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Jozef Voskár Rok 2007 sa na Grécko-
katolíckej charite v Pre-

šove niesol 
v znamení 
troch veľ-
kých jubileí. 
Bolo to 800. 
výročie na-
rodenia svä-
tej Alžbety 
Uhorske j , 
p a t r ó n k y 
Slovenskej 
katol ícke j 
charity, 80 
r o ko v  o d 
za ložen ia 
Katolíckej 
charity na 
Slovensku 
a 60 rokov 
od založe-
nia Grécko-

katolíckej charity v Prešove 
blahoslaveným biskupom mu-
čeníkom Pavlom Petrom Goj-
dičom.

Toto trojité jubileum dalo tomu 
roku slávnostný ráz v histórii 
Gréckokatolíckej charity v Pre-
šove a bolo zavŕšené zriadením 
a posvätením charitnej kaplnky 
zasvätenej jej zakladateľovi bla-
hoslavenému hieromučeníkovi 
Pavlovi Petrovi Gojdičovi.

Stála eucharistická prítomnosť 
Krista v centre pracoviska Gréc-
kokatolíckej charity symbolizuje 
nepochybne i začiatok novej 
etapy práce.

Kaplnka bola zriadená adap-
táciou jednej z kancelárií centra 
Gréckokatolíckej charity v Pre-
šove na Hlavnej ul. 2. Architek-
tonické a priestorové riešenie 
základného mobiliáru kaplnky 

navrhla 
a reali-
z o v a l a 
pani Eva 
B u r g -
r o v á . 
Z čelné-
ho  po -
hľadu od 
v s t u p -
n ý c h 
d v e r í 

východným smerom je v uličke 
medzi stoličkami umiestnený 
tetrapod, za ním pred iko-
nostasom prenosný ambon. 
Ikonostas pozostáva zo šty-
roch ikon základného radu, 
umiestnených na samostatných 
stojanoch. Za ikonostasom je 
v strede obdĺžnikový prestol 
s evanjeliárom, sedemramen-
ným kovaným svietnikom a na-
prestolným dreveným krížom. 
Kivot je presklenný a zvnútra 
osvetlený večným svetlom. 
Nad sidališčom za prestolom je 
pôvodné okno prekryté odkrý-
vateľnými drevenými krídlami 
s výrezom v tvare trojramen-
ného gréckokatolíckeho kríža 
zvnútra osvieteného žiarivkou. 
Na pravom krídle je obraz bl. 
P. P. Gojdiča a emblém Charity. 
Naľavo od prestola je umiestne-
ný žertveník a na pravej strane 
z pôvodného okna prispôsobená 
sakristia uzavretá skriňovými 
dverami.

Kaplnka so stálou prítom-
nosťou eucharistického Kris-
ta je miestom každodenných 
modlitieb, ktorými pracovníci 
začínajú svoju prácu, slúženia 
svätých liturgií, vysluhovania 
sviatosti zmierenia a je prístup-
ná aj verejnosti. n

Peter Jakub

Kaplnka na Sigorde vznikla 
pri rekonštrukcii bývalej 

lesníckej školy, z ktorej sa stalo 
Centrum pre rodinu zriadené 
otcom arcibiskupom Jánom 
Babjakom.

Centrum sa nachádza 12 km 
od sídliska Sekčov v Prešove, 
v Slanských vrchoch, v rekre-
ačnej oblasti Sigord, medzi 
obcami Kokošovce a Zlatá Baňa. 
Centrum sa nachádza uprostred 
zelene okolitých hôr, lúk a hor-
ského potôčika. Myšlienka otca 
arcibiskupa Jána Babjaka zriadiť 
Centrum pre rodinu vznikla už 
v roku 2007. K samotnej reali-
zácii prípravných dokumentácií 

došlo začiatkom roku 2008. 
Projektantom rekonštrukcie 
bol Ing. arch. Marek Šarišský. 
Rekonštrukcia sa začala v júni 

2008. Stavba bola financovaná 
zo zdrojov Gréckokatolíckeho 
arcibiskupstva v Prešove, za-
hraničných nadácií, sponzorov 

a darcov (oltár, žertveník, oltár-
ne plachty, koberec v kaplnke, 
závesy, obrazy a iné). Samotná 
kaplnka s kapacitou 52 miest na 
sedenie má jednoduché zaria-
denie. Nachádza sa v nej oltár, 
žertveník. Slúži účelom aktivít 
centra (kurzy pre manželov, du-
chovné cvičenia, duchovno-rela-
xačné pobyty rodín...), v nedeľu 
okrem spomínaných aktivít aj 
ľuďom z blízkeho okolia a tým, 
ktorí si vopred dohodnú modlit-
bu osobného príhovoru za svoju 
rodinu.

Práce na rekonštrukcii boli 
ukončené v novembri a kaplnka 
bola posvätená 14. novembra 
2008. Slávnostnú posviacku 
vykonal arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ. n

Kaplnka v Centre pre rodinu na Sigorde
naše chrámy

Kaplnka na Gréckokatolíckej charite v Prešove

IKONOPISECKÁ DIEL A 
ARCHANJELA RAFAELA

LADISLAV NÉMETH
MARTIN EKOVÁ 10, 821 09 BRATISLAVA
WWW.IKONA.SK E-MAIL: DIELNA@IKONA.SK

TEL.: 0905 993 988
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slovo na úvod

„Toľko toho má v moci kríž! Kto ho má, má 
poklad!“ (z homílie sv. Andreja Krétskeho)

V deň, keď Cirkev slávi sviatok Povýšenia 
sv. Kríža nad celým svetom, pripomeňme si 
význam tohto veľkého tajomstva. Svätý Ján 
vo svojom evanjeliu hovorí: „Boh tak miloval 
svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby 
každý, kto v neho verí, mal večný život“ (porov. 
Jn 3, 16). Boží Syn sa učinil zraniteľným, prijal 
prirodzenosť sluhu, bol poslušný až na smrť, 
a to na smrť na kríži. Jeho krížom sme spase-
ní – jeho rany nás uzdravili. Nástroj popravy 
zjavil na Veľký piatok Boží súd nad svetom. 
A ako znel rozsudok? Kríž sa stal prameňom 
života, odpustenia, milosrdenstva, znamením 
zmierenia a pokoja. „S pohľadom upretým na 
Ježiša Krista,“ hovorí svätý Pavol (porov. Hebr 
12, 2). V každodennom kresťanskom živote „je 
starý človek ukrižovaný“ (porov. Rim 6, 6), takže 
kresťan je dokonale oslobodený od hriechu. 
Jeho úsudok je pretvorený múdrosťou kríža. 
Touto múdrosťou sa stane podľa Ježišovho 
príkladu pokorným. Poslušným až na smrť, 
na smrť na kríži. Ešte všeobecnejšie, kresťan 
má kontemplovať svoj vzor – Krista, ktorý „na 
vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, 
aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivos-
ti“ (1 Pt 2, 24). Pohľadom na Ukrižovaného sa 
klaniame tomu, ktorý prišiel, aby na seba vzal 
hriechy sveta a daroval nám večný život. V tejto 
podobnosti môže hrdo zvolať s Pavlom: „Kiežby 
som sa ničím iným nechválil, iba krížom nášho 
Pána Ježiša Krista, v ktorom je svet ukrižovaný 
mne a ja svetu“ (porov. Gal 6, 14). Zjavenie uvá-
dza, že dvaja svedkovia boli umučení tam, kde 
„bol ukrižovaný Kristus“ (porov.  Zjv 11, 8). Tým 
stotožňuje údel Ježišových učeníkov s údelom 

ich učiteľa. Práve toto Ježiš žiadal: „Kto chce ísť 
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž 
a nasleduje ma“ (Mt 16, 24).  Učeník teda nemá 
iba zomrieť sebe samému. Kríž, ktorý nesie, je 
znamením, že umiera svetu, že pretrhol všetky 
prirodzené zväzky, že prijíma postavenie pre-
nasledovaného, ktorému možno aj siahnuť na 
život. No tento jeho kríž je súčasne i znamením 
jeho budúcej slávy. Kríž už nie je potupou, ale 
nárokom na slávu a dôvodom slávy, najprv pre 
Krista a potom pre každého kresťana.

Cirkev nás pozýva, aby sme s hrdosťou a slá-
vou pozdvihli tento Kríž, aby svet uvidel, kam až 
siaha láska Ukrižovaného k ľuďom. Pozýva nás 
vzdávať vďaky Bohu, pretože zo stromu, ktorý 
zrodil smrť, sa opäť zrodil život. Z tohto dreva 
zjavuje Ježiš svoj zvrchovaný majestát, zjavuje, 
že bol pozdvihnutý do slávy.

„Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kris-
tom...“

Medzi nami je ten, ktorý nás miloval až do tej 
miery, že za nás položil život. Ten, ktorý pozýva 
každého človeka, aby sa k nemu s dôverou pri-
blížil. Aby dovolil Božej láske, aby ho premenila.

 

vladyka Peter rusnák
bratislavský eparcha

Zvrchovaný 
majestát
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Tisíce pútnikov prišlo do 
Ľutiny na púť a posviacku 
baziliky

Na najväčšom pútnickom mieste 
Prešovskej gréckokatolíckej archie-
parchie v Ľutine sa 15. a 16. augusta 
zišlo na archieparchiálnej odpustovej 
slávnosti viac ako 20 000 pútnikov, 
ktorí prišli osláviť Zosnutie Presvätej 
Bohorodičky.

7

Ponúkol nám miesto a svoju 
Matku

Slnkom zaliata hora Zvir v Litma-
novej privítala 8. – 9. augusta 
tisíce pútnikov na výročnej 
archieparchiálnej odpustovej 
slávnosti spojenej s posviackou 
liturgického priestoru.

12

Jednota a rodina

V horúcich augustových dňoch nav-
štívil Slovensko zaujímavý hosť – pani 
Myrna Nazzourová z Damasku v Sýrii. 
V 18 rokoch sa jej život začal uberať 
celkom nečakaným smerom.

26



Drahí bratia a sestry,
dnes by som chcel hovoriť o svätých 
Cyrilovi a Metodovi, pokrvných bratoch 
i bratoch vo viere, nazývaných apoštoli 
Slovanov. Cyril sa narodil v Solúne vyso-
kému štátnemu úradníkovi Levovi v roku 
826/7. Bol najmladší zo siedmich synov. 
V detstve sa naučil slovanský jazyk. Ako 
štrnásťročného ho poslali do Konštantíno-
pola, aby sa tam vzdelával a bol spoloč-
níkom mladého cisára Michala III. V tých 
rokoch vnikol do viacerých univerzitných 
predmetov, okrem iného i do dialektiky, 
ktorú ho učil Fótius. Po tom, ako odmietol 
sľubný sobáš, rozhodol sa prijať svätenia 
a stal sa knihovníkom patriarchátu. Krát-
ko nato sa utiahol do kláštora, lebo túžil 
po samote. Čoskoro ho však našli a zverili 
mu vyučovanie posvätných i svetských 
vied. Túto úlohu plnil tak dobre, že si 
vyslúžil prívlastok Filozof. 

Medzitým jeho brat Michal, narodený 
okolo roku 815, po úradníckej kariére 
v Macedónsku v roku 850 zanechal svet, 
aby začal mníšsky život na hore Olymp 
v Bitýnii, kde prijal meno Metod (mníš-
ske meno sa muselo začínať tým istým 
písmenom ako krstné meno) a stal sa 
igumenom kláštora Polychron. Povzbude-
ný bratovým príkladom sa Cyril rozhodol 
zanechať vyučovanie, aby sa utiahol 
na vrch Olymp meditovať a modliť sa. 
Po niekoľkých rokoch – približne v roku 
861 – ho cisárska vláda poverila misiou 
medzi Chazarmi pri Azovskom mori, ktorí 
žiadali, aby im poslali vzdelanca, ktorý by 
vedel diskutovať so Židmi a Saracénmi. 
Cyril sprevádzaný svojím bratom Meto-
dom sa dlhší čas zdržal na Kryme, kde sa 
naučil po hebrejsky. Hľadal telo pápeža 

Klementa I., ktorý tam bol poslaný do 
vyhnanstva. Našiel jeho hrob, a keď sa 
s bratom vracal domov, vzal so sebou aj 
vzácne relikvie. 

Po príchode do Konštantínopola poslal 
cisár Michal III. oboch bratov na Veľkú 
Moravu, lebo knieža Rastislav sa na neho 
obrátil s konkrétnou žiadosťou: „Náš ľud 
odmietol pohanstvo a pridŕža sa kresťan-
ského zákona – nemáme však učiteľa, 
ktorý by nám v našom jazyku vysvetlil 
pravú kresťanskú vieru“ (Život sv. Kon-
štantína-Cyrila). Misia čoskoro dosiahla 
neobvyklý úspech. Bratia preložili liturgiu 
do slovienskeho jazyka a získali si tak 
medzi ľudom veľké sympatie. Vyvolalo to 
však veľkú nevraživosť franského kléru, 
ktorý prišiel na Veľkú Moravu pred nimi 

a toto územie považoval za podriadené 
svojej cirkevnej právomoci. Bratia sa 
preto v roku 867 vydali do Ríma, aby 
dosiahli spravodlivé riešenie. 

Cestou sa zastavili v Benátkach, kde 
mali živú diskusiu so zástancami takzva-
nej trojjazyčnej herézy, ktorí tvrdili, že sú 
len tri jazyky, v ktorých možno chváliť 
Boha: hebrejský, grécky a latinský. Obaja 
bratia sa proti tomu, pochopiteľne, silne 
ohradili. V Ríme Cyrila a Metoda prijal pá-
pež Hadrián II., ktorý im išiel v ústrety so 
slávnostnou procesiou, aby s úctou prijal 
relikvie sv. Klementa. Pápež pochopil 
veľký význam ich výnimočnej misie. Od 
polovice prvého tisícročia sa totiž Slova-
nia vo veľkom počte usadili na územiach 
medzi dvoma časťami Rímskej ríše – 

SloVo SVäTého oTCA

V katechéze generálnej 
audiencie 17. júna sa Svätý 
otec venoval nám blízkym 
slovanským vierozvestom – sv. 
Cyrilovi a Metodovi, bratom 
nielen krvou, ale aj vierou. 

Sv. Cyril 
a sv. Metod
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východnou a západnou –, medzi ktorými 
vládlo napätie. Pápež intuitívne vytušil, 
že slovanské národy by mohli zohrať 
úlohu mosta, a tak prispieť k zachova-
niu jednoty medzi kresťanmi oboch častí 
impéria. Preto bez váhania schválil misiu 
bratov na Veľkej Morave. Prijal a schválil 
používanie slovienskeho jazyka v liturgii. 
Slovienske knihy boli položené na oltár 
Chrámu svätej Márie z Phatmé (Santa 
Maria Maggiore) a liturgia v staroslovien-
čine sa slávila v Bazilikách sv. Petra, sv. 
Ondreja a sv. Pavla.

V Ríme však Cyril vážne ochorel. Cítil, 
že sa blíži jeho smrť, a rozhodol sa 
úplne zasvätiť Bohu ako mních v jednom 
z gréckych kláštorov v meste (pravdepo-
dobne blízko sv. Praxedy). Prijal mníšske 
meno Cyril (Kyrillos; jeho krstné meno 
bolo Konštantín). Naliehavo potom prosil 
brata Metoda, ktorý bol medzičasom vy-
svätený za biskupa, aby neopúšťal misiu 
na Morave a vrátil sa k tamojšiemu ľudu. 
Obrátil sa k Bohu s prosbou: „Pane, môj 
Bože, ... vypočuj moju modlitbu a ochráň 
svoje stádo, ktoré je ti verné a ku ktorému 
si ma poslal... Vysloboď ich z trojjazyčnej 
herézy, zhromaždi všetkých v jednote 
a zachovaj ľud, ktorý si si vyvolil, aby bol 
svorný v pravej viere a správnom viero-
vyznaní“ (Život sv. Konštantína, modlitba 
pred smrťou). Cyril zomrel 14. februára 
869.

Metod, verný úlohe, ktorú prijal spolu 
s bratom, sa nasledujúci rok (870) vrátil 
na Moravu. V Panónii (terajšie Maďarsko) 
opäť narazil na násilný odpor franských 
misionárov, ktorí ho uväznili. Neklesol 
však na duchu a keď bol v roku 873 oslo-
bodený, začal aktívne organizovať Cirkev 
tým, že sformoval skupinu svojich žiakov. 
Práve zásluhou týchto žiakov bola preko-
naná kríza, ktorá nastala po Metodovej 
smrti 6. apríla 885. Niektorí zo žiakov 
boli prenasledovaní a väznení, iní predaní 
do otroctva a odvezení do Benátok, kde 
ich istý konštantínopolský hodnostár 
vykúpil a umožnil im vrátiť sa do krajín 
balkánskych Slovanov. Prijali ich v Bul-
harsku, kde mohli pokračovať v misii 
začatej Metodom a šíriť evanjelium až „na 
územie Rusi“. Boh takto vo svojej tajom-
nej prozreteľnosti využil ich prenasledo-
vanie, aby zachránil dielo svätých bratov, 
ktoré je aj literárne zdokumentované. 

Ak by som mal krátko zhrnúť duchovný 
profil oboch bratov, treba si predovšetkým 
všimnúť nadšenie, s akým Cyril pristupo-
val k spisom sv. Gregora Naziánskeho, od 
ktorého sa naučil chápať význam jazyka 
pri odovzdávaní Zjavenia. Svätý Gregor 
vyjadril túžbu, aby Kristus hovoril skrze 
neho: „Som služobníkom Slova, preto 

sa dávam do služby Slova“. Cyril chcel 
nasledovať Gregora v tejto službe, a preto 
prosil Krista, aby cez neho hovoril po sta-
rosloviensky. Svoje prekladateľské dielo 
uvádza slávnostným zvolaním: „Počujte 
všetci, celý národ sloviensky, počujte 
Slovo od Boha vám zoslané, Slovo, čo 
hladné ľudské duše nakŕmi, Slovo, čo 
um aj srdce vaše posilní, Slovo, čo Boha 
poznávať vás pripraví“ (Proglas). 

Zdá sa, že v skutočnosti už pár rokov 
predtým, ako moravské knieža prišlo 
žiadať cisára Michala III., aby poslal mi-
sionárov do jeho krajiny, Cyril a jeho brat 
Metod obklopení skupinou svojich žiakov 
mali v úmysle pracovať na projekte 
zhrnutia kresťanského učenia v knihách 
písaných v slovienskom jazyku. Vtedy sa 
zrejme ukázala potreba nových grafických 
znakov (grafém), ktoré by viac vyhovovali 
hovorovému jazyku. Tak sa zrodilo písmo 
hlaholika, ktoré bolo neskôr modifikova-
né a na počesť svojho inšpirátora nazva-
né cyrilikou. To bola rozhodujúca udalosť 
v rozvoji slovanskej civilizácie ako takej. 
Cyril a Metod boli presvedčení, že kým 
jednotlivé národy nepočuli Zjavenie vo 
vlastnom jazyku a nečítali ho napísané 
vo vlastnom písme, ešte ho neprijali 
naplno.

Metodova zásluha spočíva v tom, že 
dielo, ktoré začal spolu s bratom, nebolo 
vzápätí prerušené. Zatiaľ čo Cyril Filo-
zof mal sklon ku kontemplácii, Metod 
bol skôr vedený k aktívnemu životu. 
Vďaka tomu neskôr vznikli podmienky 
na to, aby sa ujala tzv. cyrilo-metodská 
myšlienka, ktorá sprevádzala slovanské 
národy v rozličných historických obdo-
biach a podporovala ich kultúrny, ná-
rodný a náboženský rozvoj. Uznal to už 
pápež Pius XI. apoštolským listom Quod 
Sanctum Cyrillum, v ktorom označil 
oboch bratov za „synov Východu, ktorí 
sú podľa vlasti Byzantínci, podľa pôvodu 
Gréci, podľa misie Rimania a podľa ovocia 
apoštoli Slovanov“ (AAS 73, 1981, s. 258 
– 262). 

Cyril a Metod predstavujú naozaj kla-
sický príklad toho, čo sa dnes označuje 
termínom inkulturácia: každý národ musí 
vpustiť do svojej kultúry zjavené posol-
stvo a vyjadriť jeho spásonosnú pravdu 
jazykom, ktorý mu je vlastný. To pred-
pokladá veľmi náročnú prekladateľskú 
prácu, lebo si to vyžaduje nájsť výrazy, 
ktoré vhodne predložia bohatstvo zjave-
ného Slova bez toho, aby sa zmenil jeho 
zmysel. Títo svätí bratia o tom zanechali 
veľmi významné svedectvo, na ktoré 
Cirkev hľadí i dnes, aby z neho čerpala 
inšpiráciu a usmernenie. n

preložila Mária Spišiaková

Modlitba k Roku kňazov
Pane Ježišu, ty si chcel dať cirkvi vo 

svätom Jánovi márii vianneyovi živý obraz 
teba a zosobnenie tvojej pastierskej lásky.

Pomôž nám, aby sme v jeho spoločnosti 
a vedení jeho príkladom dobre prežili 
tento rok kňazov.

daj, aby sme sa od svätého farára z arsu 
naučili, ako nachádzať radosť z toho, že 
budeme dlho zotrvávať v adorácii pred 
najsvätejšou sviatosťou; aké jednoduché 
je tvoje Božie slovo, ktoré nás každý deň 
vedie; s akou nežnosťou tvoja láska prijí-
ma kajúcich hriešnikov; aké posilňujúce je 
dôveryplné oddanie sa tvojej najsvätejšej 
nepoškvrnenej matke; aké je nevyhnutné 
ostražito bojovať proti zlu.

Pane Ježišu, daj, aby sa naši mladí podľa 
príkladu svätého arského farára naučili, 
aká potrebná, pokorná a slávna je kňaz-
ská služba, ktorú chceš zveriť tým, čo sa 
otvoria tvojmu volaniu.

daj, aby sa v našich spoločenstvách, 
podobne ako kedysi v arse, diali zázraky 
milosti, ktoré konáš, keď kňaz dokáže 
„priniesť lásku do svojej farnosti“.

daj, aby láska našich pastierov živila 
a zapaľovala lásku všetkých veriacich, aby 
boli prijaté a uskutočnené všetky povo-
lania a charizmy darované tvojím svätým 
duchom.

no predovšetkým, Pane Ježišu, daj nám 
zápal a pravdivosť srdca, aby sme sa všetci 
mohli obracať na tvojho nebeského otca 
rovnakými slovami, aké používal svätý Ján 
mária vianney, keď sa modlieval:

„milujem ťa, Bože môj, a mojou jedinou 
túžbou je milovať ťa až do posledného 
dychu môjho života.

milujem ťa, Bože môj, nekonečne hodný 
milovania, a radšej chcem zomrieť milujúc 
ťa, ako žiť čo i len okamih bez toho, aby 
som ťa miloval.

milujem ťa, Pane, a prosím ťa len o jednu 
milosť, aby som ťa mohol milovať večne...

Bože môj, ak môj jazyk nemôže v každej 
chvíli povedať, že ťa milujem, chcem, aby 
ti to opakovalo moje srdce pri každom 
mojom dychu.

milujem ťa, ó, môj božský spasiteľ, preto-
že si bol za mňa ukrižovaný, a pretože mi 
umožňuješ, aby som bol za teba ukrižova-
ný tu na zemi.

môj Bože, obdaruj ma milosťou, aby som 
zomrel s láskou k tebe a pritom cítil, že ťa 
milujem“. amen.

(porov. KKc, Trnava : ssv, 1999, 2658.)

roK KŇazov
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n v Kapskom meste v Južnej 
afrike sa od 19. júla do 22. 
júla konala piata konferencia 
Medzinárodnej asociácie aiDS. 
v tejto oblasti je registrovaných 
najviac prípadov pandémie na 
svete. Päťtisíc vedcov, politikov 
a zdravotníckych pracovníkov 
diskutovalo o terapii a prevencii 
tohto ochorenia.

n v Japonskom meste Hirošima 
sa 6. augusta uskutočnila pietna 
spomienka. Počas tejto spomien-
ky starosta mesta hirošima načrtol 
ďalšiu víziu sveta bez jadrových 
zbraní do roku 2020. 
Pietne podujatia, ku ktorým patrí 
aj ekumenické stretnutie s mod-
litbou za mier, pokračovali až do 
9. augusta. v tento deň pred 64. 
rokmi americká armáda zhodila 
druhú atómovú bombu aj na ďal-
šie japonské mesto nagasaki.

n Žiť Eucharistiu v Ázii bola téma 
9. plenárneho zasadnutia združe-
nia ázijských biskupských konfe-
rencií, ktoré sa začalo 10. augusta 
v manile.

n Svetový kongres rodín na 
tému Moderné rodiny – tradičné 
hodnoty otvorili 10. augusta v am-
sterdame. svetový kongres rodín 
je medzinárodná sieť organizácií 
združujúca odborníkov a ľudí dob-
rej vôle z viac ako 60 krajín. 

n násilnosti na kresťanoch 
sa v letných mesiacoch zosilnili 
okrem Pakistanu aj v nepále, kde 
sa pravidelne objavujú prípady 
prenasledovania veriacich a za-
strašovania kňazov hrozbou smrti. 
vyhrážky namierené proti kresťan-
skej komunite podnecujú hindu-
istickí extrémisti, ktorí žiadajú od 
kresťanov zrušenie náboženských 
aktivít a opustenie krajiny. nepál-
ska vláda napriek zložitej situácii 
nereaguje a doposiaľ neprijala 
opatrenia, ktoré by ochránili obča-
nov trpiacich pre vierovyznanie.

n  rok kňazov bude mať na 
budúci rok osobitné ukonče-
nie v podobe medzinárodného 
kongresu kňazov v ríme, ktorý 
bude otvorený 9. júna 2010 v Ba-
zilike svätého Pavla za hradbami. 
Téma medzinárodného kongresu 
kňazov sa zhoduje s ústrednou 
myšlienkou roka kňazov: Vernosť 
Krista, vernosť kňaza.

udalosTi

účastníci stretnutia Konferen-
cie európskych cirkví si 19. 
júla pripomenuli 50. výročie 
ekumenického spolužitia a dia-
lógu. vo francúzskom lyone sa 
hovorilo o období budovania 
ekumenických vzťahov, oslavy 
sprevádzali spevy, hudba, hry 
a výstava čiernobielych foto-
grafií. zúčastnení cirkevní lídri 
vyjadrili názor, že 50-ročnú 
históriu ekumenizmu narúšali 

udalosti ako druhá svetová 
vojna, „studené obdobie“ medzi 
spojenými štátmi a ruskom, 
postavenie berlínskeho múru, 
teroristické útoky 11. septembra 
a napokon vojna v iraku. Pred-
seda Konferencie európskych 
cirkví Jean-arnold de clermont 
povedal, že v súčasnosti už cirkvi 
dokážu kriticky zhodnotiť svoje 
chyby a slabé miesta. „Je čas, 
aby sme sa kajali, ale tiež mali 

nádej, pretože s Božou milosťou 
môžeme začať odznova.“

na 13. výročnom zasadnutí 
Konferencie európskych cirkví 
sa zišlo približne 750 pravo-
slávnych, protestantských, sta-
rokatolíckych a anglikánskych 
predstaviteľov. na diskusiách sa 
zúčastnili aj katolícki lídri, ktorí 
síce nepatria do Konferencie eu-
rópskych cirkví, ale na stretnutie 
boli prizvaní.

V Lyone sa hovorilo o budovaní ekumenických vzťahov 

Ruský zákon o výučbe náboženstva  
prináša ústupky aj Katolíckej cirkvi
Katolícka cirkev v rusku uvítala 
21. júla nový školský zákon, 
ktorý zavádza náboženstvo do 
výučby vo verejných stredných 
školách. Po desaťročných de-
batách o náboženskej reforme 
školstva tak ruská administratíva 
konečne schválila dlho očaká-
vaný povoľovací dokument pre 
približne 12-tisíc škôl. schválený 
protokol prináša pre rodičov 
stredoškolákov možnosť voľby 
medzi štúdiom náboženstva 
alebo etickej výchovy. školy, 
ktorých stredoškolskí žiaci sú vo 

väčšine pravoslávnymi kresťan-
mi, moslimami, židmi či budhis-
tami, budú môcť uskutočňovať 
svoju náboženskú výučbu. hoci 
sa nový zákon priamo netýka 
katolíckeho náboženstva, ar-
cibiskup arcidiecézy v moskve 
Paolo Pezzi sa k zmenám vyjadril 
pochvalne a podotkol, že doku-
ment prekonal protináboženské 
nálady v postkomunistickej 
sovietskej krajine. „Podľa môjho 
názoru je to znak, že je v dnešnej 
dobe silná túžba odhaliť podsta-
tu života, ktorej súčasťou je ná-

boženstvo,“ povedal arcibiskup 
a dodal: „chápeme, že krajina má 
väčšinovú pravoslávnu komuni-
tu, preto sú ústupky namierené 
prevažne na pravoslávnych kres-
ťanov.“ arcibiskup Pezzi napriek 
tomu zdôraznil, že nový zákon 
zahŕňa aj potreby menšinovej 
Katolíckej cirkvi a odkazuje na 
katolicizmus s rešpektom. Ka-
tolícki predstavitelia tak vďaka 
zákonu plánujú do budúcnosti 
žiadať výučbu katolíckeho ná-
boženstva v školách, kde bude 
dostatočný záujem.

„Kresťania na celom svete sa 
musia zjednotiť na obranu mie-
ru a ľudských práv na Blízkom 
východe,“ povedal 17. júla anti-
ochijský patriarcha sýrie ignác 
youssef iii. younan počas náv-
števy sýrsko-katolíckeho Kos-
tola najsvätejšieho srdca Ježiša 
Krista v los angeles. Patriarcha 
v rozhovore pre denník The Ti-
dings zdôraznil, že asi 45 percent 
zo 160-tisíc sýrskych katolíkov 
žije mimo Blízkeho východu.

Patriarcha prišiel do spojených 
štátov z libanonu v roku 1986 
ešte ako misijný kňaz slúžiť sýr-
sko-katolíckemu spoločenstvu. 
založil tri farnosti, vrátane prvej 
misie Panny márie osloboditeľky 
v new Jersey, najsvätejšieho 
srdca Ježiša Krista v severnom 
hollywoode a Farnosť Panny 
ustavičnej pomoci v san diegu 
v Kalifornii. v roku 1995 ho Ján 
Pavol ii. vymenoval za prvého 
biskupa novej diecézy Panny 
márie osloboditeľky pre sýrsko-

katolíckych veriacich bývajúcich 
v usa a Kanade.

antiochijský patriarcha tiež ko-
mentoval nedávne útoky na šesť 
kresťanských cirkví v Bagdade 
v iraku a poznamenal, že násilie 
páchané na kresťanoch sa od 
roku 2003 zvyšuje. „naše preži-
tie,“ uzavrel patriarcha, „závisí 
od kresťanskej jednoty. všetci 

kresťania na Blízkom východe, 
vrátane katolíkov, pravoslávnych 

a protestantských veriacich, mu-
sia spolupracovať na naplnení 
poslania svedectva evanjelia 
a učiť sa vyzývať k tolerancii, 
láske a mieru spoločne, nie oso-
bitne. charakteristík, ktoré nás 
spájajú, je viac ako tých, ktoré 
nás rozdeľujú.“

Naše prežitie závisí od kresťanskej jednoty
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Tisíce pútnikov prišlo do Ľutiny na púť 
a posviacku baziliky
(Ľutina, Ľubomír Petrík) na 
najväčšom pútnickom mies-
te Prešovskej gréckokatolíckej 
archieparchie v Ľutine sa 15. 
a 16. augusta zišlo na archiepar-
chiálnej odpustovej slávnosti 
viac ako 20 000 pútnikov, ktorí 
prišli osláviť zosnutie Presvätej 
Bohorodičky.

Tohtoročná púť bude v histórii 
zapísaná zlatými písmenami, 
pretože bola zakončená po-
sviackou rozšírenej a obnovenej 
baziliky minor, ktorá je od roku 
1988 jedinou gréckokatolíckou 
bazilikou na slovensku a po 
rozšírení o viac ako 350 m2 má 
dve priestranné bočné lode. 
Pravá loď bude slúžiť aj ako 

farská kaplnka, a preto v nej 
bol inštalovaný zreštaurovaný 
historický ikonostas a oltár. Práce 
na rozšírení a obnovení baziliky 
prebiehali z iniciatívy vladyku 
Jána Babjaka sJ od roku 2007, ale 
už v roku 2006 bola vymenená 
strecha baziliky.

na slávnosti sa zúčastnili traja 
arcibiskupi: prešovský arcibiskup 
a metropolita Ján Babjak sJ, sek-
retár Kongregácie pre východné 
cirkvi arcibiskup cyril vasiľ sJ, 
bývalý sekretár Kongregácie 
pre kauzy svätých arcibiskup 
edward nowak a šiesti biskupi: 
košický eparcha milan chautur 
cssr, bratislavský eparcha Peter 
rusnák, gréckokatolícky exarcha 
z nemecka Peter Kryk, gréckoka-

tolícky exarcha z odesy (ukraji-
na) vasiľ ivasiuk, žilinský biskup 
Tomáš Galis a emeritný pomocný 
biskup z Prahy Ján eugen Kočiš. 
hlavným slúžiteľom slávnostnej 
nedeľnej archijerejskej svätej 
liturgie na ľutinskej mariánskej 
hore bol vladyka cyril vasiľ sJ. 
v homílii povedal: „Častým ob-
razom dnešného človeka je, že 
putujúc životom blúdi a nevie 
odpovedať na základné otázky 
– kto si, kam máš namierené. 
Táto mariánska púť je tiež istým 
obrazom putovania životom. 
v púti je prítomný prvok hľadania 
odpovede na otázku o našich 
životných cestách. Tu môžeme 
preveriť naše životné cesty od 
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križovatky ku križovatke. vidíme 
Pannu máriu, ktorá je ochotná 
ísť až po kríž. až dokiaľ to chce 
Pán. aj naše putovanie životom, 
ak pripustíme, že náš život má 
zmysel a cieľ, môžeme prirovnať 
k putovaniu Panny márie, ktoré 
môže byť vzorom pre náš život. 
my už máme jednu výhodu – 
evanjelium, ktoré je ako mapa 
pre správnu orientáciu na našej 
životnej púti. ak budeme takto 
putovať, nebudeme mať prob-
lém odpovedať na základné 
životné otázky.“

archijerejskú sv. liturgiu spe-
vom sprevádzal haličský komor-
ný zbor Jevšan z Ľvova a boho-
slovci prešovského seminára. 
Pútnici z Ľutiny zaslali svätému 
otcovi Benediktovi Xvi. pozdrav-
ný list.

v závere svätej liturgie nechý-
balo poďakovanie dobrodincom, 
ktorí prispeli na rozšírenie bazi-
liky. vladyka Ján sa zároveň po-
ďakoval farárovi v Ľutine otcovi 
Petrovi Borzovi a za jeho prácu 
ho vyznamenal zlatým krížom. 
veriacim povedal, že pred mesia-
com ustanovil aj správcu baziliky, 
ktorým je otec michal leščišin.

v sobotu večer slávil v priamom 
prenose rádia lumen archi-
jerejskú svätú liturgiu vladyka 
Ján Babjak sJ v spoločenstve 
s arcibiskupom edwardom no-
wakom a vladykom Petrom 
Krykom. Po tejto svätej liturgii 
sa uskutočnila časť posviacky 
v bazilike. vladyka Ján posvätil 
zreštaurovaný neskorobarokový 
ikonostas a oltár z prelomu 18. 
a 19. storočia z novej Polianky, 
kde sa už neslávia sväté liturgie. 
reštaurovanie prebiehalo od 
roku 2005. v homílii povedal: 
„môžeme obrazne povedať, že 
pozícia marty sa teraz v našej 
bazilike skončila. veď sa skončili 
mnohé práce a robotníci sa rozišli 
do svojich firiem. Bude sa praco-
vať už iba vonku v okolí baziliky. 
nás všetkých teraz čaká pozícia 
márie. nie je to ničnerobenie, 
ale pozorné počúvanie Pána, 
uvažovanie o jeho slove a sústre-
dená modlitba. v Panne márii sa 
zlučujú obidve úlohy sestier, tak 
marty, ako aj márie. ona robila 
službu, napr. Ježišovi a Jozefovi 
ako marta a ako mária počúvala 
dychtivo všetky slová svojho 

syna Ježiša. Jedna i druhá služba 
je nám potrebná.“ Pred svätou 
liturgiou v bazilike minor sa pút-
nici modlili akatist a ruženec. Po 
liturgii nasledovalo celonočné 
bdenie, ktorého súčasťou bolo 
vyloženie uspenskej plaščenice 
s vyobrazením zosnulej Presvätej 

Bohorodičky. v nedeľu plaščenicu 
niesli kňazi v liturgickom sprievo-
de na ľutinskú mariánsku horu.

Program púte sa začal v sobotu 
popoludní posvätením vody 
na hore a počas obidvoch dní 
pokračoval súčasne aj na hore, 
aj v bazilike a ponúkal priestor 

všetkým vekovým kategóriám. 
na hore prebiehal program pre 
najmenších, ktorý pripravilo 
hnutie erko. Po ňom mnohých 
oslovil evanjelizačný program 
skupiny anastasis a Kruciaty oslo-
bodenia človeka. hnutie svetlo 
– Život malo už tradične krížovú 
cestu pre mladých. Polnočnú 
archijerejskú svätú liturgiu na 
hore, ktorú zabezpečovali bratia 
a sestry z neokatechumenátnej 
cesty, slávil vladyka Peter rus-
nák, ktorý v homílii zdôraznil, čo 
všetko nám Boh v našom živote 
poodpúšťal. my však nemáme 
milosrdné srdce. Božie slovo nás 
pozýva byť milosrdnými tak, ako 
je s nami dennodenne milosrdný 
náš nebeský otec. „z ľudských síl 
toho nie sme schopní, ale Boh má 
moc pôsobením ducha, slova 
a eucharistie to v nás urobiť, aby 
sme mohli svedčiť o jeho láske 
a milosrdenstve nie rečami, ale 
životom.“

duchovný program v bazilike 
a na hore pokračoval celú noc. 
Pri svätých liturgiách sa v liturgic-
kých prosbách pútnici modlili aj 
za duše zosnulých baníkov a zá-
chranárov z handlovej.

na púti sa zúčastnil aj predseda 
Prešovského samosprávneho 
kraja Peter chudík, poslanci nr 
sr Jozef halecký a Jaroslav ivan-
čo a ďalší vzácni hostia.

Pútnici privítali a ocenili nový 
vzhľad baziliky, ktorý sa pre 
všetkých stal symbolom pozva-
nia neustále zveľaďovať chrám 
živého Boha v našom každoden-
nom živote.
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(Klokočov, michal hospodár) na 
najvýznamnejšom pútnickom 
mieste Košickej eparchie v Klo-
kočove sa 8. – 9. augusta konala 
centrálna púť k Božej matke.

sobotňajší program sa začal 
mariánskym molebenom a po-
kračoval veľkou večierňou s lí-
tiou, ktorú slávil otec marcel 
Gecej. Tradičné svätenie vody 
vykonal otec Pavol Bardzák aj 
pri novozreštaurovanej studni. 
modlitbu posvätného ruženca, 
ktorú s meditáciami viedli ctihod-
né sestry služobnice, obetovali 
za kňazov celej gréckokatolíckej 
metropolie. do programu večera 
sa zapojila aj mládež z Trnavy 
pri laborci s pásmom k roku 
kňazov.

Pred večernou archijerejskou 
liturgiou vladyka milan chautur, 
košický eparcha, posvätil plaš-
čenicu s vyobrazením tajomstva 
sviatku máriinho zosnutia. Plaš-
čenicu vyhotovil otec róbert 
demko zo spolku ikonopiscov 
a po posvätení slúžila ako ana-
logion (na uctievanie). v kázni 
vladyka milan načrtol problém 
pocitu nedocenenosti, ktorý 

majú dnes mnohí, najmä úspešní 
ľudia. „sviatok máriinho vzatia 
do neba nám ukazuje, že Boh 
vie doceniť ľudskú poslušnosť 
a ochotu. mária prijala Božiu vôľu 
bez výhrad. nedbala na mienku 
ľudí, ale snažila sa pochopiť 

Boha. Preto získala to najvyššie 
docenenie od Boha – slávu neba,“ 
povedal vladyka.

Po sv. liturgii nasledovali dialó-
gy s pozvanou odborníčkou na 
rodinnú výchovu pani Teréziou 
lenczovou z Bratislavy. z jej úst 

zazneli jasne formulované rady 
na zvládnutie výchovy v kresťan-
skom duchu uprostred sekulár-
nej kultúry. dôležitosť správnej 
výchovy vyzdvihol aj vladyka 
milan, keď v rámci programu Púť 
k rodine tematicky zameral celý 

rok 2009 na problematiku vý-
chovy. nedopovedané problémy 
s výchovou boli predložené naj-
vyššiemu pedagógovi – Kristovi 
v eucharistickej pobožnosti. Pres-
ne o polnoci slávil božskú liturgiu 
otec protopresbyter František 

Puci. nasledovala pobožnosť 
krížovej cesty, ktorú predviedli 
mladí hraným spôsobom.

v nedeľu ráno davy pútnikov 
zobúdzalo jasné slniečko. archi-
jerejskú liturgiu slávili vladykovia 
milan chautur a Peter rusnák 
z Bratislavy. v kázni biskup rus-
nák vyzdvihol nadprirodzenú 
krásu Bohorodičky. „len ten, kto 
je v tomto živote spojený s Bo-
hom, môže očakávať, že s ním 
bude spojený aj v nebi. Preto sa 
podľa vzoru Panny musíme učiť 
počúvať Boha a plniť jeho vôľu,“ 
povedal kazateľ. spevom sprevá-
dzal slávenie zbor sv. cyrila a me-
toda z Košíc. Po sv. liturgii prečítal 
otec cyril Jančišin pozdravný 
telegram svätému otcovi Bene-
diktovi Xvi. na záver slávnosti 
vladyka milan predniesol v chrá-
me pred kópiou milostivej ikony 
zasväcujúcu modlitbu za jednotu 
a lásku v rodinách. množstvo 
pútnikov počas odpustu znova 
odhalilo kresťanskú perspektívu 
svojho života a načerpalo sily do 
ďalších dní. hlavnú sv. liturgiu 
v priamom prenose vysielala sTv 
a Tv luX.

Putovali k Márii i k rodine

(Prešov, Ľubomír Petrík) množ-
stvo veriacich sa v stredu 5. au-
gusta stretlo v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove s pani myrnou 
(máriou) nazzourovou z damas-
ku. v prítomnosti vladyku Jána 
Babjaka sJ vydala pred všetkými 
svedectvo o Pánových zázrakoch 
v jej živote, jednote a rodine.

Pani myrna je gréckokatolíčka 
– patrí do melchitskej cirkvi. v an-
tiochijskej cirkvi nastal rozkol po 
chalcedónskom sneme v roku 
451. Pravoverní, ktorí prijali ná-
uku snemu o dvojakej Kristovej 
prirodzenosti, zostali v menšine 
a nazvali ich melchitmi, teda ci-
sárskymi. Je to východná katolíc-
ka cirkev. majú byzantský obrad 
a liturgiu ako gréckokatolíci na 
slovensku. ich liturgický jazyk je 
však arabčina.

vo svojom svedectve v Prešove 
myrna zdôraznila, že Pán Ježiš od 
nás chce, aby sme boli svedkami 
jeho lásky. Pani myrna a grécko-
katolícky kňaz elias zahlaoui prišli 

do Prešova na pozvanie vladyku 
Jána Babjaka sJ. Po spoločnom 
obede v arcibiskupskej reziden-
cii a po hodinovom stretnutí 
myrny s veriacimi slávil vladyka 
v katedrále archijerejskú svätú 
liturgiu. v nedeľu 9. augusta vy-
dala svoje svedectvo o jednote 
a rodine pani myrna na hore zvir 
v litmanovej, kde sa zúčastnila 
na výročnej archieparchiálnej 
odpustovej slávnosti.
(Košice, michal hospodár) na 
sviatok Premenenia Pána 6. au-
gusta prijala p. myrna nazzouro-
vá pozvanie košických biskupov 
na osobné stretnutie a podelenie 
sa o jej osobitnú charizmu. v do-
poludňajšom programe nav-
štívila rezidenciu vladyku milana 
chautura, košického eparchu. 
v atmosfére veľkého očakávania 
niekoľkých desiatok poslucháčov 
predstavil jej duchovný vodca 
otec elias zahlaoui prostredie, 
život a okolnosti tejto apoštolky 
jednoty medzi súčasnými kres-

ťanmi a ľuďmi vôbec. v plodnej 
diskusii sa myrna nazzourová 

v rodnej arabčine podelila so 
svojou víziou zjednoteného 
sveta, keď doslova povedala: 
„cirkev nie je rozdelená, len my 
ľudia ju rozdeľujeme. Jednota 
je to, že akceptujeme druhého 
takého, aký je. Pravá jednota je 
jednotou sŕdc. ak tej nebude, 
vonkajšia jednota je zbytočná“. 

Kriticky sa vyjadrila k súčasnému 
realizovaniu jednoty v cirkvi.

na záver stretnutia vladyka 
milan poďakoval vzácnym hos-
ťom za návštevu a zvestovanie 
posolstva o jednote, ktorá je 
taká dôležitá pre súčasný svet. 
v popoludňajších hodinách sa 
myrna nazzourová so sprievo-
dom stretla s veriacimi Košíc vo 
veľkej sále magistrátu.

Myrna Nazzourová vydávala svedectvo medzi gréckokatolíkmi

 
sn

ím
ka

: T
er

éz
ia

 P
liš

ko
vá

 
sn

ím
ka

: m
ár

ia
 Ž

ar
na

yo
vá

9 sloVo   18 – 19|2009



(Prakovce, michal hospodár) 2. 
augusta sa vo farnosti Prakov-
ce (okres Gelnica) uskutočnila 
posviacka nového chrámu sv. 
cyrila a metoda. v obrade po-
sviacky vladyka milan chau-
tur, košický eparcha, prednášal 
prosby k Bohu za zachovanie 
tohto nového príbytku na Božiu 
slávu a posvätenie človeka. Po 
pomazaní stien interiéru svä-
tým myrom nasledoval trojitý 
sprievod okolo chrámu s nese-
ním antimenziona. Po príprave 
nového prestola sa mohla začať 
sv. liturgia. v kázni vladyka milan 
uviedol, že časy, keď sa chrámy 
zatvárali a nedovoľovalo sa stavať 

nové, sú za nami. v tejto pomer-
ne veľkej obci sa gréckokatolícki 
veriaci stretávali na bohosluž-
bách v provizórnych priestoroch 
už niekoľko rokov. na záver 

slávnosti sa vladyka milan aj 
duchovný správca martin Pavuk 
poďakovali všetkým za obetavosť 
pri tomto diele.

n Prázdninové stretnutie 
detí a mládeže sa uskutočnilo 
7. – 11. júla v hrabskom. Témou 
stretnutia bol príbeh o samari-
tánke. na stretnutí sa zúčastnilo 
42 mladých vo veku 12 – 18 
rokov z hrabského, malcova, 
Kružlova, Petrovej, Krížov, Barde-
jova, Kapišovej a ďalších farností. 
o účastníkov sa staralo osem 
animátorov a dvaja kňazi.

monika Frišničová

n Deti a mládež sa stretli na 
„Olympijských hrách“ v Ti-
chom Potoku. účastníci 23. 
júla vzájomne zápolili v ľahších 
i ťažších disciplínach. hry, na 
ktoré sa deti tešia celý rok, 
každoročne organizuje obecný 
úrad v Tichom Potoku a občian-
ske združenie šteľbach.

eva hricíková

n vladyka Peter rusnák na 
odpuste v trenčíne v nedeľu 
26. júla slávil archijerejskú sv. 
liturgiu v Kaplnke sv. anny pri 
príležitosti 5. výročia zriade-
nia gréckokatolíckej farnosti. 
archijerejskú sv. liturgiu spolu 
s vladykom slávili otcovia igor 
cingeľ, Peter sabol, stanislav 
diheneščík a radovan andrejko. 
Po slávnostnej sv. liturgii veriaci 
poďakovali vladykovi i ostatným 
kňazom za návštevu.

igor cingeľ

n 26. júla sa v Sečovskej 
Polianke konala archieparchi-
álna odpustová slávnosť Panny 
márie Karmelskej a sv. proroka 
eliáša. hlavným celebrantom bol 
vladyka Ján Babjak sJ, prešovský 
arcibiskup a metropolita. litur-
giu svojím spevom sprevádzal 
chrámový a mládežnícky zbor 
pod vedením p. andreja valen-
číka a sl. Ľubomíry šalatovej. 
slávnosť bola ukončená mnoho-
litstvijem a myrovaním.

Jozef novický

n v Šumiaci 2. augusta uviedol 
vladyka Peter rusnák do úradu 
nového farára otca Františka 
Takáča. Pred slávnostnou archi-
jerejskou sv. liturgiou vladyka 
zverejnil vymenúvací dekrét 
a odovzdal novému farárovi kľú-
če od chrámu. Pri tejto príležitos-
ti si veriaci spomínali aj na otca 
Jána zavackého, ktorý farnosť 
spravoval od r. 2003 a v súčas-

(slovinky, vladimír varga) svoje 
rozhodnutie o ustanovení gréc-
kokatolíckeho chrámu svätého 

veľkomučeníka Juraja v slovin-
kách za ďalšie celoeparchiálne 
odpustové miesto Košickej epar-

chie slávnostne a oficiálne vyhlá-
sil vladyka milan chautur, košický 
eparcha, 5. júla v sečovciach. Pri 
tejto príležitosti povedal, že slo-
vinky sa stávajú pútnickym mies-
tom zasväteným mučeníkom. 
Takto sa slovinky stali piatym 
hlavným odpustovým miestom 
Košickej eparchie.

v piatok 17. júla, na sviatok 
bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča, 
bol tento historický dekrét sláv-
nostne prečítaný a odovzdaný 
veriacim v slovinkách. Pri tejto 
príležitosti boli počas troch dní 
vystavené v chráme svätého veľ-
komučeníka Juraja k úcte relikvie 
bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča.

Košická eparchia vyhlásila nové odpustové miesto

(nižný Tvarožec, -ver) 20. – 21. 
júla sa deti a mládež z vyšného 
a nižného Tvarožca stretli na 
Dňoch sv. proroka Eliáša, ktoré 
sa začali spoločnou modlitbou 
s otcom Pavlom vaľkom. Potom 
si pozreli film o sv. prorokovi eliá-
šovi a elizeovi. v programe oboch 
dní súťažili vo vedomostnom 
teste o živote prorokov a o od-
pustových miestach gréckokato-
líckej metropolie. Po ich skončení 
nasledovali športové hry.

Mladí z Tvarožca spoznávali proroka Eliáša

V Prakovciach sa tešia novému chrámu 

(michalovce, metod lukačik 
cssr) Pri príležitosti 50. výročia 
mučeníckej smrti blahoslavené-
ho metoda dominika Trčku cssr 

vydala michalovská viceprovin-
cia redemptoristov strieborné 
a bronzové medaily. sadrový 
model vyrobil štefan novotný. 

Kúpou medaily darcovia podpo-
ria apoštolát gréckokatolíckych 
redemptoristov.

Medaila blahoslaveného Metoda Trčku CSsR 
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nosti je v rekonvalescencii po 
zdravotných ťažkostiach. otec 
zavacký bude aj naďalej pôsobiť 
vo farnosti ako výpomocný du-
chovný. viac informácií o šumia-
ci sa možno dozvedieť na www.
sumiac.sk.

František Takáč

n v úvode augustovej fatim-
skej soboty v Klokočove sa 
kňazi pomodlili časť z liturgie 
hodín a biblista róbert Jáger 
predniesol úvahu na tému jed-
noty cirkevného spoločenstva 
a rodiny podľa biblického mo-
delu. archijerejskú liturgiu slávil 
vladyka milan chautur. v závere 
bol moleben k Presvätej Bohoro-
dičke a tematické dialógy o tom, 
ako najlepšie prežívať mariánske 
púte na duchovné obohatenie.

michal hospodár

n telgártčania 8. augusta 
vystúpili na Kráľovu hoľu. 
K miestnym z Telgártu sa pridali 
aj veriaci z farností vernár a Po-
prad vo veku od 5 do 67 rokov. 
Púť sa začala spoločnou mod-
litbou v chráme. výstup sa začal 
v šumiaci. 40 pútnikov sa zasta-
vilo pri kríži, kde sa pomodlili 
desiatok ruženca. na samotnom 
vrchu pútnikov čakal nádherný 
výhľad na všetky svetové strany. 
vďaka patrí otcovi markovi Ka-
ľatovi za dobrý nápad a organi-
záciu, pánovi starostovi vernára 
vladimírovi macurákovi za poži-
čanie avie a účastníkom výstupu 
za radosť zo spoločenstva.

marián sabol

n K štátnemu smútku sa 
pripojili aj gréckokatolíci 
v Šarišských Michaľanoch. 12. 
augusta sa počas večernej sv. 
liturgie modlili za zosnulých ba-
níkov a ich rodiny a po skončení 
liturgie slávili panychídu pri kríži 
pred kaplnkou. K modliacim sa 
pripojilo aj niekoľko veriacich 
západného obradu.

František Fedor

n na 16. augusta pripadlo 
70. výročie úmrtia alojza 
Máriu Chmeľa. Tento sloven-
ský kandidát na blahorečenie 
(mladý bohoslovec z rehole 
bosých augustiniánov, rodák zo 
spišskej starej vsi) zomrel v r. 
1939 v ríme, kde spočívajú jeho 
telesné ostatky.

(osturňa, Ľuboslava cupráková) 
mladí z rôznych kútov východ-
ného slovenska prežili v čase od 
22. – 30. júla v osturni 9 prázd-
ninových dní. o 90 účastníkov 
tábora sa staralo 14 animátorov 
a 2 kuchárky. mottom stretnutia 
bol citát: „máme nádej v živého 

Boha“. mladí zažili kus veľkej 
zábavy, ale predovšetkým mohli 
veľa načerpať z liturgických slá-
vení, prednášok a pekne pripra-
venej práci v skupinách. Bratia 
bohoslovci pripravili bohatý 
liturgický program. najmocnej-
šími časťami bola v piatok litur-

gia zmierenia, ktorú slúžil otec 
Juraj Baran a otec marek Kaľata, 
a celonočné bdenie z nedele na 
pondelok, ktoré viedol otec mi-
chal Bučko. rozlomiť Božie slovo 
prišli aj ďalší kňazi: otec Paločko, 
otec urvinitka, otec šimko, otec 
székely, otec sochovič.

V Osturni obnovili nádej v živého Boha

(Krížová ves, róbert neupauer) 
800 účastníkov navštívilo 25. júla 
v Krížovej vsi 4. ročník FestRomu 
– festivalu rómskej gospelovej 
hudby. v programe nechýbali 
divadlá, tanec a vystúpenia slo-
venských a rómskych gospelo-
vých skupín: esPé, F6, s2G band, 
Jekh drom, manna, chváliaci 
tím, zbor sv. Kataríny, romaňi 
star a iní. hlavnú tému festivalu 
Džaha tuha (Pôjdeme s tebou) 
priblížil otec Ján Buc. Festival 
navštívil aj spišský pomocný 
biskup mons. štefan sečka. o dô-
ležitosti vzdelávania rómov vo 

svojom osobnom svedectve 
hovoril riaditeľ Ján hero. Priblížil 
činnosť osemročného gymnázia 
v Kremnici, ktoré navštevujú 
talentované rómske deti. dobrá 
atmosféra FestRomu vyvrcholila 
pri záverečnej modlitbe za róm-
sky národ.

Festivalu predchádzala kon-
ferencia o umení a vzdelávaní 
ako spôsobe formácie, ktorú 
navštívilo asi 80 animátorov, pas-
toračných a sociálnych pracovní-
kov pracujúcich medzi rómami. 
Povzbudenie do ďalšej služby 
mohli načerpať pri sv. omši, 

spoločnej modlitbe za rómsky 
národ, ako aj z prednášok otca 
martina mekela z Pastoračného 
centra rómov v Čičave, rastislava 
zubaja z občianskeho združenia 
Horúci tím, anny Jurgovianovej, 
zástupkyne riaditeľky súkrom-
nej strednej odbornej školy 
v Kežmarku, róberta neupauera 
z rómskeho duchovno-spolo-
čenského strediska v Krížovej vsi 
a otca štefana hrbčeka, kaplána 
v spišskej Belej. Podujatie finanč-
ne podporili ministerstvo kultúry 
sr a združenie kresťanských 
spoločenstiev mládeže.

Bohatý FestRom posunul Rómov bližšie k Bohu

(Prešov, Ľubomír Petrík) na po-
zvanie prešovského arcibiskupa 
a metropolitu Jána Babjaka sJ pri-
cestoval v piatok 31. júla na náv-
števu Prešovskej archieparchie 
apoštolský nuncius na slovensku 
arcibiskup mons. mario Giordana, 
aby spoznal túto miestnu cirkev. 
spolu s kňazom marcosom a. 
somarribom, ktorý pochádza 
z nikaraguy a pôsobí v arcidie-
céze miami v usa, v spoločnosti 
vladyku Jána navštívili Červený 

kláštor, kde splavovali dunajec, 
gréckokatolícky chrám vo veľkom 
lipníku, horu zvir v litmanovej, 
otcov redemptoristov v starej 
Ľubovni, gréckokatolícke dre-
vené chrámy v lukove-venecii 
a Krivom a rímskokatolícky v her-
vartove. v Bardejove navštívili 
rímskokatolícku baziliku minor 
zasvätenú sv. egídiovi a gréckoka-
tolícky farský chrám sv. apoštolov 
Petra a Pavla. cestou do Prešova 
sa zastavili v Ľutine.

v nedeľu 2. augusta slávil vla-
dyka Ján Babjak spolu s otcom 
nunciom archijerejskú svätú 
liturgiu na archieparchiálnej od-
pustovej slávnosti Premenenia 
Pána na Bukovej hôrke. zároveň 
vladyka udelil kňazské svätenie 
diakonovi Teodorovi marošovi 
Kosťovi osBm. na konci slávnosti 
mons. Giordana pozdravil pútni-
kov a zablahoželal novokňazovi. 
Popoludní apoštolský nuncius 
odcestoval do Bratislavy.

Apoštolský nuncius navštívil Prešovskú archieparchiu

(Telgárt, zuzana sabolová) v le-
soch nízkych Tatier neďaleko 
obce Telgárt vyviera čistý pra-
meň, nad ktorým už v roku 1940 
postavili veriaci kaplnku Presvätej 
Bohorodičke. v nedeľu 2. augusta 
sa veriaci spolu so svojím kňa-
zom vydali na púť, aby prameň 
posvätili. sprievod sa začal pred 
chrámom modlitbou ruženca. Po 
posvätení sa poďakovali p. an-
drejovi šramkovi, ktorý zhotovil 
novú drevenú kaplnku. na toto 
miesto putujú veriaci farnosti aj 
na veľkú noc, keď sa o polnoci 
z veľkého štvrtka na veľký piatok 
modlia krížovú cestu.

Prameň nad Telgártom chráni nová kaplnka 
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Slávnostnou archijerejskou svätou 
liturgiou vyvrcholila v nedeľu 9. au-
gusta dvojdňová výročná archiepar-

chiálna odpustová slávnosť na hore Zvir 
v Litmanovej. V otvorenom liturgickom 
priestore prešovský arcibiskup a metro-
polita Ján Babjak SJ posvätil najprv nový 
ikonostas s ikonami, ktoré napísala Emília 
Dankovčíková z Košíc, potom zrekonštru-
ovanú a rozšírenú kaplnku zjavenia, teda 
pôvodného majdanu, a nové kaskády 
s lavičkami pre pútnikov v areáli hory. 
„Urobili sme to pre vás pútnikov, aby ste 
sa tu dobre cítili a mali čo najhlbší zážitok 
a duchovný prospech z návštevy tohto 
mariánskeho pútnického miesta,“ pove-
dal vladyka na začiatku homílie. Podľa 
odhadu viac ako pätnásť tisíc veriacich 
ďalej povzbudil týmito slovami: „Boh má 
s nami nesmiernu trpezlivosť a pozýva 
nás do tohto úžasného prostredia, ktoré 
už pri stvorení pripravil pre nás. Ježiš nás 
chce vyslobodiť z našich slabostí, ktorými 
sme poviazaní a robí to aj cez jeho a našu 
Matku Pannu Máriu. Prichádzate tu modliť 
sa a počúvať Božie slovo, aby ste ho prijali 
nielen do uší, ale aj do srdca a života, tak 
ako to robila Presvätá Bohorodička. Jej 
najväčšou túžbou bolo počúvať Božie slo-
vo, ktoré uchovávala vo svojom srdci, roz-
jímala nad ním a hlavne podľa neho žila.“ 
Spomenul aj novú encykliku Svätého Otca 
Benedikta XVI. Caritas in veritate (Lás-
ka v pravde) a položil otázku: „Kto nás 
vedie k poznaniu lásky a pravdy? Iba Ježiš 
Kristus, Boží Syn.“ V súvislosti s Rokom 
kňazov veriacich vyzval: „Modlite sa za 
nás kňazov, aby sme vám mohli horlivo, 
pokorne, v poníženosti, s láskou a v prav-
de slúžiť.“

Spevom svätú liturgiu sprevádzal zbor 
Chryzostomos z Vranova nad Topľou. 
Nedeľný program sa začal uctením ikony 
Presvätej Bohorodičky. Po svätom ružen-
ci a akatiste  sa o 9.00 hod. pútnikom 
prihovorila vizionárka Myrna Nazzourová 
z Damasku. Vyrozprávala im svoj príbeh, 
podelila sa so svojou mystickou skúse-
nosťou a ochotne odpovedala na otázky 

pútnikov. Všetkých povzbudila k jednote 
a k rodinnému životu s Kristom uprostred. 
Stretla sa aj s pani Ivetou, rod. Korčáko-
vou, ktorej sa ako jednej z dvoch dievčat 

v rokoch 1990 – 1995 zjavovala na tejto 
hore Panna Mária. S pani Myrnou sa už 
pred časom stretli v Damasku. Teraz sa 
spoločne pomodlili v kaplnke zjavení. Tre-

 snímky: mária Žarnayová

Ponúkol nám miesto
a svoju MatkuĽubomír PETrík 

Slnkom zaliata hora Zvir v Litmanovej privítala 8. – 9. augusta tisíce pútnikov na výročnej 
archieparchiálnej odpustovej slávnosti spojenej s posviackou liturgického priestoru.
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rozhovor s vladykom Jánom Babjakom 
sJ, prešovským arcibiskupom a metropoli-
tom, o mariánskom pútnickom mieste na 
hore zvir v litmanovej

vladyka, prečo 
ste sa rozhodli 
vyhlásiť horu Zvir 
v litmanovej, 
ktorá bola mies-
tom modlitby, za 
pútnické marián-
ske miesto? 
Pútnici prichádza-
jú na toto miesto 
už 19 rokov stále 
vo veľkom počte. Bolo treba venovať 
sa im. litmanová je miestom obrátenia 
a pravdepodobných zjavení. desiatky, 
stovky, tisícky ľudí tam začalo nový život.  
Pútnici sa tu schádzajú na modlitbu, a pre-
to sa cirkev musí postarať o toto miesto. 
Trocha sme ho dobudovali, aby tam 
prichádzajúci mali po duchovnej stránke 
zabezpečenú určitú obsluhu, napr. svätú 
spoveď, a aby mohli sústredene prežívať 
svätú liturgiu, aby bolo čím menej ruši-
vých momentov a aby v nádhernej Božej 
prírode prežívali plnosť Božej moci. 
urobila sa tam aj nová studňa, aby si čím 
viac ľudí mohlo načerpať vodu. Jej dote-
rajší stav bol nevyhovujúci.

aký je váš osobný vzťah k litmanovej 
ako k pútnickému miestu a k litmano-
vej ako k miestu obklopenému krásnou 
prírodou? 
myslím si, že každý, kto tam príde s dob-
rým úmyslom, neodíde sklamaný, ale 
duchovne posilnený, občerstvený. Toto 
miesto je vďaka čaru prírody akoby pred-
určené na komunikáciu s Bohom a  Božou 
matkou. celé prostredie pozýva k mod-
litbe a stíšeniu. aj keď tam denne prichá-
dzajú stovky, ba i tisícky pútnikov, je tam 
pokoj a ľudia sa tam správajú adekvátne 
tomuto miestu aj prírode. 
osobne potrebujem tak ako každý človek 
nazbierať síl, modliť sa v tichosti. litmano-
vá je preto pre mňa osobne veľmi vhod-
ným miestom. 
To je jedna tvár litmanovej. na druhej 
strane sú tu krásne lesy, ktoré poznám 
do hĺbky niekoľkých kilometrov, a v nich 
lesné plody, najmä huby. v nádhere 
prírody môžem zabudnúť na každodenné 
problémy bežného života, zrelaxovať. 
aj keď sa v lese veľmi unavím a bolia 
ma nohy, vždy po návšteve litmanovej 
odchádzam domov s radostným a hreji-
vým pocitom pri srdci. som rád, že som sa 
v prírode unavil a urobil niečo dobré pre 
svoje telo, a hlavne pre svoju dušu.

Ľubomír Petrík

na 5 minúT

ba poznamenať, že pravosť týchto zjavení 
v Litmanovej je stále predmetom skúma-
nia zo strany Cirkvi.

V sobotu vladyka posvätil kríž na začiat-
ku krížovej cesty pod horou Zvir, ako aj 
kríž na hore a zrekonštruovaný prameň 
a vodu v ňom. Predseda PSK Peter Chudík 
spolu s vladykom otvorili aj novú asfal-
tovú cestu na horu. Duchovný program 
pokračoval veľkou večierňou, svätou litur-
giou, katechézou a krížovou cestou.

Na konci púte správca farnosti Litma-
nová otec Rastislav Janičko poďakoval 
všetkým dobrodincom, Prešovskému 
samosprávnemu kraju a jeho predsedovi, 
jednotlivým firmám a konkrétnym ľuďom 
za pomoc, vďaka ktorej bolo možné na 
hore urobiť od apríla veľký kus práce. 
Duchovný správca pútnického miesta otec 
Vasiľ Kindja poďakoval vladykovi Jánovi, 
bez ktorého iniciatívy by sa nebolo toto 
všetko uskutočnilo, a otcovi Janičkovi za 
jeho každodennú prácu. Pútnici sa z hory 
rozchádzali naplnení Božou milosťou, 
ktorú prijali vo sviatosti zmierenia, Eu-
charistie a z Božieho slova, ktoré mohli 
počúvať povzbudení príkladom Božej 
Matky.

7. septembra 2008 prešovský arcibiskup 
a metropolita vyhlásil dovtedajšie miesto 
modlitby na hore Zvir v Litmanovej za 
pútnické miesto Prešovskej archiepar-

chie. Okrem hlavnej púte v nedeľu po 
prvom augustovom piatku je na hore Zvir 
v Litmanovej púť každý mesiac v nedeľu 
po prvom piatku. Aj inokedy tu však mô-
žete pookriať na duchu i na tele. Duchov-
ný správca hory Zvir je pútnikom každý 
deň k dispozícii. So životom a aktivitami 
pútnického miesta sa môžete zoznámiť na 
novej internetovej stránke www.horazvir.
sk. n
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Pri napĺňaní spásonosného po-
slania Cirkev od svojho počiatku 
zakladala vlastné cirkevné školy. 

Vidí v nich totiž miesto, kde sa tvorí 
a sprostredkúva špecifické chápanie sve-
ta, človeka a dejín. Je to výborný prostrie-
dok na všestranný rozvoj a formáciu 
mladého človeka.

Z najstarších období našich dejín sa 
nám nezachovali správy o výchove 
a spôsoboch vzdelávania našich predkov. 
História nás však poúča, že výchova 
je zákonitý proces vývoja spoločnosti, 
v ktorom sa odzrkadľujú spoločenské 
pomery. Preto musíme predpokladať, že 
výchova a vzdelanie v najstarších dobách 
našej histórie boli analogické ako u ostat-
ných národov. Milánskym ediktom v roku 
313 bolo uznané kresťanstvo a nastala 
sloboda pre Cirkev. Tým sa jej umožnilo 
zakladať verejné školy. Prvými boli kláš-
torne školy. Im pripadla úloha postarať 
sa o výchovu a vzdelanie vlastných du-
chovných. Prvý kláštor so školou založili 
v roku 528 neďaleko Ríma na hore Monte 
Cassino. Keďže kláštorné školy nestačili 
vychovávať dostatočný počet vzdelaných 
kňazov, za svetských kňazov sa často 
prijímali aj menej vzdelaní muži. Z tohto 
podnetu začali biskupi zakladať vlastné 
školy na výchovu kňazov. Takto vznikali 
katedrálne a kapitulné školy. Učiteľmi 
v týchto školách boli spravidla kanonici, 
ale aj kňazi s nižším svätením.

Najstaršie správy o vzdelaní musíme 
hľadať v hmotných pamiatkach. S písom-
nými pamiatkami sa spravidla objavujú 
aj počiatky školstva na Slovensku. S roz-
vojom spoločnosti vidíme aj úsilie Cirkvi 
zakladať svoje školy, predovšetkým také, 
ktoré by slúžili na výchovu a vzdelanie 

duchovenstva a potrebám liturgického 
života.

Prvé školy na našom území zriaďovali 
bavorskí misionári. Išlo pravdepodobne 
o latinské školy. Skutočný rozvoj slo-
vanského školstva nastal až v 2. pol. 9. 
storočia po príchode sv. Cyrila a Metoda.

Prelom
Prvým krokom k útoku na celé cirkevné 

školstvo na Slovensku bol 6. septem-
ber 1944, keď Slovenská národná rada 
prijala nariadenie o poštátnení školstva. 
V nariadení sa hovorí: „Školy všetkých 
kategórií a stupňov, od detských opatrov-
ní a útulní až po školy vysoké na Slo-
vensku sa dňom nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia poštátňujú.“ Na základe 
nových zákonov štát prevzal pod svoju 
kontrolu všetky cirkvi, vrátane cirkev-
ných majetkov a udeľovania štátneho 
súhlasu. Po likvidácií gréckokatolíckeho 
školstva štát pristúpil k úplnej likvidácii 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 
28. apríla 1950 ÚV KSČ zinscenoval 
v Prešove zhromaždenie, na ktoré okrem 
násilne privezených kňazov nakomando-
val aj príslušníkov bezpečnosti, milícií, 
kandidátov a členov KSČ, ktorí vytvorili 
tomuto teatrálnemu stretnutiu kulisu. Po 
hlavnom prejave bol prečítaný manifest 
o likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi a jej 
návrat do pravoslávia. Toto zhromažde-
nie vošlo do dejín pod názvom Prešovský 
sobor a znamenalo úplnú likvidáciu 
Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. 
Týmto sa narušila historická kontinuita 
vo vývoji vzdelávania detí a mládeže. 
Pociťujeme to aj dnes a iba veľmi ťažko 
a s veľkým úsi¬lím sa to napráva. Nastu-
puje obdo¬bie temna, ktoré sa zmierňuje 
v roku 1968, keď po dlhých osemnástich 

rokoch bola opäť povolená Gréckokatolíc-
ka cirkev.

obnova
Činnosť cirkevného školstva sa začína 

rozvíjať až po roku 1989. Dáva sa priestor 
na vznik cirkevných škôl. Ukončil sa mo-
nopol štátu a zároveň vznikala bohatšia 
štruktúra školstva. Uvoľňuje sa unifor-
mita učebných plánov a osnov, a tak sa 
otvára cesta pluralitnému školstvu. Prvé 
cirkevné školy na Slovensku boli zriaďo-
vané v menšom počte. Až prijatím zákona 
č.171/1990 Zb. o sústave základných 
a stredných škôl sa legislatívne vytvorili 
podmienky na zakladanie neštátnych – 
cirkevných a súkromných škôl.

V školskom roku 1990/91 pôsobilo 
na Slovensku 6 cirkevných škôl. S ich 
vznikom rástli nové skúsenosti. Nasledu-
júci školský rok 1991/92 začínalo svoju 
činnosť 37 cirkevných škôl. V septembri 
1992 ich bolo 125. Na konci minulého 
storočia pôsobilo 142 cirkevných mater-
ských, základných a stredných škôl. Sú to 
iba 2% z celkového počtu škôl.

Vzniku nových škôl bránila predo-
všetkým politická nestabilita a neistota 
pri financovaní prevádzky. V súčasnosti 
na Slovensku evidujeme viac ako 189 
škôl a školských zariadení.

Zásadnou črtou zmien v školstve po 
roku 1990 bolo, že iniciatíva zakladať 
nové typy škôl prichádzala „zdola“. Zakti-
vizovala sa tá časť veriacich kresťanských 
rodičov, ktorá chcela prakticky uplatňovať 
svoje právo na kresťanskú výchovu svo-
jich detí. Iniciatívu na zriadenie cirkev-
ných škôl nemožno chápať ako protest 
proti už existujúcim školám alebo reakciu 
na ich kvalitu. Skôr tu ide o snahu využiť 
právo, ktoré v našej spoločnosti rodičia 

slovo na Tému

V živote každého národa zohráva škola veľmi dôležitú úlohu. Škola je ustanovizeň 
nielen pre edukačnú činnosť a výchovu detí a mládeže, ale je aj žriedlom a oázou 
pokoja, radosti a Kristovej lásky.

Peter orENIČ

Znova otvárajú
svoje brány
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majú, aby si mohli vybrať pre svoje deti 
takú školu, ktorá nielen poskytnutím 
vzdelania, ale aj prostredím, ktoré vytvo-
rí, najlepšie zodpovedá ich presvedčeniu 
a hodnotám, ktoré vyznávajú. Po stránke 
odbornej, výchovno-vzdelávacej musí aj 
cirkevná škola spĺňať všetky vzdelávacie 
programy a predpisy Ministerstva škol-
stva SR – poskytnúť plnohodnotné vzde-
lanie tak, ako sa vyžaduje na ostatných 
školách.

Dominantami cirkevnej školy je rozví-
janie vzťahov, budovanie spoločenstva 
lásky a pokoja, rozvíjanie viery, formácia 
zrelého kresťana, rozvíjanie vzdelania, 
postupné poznávanie vedy a viery, roz-
víjanie života, byť opravdivým svedkom 
civilizácie lásky.

aký je rozdiel medzi štátnou a cirkev-
nou školou?

Odpoveďou je deklarácia Druhého 
vatikánskeho koncilu Gravissimum 

educationis – o kresťanskej výchove, 
ktorá hovorí: „Prítomnosť Cirkvi v oblasti 
školstva sa prejavuje najmä v katolíc-
kych školách. Katolícka škola sleduje 
tie isté kultúrne ciele a ľudskú výchovu 
mládeže ako ostatné školy. Ale je pre 
ňu charakteristické, že vytvára u svojho 
žiactva ovzdušie preniknuté duchom 
slobody a lásky podľa evanjelia, že 
umožňuje mladým, aby sa s vývinom 
ich osobnosti zároveň vzmáhalo aj nové 
stvorenie, ktorým sa stali pri krste a ko-
nečne, že dáva do súladu ľudskú kultúru 
vo svojom celku s posolstvom spásy tak, 
aby viera osvecovala vedomosti, ktoré 
si žiaci postupne nadobúdajú o svete, 
živote a človeku. Takýmto spôsobom 
katolícka škola vychováva svojich žiakov 
k účinnej spolupráci na zveľaďovaní 
pozemskej obce a zároveň ich pripravuje 
na službu na šírení kráľovstva Božieho, 
aby sa svojím príkladným a apoštolským 
životom stali akoby spasiteľným kvasom 

ľudského spoločenstva“ (čl.8).
Vo výchovnom pláne predstavuje 

Kristus základ: zjavuje a rozvíja nový 
zmysel existencie a život človeka premie-
ňa tým, že ho uschopňuje chcieť konať 
v duchu evanjelia.

Škola sa stáva katolíckou práve tým, že 
všetci členovia školského spoločenstva 
– aj keď v rozličnej miere – majú účasť 
na kresťanskom svetonázore. Zásady 
evanjelia sú pre nich pravidlami výcho-
vy, vnútornou motiváciou a konečným 
cieľom.

Okrem základného vzdelania katolícka 
škola chce viesť mladých ľudí k uve-
domeniu si zmyslu života, k duševnej 
a mravnej obrode. Oboznamovať ich 
s kultúrnym dedičstvom, ktoré nadobud-
li predchádzajúce generácie, pestovať 
zmysel a úctu pre ľudské hodnoty, pre 
poriadok a disciplínu, a tým ich kresťan-
sky pripraviť na budúce štúdium alebo 
povolanie. Význam cirkevnej školy pre 
veriacich a ich deti je zrejmý. Denne 
sme atakovaní konzumným prostre-
dím, manipuláciou médiami a zámenou 
ozajstných hodnôt za povrchný prežitok. 
Predsa však mnohí z nás chcú deťom 
ponúknuť aj iný spôsob života, inú alter-
natívu. A práve tu je význam katolíckej 
školy vo výchove a vzdelávaní nezastu-
piteľný.

V kontexte mesta alebo obce má takáto 
škola význam aj v tom, že poskytuje 
alternatívu výberu (čo je v demokratickej 
spoločnosti veľmi dôležité), podnecuje 
súťaživosť medzi školami v kvalite. Môže 
znamenať aj výmenu skúseností a vzá-
jomne obohacujúci dialóg medzi škola-
mi, pedagógmi i žiakmi.

Na druhej strane musíme podotknúť, že 
tá istá deklarácia upozorňuje katolíckych 
rodičov na povinnosť zveriť svoje deti 
katolíckym školám, nakoľko to dovoľujú 
časové a miestne okolnosti, udržiavať 
tieto školy podľa svojich možností a spo-
lupracovať s nimi pre dobro svojich detí 
(porov. GE, čl. 8).

Keďže sme zodpovední za výchovu 
a vzdelanie mladej generácie, využime 
túto jedinečnú šancu, ktorá sa nám 
ponúka. Dajme našim deťom to najlep-
šie. Verím, že pod materinskou ochranou 
našej nebeskej Matky sa nám ich  podarí 
zachovať vo viere a kresťanskej morálke.

Pri pohľade na radosti a námahy 
cirkevných škôl bez ohľadu na to, že by 
sme si nahovárali, že sme vyčerpali celú 
ich plnosť a hĺbku, nás vyzýva myslieť 
na prínos, ktorý by mohla katolícka 
škola uskutočniť pri formovaní nových 
generácií na začiatku tretieho tisícro-
čia. n
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Juskova voľa
n Čím je výnimočný tento ročník, čo je 
nové, iné oproti minulému ročníku?

Tento ročník je odlišný vo viacerých 
veciach. Stretnutie sa odohráva v inej 
lokalite, vo vlastnom zariadení a má iné 
heslo. Program a štruktúra sa však ne-
zmenili a oproti ostatným ročníkom ostali 
rovnaké. 

n rastie záujem detí o tieto stretnutia?
Počet detí narástol. Z kapacitných dôvo-

dov sme však nemohli uspokojiť všetkých. 
Preto sme im ponúkli iné alternatívne 
riešenia: miništrantský tábor a tematické 
víkendy počas roka.

Ak by sa podobná situácia zopakovala, 
uvažujeme o tom, že sa na budúci rok 
dvakrát zopakuje prvý turnus.

n Plánujete niečo vylepšiť?
Ako problém sa ukázal termín prihlaso-

vania. Doteraz sa deti mohli prihlasovať 
do 13. júla. Ukázalo sa to ako nevyhovu-
júce kvôli animátorom. Budeme musieť 
systém prihlasovania ukončiť do konca 
školského roka a chceli by sme lepšie pod-
chytiť najstaršiu mládež.

Nachádzame sa kdesi v strede cesty. 
Zatiaľ nevidíme potrebu závažných 
zmien. Je to prvý ročník, ktorý robíme vo 
vlastnom zariadení s novým materiálno-
technickým zabezpečením. Chceli by sme 
oživiť aj program, pretože turnus sa o deň 
predĺžil a deti sa po celý čas nachádzajú 
na jednom mieste. Možno by bolo dobré 
spestriť celý pobyt nejakým výletom s du-
chovnou tematikou.

Bystrá
n  Kto bol zodpovedný za tento ročník 
Bystrej?

Celkovo bol za organizáciu Bystrej ako 
už mnoho rokov predtým zodpovedný 
otec Štefan Keruľ-Kmec a za každý turnus 
boli zodpovední jednotliví kňazi.

n  Čo sa zmenilo oproti minulému roč-
níku?

Ťažko posúdiť, pretože na celom pobyte 
a ako vedúci turnusu som bol po pr-
výkrát, ale asi najväčšia zmena je tá, 
a rezonovalo to aj z úst mládeže, že sa 
stretnutia organizovali v jednotlivých 
eparchiách oddelene.

n v čom vidíte klady tohto stretnutia?
V každom prípade ako pozitívum vidím, 

že sa stretnú mladí ľudia, strávia spolu 
čas a môžu budovať vzťahy, čomu dnešná 
doba internetu a mobilnej komunikácie 
veľmi nežičí.

n aké sú perspektívy ďalších stretnutí?
O ďalších stretnutiach sa rozhodne po 

porade Sekcie pre mládež pri Košickej 
eparchii s vladykom Milanom Chauturom, 
preto je ešte predčasné hovoriť o mieste, 
ale v každom prípade sa v stretnutiach 
pokračovať bude.

n Čo vás osobne najviac oslovilo, čo vám 
to prinieslo do kňazskej služby?

Utvrdilo ma v tom, že s mládežou treba 
pracovať.

opýtali sme sa mladých
n Prečo si prišiel na stretnutie mladých?

Marián C.: V ostatnom čase som poci-
ťoval pocit nezmyselnosti. Na stretnutie 
som preto prišiel hľadať spôsob, ako ďalej 
kráčať cestou života.

Tomáš S.: Aby som našiel pokoj, radosť 
a lásku Božiu aj partnerskú.

Jozef G.: Prišiel som sa posilniť vo viere, 
keďže môj vzťah s Bohom stál na mŕtvom 

bode.
Veronika K.: Prišla som slúžiť a spozná-

vať mladých, ich túžby a plány, vzťahy 
s Pánom a medzi sebou.

Adriána Š.: Nudila som sa.
Martin C.: Spoznať nových ľudí a nudil 

som sa doma.
Miriam V.: Nudila som sa doma.

rozhovor

Letné stretnutie mladých dostalo v tomto roku novú podobu. O zmenách, ale nielen 
o nich sme sa porozprávali s otcami Slavomírom Zahorjanom a Erichom Eštvanom 
za Prešovskú archieparchiu a otcom Martinom Matim za Košickú eparchiu.

Čo vás sem priviedlo?
Máme nádej v živého Boha
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Kamila M.: Aby som sa niečo naučila.
Natália K.: Aby som spoznala ľudí.
Alexandra F.: Tieto tábory sú super. 

Páči sa mi aj preto, lebo je náboženský.
Michal J.: Pre kamarátov a zabaviť sa.
Jaroslav N.: Sú tu pekné dievčatá. A je 

tu pekne.
Beáta G.: Mám tu kamarátov a chodila 

tu aj sestra.
Vojto: Na Bystrej som bol už veľakrát 

(už to ani nepočítam) a vždy to bolo nád-
herné stretnutie. Prišiel som asi zo zvyku. 

Lukáš R.: Na Bystrú som sa rozhodol 
prísť z viacerých dôvodov: hlavným 
dôvodom bolo vrátiť sa    naspäť na 
cestu viery, keďže som sa troška vzdialil 
nebeskému Otcovi počas môjho štúdia 
na strednej škole. Druhým dôvodom bolo 
zoznámiť sa s novými ľuďmi a nadviazať 
nové kontakty so svojimi rovesníkmi 
z okolitých farností.

Juliana P.: Na Bystrú chodím od roku 
1998, bola som osemkrát. A tento rok 
som sa úplne neplánovane o pol jednej 
rozhodla, že idem, lebo som cítila akési 
volanie.

Dominika M.: Pretože som tam bola 
minulý rok a veľmi sa mi tam páčilo.

Jozef K.: Lebo je to najlepšie stretnutie, 
aké človek môže zažiť.

Vladimír L.: Pretože som chcel opäť 
zažiť tú skvelú atmosféru s úžasnými 
mladými ľuďmi, ktorých by som inak 
nestretol.

n Kto ovplyvnil tvoje rozhodovanie?
Marián C.: Moji najbližší, rodina.
Tomáš S.: Skúsenosť z predchádzajú-

cich podobných stretnutí.
Jozef G.: Moje rozhodnutie ovplyvnili 

moji rodičia, hlavne mamka. Tým, že ma 
povzbudila, keďže sa mi nechcelo ísť. Som 
jej aj Bohu za to vďačný.

Veronika K.: Určite Boh (smiech).
Adriána Š.: Nikto, rozhodovala som sa 

sama.

Martin C.: Nikto.
Miriam V.: Nikto.
Kamila M.: Otec Slavo (farár).
Natália K.: Moja kamarátka.
Alexandra F.: Rodičia chceli, aby som 

išla.
Michal J.: Mama.
Jaroslav N.: Ja.
Beáta G.: Zavolala ma kamarátka, ale 

chystala som sa aj sama.
Vojto: Ľudia, s ktorými sa na Bystrej 

stretávam, aj tí, ktorých nepoznám. No 
nemyslím si, že ovplyvnili moje rozhod-
nutie, na Bystrú by som išiel aj bez nich.

Lukáš R.: Asi najviac ho ovplyvnil môj 
kamarát Maroš, ktorého som bol pozrieť 
na mladšom turnuse, kde bol ako animá-
tor. Navrhol mi, či by som nechcel prísť 
na Bystrú. K nemu sa potom pridal otec 
Štefan Keruľ-Kmec.

Juliana P.: Duch Svätý? Zrejme. Cítila 
som, že už to nezvládam a potrebujem 
posilu.

Dominika M.: Pán prostredníctvom 
ľudí, ktorí už na Bystrej boli.

Jozef K.: Nikto.
Vladimír L.: Sestra, ktorá je na Bystrej 

už niekoľko rokov animátorka. Kamaráti, 
ktorí sú zďaleka a nestretávame sa tak 
často.

n ako sa cítiš na tomto stretnutí?
Marián C.: Cítim sa tu dobre, cítim, 

že sme si tu všetci rovní a že nás Boh 
všetkých miluje.

Tomáš S.: Neuveriteľne zasiahnutý 
a preniknutý Božou láskou a dobrotou.

Jozef G.: Cítim sa tu fajn, panuje tu 
pokojná atmosféra, často tu nachádzam 

Strenutie mladých v Juskovej Voli
v čase od 20. júla – 14. augusta sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka 

v Juskovej voli konalo letné stretnutie gréckokatolíckej mládeže – Juskova voľa 2009, 
ktoré pripravila Komisia pre mládež Prešovskej archieparchie v spolupráci s centrom 
voľného času. To, čo sa začalo v Juskovej voli v roku 1993 a trvalo do roku 1995, sa opäť 
vrátilo na svoje prvotné miesto – do zrekonštruovaných priestorov budovy centra pre 
mládež Prešovskej archieparchie. účastníci tohtoročného stretnutia boli rozdelení do 
štyroch turnusov podľa veku. dĺžka jednotlivých turnusov bola 5 dní, stále od pondelka 
do piatka. Prvý turnus absolvovali 20. – 24. júla 9 – 11-roční účastníci. Pod vedením tímu 
otca rastislava Baku sa na ňom zúčastnilo 181 účastníkov. druhý turnus od 27. do 31. júla 
bol určený pre deti a mládež vo veku od 12 – 14 rokov. na ňom sa stretlo 137 účastníkov. 
Tento turnus za výdatnej pomoci animátorov pripravil otec slavomír Krajňák. v poradí 
tretí turnus od 3. do 7. augusta bol pre mládež od 15 – 17 rokov. na tento turnus pod 
vedením otca slavomíra Palfiho sa prihlásilo 79 mladých záujemcov. Posledným turnu-
som bol turnus pre 18 a viac ročných, ktorý prebiehal 10. – 14. augusta. na ňom sa stretlo 
31 Kristových vojakov, ktorých viedol otec marek Kolesár. všetky štyri turnusy napĺňal 
radostný smiech a bohatý program: oslava Boha, katechézy domácich aj rozličných 
zaujímavých hostí, práce v skupinkách, hry. a nad tým všetkým sa vznášalo mocné Božie 
slovo, ktoré vybral svätý otec Benedikt Xvi. na tento rok pre mládež celého sveta: „máme 
nádej v živého Boha“ (1 Tim 4, 10).

Počas stretnutia do Gmc Bárka v Juskovej voli zavítal v pondelok 3. augusta vzácny hosť 
– vladyka Ján Babjak sJ, arcibiskup a metropolita. hlavným dôvodom jeho návštevy bolo 
práve stretnutie s mladými ľuďmi.

hneď po príchode vladyku sa účastníci aj organizátori turnusu zhromaždili, aby sa 
porozprávali s hosťom. otec arcibiskup začal diskusiu otázkami smerujúcimi k mladým 
typu: „Čo vás sem priviedlo?“, „Čo očakávate od tohto stretnutia?“, „aké sú vaše očaká-
vania od cirkvi?“ a podobne. Je pravdou, že účastníci sa „rozbiehali“ troška pomaly, ale 
neustále povzbudzovaní vladykom k odvahe začali klásť otázky aj oni. a tak sa rozprúdila 
živá beseda medzi arcibiskupom a našou „mladou cirkvou“.

Po dvojhodinovej diskusii a krátkej prestávke sa opäť všetci stretli pri eucharistickom 
stole, aby ďakovali, prosili a chválili Boha za všetko, čo robí v našom živote, a aj za to, čo 
pre všetkých pripravil na tohoročnom stretnutí mládeže.

 slavomír zahorjan

17 sloVo   18 – 19|2009



odpovede na svoje problémy.
Veronika K.: Skvelo (smiech).
Adriána Š.: Super, je tu zábava.
Martin C.: Super!!!
Miriam V.: Výborne.
Kamila M.: Je tu super.
Natália K.: Úžasne, lebo sú tu super ľudia.
Alexandra F.: Super, najkrajší tábor.
Michal J.: Super.
Jaroslav N.: Veľmi dobre.
Beáta G.: Veľmi dobre, je tu zábava.
Vojto: Duchovne posilnený, nadšený z toho, 

koľko ľudí Boh prostredníctvom Bystrej oslovil, 
nadšený z toho, že som mohol byť v spoločen-
stve šťastných a naplnených ľudí.

Lukáš R.: No v spoločnosti skvelých ľudí, či sú 
to kňazi, vedúci, alebo animátori sa nedá nič iné 
povedať ako úžasne a určite so mnou súhlasia 
všetci účastníci turnusov.

Juliana P.: Vynikajúco, naozaj. Je tu plno mla-
dých ľudí, stále sa stretneme starí aj noví známi. 
Pokoj, vládne tu neskutočná atmosféra, cítiť, že 
Boh je s nami. Treba to zažiť.

Dominika M.: Veľmi uvoľnene, cítim pohodu 
všade okolo seba, netrápia ma každodenné 
starosti, je to pre mňa únik z bežného sveta. 
Naplnená vôľou robiť dobro.

Jozef K.: Cítim sa tu úplne skvele.
Vladimír L.: Na stretnutí sa cítim úžasne .

n Čo sa ťa najviac dotklo?
Marián C.: Najviac sa ma dotklo poznanie, že 

Pán nám každému ukáže tú jeho cestu, len sa 
treba modliť a načúvať jeho hlasu.

Tomáš S.: Ako dokáže Boh tak preniknúť do 
hĺbky ľudskej duše, ak sa mu otvorím.

Jozef G.: Najviac ma oslovila prednáška otca 
Pariľáka, keď hovoril o dvoch cestách, ktoré sa 
nám ponúkajú. A aj modlitba, ktorú viedol.

Veronika K.: Prednáška doktora Orlovského, 
svedectvo Richarda Vašečku, modlitba príhovo-
ru.

Adriána Š.: Prednášky, tie sú najlepšie.
Martin C.: Prednášky a budíček.
Miriam V.: Budíček, prednášky.
Kamila M.: Ranný budíček.
Natália K.: Boh.
Alexandra F.: Kamaráti nie sú takí, akí by 

mali byť.
Michal J.: Dievčatá.
Jaroslav N.: Dievčatá.
Beáta G.: Oslovili ma piesne a katechézy.
Vojto: Asi hostia a ich myšlienky – veľakrát 

som mal pocit, akoby odpovedali na moje otáz-
ky a ukazovali mi cestu v duchovnom živote.

Lukáš R.: Najviac ma oslovila prednáška isté-
ho kňaza, presne neviem, ako sa volal. Predná-
šal o peniazoch, o tom, ako sa zveril Bohu do 
rúk vtedy, keď mu bolo najťažšie. Pred koncom 
prednášky nás oslovil, aby k oltáru prišiel ten, 
kto chce kráčať za Bohom. Zo začiatku každý 
naberal odvahu postaviť sa, no o pár sekúnd 
tam stáli všetci účastníci a spoločne sa modlili. 

Strenutie mladých v Bystrej
Prvý a druhý turnus

Tak troška netradične sa tento rok 27. júla v areáli rekreačného zariadenia Bystrá 
pri humennom začali dva turnusy stretnutia gréckokatolíckej mládeže. 23 ani-
mátorov a 9 kňazi so záujmom čakali, aká bude reakcia 83 starších detí z turnusu 
12 – 14 rokov na prítomnosť 83 mladších, 9 – 11-ročných účastníkov a opačne. 
hlavnou témou stretnutia bol úryvok z Prvého listu Timotejovi: „ máme nádej 
v živého Boha“. otec marek horňák, zodpovedný za turnus starších, a otec martin 
mati, zodpovedný za turnus mladších, spolu s animátormi pripravili program tak, 
aby čo najdokonalejšie vyhovoval obidvom vekovým kategóriám. Každý deň sa 
začínal spoločnou modlitbou, po ktorej nasledovala krátka katechéza a práca 
v skupinkách. Potom nasledovala sv. liturgia. v čase poobedňajšieho voľna si 
na svoje prišli pohybuchtiví, ktorí si mohli spolu s kňazmi a animátormi zahrať 
futbal, basketbal, volejbal, domčeky alebo zatancovať. najväčšiu radosť však mali 
z bazéna. Popoludňajší program sa v jednotlivé dni líšil. v utorok sa každá skupin-
ka samostatne popasovala s úlohami na pripravených stanoviskách, a tak mohli 
zakúsiť, že „nádej nezomiera posledná“. streda sa niesla v znamení worksho-
pov, ktoré majú každoročne veľký úspech. animátori ponúkli krátky kurz prvej 
pomoci, pletenie náramkov, minikurz sebaobrany, vytváranie obrázkov, hry a iné 
zaujímavé aktivity. najväčší záujem bol o tanečný workshop, kde sa záujemcovia 
učili spoločenské tance. v štvrtkové popoludnie sa surfovalo po internete. dvoji-
ce súťažných tímov vytvorených zo skupiniek prvého a druhého turnusu si mohli 
zmerať sily na 8 stanoviskách. mnohých mladých veľmi povzbudila prednáška 
otca ivana molčányiho, ktorý v utorok večer rozobral vzťahy medzi chlapcom 
a dievčaťom. nezabudnuteľným zážitkom bolo vystúpenie z veľkej časti rómskej 
skupiny agatangel zo slavkoviec, ktorej patril stredajší večer. okrem gospelových 
pesničiek prepojených so svedectvami na konci vystúpenia zahrali aj na cigánsku 
nôtu, a tým všetkých roztancovali. ako každý rok, aj teraz nás nesklamal pán dok-
tor Ľubomír Fučko, ktorý sa na týchto dvoch turnusov zúčastnil s celou svojou 
rodinkou a svojou službou 24 hodín denne pomáhal tým, ktorí bojovali s rôz-
nymi bolesťami. Bol príkladom trpezlivosti a ochoty. Piatkovú smútočnú náladu 
z blížiaceho sa konca rozveselil vladyka milan, ktorý napriek povinnostiam prišiel 
medzi mladých a pred cestou domov všetkých povzbudil a požehnal.

Tretí turnus
v rovnakom duchu nádeje v živého Boha sa 3. augusta začínal aj tretí turnus 

Bystrej, na ktorom sa stretlo 133 účastníkov starších ako 14 rokov, 19 animáto-
rov, 2 kňazi a 1 zdravotná sestra. stretnutie sa začalo liturgiou zmierenia, aby si 
účastníci hneď na začiatku otvorili svoje srdcia Bohu a mohli sa lepšie nechať 
preniknúť jeho slovom. utorok sa niesol v znamení tvorivosti. najprv si účastníci 
počas práce v skupinkách vytvárali kotvy ako symbol nádeje, ktoré pred liturgiou 
zavesili na kríž, lebo kresťan má nádej skrze Ježiša, jeho smrť na kríži a vzkriese-
nie. Poobede si kreativitu rozvíjali v rozličných workshopoch a večer sa snažili 
čo najzábavnejšie a najpútavejšie predstaviť jednotlivé protopresbyteráty, ktoré 
sa na Bystrej zišli. streda bola dňom duchovného slova a návštev. Počas práce 
v skupinkách sa rozoberali state zo svätého písma, cez ktoré Boh ukazuje, že on 
je pravá nádej. Povzbudením bola návšteva vladyku milana, ktorý sa účastníkom 
prihovoril počas sv. liturgie a strávil s mladými celé popoludnie. duchovne mohli 
načerpať aj z príhovoru otca milana zálehu, ktorý rozprával o povolaní každého 
človeka. Keďže v stredu bolo predprazdenstvo sviatku Premenenia Pána, večer 
sa slávila netradičná večiereň. otec dávid zorvan pred jej začiatkom v jednodu-
chosti vysvetlil, o čom večiereň je. Počas jej slávenia sa všetci v sprievode vybrali 
von a len za svetla sviečok a faklí obišli areál zariadenia. Počas sprievodu sa 
spievali časti večierne. štvrtok doobeda sme privítali otca antona Pariľáka, ktorý 
poslucháčom vysvetlil, aké je dôležité urobiť rozhodnutie a odovzdať sa Bohu. 
Pre upevnenie vzťahov si mladí poobede zasúťažili. Každá skupinka sa postupne 
popasovala s rôznymi úlohami, v ktorých často rozhodovali len stotiny. vyvrcho-
lením dňa, ale aj celého turnusu bol koncert skupiny anastasis, ktorá vytvorila 
príjemnú atmosféru. Každý odchádzal z Bystrej s príjemným pocitom, že strávil 
týždeň v spoločenstve mladých ľudí milujúcich Boha.

števka Čepová
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To bol asi najsilnejší dotyk...
Juliana P.: Tohtoročná téma Máme ná-

dej v živého Boha a katechézy otca P. Pa-
ľovčíka. Povedal veci, ktoré som potrebo-
vala počuť. A tak isto otec M. Záleha.

Dominika M.: Duchovno, ktoré som 
cítila napr. počas nočného sprievodu.

Jozef K.: Tento rok môžem s čistým sve-
domím povedať, že celá téma Bystrej bola 
pre mňa veľmi oslovujúcou.

Vladimír L.: Najviac ma oslovilo spolo-
čenstvo mladých ľudí.

n Bol si na stretnutí aj v minulom 
roku?

Marián C.: Nie som tu po prvýkrát, 
a ľutujem, že som nechodil do tohto spo-
ločenstva už skôr.

Tomáš S.: Áno, bol som a bolo super.
Jozef G.: Minulého roka som nebol, ale 

bol som na stretnutí v roku 2007.
Veronika K.: Áno.
Adriána Š.: Nie, nebola som.
Martin C.: Nie.
Miriam V.: Nie.
Kamila M.: Nie.
Natália K.: Nie, nebola som.
Alexandra F.: Áno, bola som v Bystrej.
Michal J.: Nie.
Jaroslav N.: Áno.
Beáta G.: Nie.
Vojto: Samozrejme.
Lukáš R.: Minulý rok sa mi nepodarilo 

prísť a aj to ľutujem.
Juliana P.: Nie, minulého roka sa mi 

nepodarilo prísť.
Dominika M.: Áno.
Jozef K.: Áno.
Vladimír L.: Bol, tak ako aj dva roky 

predtým.

n Čo je na tohtoročnom stretnutí iné? 
Tomáš S.: Iný kolektív, ale aj moja väč-

šia otvorenosť pre Boha.
Jozef G.: Počet účastníkov je iný, nižší, 

ale to vôbec neprekáža, môžem tých ľudí 

spo-
znať viac, 
hlbšie.

Veroni-
ka K.: Je to 
pekné a milé rodin- né spolo-
čenstvo, v úzkom kruhu.

Alexandra F.: Ubytovanie. A nie je tu 
bazén.

Jaroslav N.: Sme ubytovaní v chate.
Beáta G.: Že je nové prostredie a uby-

tovanie.
Vojto: Myslím, že je dosť cítiť spojenie 

turnusov – vekový rozdiel medzi účast-
níkmi.

Lukáš R.: Na túto otázku neviem odpo-
vedať, ale určite sa organizátori posnažili 
a vymysleli nové aktivity, aby bola Bystrá 
stále niečím zaujímavá a výnimočná.

Juliana P.: Myslím, že ja som iná. 
Ľudia, ktorých som stretla po roku, sa 
zmenili, môj prístup a prežívanie Bystrej 
sa zmenilo. A dalo mi to veľa.

Dominika M.: Keďže počasie nebolo na-
toľko priaznivé ako v minulom roku, boli 
sme viac vnútri ako vonku, čo bola trocha 
škoda. Duchovné večerné programy sa 
mi viac páčili v minulom roku, keďže boli 
vonku.

Jozef K.: Počasie....ale nie... je tu menej 
ľudí, ale čo sa týka duchovnej stránky, tak 
je to rovnako dobré ako po minulé roky.

Vladimír L.: Každoročná Bystrá má 
svoje čaro a každá je svojím spôsobom 
iná.

n Čo ti najviac chýbalo?
Marián C.: Bolo mi ľúto, že som tu bol 

z našej farnosti sám.
Tomáš S.: Chýbajú mi tu kamaráti z de-

diny, lebo nevedia, o čo prišli.
Jozef G.: Trocha naši doma (smiech).
Veronika K.: Nič.

Adriána Š.: Vychádzky do dediny, ako 
bolo na tematických víkendoch.

Martin C.: Vychádzky do dediny.
Miriam V.: Bazén a moji kamaráti.
Kamila M.: Bazén.
Natália K.: Boh, lebo on mi ukázal 

cestu.
Alexandra F.: Bazén. V Bystrej bol 

bazén a bolo super.
Michal J.: Mama.
Jaroslav N.: Nikto.
Beáta G.: Nejaké iné súťaže a bazén, 

lebo je teplo.
Vojto: Ľudia, ktorí neprišli, inak vôbec 

nič.
Lukáš R.: Jednoznačne asi o troška viac 

ľudí a tiež že nám otec Peter Paľovčík 
nezatancoval belgický tanec (smiech).

Juliana P.: Chýbala mi Bystrá, ako som 
ju poznala predtým. Takzvaná masovka. 
Teraz sme sa rozdelili na Košice a Prešov.

Dominika M.: Večerný duchovný 
program vonku.

Jozef K.: Nič. Je to tu podľa mojich pred-
stáv. Dokonca nad očakávanie. Možno 
viac ľudí, ale to sa ovplyvniť nedá.

Vladimír L.: Pár ľudí, čo boli aj po mi-
nulé roky a tento rok neboli.

n Prídeš aj na budúci rok?
Marián C.: Určite sa budem snažiť 

prísť.
Tomáš S.: Určite áno, na takúto akciu 

sa to oplatí.
Jozef G.: Chcel by som.
Veronika K.: Ak Pán dá, tak samozrej-

me, že áno (smiech).
Adriána Š.: Áno, určite, je tu zábava.
Martin C.: Určite.
Miriam V.: Áno.
Kamila M.: Ak budem môcť.
Natália K.: Dúfam. Je tu super.
Alexandra F.: Ak to bude možné, tak 

určite.
Michal J.: Áno.
Jaroslav N.: Áno.
Beáta G.: Keď sa bude dať, tak áno.
Vojto: Ak mi to dovolia povinnosti, tak 

nezaváham.
Lukáš R.: Na budúci rok som sa už 
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sľúbil otcovi Štefanovi, takže nechcem 
riskovať nejakú tú zlomeninu (smiech). 
Jednoznačne chcem prísť aj na ďalší rok 
a už teraz sa teším.

Juliana P.: Ak dožijem, tak sa budem 
snažiť prísť. Uvidím, nakoľko mi to okol-
nosti dovolia.

Dominika M.: Ak mi to dovolia okol-
nosti, tak áno.

Jozef K.: Samozrejme! Tak ako každý 
rok.

Vladimír L.: Určite áno.

n Čo ťa z programu najviac zaujalo 
a čo by si vynechal?

Marián C.: Zaujali ma besedy s rôz-
nymi odborníkmi o sviatosti manželstva 
a čistote a príhovorné modlitby.

Tomáš S.: Tie úžasné prednášky a mod-
litby a nevynechal by som ani čiarku.

Jozef G.: Najviac ma zaujala prednáška 
otca Pariľáka. Program je dobrý, takže by 
som nič z neho nevynechal.

Veronika K.: Všetky prednášky boli 
úžasné, celý program bol pestrý a Boh sa 
určite dotýkal sŕdc mladých ľudí.

Adriána Š.: Zaujali ma hlavne pred-
nášky a nič by som nevynechala.

Martin C.: Zaujali ma prednášky a ka-
techézy.

Miriam V.: Vynechala by som budíček 
o siedmej.

Kamila M.: Z programu ma najviac za-
ujali pesničky a nevynechala by som nič.

Natália K.: Všetko je super, vynechala 
by som budíček o siedmej.

Alexandra F.: Workshopy, súťaže, ve-
černé programy, bufet, spoveď.

Jaroslav N.: Workshop.
Beáta G.: Súťaže, pesničky, spolupráca 

v skupinkách.
Vojto: Najviac ma zaujali prednášky 

našich hostí, vynechal by som súťažné 
hry, to je podľa mňa skôr pre deti.

Lukáš R.: Ako som už spomenul, za-
ujala ma štvrtková prednáška a úžasná 

atmosféra Bystrej. A čo by som vynechal? 
Hm, asi rozlúčku alebo skôr rozlúčky, 
ktoré boli na konci turnusu v piatok. 
Presunul by som to o týždeň neskôr tak, 
že by Bystrá trvala 2 týždne. Bol by som 
ochotný priplatiť si.

Juliana P.: Najviac ma oslovila kateché-
za otca Zálehu o vzťahoch – pre mladých 
ľudí vynikajúca vec, liturgia zmierenia 
bola super a večerné ozveny – odpovede 
na naše často strelené otázky. 

Dominika M.: Najviac ma zaujalo roz-
právanie otca M. Zálehu a tancovanie na 
workshope. Vynechala by som hádzanie 
dievčat do vody a veľmi skorý budíček.

Jozef K.: Nevynechal by som nič. Žiaden 
program nebol nudný, dlhý alebo taký, 
ktorý by ma o niečo neobohatil. No a naj-
viac ma zaujal posledný večer, keď nás 
zabávali kňazi a animátori. Vyšlo im to 
dokonale.

Vladimír L.: Jednoznačne melodické 
piesne. A čo by som vynechal? Asi nič, len 
by som posunul budíček aspoň o hodinu 
neskôr.

n napíš top rebríček troch najobľúbe-
nejších pesničiek stretnutia.

Marián C.: Ježiš môj; Zvelebený Pán; 
Vďaka, Ježiš.

Tomáš S.: Do tmy na svet; Dávam všet-
ko; Je nádherne.

Jozef G.: Tu stojí krokodíl; Budem ako 
strom; Vyvyšujem teba, Pane.

Veronika K.: Pane, smädní sme po tebe 
a všetky ostatné.

Adriána Š.: Kedy pochopím.
Martin C.: Budem ako strom; Kedy 

pochopím; Moje malé svetielko.
Miriam V.: Kedy pochopím; Budem ako 

strom
Kamila M.: Moje malé svetielko; Bu-

dem ako strom; Kedy pochopím.
Natália K.: Budem ako strom; Keby 

som mal takúto malú vieru; Kedy pocho-
píš.

Alexandra F.: Kedy pochopím; Krok 
sem, krok tam; Malé koníky.

Michal J.: Kedy pochopím.
Jaroslav N.: Krok sem, krok tam; Kedy 

pochopím.
Beáta G.: Kedy pochopím; Budem ako 

strom.
Vojto: Nádherný (alebo úžasný?) Boh; 

Hladný; Zvelebený Pán.
Lukáš R.: Samaritán; Emanuel v poda-

ní Emila a Terky Zorvanovcov a všetky 
ostatné.

Juliana P.: U mňa je tohto roka jedno-
značne na prvom mieste pieseň Zvelebený 
Pán; Na kríži zlomený a Hosana.

Dominika M.: Hosana; Tvoja láska; 
Duchu Svätý, príď.

Jozef K.: Keď na mori; Tancuj a usmej 
sa; Hladný.

Vladimír L.: Samaritán; Privítajme 
Pána; Kto si, kto som. 

za rozhovor ďakuje  
Dada Kolesárová
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O   niekoľko dní sa rozkrúti nový 
školský rok. Určite si si to všimol. 
Takáto vec sa nedá prehliadnuť. 

Pre niekoho je to O.K., berie to s pohodou, 
druhý už od začiatku prázdnin „chytá 
hysáky“ a momentálne prežíva infarktové 
stavy. V podstate nie je čo riešiť. Škola 
bola, je a asi aj najbližších dvesto či 
päťsto rokov bude. Takže učenie ťa zrejme 
neminie. Ide tu však o to, ako sa k tomu 
postavíš ty. 

máš dve cesty
Jedna je široká, rovná, bez otrasov či 

prekážok, bez námah, ťažkostí a snaže-
nia, druhá je naopak úzka, hrboľatá, plná 
obety, námahy a odriekania. Prvá cesta, 
to je cesta obyčajnej zbabelosti, lenivosti, 
lajdáctva, neplnenia si svojich povinností, 
odpisovania, nerešpektovania učiteľov či 
rodičov, záškoláctva, nepoctivosti. Cesta 
dosť známa, bežná, obľúbená. Ten, kto po 
nej kráča, si myslí, že je in – absolútny 
super frajer. Asi áno, ale len v skupine 
takých istých nezodpovedných kámošov, 
ako je on sám. Ak sa v predstave posu-
nieš o dvadsať rokov dopredu, keď už má 
byť z teba rozvážny, múdry, zodpovedný 
a poctivý človek, takýmto postojom z teba 
nič také nebude. A ak máš byť dokon-
ca ešte aj vzorovým rodičom, prípadne 
ak chceš, aby tvoje deti boli nositeľmi 
Nobelovej ceny, tak na to ani nepomysli. 
Nemáš šancu. Musel by si zaradiť spia-
točku a vybrať sa po druhej ceste. Aká je? 
Ťažká, plná poctivosti, učenia, zodpoved-
nosti, rešpektovania rodičov a učiteľov 
(a nielen ich), snaženia či odriekania, 
plná nástrah. Je to naozaj cesta úzka, 
hrboľatá, s kopou prekážok a bolestivých 
pádov. Nie veľmi obľúbená, ale ak sa 
pozrieš, akého človeka táto cesta z teba 
vychová, tak to stojí za to.

 Prvá cesta je skutočne pre hocikoho. 
Tá druhá je však len pre niekoho. Ak sa 
cítiš „byť niekým“, ak poznáš svoju pravú 
hodnotu, ak si „vyvolený“, kráčanie po tej 
druhej ceste z teba vyformuje absolútnu 
jednotku. Na jej koniec sa dostane iba 
ten, kto má odvahu, pevnú vôľu vytrvať, 
kto nemá strach, kto je pevne rozhodnu-
tý nevzdávať sa pri menších či väčších 
neúspechoch. A navyše ťa bude na nej 
sprevádzať ten, ktorý ti pomôže zdolať 
všetky prekážky, ten, kto ti urovná cestu. 
A ten niekto sa volá Ježiš.  Vďaka nemu 

zdoláš všetko, čo ti tento školský rok 
prinesie, pretože máš jeho prísľub: 

„Ja pôjdem pred tebou, 
čo je hrboľaté, urovnám, 
kovové brány prelomím 
a železné závory pozrážam.“

(Iz 45, 2)

Neboj sa! Viem, o čom hovorím. Vďaka 
nemu prekonáš ešte oveľa viac, lebo to, 
ako sa dnes postavíš k svojim školským 
povinnostiam, ti zajtra pomôže čeliť prob-
lémom dospeláckeho života.

 
Takže, hej, kámo, rozhodni sa!

Buď budeš obyčajným zbabelcom, ktorý 
utečie pred povinnosťami (ale sám seba 
budeš milosrdne klamať o opaku), alebo 
sa s odvahou rozbehneš cez prekážky 
a budeš prežívať víťazstvo. Budeš na 
seba hrdý. Budeš spokojný sám so sebou 
a budeš darom aj pre iných. A pri tomto 
behu ti, milý priateľ či priateľka, znova 
ponúkam skvelého spoločníka Ježiša. n

Hej, kámo, na slovíčko!
Vladimíra PalFIoVá

ilustračná snímka: lychik.ru

Čo sa doma naučíš...

V  celom biblickom období hralo 
významnú úlohu domáce vyučovanie. 

Učiteľmi boli rodičia. Učenie detí v ranom 
veku náležalo matke. Chlapci od matky 
dostávali obvyklé morálne pokyny, otec ich 
učil remeslu a získavali od neho náboženské 
a rituálne vedomosti a zručnosti. Učeniu 
syna venoval otec veľkú pozornosť. Dobrý 
syn bol otcovou pýchou (Prísl 15, 20a), zlý 
 

hanbou (Prísl 17, 25a). Po otcovej smrti 
preberal syn všetky povinnosti a práva hlavy 
rodiny, predovšetkým náboženské.

Výchovu a vzdelávanie dievčat mali na 
starosti výhradne matky. Aj vzdelávanie 
dievčat sa považovalo za dôležité. Učili ich 
domácim prácam, jednoduchým morálnym, 
etickým pravidlám, aby sa mohli zoznámiť 
so Zákonom.

M. Kipikašová
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Je čas dovoleniek. Mnohí sa vyberú 
oddýchnuť si k moru, iní upred-
nostnia krásy prírody. Pri oddychu 

v zahraničí nejeden turista popri páľave 
horúceho slnka pri vode túži spoznávať 
zahraničnú kultúru a navštívi i chrám, 
aby aj duša pookriala. Mnohé starobylé 
chrámy v prímorských krajinách zdobia 
stáročné fresky, obrazy a množstvo ikon. 
Mňa osobne každá návšteva sakrálneho 
priestoru – chrámu na Slovensku i v za-
hraničí – potešila a pohladila mi srdce 
i dušu. Dodnes ma utvrdzuje v presvedče-
ní, že krásnu výzdobu chrámov vytvorili 
ľudia, ktorí mali vieru. Ikonografická 
výzdoba chrámov aj v súčasnej dobe je 
pre ľudí s otvoreným srdcom „bránou do 
neba“. Od mladosti obdivujem staré maľ-
by i fresky talianskych majstrov a ikono-
grafiu, predovšetkým byzantskú.

Moje sny o ikonách sa nedávno sta-
li skutočnosťou. Po dlhoročnej snahe 
i túžbe poznať a osobne skúsiť písanie 
ikon som sa začiatkom tohto roka pri-
hlásil na letnú ikonopiseckú školu, ktorú 
usporiadal Spolok ikonopiscov sv. Cyrila 
a Metoda v Košiciach za aktívnej pomoci 
jej riaditeľa P. Jozefa Kyselicu SJ. Spolok 
ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Sloven-
ska nadväzuje na filozofiu a štruktúru 
byzantského výtvarného prejavu, ktorého 
prvky spolu so slovienskymi prekladmi 
Svätého písma priniesli na naše územie 
sv. Cyril a Metod. Po ročnej prestávke sa 
11. – 19. júla 2009 konala v Centre spi-
rituality Východ – Západ Michala Lacka 
v Košiciach 8. ikonopisecká škola. Každý 
z účastníkov mal počas ikonopiseckej 
školy možnosť napísať vlastnoručne 
svoju vlastnú ikonu. Zoznámili sme sa 
s duchovným a technickým kánonom 
písania ikon a v tomto duchu sa pra-
covalo na písaní ikony. Pod vedením 
dvoch školiteľov – majstrov ikonopiseckej 
školy J. Lengvarskej a R. Timka účastníci 
vlastnoručne vykonali postupne všetky 
dôležité kroky písania ikony – od prípra-
vy podkladovej dosky, pozlátenie pozadia 
a svätožiary cez písanie ikony až po jej 
finálnu povrchovú úpravu. Každý deň 
ikonopiseckej školy sa začal sv. omšou 
v skorých ranných hodinách v miestnej 
košickej jezuitskej Kaplnke Božského 
Srdca. Svetlo na písanie ikon sme čerpali 
aj z gréckokatolíckej sv. liturgie v odpo-

ludňajších hodinách (nedeľa, streda). 
Počas práce nás prišiel povzbudiť aj otec 
arcibiskup J. Babjak SJ. Písanie ikon spre-
vádzala ticho znejúca východná hudba 
a spevy z gréckokatolíckych liturgií. 
Chvíľkami bolo pri práci ticho. Aj ticho 
malo svoju hĺbku. Osobne som cítil, ako 
sa v mojom srdci v tom čase udomác-
nil úžasný pokoj. Mňa osobne písanie 
prvej ikony utvrdilo v tom, že je naozaj 
dobré, ak je každé výtvarné zobrazenie 
Ježiša Krista a Presvätej Bohorodičky 
sprevádzané modlitbou. Vtedy ikona 
„dostáva dušu“. Podobne ako obraz Bo-
žieho milosrdenstva, tak aj ikony Ježiša 

a Bohorodičky sú v spojení s modlitbou 
naozaj „bránou do neba“. Keď sa písanie 
ikony blížilo k záveru, zažil som neza-
budnuteľný okamih – metódou okrovania 
sa z tmavého sankirového podkladu 
každému osobne približovala tvár Ježiša 
či Bohorodičky. Bol to extrémne horúci 
týždeň. S potom na tvári sa pracovalo aj 
vyše desať hodín denne, tváre budúcich 
ikonopiscov však žiarili radosťou a po-
kojom. Je tradíciou, že ikony sa svätia, 
čo umocňuje túžbu človeka po Bohu. 
Niekoľkodňová námaha každého účastní-
ka bola zavŕšená slávnostnou sv. omšou 
v nedeľu 19. júla 2009, pri ktorej boli 
naše prvé ručne písané ikony posvätené 
P. Jurajom Dufkom SJ.

Všetci sme zažili zrodenie ikony, ktoré 
je odvodené od zrodenia Božieho Syna, 
ktorý nie je iba Slovo, ktoré sa stalo te-

lom, ale tiež Božím obrazom. Už apoštol 
Pavol napísal, že „Kristus je obrazom 
neviditeľného Boha“. Spolu so sv. apošto-
lom Jánom môžeme povedať, že „čo sme 
počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo 
sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotý-
kali, to zvestujeme. Slovo života. Lebo 
zjavil sa život a my sme videli, dosved-
čujeme a zvestujeme vám večný život, 
ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme 
videli a počuli, zvestujeme aj vám“ (1 
Jn 1, 1 – 3). Ikona oslovuje dnešných 
ľudí, ktorí túžia po vychutnaní poznania 
Slova. Naši predkovia nachádzali útechu 
a nádej v ťažkých dobách práve pred 

obrazmi a ikonami Ježiša a Bohorodičky. 
Vnímam, že v dnešnej hektickej dobe 
masmédií a informačných technológií 
sa často vytráca osobná modlitba. Akosi 
máme menej času. Je však dobré zastaviť 
sa a aspoň na krátku chvíľu sa zahľadieť 
do Ježišovej tváre alebo do tváre Božej 
Matky. Aj dnes je to možné. V posvätnom 
tichu prichádza aj modlitba vlastnými 
slovami, pokoj v srdci, prichádza odpo-
veď, dobrý nápad, nová myšlienka. Úcta, 
ktorú vzdáva Cirkev ikone, sa vzťahuje 
na prvoobraz. Sv. Bazil hovorí: „V obraze 
uctieva veriaci jeho prvoobraz. Bozkáva-
júc tak obraz Krista bozkáva samotného 
Krista v jeho nebeskej sláve.“ Vďaka 
Bohu bol tento čas pri písaní ikony mi-
losťou i požehnaním. Bol to pre nás ozaj 
výnimočný čas stretnutia s Bohom.

Viac na: www.siscms.sk. n

zauJímavosť

Modlitbou a štetcom
Ján ZaJaC
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DOBYVATELIA
STOLOVÁ HRA PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE
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Pravidlá hry:
1. Hru môže hrať 2 – 6 hráčov. Potrebujú hracie �gúrky rozličných 
farieb, kocku a kartičku s číslami a farbami (pod pravidlami je 
ukážka).
2. Ešte pred začiatkom hry si každý hráč podľa návodu vyhotoví 
kartičku, na ktorú si �xkou napíše čísla od 1 do 6 (čísla jednotli-
vých častí výzbroje) a 9 krúžkov farieb, ktoré sa nachádzajú na 
hernom pláne (okrem sivej a bielej).
3. Podstatou hry je nazbierať všetky súčasti výzbroje. Keď ju hráč 
má kompletnú, môže zbierať ovocie Svätého Ducha, ktoré 
symbolizuje Božie kráľovstvo. Každé ovocie je vyznačené inou 
farbou. Vyhráva ten hráč, ktorý ako prvý vyzbiera všetky farby.
4. Na štart sa postavia všetky �gúrky. Hru začína ten, komu padne 
najvyššie číslo.
5. Pri postupe po hracom pláne si hráči označujú krúžkom 
jednotlivé dosiahnuté časti výzbroje. Keď majú výzbroj úplnú, 
môžu krúžkovať farby. 
6. Ak hráč postúpi na políčko, na ktorom je  znamienko plus, 
môže si vybrať políčko (s výzbrojou alebo farbou), ktoré ešte 
nezískal, a posunúť sa naň.
7. Ak hráč postúpi na políčko so znamienkom mínus, musí stáť 
jedno kolo.
8. Hra sa končí, keď niektorý z hráčov má na svojej kartičke 
zakrúžkované všetky čísla aj farby.
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BOŽIA VÝZBROJ
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Boh nás každý deň pozýva bojovať o jeho kráľovstvo. 
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od stvorenia sveta“ (Mt 25, 34).

Dada Kolesárová
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Myrna Nazzourová, 
pôvodným menom 
Mária al Akhraso-

vá, sa narodila v roku 1964 
v sýrskom Damasku. Dnes 
45-ročná gréckokatolícka 
stigmatizovaná vizionárka 
sa ako 18-ročná v roku 1982 
vydala za Nikolasa Nazzoura 
(pravoslávneho vyznania). 
Ešte v tom istom roku sa 
v dome mladých manželov 
stala neobyčajná udalosť. 
Z obrázku Panny Márie 
s Ježišom, ktorý Myrne pri-
niesol Nikolas, keď sa vracal 
z prác v Európe, sa začal 26. 
novembra 1982 roniť olej. 
Ide o tradičnú, tzv. kazanskú 
ikonu (farebnú reprodukciu), 
ktorá má rozmery klasickej 
fotografie (9 x 13 cm). Obraz 
bol zavesený nad manželský-
mi posteľami. Miska, ktorú 
Myrna podložila pod obraz, 
sa po chvíli zaplnila vyteka-
júcim olejom.

olej
Obraz je vystavený 

v uzamknutej mramorovej 
skrinke, ktorú strážia, aby 
nemohlo prísť k jej odcudze-
niu alebo zneužitiu. V ob-
dobí od apríla do novembra 
1987 z ikony vytieklo 1 348 
gramov oleja. Z rozboru, 
ktorý vykonalo laboratórium 
pre chemické vyšetrovanie, 
vyplýva, že ide o čistý olivový 
olej. Analyzovali ho infra-
červenou spektroskopiou 
a plynovou chromatografiou. 
Olej po nanesení na filtračný 
papier a po voľnom usušení 
nezanecháva žiadnu škvrnu, 
ako je to v prípade prírod-
ného olivového oleja. Jeho 

V horúcich augustových dňoch navštívil Slovensko zaujímavý hosť – pani Myrna 
Nazzourová z Damasku v Sýrii. V 18 rokoch sa jej život začal uberať celkom 
nečakaným smerom.

Jednota a rodina
Myrna Nazzourová

Drahomíra kolEsároVá a Helena krENICká

udalosTi
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pôsobením došlo k uzdraveniam, o čom svedčia 
zaznamenané doklady.

Olej začal vytekať aj z Myrniných rúk a neskôr 
i z jej tváre a očí. Tieto úkazy sa opakujú v nepra-
videlných intervaloch dodnes. V spomínaný večer 
manželia Nazzourovci upovedomili o zázračnom 
vytekaní oleja patriarchát Pravoslávnej cirkvi. 
Osobne k nim prišiel miestny biskup v sprievode 
dvoch kňazov. Pred obrazom sa pomodlil a vzal si 
so sebou vatu namočenú do oleja. Prišli aj dvaja 

„som človek ako vy a som vlastne listom, ktoré-
mu Pán zveril zvesť. možno ste sem prišli, aby ste 
uvideli zázrak. najväčší zázrak môžete zažiť pri sv. 
liturgii, pri premenení. ak ste prišli na to, aby ste vi-
deli stigmy, tak najväčšia stigma je zmŕtvychvstanie 
nášho Pána. ale keď ste prišli na to, aby ste spoznali 
Pána, pozrite sa do tváre svojho najbližšieho suse-
da, a tam ho nájdete.“

„moja história sa začala z malej udalosti a po-
stupne sa rozrastala. Keď sa rozrástla, stala sa 
poslaním jednoty. začalo sa to v roku 1982. mala 
som 18 rokov a bola som 6 mesiacov vydatá. vtom 
som počula ženský hlas: ,dcéra moja, mária, neboj 
sa, ja som s tebou. otvor dvere a nikomu nestoj 
v ceste, aby ma videl! a obetuj mi sviečku.’ a otvo-
rili sa dvere. odvtedy sa náš dom stal pútnickým 
miestom. nikdy som sa nikoho nepýtala, akého 
je vierovyznania alebo rítu. K nám chodia ľudia 
z rozličných kresťanských denominácií, dokonca aj 
moslimovia, a spoločne sa modlia.“ 

V Božích rukách
n aké sú vaše dojmy zo Slovenska?

obyčajne keď niekam idem, nevnímam krásu krajiny, nevšímam si okolie. 
zaujíma ma skôr duševná krása ľudí, ktorých stretávam. Každú svoju náv-
števu začínam vzdávaním vďaky Pánovi za ľudí, ktorých stretávam. nevidela 
som síce slovensko, ale videla som slovákov.

n tak teda aké sú vaše dojmy zo Slovákov?
mám príjemný pocit zo slovákov. ste veľmi usmievavý národ. Keď vidím 

konkrétnych ľudí, akoby mi Pán vnukal myšlienky cez tváre týchto ľudí.

n Prečo ste sa rozhodli prísť na Slovensko a s akou misiou?
odkedy sa začali so mnou diať takéto zvláštne veci, nikdy som nerozho-

dovala o tom, kam pôjdem. vždy mi to bolo dané. Pán je ten, ktorý mi dáva 
všetky tieto moje cesty. Pri jednom z mojich zjavení mi Pán povedal: „nie 
ty si budeš určovať cesty, kam pôjdeš, ale ja ti ich budem určovať!“ Pán mi 
posiela konkrétnych ľudí, ktorí tieto cesty sprostredkujú.

n aké ovocie očakávate od tejto misie?
v prvom rade chcem ľuďom ohlásiť, že Boh je, lebo viera ľudí je dosť osla-

bená. u nás v sýrii je to zvlášť u mladých ľudí. hovorím im často: „nemôžete 
si vybrať, či Pán Boh je, alebo nie je. Boh jednoducho je!“ a rozprávam ľu-
ďom len to, čo sa mi stalo, ostatné je práca svätého ducha. Prosím Pána, aby 
otvoril srdcia ľudí, ku ktorým hovorím, aby som im to vedela takto podať. 

n Od roku 1982 prešla už dlhšia doba. K akému poznaniu vás Boh 
doviedol na tejto ceste?

od roku 1982 sa prakticky nezmenilo nič, aj keď momentálne nemám sig-
nály o Božej prítomnosti. ale ani to nepotrebujem. viem, že Boh je naďalej 
prítomný. mám zostať taká, aká som. Boh si to odo mňa žiada, chce ma mať 
takú. Pán mi dal veľké dary, aby som bola dobrou manželkou, matkou i ses-
trou pre každého. za celé tie roky sa necítim vôbec ničím výnimočná. To isté 
učím svoje deti, aby sa necítili kvôli mne výnimočnými či povznesenými.

Keď sa nad tým zamyslíme, každý je v Božích očiach niečím zvláštny. naj-
dôležitejšie je uvedomiť si, ako ho Pán Boh miluje a aký je preňho dôležitý. 
Je to niečo podobné ako vzťah matky k dieťaťu. sama cítim, že môj syn je 
to najkrajšie a najlepšie dieťa na svete. To isté platí o nás. Každý z nás je to 
najlepšie a najkrajšie dieťa pre Boha.

n Zmenila sa vaša modlitba?
áno, zmenil sa môj vzťah k Bohu aj modlitba. snažím sa otvoriť Pánovi 

svoje srdce viac a viac. a čím viac sa o to snažím, tým viac Božej milosti do-
stávam. moje duševné myslenie sa obohacuje, ale záleží na tom, ako sa mi 
podarí otvoriť Božiemu slovu. Keď si otvorím svoje srdce, dostanem veľmi 
veľa. Keď vidím a počujem záznamy zo svojich starých ciest, tak sa sama 
čudujem, že som vtedy takto rozprávala. napredujem na ceste k Pánovi. 
v bežnom živote som obyčajná žena, ktorá varí, žehlí, upratuje.

raz som mala na návšteve dve panie. Práve som umývala dlážku. Keď vošli 
do môjho domu, spýtali sa, kde je pani myrna. Pustila som handru a pove-
dala som, že som to ja. nechápavo na mňa pozreli, premerali si ma zospodu 
nahor. spýtali sa, či to nie je škoda, že ruky, ktoré produkujú svätý olej, 
utierajú špinavú dlážku.

Pán odo mňa nežiada, aby som si sadla do výkladu a ukazovala mu svoje 
ruky. Takisto viem, že ani Panna mária nemala slúžku, ale sama sa starala 
o dom.

n Stretli ste sa už s ľuďmi, ktorí prežívajú podobné veci?
nepoznám žiadnych mystikov, nestretla som sa s takými ľuďmi. nemám 

žiadne jasnovidecké schopnosti a ani iné, aby som vedela spoznať člove-
ka, ktorý je podobne obdarený ako ja. iba Pán Boh môže vidieť do srdca 
človeka.
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príslušníci sýrskej tajnej polície s leká-
rom. Preskúmali obraz a obhliadli steny 
miestnosti. Keď ikonu zavesili na miesto, 
olej začal opäť tiecť. Pred ich očami začal 
olej vytekať aj z Myrniných rúk, a to 
hneď po tom, ako si ich na ich požiada-
nie pred nimi umyla. Lekár po vyšetrení 
povedal: „Boh je veľký.“

Od začiatku bola Myrna pod neustálym 
dozorom niekoľkých kňazov. Jej duchov-
ným poradcom je rímskokatolícky kňaz 
lazarista otec Joseph Malouli. Správca 
gréckokatolíckej komunity kňaz Dr. Eliáš 
Zahlaoui o všetkých úkazoch a posol-
stvách zverených Myrne napísal knihu, 
ktorá obsahuje mnohé svedecké výpove-
de.

12. decembra 1982 ronila ikona veľké 
olejové bubliny, ktoré počuteľne pras-
kali. V ten večer k nim prišiel aj slávny 
libanonský spevák Tony Hanna so šéfom 
sýrskeho televízneho orchestra. Všetci 
prítomní sa spoločne pomodlili.

K vytekaniu oleja začalo dochádzať aj 
z iných reprodukcií ikon Panny Márie na 
rôznych miestach sveta. Je zaujímavé, 

že olej pramení aj z celkom obyčajných 
papierových obrázkov, a vôbec ich nepo-
škodí. Papier ostane suchý.

zjavenia
15. decembra 1982 prišlo k prvému 

zjaveniu na terase domu. Myrna o tomto 

videní Panny Márie rozpráva: „Keď som 
zdvihla hlavu, videla som, ako predo 
mnou stojí svätá Panna, celá žiariaca, 
akoby pokrytá diamantmi a perlami. 
Zachvátil ma strach. Vstala som a utiekla 

do bytu Awardovcov.“
Toho istého dňa Myrnin dom navštívil 

generál Walid Hammamieh, veliteľ 
damasskej polície, sprevádzaný svojím 
pobočníkom.

19. decembra 1982 sa Myrne zjavila 
svätá Panna a povedala jej toto posolstvo:

„Dala som vám viac oleja, než ste 
žiadali, a dám vám niečo ešte silnejšie, 
než je olej. Kajajte sa a verte ... Ohlasujte 
môjho Syna Emanuela. Kto ho ohlasuje, 
bude spasený.“

Na Štedrý večer bol prítomný aj generál 
Mustafa Tlass, minister obrany s man-
želkou a niekoľkými ďalšími úradníkmi. 
Prišiel práve vo chvíli, keď ikona ronila 
olej. Generál bol veľmi dojatý. Otcovi Eli-
ášovi povedal, že ak napíše o udalostiach 
knihu, nech nezabudne spomenúť, že on 
sám bol svedkom. Mladým manželom 
ponúkol vilu, aby z ich obydlia mohlo byť 
zriadené pútnické miesto. Biskup si prial, 
aby ikonu preniesli do grécko-pravo-
slávneho Kostola svätého Kríža, preto 9. 
januára 1983 ikonu (práve roniacu olej) 

„celý prípad v soufanieh je len dôka-
zom toho, že Pán je s nami, že je živý 
a ešte stále pracuje, pretože jeho láska 
je nekonečná. aj od nás chce, aby sme 
milovali podľa jeho príkladu, aby sme 
boli svedkami jeho lásky. Blahoslavený 
je ten, kto nájde lásku Pána, pretože ten, 
kto nájde dôkaz lásky vo svojom živote, 
je jeho svedkom. v tomto čase prichádza 
Pán do našich životov, pretože lásky je na 
svete stále menej. a čím je jej menej, tým 
je viac rozdelenia. olej nie je najdôležitej-
ší v zázrakoch v soufanieh. možnože sa 
niekedy olej, extázy aj zjavenia zastavia, 
ale to najdôležitejšie je Pánov odkaz, ktorý 
v prvom rade potvrdzuje, že Boh jestvuje. 
Prvá vec, ktorú Panna mária povedala, 
je: ,deti moje, modlite sa, lebo Pán Boh 
je s vami.’ Ďalšou výzvou je výzva k láske. 
milujte jeden druhého, ako vás Pán miluje, 
a to je zároveň výzva k modlitbe. Keby ste 
sa ma opýtali, čo je najväčší zázrak, ktorý 

sa stal v soufanieh, povedala by som, že 
to, že modlitba stále rastie a že je nás stále 
viac.“

„niekedy som mala dojem, že ma ľudia 
odsudzujú, lebo som vydatá. očakávajú, 
že Panna mária sa zjaví mladému dievčaťu, 
a to potom pôjde do kláštora, obetuje 
život viere a oslave Panny márie. Panna 
mária mi hneď na začiatku povedala: ,Tvoj 
manželský život má ostať taký, aký bol 
doteraz.’ a Pán mi tiež povedal: ,ostaň vo 
svojom živote manželka, matka, sestra, 
všetko, čo si bola doteraz.’ a aká je krás-
na rodina, ktorá žije podľa príkazu lásky 
a viery.“

„cez svoje posolstvá Pán hovorí, aká dô-
ležitá je v jeho očiach rodina. nevybral si 
myrnu samotnú, ale rodinu. chce povedať, 
že rodina je malá cirkev. a cirkev by mala 
byť ako jedna veľká rodina. Každá rodina 

má žiť svoje poslanie. no na to, aby ho 
mohla žiť, potrebuje veľa modlitieb. Keď 
rodina žije láskou a jednotne, svedčí o Bo-
žej cirkvi. a keď chceme rozprávať o jed-
note cirkvi, tak musíme začať rodinou, 
odkiaľ jednota pochádza. dom rodiny je tá 
najlepšia škola. Panna mária mi povedala: 
,vy raz vychováte generácie, ktoré budú 
poznať jednotu. vy, to znamená matka 
a otec rodiny, máte vychovať generáciu, 
ktorá by už žila v jednote. vy ste moja 
cirkev a moje srdce je s vami. všetko, o čo 
žiadam, je jednota. hovorím vám: založte 
cirkev. nestavajte mi kostoly. cirkev, ktorú 
založil náš Pán, bola jedna, veď Pán je len 
jeden a cirkev má byť nebeským kráľov-
stvom na zemi a kto ju rozdeľuje, hreší. 
a kto sa teší z rozdelenia, aj ten hreší.“

(zo svedectva myrny nazzourovej, Kated-
rálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove 5. 
augusta 2009)

„Niekedy som mala dojem, že ma ľudia odsudzujú, lebo som vydatá.  
Očakávajú, že Panna Mária sa zjaví mladému dievčaťu, a to potom pôjde 

do kláštora, obetuje život viere a oslave Panny Márie.“

 snímky: mária Žarnayová
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slávnostne preniesli do kostola za účasti 
70-tisíc osôb. V Myrnimom dome zavesili 
novú, rovnakú ikonu. Aj tá začala roniť 
olej.

21. februára 1983 sa Myrne na terase 
opäť zjavila Panna Mária a povedala jej 
toto posolstvo:

„Tieto slová si vryte do pamäti a ne-
ustále opakujte: Mojou spásou je Boh, 
mojím svetlom je Ježiš, mojím životom je 
Duch Svätý, preto sa ničoho neobávam.“

Trvanie Myrniných videní býva rôzne. 
Rôzne boli aj miesta, kde k nim prišlo. 
Myrna pri týchto stretnutiach s Pannou 
Máriou a Ježišom okolie nevníma. Posol-
stvá opakuje, takže sú zaznamenané.

stigmy
V piatok 25. novembra 1983 bola Myr-

na stigmatizovaná. Objavili sa jej rany 
na rukách i nohách a vytekala z nich krv. 
Stigmy overilo šesť privolaných lekárov, 
medzi nimi aj riaditeľ francúzskej nemoc-
nice. Prítomní boli tiež biskupi Sýrsko-
katolíckej pravoslávnej cirkvi.

Druhýkrát sa Myrne stigmy objavili na 
Veľký štvrtok 19. apríla 1984. Pribudla 
aj široká rana v boku, o ktorej jeden 
z prítomných lekárov povedal, že ju bude 
treba zašiť. Rana sa však ešte toho istého 
večera zavrela. V roku 1985 Myrna poro-
dila dievčatko.

26. novembra 1986 začal z ikony tiecť 
olej. Tiekol aj z Myrninej tváre v neoby-
čajnom množstve. Vtedy sa opäť pred 
ňou zjavil Ježiš a povedal jej:

„Modlite sa za hriešnikov, lebo do 
každého slova modlitby vlejem kvapku 
svojej krvi.“

15. augusta 1987, na sviatok Nanebo-
vzatia Panny Márie, povedal Myrne Ježiš 
toto posolstvo:

„Moja dcéra, toto je moja Matka, z kto-
rej som sa narodil. Kto ju uctieva, mňa 
uctieva. Kto ju popiera, mňa popiera. Kto 
ju prosí, dostane. Pretože ona je mojou 
Matkou.“

26. novembra 1987 sa v Myrninom 
dome zhromaždilo mnoho pútnikov. 
Medzi nimi aj skupina Francúzov a otec 
René Laurentin. Ježiš dal Myrne toto 
posolstvo:

„Bež a po celom svete bez strachu ozna-
muj, aby sa pracovalo na zjednotení.“

V roku 1988 Nikolasa a Myrnu pozvali 
do USA. Tam sa im narodilo druhé dieťa, 
syn Emanuel. Podľa vyhlásenia význam-
ného amerického chirurga, jedného 
z osobných lekárov bývalého prezidenta 
USA R. Reagana Dr. A. Mansoura vytiek-
lo 2. mája 1988 z rúk Myrny také množ-
stvo oleja, že stekal na zem. To sa stalo 
v jeho dome v Los Angeles za prítomnosti 
arcibiskupa J. Tawila a archimandritu Ch. 
Abooda.

Na Veľkú noc 1990 sa Myrne opäť 
obnovili stigmy. Pred očami početných 
svedkov sa jej otvorilo všetkých päť rán. 
Stigmatizáciu nafilmovali.

Do roku 1993 mala Myrna stigmy 
štyrikrát. Prvýkrát to bolo v predvečer 
výročia ronenia oleja z ikony, ďalšie 
potom vždy na Veľkú noc, a to vtedy, keď 
boli tieto sviatky v Katolíckej i Pravosláv-
nej cirkvi v rovnakom čase. Pri stigma-
tizácii bol prítomný celý rad odborníkov. 
Pri ostatných bol aj neurológ Dr. Loren 
z parížskej nemocnice, dve psychologičky 
a ďalší.

Myrna strávila mesiac v Austrálii, kde 
navštívila štyri štáty. Počas týchto náv-
štev jej olej vystúpil 37-krát na rukách, 
raz na tvári a dvakrát na krku.

Otec Malouli prosí o modlitbu pre Myr-
nu a za konečné zjednotenie kresťanov. 
Do Myrninho domu prichádzajú význam-
ní politici, vysokí úradníci, predstavitelia 
cirkevnej hierarchie, vrátane pápežského 
nuncia. Modlia sa tak sústredene, že 
nevnímajú čas ani okolie. Modlia sa celé 
hodiny, dni, noci. Odtiaľ sa modlitbové 
skupiny šíria po Sýrii a po celej Malej 
Ázii. n 
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Ak osoba prestane z dôvodu člen-
stva v sekte fajčiť, mali by sme 
to uznať ako pozitívnu životnú 

zmenu, aj keby išlo o krátkodobú zále-
žitosť. Stáva sa, že príbuzní prehliadajú 
pozitívne zmeny, pretože sú dennodenne 
konfrontovaní s patologickým správa-
ním sa člena sekty. Vo väčšine prípadov 
argumentujú pozitívnymi zmenami člena 
sekty vtedy, keď už rezignovali. Nám však 
ide o objektívne hodnotenie sektárskeho 
správania. Ak sa nenaučíme byť vnímaví 
na pozitívne zmeny, nebudeme schopní 
vidieť ani pokroky, ktoré neskôr urobí.

oceniť zmenu k lepšiemu
Pozitívna zmena (v správaní člena sekty 

alebo jeho príbuzného) sa využíva ako 

vzor pre ďalšie pozitívne správanie. Je 
dobré zmeny oceniť a motivovať k ďalším. 
Aj pozitívna zmena u príbuzných je veľmi 
dobrá pre člena sekty, ktorý si môže po-
vedať, že keď sa dokázali zmeniť rodičia, 
dokáže to i on. Našou úlohou je teda 
zaznamenať akékoľvek pozitívne zmeny 
od angažovania sa v sekte. Ak sa predtým 
zanedbával a teraz je veľmi poriadny, ak 
nikdy necvičil a teraz je v dobrej kondícii, 
ak nežil duchovným životom a teraz áno, 
buďme pripravení vzdať mu kompliment. 
Pozitívny postoj v tejto oblasti bude 
neskôr dôležitý pri ďalšej komunikácii, 
pretože bude poukazovať na našu objekti-
vitu a férovosť a pomôže nám vybudovať 
si lepší vzťah.

Čo je efektívne a čo nie
Dôležité je, aby príbuzní zatriedili svoje 

obavy do kategórií „pravdepodobne 
efektívne“ a „pravdepodobne neefektív-
ne“. Veriacich rodičov často trápi, že ich 
dieťa prestalo chodiť na bohoslužby, lebo 
vstúpilo do sekty. V tomto prípade budú 
rodičia musieť posúdiť, či ich dieťaťu 
záleží na takejto ich obave, alebo nie. 
Keď nastane správny čas prediskutovať 
podobné obavy a námietky, mali by sme 
vyjadrovať iba tie, ktoré budú efektívne. 
Neefektívne z komunikácie vylúčme. 
Podstatné ale je, aby všetky obavy boli 
uvedené v našom zozname, aby sme ich 
dobre poznali a mohli sa o nich rozprá-
vať s inými. Tí nám môžu byť pri tom 
nápomocní.

slovo v rodine

Aby som bol úprimný a spravodlivý, musím priznať, že nie každé sektárske správanie 
je negatívne. Môžu nastať aj pozitívne zmeny. Napríklad člen sekty prestane v rámci 
snahy viesť „čistý“ životný štýl fajčiť, užívať drogy alebo sa z pasívneho lenivca stane 
podnikavý, aktívny človek.  

Jozef MARETTA

Od manipulácie
k slobode
Sektár v rodine

hnutie hare Krišna je možno dosť dobre  
počuť v Prešove a okolí. v posledných rokoch  

si získava veľa stúpencov zvlášť z radov mládeže.
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Najprv si teda musíme ujasniť, do akej 
sekty sa náš blízky dostal a v čom je 
konkrétna skupina zhubná. Z toho treba 
vychádzať pri postojoch, ktoré zaujmeme 
(interakciu) k členovi sekty. V poraden-
stve s rodinou sa stáva, že jednotlivé 
činnosti, ktoré si plánujeme na interakciu 
s členom sekty, zlyhávajú práve pre odliš-
nú motiváciu blízkych. Za tou sa skrývajú 
rozdielne obavy. Preto môže každý z čle-
nov rodiny v konkrétnej situácii zaujať 
iný postoj. Dôležité je, aby sa členovia 
rodiny zjednotili. Napríklad manžel, kto-
rému odišla manželka do sekty, má oba-
vu, že keď jej nebude vo všetkom usta-
vične pomáhať (keď ju nebude mať pod 
kontrolou), skončí na ulici ako vyberačka 
kontajnerov, lebo sa nedokáže o seba 
postarať. Pohnútkou tejto obavy je strach. 
Dieťa má ale často inú obavu. Trápi ho, 
že ho matka odvrhla a nemôže s ňou už 
vo svojom živote počítať. Hanbí sa za ňu. 
Za touto obavou sa skrýva hnev. Preto 
môže dieťa odmietať kontakt s matkou, 
aby ju potrestalo. Manžel sa teda snaží 
nadviazať kontakt s manželkou a dieťa ho 
odmieta. Na tomto príklade dobre vidí-
me rozdielne východiská správania sa. 
Naším cieľom je preto práve to, aby sme 
lepšie pochopili vlastné myšlienky, pocity 
a správanie jednotlivých členov rodiny. 
Ak to dokážeme, budeme schopní komu-
nikovať vhodným spôsobom.

zoznam faktov
Samotné písanie si zoznamu pomáha 

utriediť si fakty a získať odstup od obáv, 
ktoré nám víria hlavou. Ideálne je naplá-
novať si aspoň jedno rodinné stretnutie 
s cieľom vytvoriť takýto zoznam obáv. 
Počas tohto stretnutia by si každý člen 
rodiny mal robiť poznámky.

Najčastejšie príbuzných trápi, že sa ich 
blízky správa ako cudzí, a preto s ním 
nevedia komunikovať. Správanie môže 
zahŕňať klamstvá, porušovanie sľubov, 
nezúčastňovanie sa na rodinných stretnu-
tiach, neodpovedanie na listy, telefonáty 
a pod. Ak ide o viacročné členstvo, môže 
to byť nezdravé stravovanie, spánkový 
deficit, zbieranie peňazí alebo ich zisk 
nelegálnym spôsobom, neplatenie účtov 
a daní...

Postupným zodpovedaním každej zo 
spomenutých otázok si ujasníme vlastnú 
situáciu.

Prečo? Prvým krokom je zistiť, čo 
nášho blízkeho viedlo k členstvu v sekte. 
Existujú situácie, ktoré robia ľudí zrani-
teľnejšími. Osoba, ktorá je ťažko chorá, 
bude ľahšie ovplyvnená náborárom, 
ktorý opisuje svojho vodcu ako chariz-
matického liečiteľa s neobmedzenými 
možnosťami (podobne úmrtie blízkeho, 
rozvod, nezamestnanosť, ukončenie štú-
dia a presťahovanie sa na nové miesto). 
Ďalším magnetom je nekritické myslenie, 

narušená sebaúcta, znamenitá koncentrá-
cia pozornosti s jasnou predstavivosťou. 
Tieto faktory vytvárajú predpoklady na 
manipuláciu cez sugesciu a hypnózu. 
Sekty poskytujú záštitu ľuďom s porucha-
mi učenia, s nevyriešenými sexuálnymi 
otázkami, závislým, trpiacim fóbiami 
a pod.

Kde a ako? Potrebujeme mať jasno 
v tom, kde náš blízky žije a ako hlboko sa 
v sekte angažuje. Východisková situá-
cia pre intervenciu je iná, ak náš blízky 
býva s nami alebo sa odsťahoval a žije 
priamo v skupine. Ak je doma, môžeme 
si plánovať interakcie častejšie. Ak žije 
mimo, zvážime, či žije sám, alebo s inými 
členmi sekty, či žije s manželským part-
nerom a deťmi, či sú tiež v sekte a pod. 
Dôležité je, či ho sekta zamestnáva, alebo 
má vlastnú prácu a dostáva svoju mzdu. 
Čím je osoba nezávislejšia, tým je menej 
manipulovaná. Ak náš blízky žije izolo-
vane v sekte a komunikácia s vonkajším 
svetom je zväčša prerušená, hľadáme 
náhradné zdroje kontaktu. Môžeme vyu-
žiť internet, aby sme sa spojili s rodinami 
majúcimi blízkych v skupine či s odbor-
níkmi a kritikmi, ktorí môžu mať aktuál-
ne informácie o sekte.

Kto? Poznať skupinu alebo vodcu, 
v ktorej náš blízky uviazol, je dôležitým 
krokom pri jeho lokalizácii. Ak nevieme, 
kde náš blízky je, môžeme sa obrátiť na 
políciu, hlavne vtedy, keď máme podo-
zrenie na nelegálnu činnosť. Ak vieme, 
kde člen je, alebo ak odmieta kontakt, 
môžeme sa pokúsiť obrátiť sa na vodcu 
sekty a požiadať ho o pomoc. Vodcovia 
majú zväčša záujem o budovanie dobrej 
reputácie, preto je predpoklad, že im to 
bude vyhovovať. Niekedy sám vodca na-
riadi členovi, aby sa stretol s príbuznými. 
Ak ale vedenie očakáva, že kontakt člena 
s rodinou má za cieľ jeho odchod zo sku-
piny alebo má s rodinou zlú skúsenosť, 
nebude spolupracovať.

Kontakty
Musíme si však uvedomiť, že nováčik 

v štádiu veľkej extázy z toho, že našiel 
v sekte to, čo hľadal, nebude s odchodom 
súhlasiť. V takomto prípade sa môžeme 
pokúsiť nadviazať kontakt s inými členmi 
skupiny. Môžeme sa stretnúť s priateľmi 
členov sekty, zistiť, odkiaľ sú a spriateliť 
sa s nimi. K dlhodobým členom sa urči-
tým spôsobom ľahšie pristupuje, pretože 
si zažili mnohé lži, sklamania, falošné 
proroctvá a nedodržané sľuby. Výhodou 
je, že väčšina z nich pozná ľudí, ktorí zo 

moonova sekta sa preslávila nútenými hromadnými sobášmi.             ilustračná snímka: www.orange-papers.org
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skupiny odišli a môžeme s nimi o nich 
hovoriť. Pýtajme sa na konkrétne oso-
by, či odišli z oprávnených dôvodov a či 
s nimi niekedy hovorili o ich dôvodoch na 
odchod.

Iné je, ak sa niekto v sekte narodil alebo 
v nej od útleho detstva vyrastal. Pre 
takýchto ľudí to bude pravdepodobne dlhý 
proces. Nádej je v tom, že aj títo ľudia 
majú množstvo negatívnych zážitkov zo 
života v sekte. Jedným z možných prístu-
pov je ponúkať im skúsenosť s iným spô-
sobom života. Presvedčivé pre nich môže 
byť zistenie, že aj po opustení skupiny 
môžu viesť duchovný a morálny život.

Základom úspechu je množstvo pozi-
tívnych kontaktov člena s príbuznými. 
Pokým člen vie, že vonku existujú ľudia, 
ktorí sa o neho starajú, bude cítiť, že má 
možnosť odísť. 

Dôležité je aj uvažovať o vzťahoch, ktoré 
mal v rámci rodiny či v širšom okolí, na 
akých miestach rád trávil čas a ktoré 
mali pre neho mimoriadny význam, aké 
aktivity ho tešili. Hľadajme prostriedky, 
ktoré by sme mohli použiť na nadviazanie 
interakcie. Zvažujme silné a slabé stránky 
blízkeho, stupeň jeho sebaúcty a seba-
vedomia pred zapojením sa do sekty, 
záujmy, koníčky, koľko mal rokov, keď 
vstúpil do sekty, či mal jasne stanovené 
ciele, priateľov a pod.

Aby sme získali dostatočný obraz 
o viere, jazyku a správaní sa v danej 
sekte, môžeme začať rozhovorom so 
súčasnými členmi sekty. Sledujme, ako 
dlho je zapojený, akú prácu vykonáva, či 
je náborárom, alebo robí niečo iné; či bol 
radovým členom, alebo aj vodcom, či bol 
degradovaný, alebo ho povýšili a získal 
výhody; aký prístup má k vodcovi, kde 
pôsobí, či bol v centrále, alebo v malom 
stredisku. Čím lepšie tieto veci pochopíme, 
tým ľahšie s ním budeme komunikovať, 
porozumieme jeho potrebám a môžeme 
mu pomôcť nezávisle myslieť.

charakter skupiny
Keď máme ujasnené fakty vo vzťahu 

k nemu, môžeme sa zamerať na samot-
nú sektu. Budeme skúmať vodcovstvo, 
organizáciu a doktrínu (učenie), aby sme 
pochopili, akými spôsobmi využíva psy-
chickú manipuláciu.

Vodcovstvo vytvára hlavný charakter 
skupiny (v tomto prípade zhubný), preto 
nás bude zaujímať, kto je vodca, akú má 
minulosť, či je, alebo bol zosobášený, či 
sa rozviedol, či má deti, akú má povesť, 
či bol súdne trestaný, alebo liečený na 
psychiatrii, aké má vzdelanie, čím sa živil 
pred vznikom skupiny, či bol niekedy 
v zhubnej sekte, či je vodca presvedčený 

o svojej výnimočnej múdrosti, moci a spi-
ritualite, či jestvuje nejaká kontrola jeho 
moci, alebo je jeho moc neobmedzená, 
o čom vodca píše alebo hovorí v preja-
voch.

Organizácia v zhubných skupinách má 
charakter pyramídy s charizmatickým 
vodcom na vrchole a s podriadenými 
členmi. Pod vodcom je okruh poradcov, 
ktorí riadia agendu. Na ďalšom stupni 
sú nižší vodcovia a na konci zostáva 
široké členstvo. V skupinách, kde je 
vodca mŕtvy, sa stáva, že zopár oddaných 
súperí o najvyšší post. Posúďme preto, 
kto sú zodpovední ľudia a akú moc majú 
nad naším blízkym, či je skupina malá, 
alebo veľká, kde má svoju centrálu, či je 
izolovaná, alebo nie, ako získava peniaze 
(dary alebo vyberanie peňazí), či je to 
nezisková skupina, či má podniky, ako 
utráca peniaze, či najíma právnikov, aby 
umlčali kritikov, aká je celková skupinová 
atmosféra. Vyhodnoťme, do akej miery 
sa u členov vyvoláva strach (napríklad 
z odchodu), či sú členovia v izolácii od 
rodiny, emočne, alebo finančne závislí od 
skupiny.

Rovnako je dôležité zhodnotiť doktrínu. 
Platí, že čím extrémnejšie sú tvrdenia 
a proroctvá, napríklad otázka apokalypsy, 
tým väčší je potenciál na zneužívanie. 
Najnebezpečnejšie skupiny doktrínu 
menia z rozmaru vodcu. O čo je doktrína 
rozvinutejšia, o to je zvyčajne skupina 
stabilnejšia. Zhubné skupiny menia 
pravdu tak, aby vyhovovala potrebám 
situácie. Nezhubné nemajú potrebu meniť 
doktrínu, aby zavádzali verejnosť. Hľa-
dajme odpoveď na otázku, či v skupine 
existuje osobitná doktrína pre vyvolených 
a doktrína pre ostatných a či sa mení 
pravda na rôznych úrovniach v hierar-
chii skupiny. Akákoľvek viera skupiny by 
sa mala voľne zverejňovať ľuďom, ktorí 
uvažujú o členstve. Počas náboru však 
psychomanipulatívne skupiny využívajú 
klamstvá, selekciu alebo utajovanie dôle-
žitých informácií.

Úlohou tých, ktorí nosia v srdci člena 
sekty, je zhromažďovať pravdivé informá-
cie, trpezlivo a s láskou mu ich ponúkať 
a zároveň prosiť Ježiša Krista o hojnosť 
milostí pre toho, kto sa vzdialil z jeho 
náruče, aby našiel cestu späť.  n

 ilustračná snímka: upload.wikimedia.or

svedkovia Jehovovi sú zasa známi svojimi krstami, 
neúnavným apoštolátom a odmietaním transfúzie 

krvi aj pri riziku, či istote smrti.
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misie

Sudán je rozlohou najväčšia africká 
krajina. V dôsledku 50 rokov trva-
júcej vojny je na najnižšom stupni 

rozvoja na svete. Vo vojne zomrelo viac 
ako 2 milióny ľudí a každý deň zomierajú 
ďalší na hlad a choroby. Celá jedna gene-
rácia iba bojovala a nič iné sa nenaučila. 
Deti neovládajú základné zručnosti, ako 
si vypestovať plodiny a postarať sa o živo-
bytie pre seba a svojich blízkych. Priemer-
ný vek je 42 rokov. 60% dnešnej populácie 
tvorí mládež do 25 rokov a deti. Iba 31% 
z nich je gramotných. Len 20% obyva-
teľstva má prístup k pitnej vode, 10% 
k zdravotníckym zariadeniam a 45% trpí 
podvýživou V Sudáne sú 4 milióny ľudí 
utečencami vo vlastnej krajine V dôsled-
ku dlhotrvajúcej vojny prišla veľká časť 
populácie okrem fyzickej deštrukcie aj 
o možnosť naučiť sa čítať, písať a počítať. 
Adolescenti sú vekovou skupinou, ktorá 
bola osobitne poznačená vojnou. Boli za-
radení, zverbovaní do ozbrojených bojov, 
použití na namáhavú prácu, unesení do 
otroctva alebo ponechaní osudu. Títo mla-
dí ľudia poznali iba konflikty a mali veľmi 
obmedzené možnosti a prístup k vzde-
laniu a výchove. Chlapci z tejto vekovej 
skupiny často bojovali ako detskí vojaci, 
zatiaľ čo dievčatá boli zneužívané ako 
otrokyne sexu a domáca sila pre ozbroje-
né politické boje. Ešte aj dnes sa miestni 
obyvatelia stretávajú s únosmi detí, ktoré 
únoscovia využívajú na zabíjanie vlastnej 
rodiny, kmeňa. Ale táto veková skupina je 
budúcou generáciou robotníkov, vod-
cov a rodičov. A má hrať kľúčovú úlohu 
v rekonštrukcii povojnového Sudánu. 
Okrem mieru treba nevyhnutne venovať 
pozornosť ich vzdelaniu, aby boli schop-
ní zúčastňovať sa na výstavbe Sudánu 
a zaistiť trvalý mier v krajine.

Občianske združenie SAVIO v spolupráci 
s BOSCO AID realizuje viaceré projek-
ty zamerané na Sudán ako napríklad 
zakúpenie mobilnej ambulancie a jej plnej 
výbavy (prístroje, nosidlá, lieky, zdra-
votnícky materiál, očkovacie vakcíny ...) 
pre vidiecku oblasť Gumbo-Juba. Ďalej 
podporuje chod základných škôl a učňov-
ských stredísk v hlavnom meste južného 
Sudánu Juba, v časti Gumbo, Wau a tiež 

výstavbu satelitných škôl v okolí mesta 
Tonj. Začiatkom júla sa vrátili po trojme-
sačnom pôsobení v juhosudánskom meste 
Wau manželia Jaroslav a Vierka Vargovci, 
ktorí pomáhali v zdravotníckom zariade-
ní. Denne poskytli pomoc 150 pacientom 
a okrem toho učili angličtinu a základy 
prvej pomoci. Jaroslav Varga hovorí: „Je 
to krajina, kde treba jednoznačne pomôcť, 
ale je to robota na 200 rokov.“ A Vierka 
dodáva: „Hoci tu ľudia žijú v extrémnej 
chudobe, predsa sú otvorení, priateľskí 
a šťastní.“

Od septembra SAVIO, o. z., rozbieha 
v mestách Tonj, Gumbo,Wau a Chartúm 
nový projekt Adpocia tried – Sudán. 
Partnerom projektu je medzinárodná 
saleziánska organizácia BOSCO AID. 
Projekt nadväzuje na projekt Tehlička 
pre Sudán. Cieľom je dať možnosť mla-
dým ľuďom na Slovensku, ktorí by radi 
pomohli, a tiež mladým ľuďom v Sudáne, 
ktorí pomoc dostávajú, aby sa navzájom 
spoznali, aby anonymný vzťah darca 
– obdarovaný mohol prejsť do roviny 
priateľstva. Aby Slovensko spoznalo 
život v Sudáne a Sudán spoznal život na 
Slovensku.

Jednotlivci, firmy, základné, stredné, 
ale aj materské školy a farnosti z celého 
Slovenska si budú môcť adoptovať triedu 
v spomenutých mestách a zaviažu sa 
prispievať každý mesiac na určenú triedu 
sumou, ktorú si stanovia. Suma bude 
použitá na učebné pomôcky, zabezpečenie 
jedla, príspevok na mzdu učiteľa.

Korešpondenciu zbiera kancelária SAVIO 
dvakrát ročne (k 30.06. a k 31.12.), odo-
šle ju partnerovi projektu a ten ju doručí 
konkrétnej škole.

V oblasti južného Sudánu nie sú zatiaľ 
postavené vyhovujúce budovy, a preto 
vyučovanie prebieha v mesiacoch marec 
– december pod mangovníkmi. Vyučuje 
sa v anglickom jazyku. Školu navštevujú 
žiaci vo veku 5 – 15 rokov. Je bežné, že 
aj starší si dopĺňajú základné vzdelanie. 
Na rozdiel od nás školská dochádzka 
nie je povinná, deti prichádzajú do školy 
z vlastnej iniciatívy. V čase vyučovania 
dostanú žiaci denne jedno teplé jedlo. 
Kukuričnú kašu, ryžu či fazuľu, doplnené 
ovocím (mango, papája), ktoré tam rastie. 
Mesačné náklady na chod jednej triedy 
predstavujú približne 100 eur.

Prostredníctvom predstavovania ta-
kýchto konkrétnych projektov by SAVIO 
(Slovak Activity Volunteer International 
Organization) chcelo vychovávať a mo-
tivovať mladých ľudí k hodnote solidár-
nosti, zodpovednosti za ľudstvo, zvlášť za 
chudobných a zaostalých.

Ak aj vy chcete pomôcť šíreniu dobra, 
adoptujte si triedu.

Viac informácií nájdete na internetovej 
stránke www.SAVIO.sk.

Kontakt: Mária Lacková, adopcia@
SAVIO.sk

...aby sa dobro šírilo
Adoptujte si triedu v Sudáne!
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PONDELOK 31. august
Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky 
Čítania: mk 4, 10 – 23, zač. 16; 2 Kor 12, 10 – 19, zač. 195 (rad.); lk 
10, 38 – 42. 11, 27 – 28, zač. 54; hebr 9, 1 – 7, zač. 320 (Boh.)

Preto mám záľubu v slabostiach... (2 Kor 12, 10a)
Na čo sa spolieha človek, ktorý je silný, slávny, má všetkého dostatok? 
Často iba na svoje vlastné sily. Až keď je bezradný, hľadá Božiu pomoc, 
modlí sa, dôveruje mu... Sv. Pavol má záľubu v slabostiach, lebo cez 
nich vidí Božiu moc.
liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. menlivé časti Boho-
rodičke – s. 417 (254)

UTOROK 1. september
Začiatok cirkevného roka (indiktu). Prepodobný Simeon Stĺp-
nik a jeho matka
Čítania: 1 Tim 2, 1 – 7, zač. 282; lk 4, 16 – 22a, zač. 13 (indiktu); 2 Kor 
12,20 – 13, 2, zač. 196; mk 4, 24 – 34, zač. 17 (radové)

Duch Pána je nado mnou... (lk 4, 18a)
V dnešný deň začíname cirkevný rok, ktorý stanovili otcovia na 
Nicejskom koncile v r. 325. V tento deň zaznamenal víťazstvo Konštan-
tín Veľký nad Maxenciom, ktorý bol proti kresťanstvu. Začíname ho 
evanjeliom, keď je Ježiš v Nazarete v synagóge a číta z proroka Izaiáša: 
„Duch Pána je nado mnou...“ Tieto slová sa naplnili. Aj my potrebujeme 
Božieho Ducha, lebo on je našou silou a dáva nám dary potrebné na 
náš každodenný život.
liturgia: Predobrazujúce antifóny. Tropár z indiktu, o zhromaždení 
a zo služby prepodobnému. Sláva: kondák zo služby prepodobné-
mu, I teraz: z indiktu. ostatné z indiktu a zo služby prepodobnému 
– s. 262,188 (302)

STREDA 2. september
Mučeník Mamant
Čítania: 2 Kor 13, 3 – 13, zač. 197; mk 4,35 – 41, zač. 18

Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? (mk 4, 38b)
V životnej ťažkosti si aj my kladieme túto otázku alebo ju adresujeme 
Ježišovi ako výčitku. Čo je bolesť, vieme vtedy, ak ju sami zažijeme. 
Strach pochopíme, ak ho dostaneme. Objavujeme aj to, že na všetko 
nestačíme vlastnými silami. Tu nám na pomoc prichádza poznanie, 
ktoré treba premeniť na skúsenosť, že Ježiš je nám nablízku. Pomôže, 
dá odvahu a vedie nás, aby sme nezahynuli.
liturgia: Každodenné antifóny. menlivé časti zo stredy – s. 156 (192)

ŠTVRTOK 3. september 
Hieromučeník antim
Čítania: Gal 1, 1 – 10; 20 – 24; 2, 1 – 5, zač. 198; mk 5,1 – 20, zač. 19

A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja. (mk 5, 17)
Poznáte to – za dobrotu na žobrotu alebo za dobré nič dobré nečakaj. 
Paradox, ktorý často platí. Všetci podvedome očakávame za naše 
dobro od druhých aspoň to isté. Nesúďme nikoho, ale vytrvalo konaj-
me dobro. To má moc meniť ľahostajných. Ježiša poslali radšej preč, 
namiesto toho, aby ho prosili o vlastné oslobodenie. Neposielajme ho 
preč. Odplácajme jeho dobro dobrom pre blížnych.
liturgia: Každodenné antifóny. menlivé časti zo štvrtka – s. 157 
(194)

PIATOK 4. september
Hieromučeník Babylas
Čítania: Gal 2, 6 – 10, zač. 201; mk 5, 22 – 24. 35 – 43; 6, 1, zač. 20 

Len aby sme pamätali na chudobných, čo som sa aj usiloval 
robiť. (Gal 2, 10)
Materiálna núdza je zlá, lebo často vedie človeka ku konaniu takých 
skutkov, ktoré by predtým vôbec neurobil. Ako to môžeme zmierniť? 
Pomocou, ktorá mu pomôže z biedy. Daj mu udicu a nie rybu. Pomôž 
mu k prostriedku, ktorým si môže zabezpečiť živobytie.
liturgia: Každodenné antifóny. menlivé časti z piatka. zdržanlivosť 
od mäsa – s. 159 (195)

SOBOTA 5. september
Prorok Zachariáš, otec Jána Krstiteľa
Čítania: 1 Kor 4, 1 – 5, zač. 130; mt 23, 1 – 12, zač. 93

Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. (1 Kor 4, 5a)
S úsmevom sa hovorí, že u nás sa každý rozumie futbalu a politike. Sme 
odborníci na všetko, hneď vieme posúdiť každú situáciu, správanie sa 
druhého človeka. Keď hlbšie spoznáme okolnosti, zistíme, že sme sa 
veľmi mýlili. Nie nadarmo nás sv. Pavol povzbudzuje k tomu, aby sme 
neunáhlene nesúdili, veď súd nad človekom patrí tomu, kto ho najlep-
šie pozná – Bohu. 
liturgia: Každodenné antifóny. menlivé časti zo soboty – s. 160 
(196)

NEDEĽA 6. september
14. nedeľa po Päťdesiatnici. Spomienka na zázrak sv. archanje-
la Michala v Kolosách
Čítania: 2 Kor 1, 21 – 2, 1 
– 4, zač. 170; mt 22, 1 – 14, 
zač. 89 

Poslal svojich sluhov, 
aby zavolali pozvaných 
na svadbu. Ale oni ne-
chceli ísť. (mt 22, 3)
Pozvanie do neba sa nám 
predstavuje v podobenstve 
ako pozvanie na svadbu. Ísť 
na svadbu – to je radostná 
príležitosť. Tešíme sa spolu 
s tými, čo nás pozvali. Je 
však čudné, ak pozvaní 
odmietnu prísť na svadbu. 
Dokonca ak namiesto svad-
by uprednostnia vlastné 
záujmy. V podobenstve sa našli aj takí, ktorí potupili a zabili poslov. 
Ako je to s našou prípravou? Ako sa pripravujeme na svadbu? Dávame 
si záležať na vzhľade, oblečení, účese. Prinášame dary a ďalšie náleži-
tosti podľa miestnych zvykov. A tak, ako sa pripravujeme na svadbu, 
máme sa pripraviť aj na nebo. Ako tam budeme vyzerať? Naším 
odevom je naša duša. Čo si so sebou zoberieme? Darom sú všetky naše 
skutky, modlitby a obety. Nie každý berie vážne túto prípravu, mnohí ju 
odmietajú a idú za tým, čo je pre nich lákavejšie a príjemnejšie. Akoby 
na tejto zemi mali zostať naveky! Pravdou je, že všetci raz musíme 
odísť.
liturgia: hlas 5. evanjelium na utierni tretie. Predobrazujúce antifó-
ny. menlivé časti z 5. hlasu – s. 148 (187)

na KaŽdý deŇ – 36. TýŽdeŇ
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malomocní
Stretla som sa s malomocnými. Títo 

ľudia sú vydedencami miest, dedín. Žijú 
mimo mesta. Čo všetko o nich viem? Spo-
menula som si na určité state zo Svätého 
písma, kde sa o nich píše: „Býval v dome 
v ústraní, postihnutý malomocenstvom, 
lebo bol vylúčený z Pánovho domu“ 
(porov. 2 Krn 26, 21). Tiež som začala 
uvažovať o tom, či je vôbec možné, aby 
v 21. stor. žilo toľko malomocných. Stačí 
jeden člen rodiny, ktorý má malomocen-
stvo, a hneď je vysťahovaná celá rodina.

Privítali nás veľmi milo. Podávali ruky 
na znak priateľstva. Ľudia sa ich boja, 
preto majú veľmi málo návštev, pravidel-
ne ich navštevujú iba misionári. Prinášajú 
im jedlo, lieky, povzbudzujú ich a spo-
ločne sa modlia. Pri našom príchode sme 
nepriniesli jedlo ani lieky, pretože nedora-
zila humanitárna pomoc. Boli sklamaní, 
zúfalí. Rozprávali, že sú tí najposlednejší 
na tomto svete, komu sa pomáha, pretože 
humanitárna pomoc smeruje najprv 
k deťom, tehotným ženám, matkám a až 
potom k ostatným. Náročné, ale veľmi 
pekné stretnutie. Spoločne sme sa modlili 
za jedlo, lieky, uzdravenie a aby im niekto 
pomohol. Bola to silná modlitba, lebo 
sme sa modlili s veľkou vierou. Po chvíli 
zo mňa opadol strach. Pripomenul sa 
mi žalm 23: „Pán je môj pastier, nič mi 
nechýba. Vodí ma po správnych chodní-
koch, verný svojmu menu“. Po niekoľkých 
dňoch sa som s nimi stretla pri procesii, 
ktorá sa uskutočnila po prvýkrát po 
ukončení vojny v Sudáne. Vydedenci stáli 
po krajoch kostola. Počas svätej omše 
sme si dávali znak pokoja aj s malomoc-
nými. Bolo to úplne iné prežívanie znaku 
pokoja.

ukradnutí
Počas pobytu sme navštívili aj dedinku 

Mori, z ktorej deň pred naším príchodom 
uniesli troch chlapcov vo veku 8 – 9 
rokov. Oplakávala ich celá dedina (jednu 
rodinu tvorí 40 až 60 ľudí, puto rodiny 
je veľmi pevné a dieťa je považované za 

dar). Bolo to hrozné. Cítili sme sa bezmoc-
ne. Nevedeli sme, ako im máme pomôcť. 
Tu sa bežne unášajú deti. Robia z nich 
detskú armádu.

Pred nami misionári navštevovali túto 
dedinku iba 6 mesiacov. Dedinčania sa 
nás začali vypytovať, akého Boha máme 
a prečo dovolil, aby im uniesli deti. Roz-
právali, ako počas vyučovania prišli do 
triedy traja ozbrojení muži (v Sudáne sa 
väčšinou vyučuje pod stromami – man-
govníkmi, kde je opretá tabuľa a žiaci 
sedia na drevách alebo na zemi). Chytili 
deti, utekali s nimi k loďke a cez rieku 
Níl sa preplavili do Etiópie. Keď skončili, 
spoločne sme sa modlili, aby sa deti našli. 
Misionári vyzvali miestnych ľudí, aby sa 
pravidelne modlievali na tento úmysel. 

O mesiac bola modlitba vypočutá. Deti sa 
našli. Jeden zamestnanec na letisku počul 
rozprávať deti jazykom bari (používajú ho 
aj v dedinke Mori) a pomohol ich prepus-
teniu. Boh sa oslávil.

šťastní
Niekoľkokrát sme navštívili miestne 

školy. Veľkým povzbudením pre mňa bolo 
to, že sa deti pred vyučovaním s veľkou 
horlivosťou a vierou modlili za všetkých 
dobrodincov na celom svete, za to, aby sa 
dobre učili a aby spoločne mohli vybudo-
vať novú krajinu.

Napriek obrovskej chudobe sú Sudán-
ci veľmi šťastní, lebo majú pevnú vieru 
a nádej v budúcnosť. n

svedecTvo

Tri dotyky
Mária

Južný Sudán. Najchudobnejšia krajina na svete.
Mala som možnosť navštíviť saleziánske misijné stanice v tejto krajine. Hneď po prílete som 
bola konfrontovaná s chudobou. Táto pekná krajina je vyprahnutá po takmer 50-ročnej 
vojne.

snímka: archív savio, o. z.
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PONDELOK 7. september
Mučeník Sózont. Predprazdenstvo narodenia Presv. Bohoro-
dičky
Čítania: Gal 2, 11 – 16, zač. 202; mk 5, 24 – 34, zač. 21

Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila... (mk 5, 34a)
Je hrozné trpieť. O to viac, ak sa naše trápenie predlžuje. Človek hľadá 
pomoc, kde sa len dá. Táto žena trpela 12 rokov na svoju chorobu. Na 
lekárov minula celý majetok a nič, ba ešte horšie. Keď počula o Ježišovi, 
išla za ním s vierou v pomoc. Stačil iba dotyk a prišlo dlho očakávané 
uzdravenie. Stretnutie s Bohom je vždy uzdravujúce.
liturgia: Predobrazujúce antifóny. menlivé časti z predprazdenstva 
narodenia. ostatné z pondelka – s. 263, 154 (249)

UTOROK 8. september
narodenie Presvätej Bohorodičky
Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač, 240; lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54

Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. (lk 10, 
42b)
Na narodeniny alebo meniny svojich blízkych radi prichádzame 
a spolu s nimi oslavujeme. Blahoželáme im k sviatku a prajeme niečo 
krásne a povzbudivé. Takisto sa zhromažďujeme v chráme na oslavu 
narodenín Panny Márie. Oslavujeme Matku nášho Spasiteľa. Ona nás 
obdaruje radosťou zo spoločenstva svojho Syna v Božom slove a v Eu-
charistii. Zvoľme si teda tento lepší podiel, ktorý sa nám neodníme.
liturgia: Predobrazujúce antifóny. menlivé časti z narodenia. 
myrovanie – s. 264 (249)

STREDA 9. september
Spravodliví Pánovi predkovia Joachim a anna
Čítania: Gal 3,15 – 22, zač. 207; mk 6, 7 – 13, zač. 23

... pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. (mk 6, 13b)
Pomazanie chorých často straší mnohých veriacich, lebo sa jej 
v minulosti dal nesprávny výraz – posledné pomazanie. Je pravda, že 
pre človeka, ktorý odchádza z tohto sveta k Bohu, je to jedna z posled-
ných pomocí. Ale čo ostatní, ktorí budú žiť ďalej? Pre nich je tu úžasná 
pomoc, aby v chorobe dostali novú silu a cez toto pomazanie sa im 
vrátilo aj duševné a telesné zdravie.
liturgia: Predobrazujúce antifóny. Tropár z narodenia a o spravod-
livých. Sláva: kondák o spravodlivých, I teraz: z narodenia. ostatné 
z narodenia a o spravodlivých – s. 264, 265 (249)

ŠTVRTOK 10. september
Mučenice Ménodora, Métrodora a nymfodora
Čítania: Gal 3, 23 – 4, 5, zač. 208; mk 6, 30 – 45, zač. 25

Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpo-
čiňte. (mk 6, 31a)
Každý potrebuje odpočinok. Pracujúci človek má nárok na dovolenku, 
žiaci a študenti na prázdniny. Niektorí však hľadajú odpočinok aj od 
Pána Boha – na dlhú dobu na neho zabudnú. Nemodlia sa, nechodia 
do chrámu... Precitnutie z toho nastane, až príde problém, kríž... Neza-
búdajme, že odpočinok v modlitbe a pri rozjímaní nad Božím slovom 
má vplyv na pohodu pre naše telo.
liturgia: menlivé časti zo sviatku narodenia – s. 264 (249)

PIATOK 11. september
Prepodobná teodora alexandrijská
Čítania: Gal 4, 8 – 21, zač. 210; mk 6, 45 – 53, zač. 26

A boli celí ohromení, lebo nepochopili, ako to bolo s chleba-
mi; ich srdce bolo otupené. (mk 6, 51b – 52)
Na jedle si nepochutíme, ak je urobené bez soli. Nožom toho veľa 
nenarežeme, ak je tupý. 
Nič okolo seba nechápeme, ak je naše srdce otupené, zatrpknuté... 
Pridajme soľ alebo korenie do jedla a zmení to jeho chuť. Naostrime 
nôž a hneď sa ním lepšie krája. Čo však s naším srdcom? Nechajme ho 
naplniť sa Svätým Duchom a urobí náš život úžasným.
liturgia: menlivé časti zo sviatku narodenia. zdržanlivosť od mäsa 
– s. 264 (249) 
 
SOBOTA 12. september
Hieromučeník autonomos. Sobota pre Povýšením. Zakončenie 
sviatku narodenia Presv. Bohorodičky
Čítania: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; mt 10, 37 – 11, 1, zač. 39 (sob. pred 
Povýš.); 1 Kor 4, 17 – 5, 5, zač. 132; mt 24,1 – 13, zač. 97 (radové)

A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár 
studenej vody ako učeníkovi, veru hovorím vám: Nepríde 
o svoju odmenu. (mt 10, 42)
Radi by sme urobili dobrý skutok, ktorý by všetci obdivovali. Také 
skutky sa však nedejú každý deň. Naopak, malé skutky môžeme konať 
každý deň. Aj Ježiš nám ukazuje túto cestu. Veď už obyčajný pohár 
studenej vody, ktorý dokážeme podať blížnemu, má v Božích očiach 
význam. Nesnívajme o veľkých skutkoch, ale radšej každý deň napĺňaj-
me tými malými.
liturgia: menlivé časti zo sviatku narodenia – s. 264 (249) 
 
NEDEĽA 13. september
15. nedeľa po Päťdesiatnici. nedeľa pred Povýšením. Pamiatka 
založenia chrámu vzkriesenia. Predprazdenstvo Povýšenia. 
Hieromučeník Kornélius Stotník
Čítania: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Jn 3, 13 – 17, zač. 9 (pred Povýš.); 2 
Kor 4, 6 – 15, zač. 176; mt 22, 35 – 46, zač. 92. (radové)

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného 
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný 
život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale 
aby sa skrze neho svet spasil. (Jn 3, 17)
Kráľovská hudobná akadémia v Londýne ocenila prácu svojho husľo-
vého virtuóza tým, že mu zapožičala vyše dvestoročné husle stradi-
várky. Na koncerte vo Fínsku sa tento huslista potkol a padol na husle. 
Zlomil ich. Nastal veľký problém... Jeden predajca huslí mu odporúčal 
remeselníka, ktorý by ich mohol opraviť. A skutočne. Dobrý majster 
husle opravil. Po oprave husle nadobudli krajší zvuk, než mali predtým. 
Tento príbeh môžeme aplikovať na seba vo vzťahu k Ježišovi. Ukazuje 
nám nádej, že máme komu dať opraviť náš hriechom zničený život. 
Ježiš je ozajstný majster. Odovzdajme mu svoj život. On poskladá jed-
notlivé polámané časti a úlomky, opraví, zacelí rany, vylieči zranenia. 
Každý, kto zažije jeho uzdravujúcu moc, zistí, že tento nový život je pre 
nás oveľa krajší a zmysluplnejší.
liturgia: hlas 6. evanjelium na utierni štvrté. Predobrazujúce 
antifóny. Tropár 6. hlasu, zo založenia chrámu a z predprazdenstva 
Povýšenia. Kondák hlasu, Sláva, I teraz: kondák zo založenia chrá-
mu. ostatné z nedele pred Povýšením a zo založenia chrámu – s. 
149, 268, 269 (188, 195)

slavomír molnár

na KaŽdý deŇ – 37. TýŽdeŇ
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Toľko vzácnych a drahých vecí 
býva v našom rodinnom dome. 
Bol som rozhodnutý im slúžiť. Veď 

bohatstvo je kanál, cez ktorý prichádza 
šťastie a spokojnosť do rodiny. Plány boli 
perfektné. Pracoval som v zahraničí. Ešte 
pár rokov. Čím viac zarobiť a rozbehnúť 
podnikanie. Život na maximum. Keď som 
prišiel domov, nebolo času pohovoriť si. 
Toľko toho bolo treba stihnúť! Manželka 
na všetko nestačila a synovia v pubertál-
nom veku robili problémy. Vzbury pre-
rastali do arogantnosti a neposlušnosti. 
Starší Igor mal o rok maturovať.

„Čo sa deje?“ opýtal som sa, keď sa 
v istý deň vracal domov so znechuteným 
výrazom a pochmúrnosťou.

„Ale nič.“
Keď som naliehal, povedal, že vraj sú 

v škole priveľké nároky.
Mladší Kamil sedel pri počítači. Super 

zábava. Takmer žiadna komunikácia, 
okrem inkasovania eur na rôzne akcie.

...
O týždeň manželku predvolali do školy. 

Riaditeľ oznámil, že Igor zapadol do zlej 
partie a zrejme užíva drogy. Zhoršil sa mu 
prospech, možno bude opakovať ročník. 
Zhrozila sa. Nechcela tomu veriť. Keď mu 
doma spomenula drogy, ani nezapieral 
a mierne ironicky podotkol:

„Mami, nebuď staromódna. Je to len 
také rozptýlenie, všetci to skúšajú.“

Každý večer išiel von s partiou. Ale keď 
sa v našom dome začali záhadne strácať 
cenné veci, na ktorých som lipol, znervóz-
nel som aj ja. Situácia je vážna. Všetko 
majú, nič im nechýba. Dostal som sa 
s Igorom do prudkej konfrontácie.

„A kde si bol doteraz?“ odsekol, keď som 
sa rozkričal. Ledva som sa zmohol na 

slovo.
„Veď zarábam, aby si mohol študovať. 

Pozri sa na to všetko, čo máme. Mnohí 
nám závidia.“

„Ale mňa to nezaujíma. Ty si na nás 
nikdy nemal čas ...“

Sklonil som hlavu. Áno. A strácal 
som to najcennejšie. Boli sme bezradní 
a bezmocní. Po každej hádke Igor utiekol 
z domu. Vybudovali sme si labyrint.

...
V jedno nedeľné popoludnie na začiatku 

leta sme šli s manželkou na prechádzku. 
Na pešej zóne sa pri nás zastavili dvaja 
mladí chlapci. Chceli sa s nami rozprávať. 
Ale nám sa nechcelo. Boli vo veku našich 
synov. Zo zvedavosti sme sa pristavili. 
Hovorili o Božej láske a o tom, že Boh nás 
miluje.

„Veď náš syn droguje. Kde je Boh, aby 

mu pomohol?“ opýtal som sa zúfalo.
„Aj ja som sa pred niekoľkými rokmi do-

stal na šikmú plochu, užíval som drogy,“ 
začal rozprávať jeden z nich.

„Spoznal som Ježiša a prijal ho za svoj-
ho Pána a Spasiteľa. A potom ma vyslobo-
dil. To, čo urobil pre mňa, môže urobiť aj 
pre vášho syna.“

„A čo máme robiť my?“ spýtal som sa 
ho.

„Uveriť. A obrátiť sa. Dajte Bohu šancu, 
odovzdajte svoj život Ježišovi. On je živý. 
Je tu pre vás, otvorte mu svoje srdce.“

V to nedeľné popoludnie sa čosi zme-
nilo. Prijali sme Ježiša do svojho života 
a pozvanie do spoločenstva.

Po tom stretnutí sme sa s manželkou 
dlho rozprávali, analyzovali, prehodno-
covali. Nie, nemôžeme slúžiť aj Bohu, aj 
mamone.

Nechceli sme stratiť svojich synov.
...

Po čase som si našiel zamestnanie v na-
šom meste. Aj keď je to teraz veľmi ťažké, 
je tu čas zblížiť sa so synmi. Stále sa proti 
nám búria a rebelujú. Igor ešte stále uteká 
z domu a mladší odmieta komunikovať. 
Veľmi nás to zraňuje, ale modlíme sa za 
nich. Milujeme Boha, otvárame sa pre 
jeho lásku a veríme, že slová prisľúbenia 
sa naplnia aj v našej rodine.

Kto ma miluje, bude zachovávať moje 
slovo a môj Otec ho bude milovať; príde-
me k nemu a urobíme si uňho príbytok 
(Jn 14, 23). n

Perzský koberec je zvláštny typ koberca. 
K charakteristickým znakom perzských 
kobercov patrí druh vlákna, hustota jeho 
obruby – bordúry, materiál osnovy a pev-
nosť celej štruktúry. Dodržaním týchto 
kritérií by mal byť koberec jemný, mäkký, 
ornamentálne aj farebne bohatý a stoper-
centne remeselne dokonalý. Najčastejším 
materiálom perzských kobercov je ovčia 
vlna alebo vlna z kôz. Na jemné koberce 
sa používa vlna z chrbta, pretože je dlhá 
a má vysoký lesk.

Aj náš život je takým kobercom. Určite je 
pestrý, plný nepresných tvarov. Často nie 
je taký hladký a príjemný ako ten pravý 
– perzský. Na tomto svete sme zaťažení 
mnohými vecami a vidíme často len tú 
spodnú stranu koberca. Nie je ľahké získať 
nadhľad, väčšinou máme tendenciu vidieť 
veci zložitejšie. Inak. Horšie. Vidíme kopu 
uzlíkov a neusporiadanú zmes farieb. Nie-
kedy je dobré pozrieť sa na veci aj z druhej 
strany.

Helena Krenická

Rub a líce

PríBehy do ŽivoTa

Kto prebývavo vašom dome?
Ján karas

   ilustračná snímka: www.roomberg.com
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PONDELOK 14. september
Povýšenie svätého Kríža
Čítania: 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19, 6b – 11. 13 – 20. 25 – 28a; 
30b – 35, zač. 60

... my však ohlasujeme ukrižovaného Krista... (1 Kor 1, 23)

Pri jednej spovedi povedala stará a chorá žena kňazovi: „Načo je, 
otče, takýto život? Manžela som stratila pred mnohými rokmi. Som 
už stará, trápia ma choroby. Sama si nevládzem ani navariť. Som na 
príťaž svojim deťom...“ 
Na sviatok Povýšenia svätého Kríža nad celým svetom oslavujeme 
Kríž nášho Pána, na ktorom zomrel. Nie je to prostriedok oslavy, ale 
umučenia. „Pre židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo.“ (1 Kor 1, 
23b) A predsa máme čo oslavovať: Božiu moc a múdrosť. Len v Kristo-
vom kríži pochopíme zmysel našich krížov.
liturgia: menlivé časti zo sviatku Povýšenia sv. Kríža. myrovanie. 
zdržanlivosť od mäsa – s. 270 (250)

UTOROK 15. september
Bohorodička Spolutrpiteľka. Sedembolestná Panna Mária
Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Jn 19, 25 – 27, zač. 61 (Bohorodič-
ke); Gal 5, 11 – 21, zač. 212; mk 7, 5 – 16, zač. 28 (radové)

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka... (Jn 19, 25a)

Je ťažké prijať utrpenie matiek, ktoré prežívajú, keď sú deti choré, 
keď sa im ubližuje, keď vidia smrť svojich detí. Radšej by samy prijali 
utrpenie namiesto svojich detí. 
Pri kríži Božieho Syna stojí jeho Matka. V bolesti, v utrpení ho podpo-
ruje až do konca. Trpí spolu s ním. Prosíme ťa, Presvätá Bohorodička, 
ktorá prijímaš utrpenie spolu so svojím Synom, nauč nás nestrácať 
nádej a dôveru v Boha vo chvíľach veľkého utrpenia.
liturgia: Predobrazujúce antifóny. vchod ...za nás ukrižovaný... 
Tropár o Kríži a o spolutrpiteľke. Sláva: kondák o Kríži, I teraz: o spo-
lutrpiteľke. ostatné z Povýšenia a o spolutrp., namiesto Svätý Bože 
Tvojmu Krížu. namiesto Dôstojné Zvelebuj a irmos – s. 273 (250, 247)

STREDA 16. september
veľkomučenica Eufémia
Čítania: Gal 6, 2 – 10, zač. 214; mk 7, 14 – 24a, zač. 29

Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. (mk 7, 20b)

Som stvorený na obraz Boha a poškvrnil som tento obraz hriechom. 
„Badám teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro, je mi blízko 
zlo.“ (Rim 7, 21) Aké ťažké je pozrieť sa pravde do očí, pravde o sebe 
samom. Z môjho vnútra vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, 
vraždy... No ty, Pane, si mi dal nádej večného života.
liturgia: Predobrazujúce antifóny. vchod ...za nás ukrižovaný... 
menlivé časti z Povýšenia. namiesto Svätý Bože Tvojmu Krížu. na-
miesto Dôstojné  Zvelebuj a irmos – s. 272 (252)

ŠTVRTOK 17. september
Mučenica Sofia a jej tri dcéry: viera, nádej a láska
Čítania: ef 1, 1 – 9a, zač. 216; mk 7, 24 – 30, zač. 30

On jej povedal: „Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej 
dcéry.“ (mk 7, 29)

Táto žena je odsúdená na neúspech, veď nepatrí k nám. „...lebo nie 
je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ (Mk 7, 27b) Cez 

pokoru ženy, rodom Sýrofeničanky, si uzdravil, Pane, jej dcéru. Som 
kresťanom, no takúto pokoru nemám. Uzdrav ma, prosím ťa, Pane!
liturgia: všetko ako 16. septembra – s. 272 (252)

PIATOK 18. september
Prepodobný Eumenios Divotvorca
Čítania: ef 1, 7 – 17, zač. 217; mk 8, 1 – 10, zač. 32

Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“ (mk 8, 5)

Slová večného života, blízkosť Božieho Syna – to boli dôvody, pre 
ktoré zotrvávali zástupy pri Ježišovi, nehľadeli pritom na hlad a nepo-
hodlie. Ty, Pane, myslíš aj na ich telesné potreby a dávaš im chlieb tak, 
ako to robíš celé veky. Pomôž mi dôverovať ti aj vtedy, keď som v kon-
coch a neviem ako ďalej, lebo ty máš starosť o všetky moje potreby.
liturgia: všetko ako 16. septembra. zdržanl. od mäsa – s. 272 (252)

SOBOTA 19. september 
Sobota po Povýšení. Mučeníci trofim, Sabbatios a Doryme-
dont
Čítania: Kor 1, 26 – 29, zač. 125b; Jn 8, 21 – 30, zač. 30 (sob. po Po-
výšení) 1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; mt 24, 34 – 44, zač. 101 (radové)

...nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil 
Otec. (Jn 8, 28b)

Nedalo sa to urobiť ináč? Nemohol si ma vykúpiť nejakým iným 
spôsobom? Hovoríš: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja 
Som...“ (Jn 8, 28a) Stal si sa „poslušným až na smrť, na smrť na kríži“ 
(Flp 2, 8). Pomôž mi odolať pokušeniu riadiť svoj život a nauč ma plniť 
tvoju vôľu celú, aby som uveril, že tvoje „Ja Som“ je pravdivé, a aby 
som nezomrel vo svojich hriechoch.
liturgia: všetko ako 16. septembra, len prokimen, aleluja a pričas-
ten zo soboty po Povýšení alebo z Povýšenia – s. 272, 275 (252)

NEDEĽA 20. september
16. nedeľa po Päťdesiatnici. veľkomučeník Eustatios a spol.
Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; mk 8, 34b – 9, 1, zač, 37 (nedeľa po 
Povýšení); 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181; mt 25, 14 – 30, zač. 105 (radové)

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj 
kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, 
stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, 
zachráni si ho. (mk 8, 34b – 35)

Čo je kríž? Niečo, čo ma ťaží, robí ma smutným, nešťastným, čo mi 
prekáža a čoho by som sa rád zbavil. Problém v živote, choroba, zlý 
vzťah s človekom, smrť blízkeho... Požiadavka niesť kríž, ak chceme 
kráčať za Kristom, sa nesie v znamení zodpovednosti. Niesť kríž 
znamená vydávať svedectvo o svojom vzťahu s Bohom. Kristus pri-
rovnáva nesenie kríža k strate alebo záchrane života pre tento alebo 
budúci život. Život na tomto svete sa však veľmi rýchlo končí a pri-
chádza smrť. Rozhodnúť sa niesť kríž je vecou našej viery, našej túžby 
nasledovať Krista, ktorý sám nesie kríž, aby nás vykúpil. Sme pozvaní 
niesť kríž, aby sme poznali a videli svetlo, ktoré nám otvára dvere do 
Božieho kráľovstva.
liturgia: hlas 7.evanjelium na utierni piate. Predobrazujúce an-
tifóny. vchod ... ktorý si vstal z mŕtvych... Tropár zo 7. hlasu a z Po-
výšenia. Sláva: kondák z hlasu, I teraz: z Povýšenia. namiesto Svätý 
Bože Tvojmu Krížu. ostatné z nedele po Povýšení alebo z Povýše-
nia. namiesto Dôstojné Zvelebuj a irmos – s. 150, 270 (189, 252)

na KaŽdý deŇ – 38. TýŽdeŇ
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V   Knihe Exodus čítame o Božej 
starostlivosti o putujúci ľud, ktorá 
však vyznieva paradoxne. Ľud 

reptá, že je hladný a Boh mu dá mannu, 
ktorej sa nedá nabrať do zásoby. Komen-
tuje to slovami: „Týmto ho chcem podrobiť 
skúške, či bude kráčať podľa môjho záko-
na, alebo nie“ (Ex 15, 4b). Po čase im však 
manna nestačí: „Sme už celkom vychud-
nutí a nič iné nevidíme, iba mannu“ (Num 
11, 6). Pán teda prisľúbi mäso: „Nebudete 
ho jesť len jeden deň alebo dva dni, ... ale 
... kým sa neprejete a nesprotiví sa vám. 
To preto, lebo ste opovrhli Hospodinom, 
ktorý je medzi vami, a s plačom ste pred 
ním volali: ,Prečo sme len odišli z Egyp-
ta?‛“ (Num 11, 19 n – EkP). Dôsledky 
nespokojnosti ľudu sú katastrofálne. 
Dostanú síce to, o čo prosili, a dostanú to 
s nadbytkom, ale „ešte mali mäso medzi 
zubami, skôr než ho stačili požuť, keď 
proti ľudu vzplanul Hospodinov hnev. 
Hospodin dopustil na ľud ťažkú ranu“ 
(Num 11, 33 – EkP). Aký protiklad s tým, 
čo sme čítali minule o zasľúbenej zemi! 
Boh sa správa akosi rozmarne. Na jednej 
strane sľubuje starostlivosť, dáva potravu, 
ale s výraznými obmedzeniami, dokon-
ca s trestom. Spomínate si na obuvníka 
z Pyšnej princeznej? Aj kresťan má slobo-
du odskočiť si do „sveta“, do uspokojova-
nia vlastných žiadostí a nedôvery Bohu, 
ale vždy je to sloboda s dôsledkami.

V Knihe žalmov je zaujímavé prirov-
nanie: „Nebuďte bez rozumu ako kôň 
a mulica, ktorých silu treba krotiť uzdou 
a zubadlom, inak ich neovládneš“ (32, 
9 – EkP). Kôň je zviera, ktoré sa nechce 
zdržiavať v pánovej blízkosti, odbehu-
je, túži po vlastnom rozhodovaní, kam 
a akým tempom pôjde. Aby bol majiteľovi 
užitočný, musí ho osedlať a dať mu do úst 
zubadlo. Žalmista vraví, že je to preto, že 
je „bez rozumu“, a preto je nepoužiteľný, 
ak mu ponecháme vlastnú vôľu. Žalm 14, 
2 ukazuje opačný postoj, keď hovorí: „Pán 

... skúma, či je niekto rozumný a hľadá 
Boha“. Vidíme, že ten, kto je bez rozumu, 
uteká od Boha, kto je však rozumný, Boha 
hľadá.

Niektoré preklady uvádzajú v Ž 32,9 
namiesto „inak ich neovládneš“ výstiž-
nejšie výrazy: „inak k tebe neprídu“ (EVJ) 
a „inak ich neudržíš pri sebe“ (CEP). 
Boh nás nechce ovládať, chce nás mať 
pri sebe! Nemá to byť tak, že splníme, 
čo chce, a potom si pôjdeme po svojom. 
V práci možno máme vzťahy založené na 
pravidlách, ale Bohu ide o to, aby bol pri 
nás v každej chvíli. Prikázania, biblické 
pravidlá, cirkevné ustanovenia – to všetko 
ako sedlo a zubadlo korigujú naše správa-
nie, aby sme konali, čo chce náš „majiteľ“, 
aby sme sa k nemu priblížili a spoznali, 
že pri ňom je to najlepšie  miesto. Potom 
už náš život nebude o tom, že budeme ako 
zamestnanci „plniť vôľu pána“, ale bude-
me celkom prirodzene žiť životom vyda-
ným Bohu a ľuďom. Židia na púšti hľadali 
uspokojenie svojich žiadostí, nie Božiu 
blízkosť. A tak dôvodom jeho správania 
bola potreba „osedlať“ ich, aby mal šancu 
ukázať im, ako je v jeho blízkosti dobre.

V Knihe Ester čítame, aké nebezpečné 
bolo predstúpiť pred kráľa, ak človek nebol 
pozvaný. Ak k nemu kráľ nevystrel svoje 
žezlo, musel zomrieť. Aj v starozákonných 
časoch nesmel do svätyne svätých vstú-
piť nikto okrem veľkňaza, aj to len raz 
v roku po tom, čo podstúpil všetky rituály 
a obety. Vďaka Ježišovi už neplatia žiadne 
obmedzenia a my sme neustále pozvaní 
pred jeho trón.

Liturgia je sprítomnením hostiny Bo-
žieho kráľovstva. Vstupom do chrámu 
vstupuješ do trónnej sály pred Boží trón. 
Môžeš tam byť dotiahnutý zubadlom pri-
kázaní alebo tam môžeš prísť ako slobod-
ný človek, ktorý túži po Božej blízkosti, 
lebo „sám kráľ zatúžil po tvojej kráse. 
On je tvoj Pán, skloň sa pred ním“ (Ž 45, 
12). n

Na to, aby sme mohli „využívať“ požehnanie života v Božom kráľovstve, 
treba predať všetko, predstúpiť pred Pána s prázdnymi rukami a s roz-
hodnutím milovať z celého srdca Boha i ľudí. Chce to odvahu a silu, ktorú 
načerpáme len pri Bohu. Človek si však tu a tam odskakuje do sveta ako 
obuvník z rozprávky, hoci pri Bohu máme nadbytok všetkého dobrého.

Uloženie pásu Presvätej 
Bohorodičky 

Po zosnutí Presvätej Bohorodičky 
zostalo na zemi jej rúcho, pás 

a šatka na pokrytie hlavy, takzvaná 
skufia. Postupne sa všetky tieto posvät-
né predmety dostali do Konštantíno-
pola, kde boli uložené na rozličných 
miestach. Pás sa nachádzal v zlatej 
truhlici označenej cisárskou pečaťou 
v chráme stojacom v mestskej časti 
Chalkopratia, teda Medené trhovisko.

Po viac ako štyristo rokoch v dôsled-
ku posadnutosti vážne ochorela zóé, 
manželka cisára leva vi., prezývaného 
Filozof (886 – 912). všetci sa modlili za 
jej uzdravenie, no márne. vtedy ona 
sama dostala videnie, podľa ktorého 
bude uzdravená, keď na ňu položia pás 
Presvätej Bohorodičky. manžel teda po-
žiadal patriarchu, aby otvorili truhlicu. 
Keď to urobili, zistili, že pás je celkom 
neporušený, akoby bol iba nedávno 
utkaný. všetci ho s úctou bozkali a pat-
riarcha ho rozprestrel nad cisárovnou 
zóé, ktorá sa okamžite úplne uzdravi-
la. vtedy všetci zaspievali stichiry na 
počesť Bohorodičky, pás vrátili do zlatej 
truhlice, znova ju opatrili cisárskou 
pečaťou a na počesť tejto udalosti 
ustanovili tento sviatok. 

dnes sa časti svätého pásu nachádza-
jú na ostrove atos (vo vatopedskom 
monastieri) a v Gruzínsku (v meste 
zugoida).

nech prostredníctvom Presvätej Bo-
horodičky, pamiatkou ktorej končíme 
tento cirkevný rok, prijme Boh naše 
ďakovné modlitby za všetky prijaté 
dobrodenia a nech nám počas nového 
cirkevného roka pomáha rovnako, ako 
svojho času pomohol cisárovnej zóé!

marcel Gajdoš

zo ŽivoTa sväTých

Požehnané kráľovstvo Otca 
i Syna, i Svätého Ducha!

    sním
ka: antiochian.org

Valéria JuríČkoVá 2
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PONDELOK 21. september
apoštol Kodrat z Magnézie
Čítania: ef 1, 22 – 2, 3, zač. 219; mk 10, 46 – 52, zač. 48

„Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rab-
boni, aby som videl!“ (mk 10, 51b)

Keď slepec počuje, že prichádza Ježiš, dovoláva sa zmilovania. Aké 
by bolo prekvapenie všetkých, keby pri otázke: „Čo chceš aby som ti 
urobil?“, znelo: „Aby som bol bohatý“ alebo krásny, slávny... „Na to, 
aby som videl, že som slepý, potrebujem tiež tvoje svetlo, Pane. Ježišu, 
syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ (Mk 10, 47b)
liturgia: všetko ako 16. septembra – s. 272 (252)

UTOROK 22. september
Hieromučeník Fókas, sinopský biskup
Čítania: ef 2, 19 – 3, 7, zač. 222; mk 11, 11 – 23, zač. 50

I povedal mu: „Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!“ (mk 11, 
14a)

Nie je nespravodlivé, že Ježiš preklína figovník? Veď nebol čas fíg. No 
Ježiš na to odpovedá: „Majte vieru v Boha“ (Mk 11, 22). O čo horšie 
bude, keď príde Ježiš ku mne a bude hľadať ovocie v mojom živote. Čo 
mu odpoviem? Teraz nemôžem, ešte študujem alebo mám veľa práce, 
nič nestíham. Daj mi, Pane, milosť pochopiť, že teraz je čas prinášať 
ovocie.
liturgia: Každodenné antifóny. menlivé časti z utorka – s. 155 
(191)

STREDA 23. september
Počatie Jána Krstiteľa
Čítania: ef 3, 8 – 21, zač. 223; mk 11, 22b – 26, zač. 51 (radové); Gal 
4, 22 – 31, zač. 210b; lk 1, 5 – 25, zač. 2 (Predchodcovi)

... aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše 
hriechy. (mk 11, 25b)

Vo sviatosti zmierenia mi Kristus odpúšťa hriechy, pretože vie, že to 
potrebujem. Odpustením mojich hriechov sa naplno prejavuje Božia 
láska ku mne. Práve preto prijal smrť. Aké potrebné je kráčať v šľapa-
jach Ježiša Krista, ktorý ma učí, ako mám odpúšťať nepriateľom. Veď 
aj skrze odpustenie nepriateľom môžem poznávať Kristovu lásku, 
presahujúcu každé poznanie, aby aj mňa naplnila Božia plnosť celá 
(porov. Ef 3, 19).
liturgia: Predobrazujúce antifóny. menlivé časti z Počatia. Proki-
men, aleluja a pričasten z utorka, Predchodcovi – s. 277, 156, 155 
(191)

ŠTVRTOK 24. september
Prvomučenica a apoštolom rovná tekla
Čítania: ef 4, 14 – 19, zač. 225; mk 11, 27 – 33, zač. 52

A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto 
robím.“ (mk 11, 33b)

Ježiša posiela Otec, aby vykúpil ľudí z hriechu. Posiela pred ním 
proroka Jána. Dáva mu robiť zázraky ako znamenia, že on je naozaj 
Boží Syn a že jeho slovo je pravdivé. V jeho živote sa plnia proroctvá 
starozákonných prorokov. Predsa však ho spozná len ten, kto má čisté 
a otvorené srdce, ten, kto je ochotný vzdať sa predstavy, ktorú si sám 
o Bohu vytvoril.

liturgia: Každodenné antifóny. menlivé časti zo štvrtka – s. 157 
(194)

PIATOK 25. septembra
Prepodobná Eufrozína
Čítania: ef 4, 17 – 25a, zač. 226; mk 12, 1 – 12, zač. 53

To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhod-
ná. (mk 12, 11)

Boh robí veci, ktoré my ľudia nechápeme, štýlom, ktorému poväčšine 
nerozumieme. Za rodičov svätcov si vyvoľuje neplodných, svojho 
jediného Syna posiela na smrť kvôli tým, čo si zaslúžia smrť. A tak 
v slabosti dokonale dokazuje svoju moc. „Obdivuhodná pre mňa je 
tvoja múdrosť; je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.“ (Ž 139, 6)
liturgia: Každodenné antifóny. menlivé časti z piatka. zdržanlivosť 
od mäsa – s. 159 (195)

SOBOTA 26. septembra
Odchod do večnosti apoštola a evanjelistu Jána teológa
Čítania: 1 Jn 4, 12 – 19, zač. 73b; Jn 19, 25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61

To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo 
a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. (Jn 21, 
24a)

Ján – rybár, syn Zebedeja. No neskôr veľký apoštol, mystik, jediný 
z apoštolov, ktorý stál pod krížom. Ten, ktorý prijíma v mene ľudstva 
Bohorodičku za našu Matku. Svedok, ktorý sa stretol so Slovom, 
Božím Synom a o tom vydáva svedectvo, svedectvo lásky Boha 
k človeku.
liturgia: Predobrazujúce antifóny. menlivé časti z odchodu Jána – 
s. 278 (194 – apoštolom)

NEDEĽA 27. september
17. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeník Kallistrat a spol.
Čítania: 2 Kor 6, 16b – 7, 1, zač. 182b; mt 15, 21 – 28, zač. 62

Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kri-
čala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi 
hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej neodpovedal ani slovo. (mt 
15, 22 – 23a)

Niekedy sú moje starosti ako starosti tejto ženy. Som plný úzkosti, 
bolesti, neistoty, slabosti a neraz pokorený zákernosťou sveta. Prichá-
dzam k Pánovi a kričím: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov!“ 
(Mt 15, 22b) A Boh neodpovedá. Akoby nepočul. 
Na vyriešenie svojich vlastných problémov používam množstvo 
prostriedkov. Zdravotné problémy riešim liekmi, manželské v poradni 
pre manželov, finančné v banke, u rodičov, priateľov... Môže sa mi 
ľahko stať, že sa aj Ježiš stane len akýmsi prostriedkom na vyriešenie 
môjho problému. Problému, ktorý sa poväčšine týka len tohto môjho 
časného života. Kristus mi však chce ukázať inú kvalitu života vo 
vzťahu s ním. Chce so mnou vytvoriť vzťah, puto, ktoré ma prevedie 
cez smrť do nového, lepšieho života. 
Daj, Pane, aby som pochopil, že mám len jediný problém: uši, ktoré 
nepočujú; oči, ktoré nevidia, a srdce, ktoré je vzdialené od tvojho 
Slova.
liturgia: hlas 8. evanjelium na utierni šieste. Predobrazujúce 
antifóny. menlivé časti z 8. hlasu – s. 152 (190)

slavomír Krajňák

na KaŽdý deŇ – 39. TýŽdeŇ
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„Na mieste bývalého koncen-
tračného tábora bol odhalený 
obelisk s výrokom bl. otca 

Emiliána Kovča: „Tu vidím Boha, 
Boha, ktorý je rovnaký pre všetkých 
bez ohľadu na naše náboženské roz-
diely“. Hlava UGKC kardinál Ľubo-
mír Huzar na adresu otca Emiliána 
Kovča povedal: „Je to syn jedného 
národa, čo zahynul na území 
druhého národa a ktorý prišiel 
o život preto, že chcel pomôcť 
tretiemu národu. Je to osobnosť, 
ktorá nás zjednocuje. Tam, kde 
sú svätí, už nejestvujú hranice.“ 
Táto výnimočná osobnosť grécko-
katolíckeho kňaza má čo povedať 
každému z nás.

zo života
Narodil sa 20. augusta 1884 

v obci Kosmač na Ukrajine, kde 
bol jeho otec Hrihorij gréckoka-
tolíckym farárom. Gymnaziálne 
štúdiá ukončil v Ľvove. Keďže bol 
veľmi nadaný, jeho otec sa posta-
ral o to, že mohol odísť na teologic-
ké štúdiá do Ríma, kde študoval v rokoch 
1905 –1911. V roku 1910 sa oženil 
s Máriou Annou Dobrjanskou, s ktorou 
mali šesť detí: Lidu, Annu, Irinu, Myrona, 
Sergeja a Romana. Myron a Sergej sa 
tiež stali kňazmi. Za kňaza ho vysvätil 
v r. 1911 dnes už tiež blažený Hrihorij 
Chomišin. Zo začiatku spravoval farnosť 
Pidvoločiska, neskôr sa prihlásil na misij-
nú prácu medzi Ukrajincami v Juhoslávii. 
V r. 1916 sa vrátil späť do Haliča, kde 
pracoval ako kaplán vo farnosti Sernyki 
Horišni. V r. 1916 vstúpil do Ukrajinskej 
haličskej armády, kde vykonával službu 
vojenského duchovného. V r. 1922 spra-
voval farnosť Borševo a v tom istom roku 

bol farárom okresného mesta Peremyšľa-
ny s pridruženou farnosťou Korosno (Ter-
nopoľská oblasť) až do svojej mučeníckej 
smrti 25. marca 1944. Po jeho uväznení 
až do jeho smrti ho vo farnosti zastupo-
val jeho syn Sergej Kovč, ktorý po svojom 
úteku z Ukrajiny našiel útočisko v Pre-
šovskej eparchii, kde slúžil až do konca 
svojho života, naposledy v Ihľanoch na 
Spiši, kde je aj pochovaný. Beatifikácie 
svojho otca Emiliána sa nedožil. Zomrel 
pol roka predtým. Otca Emiliána Kovča 
vyhlásil za blaženého pápež Ján Pavol II. 
počas svojej apoštolskej cesty na Ukrajinu 
v roku 2001.

Preslávený kazateľ
Otec Emilián bol obdarovaný darom 

slova, ktorý využíval v plnej miere. Ako to 
dosvedčujú tí, čo ho poznali, jeho kázne 

boli vždy aktuálne a každý ich mohol 
pochopiť. Bol známy v celom okrese, 
ak nie v celom Haliči. Často ho pozý-
vali ako kazateľa na mnohé odpusty. 
Z jeho kázní žiarilo svetlo viery a lá-
sky k Bohu, k svojej cirkvi i k svoj-
mu národu. Keďže jeho farnosť sa 
nachádzala blízko Uneva, kde je 
známa Uspenská lavra s otcami 
studitmi, otec Kovč nikdy nechýbal 
na tamojšom uspenskom odpus-
te, kde pomáhal so spovedaním 
a kázal s veľkým nadšením. Jeden 
z pamätníkov – otec Mykola Ďaďo 
spomína: „Raz som ohlásil svo-
jim farníkom, že počas duchovnej 
obnovy bude u nás kázať otec Kovč, 
farár z Peremyšlian. Moji farníci 
ho dobre poznali, veď bol známy 
široko-ďaleko. O niekoľko dní po 
mojom ozname prišla za mnou de-
legácia veriacich so žiadosťou, aby 
som vyhlásil v cerkvi, že len muži 

môžu prísť počúvať kázeň, lebo keď káže 
otec Kovč, nie je v cerkvi dosť miesta pre 
všetkých.“ Tak aj bolo. Otec Kovč sa vedel 
mužom prihovárať. Vtedy boli problémy 
s palivom, ľudia chodili do lesa a bez 
dovolenia majiteľa rúbali stromy. Tých, 
čo tak robili, otec Kovč učil, ako sa majú 
spovedať: „Povedz jasne, že si vyrúbal 
takú haluz, že ste ju museli niesť až dvaja. 
Daj si pozor, aby si s tou haluzou nemusel 
ísť na posledný súd. Bude to hanba, keď 
sa budú ľudia obzerať, čože to nesieš.“ 
Bol to žart, ale každý vedel, o čom kazateľ 
hovorí. Tak sa to rozšírilo medzi ľuďmi, že 
keď bola spoveď, jedni druhých žartovne 
napomínali: „A nezabudni na haluz!“

hisTÓria

Blažený mučeník 
Emilián Kovč
Nový patrón gréckokatolíckych dušpastierov na Ukrajine

Marko Durlák

25. marca tohto roka bol pri príležitosti 65. výročia smrti blažený Emilián Kovč na mieste 
bývalého nacistického koncentračného tábora v Majdanku (Poľsko) vyhlásený za patróna 
dušpastierov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UGKC).
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ochranca sirôt
Bol sychravý jesenný deň. Hŕstka ľudí 

prišla do cerkvi na pohreb mladej ženy. 
Išlo o mladú matku, ktorá zomrela po 
krátkej chorobe. Jej muž zomrel šesť rokov 
po svadbe v Prusku, kam odišli za prácou. 
Po jeho smrti sa mladá vdova s troma 
deťmi vrátila do rodnej obce Korosno, kde 
sa po druhýkrát vydala za muža, ktorému 
pri pôrode zomrela manželka. Spolu mali 
ešte jedno dieťa, ktoré malo dva roky, keď 
spomínaná matka zomrela. Pre otca Emi-
liána nebol tento pohreb ľahký. Obyčajne 
po pohrebe ešte prehodil pár slov s ľuďmi, 
ale teraz mu nebolo do reči. Rozlúčil sa 
s pozostalým manželom a deťmi, sadol na 
voz a odišiel. Už boli na kraji dediny, keď 
sa akoby prebudil.

„Iľku, obracajte kone!“ 
Kočiš a stály hospodár otca Emiliána 

to akoby tušil, iba sa opýtal: „Otče, mám 
zastať pred domom?“

Otec Emilián povedal: „Áno, pred do-
mom, nemôžem to tak nechať.“

Potom vstúpil do domu a prihovoril 
sa pozostalému manželovi: „Michal, 
viem, že je vám ťažko, chcem vám preto 
pomôcť.“

Vdovec nič nevravel, iba mu pobozkal 
ruku a prepukol do plaču. Keď vyšli pred 
dom, otec pobozkal hlavy svojich osirote-
ných detí a požehnal ich. Otec Emilián ich 
potom vzal do voza a povedal im: „Deti, 
pôjdeme ku mne. Aj ja mám také deti, ako 
ste vy. Budete sa spolu hrať a potom sa 
uvidí.“

A tak žilo na fare spolu deväť detí. Ne-
skôr sa pre ne našlo miesto v sirotinci.

hromadný krst židov
V roku 1942 hitlerovci zriadili v Pere-

myšľanoch židovské geto. Časť mesta 
ohradili ostnatým drôtom a zhromaždili 
tam židov z celého okresu, ktorí tam 
o hlade a zime čakali na tzv. akciu, čiže 
deň, keď mali prísť gestapáci a všetkých 
zahubiť. Práve v tom čase žil v Peremy-
šľanoch jeden židovský advokát, ktorého 
matka bola Ukrajinka, katolíčka. Vydala 
sa za žida a prijala židovskú vieru, ale 
jej katolícky pôvod neostal bez vplyvu na 
ich syna, ktorý ešte pred vojnou uva-
žoval o prijatí kresťanstva. Teraz spolu 
so svojou manželkou požiadali o krst. 
Otec Emilián im dal patričnú literatúru 
na preštudovanie, lebo nebolo pochýb, 
že iba vyššie motívy ho vedú k prijatiu 
kresťanstva. Ale spomínaný advokát 
začal nahovárať ďalších židov, aby prijali 
kresťanstvo, ba stal sa zapáleným misio-
nárom vo svojom národe. Výsledok jeho 
misie bol udivujúci – v Peremyšľanoch po-
žiadalo o krst okolo 800 židov. Začala sa 
horúca príprava a štúdium katechizmu. 
Času bolo málo, lebo už onedlho mali ísť 
všetci do geta na istú smrť. Pokrstiť tajne 
také veľké množstvo židov bolo nemožné. 
Okrem toho by to mohlo pripomínať nele-
gálnu demonštráciu. Otec Emilián sa radil 
s ďalšími kňazmi, ako má postupovať. 
Väčšina z nich mu radila nekrstiť verejne, 
jedine tých, u ktorých je jasné, že to robia 
z ozajstného presvedčenia. Napriek tomu 
sa otec Kovč rozhodol židov na vlastnú 
päsť hromadne pokrstiť. Na druhý deň 
o 6. hod. ráno prišla prvá skupina židov. 
Všetci mali na sebe nový, čistý odev. Pred 
ikonostasom stál sud s vodou, ktorú otec 
Emilián posvätil. Potom sa prihovoril 
židom: „Tento krst vás nijako neoslobodí 
od nemeckého, protižidovského zákona. 
Tento úkon má čisto náboženský význam. 
Musíte si vzbudiť akt dokonalej ľútosti, 
lásky k Bohu a uveriť v Krista Spasiteľa, 
ktorý vás prijíma do svojho kráľovstva.“ 
Potom nasledoval krst, po ktorom otec 
Emilián urobil to isté s ďalšou skupinou 
židov. Medzitým peremyšliansku cerkev 
obkľúčilo gestapo a nedovolilo otcovi 
Emiliánovi vyjsť z cerkvi. Hneď s ním 
spísali protokol o protizákonnej činnosti. 
O niekoľko dní ho odviezli do väznice 
v Ľvove a odtiaľ do tábora v Majdanku 
v Poľsku, odkiaľ už živý nevyšiel.

šťastný uprostred ozajstného pekla
Otec Emilián mohol smrti uniknúť. Ešte 

kým prebýval v ľvovskej väznici, usiloval 
sa o jeho vyslobodenie metropolita Andrej 
Šeptický aj jeho vlastná rodina. Na oplát-

ku za vyslobodenie požadoval nemecký 
úrad vyhlásenie od kňaza, že nebude viac 
krstiť ani schovávať židov. Otec Kovč na 
kompromis nepristúpil. Svojim príbuzným 
z koncentračného tábora napísal: „Nena-
máhajte sa nadarmo, nemôžem opustiť 
toto miesto, lebo som tu potrebný. Títo 
nešťastní ľudia, ktorých je tu na tisíce, 
ma potrebujú. Som ich jedinou útechou. 
Je mojou povinnosťou ostať tu a ja som 
šťastný. Chápem, že sa usilujete o moje 
vyslobodenie. Prosím vás, aby ste nič 
nerobili. Včera tu rozstrieľali 50 ľudí. Keby 
som tu nebol, kto by im pomohol prekro-
čiť tento prah?“

V poslednom liste otec Kovč napísal: 
„Ďakujem Bohu za jeho láskavosť voči 
mne. Okrem neba je toto jediné miesto, 
kde túžim ostať. Tu sme si všetci rovní: 
Poliaci, Židia, Rusi či Estónci...Teraz som 
tu jediný kňaz.... Tu vidím Boha, Boha, 
ktorý je rovnaký pre všetkých bez ohľa-
du na naše náboženské rozdiely. Možno 
sa naše cirkvi medzi sebou líšia, ale vo 
všetkých kraľuje ten istý všemohúci Boh. 
Keď slúžim liturgiu, modlia sa všetci. 
Modlia sa rôznymi jazykmi, ale veď či 
Boh nerozumie všetkým jazykom?... 
Modlite sa za tých, čo vytvorili tento tábor 
a tento systém. Oni potrebujú vaše mod-
litby ... Nech sa Boh nad nimi zmiluje.“

25. marca 1944 väzeň s číslom 2399 
– otec Emilián Kovč zomrel v koncentrač-
nom tábore v Majdanku a bol spálený 
v kremačnej peci. Pápež Ján Pavol II. ho 
v roku 2001 vyhlásil za blahoslaveného. 
Židovská rada Ukrajiny mu udelila titul 
Spravodlivý muž Ukrajiny. nsyn otca emiliána Kovča otec sergej

na odpuste v unevskej lavre
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Boh Izraela je živý a daruje život 
(porov. Hebr 3, 12). Aj človeka 
stvoril na svoj obraz a podobu, je 

taktiež živou bytosťou a dal mu dar byť 
nositeľom života. Veď ako „muža a ženu 
ich stvoril“ (porov. Gn 1, 27), čím zalo-
žil manželstvo. Žena Eva bola nazvaná 
„matkou všetkých žijúcich“ (Gn 3, 20). 
Ale po svetlých začiatkoch Knihy Genezis 
nám dejiny Izraela predkladajú postupné 
ničenie životov, smutnú nadvládu smrti. 
A predsa aj v tejto záplave ničenia spra-
vodliví Starého zákona verili Bohu, teda 
dúfali v život.

Odovzdávanie života v manželstve, 
ktoré Boh založil v raji, je v Biblii pova-
žované za sväté. Stretnutie dvoch osôb 
– muža a ženy – vytvára jedno ohnivko 
v dlhej reťazi generácií, ktorá sa musí 
predĺžiť až po stretnutie s tým, ktorý sa 
na zemi zjaví ako Darca večného života. 
V manželstve chápanom podľa Biblie 
vidno spolu túžobné očakávanie plného 
a večného života zakúseného v manžel-
skej láske, a zároveň darovanie života.

Sv. Ján Zlatoústy jasne poukazuje aj 
na spojenie medzi svätým manželstvom 
a panenstvom. Základom svätého spo-
jenia medzi mužom a ženou musí byť 
láska, ktorá má účasť na Božej láske. Je 

to živá sila. Východní otcovia nám 
o svätosti manželstva zanechali nie-
koľko poučení. Sú dobre pochopiteľ-
né, pretože pochádzajú z mníšskeho 
prostredia. Panenstvo v nich nie je 
chápané ako protiklad manželstva, 
ale ako eschatologické zavŕšenie 
spojení v manželstve. Veď panenský 
je celý človek, ktorý dosiahol escha-
tologický stav, v ktorom sa uskutoč-
nila láska Boha. Panenský je ten, kto 
v láske Boha prekonáva schizmu, 
rozdelenie hriechu. Podľa Zlatoúste-
ho je láska medzi mužom a ženou 
darom, aby to, čo je podľa prirodze-
nosti dve, sa prostredníctvom lásky 
mohlo stať jedno. Ľudská láska ako 
sviatosť vrcholí v plnosti panenstva. 
Veď ovocím manželstva Joachima a Anny 
je Matka – Panna. Takže panenstvo nie je 
skutočnosť, ktorú má človek chrániť, ale 
cieľ, ktorý má dosiahnuť.

Na základe toho aj ikona svadby Joa-
chima a Anny dostáva hlboký význam. 
Z posledných predstaviteľov starozá-
konnej spirituality sa narodí výnimočný 
kvet Nového zákona – panenská Matka. 
Obyčajne na ikonách nevidno postoje, 
ktoré podčiarkujú lásku medzi mužom 
a ženou, lebo postoje svätých na ikonách 

prestavujú eschatologickú dokonalosť. Pre 
Joachima a Annu však robia ikonopisci 
výnimku. Ich telesná láska je zobrazená 
s jednoduchým realistickým nadšením, 
ktoré nevyrušuje pokojnú rajskú atmosfé-
ru prevládajúcu vo východnom ikonopi-
sectve.

Objatie medzi mužom a ženou je ako 
znamenie na ceste, ktorá vedie „od tela 
k duchu“. Telom pritom nepohŕda, ale 
robí z neho prostredie, v ktorom sa dajú 
prijať duchovné a večné skutočnosti. n

KNIHA:  
guy des cars: 
Nečistá

Guy des Cars je autorom 
niekoľkých myšlienkovo 
veľmi bohatých a kvalit-
ných kníh, ktoré neraz roz-
plačú ľudské oko. Pekná mladá žena stretne 
na parníku, ktorý smeruje na Blízky východ, 
lásku, ktorú hľadala od detstva. Lásku, o ktorej 
si myslela, že ju už nikdy nedosiahne pre vlastné 
ambície a nenásytnú túžbu po prepychu. Osud 
však rozhodol inak. Hrozná choroba, ktorá 
zmení jej život, ju donúti utiahnuť sa pred sve-
tom na prekliaty ostrov medzi živé mŕtvoly. Jej 
srdce sa tu uprostred veľkého utrpenia otvorí 
láske k blízkym a k Bohu. Objavuje zmysel ži-
vota, ktorý nie je len v bohatstve a majetku, ale 
aj v nekonečnej srdečnosti a láske k blížnemu. 
Táto kniha je krásnym príbehom zmeny života 
pre vznešené Božie ciele.

Lukáš Petruš

FILM: 
Miracle at st. aNNa

Ak máte chuť na trocha 
nezvyčajný film s dávkou 
napätia a drámy, pozrite 
si film Miracle at St. Anna 
(Zázrak vo sv. Anne). Film 
opisuje príbeh skupiny amerických vojakov, 
ktorí počas spojeneckej ofenzívy v Taliansku 
zablúdia do toskánskej dedinky Sv. Anna. V prí-
behu figuruje neznámy chlapec Angelo, ktorý 
akoby predstavoval anjela v zničenom svete 
vojny a smrti. Príbeh od začiatku naberá na dy-
namike, nie je to monotónny vojenský film, kde 
sa len strieľa a zomiera. Film ponúka pohľad 
na ľudí počas vojny – na ich každodenný boj 
o prežitie, názory na vojnu a životné postoje. 
To, čím film zaujme, je najmä vykresľovanie 
rôznorodých životných filozofií a postojov. Film 
môže miestami vyznievať trocha nudne, no 
jeho posolstvo je pre diváka obrovské.

Lukáš Petruš

HUDBA:  
the life iN yeshua

„Prišli sme na príslušnú 
inštitúciu kvôli získaniu 
registračnej známky na 
nové CD. Pani vzala formulár a pýta sa: ,Kto je 
autor textov?’ ,Akože autor textov... no predsa 
Svätý Duch, kráľ Dávid, prorok Izaiáš,’ odpo-
vedám pobavene. ,Ale ja nemôžem uviesť, že 
Svätý Duch,’ reaguje v rozpakoch úradníčka.“ 
Asi takto znela príhoda, ktorú mi vyrozprával 
autor projektu. Skutočne ide o zhudobnené 
biblické texty, ktoré prezentujú členovia me-
siánskeho zboru Lechaim be Ješua z Kyjeva 
na Ukrajine. Piesne znejú zväčša dvojjazyčne 
– po hebrejsky a po rusky, sprevádzané výluč-
ne „živými“ hudobnými nástrojmi. Namiesto 
názvov nájdete na obale odvolávky na bib-
lický text, čo je vynikajúcou pomôckou, aby 
počúvanie piesní viedlo k osobnej modlitbe 
a formovaniu vzťahu so živým Bohom.

Valéria Juríčková

Jozef GaČa

zamyslenie nad iKonou

Svadba svätého Joachima a svätej Anny
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 31.08. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka P 07.45 Káva P 08.30 Berna-
deta 09.00 Doma na dôchodku 10.00 
Južná veža 10.30 Bioetika – Pôvod 
bioetiky (1) 11.00 Poltón klub 12.00 
Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia 
13.50 Poézia 14.15 Káva 15.00 Večerná 
univerzita 15.45 Most milosrdenstva 
16.20 Bernadeta 17.00 Doma v rodine P 
18.00 Putovanie kalváriami P 18.05 Môj 
názor P 18.30 Rozprávočka – Muška 
Svetluška – O nešťastí v rokline P 18.45 
Z prameňa P 19.00 Octava dies 19.35 
Poézia 20.00 Správy P 20.15 Návratka 
20.30 U Pavla P 22.00 Káva 22.45 Doma 
v kultúre 23.45 Správy
 01.09. (utorok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka 07.45 Káva P 08.30 Starý 
zákon (35) å 09.00 Doma v rodine 
10.00 Správy 10.30 U Pavla 12.00 
Anjel Pána 12.30 Lumen 2000 13.05 
Bioetika – Pôvod bioetiky (1) 13.35 
Octava dies 14.15 Káva 15.00 Kresťania 
v spoločnosti (9) 15.30 Poltón 16.00 
Rehoľná abeceda 16.20 Starý zákon 
(35) å 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 
Putovanie kalváriami P 18.05 Mestečko 
nádeje 18.30 Rozprávočka – Muška 
Svetluška – O zarmútenej Oriešici P 
18.45 Z prameňa P 19.00 Večerná uni-
verzita 20.00 Správy P 20.15 Návratka 
20.30 Več. univerzita 21.15 Tandem kvíz 
22.00 Káva 22.45 Doma na dôchodku 
23.45 Správy
 02.09. (streda)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka 07.45 Káva P 08.30 Mestečko 
nádeje 09.00 Doma v Cirkvi 10.00 
Správy 10.30 Gen. audiencia P 12.00 
Anjel Pána 12.35 Vlastná cesta 13.05 
Môj názor 13.20 Poltón 13.50 Poézia 
14.15 Káva 15.00 Gospel párty 15.55 
Z prameňa 16.20 Klbko 17.00 Doma 
v histórií P 18.00 Putovanie kalváriami P 
18.05 Ichtis – antivírus pre deti P 18.30 
Rozprávočka – Muška Svetluška – O ne-
posednom Ušiačikovi P 18.45 Z prame-
ňa P 19.05 Tandem kvíz 20.00 Správy 
20.15 Návratka 20.30 Poltón klub P 
21.30 Prehľad katolíckych periodík P 
21.40 Rehoľná abeceda 22.00 Káva 
22.45 Doma v rodine 23.45 Správy
 03.09. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka 07.45 Káva P 08.30 Ichtis – an-
tivírus pre deti 08.55 Prehľad katolíckych 
periodík 09.00 Doma v histórií 10.00 
Správy 10.30 Moja misia – magazín Å 
11.30 Most milosrdenstva 12.00 Anjel 
Pána 12.20 Večerná univerzita 13.15 
Luxáreň 13.40 Vlastná cesta 14.15 
Káva 15.00 U Pavla 16.25 Ichtis – an-
tivírus pre deti 17.00 Doma v kultúre P 
18.00 Putovanie kalváriami P 18.05 
Môj názor 18.30 Rozprávočka – Muška 
Svetluška – O statočnom mravčekovi P 
18.45 Z prameňa P 19.05 Poézia 19.25 
Kresťania v spoločnosti (9) 20.00 Správy 
20.15 Návratka 20.30 Poltón 21.00 
Lumen 2000 21.30 FILMiX P Å 22.00 
Káva 22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy
 04.09. (piatok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Ná-
vratka 07.45 Káva P 08.30 Klbko 09.00 
Doma v kultúre 10.00 Správy 10.30 Most 
milosrdenstva 11.00 Katechéza 11.30 
Bioetika – Pôvod bioetiky (1) 12.00 Anjel 
Pána 12.35 Tandem kvíz 13.20 Kresťania 
v spoločnosti (9) 14.15 Káva 15.00 
Božie milosrdenstvo P 15.20 Poltón klub 
16.20 Mestečko nádeje 16.40 Rehoľná 
abeceda 17.00 Doma na dôchodku P 
18.00 Putovanie kalváriami P 18.05 
Môj názor 18.30 Rozprávočka – Muška 
Svetluška – O veľkom nebezpečenstve P 

18.45 Z prameňa P 19.00 Octava dies 
19.30 Veľký malý Rím P 20.00 Správy P 
20.15 Návratka 20.30 Moja misia – ma-
gazín Å 21.30 Štúdio AHA! 22.00 Káva 
22.45 Doma v histórií 23.45 Správy
 05.09. (sobota)  07.00 Starý zákon (36) 
P å 07.30 Svätý František (26) P 08.00 
Centrum nápadov P 08.40 Správy 09.00 
UPéCé live 10.00 Štúdio AHA! P 10.30 
Gospel párty 11.30 Poltón 12.00 Anjel 
Pána 12.25 Prehľad kat. periodík 12.30 
Mariánska sobota P 13.30 Več. univerzita 
14.15 Moja misia – magazín Å 15.15 
Návratka 15.30 Več. univerzita 16.30 
Ichtis – antivírus pre deti 17.00 Most 
milosrdenstva 17.30 FILMiX Å 18.00 
Luxáreň P 18.30 Rozprávočka – Muška 
Svetluška – O neobyčajnom predstavení P 
18.40 Klbko 19.00 Lumen 2000 19.25 
Katechéza 20.00 Správy 20.15 Prehľad 
katolíckych periodík 20.30 Tandem kvíz P 
21.15 Bioetika – Potrat dnes (2) P 21.45 
Vlastná cesta 22.15 Veľký malý Rím 
22.45 Poltón klub 23.45 Správy
 06.09. (nedeľa)  07.00 Starý zákon (36) 
å 07.30 Svätý František (26) 08.00 Ich-
tis – antivírus pre deti P 08.25 Tandem 
kvíz 09.05 Katechéza 09.30 Luxáreň 
10.00 Svätá omša z Prešova P 11.15 
Večerná univerzita 12.00 Anjel Pána P 
12.30 Poézia P 12.50 U Pavla 14.15 
Štúdio AHA! 14.45 Mestečko nádeje 
15.00 Starý zákon (36) å 15.30 Svätý 
František (26) 15.55 Ichtis – antivírus 
pre deti 16.20 Moja misia – magazín Å 
17.30 Octava dies P 18.00 Poltón 18.30 
Rozprávočka – Muška Svetluška – O ne-
vydarenej pomste P 18.45 Katechéza 
19.15 Vlastná cesta 19.45 Môj názor 
20.00 Správy 20.15 Návratka 20.30 
Cez Matku k nádeji P 21.00 Večerná 
univerzita P 21.55 UPéCé live 22.55 
Gospel párty 23.50 Správy
 07.09. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka P 07.45 Káva P 08.30 Svätý 
František (26) 09.00 Doma na dôchodku 
10.00 Správy 10.30 Bioetika – Potrat 
dnes (2) 11.00 Poltón klub 12.00 
Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia 
13.50 Poézia 14.15 Káva 15.00 Večerná 
univerzita 15.45 Cez Matku k nádeji 
16.20 Svätý František (26) 17.00 Doma 
v rodine P 18.00 Putovanie kalváriami P 
18.05 Aktuálne s kardinálom Tomkom P 
18.30 Rozprávočka – Pá a Pí – Vitajte 
na zemi – Mačka domáca P 18.45 
Z prameňa P 19.00 Octava dies 19.35 
Poézia 20.00 Správy 20.15 Návratka 
20.30 U Nikodéma P 22.00 Káva 22.45 
Doma v kultúre 23.45 Správy
 08.09. (utorok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka 07.45 Káva P 08.30 Starý 
zákon (36) å 09.00 Doma v rodine 
10.00 Správy 10.30 U Nikodéma 12.00 
Anjel Pána 12.30 Lumen 2000 13.05 
Bioetika – Potrat dnes (2) 13.35 Octava 
dies 14.15 Káva 15.00 Veľký malý Rím 
15.30 Poltón 16.00 Reh. abeceda 16.20 
Starý zákon (36) å 17.00 Doma v Cirkvi 
P 18.00 Svätá omša z TV LUX P 19.00 
Rozprávočka – Pá a Pí – Nepriateľ mačiek 
– Rys P 19.15 Mestečko nádeje 19.30 
Z prameňa P 20.00 Správy P 20.15 
Návratka 20.30 Medzi nebom a zemou P 
21.15 Tandem kvíz 22.00 Káva 22.45 
Doma na dôchodku 23.45 Správy
 09.09. (streda)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka 07.45 Káva P 08.30 Centrum 
nápadov 09.00 Doma v Cirkvi 10.00 
Správy 10.30 Gen. audiencia P 12.00 
Anjel Pána 12.35 Vlastná cesta 13.05 
Aktuálne s kardinálom Tomkom 13.20 
Poltón 13.50 Poézia 14.15 Káva 15.00 

Gospel párty 15.55 Z prameňa 16.20 
Centrum nápadov 17.00 Doma v histó-
rií P 18.00 Putovanie kalváriami P 18.05 
Ichtis – antivírus pre deti P 18.30 Rozprá-
vočka – Pá a Pí – Deti nežne pichľavé – 
Jež P 18.45 Z prameňa P 19.05 Tandem 
kvíz 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.30 
UPéCé live P 21.30 Prehľad kat. periodík 
P 21.40 Rehoľná abeceda P 22.00 Káva 
22.45 Doma v rodine 23.45 Správy
 10.09. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka 07.45 Káva P 08.30 Ichtis – an-
tivírus pre deti 08.55 Prehľad katolíckych 
periodík 09.00 Doma v histórií 10.00 
Správy 10.30 Moja misia – magazín Å 
11.30 Cez Matku k nádeji 12.00 Anjel 
Pána 12.20 Več.univerzita 13.15 Luxáreň 
13.40 Vlastná cesta 14.15 Káva 15.00 
U Nikodéma 16.25 Ichtis – antivírus 
pre deti 17.00 Doma v kultúre P 18.00 
Putovanie kalváriami P 18.05 Aktuálne 
s kardinálom Tomkom 18.30 Rozprávoč-
ka – Pá a Pí – Mokrá rodina – Kormorán P 
18.45 Z prameňa P 19.05 Poézia 19.25 
Veľký malý Rím 20.00 Správy 20.15 Ná-
vratka 20.30 Poltón P 21.00 Orientácie P 
21.30 FILMiX Å 22.00 Káva 22.45 
Doma v Cirkvi 23.45 Správy
 11.09. (piatok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka 07.45 Káva P 08.30 Centrum 
nápadov 09.00 Doma v kultúre 10.00 
Správy 10.30 Cez Matku k nádeji 11.00 
Katechéza 11.30 Bioetika – Potrat dnes 
(2) 12.00 Anjel Pána 12.35 Tandem kvíz 
13.20 Veľký malý Rím 14.15 Káva 15.00 
Božie milosrdenstvo P 15.20 Poltón klub 
16.20 Centrum nápadov 17.00 Doma 
na dôchodku P 18.00 Putovanie kalvá-
riami P 18.05 Aktuálne s kardinálom 
Tomkom 18.30 Rozprávočka – Pá a Pí 
– Otužilci v kožuchu – Medveď P 18.45 
Z prameňa P 19.00 Octava dies 19.30 Si-
cília (1) P 20.00 Správy P 20.15 Návratka 
20.30 Moja misia – magazín P Å 21.30 
Štúdio AHA! 22.00 Káva 22.45 Doma 
v histórií 23.45 Správy
 12.09. (sobota)  07.00 Starý zákon 
(37) P å 07.30 Mestečko nádeje P 
07.45 Božia stopa P 08.15 Klbko P 
08.40 Správy 09.00 UPéCé live 10.00 
Štúdio AHA! 10.30 Gospel párty P 11.30 
Poltón 12.00 Anjel Pána 12.25 Prehľad 
katolíckych periodík 12.30 Mariánska 
sobota 13.30 Medzi nebom a zemou 
14.15 Moja misia – magazín Å 15.15 
Návratka 15.30 Večerná univerzita 16.30 
Ichtis – antivírus pre deti 17.00 Cez 
Matku k nádeji 17.30 FILMiX Å 18.00 
Luxáreň 18.30 Rozprávočka – Pá a Pí – 
Fantóm kurínov – Kuna P 18.40 Klbko 
19.00 Orientácie P 19.25 Katechéza 
20.00 Správy 20.15 Prehľad katolíckych 
periodík 20.30 Tandem kvíz P 21.15 
Bioetika – Umelé oplodnenie (3) P 21.45 
Vlastná cesta 22.15 Sicília (1) 22.45 
Poltón klub 23.45 Správy
 13.09. (nedeľa)  07.00 Starý zákon 
(37) å 07.30 Božia stopa 08.00 Ichtis 
– antivírus pre deti P 08.25 Tandem 
kvíz 09.05 Katechéza 09.30 Luxáreň 
10.00 Svätá omša P 11.15 Medzi nebom 
a zemou 12.00 Anjel Pána P 12.30 
Poézia P 12.50 U Nikodéma 14.15 
Štúdio AHA! 14.45 Klbko 15.00 Starý 
zákon (37) å 15.30 Božia stopa 15.55 
Ichtis – antivírus pre deti 16.20 Moja 
misia – magazín Å 17.30 Octava dies P 
18.00 Salmag P 18.30 Rozprávočka – Pá 
a Pí – Pletací stroj – Križiak P 18.45 
Katechéza P 19.15 Vlastná cesta P 19.45 
Aktuálne s kard. Tomkom 20.00 Správy 
20.15 Návratka 20.30 Lurdská jaskynka 
v Bratislave P 21.00 Več. univerzita P 
21.50 UPéCé live 22.45 Gospel párty 
23.45 Správy

ProGram

 t v  L U X  –  d o m a  j e  d o m a
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 – Štu-
dentské 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 Vati-
kán 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
 29.08. (sobota)  20.30 OUKD – Mod-
litby matiek a otcov
 30.08. (nedeľa)  14.00 Rozhlasová 
hra Ctihodná matka 21.00 Sestra 
Zdenka – rozhovor s p. Helenou Kor-
dovou, spoluväzenkyňou blahoslavenej 
sr. Zdenky
 06.09. (nedeľa)  14.00 Zo života 
do života – cyklus poslucháčskych 
príbehov
 10.09. (štvrtok)  20.30 História a my 
– Osobnosti Košickej diecézy – biskup 
Konštantín Schuster
 13.09. (nedeľa)  13.00 Literárna 
kaviareň – Križovatky jubilanta Ladi-
slava Ťažkého 14.00 Rozhlasová hra – 
Studnička 15.00 Svetlo nádeje – Tábor 
v Tralalande pre deti s onkologickými 
chorobami

Rádio Slovensko
PO – PI 05.21 Zamyslenie na dnešný 
deň; ST 19.20 Ekuména – spravodaj-
stvo 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
 30.08. (nedeľa)  09.30 Bohoslužby 
Apoštolskej cirkvi z Bratislavy
 06.09. (nedeľa)  09.30 Rímskokato-
lícka sv. omša z Kostola Svätej rodiny 
v Bratislave-Petržalke
 13.09. (nedeľa)  09.30 Rímskokato-
lícka sv. omša z Kostola Svätej rodiny 
v Bratislave-Petržalke
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 Kresťan-
ská nedeľa 17.10 Frekvencia M

 30.08. (nedeľa) 07.55 Z duše – Igor 
Kišš: Aktuálnosť Biblie; 14.45 Z duše R
 06.09. (nedeľa) 07.55 Z duše – M. 
Jäger: Začiatok školského roka; 14.45 
Z duše R  
 13.09. (nedeľa) 07.55 Z duše – D. 
Hroncová-Fakľová: Strechy; 14.45 
Z duše R
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 Frek-
vencia M
 13.09. (nedeľa)  07.00 Gréckokato-
lícka svätá liturgia zo Zubného
Rádio Devín
NE 07.00 Musica sacra 13.00 Kresťan-
ská hudba 15.30 Slovo pre veriacich 
i neveriacich

 r á d i o  L U m e n

jeDNotKa
 02.09. (streda)  08.05 Ako plynul 
čas berlínskou ulicou – dokument 
o židovských prisťahovalcoch z vý-
chodnej Európy
 06.09. (nedeľa)  10.00 Výročná púť 
z Marianky. Slávnostná svätá omša 
z Marianky pri príležitosti sviatku Na-
rodenia Panny Márie. Hlavný celebrant 
Jeho Eminencia Mons. Jozef kardinál 
Tomko
DVojKa
 28.08. (piatok)  13.35 Veľké záhady 
– Potvrdia vedci pravosť Turínskeho 
plátna?
 30.08. (nedeľa)  13.10 Orientácie – 
náboženský magazín. Letné vydanie. 
Zostrih z predchádzajúcich vydaní 

relácie. Príspevky: 400 rokov od naro-
denia Žofie Bosniakovej a 80 rokov od 
smrti J. Murgaša.
 31.08. (pondelok)  13.55 Orientácie – 
náboženský magazín 20.15 Oratórium 
o Cyrilovi a Metodovi
 01.09. (utorok)  15.30 Bratislavské 
miniatúry: Bratislavský hrad – cesta 
k slovenskej štátnosti. Videodokument 
z výstavy najvzácnejších dokladov 
vývoja života Slovákov. 22.00 Katyň 
– vojnová dráma. Film bol v roku 2008 
nominovaný na Oskara za najlepší 
neanglicky hovorený film.
 06.09. (nedeľa)  14.00 Slovo 14.05 
Orientácie – náboženský magazín 
z Košíc 15.30 Poklady sveta IV. – Kláštor 
svätej Kataríny – ostrov viery na Sinaji 
v Egypte 23.30 Slovo R

 s L o v e n s k á  t e L e v í z i a

 s L o v e n s k ý  r o z h L a s
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oznamy a inzercia

 SPolok SV. CyRIlA A METodA

Naši jubilanti
V septembri si okrúhle životné jubileum pripomínajú 
títo naši členovia:
50 rokov: Vladimír Bereš, Krásnovce; Margita Čon-
ková, Nový Ruskov; Mária Dimunová, Kysta; Mária 
Ferencová, Cabov; Mikuláš Holub, Davidov; Anna 
Štefaniková, Okrúhle
60 rokov: Jaromír Bačík, Davidov; Viktor Beca, 
Baškovce; Ing. Michal Boka, CSc., Michalovce; Mária 
Hadvabová, Koromľa; Irena Serafínová, Kamenná 
Poruba; Božena Špivaková, Nacina Ves; Ing. Marián 
Tkáč, CSc., Jarovce
70 rokov: Ján Čontoš, Sečovce; Milan Hančuľak, Sa-
čurov; Anna Hermanovská, Vlača; Ján Konárik, Kusín; 
Anna Kozáková, Sačurov; Mária Niková, Košice-Furča; 
Mária Onušková, Cabov; Helena Piskoriková, Vranov n. 
T.; Helena Stachová, Mlynárovce; Mária Šinglárová, 
Lesíček
75 rokov: Mária Gažiová, Kazimír; Anna Lišková, 
Nacina Ves; Mária Melniková, Hatalov; Katarína 
Pjataková, Poprad; Ján Rebjak, Bajany; Ján Sinčák, 
Zbudza; Regina Sinčáková, Michalovce; Juraj Tkáč, 
Pusté Čemerné
80 rokov: Mária Bernátová, Ložín; Anna Hlavatá, 
Moravany; prof. Augustín Marián Húska, Bratislava; 
Mária Ivantsyová, Košice-Terasa; Mária Maruščáková, 
Vyšná Olšava; Alžbeta Pejová, Hriadky; Mária Terézia 
Valková, Košice
85 rokov: Mária Štefaniková, Okrúhle; Ján Toma, 
Slivník
90 rokov: Michal Fedor, Iňačovce; Mária Semanová, 
Brezina

Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích 
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

oznam
Začiatkom augusta si všemohúci Boh povolal na več-
nosť pani Máriu Krupovú zo Sečoviec. Od počiatku 
obnovenia  činnosti Spolku sv. Cyrila a Metoda bola 
nadšenou a obetavou dôverníčkou miestnej sečovskej 
odbočky. V deň jej poslednej rozlúčky 8. augusta 2009 
bola za jej spásu obetovaná sv. liturgia pri pútnickom 
oltári v Klokočove. Aj touto cestou jej vyjadrujeme 
úprimné poďakovanie a prosíme o tichú spomienku.

Večná jej pamiatka!

JubIlEá kňAZoV
Mikuláš Pružinský, titulárny kanonik, pracovník 
Arcibiskupského úradu v Prešove – 12. september 
1939 – 70 rokov života; Miroslav Gavala, správca 
farnosti Čičava – 13. september 1964 – 45 rokov 
života; jozef Vaszily, farár vo farnosti Čierna nad 
Tisou – 18. september 1969 – 40 rokov života; jozef 
Duda, výpomocný duchovný vo farnosti Sabinov – 23. 
september 1979 – 30 rokov kňazstva; jozef orenič, 
titulárny dekan, na odpočinku v Michaľanoch – 26. 
september 1954 – 55 rokov kňazstva

Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja lita!

 PoďAkoVANIE
Drahý náš duchovný otec Štefan Kopčák, vyslovuje-
me vám veľké Pán Boh zaplať za vašu obetavú a ne-

zištnú prácu vo farnosti Vranov nad Topľou-mesto, za 
vaše kázne, ktoré prenikali do našich sŕdc, za vaše rady, 
modlitby a povzbudenia. Do práce v novej farnosti 
vám vyprosujeme hojné Božie požehnanie, veľa darov 
Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky, veľa 
telesných i duševných síl v kruhu vašej novej farskej 
rodiny. Nech Pán žehná vaše kroky. To vám vyprosuje 
rodina Jozefa Kučeru z Vranova nad Topľou. 

V týchto dňoch ďakujeme dobrotivému Bohu za dar 
kňaza otca Františka takáča, ktorý po 14 rokoch 
obetavej práce odchádza z našej helcmanovskej 
farnosti.
Ďakujeme mu za jeho neúnavnú starostlivosť o naše 
duše a za pôsobivé kázne, za čas venovaný mládeži, 
starším a chorým, ktorých mesačne navštevoval, 
za rozhodujúci podiel na obnove chrámu zvnútra 
aj zvonku. Za to všetko mu patrí naša srdečná vďaka.
Prosíme ťa, Bože, obdaruj otca Františka a jeho rodinu 
svojím požehnaním, udeľ im pokoj a zdravie. Zahrň ho 
milosťou, aby tam, kam ho posielaš, priniesla jeho 
práca bohatú úrodu.

veriaci z Helcmanoviec

Drahý náš duchovný otec
V tejto chvíli lúčime sa s vami,
otče láskavý,
a za všetko ďakujeme,
čo sme od vás dostali.

Za modlitby, za obety,
za tie kázne prekrásne,
čo sme radi počúvali.
Boli ozaj úžasné.

Dobré rady vštepili ste
do sŕdc našich s láskou veľkou,
nech vás za to Kristus chráni,
aj so svojou drahou Matkou.

V dušiach svojich zarmútení
tu sme, otče premilý,
aby sme sa s veľkou vďakou,
no so žiaľom lúčili.

Milosť Boha najvyššieho
nech vás vedie po cestách,
z putovania pozemského
nech vás vznesie k nebesiam.

Nuž zbohom, otče premilý.
Zbohom vám všetci dávame
a smutní, že odchádzate,
vás modlitbou sprevádzame.

s vďačnosťou otcovi Michalovi Kočišovi  
veriaci z Kurimky

 NA SloVo dARoVAlI
Bohuznámy 50 eur

Srdečne ďakujeme.

 PoZVáNky
Nedeľa 30.08.2009 o 10.00 hod.: Čabalovce – 
Chrám sv. archanjela Michala – archijerejská svätá 
liturgia a posviacka obnoveného exteriéru a interiéru 
chrámu, nového oltára a bohostánku

Rádio Lumen pozýva na Deň modlitieb a spo-
ločenstva, ktorý sa uskutoční 05.09.2009. Cieľom 
podujatia je stretnutie zamestnancov rádia s poslu-

cháčmi a priaznivcami.
Pripravený je nasledovný program:
Studnička na Starých Horách:
10.00 hod. – modlitba posvätného ruženca
10.30 hod. – svätá omša
13.00 hod. – prehliadka priestorov a štúdií Rádia 
Lumen v Banskej Bystrici, v Bratislave a v Košiciach

Nedeľa 06.09.2009 o 10.30 hod.: Litmanová – 
hora Zvir – archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 
1. výročia vyhlásenia pútnického miesta na hore Zvir 
v Litmanovej

Utorok 08.09.2009 o 08.30 hod.: Prešov – Kated-
rála sv. jána Krstiteľa – archijerejská svätá liturgia 
s udelením diakonátu Mikulášovi Chanáthovi

Nedeľa 13.09.2009 o 10.00 hod.: Košice – mesto 
– archijerejská svätá liturgia pri príležitosti celoepar-
chiálneho odpustu Narodenia Presvätej Bohorodičky

Národná púť k patrónke Slovenska – Šaštín
15.09.2009
12.09.2009 18.00 hod. – sv. omša a mládežnícky 
program
13.9.2009 00.00 hod. sv. omša a tichá adorácia do 
rána; sv. omše: 07.00; 08.45; 10.30 a 19.00 hod.
14.09.2009 Púť starých a chorých – sv. omše: 07.00; 
08.00 a potifikálna o 10.00
15.09.2009 sv. omše: 07.00 a 08.00 hod. a o 10.30 
hod. pontifikálna sv. omša s otcami biskupmi celého 
Slovenska i zahraničia.

Nedeľa 20.09.2009 o 10.30 hod.: Bratislava – 
archijerejská svätá liturgia pri príležitosti odpustovej 
slávnosti k sviatku Povýšenia svätého Kríža

Celoslovenské večeradlo Mariánskeho kňazské-
ho hnutia sa uskutoční 3. – 5. októbra v Námestove. 
(Je o týždeň neskôr než obvykle kvôli návšteve 
Svätého Otca v ČR.) Večeradlo pre laikov bude 3. a 4. 
októbra, kňazské večeradlo v nedeľu 4. októbra večer 
a v pondelok 5. októbra. Bližšie informácie nájdete 
na www.mkh.sk.

 INZERCIA
Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštauro-
vanie 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: zakmi-
chalovce@stonline.sk

 CENNÍk INZERCIE 
Občianska inzercia: Slovo (dátum) 15 centov a fo-
tografia alebo rámček 2 eurá. Meno zvýrazňujeme 
zadarmo, predložky nepočítame. Bližšie informácie: 
051 – 7731 481
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov 
života a od 20 rokov kňazstva) v normálnom rozsahu 
je za dobrovoľný príspevok.

Cenník firemnej inzercie nájdete na slovo.grkatpo.sk.
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výroky apoštola Pavla
Pomôcky: 
Paraf, Ul, 

Nerol, Koa, 
Loana

Väčšia  
okrúhla 
nádoba

Sekaním 
oddeľoval Cverny Výkvet 

spoločnosti Sem slovo Hanba Lietajúci 
cicavec Persóna Podpis na 

zmluve

Znelka
Otep

Osobné 
zámeno

1. časť 
tajničky

Potomkovia
Pôvodca 

diela
Skr. súhv. 

Aurega

slovo
Lososovitá 

ryba Obdobie

4. časť 
tajničky

Farba na 
rysovanie

Venuje
Zámedzie Citoslovce 

výstrelu
Morav. text. 

podnik
Pohyblivá 
časť tela

Univerzita 
veterinárne-
ho lekárstva, 

skratka

Slovania
3. časť 

tajničky
Šelma 

podobná 
rysoviOna, po ne-

mecky

Zmätok
Haškov  
vojak

Slovenský 
Rím

Vanádova 
ruda

Ohraničená 
plocha
Osobné 
zámeno

Autor:
 V. Koma-

nický, 
Humenné

Domáce 
zviera

Éterický olej Akademický 
titul

Ochrana 
tovaru

EČV Dolný 
Kubín

Muška 
z kurkumy

Podpis 
anonyma

Choroba 
kĺbov

Severský 
paroháč Ako

Sibírsky 
veľtok

Zvratné 
zámeno Náhla zmena

Citoslovce 
smiechu

Chem. znač-
ka amerícia

2. časť 
tajničky Tam

Štát v USA Ruská rieka

n vnučka evka sa na návšteve u krstnej mamy hrala 
s mačkou. sesternica Terezka sa jej pýta:
„evka, prečo voláš našu mačku muru cica?“
„Preto,“ vysvetľuje evka, „lebo je to cicavec.“

n učiteľ sa spytuje Jožka: „vieš, dokedy boli adam 
a eva v raji?“
„do konca septembra.
„ako to?“
„lebo vtedy dozrievajú jablká.“

n na hodine fyziky: „Telesá sa teplom rozťahujú a zi-
mou sťahujú. vedel by niekto povedať príklad?“
Janko na to: „napríklad prázdniny. Tie sú v lete dlhšie 
ako v zime.“

n radí sa gazda so ženou: „Ten náš baran je nejaký 
smutný. nemám ho zarezať?“
„no keď myslíš, že ho to rozveselí.“

n môj otec nebol ťažkým alkoholikom, on vážil len 
90 kíl.

 a K h l a s r K h d B í v u B o Ž

 J n e h a ch o K ť u o d r u r n a

 h i i v o r T v s s r i l i s T c

 K n K n i á m á o o h K s K a i Ž

 K i e n e m z á K o n a l e J n a

 Ň o T v a c i a d o m o v i n a l

 a a l h i z T i s a c u v o e á m

 z s c i r o a i o e K á z i m K a

 l a P a B K á r n l l a v c n e y

 c B e e o a d e e ý o a d a l y T

 i l T n v u Ž o r T T l Ž i v o T

 e a l e l u J a P Ó o y á a š u d

 Ľ s o B r a d K m Ž r š K u l h y

legenda: aKord, alBa, aleluJa, anJel, armáda, aTÓm, avo-
meT, Blud, cenina, cieĽ, cval, diaKon, domovina, duša, 
eliáš, enoch, hlas, hluK, hnev, hroB, chrám, ihla, izáK, 
izrael, Joel, KluB, Kniha, KŇaz, KoliBa, KorinT, Kosť, Kruh, 
Kvas, lieKy, lisT, loTor, lýra, nazareT, noviny, oBeTa, 
oBrad, oBuv, osud, ovos, Prenos, ruŽenec, ryŽa, sPev, 
urna, záKon, Žalm, ŽiaK, ŽivoT, Žold.

Tajničku osemsmerovky tvorí 27 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek Pataky.
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SPrávnE riEŠEnia z čísla 15: krížovka: (pozri 1 Kor 12, 4); osemsmerovka: 
Koľko zmilovania chceme od Boha, toľko ho dávajme iným. výHErCa: 
andrej Kaputa zo svidníka. Zo správnych riešení vylosujeme držiteľa knihy 
Drevené chrámy – Bardejov. riešenia zasielajte na adresu: slovo, P.o.Box 
204, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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2 5 8

4 7

8 9 3

6 7 4

9 7 3

3 4 9 1

8 3 5

6 7

1 5 2

5 3 1 2 8 6 4 9 7
6 9 4 3 7 5 2 1 8
2 8 7 4 9 1 5 6 3
9 5 3 7 1 2 6 8 4
1 4 6 8 5 3 9 7 2
7 2 8 6 4 9 1 3 5
8 7 5 9 6 4 3 2 1
3 1 9 5 2 8 7 4 6
4 6 2 1 3 7 8 5 9

Úloha: Nájdi na obrázku 8 odlišností.
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Prvé sväté prijímanie 
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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 aparatú-
ry, 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 phan-
tómového 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 bezdrôto-
vá. 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


