30 Ranná káva 15.10 Moja misia – Rašaj (Nemecko) 15.35 Kresťania 
v spoločnosti (6) 16.05 Gospel párty 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Svätomartinské triduum P 19.30 Octava dies 20.00 
Správy P 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Nielen z chleba P 21.15 Tandem kvíz (24) 22.00 
Ranná káva 22.45 Doma na dôchodku 23.45 Správy

12.11. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Starý zákon (289) å 09.00 Doma v Cirkvi 
10.00 Poézia 10.20 Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.30 Nielen z chleba 13.15 Modlitba posvätného ruženca 
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 (5) 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 Sloboda 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy

13.11. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Baterka 09.00 Doma v zamestnaní 10.00 
Modlitba posvätného ruženca 11.00 Nielen z chleba 11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 U Pavla 13.55 Rehoľná 
abeceda 14.05 Prehľad katolíckych periodík 14.15 Ranná káva 15.00 Gospel párty 16.00 Retro blok 16.30 Sloboda 
17.00 Doma v kultúre P 18.00 Trnavská novéna. Pre mňa žiť je Kristus (Flp 1, 21) – Svätý Pavol P 19.30 Katechéza 
20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Chvály P 21.30 FILMiX P 22.00 Ranná káva 
22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy

14.11. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Svätý František (5) 09.00 Doma v kultúre 
10.00 Sloboda 10.30 U Pavla 11.50 Prehľad kat. periodík 12.00 Anjel Pána 12.30 Tandem kvíz (24) 13.15 Modlitba 
posvätného ruženca 14.15 Ranná káva 15.00 Generálna audiencia 16.30 Katechéza 17.00 Doma na dôchodku P 18.00 
Trnavská novéna. Pre mňa žiť je Kristus (Flp 1, 21) – Svätý Pavol P 19.30 Trnava – prvé slobodné kráľovské mesto P 20.00 
Správy P 20.15 Návratka 20.25 Prehľad kat. periodík 20.30 Moja misia – Rašaj (Nemecko) 21.00 Kresťania v spoločnosti 
(6) 21.30 Večerná univerzita. Kríza kresťanskej kultúry (2) P 22.15 Ranná káva 23.00 Doma v zamestnaní

15.11. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc (3) P 07.30 Starý zákon (299) P å 08.00 Klbko (3) P 08.30 Poltón klub 
09.30 Poltón magazín 10.00 Štúdio AHA! P 10.30 Gospel párty P 11.30 Trnava – prvé slobodné kráľovské mesto 
12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia 13.50 Klbko (3) 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 Trnavská novéna. Pre mňa žiť je Kristus (Flp 1, 21) – Svätý 
Pavol P 19.30 Luxáreň P 20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda 20.30 Sloboda 21.00 Tandem kvíz (25) P 21.45 Moja 
misia – Rašaj (Nemecko) 22.15 Kresťania v spoločnosti (6) 22.45 Chvály 23.45 Správy

16.11. (nedeľa) 07.00 Svätý František (5) 07.30 Klbko (3) 08.00 Gospel párty 09.00 Chvály 10.00 Svätá omša P 11.15 
Nielen z chleba 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (299) å 13.20 U Pavla 14.45 Tandem kvíz 
(25) 15.30 Lumen 2000 16.00 Moja misia – Rašaj (Nemecko) 16.30 Kresťania v spoločnosti (6) 17.00 Štúdio AHA! 
17.30 Octava dies P 18.00 Trnavská novéna. Pre mňa žiť je Kristus (Flp 1, 21) – Svätý Pavol P 19.30 Katechéza P 20.00 
Správy 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30 Evanjelium – Osivo zmierenia P 20.55 Luxáreň 21.25 Trnava – prvé slobodné 
kráľovské mesto 22.00 Večerná univerzita. Kríza kresťanskej kultúry (2) 23.00 Poltón klub

17.11. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (3) 09.00 
Doma na dôchodku 10.00 Gospel párty 11.00 Vlastná cesta 11.30 Lumen 2000 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna 
audiencia 13.55 Poézia 14.15 Ranná káva 15.00 Poltón klub 16.00 Trnava – prvé slobodné kráľovské mesto 16.30 
Retro blok 17.00 Doma v rodine P 18.00 Trnavská novéna. Pre mňa žiť je Kristus (Flp 1, 21) – Svätý Pavol P 19.30 
Luxáreň 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 U Nikodéma P 21.50 Rehoľná abeceda 
22.00 Ranná káva 22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy

18.11. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Klbko (3) 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. 
Kríza kresťanskej kultúry (2) 14.30 Ranná káva 15.10 Moja misia – Rašaj (Nemecko) 15.35 Kresťania v spoločnosti (6) 
16.05 Gospel párty 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Trnavská novéna. Pre mňa žiť je Kristus (Flp 1, 21) – Svätý Pavol P 
19.30 Octava dies 20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Nielen z chleba P 21.15 
Tandem kvíz (25) 21.55 Ranná káva 22.40 Doma na dôchodku 23.40 Správy

19.11. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Starý zákon (299) å 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 (3) 17.00 Doma v zamestnaní P 18.00 Trnavská novéna. Pre 
mňa žiť je Kristus (Flp 1, 21) – Svätý Pavol P 19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 UPéCé live P 21.25 
Prehľad kat. periodík P 21.30 Evanjelium – Osivo zmierenia 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy

20.11. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Klbko (3) 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. periodík 14.15 Ranná káva 15.00 Gospel párty 16.00 Lumen 2000 16.30 Evanjelium – Osivo zmierenia 
17.00 Doma v kultúre P 18.00 Trnavská novéna. P 19.30 Katechéza 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad kat. 
periodík 20.30 Taizé P 21.30 FILMiX 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy

21.11. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Svätý František (5) 09.00 Doma v kultúre 
10.00 Evanjelium – Osivo zmierenia 10.30 U Nikodéma 11.50 Prehľad kat. periodík 12.00 Anjel Pána 12.30 Tandem kvíz 
(25) 13.15 Chvály 14.15 Ranná káva 15.00 Generálna audiencia 16.30 Katechéza 17.00 Doma na dôchodku P 18.00 
Trnavská novéna. Pre mňa žiť je Kristus (Flp 1, 21) – Svätý Pavol P 19.30 Veľký malý Rím P 20.00 Správy P 20.15 Návratka 
20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Moja misia – Taký všedný život (Rumunsko) P 21.00 Kresťania v spoločnosti 
(7) P 21.30 Večerná univerzita. Kríza kresťanskej kultúry (3) P 22.15 Ranná káva 23.00 Doma v zamestnaní

22.11. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc (4) P 07.30 Starý zákon (309) P å 08.00 Klbko (3) 08.30 UPéCé live 09.30 
Poltón magazín 10.00 Štúdio AHA! 10.30 Gospel párty P 11.30 Veľký malý Rím 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna 
audiencia 13.50 Klbko (3) 14.15 Nielen z chleba 15.00 Katechéza 15.30 Poltón klub 16.30 Luxáreň 17.00 Retro blok 
17.30 FILMiX 18.00 Poézia 18.15 Návratka 18.25 Prehľad kat. periodík 18.30 Svätý František (5) 19.00 Vlastná cesta P 
19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda 20.30 Evanjelium – Osivo zmierenia 21.00 Tandem kvíz (26) 
P 21.45 Moja misia – Taký všedný život (Rumunsko) 22.15 Kresťania v spoločnosti (7) 22.45 Taizé 23.45 Správy

23.11. (nedeľa) 07.00 Svätý František (6) P 07.30 Klbko (3) 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 (309)å13.20 U Nikodéma 14.45 Tandem kvíz 
(26) 15.30 Retro blok 16.00 Moja misia – Taký všedný život (Rumunsko) 16.30 Kresťania v spoločnosti (7) 17.00 Štúdio 
AHA! 17.30 Octava dies P 18.00 Poltón magazín P 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (4) 19.00 Katechéza P 19.30 Luxáreň 
20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30 Maryknoll. Guatemala – Sayaxché P 21.00 Vlastná cesta 21.30 Veľký 
malý Rím 22.00 Večerná univerzita. Kríza kresťanskej kultúry (3) 22.45 UPéCé live 23.45 Správy
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Pomôcky:  
Arp, Ráma, 
Lhasa, Alov, 

Ábú

Exmetropola 
Barmy

Označenie 
kamiónov Vzpieraš sa Rímske 

číslo 51
Autor:

 V. Komanický, 
Humenné

Zrúbali Siláci Kujný nerast Netvor Oválny 
výbežok

Koralový 
ostrov

Dravý vták

Gr. pohrebná 
obeť

3. časť 
tajničky

Francúzsky 
sochár

Veľryba

Hrdina indic. 
eposu

slovo Bavlnená niť, 
pamuk

Plúžili Predložka

Obraz svätých Šľapaj

Námorní  
lupiči

Sieť na ryby

Preš

Značka aku-
mulátorov

Liberecké  
trhy Patriaci 

Karasovi
Nanášala 

olovo
Kde tu

Mne patriaca

1. časť 
tajničky

Neomotať

Jeden,  
po anglicky

Bdel

Hlavné mesto 
Tibetu

Vykašliavam

Nemocničné 
oddelenie
Gogoľov 

pseudonym

slovo Pohrebná 
hostina

Indické  
mesto

Pobádanie 
koní Abvolt, skr.

Ryčanie Citoslovce, 
dôvtip

Často si 
kárala

2. časť 
tajničky

Ryčať Sudánske 
mesto

Svätý Augustín: Keď miluješ blížneho, očisťuješ ... (dokončenie v tajničke)

relax

s úsmevom 

n Príde kačka do baru a pýta sa barmana: „Máš chlieb?“
„Nemám.“
„Máš chlieb?“
„Už som ti povedal, že nemám!!!“
„Máš chlieb?“
„Počuj, ak sa ma ešte raz opýtaš, či mám chlieb, tak ti 
priklincujem zobák k pultu!“
Kačka na to: „Máš klince?“
„Nie.“
„A chlieb máš?“

 B P L B R L R M E N S I H R 0 B T

 I E A E CH H I N I O I N M L Z E P

 C J T I O A E T D S E Ž O E A Á I

 Š E A L N J R V Á V I S F N P S Z

 M V S CH E A A I Z N O E T E Á D A

 J A O T N H Z M Z P I I Ž N U B Ň

 M O M J A R E A U M O E S M R Ť K

 A I E O A A L M R CH A Á L A Ó O S

 R L L E N D P K I E C A T Ž R T S

 A A L O B A L A R E T A R E I V A

 1 R K O S T O L N Í K Ž N O T A V

 T Ó O CH O T A A R U Ž E N E C R K

 K T A K Á Z I 0 K A L V U A L U Ž

Legenda: ALOBAL, ANJEL, ANTIOCHIA, ATÓM, BETLEHEM, 
BRAT, CENA, CESTA, ENOCH, EFEZ, HLAS, HNEV, HRAD, 
HROB, CHARIZMA, CHLIEB, IZÁK, IZRAEL, JOEL, KŇAZ, 
KORENE, KOSTOLNÍK, KRÍŽ, KVAS, LITÁNIE, MAMONA, 
MASLO, METER, MILOSTI, MISIE, NAIM, NAZARET, NOTA.,-
ODVAHA, OCHOTA, PASCHA, PÁPEŽ, POSOL, RUŽENEC, 
SMRŤ, SNEM, TALMUD, TIARA, TÓRA, TVAR, VEŽA, VIERA, 
VLAK, ŽIAK, ŽULA.

Tajničku osem smerovky tvorí 32 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. Zo správnych riešení krížovky 
alebo osemsmerovky vylosujeme držiteľa knihy o bl. 
Pavlovi Petrovi Gojdičovi . 

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

Uvedenie Bohorodičky

Chrám je príbytok Boha medzi 
ľuďmi a jeden zo základných 
náboženských pojmov. Ako 

miesto milosti si ho už v Starom 
zákone vybral sám Boh. V okamihu 

posvätenia sa v ňom zjavuje sláva 
Jahveho, ktorý v oblaku naplňuje 
svätyňu. (1Kr 8, 10 – 12) Židia zo 
všetkých kútov sveta putovali do 
jeruzalemského chrámu, aby tam 
hľadali Božiu tvár. (Ž 42, 3) Biblické 
motívy ako predobrazy v ikono-
pisectve pripomínajú mariánsky 
význam. Oblak, ktorý zatienil vrch 
Sinaj, naznačuje Svätého Ducha, 
ktorý zatienil Máriu v okamihu 
zvestovania. (Lk 1, 35)

Tradícia sviatku sa zakladá na 
apokryfnom rozprávaní, ktoré sa 
stalo príležitosťou plnou symbo-
lického významu. Hovorí sa, že 
keď mala Mária tri roky, prišla do 
chrámu, aby v ňom trvalo bývala. 
Sprevádzali ju rodičia, ako je to 
štetcom ikonopisca vyjadrené na 
ikone. Vidíme tam aj panny, ktoré 
ju sprevádzajú, a spieva sa o tom 
v liturgických textoch sviatku. 
Prijíma ju kňaz Zachariáš, symbol 
Starého zákona. Tento starý kňaz 
predstavuje Matku tomu, ktorého 

potom ona sama privedie tomu 
istému kňazovi. Podľa apokryfného 
rozprávania bola Mária v chráme 
živená anjelom a pracovala na  zho-
tovovaní opony – závoja svätyne 

svätých. Aj iko-
nopisec to na 
ikone s výra-
zom zobrazil.

V mníšskom 
prostredí  sa 
sviatok uvede-
nia do chrámu 
oslavoval veľmi 
sviatočne. Mní-
si v ňom videli 
výrečný symbol 
kontemplácie, 
ktorej je Má-
ria klasickým 
príkladom. An-
jelský chlieb je 
videnie Boha, 
n a k o ľ k o  s a 
v tomto živote 
môže dosiah-
nuť. Mária prijí-
ma tento chlieb, 
kým pracuje na 
látke chrámo-
vej opony. Už 
Origenes videl 
v tejto opone 
symbol Kristov-

ho človečenstva, ktoré treba pre-
niknúť duchovným pohľadom, aby 
sme objavili Božstvo Slova v jeho 
pokornej podobe. Človečenstvo, 
ktoré druhým Boha ukrýva, ho 
Márii zjavuje. Máriu sprevádzajú do 
chrámu panny, ktoré držia v rukách 
horiace svetlá. Čistota srdca a svetlo 
milosti sú podstatnými podmien-
kami poznania Božích tajomstiev. 
(Mt 5, 8) Máriu niekedy zobrazujú, 
ako do chrámu vystupuje po troch 
schodíkoch. Znamená to, že od 
kontemplácie viditeľných vecí treba 
prejsť ku kontemplácii neviditeľ-
ných vecí a nakoniec k „teológii“, 
čiže ku kontemplácii Najsvätejšej 
Trojice.

Ak apokryf rozpráva, že Mária 
bola ako trojročná vovedená do 
chrámu, chcelo sa tým dôrazne 
podčiarknuť, že duchovná dospe-
losť sa značne odlišuje od fyzickej 
a že to,  čo je ukryté múdrym sveta, 
môže byť zjavené maličkým. (Lk 
10, 21) n

Uvedenie Bohorodičky do chrámu (ruská ikona zo 17. stor.). Snímka: campus.belmont.edu

Prvé sväté prijímanie  
v našich farnostiach

Michalovce-Topoľany

Zemplínske Hradište

Osturňa

Zemplínska Teplica
Snímka: Štefan Kačurák



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

slOvO – ČAsOPIs DO KAŽDEJ RODINY!

OBJEDNAJTE sI slOvO A ZÍsKAJTE:

KAŽDé DvA TýŽDNE
PlNOfAREBNý ČAsOPIs

s 28 sTRANAMI

50 % ZľAvu
NA NásTENNý

KAlENDáR

MOŽNOsť vYHRAť  
JEDNO ZO šIEsTICH  

sväTýCH PÍsEM

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)

Poštové poukážky nájdete v minulom čísle.
Zmena termínu: 15. november 2008 !


