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Poznáte ich po ovocí
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Vedec s dušou mnícha
Pán Miroslav Saniga zasvätil svoj život
výskumu Božieho stvorenstva

naše chrámy

Kaplnka Božej múdrosti na GTF PU v Prešove
Peter Tirpák

G

réckokatolícka teologická
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove má za cieľ nielen
vedomostne a intelektuálne
pripraviť svojich poslucháčov
na ich budúce povolania, ale aj
ponúknuť kresťanské hodnoty
podľa učenia Ježiša Krista. Práve
týmto je v porovnaní s inými
fakultami špecifickou. Miestom,
kde sa táto formácia uskutočňuje, je Kaplnka Božej múdrosti.
Svoje špecifické účely napĺňa
od roku 1993, keď bol súčasťou
vtedajšej bohosloveckej fakulty
aj kňazský seminár. Odvtedy
sa kaplnka z priestorových
dôvodov dvakrát premiestnila.
V súčasnosti sa nachádza na
prvom poschodí, vo východnom
krídle fakulty. Možno povedať,
že nejde o architektonické dielo,

ale skôr o účelové zariadenie.
V kaplnke s rozmermi 2,5 x
12 m sa nachádza jednoduché
zariadenie bez nástenných malieb. Na pravej strane steny sa
nachádzajú kópie ikon sviatkov
Pána a Bohorodičky. Na ľavej
strane sú inštalované veľké kópie ikon Presvätej Bohorodičky
a Krista Pantokratora. Prestol
zdobí sedemramenný svietnik,
evanjeliár v zlato-zamatovej
väzbe a naprestolný kríž. Samozrejmosťou je kivot (bohostánok). Zaprestolnou ikonou nad
horným sidališčom je svätý
kríž z roku 1996, ktorý je darom Emílie Tencerovej, bývalej
absolventky fakulty. Na pravej
strane kaplnky za prestolom sa
nachádza sakristia.
Kaplnka neslúži iba na ponúknutie spomínaných hodnôt
v rámci slávenia svätej liturgie,
ale pomáha pri praktickej výuč-

be predmetov, ako je liturgika
a homiletika, kde sa poslucháči
GTF (budúci kňazi, ale aj laici)
pripravujú na svoje kňazské
i učiteľské poslanie.
Slúži tiež na budovanie vzťahov pedagógov, administratívnych pracovníkov, zamestnancov a študentov prostredníctvom
každodennej rannej modlitby

pred začatím pracovného dňa
a duchovnej obnovy, ktorá sa
koná vždy pred začiatkom zimného a letného semestra pre
pedagogický zbor a študentov.
V súčasnosti sú priestory kaplnky nedostačujúce, v budúcnosti sa plánuje jej rozšírenie
o priestory vedľajšej miestnosti
(bývalej knižnice). n

Chrám sv. archanjela Michala v Helcmanovciach
František Takáč

O

bec Helcmanovce leží
v okrese Gelnica, približne
v polovici vzdušnej čiary medzi
Košicami a Spišskou Novou
Vsou. Prvá písomná zmienka
pochádza z roku 1297. Obec sa
uvádza pod viacerými názvami:
Kunchfálva, Nagykunchfálva,
Helczmanócz, Helcmanowce,
Helcmanovce, ľudovo Selo. Pôvodné obyvateľstvo bolo pravdepodobne nemecké. Svedčia
o tom aj priezviská, ktoré majú
evidentne nemecký pôvod a nemecký pravopis. Počas valašskej
kolonizácie prevážilo rusínske
obyvateľstvo, a tak chrám pri-

padol novým obyvateľom. V obci
sa dodnes hovorí po rusínsky, ale
s prvkami nemeckej a slovenskej
reči.
Pôvodná kaplnka z 15. storočia
s gotickými prvkami bola pravdepodobne v 17. storočí doplnená o terajšiu hlavnú chrámovú
loď. Na sklonku 19. storočia pribudla južná loď a počas druhej
svetovej vojny severná. Ako prvý
kňaz sa spomína Ján Mikulovič
v roku 1670. Obec vyhorela
okolo roku 1885. Pri tomto požiari bol poškodený aj chrám.
Pravdepodobne padol za obeť aj
pôvodný ikonostas. Nepamätajú
sa naň ani najstarší obyvatelia
obce. Chrám prešiel v rokoch
1998 – 2006 rozsiahlou re-

konštrukciou. Z mnohých prác
nemožno nespomenúť najmä
novú ikonografickú nástennú
a stropnú maľbu, ako aj ikonostas,
ktorý
bol zrealizovaný
s pomocou boIKONY KTORÉ POTEŠIA NIELEN OÉI, ALE I DUŠU
huznáLADISLAV NÉMETH
mej darMARTINýEKOVÁ 10, 821 09 BRATISLAVA
kyne. Má
WWW.IKONA.SK E-MAIL: DIELNA@IKONA.SK
tri rady
TEL.: 0905 993 988
ikon:

IKONOPISECKÁ DIELĕA
ARCHANJELA RAFAELA
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hlavný, apoštolský a vrchný
s ikonou umučenia, Presvätou
Bohorodičkou a svätým apoštolom Jánom. Štýl obrazov je
ikonografický. Konštrukcia je
drevená s rezbami napodobujúcimi rezby z obdobia baroka,
ktoré dotvárajú charakter a starobylosť chrámu. Chrámovým
a farským patrónom je svätý
archanjel Michal.
K farnosti patrí aj filiálka Prakovce, kde prebieha výstavba
Chrámu sv. Cyrila a Metoda. n

slovo na úvod

Meníme kurz

10

Meno kresťan nepatrí hocikomu, kto
sa tak sám nazve. Je to označenie
učeníka Ježiša Krista. „Ochrannú
známku“ vlastnia obyvatelia tretieho
najväčšieho mesta Rímskej ríše – sýrskej Antiochie.

Vedec s dušou mnícha

14

Aj keď pán Miroslav Saniga žije
ako mních, nepotrebuje mníšsky
habit, ten si už dávno obliekla
jeho duša. S pokorným srdcom,
ktorého sa dotýka Stvoriteľova
ruka, poeticky rozpráva o svojej
práci – netradičnom vedeckom
výskume, okrídlených láskach –
anjelovi s karmínovými krídlami
a pánovi tancmajstrovi.

Poznáte ich po ovocí
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A Slnko
žiari

Opäť pribúda slnečných dní a mne pribúdajú
starosti. Mám rada leto, ale každoročne ma už
dávno pred sezónou strašia varovania odborníkov. Slnko je mocné, kvôli ekologickým prehreškom je čoraz nebezpečnejšie. Musím kúpiť
opaľovacie krémy a zistiť fototyp celej rodiny.
Slnečné okuliare sú nevyhnutné. Intenzívny
kontakt so slnkom spôsobuje spálenie pokožky.
Dehydratáciu. Prehriatie organizmu. Deti dostanú úpal, keď im zabudnem dať klobúčiky...
Teória je nad slnko jasná – slnko je základom
života, bez jeho lúčov je nemožná fotosyntéza
a život na zemi. To viem, a predsa som v každodennej realite spútaná strachom z toho, čo
mi o ňom hovorí svet. Za možnosť užívať si
jeho dary treba platiť obozretnosťou. A počítať
s pehami.
Aj Boh je pre mňa ako slnko. Uznávam jeho
výlučný vklad do chodu tohto sveta.Viem,
že bez jeho vôle neroztvorí lupene ani ten
najmenší kvietok v prírode, že bez neho je život
v akejkoľvek forme vylúčený. Boh je mocný,
a toho sa treba báť – šepká mi môj strach, moja
„tomášovská“ viera. A okolitý svet mi s úľubou
kladie pred oči všetky obmedzenia – musím
dodržiavať prikázania a odrážať svetlo aj na
tých, čo sú v tieni; moja sloboda dostáva limity,
nemôžem ju uplatňovať svojvoľne ako tí, čo sú
spokojní v tme; intenzívny kontakt so Slnkom
spôsobuje problémy. Námahu. Odriekanie.
Viem... A som na tom horšie ako tí, čo nevedia.

Ich zaväzuje svedomie, mňa aj zákon.
A tak slnko žiari, zohrieva zem, rozdáva
radosť. Ja sedím v tieni, natieram sa krémom
a okrikujem deti, aby nevychádzali spod
slnečníka.
Hľadím na oblohu. Ako to, že je modrá, keď
vo vesmíre je večná tma? Aj tie najčernejšie veci
znežnejú, keď cez ne presakuje svetlo.
Na chvíľu mi slnko prekryjú oblaky, tie neforemné výsledky pozemských činov. Stúpajú zo
zeme k oblohe a varujú nás búrkami, elektrickými výbojmi, krupobitím, tornádami. Bežíme
sa skryť – svet je zrazu desivý, temný a nebezpečný...
Búrka prehrmí a ja som šťastná. Lebo Slnko
je, lebo vždy víťazí, pretože je silnejšie než mraky,
vietor i krupobitie. Lebo aj keď v daždivých
dňoch necítim jeho prítomnosť, mám istotu, že
nezhaslo.

PhDr. Adriana Matoľáková
jazyková redaktorka

Človek je prirodzene zameraný na
vyššie ciele. Hľadá to, čo by naplnilo
jeho hlbinu. Božie slovo však v tejto
súvislosti upozorňuje: ,,... vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú
robiť veľké znamenia a zázraky, aby
zviedli, ak je to možné, aj vyvolených“
(Mt 24, 24).
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slovo svätého otca

Katechézu generálnej audiencie
z 27. mája venoval pápež
Benedikt XVI. svätcovi, ktorým
bol sv. Teodor Studita, veľký
reformátor byzantského
mníšskeho života.

Sv. Teodor
Studita
Drahí bratia a sestry,
stretnutie so sv. Teodorom Studitom nás
dnes zavedie do vrcholného byzantského
stredoveku, do obdobia, ktoré bolo z náboženského a politického hľadiska veľmi
nepokojné. Svätý Teodor sa narodil v roku
759 vo vznešenej a nábožnej rodine –
matka Teoktista a strýko Platón, opát
kláštora Sakkudion v Bitínii, sú uctievaní ako svätí. Práve strýko nasmeroval
Teodora k mníšskemu životu, a ten sa
mu zasvätil vo veku 22 rokov. Patriarcha
Tarasius ho vysvätil za kňaza, no Teodor
s ním neskôr prerušil spoločenstvo pre
veľkú slabosť, ktorú preukázal v prípade
cudzoložného manželstva cisára Konštantína VI. V dôsledku svojho postoja bol
Teodor v roku 796 poslaný do vyhnanstva
v Solúne. K jeho zmiereniu s cisárskou
mocou došlo v nasledujúcom roku – za
vlády cisárovnej Ireny, ktorej blahosklonnosť umožnila Teodorovi a Platónovi
spolu s väčšinou mníšskej komunity zo
Sakkudionu usadiť sa v mestskom kláštore Studion, aby unikli nájazdom Saracénov. Takto sa začala dôležitá „studitská
reforma“.
Teodorov osobný život bol však naďalej
pohnutý. So sebe vlastnou energiou sa
stal vodcom odporu proti obrazoborectvu
Leva V., Arména, ktorý sa znova postavil
proti existencii obrazov a ikon v Cirkvi.
Procesia s ikonami, ktorú zorganizovali mnísi zo Studionu, vyvolala reakciu
polície. V rokoch 815 až 821 bol Teodor
bičovaný, väznený a poslaný do vyhnanstva na rôzne miesta Malej Ázie. Napokon sa mohol vrátiť do Konštantínopola,
nie však do svojho kláštora. So svojimi
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mníchmi sa preto usadil na druhej strane
Bosporského prielivu. Zomrel pravdepodobne v Prinkipe 11. novembra 826,
v deň, keď si ho pripomína byzantský
kalendár.
Teodor je v dejinách Cirkvi známy ako
jeden z veľkých reformátorov mníšskeho
života a tiež ako obranca svätých obrazov
počas druhej etapy obrazoborectva zároveň s konštantínopolským patriarchom
sv. Nikeforom. Pochopil, že otázka uctievania ikon sa vzťahuje na samotnú pravdu vtelenia. ... Argumentuje takto: zakázať uctievanie ikon Krista by znamenalo
vymazať samotné vykupiteľské dielo, lebo
od chvíle, keď sa neviditeľné večné Slovo
zjavilo vo viditeľnom ľudskom tele tým,
že vzalo na seba ľudskú prirodzenosť, posvätilo celý viditeľný svet. Ikony posvätené liturgickým požehnaním a modlitbami
veriacich nás spájajú s Kristovou osobou,
s jeho svätými a prostredníctvom nich
s nebeským Otcom. Svedčia tiež o tom,
že do nášho viditeľného a materiálneho
sveta vstúpila božská skutočnosť.
Teodor a jeho mnísi, odvážni svedkovia
v období ikonoklastických prenasledovaní, sú neoddeliteľne spojení s reformou
mníšskeho života v byzantskom svete. Ich
význam vyplynul už z vonkajších okolností – z ich počtu. Totiž zatiaľ čo vtedajšie kláštory nemali viac ako tridsať alebo
štyridsať mníchov, z Teodorovho životopisu Vita di Teodoro vieme o existencii

viac ako tisícky mníchov v Studione. Sám
Teodor informuje o prítomnosti približne
tristo mníchov v jeho kláštore, z čoho
vidno zápal viery, ktorý sa zrodil v okolí
tohto človeka, skutočne formovaného
a poúčaného vierou.
Väčší vplyv ako počet mníchov mal
nový duch, ktorý tento zakladateľ vtlačil
mníšskemu životu. ... Počas prenasledovania sa totiž mnísi rozpŕchli a navykli
si žiť podľa vlastného úsudku. A keď bolo
možné znova zaviesť spoločný život, bolo
treba vynaložiť veľké úsilie, aby sa kláštor
stal pravým organickým spoločenstvom,
pravou rodinou alebo – ako hovorieval
Teodor – pravým „Kristovým telom“.
V takomto spoločenstve sa konkrétne
uskutočňuje realita Cirkvi ako celku.
Ďalším základným Teodorovým presvedčením bolo, že v porovnaní s laikmi mnísi
prijímajú záväzok dodržiavať kresťanské
povinnosti s väčšou prísnosťou a intenzitou. Preto skladajú špeciálne sľuby –
hagiasmata (zasvätenia), ktoré sú akoby
„novým krstom“, a jeho symbolom je oblečenie rehoľného rúcha. Charakteristickým
znakom mníchov oproti laikom je záväzok
chudoby, čistoty a poslušnosti. Keď sa
Teodor obracia na mníchov, hovorí konkrétne, niekedy dokonca malebne o chudobe, ktorá bola od počiatku podstatným
prvkom mníšstva pri nasledovaní Krista,
a ukazuje cestu aj pre nás všetkých. Zrieknutie sa osobného vlastníctva – sloboda

rok kŇazov

Ilustračná snímka: ilivetotravel.
files.wordpress.
com

od materiálnych vecí, ako i striedmosť
a jednoduchosť platia v radikálnej podobe
iba pre mníchov, duch odriekania je však
pre všetkých rovnaký. Nemáme byť totiž
závislí od materiálnych majetkov, ale
musíme sa učiť odriekaniu, jednoduchosti,
triezvosti a striedmosti. Iba tak môže rásť
solidárna spoločnosť a môže byť prekonaný veľký problém chudoby v tomto svete.
V tomto zmysle je radikálny znak chudobných mníchov v zásade cestou aj pre nás
všetkých.
Inokedy, keď mal Teodor pokušenia
proti čistote, neskrýva svoje skúsenosti
a ukazuje, ako cestou vnútorného boja
získať vládu nad sebou samým, a tým aj
úctu k vlastnému telu a telu blížneho ako
k Božiemu chrámu. Hlavné odriekanie
však podľa neho spočíva v požiadavke
poslušnosti, pretože každý z mníchov
má vlastný spôsob života a začlenenie sa
do spoločenstva tristo mníchov predstavuje skutočne nový spôsob života, ktorý
Teodor nazýva „mučeníctvom podriadenia
sa“. Aj v tomto nám mnísi dávajú príklad,
aby sme vedeli, čo je pre nás potrebné. Po
prvotnom hriechu má totiž človek sklon
urobiť si z vlastnej vôle prvotný princíp
a život sveta i všetko ostatné podriaďuje
svojej vôli. No takýmto spôsobom – ak
každý poslúcha len sám seba – spoločnosť nemôže fungovať. Iba ak sa naučíme
začleniť sa do spoločnej slobody, podieľať sa na nej a podriaďovať sa jej, ak si

osvojíme zákonnosť, teda podriaďovanie
sa, a poslušnosť voči zákonom spoločného dobra a spoločného života, môže sa
naša spoločnosť i naše vlastné ja uzdraviť
z pýchy, že je stredobodom sveta.
Svätý Teodor týmto prenikavým pohľadom pomáha svojim mníchom, a napokon aj nám pochopiť pravý život, odolávať pokušeniam považovať vlastnú vôľu
za najvyšší zákon života a zachovať si
tak pravú osobnú identitu, ktorá je vždy
spoločná s druhými, a tiež pokoj srdca.
Pre Teodora Studitu bola dôležitou
čnosťou, porovnateľnou s poslušnosťou
a pokorou, philgeria, teda láska k práci,
v ktorej videl kritérium na posúdenie
kvality osobnej zbožnosti: ten, kto je
horlivý v materiálnych povinnostiach, kto
pracuje usilovne, je taký aj v duchovných
veciach. Preto nedovoľuje, aby bol mních
pod zámienkou modlitby alebo kontemplácie dišpenzovaný od práce, a to ani od
manuálnej, ktorá je podľa jeho mienky
i podľa celej mníšskej tradície prostriedkom nájdenia Boha. Teodor sa nebojí
hovoriť o práci ako o „obete mnícha“,
o jeho „liturgii“, ba dokonca ako o istom
druhu omše, prostredníctvom ktorej sa
mníšsky život stáva anjelským. Práve
takto sa poľudšťuje svet práce a cez prácu
sa človek stáva viac sebou samým a viac
sa približuje k Bohu. Za zmienku stoja aj
dôsledky tohto jedinečného pohľadu: práve preto, že bohatstvo získané spoločnou
prácou je ovocím určitej formy liturgie,
nemôže slúžiť na pohodlie mníchov, ale
je určená na pomoc chudobným. Studiti,
pochopiteľne, nepracovali len manuálne:
mali tiež veľký význam pre náboženskokultúrny rozvoj byzantskej civilizácie ako
krasopisci, maliari, básnici, vychovávatelia mladých, učitelia v školách, knihovníci.
Hádam bude užitočné na záver zhrnúť
niektoré hlavné prvky Teodorovej duchovnej náuky:
Láska k vtelenému Pánovi a k jeho viditeľnej podobe v liturgii a v ikonách.
Vernosť krstu a záväzok žiť v spoločenstve Kristovho tela, chápané tiež ako
vzájomné spoločenstvo medzi kresťanmi.
Duch chudoby, striedmosti, odriekania,
cudnosti, sebaovládania, pokory a poslušnosti proti primátu vlastnej vôle, ktorý
rozbíja spoločnosť i pokoj duší.
Láska k fyzickej i duchovnej práci.
Duchovné priateľstvo, zrodené z očistenia vlastného svedomia, vlastnej duše,
vlastného života.
Snažme sa nasledovať tieto náuky, ktoré
nám skutočne ukazujú cestu pravého
života. n
preložila Mária Spišiaková

Otvorenie Roka kňazov
Drahí bratia a sestry, minulý piatok 19.
júna, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho, ktorá je tradične venovaná
modlitbám za posvätenie kňazov, som
mal to potešenie otvoriť Rok kňazov
vyhlásený pri príležitosti 150. výročia
„narodenia pre nebo“ arského farára sv.
Jána Márie Vianneya. Pri vstupe do Baziliky sv. Petra som sa na úvod slávenia
vešpier v symbolickom úkone zastavil
v chórovej kaplnke, aby som si uctil
relikviu tohto svätého pastiera duší: jeho
srdce. Aký je zmysel Roka kňazov? Prečo
súvisí práve s výročím svätého farára
z Arsu, ktorý zdanlivo nič mimoriadne
nevykonal?
Božia prozreteľnosť to zariadila tak,
aby sa jeho osobnosť zaradila za sv.
Pavla. Rok sv. Pavla venovaný apoštolovi
národov, ktorý je mimoriadnym vzorom
evanjelizátora, lebo vykonal mnohé
misijné cesty, aby šíril evanjelium, sa
pomaly končí. Nový jubilejný rok nás pozýva, aby sme sa zahľadeli na chudobného vidiečana, ktorý sa stal pokorným
farárom a svoju pastoračnú službu vykonával v malej dedine. Títo dvaja svätci
sa veľmi líšia životnými osudmi. Jeden
cestoval z jednej krajiny do druhej, aby
hlásal evanjelium. Druhý prijímal tisíce
a tisíce veriacich, pričom zostával vo
svojej malej farnosti. Predsa však jestvuje čosi zásadné, čo ich spája. Je to ich
úplné stotožnenie sa so svojou službou,
ich spoločenstvo s Kristom, ktoré viedlo
sv. Pavla k tomu, aby povedal: „S Kristom
som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale
vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 20). A sv. Ján
Mária Vianney rád opakoval: „Ak by sme
mali vieru, videli by sme Boha ukrytého
v kňazovi ako svetlo za sklom, ako víno
zmiešané s vodou“. Cieľom tohto Roka
kňazov – ako som napísal v liste adresovanom pri tejto príležitosti kňazom – je
preto povzbudiť smerovanie každého
kňaza „k duchovnej dokonalosti, od ktorej predovšetkým závisí účinnosť jeho
služby“, a tiež pomôcť najmä kňazom
a s nimi i celému Božiemu ľudu znova
objaviť a upevniť vedomie mimoriadneho a nenahraditeľného daru milosti,
ktorý predstavuje kňazská vysviacka
pre toho, kto ju prijal, pre celú Cirkev
i pre celý svet, ktorý by bol bez reálnej
Kristovej prítomnosti stratený.
z taliančiny preložila Mária Spišiaková
slovo 16 – 17|2009
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udalosti

internet rozbehli začiatkom júla
v Indii. Zorganizovali ju saleziánski
rehoľníci z juhoindického mesta
Bengalúr v rámci začínajúceho sa
Roka kňazov. Zámerom projektu
je „osvojenie kňaza na diaľku“
podporujúce kňazské povolanie
materiálne, ale aj duchovne v Indii
a krajinách sveta, kde sú kresťania
vo výraznej menšine.

Eparchia Parma sa podelila
so svojím duchovným bohatstvom
Štyridsať rokov od založenia
Eparchie Parma v USA si od 26.
do 28. júna pripomenuli stovky
ľudí z farností eparchie. Udalosť
sa začala v piatok večer sláve-

ných modlitieb (časy, povečeria,
akatisty, večierne) zahŕňal aj
výchovné príhovory pre mládež
i dospelých, a nechýbala ani
zábava a kultúrne akcie.

ním svätej liturgie za všetkých
zosnulých eparchie a pokračovala bohatým programom,
ktorý okrem rôznych východ-

Christ our Hope! (Kristus, naša
nádej!) bolo heslo osláv. Malo povzbudiť a nachádzať odpovede
na situáciu, v ktorej sa nachádza

Snímka: Marcela Keruľ-Kmecová

n Kampaň Adoptuj si kňaza cez

n Viac ako 160 šijacích strojov

pre ženy v Tanzánii zozbierali
veriaci v americkom štáte New
Jersey. Okrem šijacích strojov
zozbierali aj kuchynské potreby,
detské knižky a remeselnícke
nástroje. Zbierku zorganizovala
sr. Clare Liptaková, rehoľná sestra
Rádu Panny Márie, Matky Božieho
spoločenstva. (VR)

n Sydneyská arcidiecéza po-

skytne 60-tisíc eur na výskum
kmeňových buniek dospelých
ľudí, určených na liečbu srdca
a chorôb pečene. Sydneyský
arcibiskup kardinál George Pell
podotkol, že výskum je v súlade
s etickými zásadami Katolíckej
cirkvi, zabezpečuje dôstojnosť
ľudského života a prispieva k spoločnému dobru.

n Prázdniny s Bohom pre pri-

bližne 1 800 poľských detí zo
sociálne slabých rodín z diecézy
Čenstochová organizujú počas
dvoch letných mesiacov Pápežské
misijné diela spolu s organizáciou
Caritas a hnutím Katolícka akcia.

n V Kamerune protestovali proti

legalizácii potratov. Do protestného pochodu sa zapojilo 11. júla
viac ako dvadsať tisíc ľudí na čele
s kardinálom Christianom Tumim,
arcibiskupom mesta Douala. Delegácia zložená zo zástupcov katolíkov, protestantov a moslimov
neskôr odovzdala guvernérovi list
pre prezidenta republiky a petíciu
s asi 30-tisíc podpismi.

n Stretnutie európskych

vysokoškolákov, akademických
predstaviteľov a kaplánov sa konalo 9. – 12. júla v areáli univerzity
Tor Vegata v Ríme. Účastníkom
sa prihovoril aj Svätý Otec, ktorý
vyjadril želanie, aby sa mladí
naďalej podieľali spolu s učiteľmi
na vytváraní dielní viery a kultúry
a ubezpečil ich o svojich modlitbách. (VR)
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Gréckokatolícka cirkev v USA, ale
aj v iných štátoch sveta.
Prítomným sa vo svojich homíliách prihovorili otec Miron
Keruľ-Kmec, slovenský kňaz pôsobiaci v Eparchii Parma, a otec
Robert Barter.
Napokon sám vladyka John
Kudrick, biskup Eparchie Parma,
vo svojej kázni počas slávnostnej
svätej liturgie, na ktorej boli
prítomní rímskokatolícki biskupi a pravoslávny arcibiskup,
povzbudil veriacich, že „aj keď
je naša cirkev malá, stále môže
vykonať veľké veci pre spásu
sveta, ak veriaci podľa vzoru jej
patróna – svätého Jána Krstiteľa
budú ukazovať na Krista a hovoriť ako on: ,Hľa, Boží Baránok,
ktorý sníma hriech sveta’“.
Jaroslav Girovský

Redemptoristi pripravujú Ľvov 2010
V ukrajinskom meste Ľvov sa 10.
– 14. júla uskutočnil prípravný
kongres pred 9. medzinárodným
stretnutím mládeže pôsobiacej
pri redemptoristoch, ktoré je
plánované na august 2010.
Zúčastnili sa na ňom zástupcovia dvanástich provincií: Varšava,
Viedeň, Mníchov, Saint Clemens,
Štrasburg, Rím, Neapol, Dublin, Londýn, Madrid, Bratislava
a Ľvov. Ukrajinskí organizátori
predstavili motto celého stretnutia: To be like You (Byť ako Ty).
Účastníci mali možnosť spoznať

históriu a súčasné pôsobenie
Kongregácie Najsvätejšieho
Vykupiteľa na Ukrajine a zapájať
sa do diskusie v súvislosti s organizáciou. Zároveň si prezreli
priestory seminára Khutorivka,
kde bude stretnutie Ľvov 2010
prebiehať. V  rámci programu
navštívili kláštor baziliánov
v priľahlej dedinke Krekhiv.
Spoločne slávili božskú liturgiu
vo východnom obrade.
V rámci pripravovaného stretnutia budú mať mladí ľudia
možnosť zažiť medzinárodné

spoločenstvo veriacich, spoznať
ukrajinskú kultúru, výnimočnú
svojou pohostinnosťou, poslanie a spiritualitu redemptoristov, ako aj obrad a spiritualitu
Gréckokatolíckej cirkvi. Oficiálnymi jazykmi stretnutia bude
ukrajinčina, angličtina a taliančina. Ukrajina bude hosťovať
približne 500 delegátov najmä
z Európy, ale aj z USA, Kanady,
Argentíny, Ruska a Kazachstanu. Slovenskú viceprovinciu
zastupovali Ján Zoričák CSsR
a Alžbeta Václavová.

Zomrel otec John Fetsco CSsR
V Unionville 23. júna 2009 odišiel
v 80. roku života k Pánovi otec
John Fetsco, člen Kongregácie
Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi). Narodil sa 20. decembra
1929 v Pringle (USA). Za kňaza
bol ordinovaný 13. mája 1956
a svoju službu v Pánovej vinici
začal v gréckokatolíckom Chráme
Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Toronte. Počas svojho kňazského života slúžil v slovenských
a rusínskych farnostiach v USA
a Kanade. V 1987 bol vymenovaný za prvého rektora byzantskej
slovenskej Katedrály Premenenia
Pána v Toronte a slúžil v nej až do
svojho odchodu na odpočinok.

Počas tohto bol vymenovaný
za apoštolského administrátora
pre slovenskú Eparchiu sv. Cyrila
a Metoda (1996 – 2000). Otec
John bol hlboko nábožný rehoľný kňaz, veľmi štedrý a pomáhal
zvlášť v období prenasledovania
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. S radosťou spomínal na čas,
keď bol kaplánom v Slovenskom
orli. Počas tohto obdobia vzniklo
mnoho trvajúcich priateľstiev.
Za otcom Johnom smúti mnoho
príbuzných z USA a Slovenska
a s úctou si naň spomínajú jeho
spolubratia z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, kňazi
a milovaní farníci, ktorí mu počas

pôsobenia prirástli k srdcu.
Pohrebná svätá liturgia bola
slávená v sobotu 27. júna 2009
v Katedrále Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Toronte.
Vičnaja pamjať!

Okružná v znamení Roka kňazov
(Okružná, Leontín Lizák) Hodnotu kňazstva si vo farnosti
Okružná (Prešovský protopresbyterát) v úvode Roka kňazov
pripomenuli veriaci vo štvrtok
25. júna primičnou sv. liturgiou
P. Martina Petra Pavuka MSC
pochádzajúceho z Proča. Prítomnosť novokňaza a jeho novokňazské požehnanie vnímali
veriaci ako dar nebeského Otca,
ktorým chcel pripomenúť veľkosť svojej lásky prúdiacej práve
cez kňaza. V krátkom príhovore
P. Pavuk vyzdvihol potrebu vernosti v povolaní, ktoré prichádza
od Boha, nielen v kňazstve, ale
aj v živote každého kresťana na
mieste, kde žije a pracuje.
Po skončení sv. liturgie domáci
duchovný otec Leontín Lizák
poďakoval primiciantovi za jeho
príchod do farnosti, prisľúbil mu
modlitby potrebné na jeho pastoráciu a odovzdal mu finančný
dar od veriacich farnosti.
V sobotu 11. júla sa vo farnosti
stretli pri sv. liturgii kňazi pochádzajúci z farnosti. Úlohu hlavného slúžiteľa prijal najstarší z nich,
otec Pavol Chanáth, a kazateľom bol protosynkel Košickej
eparchie otec Vladimír Tomko.
Spolu s ostatnými prítomnými:
Martinom Zlackým, Rastislavom
Bruzdom, Rastislavom Daňom,
Pavlom Chanáthom ml., domácim kňazom Leontínom Lizákom
i domácimi bohoslovcami Pet-

n Drienovčania spomínali

rom Fučom a Leontínom Lizákom ml. vytvorili krásne spoločenstvo, v ktorom chýbal už iba
jediný z rodákov, michalovský
dekan otec Pavol Kaminský.
Otec Tomko vo svojom príhovore pripomenul nielen význam
miestneho chrámu ako najkraj-

nutie pokračovalo spoločným
posedením a hrami na ihrisku,
kde si kňazi so svojimi rodinami mohli oddýchnuť, vymeniť
skúsenosti z pastorácie a utužiť
spoločenstvo.
Stretnutie kňazov bolo zároveň
duchovnou prípravou na odpus-

šieho na svete v ich viere a povolaní, ale hovoril aj o kňazskom
poslaní, úlohe a túžbe veriacich
mať svätých kňazov. V závere sa
prihovoril aj otec Pavol Chanáth
a sprítomnením spomienok
z obdobia svojej mladosti, ťažkostí pri prenasledovaní za totality, ale aj na obdivuhodnú, živú
a pevnú vieru ľudí z Kereštveja
(Okružnej) povzbudil všetkých
k horlivému prežívaniu viery
v rodinách i v celej farnosti.
Po skončení slávenia stret-

tovú slávnosť, ktorá sa konala
v nedeľu 12. júla. Pozvanie na ňu
prijal otec Ľuboš Kohút, správca
farnosti Abranovce, ktorý pri
slávení slávnostnej sv. liturgie
vyzdvihol dôležitý faktor našej
živej viery: potrebu osobného
obrátenia k Bohu ako prvému
a jedinému. Odpustová slávnosť
Matky ustavičnej pomoci po
sv. liturgii pokračovala mariánskym molebenom s myrovaním
a vyvrcholila sprievodom okolo
chrámu.

Bratislavský eparcha navštívil Banskú Bystricu
(Banská Bystrica, Stanislav Gábor)
V  nedeľu 12. júla 2009 zavítal
bratislavský vladyka Peter Rusnák do gréckokatolíckej farnosti
Banská Bystrica pri príležitosti
odpustovej slávnosti ku cti blahoslaveného biskupa mučeníka
Pavla P. Gojdiča OSBM, patróna

Banskobystrickej farnosti.
Vladyka predsedal archijerejskej
sv. liturgii v Kostole sv. Alžbety,
spolu s ním koncelebrovali otec
Peter Sabol z Bratislavy, otec
Ján Kovaľ z Brezna a miestny
farár otec Ján Krupa. Na túto
odpustovú slávnosť prišlo okrem

miestnych farníkov aj niekoľko
veriacich zo Zvolena, Brezna,
Šumiaca a Telgártu.
Slávnosť sa zakončila myrovaním, sprievodom okolo chrámu
a spoločným farským obedom
s vladykom Petrom za účasti
päťdesiatich farníkov.

Vladyka Ján Babjak SJ posvätil ikonostas na Sídlisku III
(Prešov, -mp) V nedeľu 12. júla sa
v Prešove na Sídlisku III konala
odpustová slávnosť ku cti blaženého hieromučeníka P. P. Gojdiča
za účasti vladyku Jána Babjaka SJ,
ktorý pred začiatkom archijerejskej svätej liturgie posvätil nový
ikonostas. Celú túto slávnosť
spevom sprevádzal miestny chrá-

mový zbor Hlahol pod vedením
Tatiany Kanišákovej. V závere svätej liturgie sa miestny farár otec
Marek Kolesár v mene celej farnosti poďakoval vladykovi Jánovi,
rozlúčil sa s odchádzajúcim kaplánom otcom Petrom Olšavským
a zároveň privítal jeho nástupcu
otca Michala Pavlišinoviča. Od-

pustovej slávnosti predchádzala
duchovná obnova, ktorú viedli
kňazi pochádzajúci z tunajšej
farnosti. Silný duchovný zážitok si
veriaci odniesli z eucharistického
sprievodu a krížovej cesty, ktoré
sa niesli v duchu evanjelizácie
a požehnávania sídliska.

na prvého správcu farnosti.
V nedeľu 28. júna si v Drienove
zaspomínali na otca Ladislava
Štimu, od smrti ktorého uplynulo 20 rokov. Božskú liturgiu pri
príležitosti Roka kňazov slávili
miestny farár otec Jozef Hromják
a otec František Čitbaj, ktorý
v homílii priblížil históriu gréckokatolíkov v Drienove a život otca
Štimu. Slávnostnú atmosféru
umocnil zbor, ktorý sa považuje
za pokračovateľa zboru založeného v roku 1969 práve otcom
Štimom. Po skončení liturgie
bola pri hrobe otca Štimu na
miestnom cintoríne odslúžená panychída. Na slávnosti sa
zúčastnili aj jeho deti a príbuzní.
V príjemnej atmosfére spoločného občerstvenia na obecnom
úrade mali možnosť prezrieť si
výstavu fotografií z čias pôsobenia otca Štimu v Drienove. Pán
Jozef Štima vyslovil nad hrobom svojho otca slová dojatia
a vďaky adresované Drienovčanom, v ktorých rezonujú pocity
vďačnosti a spriaznenosti k ich
prvému farárovi, s ktorým prežili
ťažké časy, a k jeho rodine.
Mária Sabolová

n Na júlovej fatimskej sobo-

te v pútnickom Klokočove
sa začal program stretnutia
modlitbovou novinkou. Vladyka
Milan Chautur, košický eparcha,
rozhodol, že v prebiehajúcom
Roku kňazov sa bude spoločenstvo veriacich spolu s kňazmi
modliť tretiu hodinku z liturgie
hodín. Po modlitbe hodinky
nasledovalo biblické zamyslenie
Róberta Jágera na tému novozákonného kňazstva. Archijerejskú
liturgiu slávil vladyka Milan, ktorý v homílii rozviedol evanjelium
o Ježišovom pozvaní apoštolov
k odpočinku. Na záver bol ešte
tradičný mariánsky moleben
a informácie o programe dovolenkových podujatí v eparchii.
Michal Hospodár

n Nitrianska diecéza si uctila

svojich patrónov. 12. júla pri
Svoradovom prameni v Nitre na
Zobore pri príležitosti slávnosti
hlavných patrónov diecézy
a mesta Nitry svätých pustovníkov Andreja Svorada a Beňadika
celebroval svätú omšu nitriansky
slovo 16 – 17|2009
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diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu so zoborským opátom
Mons. Ladislavom Belásom.
n Františkánska mládež opra-

vovala historický kláštor. 12. –
19. júla sa v Kremnici uskutočnil
tábor františkánskej mládeže
(GiFra), na ktorý sa zišla stovka
mladých ľudí z celého Slovenska
s mottom František, oprav môj
dom. Spolu s členmi rehole františkánov a Školskými sestrami sv.
Františka mladí vypomáhali pri
obnove františkánskeho kostola
a kláštora na hlavnom kremnickom námestí.

n Fórum života malo zastúpe-

nie aj na Pohode. Pod heslom
Pohoda od počatia poskytovali
dobrovoľníci združenia informácie o prirodzenom plánovaní
rodičovstva, prenatálnom vývine
človeka, ohrozeniach ľudského
života a ľudskej dôstojnosti
zvlášť na začiatku života a diskutovali s účastníkmi festivalu
na aktuálne bioetické témy na
festivale Bažant Pohoda, ktorý
sa uskutočnil 16. – 18. júla 2009.
Aj keď bola Pohoda tento rok
ukončená v dôsledku tragického
nešťastia predčasne, neznamená
to, že by mala byť interpretovaná iba v tomto negatívnom
význame. Fórum života vyjadruje
hlbokú ľútosť, zvlášť pozostalým,
nad tragickou udalosťou, ktorá
viedla k predčasnému ukončeniu festivalu.

n 6. rezbársky deň sa 18. júla

2009 v Štiavnických Baniach niesol v duchu odkazu kňaza Jozefa
Záhoru (1846 – 1890) a kaplána
Jána Palárika (1822 – 1870).
Jozef Záhora ako miestny farár
(1878 – 1890) založil rezbársku
školu na výrobu detských hračiek, ktorá vychovala generácie
rezbárov, pričom ich výrobky sa
preslávili na mnohých medzinárodných výstavách.

n Púť k Panne Márii Karmel-

skej v Topoľčiankach sa konala
18. – 19. júla. Púť vyvrcholila
v nedeľu 19. júla svätou omšou
, ktorej predsedal apoštolský
nuncius na Slovensku arcibiskup
Mons. Mario Giordana.

n Yes, we can štartuje zbierku

pre Kazastan. V mesiaci júl
začína toto občianske združenie
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Zlaté kňazské jubileum kňaza Andreja Dujčáka
(Drienica, ISPB) V gréckokatolíckom Chráme Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Drienici v nedeľu
28. júna slávil protojerej otec
Andrej Dujčák, titulárny kanonik,
v spoločenstve kňazov a veriacich
ďakovnú svätú liturgiu pri príležitosti 50. výročia kňazstva. V tejto
obci prežíva od roku 2006 zaslúžený odpočinok, aj keď od roku
1992 stále pôsobí ako sudca teraz
už Archieparchiálneho cirkevného súdu v Prešove a ako sudca
Metropolitného tribunálu.
Počas aktívnej pastoračnej
služby pôsobil ako správca farnosti Bodružal a Šarišský Štiavnik.
Zároveň v rokoch 1978 – 2003
bol okresným dekanom v Svidníckom dekanáte. Bol členom
viacerých komisií. V  roku 1970

bol vymenovaný za titulárneho
dekana, v roku 1994 za titulárneho kanonika a v roku 2004
za protojereja (s právom nosiť
zlatý kríž).
Na slávnosti sa zúčastnili aj veriaci zo Svidníckeho protopresbyterátu, predovšetkým z farnosti
Šarišský Štiavnik aj s ich terajším
duchovným otcom Blažejom
Rebjakom. Všetkých privítal otec
Ján Krehlík, domáci farár. Homíliu
predniesol kancelár Gréckokatolíckeho arcibiskupského
úradu v Prešove Ľubomír Petrík.
Vychádzajúc z evanjelia o uzdravení stotníkovho sluhu hovoril
o moci Božieho slova. Kazateľ
vyzdvihol kňazské pôsobenie jubilanta, ktoré bolo vždy spojené
s ohlasovaním Božieho slova a so

skutočnou ľudskosťou. Hovoril
z vlastnej skúsenosti, pretože
15 rokov pôsobil v Svidníckom
dekanáte počas dekanskej služby
otca Andreja.
V závere zazneli pozdravné listy,
ktoré jubilantovi zaslali prešovský arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ a emeritný prešovský
biskup Ján Hirka. Obaja ocenili
prínos pôsobenia otca Andreja
pre Gréckokatolícku cirkev na
Slovensku. Po ďalších blahoželaniach a pozdravoch nasledovalo poďakovanie otca Andreja
a jubilejné požehnania, ktoré
adresoval predovšetkým svojej
manželke, ktorá mu je v živote
veľkou oporou a posilou, deťom
s rodinami, kňazom a všetkým
veriacim.

V Bratislavskej katedrále si uctili pamiatku bl. P. P. Gojdiča
(Bratislava, Stanislav Gábor) 17.
júla si veriaci v bratislavskej katedrále uctili pamiatku bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča OSBM,
prešovského biskupa. Sv. liturgii
predsedal vladyka Peter. Vo svojej homílii sa vladyka zameral

na heslo bl. Pavla Boh je láska,
milujme ho! Ako zdôraznil, to je
odkaz, ktorý nám náš hieromučeník zanechal. A to nielen, keď
ide všetko hladko, ale aj vtedy,
keď náš život nejde podľa našich
predstáv. Na záver sv. liturgie

sa konal Moleben k bl. Pavlovi
a malá procesia s jeho relikviami,
ktoré si následne veriaci mohli
uctiť bozkom. Po modlitbe k bl.
mučeníkovi udelil vladyka Peter
s relikviárom všetkým prítomným
archijerejské požehnanie.

Vladyka Peter posvätil automobily
(Bratislava, Ľubomír Matejovič,
Stanislav Gábor) V nedeľu 19. júla
2009 v Kostole Sv. rodiny v Bratislave-Petržalke slávil otec biskup
Peter Rusnák v rámci podujatia
Krištofova nedeľa archijerejskú
svätú liturgiu spolu s otcami Ľubomírom Matejovičom, predsedom MIVA Slovensko, Antonom
Odrobiňákom SDB, misionárom
v Ekvádore, a Štefanom Vansačom pri príležitosti výročia organizácie MIVA Slovensko.
Otec biskup vo svojej homílii
vyzdvihol hodnotu stvorenia:
„Všetko, čo Boh urobil, je dobré,
je len na človekovi, čo s vecami
tohto sveta urobí, či sa mu stanú
nástrojmi jeho posvätenia, alebo
ich egoisticky zneužije. To platí aj
o autách, nástrojoch ľudského
približovania“. Otec Anton Odrobiňák SDB na záver poďakoval
organizácii MIVA Slovensko za
pomoc, ktorú aj on dostal vo
forme terénneho automobilu.
Po svätej liturgii vladyka Peter
posvätil asi sto osobných auto-

mobilov veriacich, ktoré boli na
tento účel zaparkované v blízkosti chrámu.
Organizáciu MIVA založil v roku
1927 nemecký misionár páter
Paul Shulte OMI. Pri svojej misii

priateľ, sa páter rozhodol založiť
organizáciu, ktorá by misionárom
pomáhala zabezpečiť mobilitu.
MIVA Slovensko, n. f., založil
gréckokatolícky kňaz Ľubomír
Matejovič, ktorý je aj jej pred-

zažil skúsenosť, keď chorí v misiách často zomreli len preto,
lebo ich nebolo na čom rýchlo
previesť k lekárovi. Po tom, ako
takto zomrel aj jeho najlepší

sedom. Jej hlavnou úlohou je
podpora kresťanských misionárov, pre ktorých zaobstaráva dopravné prostriedky. Viac nájdete
na www.mivaslovensko.sk.

Mladí hovorili o partnerských vzťahoch
(Juskova Voľa, Slavomír Zahorjan)
26. – 28. júna sa v Gréckokatolíc-

kom mládežníckom centre v Juskovej Voli stretli mladí z dekaná-

tov Snina, Humenné, Sabinov.
Celý víkend s názvom Partnerské
vzťahy viedol otec Ivan Molčány.
Prvá prednáška sa zaoberala
témami: láska, priateľstvo, zoznámenie, dôležitosť vzájomného
spoznávania sa, komunikácie,
vlastnosti a reakcie budúceho
partnera. Prednášku doplnil film
Ak ma ľúbiš, dokáž mi to. Popoludní po sv. liturgii, oddychu
a pobožnosti k Božskému Srdcu
pokračovali ďalšie témy. V nedeľu
po prednáške otca Patrika Székelya spoločne slávili sv. liturgiu.

Bratislavský protosynkel celebroval na Skalke pri Trenčíne
(Skalka pri Trenčíne, Igor Cingeľ)
V nedeľu 19. júla slávil na najstaršom pútnickom mieste na Slovensku Skalka pri Trenčíne protosynkel Bratislavskej eparchie otec
Vladimír Skyba sv. liturgiu o 8.00
hod. v rámci programu výročnej
púte. Koncelebrovali otec Igor
Cingeľ a otec Patrik Székely. Na
liturgii sa zúčastnili veriaci gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne,
ako aj ďalší pútnici.

Otec protosynkel sa vo svojej
homílii zameral na slová nedeľného evanjelia a upriamil nás na
našu jedinú istotu, ktorou je Boh
a jeho láska. Na záver slávnosti
poďakoval otcovi protosynkelovi
miestny farár vdp. Stanislav Strapko, ktorý vyjadril radosť z toho, že
sa už po druhýkrát môže na tomto
starom pútnickom mieste sláviť
liturgia v byzantskom obrade.
Vyjadril nádej, že sa to stane tradí-

ciou na obohatenie všetkých.
V predvečer nedeľnej slávnosti
bola v jaskyni v priestoroch Starej Skalky, kde žili sv. pustovníci
Andrej Svorad a Beňadik, staroslovienska sv. liturgia, ktorú slávil
otec Ján Burda SJ spolu s otcom
Igorom Cingeľom a otcom Patrikom Székelym. Na sv. liturgii
sa okrem domácich zúčastnili aj
pútnici z gréckokatolíckej farnosti
v Trnave.

Mons. Peter Rusnák sa stretol s ministerkou Vierou Tomanovou
(Bratislava, TK KBS) V utorok 14.
júla sa v priestoroch Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave uskutočnilo stretnutie
predstaviteľov ministerstva a členov Sociálnej subkomisie KBS na
čele s jej predsedom biskupom
Mons. Petrom Rusnákom.
Mons. Peter Rusnák na stretnutí informoval ministerku Vieru
Tomanovú o nepriaznivých vplyvoch zákona NR SR č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách na
občanov , ako aj na neverejných poskytovateľov sociálnych

služieb a ich zariadení, ktorých
zriaďovateľom je Katolícka cirkev.
Členovia Sociálnej subkomisie
KBS spoločne s ministerkou Tomanovou skonštatovali, že filozofia zákona o sociálnych službách
je dobrá, no niektoré ustanovenia
spôsobujú v praxi veľké problémy
a zástupcovia sociálnej subkomisie KBS zdôraznili nevyhnutnosť
odstránenia týchto nedostatkov
v zákone.
Ministerka počas stretnutia
vyjadrila ochotu spolupracovať
so Sociálnou subkomisiou KBS

a ponúkla zaradiť jej člena ako
konzultanta pri príprave novely
zákona č. 448/20089 o sociálnych
službách a zákona č. 305/2005
o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele.
Zástupcovia Sociálnej subkomisie KBS tiež upozornili ministerku
na nedostatočnú pripravenosť samospráv miest a obcí na aplikáciu
zákona č. 448/2008 o sociálnych
službách do praxe, čo má za
následok nepriaznivé finančné
dosahy na neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

eRkári z Ďačova cestovali okolo sveta
(Lúčka-Potoky, Ľuboslava Cupráková) Počas prázdninových dní
10. – 12. júla eRkári z Ďačova
„cestovali okolo sveta“ v rekreačnom stredisku Rekrea LúčkaPotoky. Na akcii sa zúčastnilo 21
detí a 7 animátorov. Spoločne
spoznávali typické črty jednotlivých kontinentov. Výlet sa začal
v piatok ráno účasťou na sv. liturgii
a v nasledujúcich dňoch sa začínal

aj končil spoločnou modlitbou.
Potom sa účastníci vybrali spoznávať Afriku. Naučili sa africkú
pieseň a dozvedeli sa zaujímavosti
z africkej kultúry. Poobede vychutnávali osobitosti európskych
krajín: pili anglický čaj s mliekom,
vyrábali nemecké kornútky plné
sladkostí, učili sa tancovať tance
a iné. V sobotu zaleteli vlastnoručne vyrobeným balónom do

Ázie, kde stopovačkou s rôznymi
odkazmi vystúpili na symbolické Himaláje. Poobede navštívili
Ameriku – skúšali rýchlosť sadenia zemiakov, skúmali indiánsku
kultúru, strieľali z lukov. Večer
počas Pyžamovej párty pripravili
zaujímavý program. Odmenou
a prekvapením bola pre všetkých
nočná hra. Na záver ostala Austrália s kengurami a koalami.

konať verejnú zbierku na pomoc
deťom v domove detí v Kazachstane.
„Veríme, že touto zbierkou
pomôžeme opusteným deťom
z Kapčigaja (Kazachstan) žiť
plnohodnotnejší život,“ približuje situáciu predseda združenia
Ján Buc.
Verejná zbierka je povolená
sekciou verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Svoju podporu môžete zasielať
na číslo účtu 0524211378/0900.
Bližšie informácie nájdete na
www.yeswecan.sk.
(neoznačené správy sú
zo servisu TK KBS)

Biblický seminár
o Knihe Rút

Lev z Júdy, o.z., v Prešove vás pozýva
na biblický seminár o Knihe Rút (2.
časť).
Dátum: 21. – 22. 08. 2009
Kazateľ: Sergej Darij z mesiánskeho zboru Lechaim be Ješua v Kyjeve
(Ukrajina)
Miesto: Centrum pre rodinu na
Sigorde (okr. Prešov)
Registračný poplatok: 5 eur
Program:
Piatok 21.08.2009
16.00 registrácia
16.30 prvá časť prednášok
19.00 večera a voľný program
Sobota 22.08.2009
08.00 raňajky
09.00 druhá časť prednášok
13.00 obed a prestávka
15.00 tretia časť prednášok
a diskusia
V  centre je možné ubytovanie
s plnou penziou za 16 eur (na deň
a osobu). Počet lôžok je obmedzený
(40 lôžok).
Registrácia: do 12.08.2009 na tel.
čísle 0908 389 085 (volať po 17.00
v pondelok až sobotu) alebo mailom na rusinak.jan@gmail.com.
Autobusové spojenie:
Piatok
(Prešov – Sigord) 15.00; 16.15
späť (Sigord – Prešov) 20.36
Sobota
(Prešov – Sigord) 08.00
späť (Sigord – Prešov) 17.25
slovo 16 – 17|2009
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Od svätých Petra a Pavla
k blahoslavenému Pavlovi
Stanislav Gábor, Michal Hospodár, Ľubomír Petrík
Bratislava

V nedeľu 28. júna oslávila Bratislavská eparchia sviatok svojich patrónov
– apoštolov Petra a Pavla na odpustovej
slávnosti v Katedrále Povýšenia sv. Kríža
v Bratislave. Archijerejské sv. liturgie v cirkevnoslovanskom a slovenskom jazyku
slúžil vladyka Peter Rusnák spolu s kňazmi bratislavskej farnosti a s novokňazom
Martinom Pavukom MSC.
V homílii sa prihovoril otec Cyril Jančišin ml., tajomník Konferencie biskupov
Slovenska, a poukázal na končiaci sa Rok
sv. Pavla a začínajúci sa Rok kňazov, keď
sv. Pavol akoby symbolicky odovzdával
štafetu sv. Petrovi. „Rok kňazov má byť
predovšetkým o našich kňazoch, o našich
biskupoch, ale nielen o nich, lebo každý kresťan, každý pokrstený má svojím
krstom účasť na jedinom kňazstve Ježiša
Krista. A preto je tento rok pozvánkou
pre všetkých veriacich, aby sme si uvedomovali svojej krstné kňazstvo a aby sme
ho rozvíjali a hlbšie prežívali,“ zdôraznil
kazateľ.
29. júna, na sviatok sv. Petra a Pavla, predsedal vladyka Peter v katedrále
archijerejskej sv. liturgii spolu s kňazmi

10

kúrie. V závere protosynkel eparchie otec
Vladimír Skyba zablahoželal vladykovi
a kancelárovi BÚ otcovi Petrovi Sabolovi
k ich meninám.
Vladyka Peter tiež zablahoželal otcovi
Jánovi Škovierovi, najstaršiemu kňazovi
eparchie, k jeho krásnemu životnému
jubileu – 95. narodeninám v duchu slov
sv. Pavla: „Dobrý boj som bojoval, beh
som dokončil, vieru som zachoval“ (2 Tim
4, 7).

Sečovce

Liturgickou modlitbou večierne sviatku sa 4. júla v Sečovciach začala oslava
nebeských patrónov Košickej eparchie
a spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda. V programe večera bolo aj odhalenie
pamätnej tabule priekopníkovi cyrilo-metodského hnutia gréckokatolíkov na Zemplíne ThDr. Jánovi Murínovi, sečovskému
rodákovi. Realizácia myšlienky verejnej
pocty menovanému kňazovi sa zrodila
zo spolupráce Spolku sv. Cyrila a Metoda
v Michalovciach, mesta Sečovce a MO
Matice slovenskej. Príležitostný medailón
o Jánovi Murínovi predniesol otec Michal
Hospodár, ktorý spolu s primátorkou

	Snímka: Stanislav Gábor

slovo 16 – 17|2009

Monikou Bérešovou a predstaviteľkou
Matice slovenskej Ingrid Lukáčovou odhalil pamätnú tabuľu. Dielo akademického
sochára Arpáda Račka z Košíc následne
posvätil vladyka Milan Chautur, košický
eparcha. Prítomným sa prihovoril aj Mons.
Jozef Tóth. Pri tejto príležitosti bola o Jánovi Murínovi vydaná aj skladačka.
Večernú archijerejskú liturgiu, ktorá
v miestnom cyrilo-metodskom chráme
zjednotila veriacich i rehoľníkov, slávil
vladyka Milan. V kázni otec Jozef Jurčenko
CSsR nabádal prítomných k otvoreniu sa
pre Krista, ktorý má moc zvíťaziť nad zlom
v ľudskom živote. Súčasne varoval pred
modernými psychologickými metódami,
ktorými mnohí nahrádzajú osobný náboženský vzťah. Pri konci sv. liturgie vladyka
Milan otvoril Rok kňazov na eparchiálnej
úrovni a vyzval kňazov k prehĺbenému
prežívaniu svojej kňazskej identity. S predstaviteľmi reholí pôsobiacich na území
eparchie potom viedol pastoračný dialóg.
Sobotný program zakončila Eucharistická
pobožnosť.
V nedeľu 5. júla sa veriaci mohli po
prvýkrát zapojiť do krásnej modlitby Akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi. Slávnostnú
archijerejskú liturgiu celebroval arcibiskup
Cyril Vasiľ z Ríma. Spoluslúžili vladyka
Ján Babjak z Prešova a vladyka Milan
Chautur. V kázni vladyka Cyril poukázal
na pravý zmysel cyrilo-metodskej tradície
spočívajúci v budovaní osobného vzťahu
človeka s Bohom a z toho vyplývajúcej
ľudskej dôstojnosti. „Dedičstvo otcov je
prienik do zmyslu ľudskej existencie. Len
v spojení s Bohom môžeme zachovať
pravú ľudskú i kresťanskú dôstojnosť, na
ktoré sa dnes veľmi útočí. Preto cieľom
našej slávnej cyrilo-metodskej tradície je
Kristus. Ak prijmeme Kristovo posolstvo,
dosiahneme pravý rozvoj svojho života
a raz aj večnú spásu,“ povedal vladyka.
Po liturgickom Veľkom vchode nasledovala kňazská vysviacka troch diakonov
Košickej eparchie. Vkladaním rúk vladyka
Milan sprostredkoval sviatostnú milosť
a kňazskú dôstojnosť Jánovi Čižmárovi,
Tomášovi Haburajovi a Jánovi Sabolovi.
V závere slávnosti veriacich povzbudil aj

na 5 minút

Rozhovor s otcom Jánom Škovierom,
ktorý 22. júna oslávil 95 rokov života a 25.
mája 65 rokov kňazstva.
V súčasnosti žije so svojou
90-ročnou manželkou
v Bratislave.

Mons. J. Tóth pri odhaľovaní pam. tabule

prešovský arcibiskup a metropolita Ján
Babjak.
Liturgie na slávnosti obohatili svojím
spevom zbory zo Sečoviec a Košíc, ako aj
skupinky mladých. Slávnosť priniesla prítomným uvedomenie si vlastnej kresťanskej identity a úprimnú radosť zo spoločenstva Cirkvi pod vedením jej pastierov.

Prešov

Archiejerejskej svätej liturgii v nedeľu 19.
júla v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove pri príležitosti archieparchiálnej odpustovej slávnosti blahoslaveného prešovského biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča
OSBM predsedal prešovský arcibiskup
a metropolita Ján Babjak SJ a koncelebrovali emeritný pražský pomocný biskup Ján
Eugen Kočiš, protosynkel Košickej eparchie Vladimír Tomko a 50 kňazov. Katedrála bola plná pútnikov nielen z Prešova,
ale aj z iných farností archieparchie.
Homíliu predniesol rektor Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa
P. P. Gojdiča v Prešove Marko Rozkoš.
Odpovedal v nej na otázku, čo oslavujeme
na tomto odpuste, aký je dôvod toho, že
chceme vzdať úctu bl. biskupovi Gojdičovi.
Pri odpovedi si pomohol Božím slovom
z proklamovaného evanjelia: „Večný
Kaplnka sv. Kríža s ostatkami bl. P. P. Gojdiča
Snímka: J. Gradoš

život je v tom, aby poznali teba, jediného
pravého Boha, a toho, ktorého si poslal,
Ježiša Krista.“ Kazateľ pokračoval: „Chceš
slovenská televízia

DVOJKA
01.08. (sobota) 10.00 Ordinácia novokňazov – priamy prenos ordinácie
novokňazov z evanjelického a. v. kostola
v Leviciach
02.08. (nedeľa) 13.25 Hlas ticha – televízny dokument o Jankovi Silanovi 13.50
Orientácie – náboženský magazín (zostrih)
16.05 Poklady sveta 4. – Katedrála svätého

nebo, večný život? Spoznaj Boha. A to nie
je iba záležitosťou rozumu. Treba v živote
spoznať, že Boh je láska. A v tom je nám
vynikajúcim príkladom práve blahoslavený Pavel Peter Gojdič, ktorého život bol
spojený s Božou láskou, čo vyjadril aj vo
svojom biskupskom hesle – Boh je láska,
milujme ho!“
Na konci slávnosti bol Moleben k bl.
P. P. Gojdičovi v kaplnke pri jeho telesných
ostatkoch. V závere sa prihovoril aj vladyka Ján Babjak, ktorý zdôraznil, aby sme
sa s Božou pomocou usilovali pripodobniť
jeho životu, v ktorom vedel odpúšťať a milovať. Netúžil po pomste, neodsudzoval
a nesúdil iných, bol pokorný. To je cesta aj
pre nás, jeho ctiteľov.
Liturgiu spevom sprevádzal Katedrálny
zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova pod vedením Valérie Hricovovej.
Bl. hieromučeník P. P. Gojdič OSBM pôsobil v Prešove ako gréckokatolícky biskup
od roku 1927 do roku 1950, keď bol vo
vykonštruovanom politickom procese
odsúdený na doživotie a ďalšie tresty.
Zomrel verný Kristovi, Cirkvi a svojmu
svedomiu vo väzení v Leopoldove 17. júla
1960. Narodil sa 17. júla 1888 v rodine
gréckokatolíckeho kňaza v Ruských Pekľanoch neďaleko Prešova. Blahorečil ho Boží
služobník Ján Pavol II. 4. novembra 2001
v Ríme. Jeho telesné ostatky sú uložené
k verejnej úcte v bočnej kaplnke Katedrály
sv. Jána Krstiteľa v Prešove. n

Jakuba v Šibeniku. Kamenný pohľad. Chorvátsko 19.10 Malé biblické príbehy – Ježiš
a Samaritánka
03.08. (pondelok) 13.25 Poklady sveta
4. – Katedrála sv. Jakuba v Šibeniku R
07.08. (piatok) 13.55 Vincent Hložník,
národný umelec – dokument 21.05 GEN.
sk – Milan Rúfus – film Dušana Trančíka
08.08. (sobota) 15.35 GEN.sk – Milan

Rúfus R
09.08. (nedeľa) 10.00 Archijerejská
svätá liturgia z Klokočova – eparchiálna odpustová slávnosť pri príležitosti
sviatku Zosnutia (Uspenija) Presvätej
Bohorodičky. Slúži vladyka Milan Chautur,
košický eparcha. 12.40 Orientácie z Košíc
19.10 Malé biblické príbehy – Uzdravenie
syna úradníka

Otče, aká bola vaša cesta
ku kňazstvu?
Narodil som sa vo Vernári
ako druhé zo šiestich detí.
Ako chlapec som vstúpil do
malého seminára v Čechách,
ale teológiu som vyštudoval
v Prešove. 25. mája 1944 ma otec biskup
Gojdič vysvätil za kňaza. Mojou prvou
farnosťou bola Vyšná Jedľová pri Svidníku.
Ako zmenil váš život Prešovský sobor
v roku 1950?
Pôsobil som vtedy v Mikulášovej pri Bardejove. Prestup na pravoslávie som nepodpísal. To nepripadalo do úvahy. Keby som
bol podpísal, zaprel by som vieru svojich
otcov a zosmiešnil sa pred ľuďmi. Musel
som odísť z farnosti. Začal som pracovať
v lesoch vo Vernári, neskôr som prešiel do
mäsopriemyslu v Košiciach, nakoniec sme
museli odísť do Čiech. Pracoval som v rôznych zamestnaniach, ale na všetko som si
zvykol. Počas života sme sa 25-krát sťahovali. Všade sme stretli veľa milých ľudí. Mali
sme naozaj veľa anjelov strážnych...
Ako si spomínate na pôsobenie v pastorácii?
Najradšej som mal Veľkú noc. Ľudia už boli
vyspovedaní. Po sv. liturgii bolo svätenie
jedál. Bolo to veľmi pekné. Aj prvé piatky
boli zaužívané. Prichádzal som na filiálku
ráno o piatej a ľudia ma už čakali pred
chrámom. Zvykli si na moju presnosť.
Kňaz má byť totiž presný.
Ako ste prežívali rok 1968 a obnovu
našej cirkvi?
Bývali sme v Malej Vieske. Pracoval som
na záchytke v Košiciach s dvoma ďalšími gréckokatolíckymi kňazmi. Miestny
rímskokatolícky farár ma pozval, aby som
verejne odslúžil sv. liturgiu vo farskom
kostole, hoci to ešte nebolo dovolené. Po
istom čase po mňa začali chodiť veriaci
z Belže, aby som im v nedeľu slúžil sv.
liturgie. Dostal som aj dekrét a v novembri
sme sa do Belže presťahovali.
Čo by ste odkázali mladým kňazom
a bohoslovcom?
Nikdy som nefilozofoval, nikdy som sa
nesťažoval. Všetky pôsobiská boli pekné.
Niekde sme mali slušný komfort, niekde
sme žili chudobnejšie. Nech sú spokojní
tam, kde sú. Čím budú vo svojom pôsobisku spokojnejší, tým budú šťastnejší.
Stanislav Gábor
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Meno kresťan nepatrí hocikomu, kto sa tak sám nazve. Je to označenie učeníka
Ježiša Krista. „Ochrannú známku“ vlastnia obyvatelia tretieho najväčšieho mesta
Rímskej ríše – sýrskej Antiochie. Oni tak v 1. polovici 1. storočia nazvali svojich
spoluobčanov židovského alebo pohanského pôvodu, ktorých život sa viditeľne
zmenil po tom, ako uverili Ježišovi Kristovi.

Meníme kurz
Richard VAŠEČKA

„A

  keď prišli do Antiochie, hovorili aj Helenistom a zvestovali im Pána Ježiša. Pánova
ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi ... V Antiochii učeníkov
prvý raz nazvali kresťanmi.“ (Sk 11, 20
– 21. 26)

12
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Názov kresťan znamenal doslovne kristovec a bol skôr rozpačitý, u niektorých
až posmešný alebo hanlivý. Čo je však
podstatnejšie, „nekresťan“ (pohan alebo
žid) sa stal kresťanom, čiže Pánovým
učeníkom, skrze vieru a obrátenie. Bezpochyby prijali aj krst (hoci v texte Sk 11,
19 – 26 sa výslovne nespomína) a svoju

úlohu zohralo aj povzbudzovanie a vyučovanie vo viere pod vedením Barnabáša
vyslaného Jeruzalemskou cirkvou.
Máme tu tak štyri kroky vedúce k plnému kresťanstvu: 1. viera, 2. obrátenie, 3.
krst, 4. rast k plnosti viery. Tieto kroky
nájdeme aj v Ježišových slovách pred
nanebovstúpením v Mt 28, 19 – 20 a Mk

16, 15 – 16.
Skúsme sa teraz venovať skutočnosti
obrátenia. Obrátenie je úzko a nerozlučne
späté s vierou tak, ako to opisuje Písmo.
So živou vierou, ktorou prijímame Božiu
milosť na spásu (porovn. Ef 2, 8 – 9; Jn
3, 16). V skutočnosti neexistuje skutočná
viera bez obrátenia a ani skutočné obrátenie bez viery! Ak sme zo srdca uverili
v Ježiša Krista, nevyhnutne to spôsobí
v našom živote podstatnú zmenu, obrat.
A každá bytostná premena nášho života
je možná len vďaka Božej milosti, ktorú
prijímame skrze vieru.

Obrátenie je zmena

Nielen okolností a vonkajšku, ale aj
života, životného štýlu. Je to zmena smeru o 180°. Už si prežil takúto zmenu vo
svojom živote? Zažil si obrátenie? Alebo
sa nazdávaš, že ty niečo také nepotrebuješ, pretože si „od malička veriaci“?
Krst prijatý v ranom detstve obrátenie
nenahrádza, ale naopak – k nemu zaväzuje. Zažil si počas svojho dospievania
alebo v dospelosti takýto obrat? Neznamená to, že si musel nevyhnutne vyskúšať a zanechať drogy, neviazaný život,
veľké podvody alebo vraždenie. Ale každý
človek, aj ten najslušnejšie a najmorálnejšie vychovaný vo všetkej nábožnosti,
potrebuje obrátenie. Pre hriech je totiž
naše srdce odvrátené od Pána, zamerané
na seba, nachádzajúce záľubu v svojvôli,
snahe o nezávislosť od Boha, točiac sa
okolo vlastnej osi (tzv. egocentrizmus).
Toto funguje naprieč všetkými kultúrami,
civilizáciami a náboženstvami. „Lebo
niet rozdielu: veď všetci zhrešili a chýba
im Božia sláva.“ (Rim 3, 22 – 23) Tých
v Antiochii viera v Krista viedla k tomu,
že sa odvrátili od hriechu, ktorým je nedôvera a svojvôľa, „a obrátili sa k Pánovi“ (Sk 11, 21). Činili pokánie zo svojich
hriechov, zanechali svoje cesty, svoje
spôsoby, svoje ľudské, telesné a pozemské zmýšľanie a prijali Božie cesty, Božie
spôsoby a jeho zmýšľanie.
Je to zmena, výmena života. Nie za
lepší, krajší, ale za úplne iný, nový.
Výmena svojho života za Ježišov. Prijatie
Božieho štýlu, ktorý je úplne iný ako
akýkoľvek ľudský. Neznamená to polepšiť
sa, vylepšiť správanie a myslenie, ale
zanechať starý život, ten svoj. A prijať
nový život, život Ježiša Krista. Práve toto
sa deje v krste: „Alebo neviete, že všetci,
čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi,
v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom
sme teda s ním boli pochovaní v smrť,
aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený
z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili

novým životom“ (Rim 6, 3 – 4). To, čo
sa udialo tajomne vo sviatosti, sa má zrealizovať v dospelosti ako dôsledok nášho
vedomého rozhodnutia – zomrieť sebe samému, svojej vôli a žiť pre Boha a podľa
jeho vôle: „Tí, čo patria Kristovi Ježišovi,
ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami“
(Gal 5, 24).
Že je to ťažké? Človeku je to nemožné!
Ale nie Bohu.

A Ján pripomína: „Kto hovorí, že ostáva
v ňom, má aj sám žiť, ako žil on“ (1 Jn 2,
6). Mať nové srdce a nového ducha – Ježišovho. Mať Kristovo zmýšľanie. Hovoriť,
konať a najmä milovať ako Kristus. Toto
sa musíme naučiť. Obrátením sa stávam
Ježišovým učeníkom, aby on ako môj
Majster každodenne formoval môj život
a vovádzal ma do skutočnosti nového,
Božieho života.

Ako to vyzerá v praxi?

Konkrétne biblické príklady obrátenia, ktoré odporúčam nahlas prečítať
a premodliť:

Obrátenie sa začína v srdci: „Keď ta
prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa
a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali
v Pánovi, ako si zaumienili v srdci“ (Sk
11, 23). Je to dielo Božej milosti, ktorú
sme vierou vpustili do svojho srdca. Je
to duchovná záležitosť. Nestačí zmena
imidžu, čiastočné polepšenie sa, záväzok
či predsavzatie. Pán musí zmeniť naše
srdce. Musíme byť ním zasiahnutí v srdci:
„Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce“
(Sk 2, 37). Ako hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi: „Srdce je príbytok, kde sa
zdržiavam, kde bývam (podľa semitského
alebo biblického spôsobu vyjadrenia –
kam zostupujem). Je to náš skrytý stred,
nedostupný nášmu rozumu ani iným.
Jedine Boží Duch ho môže preskúmať
a poznať. Je to miesto rozhodovania,
a to v najväčšej hĺbke našich psychických sklonov. Je to miesto pravdy, kde
si volíme život alebo smrť“ (KKC 2563).
V prvom rade sme vedení Božím Duchom
k pokániu. A to sa začína priznaním si
svojej hriešnosti a svojho hriechu. Vedie
nás, aby sme prestali so samospravodlivosťou a sebaospravedlňovaním. Aby
sme konečne prestali veriť a hovoriť:
„Veď ja som dobrý človek, ja som chcel
len to najlepšie, snažil som sa, mám síce
nejaké slabosti, ale v porovnaní s inými
...“ Začína sa zvolaním, toľkokrát používaným v liturgii a modlitbách Cirkvi:
„Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“
alebo „ Otče, zhrešil som proti nebu i voči
tebe!“ Musí to však vychádzať z môjho
srdca. Nestačí, aby bolo len v modlitebnej
knižke alebo na perách. Toto sa nedá
oklamať. Tu musí nevyhnutne zasiahnuť
Boží Duch. Nám neprináleží urobiť to
vlastnými silami, ale vytvoriť mu priestor
a pokorne prosiť: „Príď, Svätý Duch!“
Samozrejme, obrátenie srdca sa v príhodnom čase musí prejaviť aj v našich
zmenených postojoch, myšlienkach,
pocitoch a vonkajších skutkoch. Musí
z hĺbky prerásť postupne celý náš život,
všetky oblasti. O tom svedčia slová sv.
Pavla, ktoré sú dôležitejšie ako akýkoľvek
jeho evanjelizačný úspech: „Už nežijem
ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 20).

Zachej
(Lk 19, 1 – 10)
Mal dobré postavenie (hlavný mýtnik)
a veľký majetok (bol bohatý). Napriek
tomu prežíval prázdnotu. Preto „zatúžil
vidieť Ježiša“, stretnúť sa s ním. Vyliezol
na strom. Ježiš mu prejavil svoju lásku
a ponúkol mu, že vstúpi do jeho domu.
On uveril tejto radostnej správe, prijal ju.
Ježišova láska a jeho viera priniesli do
jeho života zmenu, obrátenie. Obrátenie
nebolo podmienkou prijatia spásy, ale
jeho dôsledkom!

Podobenstvo o svadbe kráľovho syna
(Mt 22, 1 – 14)
Podmienkou na vstup na svadbu nie je
byť dobrým, polepšiť sa („...zhromaždili
všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých“). Predsa je tu však jedna podmienka („Ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?“). Ježiš pozýva všetkých:
hriešnikov, chorých, úbožiakov, žobrákov.
Musia však urobiť jednu vec: vyzliecť si
staré, špinavé, zapáchajúce rúcho, obmyť
sa a obliecť si nový, biely, slávnostný šat,
ktorý každý z nich dostal ako pozvánku
na hostinu. To znamená, že ak chceš
vstúpiť do Božieho kráľovstva, prijať
spásu, stať sa kresťanom, Boh od teba
ako prvé nežiada, aby si sa polepšil, stal
sa dobrým. Chce, aby si si vyzliekol staré
šaty – svoj štýl života, starého človeka –
a prijal, obliekol si nový odev – Ježišov
štýl života, nový život. Aby si sa obrátil,
vymenil svoj život za Ježišov.
Kajúci zločinec
(Lk 23, 39 – 43)
Aj jeden zo zločincov popravených
s Ježišom nám ukazuje, čo znamená obrátenie. Nebol to žiaden dobrák, ale lotor,
ťažký zločinec. Sám to priznal („dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili“). Uveril
však v Ježiša, vyznal, že je Mesiášom,
Kráľom, jediným Spravodlivým. V posledných minútach svojho života dal Ježišovi
celý svoj starý život. A Ježiš mu dal zasa
svoj – úplne nový, hojný a večný. n
slovo 16 – 17|2009
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rozhovor

Vedec s dušou
Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.,
profesionálny ornitológ, pracuje v Ústave
ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
na Starých Horách. Je autorom viacerých
zaujímavých kníh: Z mojej vtáčej záhrady:
ekologické reminiscencie; Poviedky tetušky
Jedličky; Hlucháne – moja láska; Po lesných
zátišiach s Paľkom a mnohých ďalších.
14

slovo 16 – 17|2009

mnícha

A

j keď pán Miroslav Saniga žije ako
mních, nepotrebuje mníšsky habit,
ten si už dávno obliekla jeho
duša. S pokorným srdcom, ktorého sa dotýka Stvoriteľova ruka, poeticky rozpráva
o svojej práci – netradičnom vedeckom
výskume, okrídlených láskach – anjelovi
s karmínovými krídlami a pánovi tancmajstrovi – a rozprávkovej záhradke pri
jeho dome.

n Žijete v srdci Slovenska obklopený
prírodou. Čo s človekom môže urobiť tá
krása?
Narodiť sa doslova v „predsieni nebeského raja“, ako ja vnímam okolie mojej
rodnej dedinky Liptovské Revúce, beriem
ako výsadu na tomto pozemskom svete.
Ľudia, ktorí sú obklopení toľkou krásou, akoby tú nádheru ani nevnímali.
Zdá sa mi, že sú ku klenotom, ktoré ich
sprevádzajú doslova na každom kroku,
celkom ľahostajní. Človek si však hodnoty
uvedomí až vtedy, keď sa pominú... No
a v prípade prírody by to bol veru neodpustiteľný hriech.
n Čo robí s vami?
Ja sa cítim v okolí svojej dediny, zôkolvôkol obkolesenej vencom hôr, naozaj ako
v „predsieni nebeského raja“. K pocitu
absolútneho šťastia mi postačuje tých
niekoľko kilometrov štvorcových prírody
okolo rodnej dediny. Na tomto mieste
požehnal Stvoriteľ mierou najvrchovatejšou všetko, čo ma robí šťastným. Každá
bunka môjho tela je naplnená šťastím
„do prasknutia“, keď sa prechádzam
chodníčkami pod Čiernym kameňom, na
Smrekovici alebo Čiernej hore. Príroda ma
robí pokornejším, citovejším, vnímavejším, láskavejším... Z hôr sa vždy vraciam
uponížený, lebo tam zažívam najtesnejší
kontakt so Stvoriteľom, ktorý ma vždy
napomína, aby som bol lepší. Keď zahliadnem niekde pod klenbou azúrového
neba murárika červenokrídleho, odrazu
zacítim v celom fyzickom aj duševnom
rozmere tela priamy dotyk s nebom. Pocity, ktoré vtedy zažívam, nemožno opísať
ani tými najkvetnatejšími prívlastkami.
Raz darmo, sú to pocity zo sféry nadprirodzena, a tie jednoducho nemožno opísať
pozemskými prostriedkami.
Všetko, čo prežijeme po prvýkrát vo svojom živote, má pre nás neopakovateľné
čaro a zanecháva v nás ničím nezmazateľnú stopu. Spomienky na takéto výnimočné udalosti v živote v nás nevyblednú
ani po rokoch. Veľmi radi si ich nanovo
oživujeme v pamäti a takto máme aspoň
v duševnom svete možnosť na chvíľočku
omladnúť.

V mojom živote patria k takýmto dojímavým zážitkom dve sviatočné udalosti,
keď som zahliadol murárika a o pár rokov
hlucháňa. Stretnutia s týmito dvoma
operencami boli pre mňa osudové. Obidva
tieto vtáčie druhy si získali moju náklonnosť hneď, ako na nich spočinul môj prvý
pohľad.
Aj v pozemskom svete sú javy, ktoré sa
vymykajú známym prírodným zákonitostiam. K takémuto rozumovo nezdôvodniteľnému úkazu priraďujem aj vzplanutie
mojej nevšednej lásky k murárikovi
a hlucháňovi. Obdivujem a milujem celú
prírodu, ale k týmto dvom stvoreniam
pociťujem čosi viac. Ťažko sa mi tento
fakt vysvetľuje. Osudové stretnutia sa
dejú mimo nás, v réžii vyššej moci, a tak
je to správne.

n Máte tituly pred menom i za menom,
pracujete v Slovenskej akadémii vied.
Človek by povedal, že ste na výslní –
úspešný človek. Čo považujete za najväčší úspech svojho života? Akosi tuším,
že to nebudú tituly.
Úspechom je pre mňa získavanie
„zatratených“ duší pre ochranu prírody.
Človek modernej doby sa akoby viac
a viac „odprírodňuje“ a vzďaľuje od svojej
„pramatky“. Správa sa k svojej živiteľke
macošsky. Hoci ma ľudia v okolí poznajú
ako usmievavého človeka, moje srdce „krváca“. Ak sa mi podarí svojimi aktivitami
na poli popularizácie prírody získať na
jej ochranu a záchranu nejakého človeka,
tak to považujem za svoj najväčší úspech.
Na úsvite tretieho milénia je príroda
naozaj ohrozená a potrebuje našu pomocnú ruku, aby sme ju zachránili pred
apokalypsou. Človek nezainteresovaný
do života prírody a jej procesov to takto
„čierne“ nevidí, ale odborník, ktorý je so
životom prírody spojený denno-denne,
vidí jej zúbožený zdravotný stav.
n A čo bolestivé neúspechy?
Neúspechy sú, keď prehráme súboj
o nejakú lokalitu. Keď sa mi nepodarí
argumentmi presvedčiť „druhú stranu“,
že lesný porast treba ponechať na vývoj
v réžii samotnej prírody, ktorá je najdokonalejšou režisérkou prírodných procesov
v jej zátišiach.
n Vráťme sa k vašej práci. V médiách sa
dá nájsť množstvo informácií o Mirovi
Sanigovi a najviac v súvislosti s murárikom červenokrídlym. Čo vás na tomto
vtáčikovi zaujalo natoľko, že sa venujete
jeho výskumu?
Bolo to očarenie a láska na prvý pohľad.
Do prírody som sa zamiloval vo veľmi

skorom veku. Ako sedemročný chlapec
som pozoroval v rodnej dedine vtáčika,
ktorý ma „uriekol“. Bol to murárik červenokrídly. Keď som uvidel vtáčika, ktorý
sa šplhal po múre domu poza cencúle
visiace zo strechy, mal som dojem, že
som sa ocitol v oáze nadprirodzeného
sveta. Pre danú chvíľu a dané miesto
som prestal jestvovať, lebo murárik ma
uniesol do iného, priam nadprirodzeného
časopriestoru. Vtedy mne neznámy vtáčik
ma tak očaril, že moje srdce sa vrchovato v tú chvíľu naplnilo láskou k tomuto
podivnému stvoreniu prírody. Amorov
šíp trafil rovno do stredu môjho detského
srdiečka. Od toho dňa, bolo to na sviatok
Troch kráľov v roku 1971, som sa po uši
zamiloval nielen do murárika červenokrídleho, ale do celej prírody. Aj keď sme
vtedy pokračovali v hokeji, moje myšlienky sa krútili už len okolo toho zvláštneho
opereného stvorenia.
Stretnutie s murárikom zanechalo vo
mne ten najhlbší dojem. Pozorovanie podivného, priam nadprirodzeného „prízraku“ ma naplnilo neopísateľným šťastím.
Odbornou terminológiou možno povedať,
že som sa na murárika – tohto nebeského
anjelika s karmínovými krídlami – „vpečatil“.
Už pri počatí sa moje srdce muselo
dobrovoľne v réžii Stvoriteľa zasvätiť
prírode. Skutočnosť, že od tohto kardiostimulátora je moje srdce každým dňom viac
a viac závislé, si totiž neviem nijako ináč
vysvetliť než tým, že bezhraničnú lásku
k prírode do mňa zasial Boh. On ma „zaočkoval“ priam nebeskou láskou k celej
prírode a jej stvorenstvu. Očkovacia látka
v podobe murárika mala na mňa najvyšší
možný účinok. Účinnejšej očkovacej látky
v mojom prípade na tomto pozemskom
svete niet. Aj preto som presvedčený, že
murárik nepochádza z tohto sveta, ale je
to nebeské stvorenie, ktoré sem ma Zem
poslal samotný Stvoriteľ. A vari ho stvoril
zámerne pre mňa, aby ma už v ranom
detstve prostredníctvom neho „zavrúbľoval“ najmocnejšou pozemskou láskou na
prírodu.

n A čo hlucháne? Naučili vás tancovať?
Od prvého okamihu, ako som sa ešte
ako malý chlapec stretol s hlucháňom,
pocítil som aj k tejto zvláštnej ratolesti
prírody neopísateľné chvenie srdca. Tento
nevšedný pocit ma odvtedy sprevádza na
každom kroku. Očaril ma svojou majestátnosťou, plachosťou, tajuplnosťou, no
najväčšmi som očarený jeho tokaním
v romantickej atmosfére prítmia interiéru
lesa za mesačného svitu.
Každé Božie stvorenie je do určitej miery
slovo 16 – 17|2009
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iného živočíšneho druhu. Krajšiu odmenu
si hostiteľ vtáčej pospolitosti veru nemôže
želať.

osobité, originálne. Slávik dostal do
vienka síce skromné, nenápadné sfarbenie, zato jeho lahodnému spevu sa sotva
vyrovná niektorý iný spevák. Každá živá
ratolesť prírody bola obdarená niečím, čo
ju odlišuje od ostatných stvorení.
Môjmu milovanému hlucháňovi požehnala príroda veľmi veľa osobitostí,
ktorými je pre mňa zvláštny a príťažlivý.
Niet veru chýrnejšieho tanečníka na
pódiu lesnej scény. Jeho pózovanie s rozprestretým chvostom a hlboko poniže tela
spustenými krídlami je v mesačnom svite
fascinujúce. Keď sa však zjavia v hľadisku
túžobne očakávané nevesty, rozvášnený
kohút sa dá do ešte divokejšieho tanca.
Začne rozprestierať chvost doširoka, ako
to len dokáže. Krídla mu spevnejú a spustí ich až tak hlboko, že sa mu takmer
pod vetvou, po ktorej až neuveriteľne
presne vykračuje, dotýkajú. Niekedy mi
to pripadá, akoby chcel zopäť krídla pod
konárom k modlitbe, aby v tichučkom
rozjímaní za mesačného svitu vzdával
vďaky Stvoriteľovi. Perie pod zobákom
našuchorí tak, že sa mu z neho vytvorí
dlhá, rozstrapkaná brada. V tejto zvláštnej póze tancuje niekde v korune buka
alebo smreka. Niekedy sa až tak rozhorí
láskou k hnedastým snúbeniciam, že mu
je dlho pozhovieť len na jednej vetve.
V najväčšom rozohnení sa odrazu schytí
na krídla a premiestni sa na nejaký iný
strom, aby takto ešte viac „zaimponoval“
svojim nastávajúcim.
No a ako je to s mojím tanečným
umením? Ja sa veru natancujem viac
ako všetci profesionálni tanečníci sveta.
Nuž a prečo? Keď stúpam za hlucháňmi
či murárikmi dvadsať kilometrov lesnými chodníčkami-nechodníčkami, tak
na konároch a trsoch trávy predvádzam
všetky druhy tancov. Aj s pádmi... No a po

16

slovo 16 – 17|2009

takej dvadsaťkilometrovej tanečnej šou
nevládzem niekedy vyjsť hore dvadsiatimi
piatimi schodmi do svojej kancelárie vo
Výskumnej stanici na Starých Horách.
Taký tvrdý tanečný tréning podstupujem
denno-denne, ak chcem pozorovať a skúmať svojich operených miláčikov.

n Pri vašom dome sa však dá nájsť oveľa
viac druhov vtákov. Určite je ich viac ako
v ktorejkoľvek inej záhrade. Prečo?
Lebo som si v záhrade postavil veľa
kŕmidiel a búdok pre operencov. V malebnom Revúckom údolí pod skalným
oltárom Čierneho kameňa som v záhradke
rodičovského domu vytvoril „rozprávkovú vtáčiu záhradku“ alebo „vtáčí raj“.
V modernej ekologickej terminológii je to
„ekodvor“. Pozostáva zo šesťdesiatich veľkých samorastových kŕmidiel, sto dvadsiatich vtáčích búdok na spanie a hniezdenie a zo sedemnástich billboardov, na
ktorých sú nakreslené alebo nafotené
vtáčiky. „Rozprávková vtáčia záhradka“
poskytuje operencom počas celého roka
plnú penziu a ubytovanie v najluxusnejších búdkach. Pospolitosť operencov vo
„vtáčom raji“ skonzumuje ročne okolo
600 kilogramov slnečnice.
Už v ranom detstve som túžil mať
prírodu čo najbližšie pri sebe, obzvlášť
však operence, a tak som si chcel vybudovať v záhrade pre vtáčiky kŕmidlá, aby
som ich sem prilákal. Tento detský sen
sa mi splnil až v zrelom veku. Teším sa
ako malý chlapec, keď vidím v „rozprávkovej vtáčej záhradke“ poletovať stovky
vtáčikov. Vyzerá to tam ako vo vtáčom
úli. Operení hodovníci vo „vtáčom raji“ už
poznajú svojho hostiteľa a poniektorí mi
dôverujú až tak, že si slnečnicové semienka priletia vziať priamo z ruky, čo je
prejav najvyššej možnej dôvery zo strany

n Myslím si, že žijete život, aký si
väčšina z nás asi ani nevie predstaviť.
Vedecký výskum, ktorý robíte, sa nedeje
medzi štyrmi stenami pod zasvietenou
lampou. Je to niečo úplne iné. Čo vás na
ňom najviac fascinuje?
Moji dvaja miláčikova hlucháň a murárik žijú svojský rehoľný život. Hlucháň je
pustovníkom v čiernom mníšskom habite
so zelenkastou štólou v najodľahlejších
lesných komplexoch. Svoju rehoľu prijíma
v pokore a od doby ľadovej tu velebí
svojho Stvoriteľa. Po celý rok, s výnimkou
krátkeho obdobia tokania, vedie samotársky pustovnícky život. Aj počas zimy,
ktorá býva vysoko v horách neobyčajne
krutá so záľahami snehu a zdrvujúcimi
mrazmi, zostáva hlucháň verný svojmu
pravému domovu a prežíva tu na najskromnejšej potrave – ihličí borovice,
jedle alebo smreka. Stvoriteľ ho zaradil
do jednej z najprísnejších reholí, ktorú dokáže žiť len tento operenec a žiadny iný.
Murárik žije podobnú pustovnícku rolu
v nebotyčných skalách. V jednom z najnehostinnejších prostredí velebí tento
rehoľník v anjelskom habite s karmínovým odtieňom Boha, ktorý sem tohto
nadprirodzeného operenca zoslal priamo
z nebeského raja, aby ho svojím nadpozemským zjavom neobyčajne okrášlil.
Obidve tieto moje operené lásky majú
vo svojej vtáčej povahe jednu spoločnú
črtu – samotársky spôsob života. Táto
charakteristika mojej „dvojjedinej“ lásky
je vlastná aj mne samému. Svoj pozemský život ponímam ako rehoľu v katedrále
Božej prírody. Tomuto skromnému poslaniu podriaďujem vo svojom pozemskom
jestvovaní všetko.
n Ako vyzerá práca nezvyčajného
vedca?
Väčšina našincov si vedca predstavuje ako staršieho prešediveného pána
s okuliarmi a bielym plášťom, ktorý trávi
väčšinu dňa mimo „reality“ – v laboratóriu alebo pred monitorom počítača a ktorý
o živote vo svojom okolí nevie takmer nič.
Keby vedeli, ako veľmi sa mýlia!
Aby som aspoň trošička napravil skreslený obraz o vedcovi, predstavím jeden
taký „všedno-nevšedný“ deň prírodovedca, ktorého celý život je zasvätený
prírode.
Ako vedec, ktorý skúma živočíchy aj
s nočnou aktivitou, musím tejto skutočnosti podriadiť svoj denný režim. Môj
„vnútorný budík“ je v podvedomí „natiah-

nutý“ na zvonenie na polnočnú hodinu
po väčšinu roka. Po včasných raňajkách
vyrážam lesnými chodníčkami do zátiší
prírody bez ohľadu na poveternostnú
situáciu, ktorá vonku práve panuje. Keď
svieti mesiačik a celá príroda je pokrytá
čerstvo napadaným snehom, cítim sa
ako v rozprávkovej krajine. Duša terénneho prírodovedca musí byť romantická
(tá moja je, musím sa priznať, extrémne
romantická!), inak by toto povolanie bolo
pre neho utrpením a nie potešením.
Kým sa pešo dostanem na skúmanú
lokalitu, ktorá môže byť vzdialená neraz
aj 25 kilometrov, nechávam sa unášať
krásou okolitej prírody. Niekoľkohodinová
pešia túra ponúka totiž dostatok priestoru
na rozjímanie o krásach prírody i o zmysle života na tejto zemi. Fyzickú i duševnú
očistu po absolvovaní takejto výskumnej
pochôdzky mi nedokáže nič nahradiť.

n Príroda vstupuje do najteplejších
dní roka. Čo čaká Božieho výskumníka
v týchto dňoch?
Škola mladých prírodovedcov, kde sa
budem počas štyroch turnusov venovať
deťom. Budem sa ich snažiť „zavrúbľovať“
láskou k prírode a všetkým jej ratolestiam. Budem pritom potrebovať nenahraditeľnú pomoc Stvoriteľa, aby som túto

náročnú úlohu zvládol. Priznám sa,
že bez jeho pomoci si neviem svoje
účinkovanie v tejto úlohe vôbec
predstaviť.

n Vždy ma poteší, keď sa stretnem s knižkou, v ktorej sa podarilo spojiť vysokú odbornosť
s jednoduchosťou, ktorej rozumejú aj deti. Aký bol váš zámer, keď
ste sa rozhodli písať svoje rozprávania o prírode?
Chcel som priblížiť dianie
v prírode
zrozumiteľným spôsobom
formou príbehov, ktoré
vtiahnu čitateľa do deja
a tomu sa zdá, že on sám
zažíva to, čo som zažil ja.
Takéto učenie formou
zážitkov má najvyšší
efekt. Ja som musel
prírodu spoznávať sám. Nemal
som nijakého
sprievodcu, ktorý
by ma bol zasvätil do
tajov prírody. Všetko
som si musel sám vypátrať ako detektív
v prírode, a potom vyhľadať daný objekt
– rastlinku alebo vtáčika – v atlasoch
a príručkách. Ak chcem najmä u detí
a mladých vzbudiť záujem o prírodu
a zapáliť aspoň maličký plamienok lásky
k nej, potom si musím zvoliť najschodnejšiu cestu. Na a tú ja vidím v podobe ľahko
pochopiteľných poviedok, ktoré mladého
čitateľa neunudia. Keď sa mi to podarí,
mám z toho veľkú radosť.
n Keď Boh tvoril zem, povedal
Adamovi, aby si ju
podmanil. Dnes napriek
tomu, že si ľudstvo naozaj
podmaňuje svoj životný
priestor, všetko sa mu
vymyká z rúk. Čo s tým
a odkiaľ začať, aby
to podmaňovanie
nabralo správny Boží
kurz?
Človek nemá nijakú zásluhu na
tom, že vo vesmíre jestvuje planéta
Zem a na nej aj zázračná príroda.
Život sa na našej modrej planéte
počal z vôle Stvoriteľa celého vesmíru. Je to úžasné dielo, ktorého absolútne poznanie a pochopenie nie je ľudskému stvoreniu Bohom dovolené. Dokonalé pochopenie existencie vesmíru,
prírody a aj nás samotných vôbec nie

je nutné na to, aby sme si jestvovanie našej planéty, prírody
a nás samotných vážili.
No a pôvodcu tohto veľkého zázraku – nášho
Stvoriteľa by sme si
mali uctievať najviac.
Jedine jemu musíme
byť povďační za to,
že jestvujeme a že
je okolo nás ten
čarokrásny svet
prírody a nedozerného vesmíru.
K Stvoriteľovi a jeho zázračnému
dielu by
sme mali
zachovávať
najvyššiu
úctu a podľa
toho sa k nemu,
ale aj vesmíru,
našej planéte, prírode
a aj sami k sebe správať.
Mnohokrát mi však naše
správanie k prírode
nepripadá ako vzor
vzťahu najmúdrejšieho tvora planéty
k tej, z ktorej sa narodilo všetko živé. Skôr naopak. Pripomína
roztopašné dieťa, ktoré koná bez uvažovania o tom, aké dôsledky bude mať na
okolie jeho rozmarné počínanie. Doslova
s údivom sledujem plány projektantov,
ako jednoducho tadiaľto vybudovať diaľnicu, tamto zase prehradiť údolie a vytvoriť vodnú nádrž. Za všetkými projektmi
vidieť len to, aby bolo lepšie človeku. Len
kdesi na okraji veľkolepých projektov je
„povinná“ zmienka, aký vplyv bude mať
projektované dielo na okolitú prírodu.
Hoci by to malo byť celkom naopak.
Boh stvoril prírodu zo svojej vôle, a preto by sme to mali mať vždy na zreteli.
Nemali by sme vyslovovať nad jednotlivými časťami prekrásnej, ale veľmi zraniteľnej prírody ortiele bez toho, aby sme sa
nezamysleli nad tým, či by naše konanie
odobril aj samotný Boh. Ak by sme takto
zaobchádzali s prírodou, potom by sme
ju budúcim generáciám odovzdali plnú
zázračného života. Ani jeden z nás nemá
nijakú zásluhu na tom, že jestvuje vesmír,
naša planéta, na nej zázračný život a my.
Je to úžasné Božie dielo, ktoré stvoril pre
nás a kvôli nám, aby sme boli šťastní.
za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová
slovo 16 – 17|2009

17

slovo na tému

Kňazstvo nielen sprítomňuje Božie tajomstvá a sprostredkúva milosti, ktoré Boh pripravil
pre svoj ľud, ale ponúka samotného živého Krista. V byzantskom obrade Katolíckej cirkvi
povolanie do tejto služby prijímajú tak ženatí muži, ako aj muži, ktorí boli povolaní žiť túto
službu v celibáte.

Ako anjeli v nebi
Kňazstvo v celibáte
Vladimír Skyba

C

elibát? Veľa sa o ňom diskutuje.
Často v kruhoch najmenej povolaných. Kdekto si do neho utrie
ústa bez toho, aby tušil, o čom vlastne
hovorí. Dnešná doba je plná povrchnosti,
zľahčovania vážnych vecí, negovania
tradičných hodnôt. Nečudo. Veď táto
generácia je produktom voluntarizmu
19.stor., materializmu 20. stor. a konzumizmu dnešných dní, ktorý zotiera aj tie
posledné zábrany a človeka nemilosrdne
ženie v ústrety vlastnému hedonizmu
a neschopnosti akejkoľvek zdržanlivosti.
A práve slovo zdržanlivosť je najväčším
kameňom úrazu pre dnešného človeka.
Ak celibát chápeme ako zdržanlivosť,
negovanie vlastných citov, potláčanie životne dôležitého pudu, potom je skutočne
nezmyslom, vrcholným cynizmom, čímsi
neprirodzeným a nenormálnym. Ak sa
k tomu pridajú aj moderné prírodne a humánne vedy, ktoré nás doslova bičujú
svojimi teóriami o nutnosti pravidelného
sexuálneho života, ktorý je potrebný pre
zdravý biopsychosociálny vývoj človeka
(inak je možné, že človek bude frustrovaný a skončí kdesi na psychiatrii), nečudo,
že mladí ľudia celibát odmietajú alebo
ním doslova pohŕdajú.
Možno trocha tvrdší začiatok alebo
obrana. Obrana proti tým, ktorí neustále
prežúvajú toto slovo vo svojich ústach,
vôbec nechápu pravdu o ňom a odmietajú ho aj s tými, ktorí sa cítia byť k nemu
povolaní.
Povolanie – to je to, čo si musíme uvedomiť, keď hľadáme pravdu o celibáte.
V Ježišových slovách, ktoré čítame v Novom zákone, je vyjadrená celá podstata
tohto stavu. Celibát je povolanie, ale i dar.
Ježiš hovorí: „Lebo sú ľudia neschopní
manželstva, pretože sa takí narodili zo
života matky, iných takými urobili ľudia
a iní sa takými urobili sami pre nebeské
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kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech
to pochopí.“( Mt 19, 12 ) A ďalej: „Veru,
hovorím vám: Niet nikoho, kto pre Božie
kráľovstvo opustí dom alebo ženu, alebo
bratov, alebo rodičov, alebo deti, aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život“ ( Lk 18, 29 – 30 ).
Je to povolanie, ktoré je eschatologickým
znamením naznačujúcim spôsob života
v absolútnej budúcnosti, kde sa ľudia vo
večnosti nebudú ani ženiť, ani vydávať:
„Ježiš im povedal: ,Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc. Pri vzkriesení
sa ľudia neženia, ani nevydávajú, ale sú
ako anjeli v nebi’“ ( Mt 22, 29 – 30 ).
Celibát je zároveň charizma, dar, ktorý
nikto nie je schopný uskutočniť svojimi
vlastnými silami: „Ja som vinič, vy ste
ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom,
prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“ ( Jn 15, 5 ).
Kto rozpozná toto povolanie a tento dar,
aby bol cez Božiu milosť zrealizovaný
v jeho živote? Iba ten, kto to objaví ako
záchranu pre seba. V ňom môže povolávaný zacítiť ten najintímnejší dotyk Boha,
ktorí sa nepohoršuje, ale ospravedlňuje,
ktorý netlačí k zemi, ale dvíha k výšinám, dotyk Boha, ktorý nezväzuje, ale
oslobodzuje. Iba takýto muž alebo žena je
verným obrazom toho, k čomu ho povoláva Boh – byť eschatologickým znakom
v službe tomuto svetu.
Treba zdôrazniť, že celibát nemôžeme
stotožňovať s kňazstvom. K dobrovoľnému panenstvu alebo panictvu sú povolávaní muži aj ženy. Práve toto mylné
stotožňovanie determinovalo celibát
a vtlačilo názor, že iba slobodný kňaz
môže najhodnejšie vykonávať tento úrad
a veľakrát budilo dojem menejcennosti
manželského stavu. Degradovalo jeho
pravý zmysel a vymedzovalo mu úlohu iba na neobmedzenú službu iným,

oslobodenú od naviazanosti na rodinu,
kým jeho prvotný znak je eschatológia
budúceho veku.
Samozrejme, ak sa toto povolanie uskutočňuje v kňazskej službe povolávanej
osoby, hlboko dotvára to, čo je kňazstvu
také vlastné – mať účasť na poslaní
ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Krista.
Kňaz je povolaný prevziať Kristovu úlohu
a to od neho vyžaduje, aby ho nasledoval
radikálnym spôsobom, ktorý sa uskutočňuje v účasti na Kristovom kríži. Kristov
kríž sa má stať v živote kňaza viditeľným
a citeľným. Neustále presvedčenie, že
ho Boh v tomto povolaní zachraňuje,
produkuje v ňom to, čo je jadrom každej
osoby. A to je láska, ktorá činí pevné spojenie medzi záchrancom a zachráneným,
a robí ho schopným robiť to isté: dávať sa
dennodenne zabíjať hriechmi a slabosťami svojich bratov v presvedčení, že iba
takáto láska prináša nový život.
Nech milostivý Rok kňazov, ktorý
prežívame ako veľký dar od Boha, nám
pomáha objavovať identitu kňazstva, ktorá prehĺbi čnosť čistoty v každej jej forme
tak, ako učí sv. Ambróz, ktorý hovorí, že
sú tri druhy čistoty: manželská, vdovská
a panenská, pričom ani jedna neuprednostňuje druhú a spolu sú potrebné pre
túto dobu poznačenú hlbokým hedonizmom.
Toto je naše poslanie – byť trvalým
svedkom stretnutia s Kristom, ktorý
pretvára našu osobnosť. Preto Svätý Otec
v katechéze o kňazskej identite hovorí:
„Aj pre kňazov platí, čo som napísal
v encyklike Deus caritas est: ,Na začiatku toho, že je niekto kresťanom, nestojí
etické rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie sa s udalosťou,
s osobou, ktorá ponúka životu celkom
nový horizont a tým aj zásadné smerovanie.’“ n

Poslal ich po dvoch
Kňazstvo v manželstve
Igor Cingeľ

S

vätý apoštol Pavol vo svojom liste
Korinťanom, v časti, kde rieši svoj
slobodný stav a porovnáva ho
s manželským, píše okrem iného aj tieto
slová: „Chcel by som, aby boli všetci ľudia
tak, ako som ja; lenže každý má svoj
vlastný dar od Boha: jeden tak, druhý
inak“ (1 Kor 7, 7). Ak hovoríme o kňazstve v celibáte a o kňazstve v manželstve, v oboch prípadoch môžeme hovoriť
o dare od Boha. Z histórie Cirkvi vieme,
že v prvých storočiach celibát (slobodný
stav) nebol pre kňazov povinný. Prvé nariadenie o celibáte pre kňazov v latinskej
Cirkvi vyniesla synoda v Elvíre (Granada)
okolo roku 300. Neskôr Prvý lateránsky
koncil v roku 1123 i Druhý lateránsky
koncil v roku 1139 potvrdili zachovávanie kňazského celibátu, ktorý trvá až
dodnes pre kňazov v latinskej Cirkvi. Vo
východných cirkvách, ku ktorým patrí aj
naša Gréckokatolícka cirkev sui iuris na
Slovensku, je však už od stáročí platná odlišná disciplína: kým biskupi sa
vyberajú jedine spomedzi slobodných (vo
väčšine prípadov sú to mnísi alebo rehoľníci), za kňazov a diakonov môžu byť
vysvätení aj ženatí muži. Táto prax sa už
oddávna považuje za oprávnenú a ženatí
kňazi vykonávajú užitočnú službu vo
svojich spoločenstvách. Aj vo východných
cirkvách sa však celibát kňazov teší veľkej úcte a mnohí kňazi si ho dobrovoľne
zvolili pre Božie kráľovstvo. Tu treba ešte
poznamenať, že ani vo východných cirkvách sa už nemôže oženiť ten, kto prijal
kňazskú vysviacku.
Obdarený týmto veľkým Božím darom
manželstva a svojej manželky gréckokatolícky kňaz vstupuje každý deň do
svojej pastorácie. Spomínam si na jednu
prednášku z mojich teologických štúdií,
na ktorej sa náš profesor – ženatý kňaz
a otec rodiny pri preberaní témy manželstva zastavil a povedal: „Keď si Pán Ježiš
povolal dvanástich a neskôr si vyvolil
iných sedemdesiatich, začal ich po dvoch
posielať pred sebou do každého mesta
a na každé miesto, kam sa sám chystal
ísť. (Mk 6, 7; Lk 10, 1n) Bratia, pamätajte, že vy ako budúci ženatí gréckokatolícki kňazi budete poslaní do pastorácie

dvaja. Ty a tvoja manželka.
A pastoráciu nebudeš na zverenej farnosti robiť sám, ale obaja.
Každý deň budete svedectvom
svojho manželského života pripravovať srdcia ľudí, aby k nim
mohol prísť Ježiš Kristus. Preto si
strážte čistotu svojho kňazstva
i svojho manželstva a jedným
posväcujte druhé. Nech sa tieto
veľké Božie dary vo vás rozhojňujú a slúžia pre spásu vám
i tých, ktorých vám Boh zverí“.
Rok kňazov, vyhlásený Svätým
Otcom, nám ponúka mnohé
témy a možnosti na prehĺbenie
identity kňazského života. Cirkev
aj laikom ponúka v tomto roku
viac sa zamýšľať nad hodnotou
sviatostného kňazstva i nad
potrebou a službou kňaza pre
kresťanský život. V podmienkach
našej miestnej cirkvi by sme
k týmto témam mohli spokojne priradiť
aj kňazské manželstvá, keďže ku kňazskému životu ženatého gréckokatolíckeho
kňaza neodmysliteľne patrí aj jeho manželka. S prehlbovaním kňazskej identity,
ku ktorej sme v tomto roku pozvaní, by
sme preto nemali zabúdať ani na prehlbovanie našej identity kresťanského
manželstva, ktoré má špecifikum toho, že
je kňazské. Totožnosť sa upevňuje, keď
sa realizuje. Každý deň sme tak nanovo
konfrontovaní s otázkou, kto sme a na
čo sme povolaní. Každý deň sme znova
pozvaní realizovať svoje povolanie a poslanie v prostredí, kde nás Boh zasadil,
s ľuďmi, ktorých nám zveril, s milosťou,
ktorou nás predchádza, a láskou, ktorej
nás on sám učí. Ježiš posiela – v minulosti a aj dnes – apoštolov, aby ohlasovali
evanjelium a dáva im silu vyháňať zlých
duchov. „Ohlasovanie“ a „moc“, teda
„slovo“ a „sviatosti“, sú preto dva základné stĺpy kňazskej služby. Sláviť sviatosti patrí kňazovi samotnému, ohlasovať
slovo tiež, ale dávať silu ohlásenému
slovu svedectvom vlastného života patrí
obom: kňazovi i jeho manželke. Manželský život (podľa Božieho zámeru) má na
to najlepšie predpoklady.

Snímka: Vojtech Boháč

Ježiš Kristus posielal svojich učeníkov po dvoch, aby navzájom vytvárali
spoločenstvo a boli si oporou pri ohlasovaní Božieho kráľovstva. „Dvaja sú
na tom lepšie ako sám človek: za svoju
námahu môžu dostať väčšiu odmenu,
a keď padnú, jeden zdvihne druhého.“
(Kaz 4, 9 – 10) Z nedávnej histórie našej
cirkvi a zo svedectiev kňazov perzekvovaných za svoju vieru môžeme spoznávať,
že v mnohých prípadoch to boli práve
manželky kňazov, ktoré ich podporili vo
vernosti Kristovi. Stáli za nimi a pri nich,
a išli aj do vyhnanstva. Boli si vedomé
spoluúčasti na manželovom kňazstve.
Krásne príklady však nemusíme hľadať
len v minulosti, lebo všade tam, kde sa
rozvíja vernosť Kristovi, mohutnie aj
túžba konkrétnym spôsobom ohlasovať
Božie kráľovstvo. Vo väčšine prípadov
vo farnostiach môžeme vnímať kňazské manželstvo a manželku kňaza ako
užitočnú a požehnanú službu celému
spoločenstvu bez potreby vymenovávania
konkrétnych pastoračných aktivít.
Preto v tomto Roku kňazov sme v podmienkach našej miestnej cirkvi povolaní
k vďačnosti aj za Boží dar kňazských
manželstiev. n
slovo 16 – 17|2009
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duchovná obnova

Týždeň duchovného uzdravenia s pátrom Jamesom a sestrou Mary

Napojení na Božie linky
Ľuboš Roman

V

    gréckokatolíckom Chráme
svätých apoštolov Petra a Pavla
od pondelka 29. júna až do piatka
3. júla prebiehal Týždeň duchovného
uzdravenia s pátrom Jamesom Mariakumarom SVD a sestrou Mary Pereirovou,
ktorí k nám pricestovali na základe
osobného pozvania otca dekana Jozefa Zorvana, správcu gréckokatolíckej
farnosti Bardejov-mesto. Cieľom duchovných cvičení pátra Mariakumara a sestry Mary, ktorých vlasťou je India, bolo
obnovenie základov kresťanského života
bardejovských veriacich, ich oslobodenie
a uzdravenie v Ježišovi Kristovi a evanjelizácia rodinného, pracovného a svojím
spôsobom aj spoločenského života. Počas
piatich dní prednášok (každý deň boli
štyri), večerných homílií v rámci svätých
liturgií a adorácií spojených s modlitbami
za uzdravenie sa páter James a sestra
Mary venovali témam ako napríklad:
Život podľa Božieho slova, Účinné
prostriedky pre rast vo viere, Poďte
zakúsiť slobodu v Kristovi, Prežívajme
svoj život naplno či Ako prežiť svoj život
vo Svätom Duchu.
Páter James Mariakumar Kaniyaparambil SVD (ako znie jeho celé meno) sa
narodil 4. októbra 1938 v juhoindickom
zväzovom štáte Kerala, v ktorom žije
najväčšia kresťanská komunita krajiny.
Zatiaľ čo v celej (zväčša hinduistickomoslimskej) Indii tvoria kresťania len 2%
obyvateľstva, v Kerale je ich asi 20%.
P. James ako dieťa koktal, a preto mohol
navštevovať miestnu základnú školu
len do prvého stupňa. Ale Pán ho viedol
a umožnil mu stretnúť sa so svätými
kňazmi. Ich príklad v ňom vzbudil
túžbu po skutočnom kresťanskom živote
a vďaka ich pomoci mohol vyštudovať
a v roku 1970 sa stať kňazom a členom
Spoločnosti Božieho Slova (SVD). Získal
doktorát z filozofie a istý čas pôsobil aj
ako profesor filozofie. Oveľa dôležitejšie
je to, že Duch Svätý ho vnútorne uzdravil. Toto uzdravenie vo Svätom Duchu
začal od roku 1978 plnšie využívať ako
svoj charizmatický nástroj, najmä v službe duchovného poradenstva, vnútorného
uzdravovania a oslobodzovania aj z ge-
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neračných kliatob a pút. Od roku 1997,
ale najmä od roku 2000 (po vyzdravení
z rečovej chyby) sa z poverenia svojich
predstavených naplno venuje charizmatickým duchovným cvičeniam a seminárom. Šťastné tváre a slzy radosti, ktoré
nie sú pri takýchto príležitostiach zriedkavosťou, sú pre neho odmenou za jeho
často až nadľudskú lásku ku každému,
kto ho požiada o pomoc.
Pátrovi Mariakumarovi pomáha jeho
tím spolupracovníkov, najmä sestra Mary

venované nasledujúce riadky.
Dnešný moderný človek dokáže takmer
všetko. V priebehu niekoľkých sekúnd
môže vďaka roamingu nadviazať telefonické spojenie s kýmkoľvek, nech by bol
kdekoľvek. Mobilné prenosové vozy nám
dokážu priniesť živé televízne vysielanie,
hoc aj z vnútra sopky a špionážne družice sú schopné prostredníctvom GPS-systému vypátrať človeka aj cez zamračenú
oblohu, nech by bol kdekoľvek, a navyše,
ak sedí na lavičke v parku a číta svoj

Veľký podiel na úspešnom priebehu duchovnej obnovy s pátrom Jamesom Mariakumarom
mali aj obidve prekladateľky, ktoré simultánne tlmočili do slovenčiny. Jednou nich bola aj
Alica Prokopová zo Senca (na zábere).

Pereirová, ktorá sa taktiež plne zasvätila službe evanjelizácie. Na stretnutiach s veriacimi slúži charizmatickou
modlitbou, duchovným poradenstvom
a prednáškami o zmysle utrpenia v živote
kresťana.
Na tomto mieste by sa mohol článok
ukončiť, pretože spĺňa všetky základné
atribúty rozšírenej novinárskej správy,
ktoré si osvojujú študenti prvého ročníka
žurnalistiky. Lenže... Po tom všetkom,
čo som ako účastník (aj keď nie úplne
100%-ný) počas toho týždňa videl, počul
a zažil, ho nemôžem len tak skončiť.
Koho však táto téma nezaujíma, môže
túto časť preskočiť alebo časopis jednoducho odložiť. Ale tomu, kto má záujem, sú

obľúbený časopis, môžu si ho prečítať
spolu s ním.
Zvláštne je to, že napriek všetkým týmto nesporne progresívnym vymoženostiam vedy a techniky sa zatiaľ nenašiel
žiaden vynálezca, ktorý by dokázal vymyslieť taký mobilný telefón, prostredníctvom ktorého by sa mohol človek napojiť
na „Božiu linku“. Rovnako sa doteraz
nenašiel žiaden operátor, ktorý by objavil
tú správnu frekvenciu, na ktorej by sa
dala táto Božia linka či vysielanie zachytiť. Prečo je to tak? Nuž preto, že všetky
tieto vynálezy (mobily, satelity, GPS-systémy, internet, skype, chat) fungujú len
v materiálnom svete alebo vo svete, ktorý
pozostáva z troch dimenzií.

Ak chce človek komunikovať s Bohom, musí nájsť ten správny „vysielač
a prijímač“ a ten správny „kmitočet“.
A práve preto pricestoval do Bardejova
páter James a sestra Mary, aby našim
ľuďom pomohli obrátiť „antény“ tým
správnym smerom. Ich príchod sa stretol
s obrovským záujmom ľudí: gréckokatolíkov, rímskokatolíkov, ale aj veriacich
iných vierovyznaní či takých, ktorí ešte
stále hľadajú svoju orientáciu, alebo sa
považujú za neveriacich. Gréckokatolícky chrám bol plný ako počas najväčších
sviatkov, a možno aj o trocha viac. Prečo
si toľko ľudí prišlo vypočuť neznámeho
pátra, ktorý pochádza z krajiny, ktorú my
„zuniovaní“ a civilizáciou unudení Európania považujeme za tretí svet? Prečo
si toľko ľudí prišlo vypočuť nenápadného
človeka subtílnej postavy, ktorého by sme
mohli (nebyť kňazského rúcha a anglického jazyka) považovať za úplne bezvýznamného človeka odniekiaľ z periférie?
Ak môžeme pátra Mariakumara prirovnať k lekárovi, ktorý lieči duše a srdcia
ľudí tým, že ich pomáha otvárať Svätému
Duchu, potom môžeme povedať, že bardejovský chrám bol plný pacientov, ktorí
možno aj poznajú svoju „diagnózu“, ale
čakajú na ten pravý liek, na ten pravý
lekársky zákrok, ktorý by ich zbavil
trápenia.
Pravý lekár sa spozná podľa toho, že
nelieči príznaky, ale chorobu. A páter
James takým lekárom duší a sŕdc ľudí je.
To ukázal hneď v prvý deň svojej evanjelizácie, keď si pre veriacich chrámu pripravil „hĺbkovú“ analýzu najintímnejších
stránok ich života, aká sa len tak často
u nás nepočuje. Jeho slová prenikali do
duší ľudí tak, ako skalpel preniká cez
všetky vrstvy tela až k tomu miestu, kde
sa nachádza chorobné ložisko (cysta či
nádor), aby ho vyrezal bezo zvyšku, aby
v ňom nezostala ani jedna chorá bunka,
ktorá by mohla ďalej metastázovať. Niečo
podobné sa zopakovalo aj v úplnom závere evanjelizačného týždňa, v piatok po
večernej svätej liturgii, keď viacerí ľudia
zažili svoje duchovné znovuzrodenie.
A na záver si dovolím jedno osobné
vyznanie. Priznám sa, že pred návštevou
pátra Mariakumara som neveril charizmatickým cvičeniam a ľuďom, ktorí ich
vykonávajú. Nie som totiž zástancom
masových a hlučných stretnutí, kde
sa spieva, tlieska a tancuje, a ktoré sa
z priestorových dôvodov uskutočňujú na
miestach, kde chýba tá pravá atmosféra
chrámu. Tieto stretnutia som považoval
za jeden z typických artiklov amerického
duchovného „importu“, ktorý je na míle
vzdialený našim kresťanským tradíciám.

Preto aj na prvé stretnutie s pátrom Jamesom v pondelok 29. júna som šiel len
preto, že v ten deň je prikázaný a navyše
aj chrámový sviatok (sv. Petra a Pavla),
než zo skutočného záujmu o jeho prednášku. No bol vo mne aj kúsok zvedavosti a profesijného záujmu byť prítomný na
udalosti, ktorá sa v Bardejove predsa len
nekoná každý rok.
Lenže ako hovorí jedno porekadlo: „Keď
dvaja či viacerí robia to isté, nemusí to
byť to isté“. Ako tak šiel deň za dňom,
môj záujem o prednášky či homílie stále

viac a viac rástol, takže to už nebol len
čisto novinársky záujem, ale aj záujem
osobný. A potom prišiel piatok 3. júla
a s ním aj vyvrcholenie celého evanjelizačného týždňa v podobe záverečnej
modlitby a požehnania, ktoré (v doslova
na prasknutie) zaplnenej cerkvi veriacim
venoval páter James Mariakumar. Tento
podvečer bol aj v znamení môjho osobného duchovného obrodenia, lebo som
srdcom zrazu pochopil mnohé veci, ktoré
som predtým len ťažko vedel pochopiť
rozumom. n

Srdce naplnené hudbou
V júni si kultúrna verejnosť, a zvlášť prešovský Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa pripomenuli výročie nedožitých 90 rokov Juraja Cimboru (6. jún 1919 – 1. október 1989),
pedagóga, hudobného skladateľa, folkloristu, zberateľa a upravovateľa rusínskych
a ukrajinských ľudových piesní, zbormajstra, ale aj autora mnohých duchovných a liturgických zborových piesní.
Juraj Cimbora patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov rusínskej hudobnej kultúry na Slovensku, ale jeho
význam presiahol aj hranice Slovenska. Svoju lásku k rodnej
vlasti, k životu a ľuďom, medzi ktorými žil, ale aj k národu,
z ktorého pochádzal, zobrazil vo svojej rozsiahlej hudobnej
a poetickej tvorbe. Vzácny človek, rodák zo Svidníka, absolvent gréckokatolíckeho Učiteľského ústavu v Prešove (1934
– 1938), pôsobil ako učiteľ v mnohých základných školách
severovýchodného Slovenska, ako aj Strednej pedagogickej škole v Prešove (1949 – 1957). Už od nástupu svojej
pedagogickej činnosti zakladal mnohé spevácke zbory,
zvlášť boli známe jeho balalajkové súbory. Bol umeleckým
vedúcim, zbormajstrom a dramaturgom PUĽS-u (1958 – 1967, 1970 – 1980). Spolupracoval s J. Kosťukom, L. Kirienkom, Š. Ladižinským, M. Nemcovou a ďalšími osobnosťami
hudobnej kultúry. Zozbieral asi l 000 ľudových piesní. Jeho skladby boli vydané na
šiestich gramoplatniach. Mnohé jeho piesne znárodneli a stali sa ľudovým repertoárom.
Najviac ľudových piesní zložil pre speváčku rusínskych a ukrajinských ľudových piesní
Máriu Mačoškovú. Známou sa stala v jej podaní najmä populárna pieseň Ej, hoj, tili, tili.
Osobitnú kapitolu jeho tvorby predstavujú duchovné piesne a liturgické
zborové skladby. Je autorom Božestvennoj liturgii svjataho Ioana Zlatoustoho,
ktorú skomponoval v rokoch 1982
– 1984 a venoval gréckokatolíckemu
Katedrálnemu chrámu sv. Jána Krstiteľa
a jeho speváckemu zboru. Je autorom mnohých publikácií a zborníkov
s tematikou ľudových piesní a folklóru,
ako sú napr. Ukrajinské národné piesne
Prešovského kraja (1958), Národné piesne pre miešaný a ženský zbor (1956), Zborník piesní (1969), Spievam a hrám (1971), Poľana,
Poľana (1978), Na majdanoch (1979), muzika na slová básnikov pod názvom Melódia
srdca (1980) a mnoho ďalších. V rokoch 1982 až 1988 spolupracoval s prešovským Katedrálnym zborom sv. Jána Krstiteľa a bol pri nacvičovaní nových skladieb nápomocný
jeho dirigentovi p. Gabrielovi Mirossayovi. Jeho členom zvlášť prirástol k srdcu a tí, ktorí
ho poznali, dodnes na neho s láskou a úctou spomínajú. Bol rešpektovaný nielen ako
odborník v oblasti hudby, ale aj ako človek hlboko veriaci, zbožný, milujúci starosloviensky obrad a Gréckokatolícku cirkev. V súčasnosti zaradil prešovský katedrálny zbor pod
vedením dirigentky Valérie Hricovovej do svojho repertoáru niekoľko jeho liturgických
skladieb, ktoré sa zachovali vo vlastníctve rodiny Sergeja Petríka, a pokračuje v nácviku
nových skladieb s úmyslom nacvičiť celú ním skomponovanú liturgiu.
Peter Krajňák st.
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Katolícka cirkev počas svojej
dvetisícročnej existencie
rozoznala a dodnes verným
vysluhuje sedem sviatostí
ako vonkajšie a viditeľné
znamenia ustavičnej
Kristovej prítomnosti
v živote človeka. Medzi
nimi patrí osobitné miesto
Eucharistii, ktorá je
sprítomnením Kristovej
obety a pre kresťana
zároveň duchovným
pokrmom.

Liturgické víno
Ivo Nagy, František Čitbaj

K

atolícka cirkev od počiatku verí, že
slovami ustanovenia a epiklézou
sa v sv. liturgii chlieb a víno, uložené na svätom prestole, stávajú skutočným telom a krvou Kristovou. Je preto od
počiatku považovaná za najvzácnejší dar,
ktorý Kristus zanechal svojej Cirkvi.
Súčasná teológia sa touto sviatosťou
zaoberá veľmi intenzívne. Umiestnila ju
dokonca do centra duchovného života
katolíka. Krst totiž otvára človeku bránu
do Cirkvi, a tým aj k prijatiu Eucharistie.
Pokánie umožňuje človeku prijímanie
Eucharistie, kňazská služba Cirkvi sa
sústreďuje na prípravu a slávenie Eucharistie, manželstvo sa vysluhuje uprostred
slávenia Eucharistie, ako posledná milosť
človeku na tomto svete sa udeľuje Eucharistia. Je sviatosťou sviatostí. Preto je
od počiatku kladený veľký dôraz aj na to,
aby matéria, ktorá sa používa pri vysluhovaní Eucharistie, bola dôstojná a čím
viac sa stotožňovala s tou, ktorú Ježiš
Kristus skutočne použil pri prvom eucharistickom slávení pri svojej rozlúčkovej
večeri s apoštolmi.
Jednou z matérií používaných pri eucharistickom slávení je liturgické víno. Výroba
liturgických vín sa riadi podľa Kánona
706 KKVC – Ján Pavol II., Kódex kánonov
východných cirkví (Canon 706 CCEO
– In Divina Liturgia sacra dona, quae
offeruntur, sunt pani smere triticeus recenter confectus ita, ut nullum sit periculum corruptionis, et vinum naturale de
genimine vitis non corruptum. – Posvätné dary, ktoré sa obetujú v božskej liturgii,
sú čistý pšeničný chlieb čerstvo pripravený
tak, aby nebolo nebezpečenstvo pokazenia, a nepokazené víno z vínnej révy).
Na Slovensku vyrobené víno musí
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spĺňať aj podmienky zákona č. 182/2005
Z. z., 283/2007 Z. z., Vyhlášky MP
SR č. 231/2005, 237/2005, 402/2007,
104/2007, STN 560216 časť 3, 4, 5, 9,
STN 560216 čl. 36, 44, 47, 49, Potravinového kódexu 4. hlavy druhej časti, Nápoje
IV – Víno, ako aj ostatných zbierok, vyhlášok a nariadení Slovenskej republiky
a Európskej únie.
Liturgické vína smie označovať a do
obehu uvádzať iba dôveryhodná osoba,
najlepšie pokrstený praktizujúci katolík.
Po vykonaní patričných prísľubov a prísahy jej miestny biskup vydá dekrét a súhlas na distribúciu.
Výroba liturgických vín je povolená iba
zo zdravých plodov viniča hroznorodého
(Vitis vinifera L.), z odrôd schválených
a zapísaných v listine povolených odrôd
(LPO), ktoré dosiahli cukornatosť minimálne 18 °NM. Výroba a miešanie vína
vyrobeného z priamorodiacich hybridov
(Izabela, Bako, Ottelo a pod.) alebo ovocných vín s liturgickým vínom je zakázané.
Výroba hroznového muštu a vína sa riadi tradičnými technologickými postupmi.

Povolené technologické postupy a látky:
• prevzdušňovanie,
• odstreďovanie,
• v nepriaznivých ročníkoch použiť na
úpravu cukornatosti zahustený hroznový
mušt,
• hroznový mušt zakvasiť čistou kultúrou vínnych kvasiniek,
• na čírenie muštu a vína použiť prírodné číriace látky s kladným elektrickým
nábojom – želatína, vyzina, vaječný bielok a ich zmesi, so záporným elektrickým
nábojom – bentonit, kaolín, tanín,
• filtráciu inertnými filtračnými materiálmi, ak nezanechajú nežiaduce rezíduá
alebo filtráciu bez filtračných materiálov,
• vo výnimočných prípadoch použiť
vínny destilát (ak víno obsahuje menej
ako 18 obj. % alkoholu, maximálne však
do 18 obj. %),
• počas technologických postupov
použiť oxid siričitý alebo pyrosiričitan
draselný,
• na technológiu výroby použiť nádoby
zo skla, dreva, antikora a smaltu,
• dolievať iba vínom, ktoré spĺňa pod-

mienky liturgického vína,
• použiť fyzikálne metódy na stabilizáciu,
• použiť baktérie na jablčno-mliečnu
fermentáciu,
• plniť vína do sklenených fliaš a uzavrieť ich korkovou zátkou,
• použiť oxid uhličitý, argón alebo dusík
jednotlivo, alebo aj ich zmesi na vytvorenie inertného prostredia a na ochranu
výrobku pred vzduchom,
• v nafľašovanom víne je povolený
menší výskyt kryštálov vínneho kameňa
a farbiva.
Nepovolené technologické postupy
a látky:
• použiť enzýmy na zvýšenie výlisnosti
alebo zvýraznenie farby a arómy,
• upraviť cukornatosť muštu alebo
v iných technologických fázach dodávať
repný, alebo trstinový cukor, alebo iné
sladidlá,
• použiť prídavné látky na podporu
kvasenia,
• zakvášať mušt geneticky upravovanými kvasinkami,
• použiť čistý uhličitan vápenatý alebo

uhličitan vápenatý s pridaním podvojnej
soli kyseliny vínnej a kyseliny jablčnej,
• obsah alkoholu zvyšovať pridaním
etanolu, okrem vínneho destilátu,
• použiť kyselinu sorbovú alebo sorban
draselný,
• upravovať pH a rH v mušte a víne
rôznymi chemickými látkami,
• použiť aktívne uhlie, preparáty bunkových stien kvasiniek, polyvinylpolypyrolidon, oxid kremičitý vo forme gélu alebo
koloidného roztoku, enzýmové prípravky
obsahujúce betaglukanázu, hexakyanoželeznatan draselný, kyselinu metavínnu,
kyselinu L-askorbovú, hydrogénvínan
draselný, síran meďnatý, karamel a farbivá na prifarbenie vína, kyselinu citrónovú, arabskú gumu,
• plniť liturgické vína do PET fliaš a tetrapakových obalov,
• použiť iné technologické postupy
a látky, ktoré nie sú uvedené v odseku
Povolené.
Splnením všetkých podmienok výroby liturgického vína výrobca uvedie na
etikete Liturgické víno, číslo dekrétu a kto

Kolíska kňazov

ho vydal. Ostatné údaje uvádza podľa
zákonov a vyhlášok, ktoré určujú označovanie vína.
Najlepšie miesto na uskladnenie vína
je chladná tmavá miestnosť, kde nedochádza k prudším výkyvom teploty, lebo
víno nie je chemicky stabilizované a môže
dôjsť k vzniku rôznych zákalov, čím sa
znehodnotí, a potom nie je vhodné na
liturgické účely. Fľaše ukladáme ležato,
korková zátka sa zvlhčuje a nevysychá.
Otvorenú fľašu vína uzatvoríme vhodnou
zátkou a odložíme do chladničky alebo na
iné chladné tmavé miesto.
Ak kňaz alebo iná poverená osoba zistí
nepriaznivé zmeny vo farbe, čistote,
chuti a aróme vína, nesmie ho použiť na
liturgické účely. Víno reklamuje u výrobcu
alebo predajcu.
Za matériu používanú pri eucharistickom slávení nesie zodpovednosť kňaz,
ktorý ide Eucharistiu sláviť. Od platnosti
matérie totiž závisí aj platnosť samotnej
sviatosti. Preto pri zaobstarávaní a používaní liturgického vína musí vziať do
úvahy predchádzajúce zásady. n

Michal Sivčo

Z

ačiatkom roka som sa zúčastnil na
gréckokatolíckej ďakovnej liturgii
v Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove. Čoby aj nie. Pred
rokom vo februári sa uskutočnila intronizácia prvého arcibiskupa metropolitu
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku po
vyše 1000 rokoch od ustanovenia prvého
arcibiskupa metropolitu Slovanov na
Veľkej Morave – sv. Metoda. Intronizácia
bola veľkolepá, impozantná. Aj ďakovná
liturgia bola krásna, dôstojná, hlboko
duchovná. Rád som sa zúčastnil na tejto
udalosti. Veď prešovský sídelný biskup,
teraz už aj arcibiskup a metropolita Ján
bol mojím žiakom na gymnáziu v Humennom. Posledné dva roky sme si boli
nielen vo vzťahu profesor – žiak, ale aj
priatelia. K tomu nás doviedla spoločná
obrana ideálov, o ktoré sme sa snažili.
Dnes je môj žiak pre mňa vladykom,
arcibiskupom, metropolitom, ale stále aj
priateľom, ktorý rástol na našom gymnáziu, kde som i ja sám končil medzi prvými
maturantmi. Po mne o tri roky neskôr aj
môj mladší spolužiak a priateľ, dnešný
košický arcibiskup metropolita Alojz Tkáč.
S ním sme úspešne rozvíjali Katolícku
akciu mládeže (KAM) medzi spolužiakmi.

Aj Bernard Bober, dnes pomocný biskup
Košickej diecézy, má na svojom maturitnom vysvedčení môj podpis ako triedneho profesora. Aj s ním som prežíval
tajnosť jeho povolania. I Milan Chautur,
dnes košický eparcha, priateľ, ako žiak
počúval na hodinách môj hlas a hlboko
si ho zapamätával. Teda za 58 rokov od
„vyradenia“ prvých maturantov v tichosti
vyrástli medzi študentmi aj štyria biskupi,
z nich dvaja arcibiskupi, a asi dve desiatky kňazov. Nie ku všetkým, ktorí túžili po
kňazstve, bol osud žičlivý. Za desaťročia
totality nič nebolo také ľahké, ako sa to

azda z tých pár riadkov zdá.
Nuž nech je požehnaný chudobný región
severovýchodu Slovenska, ktorý porodil
a vychoval toľko významných synov!
Tu sa zrodil aj dnes už prvý bratislavský eparcha Peter Rusnák. Tu má svoje
korene i náš veľký rodák, kardinál Jozef
– doposiaľ najväčší Slovák v službách
a štruktúrach Svätej stolice a Vatikánu.
Vďaka za všetko nebesiam! Vyprosujem
Božie požehnanie pre kraj, školu, metropoliu, slovenských gréckokatolíkov i ich
prvého arcibiskupa Jána. Nech je požehnané meno Pánovo! n

Nenápadne výnimočný
Tohto roka, keď si pripomíname nedožité 100. narodeniny otca Štefana Halušku (20. august 1909 – 23. november 1995), veríme, že spomienka naňho ostane v ľudských srdciach
ako vzor pre tých, ktorí ho poznali osobne alebo z počutia, či prečítania knihy Zostali verní.
Kňaz ako každý iný, no predsa čímsi výnimočný. Keď ho poprosili mladší kňazi o slávenie
sv. liturgie nielen v prešovskej katedrále, ale aj v okolí, vždy povedal: „Ja rád“. A keď bolo
treba spovedať v katedrále či v kňazskom seminári, povedal to isté.
Každé ráno vstával o tretej a modlil sa kňazské modlitby. Okolo piatej už bol pred prešovskou katedrálou, či svietilo slnko, bola búrka, alebo snežilo. A potom spovedal do ôsmej,
ba aj dlhšie, ak si to vyžadovali okolnosti. Pred piatou popoludní už bol znova v katedrále
a spovedal. Takto sme ho mohli stretávať až do osemdesiatky. Slúžil verne Pánovi, kým mu
stačili sily. Mnohí nezabudnú na jeho rady a usmernenia.
Peter Tkáč
slovo 16 – 17|2009
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slovo v rodine

Človek je prirodzene zameraný na vyššie ciele. Hľadá to, čo by naplnilo jeho hlbinu. Božie
slovo však v tejto súvislosti upozorňuje: ,,... vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci
a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených“ (Mt 24,
24). A človek, ktorý nie je dostatočne zakorenený vo viere, môže veľmi ľahko prijať falošnú
ponuku. Preto je nevyhnutné včas spoznať nebezpečenstvo.

Poznáte ich po ovocí

Sektár v rodine
Jozef Maretta

Ilustračná snímka: nanaimomen.com

P

ozrime sa spolu na základné
otázky, ktoré nám môžu poukázať
na to, či niekto nášmu srdcu blízky
nie je členom sekty, a ak je, ako hlboko je
v nej zaangažovaný. Všimnime si bližšie zoznam zmien, ktoré nám pomôžu
zorientovať sa.

Zmeny základných biologických
potrieb

Sú pomerne ľahko pozorovateľné
navonok. Poskytujú nám dôležitý obraz
o zdravotnom stave člena sekty. Hodnotíme, či sa člen riadne stravuje. Ak ani
v minulosti nemal zdravé stravovacie
návyky a teraz v tom pokračuje, nepovažujeme to za významnú zmenu. Ak sa
však členstvom zmenil jeho vzťah k jedlu,
berieme to na vedomie a konkretizujeme,
akým spôsobom. Niektorí členovia veľmi
radikálne menia skladbu svojho jedálneho lístka, hlavne v sektách s východným
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pozadím. Prestanú napríklad jesť mäso,
mliečne výrobky, živočíšne bielkoviny
a iné zakázané potraviny. V rodine potom
vznikajú konflikty, lebo rodinní príslušníci sa sťažujú, že sa člen sekty doma
odmieta prispôsobiť bežnému i sviatočnému stravovaniu. Tiež si všímame množstvo prijímanej potravy a vzťah k jedlu.
Asketici budú mať nad jedlom kontrolu,
a preto môžu výrazne schudnúť, iní môžu
zase strácať kontrolu nad jedlom tým, že
si riešia citovú depriváciu alebo sa ich
nadmerné priberanie stáva reakciou na
stres. Niektorí členovia začnú nadmerne
konzumovať sladkosti, čím si rozvinú
ďalšiu formu závislosti.
V súvislosti s jedlom môžeme tiež poznávať vieroučné princípy sekty, rituály
spájajúce sa s jedlom a pod. V niektorých
skupinách sa napríklad jedlo považuje
za prostriedok na posväcovanie a šírenie
duchovného posolstva. Tiež môže byť

aspektom na hodnotenie poslušnosti
a dodržiavania pravidiel v skupine. Určité
potraviny sú napríklad označované ako
tie, ktoré spôsobujú negatívne duchovné
vibrácie, teda ich konzumácia je odsúdeniahodná. Dodržiavanie alebo obchádzanie podobných pravidiel nám tak môže
poskytnúť dôležitú informáciu o hĺbke
zaangažovanosti člena.
Ďalej hodnotíme spánok – či spí člen dostatočne, alebo naopak priveľa. Obvykle
bývajú členovia v sektách preťažení kultovými aktivitami a spávajú málo alebo mávajú poruchy spánku. Budia sa zavčasu,
nemôžu zaspať, majú povrchný spánok,
živé sny alebo i nočné mory. Podaktorí
príbuzní zasa pozorujú u členov častú
spavosť, ktorá môže súvisieť s meditačnými praktikami, vedúcimi k znižovaniu
aktivačnej úrovne vedomia. Meditáciami sa dostávajú do zmenených stavov
vedomia, ktoré sa podobajú stavom hlbšej

relaxácie, a teda podporujú útlm a spavosť. Iní zase namietajú, že člen sekty
sa prevažne venuje meditáciám a štúdiu
posvätných textov a veľa voľného času
prespí alebo prebdie v útlme, a aktívnym
záujmom sa nevenuje. Mali by sme mať
tiež vedomosť o tom, či má člen sekty
zdravotné poistenie. Stáva sa, že je člen
nezamestnaný, odhlási sa z úradu práce
a neplatí si poistenie. Sledujme preto, či
by s ohľadom na skupinu dostal dobrú
zdravotnú starostlivosť v prípade choroby,
alebo zranenia.

Zmeny vo vzťahu k životným úlohám

Azda najvýraznejšie sa angažovanie
v sekte prejavuje vo vzťahu k životným
úlohám. K tým patrí škola a práca, partnerské a sociálne vzťahy. Životné úlohy
sa dotvárajú a finalizujú na konci obdobia adolescencie. Ak ich mladý človek
nezvláda, môže voliť únik, často vo forme
príslušnosti k sekte. To je dôvod, prečo
sa náborári zameriavajú na túto cieľovú
skupinu.
V prípade členstva preto sledujeme
oblasť vzdelania, či ho má daný človek
ukončené, či si ho zvolil dobrovoľne,
alebo mal o konkrétne vzdelanie pri jeho
voľbe záujem. Najmä mladí členovia siekt
odmietajú dokončiť štúdium niekoľko
mesiacov pred maturitou alebo tesne
pred štátnicami. Treba upozorniť na to,
že takéto rozhodnutie člena nemusí hneď
súvisieť so sektárskou skupinou. Rodičia
alebo školy posielajú do poradenstva
mladých ľudí, ktorí v čase konverzie
odmietnu ukončiť vzdelanie. Stáva sa,
že sú členmi nezhubných náboženských
spoločenstiev a ich rozhodnutie skôr súvisí s celkovou nestabilitou typickou pre
takúto zmenu, než s tým, že je to zámerom skupiny a jej vedenia.
U dospelých hodnotíme kariéru a kariérne ciele. Napríklad to, či sa plánovali stať
lekárom, inžinierom, hudobníkom, a teraz
sa venujú predaju suvenírov a náboru nových členov. Niekedy sa ukazujú taktiež
nápadné zmeny vo vzťahu k zdraviu, napríklad ignorovanie symptómov možnej
choroby, odmietanie lekárskeho vyšetrenia, ignorovanie rád lekárov, samoliečba.

Zmena vo vzťahu k financiám

Je to rovnako oblasť, v ktorej sa zmena
s istotou prejaví, pretože členstvo v akejkoľvek psychomanipulatívnej skupine je
podstatne finančne náročné. Svoj majetok
a peniaze členovia investujú v prospech
kultových aktivít. Veľa peňazí míňajú
napríklad na cestovanie, nábor, nákup
kníh, suvenírov, kaziet, na koncerty
a prednášky.

Zmena fyzického vzhľadu

Dôležité je ohodnotiť celkové zmeny
v osobnosti, ako je napr. fyzický vzhľad –
či je prítomná zmena oblečenia a účesu.
Viditeľná býva hlavne u žien, ktoré pred
členstvom výrazne dbali o svoj zovňajšok.
Príbuzní pozorujú častejšie stratu záujmu člena o svoj výzor, lebo prioritou sa
stávajú duchovné hodnoty a pestovanie
fyzického vzhľadu sa považuje za márnivosť. Rodina sa hanbí za člena a reaguje
podráždene, keď chodí v typickom oblečení so sektárskymi nápismi. Mnohí príbuzní sa práve pre vonkajší výzor člena sekty
s ním odmietajú kontaktovať.
Ak je člen hlbšie v skupine angažovaný, príbuzní si všímajú jeho neprítomný
výraz na tvári a sklenený pohľad. Je to
nápadná a častá zmena, ktorú evidujeme v skupinách praktizujúcich rozličné
techniky navodzovania zmeneného stavu
vedomia.

Zmeny rečových modelov a iných
vonkajších prejavov

Dobré je zapisovať si spôsob vyjadrovania, jednotlivé frázy, pre daného človeka
neštandardné slovné zvraty, výrazy,
citáty, heslá, cudzie slová, ktoré nikdy
predtým nepoužíval. Z toho sa dá určiť,
o akú sektu ide. Komunikačný štýl člena
môže byť vyhýbavý, obranný, môžeme
postrehnúť ťažkosti v komunikácii.
Často sa vyskytujú nové maniere,
tajomné či obranné správanie. Člen sekty
napríklad pri komunikácii s príbuzným
čaká na „povolenie od anjela“, ktorý
mu umožňuje prevziať zodpovednosť za
určité rozhodnutie a uskutočniť ho. Je to
spôsob, ktorým chce člen sekty sám robiť
rozhodnutie a zabraňuje tak svojmu príbuznému, aby ním manipuloval a rozhodoval za neho.
Nezriedka sa dá pozorovať zmena
v zníženom zmysle pre humor. Súvisí
napríklad aj so zmenou z extroverta na
introverta. Extroverti sú ľudia značne
spoločenskí, obľubujú široké kontakty
s inými, veľa komunikujú, sú zameraní
na množstvo vonkajších podnetov. Introverti sú uzavretejší, menej komunikujú,
zameriavajú sa na hĺbku vzťahov a sú
značne introspektívni – veľa premýšľajú
o sebe a o živote. Človek sa počas vývinu
vyprofiluje buď ako introvert, extrovert, či
niekde medzi. Aj keď ide o relatívne stálu
charakteristiku osobnosti, v extrémnych
prípadoch, akým je aj členstvo v sekte,
sa môže uskutočniť zmena z introverta
na extroverta alebo naopak. Situácie nás
nútia reagovať raz na úrovni extroverta,
inokedy na úrovni introverta. Rovnako je
to aj v sektách. Introvert je napríklad pri

nábore nútený správať sa ako extrovert,
aby získal nováčikov, hoci to pre neho nie
je prirodzené. Inokedy sa zase extrovert
musí napríklad pri meditáciách správať
introvertne a byť introspektívny. Je to
dôležitá zmena.
Pod vplyvom sekty sa môže meniť
úroveň poctivosti v konaní či miera
usilovnosti a lenivosti. Nápadné bývajú
zmeny v trávení voľného času vo vzťahu
k záľubám. Členovia siekt zväčša strácajú
záujem o bývalé koníčky.
Ďalšou oblasťou je zvykové správanie
člena sekty. Príbuzní si môžu všímať
zmeny z nespoľahlivého na spoľahlivého,
zo špinavého na čistotného, z nepresného
na presného atď.
Zaznamenávame tiež zmenu politických
názorov, náboženskej viery alebo zmenu
súčasného vzdelávania – zmena z denného na večerné štúdium, zmena hlavného
predmetu štúdia, vyhodenie z ročníka
a podobne.
Príbuzní sa zase najčastejšie sťažujú na
zmenu životných podmienok tým, že sa
člen sekty sťahuje na iné miesto.

Zmeny vo vzťahu k príbuzným

Sledujeme prípadné zmeny vo významných vzťahoch. Členovia rušia záväzky
v partnerských vzťahoch, resp. opúšťajú
snúbenca, manželského partnera. Práve
zmeny v oblasti intímnych vzťahov sú
časté, pretože partner člena sekty málokedy súhlasí s jeho správaním a nie je
ochotný akceptovať jeho nový životný
štýl.
Významnou zmenou je odcudzenie sa
ostatným členom rodiny alebo fanatickosť, keď sa člen sekty snaží v každej
situácii získavať stúpencov. Zmena môže
nastať aj prechodom z analytického na
magické myslenie. Analytické myslenie je
typické pre dospelého človeka, magické
pre dieťa.
Oblasť vzťahov je ovplyvnená aj stratou
kontaktu s rodinou a priateľmi (osobného, telefonického, poštového), znížený je
fyzický kontakt – menej časté alebo žiadne
objatia a bozky. Hodnotíme vzťah člena
k rodinným udalostiam, zväčša neuznáva
narodeniny, krsty, birmovky, zasnúbenia, svadby, výročia, ochorenia, úmrtia,
nedeľné obedy a pod. a nezúčastňuje sa
na nich. Na úkor toho väčšinu času trávi
v novej skupine alebo organizácii.

Ak sme objavili pravdu, nesúďme!

Snažme sa pomôcť. Náš blízky je často
manipulovaný pod vedením členov sekty,
ovplyvnený technikami a spôsobom života. Ponúknime mu ovocie, ktoré naplní
jeho život a dá mu zmysel. n
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história

Príbeh
nielen
Daniel Černý

R

ím je bezpochyby miesto, kde nie je
problém nájsť krásny chrám. A keďže
„krása spasí svet“, ako sa vyjadrujú
mnohí na kresťanskom Východe, mnohým
krása Božích domov pomáha nadviazať vzťah
s Bohom v modlitbe. Mne osobne to nejde
tak ľahko... Doma je totiž doma, a tak, hoci
sa všade rád pomodlím, hlavne teda v snahe modliť sa „v Duchu a pravde“, musím sa
priznať, že predsa len najľahšie sa mi modlí vo
východnom chráme. Tam sa cítim doma. A tak
sa vždy osobitne teším z modlitby v Chráme sv.
Antona pri pápežskom kolégiu Russicum.
Jedného dňa mi zrak padol na ikonu, okolo ktorej som vždy prechádzal a maximálne
sa len prežehnal. Nie je veľká rozmermi, ale
skrýva sa za ňou veľkosť Ducha presahujúca
v mnohom možnosti nášho chápania. Skrýva
sa za ňou mučeníctvo mnohých, túžba mnohých po jednote, po chvále Boha v našom
východnom obrade. Ak niekedy navštívite
Russicum, nájdite si čas pomodliť sa pred
ňou. Nájdete ju na ľavom stĺpe v prednej časti
chrámu. Horí pred ňou lampada a pod ňou je
tabuľka s ozdobne napísaným cirkevnoslovanským textom. Ten nám v stručnosti prezrádza,
že pôvodná ikona, ktorá bola v tomto chráme,
vyobrazujúca Matku Božiu Feodorskuju, bola
vytvorená na základe predlohy ikony preslávenej mnohými zázračnými uzdraveniami.
Napísal ju v Rusku v roku 1743 mních Grigorij
na základe originálnej ikony, ktorá bola o niekoľko storočí staršia a predpokladá sa, že bola
svadobným darom jednej princeznej z prastarého rodu Rurikovcov. Po Októbrovej revolúcii
a následnej občianskej vojne ikonu zachránili
do Mandžuska, kam po vtedajších vojnových
udalostiach odišlo veľa ruských emigrantov.
Tí ju v roku 1929 darovali pápežovi Piovi XI.
a jeho nástupca pápež Pius XII. ju v roku
1939 zas daroval Russicu. Nečudo, veď
Russicum bolo založené, aby formovalo budúcich misionárov v obrade,
v akom Boha chválili práve v
Mandžusku, a mnoho kňazov
v Mandžusku bolo absolventmi
Russica.
Jedným z nich bol dnes už blahej pamäti otec Fabian Abrantovič MIC, ktorý sa narodil v roku
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Sená voňajú

jednej ikony
1884 na území dnešného Bieloruska.
V novembri 1908 prijal kňazské svätenie
a 31. mája 1928 bol ustanovený za exarchu v meste Herbin (Mandžusko, Čína).
Samotný exarchát bol zriadený 20. mája
1928. Mandžusko sa tešilo prítomnosti
mnohých ruských emigrantov, z ktorých
niektorí boli aj katolíkmi bývalého ruského exarchátu, na čele ktorého stál dnes
blažený Leonid Fjodorov. Ďalší sa obrátili
ku katolicizmu neskoršie a mnohí zostali
pravoslávnymi, ale zúčastňovali sa na
bohoslužbách v katolíckych chrámoch.
Otcovia z kongregácie mariánov (MIC)
otvorili na území exarchátu v Harbine aj
Lýceum sv. Mikuláša na spôsob ruských
predrevolučných gymnázií. Škola otvorila
svoje brány pre katolíkov aj pre pravoslávnych. Popri obvyklých gymnaziálnych
predmetoch sa tu vyučovala aj pestrá
škála jazykov – ruština bola samozrejmosťou, ale bola možnosť študovať aj
japončinu, čínštinu, angličtinu, latinčinu,
gréčtinu a cirkevnú slovančinu. V najväčšom rozkvete poskytovala vzdelanie a formáciu pre 150 študentov bývajúcich na
pridruženom internáte a ďalších 70, ktorí
bývali či už doma, alebo inde. Mnoho študentov bolo sirotami obetí pohraničných
násilností.
Do kongregácie otcov mariánov vstúpil otec Fabian v roku 1926. Na žiadosť
pápeža Pia XII sa ujal vedenia misie
v Harbine. Pri návšteve príbuzných 2. januára 1939 bol zradený a vydaný do rúk
boľševikov neďaleko miesta Rawa Ruska.
Po zatknutí ho najprv väznili v Ľvove, potom v slávnej väznici Ľubjanka v Moskve
(od roku 1943). O jeho smrti sa nič nevie.
Po jeho uväznení bol 20. októbra 1939
za exarchu vymenovaný otec Andrej
Čikoto MIC. Exarchát je do dnešného dňa
neobsadený. Modlime sa, aby jedného
dňa znova vyšli na svetlo sveta v Číne aj
tí, ktorí chvália Boha v obrade, ktorý je
blízky aj nášmu srdcu. Pod vedením otcov
mariánov byzantského obradu pôsobilo
v škole množstvo výnimočných učiteľov
a kňazov. Lýceum prispelo aj k mnohým
povolaniam, tak k východným katolíc-

kym, ako aj k pravoslávnym. Jedným
z posledných žijúcich absolventov, ako aj
posledným členom duchovenstva exarchátu je archimandrita Juraj Brjančaninov
MIC, ktorý aj napriek pokročilému veku
slúži duchovným potrebám ruských katolíkov v Austrálii.
Po víťazstve komunistov na pevninskej
Číne boli mnohí otcovia uväznení a skončili vo väzniciach a gulagoch. Mnohí
tam zomreli, niektorí neskôr odišli na
Západ, kde pôsobili medzi exulantmi.
Príbeh každého by stačil na samostatnú
knihu. Archimandritovi Čikotovi bol vo
chvíľach telesnej slabosti ponúkaný post
pravoslávneho biskupa v Minsku, on sa
však podobne ako kedysi náš blažený
Pavol ukázal duchovne silným, ponuku
neprijal, a radšej zomrel vo väzení. A tak
lýceum dalo Cirkvi aj mnohých vyznávačov a mučeníkov viery. Väčšina ruských
emigrantov opustila Harbin a odišla
do USA, Kanady, Austrálie, niektorí sa
dokonca vrátili aj do Sovietskeho zväzu.
Teda aj napriek nedlhému času pôsobnosti lýceum ovplyvnilo spoločnosť a kam šli
jeho absolventi, tam si so sebou odniesli
nielen vzdelanie, ale aj vieru. A hoci lýcea
už niet a exarchát je neobsadený, ich odkaz ostáva. Dedičstvo lýcea je tak skutočným pokladom východných katolíkov.
Ani ikona darovaná Russicu už nie je
pôvodnou. Komusi sa zapáčila natoľko,
že si ju zobral k sebe. Jej ďalšie osudy sú
neznáme. Na mieste pôvodnej ikony však
už visí nová kópia, ktorá je pokračovaním
duchovného posolstva nielen tej predošlej, ale vôbec všetkých ikon, a teda nás
chce priviesť k Bohu a ukázať nám jeho
otvorené náručie.
Krátko po mojej skromnej modlitbe
a rozjímaní nad súvislosťami spätými
s touto ikonou sa pred ňou zastavila
jedna pani, podľa očí očividne pochádzajúca z krajín východnej Ázie. Tak predsa,
pomyslel som si a poďakoval Bohu za
dôkaz. Tak predsa len obeť misionárov
z Russica nebola márna. Veď ani nemohla
byť. Lebo bola učinená z lásky k tomu,
ktorý zomrel za nás, aby sme my žili. n

Mikuláš Kasarda
Bolo to dávno. Nočná Bratislava.
Jún teplý. Tulák voňavý.
K staničným stenám priložená hlava
túžila mäkko vhupnúť do trávy.
Lež božským vínom plnili sa pľúca,
čo ponúkal im vetrík ospalý:
tá prečudesná vôňa nehynúca –
z vidieckych polí sená voňali.
A srdce moje svetom rozbehnuté
bežalo čisté v rodné valaly.
Nebolo vtedy vábivejšej púte,
bo z letných polí sená voňali.
V mesačnom svetle lúky pokosené.
Tri kopy sena v našom cmiteri.
To tam sa srdce tichým klusom ženie,
k ďalekej, mŕtvej materi.
K hrabáčke drahej, čo tu odpočíva,
za deťmi v svete viacej nežiali.
Och, zdala sa mi živšia ako živá,
keď z letných polí sená voňali.
V tej vôni všetko bolo skryté:
detstva i lások sladké signály,
preto tak krásne zdalo sa mi žitie,
keď z letných polí sená voňali.
Bezpečie srdce pocítilo zrazu
a za ním rozbehlo sa do dialí
akoby náhle vylúpnuté z mrazu,
bo z letných polí sená voňali.
Zo zbierky Kohútí spev
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rozhovor

Snímka: Michaela Porubanová

Ten blázon som ja
N

iekedy nás udalosti zaskočia a zanechajú bezmocnými... Rovnako
to bolo, keď som sa dozvedela
smutnú správu, že nás 16. apríla 2009
v Ríme, na Saleziánskej univerzite, kde
posledné roky žil, navždy opustil veľký
slovenský biblista prof. don Jozef Heriban
SDB. O to viac ma to mrzelo, lebo ostalo
ešte veľa nedopovedaného i naplánovaného... A v mojom zápisníku ešte jeden
nepublikovaný rozhovor s pánom profesorom. Pri poslednom osobnom stretnutí
koncom septembra 2008 v Ríme ma
usadil do miestnosti pre návštevy a po
úvodných milých slovách sme sa pustili
do živého rozhovoru.

n V súčasnosti mnoho mladých odchádza do zahraničia za štúdiom, prácou či
lepším životom. I vy ste v cudzine prežili
väčšinu svojho života. Ako si spomínate
na tie roky? Ako ste sa aklimatizovali
a ako vás prijali domáci?
Nebolo to vždy jednoduché. Keď som
prišiel ako misionár do Japonska, zhodil
som 16 kíl. Bola v tom nielen klíma, ale
aj okolnosti... Cudzina je macocha. Keď
prídeš do cudziny a robíš menej alebo tak
isto ako domáci, tak ti povedia, načo si
prišiel, to si vieme urobiť aj sami, a keď
urobíš viac, závidia ti.
n Mali ste neľahkú mladosť, museli
ste počas barbarskej noci z 13. na 14.
apríla 1950 emigrovať zo Slovenska.
Ako si spomínate na tieto udalosti? Čím
všetkým ste prešli, kým ste sa dostali do
Turína?
Keď som v mladosti utekal zo Slovenska, dostal som sa do koncentračného
tábora, no podarilo sa mi ujsť. Bola to
nebezpečná vec. Mal som veľké šťastie,
sám Pán mi pomáhal. Dostal som sa až
do Turína, kde som päť rokov študoval
a bol vysvätený za kňaza. Po celý ten čas
som nemal žiadne správy o rodine. I moja

30

slovo 16 – 17|2009

rodina dostala prvé správy o mne až po
piatich rokoch. Môj odkaz znel: „Drahý
otec, pozdravujem ťa. S veľkou radosťou ti oznamujem, že budem svätený za
kňaza.“

to krásne roky, i keď ťažké. Osem rokov
som učil na univerzite Sophia v Tokiu,
ktorá bola veľmi významnou univerzitou.
Bol som riaditeľom gymnázia v Osake
a podobne.

n Po ďalších štúdiách na Pápežskom
biblickom inštitúte v Ríme ste sa stali
profesorom biblistiky. Okrem Japonska,
kde ste ako misionár strávili takmer 20
rokov, ste prednášali aj na Filipínach
a v Nemecku. Ako si spomínate na svojich študentov? Boli iní ako tí naši, chcelo
sa im učiť?
Počas dňa mali študenti aj 16 hodín výučby. Keď už mali plné hlavy vedomostí,
no prázdne žalúdky, zvykol som im – aby
sa lepšie sústredili – rozprávať veselé príhody o Mórickovi, ktorého sme familiárne
nazvali Pierino. To ich občerstvilo a mohli
sme pokračovať vo výučbe.

n Na Slovensku ste sa preslávili hlavne
vďaka svojmu Príručnému lexikónu
biblických vied (1992) a komentárom
k Svätému písmu Starého i Nového zákona (1995). V študentskom teologickom
slangu ho voláme „tehla“. Ako sa vám
samému podarilo napísať takúto vyše
1 300-stranovú knihu?
Bola to mravčia práca. Ani sám neviem,
odkiaľ som vtedy na to nabral sily. No
keď spomínate tú „tehlu“, vynára sa mi
v mysli jedna veselá príhoda. Pri istej
príležitosti som sa mal možnosť stretnúť
s teraz už bývalým talianskym prezidentom Oscarom Luigim Scalfarom. Podaroval som mu vtedy čerstvé dielo – spomínaný lexikón biblických vied, samozrejme
v taliančine. Prezident na to zareagoval:
„Pre Božie zmilovanie, sám si napísal
celú túto knihu ako tehla?“ A ja som
na to pohotovo odpovedal: „Áno, tým
bláznom som bol ja sám.“ Išlo totiž o hru
so slovíčkami. Tehla sa povie po taliansky
mattone a blázon matto.

n Bolo to vaše rozhodnutie ísť do Japonska? Prečo práve Japonsko? Vedeli ste
niečo po japonsky prv, než ste prišli do
krajiny?
Po skončení štúdia biblických vied sa
ma predstavený spýtal, či chcem ísť do
Japonska. Keďže som nevedel ani slovo
po japonsky, povedal som, že nie. Sľúbili
mi, že to bude len na päť rokov, no nakoniec z toho bolo takmer dvadsať. Ale boli

rozhovor pripravila Monika Lašová

na každý deň – 32. týždeň

PONDELOK 3. august

PIATOK 7. august

Prepodobní Izák, Dalmat a Faust
Čítania: Mt 21, 18 – 22, zač. 84; 1 Kor 15, 12 – 19, zač. 159

Prepodobný mučeník Domécius
Čítania: Mt 22, 23 – 33, zač. 91; 2 Kor 1, 12 – 20, zač. 169

Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože
niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet? (1 Kor 15, 12)

Veď Boží Syn Ježiš Kristus, ktorého sme u vás hlásali, ja,
Silván a Timotej, nebol „áno“ aj „nie“, ale v ňom bolo iba
„áno“. (2 Kor 1, 19)

Možno si to neuvedomujeme, ale náš život vždy o niečom svedčí.
O čom svedčia naše skutky, myšlienky, plány? Bol Ježiš vzkriesený alebo
zmŕtvychvstania niet? Jadrom našej viery je zmŕtvychvstanie. Vzkriesený Ježiš nám dáva nádej, a zároveň pozvanie nebáť sa dať svoj život
za svojich bratov. Aj dnes sme pozvaní ohlasovať svojím životom Ježiša
Krista.
Liturgia: Každod. antifóny. Menlivé časti z pondelka – s. 154 (191)

UTOROK 4. august
Siedmi mladíci z Efezu
Čítania: Mt 21, 23 – 27, zač. 85; 1 Kor 15, 29 – 38, zač. 161

Veď niektorí nepoznajú Boha. Na vaše zahanbenie to hovorím. (1 Kor 15, 34b)
Poznať môžem niekoho povrchne, z videnia alebo hlbšie – cez vzájomný kontakt. Je ťažké vydať svedectvo o niekom, koho poznám len
z videnia. Je ťažké vydať svedectvo o Bohu, ak ho poznám len z počutia. Starý zákon označoval slovom poznať zjednotenie muža a ženy. Aj
my sme pozvaní k poznaniu Boha. Konať a zmýšľať ako Ježiš a cez to
vydávať svedectvo.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka – s. 155 (191)

STREDA 5. august
Predprazdenstvo Premenenia Pána. Mučeník Eusignios
Čítania: Mt 21, 28 – 32, zač. 86; 1 Kor 16, 4 – 12, zač. 165

Dúfam, že u vás nejaký čas ostanem, ak to dovolí Pán. (1 Kor
16, 7b)

Možnože si denne robíš mnohé plány. Možnože mnohé veci nevyjdú
a je ti z toho nanič. Aj Pavol mal plány. Navštevoval cirkvi a ohlasoval
Krista. Ale nadovšetko chcel plniť Božiu vôľu, a preto dodal: „Ak to dovolí Pán.“ Aj my by sme sa pri našom plánovaní mali učiť od Pavla. Mali
by sme denne túžiť po plnení Božej vôle.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz:
kondák predprazdenstva. Ostatné z dňa – s. 404, 156 (298, 192)

ŠTVRTOK 6. august
Premenenie Pána
Čítania: Mt 17, 1 – 9, zač. 70; 2 Pt 1, 10 – 19, zač. 65

A vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti
v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich
srdciach zornica. (2 Pt 1, 19b)
Lampou tela je oko. Denne cez neho vchádza mnoho vecí. My sme
pozvaní hľadieť na večnú lampu – Ježiša Krista. Jeho slová sa nepominú (porov. Mt 24, 35). Božie slovo sa do nás neustále seje, aby sme zažili
úžasnú zmenu nášho srdca. Aby v našom srdci vzišla zornica – narodil
sa Ježiš Kristus a vládol v ňom. Zmena srdca je skutočným premenením.
Liturgia: Antifóny a vchod sviatku. Menlivé časti zo sviatku. Namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku.
Myrovanie – s. 405 (296)

Všetci máme skúsenosť s klamstvom, ktoré je obrazom diabla – otca
lži. Denne zažívame situácie, kde je ľahko povedať áno namiesto nie
a naopak. Ježiš Kristus je pravda. V ňom nie je aj áno, aj nie, ale iba áno.
Boh sa chce takto zjavovať v našich životoch. Hľaďme na Ježiša, ktorý
je Pravda, aby sa táto pravda odzrkadlila v našich srdciach.
Liturgia: Prvá a druhá antifóna z Premenenia. Tretia každodenná
a vchod s refrénom sviatku. Ostatné menlivé časti z Premenenia.
Namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. Zdržanlivosť od mäsa – s. 405 (296)

SOBOTA 8. august
Biskup Emilián Vyznávač
Čítania: Mt 17, 24 – 18, 4, zač. 73; Rim 15, 30 – 33, zač. 119

Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. (Mt 18, 3b)
Každý z nás chce niečo znamenať, mať určité postavenie. Aj apoštoli
túžili po postavení, a preto ich zaujímalo, kto bude v nebeskom kráľovstve najväčší. Ježiš pred nich stavia dieťa a vysvetľuje im ich problém.
Majú sa obrátiť a byť ako deti – nevinne čistí. Nie však detinsky hašteriaci sa o postavenie. K tomuto postoju sme dnes pozvaní aj my.
Liturgia: Menlivé časti ako 7. augusta.

NEDEĽA 9. august
10. nedeľa po Päťdesiatnici. Apoštol Matej
Čítania: Mt 17, 14 – 23a, zač. 72; 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131 (radové); Lk
9, 1 – 6, zač. 40; Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2 (sv.)

Keď nás preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to
znášame, keď nás potupujú, my sa modlíme. (1 Kor 4,12b – 13a)
Dnešná doba je poznačená veľkým rozvojom. To, čo je dnes nové,
zajtra je už staré. S tým sú spojené aj rôzne ochranné známky, ktoré
majú za úlohu chrániť typické znaky výrobku. Typickou „ochrannou
známkou“ kresťana je láska. Sme pozvaní pripodobniť sa prototypu
–Kristovi. Svätý Pavol prijal toto pozvanie a reaguje podľa Ježiša. Keď
ho preklínajú, on žehná, keď ho prenasledujú, on to znáša, keď ho
potupujú, on sa modlí. Takýto postoj je od nás často veľmi ďaleko. Nedokážeme to sami uskutočniť. Ale tak, ako sa Pavol nechal preniknúť
Kristom, aj my sa máme nechať ním preniknúť. Doslova nasiaknuť ako
špongia. Nasiaknuť Božím slovom, ktoré premieňa.
Roger Schutz o Svätom písme povedal: „Sväté písmo je nevyčerpateľný
zdroj inšpirácie činnosti človeka. Človek nikdy nebude nachádzať hlbšie
a obsažnejšie myšlienky pre svoj život ako v tejto knihe. Sväté písmo
je motorom môjho života.“ Prijmime aj my Kristovo pozvanie k láske.
Nech sa táto typická ochranná známka zjaví v našom živote. Dennodenne sa môžeme inšpirovať Božou láskou. Aj nás má poháňať večný
motor – Sväté písmo. Nech aj o nás platí: „Už nežijem ja, ale vo mne žije
Kristus“. On spôsobuje, že tam, kde je mi ľahko preklínať, ja žehnám,
tam, kde je ľahko reptať, ja to znášam. Nech sa cez tieto znaky oslavuje
Boh v našich životoch.
Liturgia: Hlas 1. Evanjelium na utierni desiate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu, z Premenenia a apoštolovi, kondák
hlasu, Sláva: kondák apoštolovi, I teraz: z Premenenia, ostané z hlasu
a apoštolovi – s. 143, 405, 408 (185, 296, 194)
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zamyslenie
Ilustračná snímka: Ilustračná snímka: www.amadeo.blog.com

Kto je môj blížny?
Peter Horváth

N

edávno som sa vracal autom
z dlhej cesty a dosť unavený
som počúval rádio. V dopravnom servise hlásili: „Na severnej D1 leží
zrazený chodec. Dávajte si pozor, aby ste
ho neprešli.“ Pomyslel som si – dobrá
informácia, ale keď som sa nad tým hlbšie
zamyslel, uvedomil som si, aký cynický
bol ten oznam. Veď on mal znieť: „Na
severnej D1 leží zrazený chodec, ak idete
okolo, zastavte a zavolajte sanitku, poskytnite mu prvú pomoc!“ Lenže vtedy by
už dopravný servis neslúžil pohodlnosti
šoférov za volantom. Veď prečo by som si
mal znepríjemňovať život?
Cez túto krátku správu, ktorej podobné
z médií počujeme denne niekoľko desiatok
(hlavne v reklamách), som si uvedomil,
že žijem vo svete egoistickej pohodlnosti,
ktorá dnes „valcuje“ akúkoľvek obetavosť,
ústretovosť, ochotu pomôcť...
Sme zasiahnutí týmto antievanjeliom.
Aj my kresťania. Neraz vidím, ako sa
nám nechce opustiť svoje pohodlie a ísť
do nepohodlných vecí. Ježiš opustil nebo
a prišiel na zem. Narodil sa ako dieťa
v chudobnej maštali, z Kráľa sa stal tesár,
namiesto zlatej koruny mal na hlave tŕňo-

vú, pohodlný trón vymenil za tvrdý kríž!
Dnes je oveľa menej misionárov, kňazských a rehoľných a evanjelizátorských
povolaní. Niežeby „Pán nevolal na svoju
žatvu...“, lež hlas nášho Pána naráža na
zvukovú bariéru pohodlnosti a egoizmu.
O tom, aký máme mať postoj k človeku,
ktorý je v núdzi, hovorí Ježiš v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi. Všetci
sa ponáhľali, aj Samaritán, lenže on na
rozdiel od iných dokázal obetovať svoj
čas, peniaze aj bezpečie, aby pomohol
tomu, ktorý ležal doráňaný na ceste.
Koľko ľudí máš vo svojom okolí, ktorí
ležia na ceste? Zastavíš a pomôžeš alebo
aspoň zavoláš pomoc, alebo si dáš pozor,
aby si sa mu bezpečne vyhol?
Už viac rokov som vo svojej eparchii
zodpovedný za pastoráciu Rómov. Snažím sa upozorňovať kňazov, bohoslovcov,
laikov na to, že niektorí Rómovia ležia
doráňaní na ceste. Neraz sa stretávam
s výčitkou: „Sami si za to môžu“. Takéto
výroky mi ukazujú, ako veľmi prenikol
duch pohodlnosti aj medzi niektorých
kňazov a veriacich. Ježiš hovorí: „Lekára
potrebujú chorí“ – vrátane tých, ktorí
ochoreli vlastným pričinením. Samaritán

neskúmal, či ten človek tam ležal vlastnou vinou, konal to, čo mu jeho láska
voči blížnemu kázala. Na tom podobenstve je zaujímavé aj to, že Ježiš dal rolu
pozitívneho hrdinu Samaritánovi možno
aj preto, aby ukázal, že máme pomáhať bez rozdielu inej rasy, národnosti či
etnika.
Nech Pán zasiahne tvoje srdce a povolá
ťa do služby tým, ktorí ležia a nevedia sa
postaviť na nohy. Vyjdi zo svojho pohodlia a staň sa blížnym mnohých ľudí. n
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na každý deň – 33. týždeň

PONDELOK 10. august
Mučeník a archidiakon Vavrinec
Čítania: Mt 23, 13 – 22, zač. 94; 2 Kor 2, 3c – 15, zač. 171

Preto vás prosím, zahrňte ho láskou. (2 Kor 2, 8)
Boh nás neustále zahŕňa láskou. Pavol pozýva Korinťanov k odpusteniu hriešnikovi. Majú ho zahrnúť svojou láskou. Denne prežívame situácie, keď sme postavení pred rozhodnutie: odpustím – neodpustím.
Ale láska zakrýva mnoho hriechov (1 Pt 4, 8b). Boh je s nami trpezlivý
a premieňa nás svojou láskou. Pri ťažkej situácii využime Boží návod.
Liturgia: Menlivé časti ako 7. augusta.

UTOROK 11. august
Mučeník Euplos
Čítania: Mt 23, 23 – 28, zač. 95; 2 Kor 2, 14 – 3, 3, zač. 172

... ste Kristov list, ktorý sme my vyhotovili, napísaný nie
atramentom, ale Duchom živého Boha ... (2 Kor 3, 3a)
Podľa podpisu na liste vieme určiť, od koho ten list je. My sme Kristov
list. Krstom nám bol vtlačený nezmazateľný znak. Patríme Ježišovi
Kristovi. Môže sa ale stať aj to, že listy po určitom čase nemusia byť
čitateľné. Záleží na tom, ako s nimi naložíme. Nech aj dnešný deň
prežijeme tak, aby v nás bolo čitateľné evanjelium Ježiša Krista.
Liturgia: Menlivé časti ako 7. augusta.

Keď vidíme chradnúť naše telo, keď pociťujeme slabosť, veľakrát prepadáme depresii. Aj v tomto stave sme pozvaní k vytrvalosti. Pápež
Ján Pavol II. hovoril, že slabí a chorí majú veľké bohatstvo. Môžu svoje
navštívenia prinášať ako obetu. Možno dnes príde nejaká ťažkosť.
Neochabuj. Môžeš to priniesť Bohu. Tým sa tvoje vnútro obnovuje
láskou.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva,
I teraz: kondák predprazdenstva, ostatné z piatka. Zdržanlivosť od
mäsa – s. 410, 159 (299, 195)

SOBOTA 15. august
Zosnutie Presvätej Bohorodičky
Čítania: Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54; Flp 2, 5 –11, zač. 240
V dnešný deň je svätenie bylín.

Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš. (Flp 2, 5)
Slová, ktoré počúvame často. Napriek tomu ich potrebujeme počúvať,
lebo sú pre nás denne aktuálne. Aby sme si mohli osvojiť Ježišovo
zmýšľanie, treba si sadnúť k jeho nohám. On povedal, že kto počúva
jeho slovo, nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života (porov. Jn
5, 24). Presvätá Bohorodička je nám príkladom. Slovo prijala a smrť
nemala moc.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sviatku. Namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. Svätenie bylín. Myrovanie. Prikázaný sviatok – s.
410 (299)

STREDA 12. august
Mučeníci Fótios a Anikét
Čítania: Mt 23, 29 – 39, zač. 96; 2 Kor 3, 4 – 11, zač.173

... ale naša schopnosť je z Boha. (2 Kor 3, 5)
Často hľadíme na naše úspechy. No zabúdame na nebezpečenstvo
pýchy, a potom ľahko pohrdneme druhými. Pavol má iný postoj.
Prejavuje pokoru. Zásluhu za všetky svoje úspechy pripisuje Bohu. Vie,
že Božia sila sa dokonale prejavuje v našej slabosti. Aj my sa naplňme
jeho postojom. Odovzdajme Bohu našu činnosť i naše úspechy, a tým
oslavujme Boha.
Liturgia: Menlivé časti ako 7. augusta.

ŠTVRTOK 13. august
Prepodobný Maxim Vyznávač
Čítania: Mt 24, 13 – 28, zač. 99; 2 Kor 4, 1 – 6, zač. 175

Lebo Boh ... zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. (2 Kor 4, 6b)
V tme nevidíme nič. Nemôžeme spoznať veci okolo nás tak, ako sa
javia, keď je svetlo. Ak máš v srdci tmu, nemôžeš poznať Božiu lásku.
Tá sa prejavuje v postoji: zabudnúť na seba a chcieť pre toho druhého
dobro. Toto Kristovo svetlo zažiarilo preto, aby sme už nežili v tme, ale
osvietení Kristovou láskou sme mohli odrážať svetlo okolo nás.
Liturgia: Menlivé časti ako 7. augusta.

PIATOK 14. august
Predprazdenstvo Zosnutia. Prorok Micheáš
Čítania: Mt 24, 27 – 33. 42 – 51, zač. 100; 2 Kor 4, 13 – 18, zač. 177

Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne,
náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. (2 Kor 4, 16)

NEDEĽA 16. august
11. nedeľa po Päťdesiatnici. Prenesenie neutvoreného obrazu
Čítania: Mt 18, 23 – 35, zač. 77; 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141 (rad.); Lk
9, 51 – 56; 10, 22 – 24, zač. 48b; 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173 (Obrazu)

A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj
dlžobu. (Mt 18, 27)
Dnes je mnoho reportérskych relácií, kde sa môžeme stretnúť s termínom exekúcia. Ľudia doplácajú na rôzne dlhy. Príde exekútor a mnohí
sú na dne. Aj my sa cez hriech dostávame do ťažkostí. Ale Boh nám
dáva nádej, že on zaplatil za nás cez svojho syna. Nemusí mi hroziť
exekúcia. Nemusí, ale môže. Lebo sa môžem podobať na sluhu, ktorý
prosil a bolo mu odpustené. No dar odpustenia neprijal, lebo v jeho
živote sa nič nezmenilo. Nedokázal odpúšťať. Boh nám dáva dar
odpustenia vo svätom tajomstve zmierenia. Tam sa môžeme stretnúť
s láskou v slovách odpustenia. Matka Terézia povedala: „Sviatosť
zmierenia nie je miestom na neužitočné rozhovory. Hlavnou vecou sú
moje hriechy, moja ľútosť a odpustenie; ako premáhať pokušenia, ako
sa zdokonaľovať v čnosti a ako rásť v láske k Bohu.“ Preto na stretnutie
s láskou sa máme pripraviť. Často práve príprava na spoveď chýba.
Potom sa môže stať, že je to iba rozhovor, a nestretneme sa s odpúšťajúcou láskou. Človek, ktorý sa stretne s odpustením a príjme ho, zmení
život. Tak ako mu Boh odpustil, aj on túži odpúšťať, lebo vidí jednu
vec: to, čo mám ja odpustiť, je nič oproti tomu, čo mne Boh odpúšťa.
Tak ako Boh nás prijíma, aj my máme prijímať druhých. Tak ako nás
miluje, máme milovať aj my. To je tá zmena, ku ktorej nás Boh pozýva.
Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni jedenáste. Predobrazujúce
antifóny a blaženstvá, tropár hlasu, Obrazu (alebo sviatku Zosnutia). Kondák hlasu, Sláva: kondák Obrazu, I teraz: sviatku Zosnutia.
Ostatné hlasu a sviatku. Namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj
a 9. irmos z utierne sviatku – s. 144, 412, 410 (186, 199, 299)
Jozef Špes
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svedectvo

Chlieb pustený po vode
Ema

K

eď som teda zbadala sestru so
serióznym problémom, nešlo to
inak, ako na túto núdzu zareagovať. Z môjho pohľadu išlo o maličkosť,
možno trocha väčšiu maličkosť. V každom prípade o bežnú pracovnú záležitosť.
Oči mojej známej však videli celú situáciu
inak. Veľká núdza vyvolá automaticky
dojem veľkej pomoci. Ako inak, po čase
sme začali riešiť to známe „čo za to“.
Bola som bezradná, lebo som si nemohla
vybaviť nič, čo by som naozaj potrebovala
či chcela. Ale spomenula som si vtedy na
situáciu spred takmer dvadsiatich rokov.
Bola som obyčajné mladučké dievča
z obyčajnej dediny, ktoré spoločensky
neznamenalo absolútne nič. A nielen to.
Žila som takmer bez Boha. Počas štúdia
som sa zoznámila so spolužiačkou zo susednej dediny a z aktívne veriacej rodiny.
Nepredpokladala, že ja to s vierou až tak

vážne nemyslím. Vo všetkej jednoduchosti
ma vytrvalo „ťahala“ so sebou do chrámu
a na všetky možné akcie. Najprv som
odmietala, potom tu a tam zareagovala
z čisto ľudských ohľadov. A hoci som sa
po čase osobne presvedčila, že Boh je živý
a ľúbi ma celkom osobne, nemala som
dosť odvahy spraviť rázne rozhodnutie
pre život s ním. Opäť to bola táto sestra,
ktorá sa ani po roku nevzdala a vytrvalo
ma (možno aj neúmyselne) tlačila do
jasného výberu. A tak jedného dňa padlo
najdôležitejšie rozhodnutie môjho života.
Ale ani po ňom sa ma táto sestra nepustila. Nemala problém požiadať rodičov,
aby ma vzali so sebou na rôzne púte či
vzdialenejšie výlety, čo bolo, samozrejme,
spojené aj s ubytovaním a inými starosťami. Nebola som spoločensky nikým,
nebola perspektíva, že im túto ich lásku
a starostlivosť niekedy vrátim. Bola som

obyčajné dievča zo susednej dediny. Je
prirodzené, že naše vzťahy nikdy celkom
neochladli.
Sestra tej, ktorá ma „dotlačila“ k životu
s Bohom, teraz po takmer dvadsiatich
rokoch sedí vedľa mňa a rieši, čím sa mi
odmeniť za veľkú službu. Hoci je otázne,
kto komu preukázal väčšiu. Božie slovo
vraví, že máme mať voči sebe jediný dlh
– aby sme sa milovali a keď niečo spravíme, sme v podstate „neužitoční sluhovia,
ktorí spravili, čo mali spraviť“. V Knihe
Kazateľ sú výstižné slová: „Púšťaj svoj
chlieb po vode a po mnohých dňoch ho
(zasa) nájdeš“ (11, 1). Táto rodina „pustila svoj chlieb po vode“, aby ho niekto
z nich po mnohých rokoch našiel. Nie
však z potreby, že čosi treba vrátiť, ale
preto, že centrom našich životov bol a je
milujúci Boh. n

Hygiena

J

ednou oblasťou, v ktorej židovská medicína prekonala lekárstvo
okolitých národov, bola oblasť hygieny. V Mojžišovej dobe vznikol
pozoruhodný hygienický zákonník Izraelitov, ktorého časti nájdeme
vo všetkých piatich Mojžišových knihách (napr. Lv 15). Bez týchto hygienických predpisov by Židia ako národ pravdepodobne neprežili
obdobie putovania po púšti a ďalšie ťažkosti, ktorými prechádzali.
Predpisy sa týkajú verejnej hygieny, zásobovania vodou, odvodu
splaškov, kontroly a výberu potravín a dohľadu nad infekčnými
chorobami. Vedomosti o hygiene, ktoré v podmienkach putovania
mohli ťažko získať sami od seba (zákaz jesť svine a zvieratá, ktoré
zomreli prirodzenou smrťou, zakopávanie či spaľovanie výkalov
a pod.), a povedomie o nákazlivosti niektorých chorôb boli na

34

slovo 16 – 17|2009

vysokej úrovni. Spaľovanie výkalov (Ex 29, 14) predstavovalo pre
putujúcich Izraelitov mimoriadne múdre opatrenie, pretože nemali
čas na to, aby trus mohol poslúžiť ako hnojivo. Takto sa účinne predchádzalo šíreniu chorôb. Slovo karanténa pochádza zo židovského
označenia doby 40 dní izolácie pacientov s určitými chorobami
(Lv 12, 1 – 4). V 14. storočí z dôvodov relatívnej imunity Židov voči
určitým epidémiám tento spôsob izolácie prevzali Taliani. V mnohých smeroch sa biblický pohľad na hygienu chorých a zdravie
približuje súčasnej lekárskej praxi a je zrejme modernejší, než sa na
prvý pohľad zdá.
M. Kipikašová

	Snímka: jonclayton.name

Fakt, že pomáhame
núdznym, ktorí nás
požiadajú o pomoc, pre
kresťana výnimočným
nie je. Ba netreba na
to ani veľa viery, často
stačí obyčajná dobrá
výchova.

na každý deň – 34. týždeň

PONDELOK 17. august
Mučeník Myrón
Čítania: Mk 1, 9 – 15, zač. 2; 2 Kor 5, 10 – 15, zač. 179

A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba. (2

Kor 5, 15a)

Ježišova bezhraničná láska nás pobáda, aby sme si uvedomili, že
život, ktorý žijeme, nemáme žiť len pre seba, ale pre Krista. Na človeka
dnešnej doby je vyvíjaný obrovský tlak žiť život sám pre seba. Ale kam
nás takýto život vovádza? Do samoty a izolovanosti pred ostatnými.
Len vtedy, ak sa prioritou stane Kristus, začnem zomierať sebe.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti
sviatku Zosnutia. Namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a 9.
irmos z utierne sviatku – s. 410 (300)

UTOROK 18. august
Mučeníci Flórus a Laurus
Čítania: Mk 1, 16 – 22, zač. 3; 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180

Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. (2 Kor 5, 17a)
Pán sám dáva mená tým, ktorých povoláva na zvláštnu službu. Bolo
to aj v prípade apoštola Pavla po jeho obrátení, keď ho Pán povoláva do novej služby. To isté robí Pán aj s nami. Dostali sme Svätého
Ducha, skrze ktorého sa stávame novým stvorením. Ak je naše srdce
otvorené pre Pána a ochotné prijímať Božiu vôľu, vtedy Svätý Duch
v nás tvorí nové veci.
Liturgia: Menlivé časti ako 17. augusta.

STREDA 19. august
Mučeník Andrej Stratopedarcha a spol.
Čítania: Mk 1, 23 – 28, zač. 4; 2 Kor 6, 11 – 16, zač. 182

Vy ste chrám živého Boha. (2 Kor 6, 16b)
Na to, aby moje telo bolo chrámom živého Boha, musím Bohu dovoliť,
aby vstúpil do môjho života, do mojich plánov, do mojich rozhodnutí. Nesie to so sebou zriekanie samého seba, ale potrebujem horieť
túžbou po Bohu. Moje aj tvoje srdce zahorí vášňou vtedy, keď zatúži
po Božej sláve viac ako po čomkoľvek inom.
Liturgia: Menlivé časti ako 17. augusta.

ŠTVRTOK 20. august
Prorok Samuel
Čítania: Mk 1, 29 – 35, zač. 5; 2 Kor 7, 1 – 10a, zač. 183

Posväcujme sa v Božej bázni. (2 Kor 7, 1c)
Veľakrát je v nás obrovská túžba zmeniť svoj život, svoje zmýšľanie.
No na druhej strane cítime, akí sme voči tomu bezmocní. Prečo tá
bezmocnosť? Ak v nás bude snaha zmeniť čosi z našich vlastných síl,
nezmeníme nič. Na to potrebujeme Božiu moc. A tá začne pôsobiť len
vtedy, ak sa postavíme v bázni pred Pána. Len cez pokoru sa začne
proces posväcovania.
Liturgia: Menlivé časti ako 17. augusta.

PIATOK 21. august
Apoštol Tadeáš
Čítania: Mk 2, 18 – 22, zač. 9; 2 Kor 7, 10 – 16, zač. 184

Jánovi učeníci a farizeji sa postili. (Mk 2, 18a)

Je pôst v dnešnej dobe potrebný alebo nie? Púšť je miestom, kde vstupujeme do osobného kontaktu s Pánom, a týmto spôsobom sa učíme
modliť srdcom. Najdôležitejší nie je chrám, sviece, ale predovšetkým
čisté srdce pred Bohom. Pôst má našu modlitbu sprevádzať, udržiavať
a dodávať jej vitamíny. Mení okolnosti okolo teba, mení teba aj iných.
Liturgia: Menlivé časti ako 17. augusta.

SOBOTA 22. august
Mučeník Agatonik a spol.
Čítania: Mt 20, 29 – 34, zač. 82; 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b

Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh. (1 Kor 1, 27c)
Každý z nás má povolanie od Pána. Veľakrát je to veľmi ťažké prijať,
pretože zápasíme s otázkou, ako môžeme byť užitoční pre budovanie
Božieho kráľovstva, keď sme takí a takí... Ale vôbec nezáleží na tom,
aký som. Záleží len na tom, kde je moje srdce, komu patrí. Ak patrí
Pánovi, o to viac sa cez moju slabosť bude prejavovať Božia moc.
Liturgia: Menlivé časti ako 17. augusta.

NEDEĽA 23. august
12. nedeľa po Päťdesiatnici. Zakončenie sviatku Zosnutia.
Mučeník Lupus
Čítania: Mt 19, 16 – 26, zač. 79; 1 Kor 15, 1 – 11, zač. 158

Jeho milosť nebola vo mne márna... (1 Kor 15,10b)
V živote každého kresťana by mala byť túžba
po Pánovej prítomnosti.
No nestačí len po tom
túžiť. Človek musí urobiť
rázne rozhodnutie na
to, aby sa veci pohli.
Svätý apoštol Pavol od
chvíle svojho obrátenia
začal žiť nový život,
v ktorom sa Božia
milosť stupňovala, a to
skrze rozhodnutie patriť
Kristovi. Preto smelo povedal a vyhlásil: „Jeho
milosť nebola vo mne
márna.“ A čo ja? Môžem
povedať, že jeho milosť
vo mne nie je márna? Od chvíle sviatosti krstu sme sa stali Božími deťmi, napĺňanými a obdarúvavanými Božou milosťou. Ibaže na to, aby
táto milosť v nás rástla, potrebujeme nasmerovať svoj život na zdroj
milosti – na Krista. Ak dovolím Bohu vstúpiť do mojich problémov, do
mojich starostí, vtedy začne konať. Ak sa dokážem zrieknuť svojich
plánov a prijať jeho plán, do môjho života vstúpi obrovské požehnanie, ktoré so sebou prináša hlboký pokoj. Aj keď so zrieknutím sa vlastných predstáv prichádza veľakrát určitá bolesť, pokoj, ktorý vkladá do
srdca Boh, sa nedá ničím nahradiť.
Čím viac strácam, tým viac získavam. Čím viac zomieram svojim
predstavám, o to viac miesta má v mojom srdci Boh. A jemu nejde
o nič iné, iba zaujať miesto v našom živote, aby sme mohli byť naplnení jeho milosťou. Tak vykroč a dovoľ Pánovi konať.
Liturgia: Hlas 3. Evanjelium na utierni prvé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu a sviatku Zosnutia, Sláva: kondák
hlasu, I teraz: sviatku Zosnutia. Ostatné hlasu a sviatku – s. 145, 410
(186, 300)
slovo 16 – 17|2009
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ĽUTINA

Archieparchiálna odpustová slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

15. – 16. august 2009

Sobota 15.8.2009
Hora

Bazilika
16.00 Akatist
17.30 Radostný ruženec
18.00 Archijerejská svätá liturgia – slovenská
20.30 Svätá liturgia – cirkevnoslovanská
22.00 Celonočné bdenie
(veľká večiereň, utiereň)

15.00 Svätenie vody
16.00 Program pre najmenších – Hnutie eRko
17.30 – 19.30 Program v Bazilike
20.00 Evanjelizačný program skupiny
Anastazis a Kruciaty oslobodenia človeka
22.00 Krížová cesta – Hnutie Svetlo-Život
24.00 Svätá liturgia – slovenská
– neokatechumenát

Nedeľa 16.8.2009
Hora

Bazilika
5.00
6.00
8.30
9.30

Bolestný ruženec
Svätá liturgia – cirkevnoslovanská
Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sprievod na Mariánsku horu

2.00
5.00
6.00
7.00
7.30
9.00

Videoprojekcia
Eucharistická adorácia
Akatist
Slávnostný ruženec
Svätá liturgia – slovenská
Ruženec svetla

10.00 Archijerejská svätá liturgia
(myrovanie)
Slávnostnú homíliu prednesie sekretár
Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup
Mons. Cyril Vasiľ SJ,
12.00 Sprievod do Baziliky
12.30 Posviacka obnovenej Baziliky
a ukončenie púte
Sviatosť zmierenia: Sobota 16.00–24.00; Nedeľa od 6.00
Bližšie informácie: Gréckokatolícky farský úrad Ľutina 051/459 62 31

na každý deň – 35. týždeň

PONDELOK 24. august
Hieromučeník Eutychés
Čítania: Mk 3, 6 – 12, zač. 11; 2 Kor 8, 7 – 15, zač. 186

Vyniknite aj v tomto diele lásky. (2 Kor 8, 7c)
Pán vložil do našich sŕdc obrovský potenciál lásky. On – Láska – vstupuje do našich životov. Ako tento potenciál využívam? Je veľmi jednoduché prispôsobiť sa trendom dnešnej doby. Ale je otázne, čo tieto
trendy ponúkajú. Horšie je kráčať proti prúdu. Aj keď vynikať v láske
znamená ísť proti prúdu, práve toto prináša naplnenie života.
Liturgia: Každod. antifóny. Menlivé časti z pondelka – s. 154 (191)

UTOROK 25. august
Hieromučeník bl. Metod Dominik Trčka
Čítania: Mk 3, 13 – 19, zač. 12; 2 Kor 8, 16 – 9, 5, zač. 187 (radové);
Mk zač. 37. (8, 34 – 9, 1); 2 Tim. 1, 8 – 18, zač. 291 (hieromuč.)

Aby ste boli pripravení. (2 Kor 9, 3c)
Čo znamená byť pripravený? Ak sa človek chystá na nejakú cestu,
pripravuje si veci, ktoré bude nutne potrebovať, zabezpečí si lieky
a veci na nerušený priebeh cesty. Náš život je určitou prípravou na
večnosť. Ako využívam tento čas a čo je pre mňa prvoradé, na čo by
som nemal zabudnúť? Ešte vždy je čas na vyhádzanie zbytočností.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti
svätému – s. 414 (196)

STREDA 26. august
Mučeníci Adrián a Natália
Čítania: Mk 3, 20 – 27, zač. 13; 2 Kor 9, 12 – 10, 7, zač. 189

Hľaďte na to, čo máte pred očami. (2 Kor 10, 7a)
Už v rozprávkach bola vykreslená situácia, keď sa princ chcel dostať
k svojej vyvolenej, nesmel sa nikam obzerať, len hľadieť rovno. My
veľakrát hodnotíme situácie tým, že sa obzeráme dozadu a vŕtame sa
v minulosti. Ale na to, aby sme mohli zažívať Božie veci, potrebujeme
hľadieť dopredu, lebo Pán má dnes pre nás pripravené oveľa väčšie
veci ako včera.
Liturgia: Každod. antifóny. Menlivé časti zo stredy – s. 156 (192)

ŠTVRTOK 27. august
Prepodobný Pimen
Čítania: Mk 3, 28 – 35, zač. 14; 2 Kor 10, 7b – 18, zač. 190

Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. (2 Kor 10, 17)
Každý túži počuť slová uznania, no stáva sa, že sa človek cíti nedocenený. Následkom toho sa uzavrie sám do seba a začne si nahovárať,
aký je nemožný, alebo začne chváliť sám seba a enormne rastie jeho
pýcha. Preto liek na to je konať všetky veci na Božiu slávu. Pán začne
meniť náš postoj a naša chvála nebude našou, ale Pánovou.
Liturgia: Každod. antifóny. Menlivé časti zo štvrtka – s. 157 (194)

PIATOK 28. august
Prepodobný Mojžiš Etiópsky
Čítania: Mk 4, 1 – 9, zač. 15; 2 Kor 11, 5 – 21a, zač. 192

Ich koniec bude taký, aké sú ich skutky. (2 Kor 11, 15b)
Aj vy poznáte ľudí, ktorí sú odborníci, ale len v teórii. Aj my veľmi
dobre vieme, ako máme žiť, ako sa máme správať, ako sa máme

vyjadrovať a pod. Ale toto nestačí. Nestačí žiť duchovný život len teoreticky. Na to, aby sme boli účastní Božieho plánu spásy, potrebujeme
žiť duchovne. Nebudeme sa zodpovedať z vedomostí, ale z toho, ako
sme tento život prežili.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa – s. 159 (195)

SOBOTA 29. august
Sťatie hlavy proroka Jána Krstiteľa
Čítania: Mk 6, 14 – 30, zač. 24; Sk 13, 25 – 33a, zač. 33

Po mne prichádza ten,
ktorému nie som hoden
rozviazať obuv na nohách.
(Sk 13, 25b)

Ján poznal svoje poslanie a napĺňal ho dokonale. On bol ten,
ktorý mal pripraviť cestu Pánovi.
Naším poslaním je takisto ukazovať na Pána. No ak to chceme
naozaj robiť, musíme byť ľuďmi
zamilovanými do Božieho slova.
Sme povolaní k tomu, aby sme
vyvolali radosť a pritiahli pozornosť. Kto sa stretne s Ježišom,
zákonite vyvoláva u druhých
radosť.
Liturgia: Predobrazujúce
antifóny a blaženstvá. Menlivé
časti zo Sťatia. Zdržanlivosť od
mäsa – s. 415 (301)

NEDEĽA 30. august
13. nedeľa po Päťdesiatnici. Patriarcha Alexander, Ján a Pavol
Nový
Čítania: Mt 21, 33 – 42, zač. 87; 1 Kor 16, 13 – 24, zač. 166

Bdejte, buďte pevní vo viere. (1 Kor 16, 13a)
Boh zasieva do života každého jedného z nás svoju milosť. A práve
preto musíme rásť vo viere, pretože keď nebudeme vo viere rásť, je
isté, že príde diabol a ukradne to, čo Boh zasieva. Teda výzva svätého
apoštola Pavla: „Bdejte, buďte pevní vo viere“ nemá byť len akousi
emóciou, musí to byť pre nás štýl života. S každým rozhodnutím
prichádza skúška, pretože diabol sa vždy bude snažiť zmariť Boží
plán v nás. Potrebujeme byť ostražití a bdieť. A je to práve viera, ktorá
uskutočňuje Boží plán. Nemôžeme povedať: „Uvidíme, či sa to slovo
uskutoční, a potom, keď sa uskutoční, budeme mu veriť.“ Nie. Máme
povedať: „Verím tomu slovu, pretože je to Božie slovo a ako také ho
vyhlasujem.“ Je to práve táto cesta vo viere, ktorá nás otvára na Božie
požehnanie. Ináč by bola viera v Krista len náboženským úkonom. No
Pán od nás nežiada náboženské úkony, zbožné prejavy, ale živú vieru.
Takú vieru, ktorá láme všetky bariéry hriechu a smrti. Vieru, skrze
ktorú vstupuje do života človeka Božia moc a radosť z toho, že patrí
Kristovi. Preto nedovoľme, aby sme boli okradnutí o to najcennejšie.
Nech sa v našich životoch mocne zakorení táto výzva k bdelosti
a pevnosti vo viere, lebo len tak môžeme vstúpiť do radostného života
s Pánom.
Liturgia: Hlas 4. Evanjelium na utierni druhé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé čast zo 4. hlasu – s. 147 (187)
Jozef Novický
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príbehy do života

Nevydarený
obchod
Jeremy

B

oli prázdniny. Leto. Tichý panelákový byt sa prebúdzal podstatne
neskôr než pred mesiacom. Budík
už nezvonil a slnko bolo vysoko na
oblohe. Z manželskej spálne sa vynorilo
12-ročné dievča. Ticho prešlo do kúpeľne, potom zamierilo k chladničke. Chlieb
s maslom a paprikou. To bola „bašta“.
„Urobíš aj mne?“ ozval sa chlapčenský
hlas od dverí detskej izby. To už vstali jej
bratia, starší Marek, ktorý už chodil na
strednú, a 7-ročný Filip.
„Vari si zabudol natierať?“ uštipačne
odpovedala Lucia.
„No, no, len sa nezblázni!“ zaznela
odpoveď.
Marek sa vybral rovno ku kuchynskej
linke, kde mala Lucia vybratý chlieb a
maslo, aby si pripravil raňajky.
„Filip, vstávaj, dáš si chlieb s paprikou?“
zdvihnutým hlasom zakričal na brata.
„Hej!“ ozvalo sa poloospalým hlasom
niekde spod periny.
„No tak zdvihni nohy a ruky a bež sa
umyť,“ pokračoval v hlasnom dialógu na
diaľku Marek. On kúpeľňu ráno obišiel na
sto honov. Ale akosi v sebe sám vnútorne
cítil, že ranná hygiena je správna. Ale veď
on je dospelý, podvedome sa ospravedlňoval, a tak môže robiť čo chce, nie čo sa
má.
Filip prešiel popri nich a pomaly sa odsúkal do kúpeľne. Studená voda ho prebrala a dodala mu chuť do jedla. Zjedol tri
krajce chleba.
„Nejedz toľko, priberieš!“ zahriakla ho
Lucia.

„A Marek môže?“ nedal
sa Filip.
„Aj Marek priberie a budete jak dve gule!“
„Žeby si aj ty nebola!“
uzavrel rannú debatu a obrátil sa na Marka: „Pôjdeme
na futbal?“
„Prečo nie?“ odpovedal
Marek a o chvíľu obaja
hodili na seba šortky, tričko
a tenisky a rýchlym krokom
vyšli z domu. Lucia zostala
sama. „Konečne pokoj,“ pomyslela si. V televízore však
nič dobré nešlo, tak si radšej vzala knihu
a čítala. Z jej romantického sveta ju vyrušili kostolné zvony. Jasne ohlasovali obed.
Dočítala kapitolu a odišla do kuchyne.
Do hrnca napustila vodu a položila ho na
sporák. Vtom zazvonil telefón. Marek.
„No čo chceš?“ odpovedala znudeným
hlasom.
„Luci, Filipa zrazilo auto!“ odpovedal
Marek. V rozochvenom hlase bolo počuť
slzy stekajúce dole tvárou.
„Žartuješ!?“ odpovedala Lucia neschopná prijať túto situáciu.
„Nie! Čo si sprostá? Už ho berie sanitka do nemocnice. Zavolaj našim, idem
s ním.“
Hovor sa skončil. Lucia sa oprela
o stenu v kuchyni. Chvíľu bezmyšlienkovite hľadela do prázdna. Akoby chcela
všetko zmeniť. Vtom si spomenula. Naši!
Vytočila číslo otca. Obaja rodičia pracovali
v Liverpoole vo Veľkej Británii. Podarilo sa

Nehovor hop, kým nepreskočíš!
Minule mi kamarátka rozprávala úsmevný príbeh. Opisovala, ako jej známa vošla
do garáže autom s otvoreným kufrom.
Smiali sme sa na tom, a pritom neveriacky krútili hlavami, že nám by sa to určite
nestalo!
No neprešiel ani deň a zazvonil telefón. „Neuveríš, čo sa mi stalo! Prišla som
domov a pred zrakom môjho manžela
som cúvala do garáže a ...“ „A kufor ostal
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otvorený,“ dokončila som.
No to som sa už nezdržala smiechu,
keď som si predstavila, ako sme sa len
deň predtým bavili na účet spomínanej
známej a ubezpečovali sa o tom, že nám
„inteligentným“ by sa to zaručene nestalo.
Dôležité je zobrať si z každej skúsenosti
niečo. Lebo každá skúsenosť – dobrá aj tá
zlá je užitočná!
H.K.

Ilustračná snímka: www.cs4fn.org

im udržať si tam miesto napriek kríze. Zazvonila a čakala na spätný hovor. Prešlo
desať minút. Nič. Urobila to znova. Zasa
nič. Nebude tu predsa len tak stáť a čakať. Obula sa a vybehla na autobusovú
zastávku. Najbližší spoj k nemocnici išiel
o 18 minút. Sadla si teda a kládla si jednu otázku na milión spôsobov: „Prečo?“
Autobus došiel. Nastúpila. Vtom sa
ozval mobil:
„Deje sa niečo?“ zaznel mamin hlas.
„Filip je v nemocnici, zrazilo ho auto,“
v krátkosti opísala celú situáciu.
„Čo?“ nechápala.
„Nerozumieš? Filipa zrazilo auto!“
„Dobre, nekrič na mňa. Idem to povedať
otcovi,“ dodal ustráchaný ženský hlas.
Na chodbe v nemocnici sedeli dve deti.
Hlavy ponorené do smútku hľadali odpovede nielen na otázku prečo, ale inštinktívne sa snažili pomôcť bratovi. V ďalekej Británii zasa dvaja dospelí náhlivo
zháňali letenku a balili kufre. Všetci mali
pocit viny. „Keby som ..., tak by sa možno
nič nestalo.“ V tomto ovzduší trápenia
sa a bolesti sa zrodila myšlienka: „Bože,
pomôž“. Doteraz zvládali všetko sami,
Boha nepotrebovali. Teraz sa každý z nich
modlil a chcel s Bohom obchodovať. „Ak
ho uzdravíš, tak ja..., tak my...“ On však
neodpovedal. Na chodbe bolo ticho. Vtom
sa otvorili dvere operačnej sály a k deťom
pristúpil operujúci lekár: „Nebojte sa!
Bude žiť“. n

zo života svätých
Snímka: www.stemilian.com

Požehnané kráľovstvo Otca
i Syna, i Svätého Ducha!
Valéria Juríčková

Pri slove kráľovstvo sa len ťažko vieme oddeliť od rozprávkových predstáv.
Scéna jednej z nich mi stále vyvolá úsmev na tvári. Ide o obuvníka z Pyšnej
princeznej, ktorý si odbieha do susedného kráľovstva zaspievať. Ešteže
býval blízko pri hraniciach a mal možnosť odskočiť si po kúsok slobody. Aj
kresťan žije na rozmedzí Božieho kráľovstva a kráľovstva tohto sveta. Žiaľ,
aj kresťan si odskakuje tam a späť.

K

eď čítame o zasľúbenej zemi, čítame o princípoch života v Božom
kráľovstve. Táto zem „je krajinou,
o ktorú sa stará Pán, ... a sú na ňu ustavične upreté oči tvojho Boha ... a ak budete
poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes
ukladám, ak budete milovať Pána, svojho
Boha, a slúžiť mu celým srdcom a celou
dušou, dá vašej zemi dažďa na svoj čas, ...
aby ste mohli pozbierať obilie, mušt a olej
aj trávu vašich polí pre svoj dobytok, aby
ste sa aj vy mali z čoho najesť dosýta“ (Dt
11, 11 – 15). Vidíme teda, že Boh prisľúbil
plné zaopatrenie všetkým, hojnosť vlahy,
úrody, jedla, dobytka. Je tu však jedna
neuveriteľne náročná podmienka: milovať
Boha a slúžiť mu celým srdcom a celou
dušou, zo všetkých síl. Takto dokážeme
ľúbiť možno seba samého a hádam veľkou láskou ľúbime aj svojich blízkych. Ale
Boha? A keď jeho, tak potom aj všetkých
okolo? A predsa, život v Božom kráľovstve
je životom lásky!
Keď Jeremiáš hovorí o Ježišovom príchode, hovorí o novej zmluve, o tom, že nám
zákon vpíše do srdca. Na inom mieste sa
hovorí, že nám vezme srdce kamenné a dá
nám srdce z mäsa. V Ježišovi sa naplnili
všetky proroctvá ohľadne príchodu Božieho
kráľovstva a prvotná Cirkev to zažívala.
Veď ako inak by bolo možné, že: „všetci,
čo uverili, boli pospolu a všetko mali
spoločné. Predávali pozemky a majetky
a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako
kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb
a s radosťou a úprimným srdcom požívali
pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému
ľudu“ (Sk 2, 44 – 47)? V podobenstvách
o Božom kráľovstve je jasne napísané, že
kto chce získať túto vzácnu perlu, musí
všetko predať. Ale to nie je tak, že dáme
to najcennejšie, čo máme, a nezískame
nič, ale ostane nám len bolesť zo straty.
Vôbec nie. Božie kráľovstvo je miestom, kde
človek miluje, ale aj je milovaný – Bohom

i ľuďmi.
Keď som si nedávno čítala evanjelium
o bohatom mladíkovi, uvažovala som: Je
v mojom živote niečo, z čoho by som bola
smutná, keby to Ježiš žiadal? Viete, často
to, na čom lipneme, nie je nič hmotné.
Oveľa citlivejší sme na svoju dobrú povesť,
na svoj čas, pohodlie, svoj názor... Toho sa
ľahko nevzdávame. Trápime sa, keď nás
súdia, odmietneme pomôcť, lebo sme si
spravili iné plány a nechceme ich presúvať,
bojíme sa byť „zbožní“, aby nás nevysmiali, vnucujeme iným svoj názor, súdime
ľudí, lebo sa aspoň chvíľu cítime lepší
ako oni, nevieme dať iným slobodu robiť
chyby... Deň čo deň žijeme v akomsi boji
s ľuďmi o svoje miesto medzi nimi. To nie
je pokoj a radosť, o ktorých hovorí Písmo
v súvislosti s Božím kráľovstvom. Minule
som si uvedomila, že najväčší vplyv na môj
život mali ľudia, ktorí boli ku mne láskaví.
Nespravili nič veľké, a predsa dôsledok ich
láskavosti veľký bol. Viem, že postoj dobroty, lásky, odpustenia, pomoci chce odvahu
a silu.
Neviem, či ste si niekedy uvedomili, že
Ježiš sa narodil v „dome chleba“ (Betlehem)
a zomrel v „meste pokoja“ (Jeruzalem).
V Ježišovi sme dostali chlieb života a prameň živej vody. Prišiel ako kráľ kráľov,
knieža pokoja a naplnil všetky zasľúbenia
ohľadne jeho kráľovstva. Ak sa budeš sýtiť
ním, žiť pred jeho tvárou, zažiješ plnosť
spokojnosti, lebo budeš mať „nové srdce
z mäsa“, a potom dokážeš milovať iných
viac ako seba. Lebo on bude tvojou silou
a iným dáš to, čo dostaneš od neho.
Keď teda na začiatku liturgie zvelebujem
Božie kráľovstvo, vyjadrujem tým rozhodnutie hľadať zdroj všetkého pri ňom. Dávam najavo, že prijímam podmienku života
v nebeskom Kanaáne – milovať Boha zo
všetkých síl, viac ako seba, svoje meno, čas
a svoje plány, a v dôsledku toho milovať
ľudí, ktorí žijú vedľa mňa a s ktorými aj na
liturgii vytváram jedno spoločenstvo. n

Svätý Emilián Vyznávač,
kyzický biskup

N

arodil sa okolo roku 750. V dospelosti sa stal biskupom mesta Kyzikos, ktoré sa nachádzalo na severozápade Malej Ázie, konkrétne na jednom
z polostrovov dnešného Marmarského
mora.
Počas svojej biskupskej služby sa
dostal do ostrého konfliktu s cisárom
Levom V. Arménskym (813 – 820),
silným zástancom ikonoborectva, teda
mylného presvedčenia, že ikony sú
modly, ktoré treba odstrániť a zničiť.
Uvedeného panovníka presadili na
cisársky stolec silné skupiny zástancov
ikonoborectva z prostredia armády. Lev
V. Arménsky veľakrát nútil kyzického
biskupa, aby zanechal úctu k ikonám,
ale on to vzhľadom na rozhodnutie
Druhého nicejského snemu z roku
787 zakaždým odmietol. Dostalo sa
mu preto veľa urážok, nepríjemností
a napokon aj väzenie spolu s mnohými
ďalšími biskupmi, napríklad s konštantínopolským patriarchom Nikeforom.
Keď sa uskutočnilo stretnutie cisára
s biskupmi odmietajúcimi zradiť Druhý
nicejský snem, Emilián prehovoril
spomedzi biskupov ako prvý: „Panovník, ak je táto otázka cirkevná, ako si
sám spomenul, nech sa skúma v Cirkvi
ako zvyčajne. Odpradávna, od samého
začiatku, sa cirkevné otázky skúmajú
v cirkvách a nie v cisárskych palácoch“.
Zomrel vo väzení s radosťou, že bol
uznaný za hodného trpieť pre pravú
vieru.
Keďže tento svätec netrpel od cudzích, napríklad od pohanov či ateistov,
ale od vlastných, od kresťanov, nech je
nám príkladom, ako môžeme znášať
nepochopenie zo strany svojich najbližších, napríklad manželského partnera,
detí alebo kolegov.
Marcel Gajdoš
slovo 16 – 17|2009
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zamyslenie nad ikonou

Premenenie
Jozef Gača

V

ikony Premenenia Pána, čo bolo pravidelnosťou a týkalo sa všetkých učeníkov.
Prečo práve táto ikona? To, čo apoštoli
na vrchu Tábor videli, bola podľa otcov
predzvesť budúceho sveta, po vzkriesení
z mŕtvych, videnie premeneného sveta,
ktorý dosiahol svoju definitívnu dokonalosť. Keď ikonopisec zobrazoval toto
tajomstvo, musel zakúsiť, že je schopný
vidieť svet nie profánnym spôsobom, ale
očami viery, pohľadom osvieteným Božou
milosťou v duchovnom nazeraní, teda
v kontemplácii.
Ikona Premenenia nás vťahuje priamo
do eschatologického času. Podľa evanjelia sa na konci vekov zatmie slnko (Mt
24, 29), lebo vo svojej plnosti sa zjaví
Kristus, pravé slnko. Zobrazený v bielom
odeve ukazuje, že on je pravým svetlom
sveta. Premenenie – metamorfósis (gréc.)
znamená doslova zmenu postavy, formy.
Na vrchu Tábor však išlo o zmenu svetla,
nie formy. Ježiš a svet boli videní v novom svetle a to, čo apoštoli videli, dostalo
novú hodnotu.
V duchovnom svetle, ktoré je účastné
na videní samotného Boha, veci menia
svoje proporcie: v Božích očiach sú veľké
osoby, zatiaľ čo stromy sú ako malé kríky
a vrchy slúžia len ako opora pre nohy.

FILM:
Anjeli a démoni

kontroverzného Da Vinciho kódu. Film je po dejovej stránke plný napätia a nečakaných zvratov a samotný záver je dosť prekvapujúci. Ak
ho teda máme hodnotiť po stránke jeho cieľa
– zaujať diváka, je naozaj kvalitne spracovaný,
dokonca na vyššej úrovni ako Da Vinciho kód.
To, čo sa dá tomuto filmu vyčítať, je jeho prílišné zameranie sa na skorumpovanosť cirkevnej
vrchnosti. Aj keď treba zároveň podotknúť, že
film prináša aj niekoľko múdrych myšlienok
a autori filmu sa snažili o akúsi vyváženosť

Snímka: www.pravoslavieto.com

   jednom z kláštorov na vrchu
Athos v Grécku bola škola pre
ikonopiscov – posvätných maliarov. Nebola zameraná iba na technické
a umelecké inštrukcie, ale aj na štúdium
teológie a liturgie a spájala to všetko
modlitbovou praxou. Na záver štúdia
a praktického vyučovania mal učeník
prejsť skúškou, ktorá spočívala v napísaní

Keďže v týchto dňoch sa
v slovenských kinách premieta pre naše kritické
okienko zaujímavý film,
budeme sa mu venovať
troška obšírnejšie. Dnes sa bližšie pozrieme
na dlho očakávanú, no kontroverznú snímku
Anjeli a démoni, ktorá je voľným pokračovaním ešte kontroverznejšieho filmu Da Vinciho
kód. Nepíšeme o tomto filme pre jeho filmové
kvality, ktoré ako dielo súčasnej kinematografie nepochybne má, ale preto, aby bolo
správne pochopené a aby sme upozornili
na jeho obsahové pozitíva aj negatíva. Film
vykresľuje záhadné úmrtia štyroch unesených
vysokých cirkevných hodnostárov, kandidátov
na práve voleného pápeža. Vraždy sa dejú počas jedného večera a na základe dostupných
symbolických indícií si vatikánska polícia povolá na pomoc odborníka na symboly Roberta
Langdona, hlavného hrdinu už spomínaného
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medzi negatívnym a pozitívnym vykreslením
Cirkvi. Hlavný hrdina Robert Langdon už nie je
vykresľovaný ako čistý nepriateľ tejto inštitúcie,

Centrom ikony je videnie Boha. Dôležitosť
skutočnosti videnia Boha je vyjadrená aj
proporcionálne. Na ikone sú znázornené
aj vystupovanie a zostupovanie z vrchu
a sú v malých kompozíciách, ako prostriedok – cesta, po ktorej treba kráčať a prísť
k Bohu, stretnúť sa s ním osobne. Človek
je obyčajne oslepený kozmickým slnkom,
čiže materiálnym jasom, povrchom skutočnosti. Na ikone vidíme jedinečný motív. Materiálne slnko neoslepuje, ale vrhá
tieň. Podľa učenia otcov prílišná kontemplácia materiálnych vecí zatemňuje
videnie duchovných skutočností. A keď sa
nečakane objaví jas duchovného zjavenia,
ľudia ho nie sú schopní zniesť a padajú
na zem ako dvaja apoštoli. No sv. Peter
vychádza z tieňa a zachytáva lúč, ktorý
vychádza z Krista. Je to práve on, ktorý
pred výstupom na horu Tábor vyslovil
svoje vyznanie viery: „Ty si Kristus, Syn
živého Boha“ (Mt 16, 16). Podľa spoločného učenia je viera začiatkom blaženého
videnia v nebi. A celý kresťanský život
má byť smerovaním k tomu mystickému
trvalému stretnutiu sa s Pánom. Na ikone
sú ešte Mojžiš a Eliáš, ktorí sú nielen
symbolmi Zákona a Prorokov, ale aj
starozákonnými postavami – adresátmi
zjavenia na hore.
Láska pripravuje na zjavenie Boha, ktorý zaplaviac nás svojím božským svetlom
nás robí účastnými na jeho spoločenstve.n

ale ukazuje sa ako ten, kto má rovnaké Božie
povolanie a poslanie na svete ako každý iný,
čo si v závere, aj keď nie priamo, ale predsa,
uvedomí aj hlavný hrdina. Ďalšou vecou, ktorá
oslabuje pravdivosť filmu, a teda zároveň aj
knihy Dana Browna, podľa ktorej bol tento
film nakrútený, je opätovné vloženie hlavného
nepriateľa do radov Katolíckej cirkvi. Práve toto
v ľuďoch nedôverčivých voči Cirkvi môže vytvoriť ilúziu, že Cirkev je nepriateľskou inštitúciou
pretkanou korupciou a klamstvom. Podsúva
túto myšlienku ako jedinú pravdivú. Preto ho
treba pozerať s vedomím tejto manipulácie.
Film nie je vhodný pre tých, ktorí vo viere ešte
len rastú, hľadajú Boha, pochybujú a pre deti
a adolescentov, v ktorých by daný film mohol
vyvolať negatívny obraz o Cirkvi. Ale pre tých,
ktorí rozumejú komerčnosti takýchto filmov,
filmovej fikcii a sú pevní vo viere, je tento film
len oddychovkou, z ktorej si môžu odniesť to,
že Boh sa stará v každej chvíli a každý človek
má na tomto svete svoje poslanie.
Lukáš Petruš

program
tv LUX – doma je doma

03.08. (pondelok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva
08.30 František z Assisi 09.00 Doma na
dôchodku 10.00 Wachovia – Misionári
medzi svojimi å 10.20 Poltón magazín
10.45 Rehoľná abeceda 11.00 Luxáreň
11.30 Retro blok 12.00 Anjel Pána
12.30 OKO 13.30 Noc temnoty a sila
milosti 13.55 Poézia 14.15 Ranná
káva 15.00 UPéCé live 16.00 Kresťania
v spoločnosti 16.30 Lumen 2000 17.00
Doma v rodine 18.00 Octava dies 18.30
Starý zákon (31) å 19.00 Aj ty povedz
nie (1, 2, 3) 19.30 Vlastná cesta 20.00
Wachovia – Misionári medzi svojimi å
20.20 Návratka 20.30 U Pavla 21.50
Rehoľná abeceda 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v kultúre 23.45 Wachovia
– Misionári medzi svojimi å
04.08. (utorok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma
v rodine 10.00 Wachovia – Misionári
medzi svojimi å 10.20 U Pavla 11.40
Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 Taizé
13.30 Večerná univerzita 14.15 Ranná
káva 15.00 Moja misia – magazín
16.00 Škola Pavlovho slova 17.00 Doma
v Cirkvi z Prešova 18.00 Kresťania v spoločnosti 18.30 František z Assisi 19.00
Katechéza 19.30 Octava dies 20.00
Správy P 20.15 Návratka 20.30 Nielen
z chleba P 21.15 Tandem kvíz 22.00
Ranná káva 22.45 Doma na dôchodku
23.45 Správy
05.08. (streda) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
z Prešova 08.30 Starý zákon (31) å
09.00 Doma v Cirkvi z Prešova 10.00
Správy 10.30 Generálna audiencia P
12.00 Anjel Pána 12.30 Nielen z chleba
13.15 Taizé 14.15 Ranná káva 15.00
U Pavla 16.20 Rehoľná abeceda 16.30
Centrum nápadov 17.00 Doma v zamestnaní 18.00 Štúdio AHA! 18.30
Svätý František (24) 19.00 Luxáreň
19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.20
Návratka 20.30 Poltón klub P 21.30 Aj
ty povedz nie (1, 2, 3) 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v rodine 23.45 Správy
06.08. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma
v zamestnaní 10.00 Správy 10.20
Taizé 11.15 Vlastná cesta 11.40 Poézia
12.00 Anjel Pána 12.30 U Pavla 13.55
Rehoľná abeceda 14.15 Ranná káva
z Prešova 15.00 Škola Pavlovho slova
16.00 Retro blok 16.30 Aj ty povedz
nie (1, 2, 3) 17.00 Doma v kultúre 18.00
Lumen 2000 P 18.30 Starý zákon (31)
å 19.00 Kresťania v spoločnosti 19.30
Katechéza 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.30 Chvály P 21.30 FILMiX P å
22.00 Ranná káva 22.45 Doma v Cirkvi
z Prešova 23.45 Správy
07.08. (piatok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
08.30 Svätý František (23) 09.00
Doma v kultúre 10.00 Správy 10.15
Aj ty povedz nie (1, 2, 3) 10.45 Nielen
z chleba 11.30 Lumen 2000 12.00
Anjel Pána 12.30 Tandem kvíz 13.20
Taizé 14.15 Ranná káva 15.00 Generálna audiencia 16.30 Katechéza
17.00 Doma na dôchodku z Banskej
Bystrice 18.00 Poltón magazín 18.30
František z Assisi 19.00 Štúdio AHA!
19.30 Kresťania v spoločnosti P 20.00
Južný Sudán P 20.15 Návratka 20.30
Moja misia – magazín P 21.30 Večerná
univerzita P 22.15 Ranná káva z Prešova
23.00 Doma v zamestnaní
08.08. (sobota) 07.00 Svätý Patrik P
07.30 Starý zákon (32) P å 08.00

Klbko P 08.15 Mestečko nádeje P
08.30 Poltón klub 09.30 Poltón magazín 10.00 Štúdio AHA! P 10.30
Škola Pavlovho slova P 11.30 Kresťania
v spoločnosti 12.00 Anjel Pána 12.30
Generálna audiencia 13.50 Klbko (8)
14.00 Mestečko nádeje 14.15 Večerná
univerzita 15.00 Katechéza 15.30
UPéCé live 16.30 Vlastná cesta 17.00
Lumen 2000 17.30 FILMiX å 18.00
Poézia 18.15 Návratka 18.30 Svätý
František (24) 19.00 Luxáreň P 19.30
Octava dies 20.00 Južný Sudán 20.15
Rehoľná abeceda 20.30 Aj ty povedz
nie (1, 2, 3) 21.00 Tandem kvíz P 21.45
Moja misia – magazín 22.45 Chvály
23.45 Správy
09.08. (nedeľa) 07.00 Svätý František
(24) 07.30 Klbko (8) 07.45 Mestečko
nádeje 08.00 Škola Pavlovho slova
09.00 Chvály 10.00 Gréckokatolícka
svätá liturgia z Klokočova pri príle-

žitosti sviatku Zosnutia Presvätej
Bohorodičky P 12.00 Anjel Pána P
12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (32)
å 13.20 U Pavla 14.45 Tandem kvíz
15.30 Lumen 2000 16.00 Moja misia
– magazín 17.00 Štúdio AHA! 17.30
Octava dies P 18.00 Poltón magazín
18.30 Svätý Patrik 19.00 Katechéza
19.30 Vlastná cesta 20.00 Južný Sudán
20.15 Rehoľná abeceda P 20.30 Aj ty
povedz nie (4, 5, 6) P 21.00 Luxáreň
21.30 Kresťania v spoločnosti 22.00
Večerná univerzita 22.45 Poltón klub
23.45 Južný Sudán
10.08. (pondelok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva
08.30 Svätý Patrik 09.00 Doma na
dôchodku z Banskej Bystrice 10.00
Južný Sudán 10.20 Poltón magazín
10.45 Rehoľná abeceda 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 Kresťania v spoločnosti
16.30 Retro blok 17.00 Doma v rodine
z Banskej Bystrice 18.00 Octava dies
18.30 Starý zákon (32) å 19.00 Aj
ty povedz nie (4,5,6) 19.30 Luxáreň
20.00 Južný Sudán 20.20 Návratka
20.30 U Nikodéma 21.50 Rehoľná
abeceda 22.00 Ranná káva 22.45 Doma
v kultúre 23.45 Južný Sudán
11.08. (utorok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
08.30 Klbko (9) 08.45 Mestečko nádeje
09.00 Doma v rodine z Banskej Bystrice
10.00 Južný Sudán 10.20 U Nikodéma
11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30
Chvály 13.30 Večerná univerzita 14.15
Ranná káva 15.00 Moja misia – magazín 16.00 Škola Pavlovho slova
17.00 Doma v Cirkvi 18.00 Kresťania
v spoločnosti 18.30 Svätý Patrik 19.00
Katechéza 19.30 Octava dies 20.00
Správy P 20.15 Návratka 20.30 Nielen
z chleba P 21.15 Tandem kvíz 22.00
Ranná káva 22.45 Doma na dôchodku

z Banskej Bystrice 23.45 Správy
12.08. (streda) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
08.30 Starý zákon (32) å 09.00 Doma
v Cirkvi 10.00 Správy 10.30 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 (9)
16.45 Mestečko nádeje 17.00 Doma
v zamestnaní 18.00 Štúdio AHA! 18.30
Svätý František (24) 19.00 Vlastná cesta
19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15
Návratka 20.25 UPéCé live P 21.30 Aj ty
povedz nie (4, 5, 6) 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v rodine z Banskej Bystrice
23.45 Správy
13.08. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
08.30 Klbko (9) 08.45 Mestečko nádeje
09.00 Doma v zamestnaní 10.00 Správy 10.20 Chvály 11.15 Luxáreň 11.40
Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 U Nikodéma 13.55 Rehoľná abeceda 14.15
Ranná káva 15.00 Škola Pavlovho slova
16.00 Lumen 2000 16.30 Aj ty povedz
nie 17.00 Doma v kultúre z Banskej
Bystrice 18.00 Retro blok P 18.30 Starý
zákon (32) å 19.00 Kresťania v spoločnosti 19.30 Katechéza 20.00 Správy
20.15 Návratka 20.30 Ruženec P 21.30
FILMiX P å 22.00 Ranná káva 22.45
Doma v Cirkvi 23.45 Správy
14.08. (piatok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
z Prešova 08.30 Svätý František (24)
09.00 Doma v kultúre z Banskej Bystrice
10.00 Správy 10.15 Aj ty povedz nie
(4, 5, 6) 10.45 Nielen z chleba 11.30
Retro blok 12.00 Anjel Pána 12.30
Tandem kvíz 13.20 Chvály 14.15
Ranná káva 15.00 Generálna audiencia 16.30 Katechéza 17.00 Doma
na dôchodku 18.00 Poltón magazín
18.30 Svätý Patrik 19.00 Štúdio AHA!
19.30 Kresťania v spoločnosti P 20.00
Sloboda P 20.15 Návratka 20.30 Moja
misia – magazín P å 21.30 Večerná
univerzita P 22.10 Ranná káva 22.55
Doma v zamestnaní
15.08. (sobota) 07.00 Deň, keď slnko
tancovalo P 07.30 Starý zákon (33) P å
08.00 Svätá omša z Castel Gandolfa P
09.30 Poltón magazín 10.00 Štúdio
AHA! P 10.30 Škola Pavlovho slova P
11.30 Kresťania v spoločnosti 12.00
Anjel Pána 12.20 Generálna audiencia
13.50 Centrum nápadov 14.15 Večerná
univerzita 15.00 Katechéza 15.30
Poltón klub 16.30 Luxáreň 17.00
Retro blok 17.30 FILMiX å 18.00
Poézia 18.15 Návratka 18.30 Svätý
František (24) 19.00 Vlastná cesta P
19.30 Octava dies 20.00 Sloboda 20.15
Rehoľná abeceda 20.30 Aj ty povedz nie
(4, 5, 6) 21.00 Tandem kvíz 21.45 Moja
misia – magazín å 22.45 Ruženec
23.45 Správy
16.08. (nedeľa) 07.00 Svätý František
(25) P 07.30 Centrum nápadov 08.00
Škola Pavlovho slova 09.00 Ruženec
10.00 Svätá omša P 11.15 Nielen
z chleba 12.00 Anjel Pána P 12.30
Poézia P 12.50 Starý zákon (33) å
13.20 U Nikodéma 14.45 Tandem kvíz
15.35 Retro blok 16.00 Moja misia –
magazín å 17.00 Štúdio AHA! 17.30
Octava dies P 18.00 Poltón magazín
18.30 Deň, keď slnko tancovalo 19.00
Katechéza P 19.30 Luxáreň 20.00 Sloboda 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30
Aj ty povedz nie (7, 8, 9) P 21.00 Vlastná
cesta 21.30 Kresťania v spoločnosti
22.00 Večerná univerzita 22.45 UPéCé
live 23.45 Sloboda

rádio lumen

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
01.08. (sobota) 20.30 Od ucha k
duchu – Lumenrodiny
02.08. (nedeľa) 13.00 Literárna
kaviareň – Mór Jókai 14.00 Rozhlasová hra Vstup zakázaný – 4. časť:
Božské uzly
04.08. (utorok) 20.30 Duchovný
obzor – Morálna teológia so spišským
biskupom Mons. Františkom Tondrom
09.08. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová
hra Vstup zakázaný – 5. časť: Tiene
a svetlo
11.08. (utorok) 20.30 Duchovný obzor – Praktická teológia so Z. Pupíkom
15.08. (sobota) 20.30 Od ucha
k duchu – Mariológia – Mariánska úcta
18.00 Emauzy – gréckokatolícka
svätá liturgia z Ľutiny
16.08. (nedeľa) 13.00 Literárna
kaviareň – Julo Rybák – básnik, prozaik, prekladateľ 14.00 Rozhlasová
hra – Až do posledného dychu – o sv.
Donimikovi
18.08. (utorok) 20.30 Duchovný
obzor – liturgická teológia s liturgistom
Antonom Červeňom
23.08. (nedeľa) 13.00 Literárna
kaviareň – Život a dielo Maše Haľamovej – 2. časť 14.00 Rozhlasová hra
Hriešna láska
25.08. (utorok) 20.30 Duchovný
obzor – biblická teológia s biblistami
F. Trstenským a A. Tyrolom
30.08. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová
hra Ctihodná matka

slovenský rozhlas

Rádio Slovensko
Po – Pi 05.21 Zamyslenie na dnešný
deň; St 19.20 Ekuména – spravodajstvo zo sveta ekumény; Št 19.20 Rádio
Vatikán; Pi 02.45 Rádio Vatikán R;
So 02.45 Rádio Vatikán R; Ne 09.30
Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R
26.07. (nedeľa) 09.30 Evanjelické
bohoslužby z Banskej Bystrice
02.08. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici
09.08. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka svätá omša z Kostola sv. Antona
Paduánskeho v Košiciach
16.08. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Svätej rodiny
v Bratislave-Petržalke
23.08. (nedeľa) 09.30 Evanjelické
služby Božie z Hybe
30.08. (nedeľa) 09.30 Bohoslužby
Apoštolskej cirkvi z Bratislavy
Rádio Regina – Bratislava, Banská
Bystrica
St 21.00 Cesty R; So 14.45 Z duše R
(iba Bratislava) 21.00 Cesty; Ne 07.55
Z duše (nedeľná úvaha) 09.30 Kresťanská nedeľa 17.10 Frekvencia M
01.08. (sobota) 21.00 Cesty – Náboženské spektrum (štúdio Košice)
02.08. (nedeľa) 07.55 Z duše – Ivan
Šulík: Srdcia a viera
08.08. (sobota) 21.00 Cesty – Po-

stavme hradby Jeruzalema – montáž
z dištriktuálnych dní VD ECAV v Liptovskom Mikuláši
09.08. (nedeľa) 07.55 Z duše – M.
Šidlík: Harmónia
16.08. (nedeľa) 07.55 Z duše – Terézia Lenczová: Bulvár a my
23.08. (nedeľa) 07.55 Z duše – Igor
Kišš: Aktuálnosť Biblie
29.08. (sobota) 21.00 Cesty – Náboženské spektrum (štúdio Košice)
30.08. (nedeľa) 07.55 Z duše – Eva
Bachletová: Po prázdninách
Rádio Regina Košice
St 21.00 Cesty R; Ne 07.00 Liturgia
(1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa
– GKC, 3. – 5. nedeľa – iný program)
09.30 Kresťanská nedeľa 17.10 Frekvencia M
09.08. (nedeľa) 07.00 Gréckokatolícka svätá liturgia z Radvane nad
Laborcom
Rádio Devín
Ne 07.00 Musica sacra 13.00 Kresťanská hudba 15.30 Slovo pre veriacich
i neveriacich
09.08. (nedeľa) 15.30 Slovo pre
veriacich i neveriacich – Chlieb večnosti
(P. Gabriš)
16.08. (nedeľa) 15.30 Slovo pre
veriacich i neveriacich – Nedeľa pokánia
– zničenie Jeruzalema (P. Gabriš, výklad
Mgr. Ľudovít Muntág)
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oznamy a inzercia
jubileá kňazov

Alfonz Bocko, titulárny dekan, farár v Rešove – 24. august 1964 – 45 rokov
kňazstva; MUDr. Rudolf Jakub, výpomocný duchovný v Humennom – 16. august
1949 – 60 rokov života; Ján Smolnický, na odpočinku v Sokoli – 9. august 1959
– 50 rokov kňazstva
Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja lita!
blahoželáme

Drahý náš duchovný otec Marek Valenčík, pri príležitosti 30. narodenín, ktoré si
oslávil 26. júla, spolu s tebou ďakujeme Bohu, ktorému si sa rozhodol bezvýhradne
venovať, za všetky prijaté milosti.
Modliť sa, zachraňovať duše, plniť Božiu vôľu, to je ten správny smer, ktorým si
sa dal. Do ďalších rokov života ti želáme veľa Božích milostí, pevné zdravie, veľa
darov Svätého Ducha, požehnania pri práci v Pánovej vinici a ochranu Presvätej
Bohorodičky.
Nech Pán žehná tvoje kroky na mnohaja i blahaja lita!
rodičia, brat, svokrovci a celá rodina
Vďační Bohu za jeho milosť oslávime 21. augusta 30. narodeniny nášho syna otca Matúša Čekana. Do jeho osobného
života i kňazskej služby mu prajeme, aby ho Božia milosť
a pomoc sprevádzali vo všetkom, čo robí. Nech je múdrym
a starostlivým mužom podľa Božieho srdca.
Na mnohaja i blahaja lita!
vďační rodičia a brat Ján s rodinou
Poďakovanie

Veľké ďakujem chceme povedať nášmu duchovnému otcovi Michalovi Zorvanovi
a celej jeho rodine za roky pôsobenia v našej farnosti, za lámanie Božieho slova
a svedectvo života medzi nami. Nech vás Pán žehná a sprevádza na ďalšej kňazskej
ceste. Veľa Božích milostí vyprosujú deti a mladí z Ďačova.
oznamy

Návšteva mystičky Myrny Nazzourovej na Slovensku
Na pozvanie predstaviteľov Katolíckej cirkvi príde 5. – 10. augusta na Slovensko
mystička Myrna Nazzourová z Damasku (Sýria). Navštívi Košice, Prešov, Žilinu
a Bratislavu. 5. augusta sa v Prešove stretne s vladykom Jánom Babjakom SJ. V ten
istý deň o 16.00 hod. sa zúčastní na besede a sv. liturgii v Katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa v Prešove. V nedeľu 9. augusta navštívi pútnické miesto Litmanová,
kde sa v čase od 9.00 do 10.00 hod. prihovorí pútnikom.
Myrna Nazzourová patrí do Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi a jej manžel Nicolas
do Gréckej pravoslávnej cirkvi. Hlavnými myšlienkami jej misie sú jednota Cirkvi
a rodina. Bližšie informácie nájdete na www.soufanieh.com.
inzercia

Tepelná izolácia systémom fúkanej minerálnej vlny MAGMARELAX vám prinesie okamžitú výraznú úsporu energií a tepelnú pohodu. Zatepľujeme
trámové stropy, pultové strechy, steny s dutinou a stropné konštrukcie. Technické
posúdenie, zameranie a optimálny návrh ZDARMA.
Kačeňák Rastislav, technicko-obchodný poradca
Pre čitateľov Slova ZĽAVA 5%. Mobil: 0915 042 522
Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov,
ikon a zlátenie predmetov, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, 100%
kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakty: 035 / 659 31 39, 0905 389 162, www.
reart.szm.sk
Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech a fasád kostolov, fár a kláštorov,
zrezávanie stromov. Tel.fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@stonline.sk
Starká, starký, nemáte nikoho blízkeho? Ste sami? Sme veriaca rodina, ktorá vám
ponúka svoju lásku a opateru. Bývame v okrese Prešov. Tel. 0944 109 628
Cenník inzercie nájdete na slovo.grkatpo.sk.
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Zvonárska dielňa Albína IVÁKA

ponúka komplexné riešenia pre chrámy:
Automatizáciu chrámových zvonov
Používame najspoľahlivejšiu technológiu na zvonenie, ktorá spočíva v bezkontaktovom
snímaní polohy zvona s motorickým pohonom riadeným mikroprocesorovou jednotkou.
Osvedčená novinka! Pohon pomocou lineárneho motora, žiadne fyzické spojenie pohonu so
zvonom, chod zvonu je bez vibrácií, maximálne priblíženie k ručnému zvoneniu.
Prevádzame kompletnú rekonštrukciu pôvodného zavesenia a uchytenia zvonov, ako aj
elektrických pohonov. V roku 2008 sme elektrifikovali 75 zvonov.
Digitálne zvony spolu s hodinovým odbíjaním
Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá finančne náročné použitie liatych zvonov alebo
nákladné rekonštrukcie zvonových zariadení. Systém obsahuje 4 zvony, hodinové odbíjanie,
denný automat, automat-pohreb, zvonkohry (napr. Tichá noc, Svadobný pochod).
Vežové hodiny
Ponúkame nový patentovaný vežový stroj pre Váš chrám riadený DCF signálom pre štyri
číselníky do priemeru troch metrov vyrobených laserovou technológiou za bezkonkurenčné
ceny spolu s hodinovým odbíjaním.
Odlievanie zvonov
Odlievame nové zvony do váhy 1000 kg a gongy na
hodinové odbíjanie. Konečný zvon má rýdzočistý presný
tón s vysokou povrchovou kvalitou vďaka 200 rokov starej
technológii.
Ozvučenie
Ponúkame dodanie a montáž prestížnej zvukovej aparatúry, kde zosilňovač obsahuje eliminátor spätnej väzby spolu
s 21 pásmovým grafickým ekvalizérom a parametrickým
korektorom v celom zvukovom pásme s reguláciou –20 až
0dB. Každý vstup má samostatné nastavenie citlivosti, basov, výšok, 100Hz filtra a phantómového napájania. Vďaka týmto parametrom je docielené najvernejšie ozvučenie chrámu.
Osvetlenie chrámov, ako aj kompletnú elektrifikáciu chrámu
Ponúkame a montujeme úsporné metal-halogenidové svietidlá, ktoré nahrádzajú klasické
halogénové 150, 300, 500, 1000 W reflektory s úsporou až 75% energie
Zváranie zvonov
Prevádzame zváranie prasknutých zvonov akejkoľvek veľkosti a hmotnosti.
Kúrenie do chrámu – tepelné žiariče, lavicové kúrenie

Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu tepelnými infražiaričmi nemeckej výroby, ktoré
neohrievajú vzduch, ale priestor pred nimi s okamžitým teplom zabraňujúcim tvorbe plesní
a baktérií. Taktiež ponúkame lavicové kúrenie.
Svetelná tabuľa
Komunikácia s veriacimi na prahu 21. storočia – slúži na
zobrazenie piesní, veršov, žalmov uložených na SD karte,
komunikácia tabule s obslužným zariadením je bezdrôtová. Rozmer svetelnej tabule 1100 mm x 1200 mm.
Patent
Od 13.07.2000 sme držitelia patentu na elektronický
regulátor zvonov, ktorý je zapísaný do registra podľa § 11
ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový vzor č. 2675.
Osvedčenie a typová skúška
Ako jediná firma na Slovensku sme držitelia certifikátu vydaného Technickou inšpekciou
Banská Bystrica na elektrifikáciu, automatizáciu a výrobu vešiaka (konštrukcie) zvona do
váhy 6000 kg.
K vežovým hodinám ponúkame zdarma diaľkové ovládanie zvonov.
Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na prevedené práce.
Elmont Albín IVÁK	Tel.: Ing. Patrik IVÁK 0905/518 786
Stredná Roveň 1267/10	Ing. Bystrík IVÁK 0905/941 321
Liptovské Sliače 034 84
http://www.ivakzvony.sk

relax

Ježiš im veľa hovoril v podobenstvách

	A	L	 K	L	A	S	Á	Ž	Í	R	 K	S	M	Ó	R	 B K

Povedal im ďalšie podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme
a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí“ (Mt 13, 33).

U T	R	 K	V	E	H	R	A	D	L	Ž	A	 T	V	A	CH
K T	S	E	 F

Niekedy stačí tak málo, aby sa zmenila nálada. Niekto sa na teba usmeje alebo žmurkne
a hneď je to iné. Ani kvasu netreba veľa a cesto sa rozrastie tak, že môžeme z neho napiecť
dostatok chleba alebo koláčov pre hladné brušká. K takému kvasu prirovnáva Ježiš nebeské
kráľovstvo. Je to niečo, čo rozhýbe. Zväčšuje objem všetkého, s čím sa premieša. Z akého
cesta je tvoje srdce? Je v ňom kvások Božieho kráľovstva? Ak áno, stále viac sa bude
rozširovať, vmestí sa doň aj viac lásky a bude z čoho rozdávať iným.

I	L	 P	D	E	O	Ž	Á	S	 K	D	R

P	Á	 T	E	Á	D	 U	Š	A	N	Y	M	A	 T	A	E	Ó
	L	 K	Z	C	C	CH	 K	R	CH	R	Y	L	O	 P	O	 P	M
B I	E	 I	E	M	Z	 U	R	 T T	V	 T	V	L	 T U
	R	L	E	 I	L	 I	V	A	Á	A	 K I	O	E	 T	A	A
	A	 Ľ	R	 K I	O	 J	R	M	A	D	C	Z	N	R	R	Z
T	H	R	O	 B I	O	 T	V	 U I Č	E	Á	O	S	 I
	R	A	C	E	Á	R	 K I	A	E	A	V	R	 B	N	 T	M

Úloha: Kuchárka na
obrázku zamiesila cesto
na chlieb a pečivo. Koľko
chlebov a koľko rožkov
z neho môže upiecť, keď
do jednej veľkej komôrky
sa jej vmestí chlieb a do
menšej tri rožky?

J	O	 T T T	N	O	S	 Č T	D	A	Z	E	O	Á	 U
T	A	 T	Á	L	 I P T	A	A	 F	R	M	L	L	 G T
	Y	M	A	N	Z	O	Í	A	 B	O	 B	R	O	D	A	A	Š
Legenda: ADEPT, ADVENT, AGÁT, AKTOVKA, ARTISTA, ATLAS,
AUDIT, AZIMUT, ÁBEL, BAČA, BRAT, BRÓM, CELA, CELIBÁT, CESTA,
CIEĽ, ČATA, DOMOV, DUŠA, EFEZ, ETÁN, FARÁR, HLUK, HRAD,
HRIECH, HROB, CHRÁM, CHRÓM, INRI, IZÁK, IZRAEL, KLAS, KRAJ,
KRÍŽ, KRST, LÁSKA, LIEK, LONO, OBETA, OBRODA, OCOT, OVOCIE,
OZNAMY, PARTIZÁN, PILÁT, PLAZ, POKOJ, POPOL, RORÁTY,
RYŽA, SNEM, SVET, VEDRO, ZBOR,ŽATVA.

Do prázdnych políčok vpíšte čísla 1 až 9 tak, aby každý
riadok, stĺpec i box obsahoval všetky čísla od 1 po 9.

Tajničku osemsmerovky tvorí 22 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.

Výroky apoštola Pavla
Pomôcky:
Alait, Ibe,
AAP, ISU,
Akantor

Odsekne

1 . časť
tajničky

Veľká
mucha

2. časť
tajničky

Rímsky
peniaz

Chyť

Inde

Ubralo
oraním

Vanádova
ruda

Ruská rieka
Soliči
Veľká noc

Odrazu,
básnicky

Svetadiel
Mne patriaci

Nástroje
na rytie

Rímsky
peniaz

Kilometer,
značka

Cesta
vzduchom

Izabela,
po domácky

Načim

Očisťuj

Záporka

4. časť
tajničky

Liek na alkoholizmus

Larválne
štádium

Angl. akad.
titul
Tie

Evanjelista

Symetrála

Čínske žen
ské meno

Nemecká
predložka
Tlač. agent.
Austrálie

Prihodilo sa
Albánske
mesto
Investičná
štúdia
Viazanie,
v hudbe

Rýchly zjazd
po svahu

Ír, po česky
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1

5

5
9

2

4
9

3
8

4

6
7

n Profesor sa pýta žiaka: „Sprechen sie Deutsch?”
Žiak odpovie: „Tak trochen.”

Združenie
podnikov
Rímske
číslo 51

Krasokolčuliarska
federácia

1

8

n Vzdychne si študent pred skúškou:
„Ach, keby sme tak boli na Mesiaci.“
„A to už prečo?“ pýta sa ho priateľ.
„Lebo na Mesiaci je všetko 6-krát ľahšie.“

Dietlova
hrdinka
Kód
Argentíny

Neodišla

1

n Janko vraví mamičke: „Idem si natrhať čerešne.”
„Ale veď je zima!”
„To nič! Dám si rukavičky.”

Záchrana

Poľské umelé
vlákno

Autor:
V. Komanický,
Humenné

3. časť
tajničky

Ruský
súhlas

Obyvateľ
Davosu

slovo

slovo

6

n Pýta sa učiteľ dejepisu:
„Čo vieme o ľuďoch, ktorí žili v stredoveku?“
„Že už všetci dávno pomreli.“
Burina

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 14: krížovka: (pozri Rim 6, 23b); osemsmerovka:
Láska k Bohu je túžba srdca po Božej kráse. Výherca: Elena Poláková zo
Šumiaca . Zo správnych riešení vylosujeme držiteľa knihy Drevené chrámy
– Bardejov, ktorú venovala predajňa PETRA v Prešove. Riešenia zasielajte
na adresu: SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

4
2
7
6
3
5
1
9
8

1
5
6
9
8
7
4
2
3

9
8
3
4
2
1
6
5
7

7
9
5
8
1
6
3
4
2

2
1
8
3
5
4
7
6
9

6
3
4
2
7
9
5
8
1

3
7
2
5
6
8
9
1
4

5
4
1
7
9
2
8
3
6

8
6
9
1
4
3
2
7
5

n Janko sa chváli v triede.
„Ja mám doma psa, ktorý vie klamať.“
Pravdaže mu nikto neverí. Na druhý deň ho prinesie
do školy. Významne sa postaví a pýta sa:
„No, Beli, ako robí mačička?“
„Hav, hav!“
slovo 16 – 17|2009
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Prvé sväté prijímanie v našich farnostiach
Helcmanovce

Malý Lipník

Sečovce

Matiaška

Staškovce

Snímka: V.F.

Zdoba – Sady nad Torysou
Snímka: Viera Havrilová

Bežovce

Snímka: Michal Kurilec

Snímka: Lenka Panková

Stará Ľubovňa

