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Marek KOVAĽ

Obec Egreš leží v západnej 
časti Východoslovenskej 

roviny, v doline potoka Chlmec. 
Písomná správa o obci je z roku 
1272. Po protihabsburských 
povstaniach (1715) mal Egreš 
iba 7 obývaných domácností. 
Počas ruthénskej kolonizácie sa 
počet obyvateľov zvýšil.  Po tejto 
udalosti nastal rozvoj obce a jej 
postupné osídľovanie. V súčas-
nosti má obec 433 obyvateľov.

Egreš ako filiálka patrí do 
farnosti Čeľovce v Trebišov-
skom protopresbyteráte. Oddáv-
na veriaci navštevovali chrám 

v Čeľovciach. Ich snahy mať 
vlastný chrám sa začali napĺňať 
v roku 1962, keď bol architektom 
Ing. Pavlom Kompérom vypraco-
vaný plán pozdĺžneho chrámu. 
Samotná stavba sa začala až 
v roku 1968.  V roku 1975 bola 
dokončená hrubá stavba chrá-
mu, ale potom zasiahla vtedajšia 
štátna moc a stavbu zastavila. 
Takto stál nedokončený chrám 
až do roku 1990. Po zmene re-
žimu bolo udelené povolenie na 
dostavbu chrámu. Vďaka zbier-
kam, odhodlaniu a usilovnosti 
veriacich bol chrám zasvätený 
sviatku Nanebovstúpenia Pána, 
stojaci uprostred obce, v tom 
istom roku dokončený a 27. 

mája. 1990 posvätený. Keďže 
chrám je v spoločnom užívaní 
Gréckokatolíckej a Rímskokato-
líckej cirkvi, posviacku vykonali 
biskupi Mons. Ján Hirka, vtedajší 
prešovský biskup, a Mons. Alojz 
Tkáč, košický biskup. Interiér 
chrámu, hlavne svätyňa,  je 
prispôsobený tak, aby vyhovo-
val slúženiu v oboch obradoch. 
V roku 1996 boli do veže inšta-
lované zvony. Nakoľko chrám 
stál viac ako 15 rokov, bolo 
treba urobiť niektoré úpravy. 
V roku 2006 bola vymenená celá 

strecha a v roku 2008 bola vy-
konaná rekonštrukcia interiéru 
chrámu. Najprv boli vymenené 
okná a potom bol chrám nanovo 
vymaľovaný. Maľbu zrealizoval 
p. Pavol Milkovič.  V pláne je 
urobiť nový prestol, aby bol 
dokončený celý interiér chrámu 
a aby na 20. výročie posviacky, 
ktoré bude na budúci rok, bol 
chrám celkom dokončený a mo-
hol slúžiť ďalšie desaťročia ako 
dôstojné miesto modlitby a stre-
távania sa veriacich na oslavu 
nášho Pána. n

Milan ČeKAn

Farnosť vo Svite vznikla 
vyčlenením z farnosti Ver-

nár v roku 1990 a patrí do 
protopresbyterátu Poprad. Je 
spravovaná excurrendo kňazmi 
z Popradu. 

V roku 1968 bolo dohodnuté, 
že bohoslužby Rímskokatolíckej, 
Gréckokatolíckej a Evanjelickej 
cirkvi sa budú konať v miest-
nom kine. Po novembri 1989 
sa situácia zásadne zmenila. 
V bývalom robotníckom baraku 
pri cintoríne sa začali pravidel-
ne slúžiť sv. liturgie a Svit ako 
mladé budovateľské mesto bez 
kostola konečne začalo stavať 
chrám. Otec Peter Fidermak, 
rímskokatolícky kňaz vo Svite, 
chodil po zahraničí, zháňal 
peniaze a i doma uskutočňoval 
zbierky, na ktoré prispievali aj 
gréckokatolíci.

Ing. arch. Sitarčík v spolupráci 

s otcom Petrom Fidermakom 
navrhol Kostol svätého Joze-
fa Robotníka tak, aby mohol 
slúžiť všetkým – hlavná loď 
rímskokatolíkom a Kaplnka sv. 
Cyrila a Metoda gréckokatolíkom 
a evanjelikom. Chrám je situova-
ný v tichom prostredí pod lesom 
a kapacita samotnej kaplnky 
je 280 – 300 veriacich. Stavba 
bola ukončená slávnostnou 
posviackou 5. júla 1991. Chrám 
posvätili J.E. kardinál Jozef 
Tomko spolu s otcom biskupom 
Mons. Jánom Hirkom.

Po postavení kostola Evanjelic-
kej cirkvi zostala kaplnka už len 
v užívaní gréckokatolíkov.

V kaplnke sa nachádza freska 
sv. Cyrila a Metoda a trojdielna 
ikona zobrazujúca Narodenie, 
Poslednú večeru a Vzkriesenie. 
Nad prestolom bol inštalovaný 
veľký kríž.

V roku 2001 sa kaplnka za-
čala dopĺňať typickým zaria-
dením východných chrámov. 

Za ikonopisca bol 
vybraný františ-
kán Rufín Maroš 
Fečko, rodák zo 
Svitu, a stolárske 
práce boli zverené 
p. Jánovi Kuľando-
vi a jeho synovi. 
Projekt ikonostasu 
so základným ra-
dom ikon a ďalšie 
doplnky interiéru 
navrhol Patrik Szé-
kely. Na ikonostase 
sú umiestnení sv. 
Cyril a Metod, Ježiš 
Kristus, Presvätá 
Bohorodička a sv. 
Mikuláš. Na cár-
skych dverách sú 
ikony evanjelistov 
a na diakonských ikony archan-
jelov Gabriela a Michala, sv. Ro-
mana Sladkopevca a sv. Štefana. 
Zaujímavosťou je, že ikonostas 
ukrýva motív Vysokých Tatier, 
pretože nie je oblúkový ani 

štvorcový, ale do trojuholníka. 
Práce trvali do marca 2003. Sna-
ha veriacich vo Svite vyvrcholila 
slávnosťou posviacky 6. apríla 
2003 za účasti prešovského 
vladyku Jána Babjaka SJ. n

Kaplnka svätých Cyrila a Metoda vo Svite
naše chrámy

Chrám Nanebovstúpenia Pána v Egreši
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Medzinárodná konferencia  
Sacrum a príroda v Prešove

sa uskutoční v piatok 25. septembra na GTF v Prešove o 9.00 
hod. V sobotu 26. septembra 2009 konferencia pokračuje 
návštevou Národného parku Slovenský raj, ktorá bude spojená 
s túrou na Kláštorisko, kde bude o 15.00 hod. vladyka Ján 
Babjak SJ spolu s účastníkmi sláviť Ďakovný akatist.  

Viac informácií na http://www.unipo.sk/files/docs/ 
gtf_studium/svk/pozvanka_na_konferenciu.pdf
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Slovo na úvod

Mariánska úcta patrí k významným cha-
rakteristickým črtám východnej spirituality. 
Odráža sa to nielen v našej liturgii množstvom 
sviatkov, ale i v rozsahu bojov, ktoré bolo treba 
v minulosti práve na pôde Východu prebojovať, 
aby Cirkev správne uctievala tú, ktorej súhlas 
si žiadal sám Stvoriteľ predtým, než sa druhá 
božská osoba stala človekom a mohla vykonať 
dielo spásy.

To si treba uvedomiť, keď sa hovorí o Bo-
žej Matke, keď sa k nej utiekame a prosíme 
ju o príhovor u Syna a o pomoc v mnohých 
problémoch. Uctievame ju okrem bohatstva 
iných prívlastkov aj ako Matku jednoty, jednoty 
všetkých kresťanov, ktorým bola na kríži daná 
za matku. Niekedy sa nám ale môže zdať, že sa 
nič nedeje, že jednota neprichádza, ale naopak 
v niektorých – predovšetkým morálnych – ob-
lastiach sa jednota akoby ešte väčšmi vzďaľuje.

Skúsenosť nám potvrdzuje, že kto sa berie prí-
liš vážne, kto si myslí, že iba od neho závisí osud 
sveta, že má za úlohu „zachrániť Cirkev“, ten 
potom všeobecne prijaté pravidlá v ich celku 
nerešpektuje, lebo si myslí, že pre iluzórne dobro 
záchrany môže porušiť akékoľvek pravidlo. To 
môže vyústiť do veľmi vážnych problémov. 
Tento čiastkový pohľad mohol byť jedným z dô-
vodov rozkolu, ale aj ďalším z dôvodov, prečo sa 
dnes v jednote robia také malé pokroky. Treba 
si ctiť všetky pravidlá, aj keď nám momentálne 
niektoré nevyhovuje, a riadiť sa nimi. Žiadny 
názor nás nesmie zbaviť poslušnosti týmto 
pravidlám, predovšetkým prikázaniu lásky. 
Pravidlá treba brať v ich celku, a nie vyberať si 
iba niektoré, ktoré v danej chvíli vyhovujú, a na 
ostatné zabudnúť, prehliadať ich. Pokušenie 
môže byť totiž dvojaké: vôbec žiadne pravidlá 
nectiť alebo jedno pravidlo absolutizovať, 
čím sa potom ostatné relativizujú. Výsledok 
je rovnaký. Človek sa má brať vážne, ale nie 
absolútne vážne. Nad ním ešte existujú aj iné 
sily a iné pravidlá. Musíme si ctiť predovšetkým 
pravdu, čo je obsahom aj najnovšej encykliky 

Svätého Otca Benedikta XVI. Caritas in veritate 
(Láska v pravde).

Keď sa napríklad berie príliš vážne pravidlo, 
že treba vždy a vo všetkom poslúchať svetských 
predstavených, tak sa potom môže relativizovať 
pravidlo, že treba viac poslúchať Boha ako ľudí. 
Keď sa začne nemilosrdne kritizovať nejaký 
predstavený, tak sa potom človek cíti oslobo-
dený od povinnosti počúvať ho. A tak môžeme 
pokračovať ďalej.

Pravá úcta k Márii nám pomáha nachádzať 
správnu rovnováhu a harmóniu v našom 
kresťanskom živote: rovnováhu medzi rozu-
mom a citom, medzi meditáciou a činnosťou, 
medzi dušou a telom, medzi poslušnosťou 
Bohu a ľuďom, medzi láskou a pravdou. A iba 
tá úcta je pravá, ktorá túto rovnováhu pomáha 
vytvárať. Skrze Máriu ku Kristovi – to je najistej-
šia kráľovská cesta našej spásy. Prehlbovať svoj 
vzťah s Máriou môžeme rôznym spôsobom: 
ružencom, akatistom na jej počesť, zverovaním 
sa do jej starostlivosti a ochrany tých, ktorí sú 
nám blízki, inými pobožnosťami, molebenmi 
a litániami, účasťou na púťach… Možností je 
veľa. No najväčšiu radosť jej urobíme vtedy, keď 
budeme milovať jej božského Syna a riadiť sa 
jeho prikázaniami.

vladyka ladislav Hučko
pražský gréckokatolícky exarcha

orejský titulárny biskup

Harmónia 
kresťanského 
života v Márii
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Jediná a pre nás výnimočná

Vyvrcholením tohtoročnej ľutinskej 
púte 16. augusta bola posviacka 
obnovenej a rozšírenej baziliky minor 
v Ľutine. No vieme, čo slovo bazilika 
vôbec znamená?

12

Príbeh obnovy baziliky

241 sedadiel navyše, 309,38 
metrov štvorcových plochy, kate-
chetická miestnosť, nová sak-
ristia ... To je iba krátky zoznam 
zmien, ktoré jedinej našej bazilike 
priniesla jej rekonštrukcia. O jej 
projektovaní a výstavbe sme sa 
porozprávali  s jej architektom 
Ing. arch. Viktorom Tkačíkom.

14 

Potrebujeme logopéda?

S blížiacim sa začiatkom školského 
roka sa stupňujú obavy rodičov 
prvákov, ale aj detí, ktoré pôjdu po 
prvýkrát do materskej škôlky. So škol-
skou úspešnosťou veľmi úzko súvisí 
úroveň jazykových schopností dieťaťa.

16



Drahí bratia a sestry!
Pokračujeme v našich úvahách o svä-
tom Jánovi Zlatoústom. Po období, ktoré 
prežil v Antiochii, bol v roku 397 vyme-
novaný za biskupa v Konštantínopole, 
hlavnom meste Východorímskej ríše. Ján 
sa hneď od počiatku pustil do reformova-
nia miestnej cirkvi: strohosť biskupského 
paláca mala byť vzorom pre všetkých 
– klérus, vdovy, mníchov, dvoranov 
i boháčov. No jeho postoje sa nejedného 
z nich dotkli, a preto sa od neho odvrátili. 
Pre svoju starostlivosť o chudobných Jána 
nazývali aj Almužníkom. Ako starostli-
vému správcovi sa mu podarilo vytvoriť 
veľmi uznávané charitatívne inštitúcie. 
Pre podnikavosť v rozličných oblastiach 
ho niektorí začali považovať za nebez-
pečného rivala. On sa však ako pravý 
duchovný pastier k všetkým správal 
srdečne a otcovsky. Mal vždy milé slovo 
najmä pre ženy a osobitnú pozornosť 
venoval manželstvu a rodine. Veriacich 
pozýval, aby sa zúčastňovali na liturgic-
kom živote, ktorý bol vďaka jeho geniál-
nej tvorivosti veľkolepý a príťažlivý.

Hoci mal dobré srdce, nemal pokojný 
život. Ako arcipastier hlavného mesta 
impéria mal nepretržité kontakty s ob-
čianskymi predstaviteľmi a inštitúciami, 
a preto ho často zaťahovali do politických 
sporov a intríg. Na cirkevnej úrovni, keď 
v roku 401 zbavil úradu v Ázii šiestich 
nedôstojne zvolených biskupov, bol zas 
obvinený, že prekročil hranice svojej prá-
vomoci a stal sa ľahkým terčom rôznych 
obvinení. Ďalšou zámienkou proti nemu 
bola prítomnosť niekoľkých egyptských 
mníchov v Konštantínopole, ktorí sa tam 
uchýlili po tom, čo ich patriarcha Teo-
fil Alexandrijský exkomunikoval. Živú 
polemiku vyvolala aj Zlatoústeho kritika 
cisárovnej Eudokie a jej dvorných dám, 
ktoré reagovali znevažovaním a útokmi. 
Viedlo to až tak ďaleko, že ho na synode 
zvolanej samotným patriarchom Teofilom 
v roku 403 zosadili a odsúdili na prvé 
krátkodobé vyhnanstvo. Po návrate sa 
proti nemu znova zdvihla vlna nepriateľ-

stva, lebo protestoval proti slávnostiam 
na počesť cisárovnej, ktoré ako biskup po-
važoval za pohanské a príliš prepychové. 
Potom sa začal hon na presbyterov pove-
rených krstením počas veľkonočnej vigílie 
v roku 404, ktorý znamenal začiatok 
prenasledovania Jána Zlatoústeho a jeho 
nasledovníkov nazývaných jánovci.

Ján preto o týchto skutočnostiach listom 
informoval rímskeho biskupa Inocenta 
I. No bolo už príliš neskoro. V roku 406 
musel znova odísť do exilu, tentoraz do 
Kukuzy v Arménsku (terajší Göksum 
v stredovýchodnom Turecku – pozn. 
prekl.). Pápež bol presvedčený o jeho 
nevine, ale nebolo v jeho moci pomôcť 
mu. Koncil, ktorého sa dožadoval Rím, 
aby sa dosiahlo zmierenie medzi dvo-
ma časťami impéria a ich cirkvami, sa 

nemohol uskutočniť. Namáhavé sťahova-
nie z Kukuzy do Pytiosu (na východnom 
pobreží Čierneho mora – pozn. prekl.), do 
ktorého však Ján nikdy nedošiel, malo 
zabrániť návštevám veriacich a zlomiť 
odpor vysileného vyhnanca: odsúdenie 
do exilu bolo vlastne odsúdením na smrť! 
Mnohé Jánove listy z vyhnanstva, v kto-
rých vyjadruje svoju pastoračnú starosť 
a bolesť spôsobenú prenasledovaním 
jeho nasledovníkov, sú veľmi dojímavé. 
Jeho pochod na smrť sa zavŕšil v Komane 
v Ponte (blízko dnešného mesta Tokat 
v severnom Turecku – pozn. prekl.). Tam 
umierajúceho Jána Zlatoústeho preniesli 
do Kaplnky sv. Bazilisca, mučeníka, kde 
poručil svoju dušu Bohu a bol pochovaný 
– mučeník po boku mučeníka (Palladio, 
Vita 119). Bolo to 14. septembra 407, na 

Slovo Svätého otca

Svätý Ján Zlatoústy
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sviatok Povýšenia svätého Kríža. Teodo-
sius II. v roku 438 Jána rehabilitoval. Re-
likvie svätého biskupa boli potom uložené 
v Kostole svätých apoštolov v Konštantí-
nopole a v roku 1204 prevezené do Ríma, 
do pôvodnej konštantínovskej baziliky, 
a teraz ležia v jednej z kaplniek Baziliky 
sv. Petra. Ján Pavol II. podstatnú časť 
z nich 24. augusta 2004 daroval konštan-
tínopolskému patriarchovi Bartolomejovi 
I. Liturgická spomienka tohto svätca sa 
slávi 13. septembra. Blahoslavený Ján 
XXIII. ho vyhlásil za patróna Druhého 
vatikánskeho koncilu.

O Jánovi Zlatoústom sa hovorilo, že keď 
bol ustanovený na stolec Nového Ríma, 
teda Konštantínopolu, Boh v ňom usta-
novil druhého Pavla, učiteľa všehomíra. 
V skutočnosti je pre Zlatoústeho charak-
teristická substanciálna jednota myslenia 
a konania tak v Antiochii, ako aj v Kon-
štantínopole. Mení sa len úloha a situácia. 
V komentári ku Knihe Genezis sa Ján, 
meditujúc o ôsmich dielach, ktoré Boh 
vykonal v priebehu šiestich dní, usiloval 
priviesť veriacich od stvorenia k Stvorite-
ľovi. „Je to veľké dobro,“ hovorí, „spoznať, 
čo je stvorenie a čo Stvoriteľ.“ Ukazuje 
nám krásu stvorenia a priezračnosť Boha 
v jeho stvorení, ktoré sa takto stáva akoby 
rebríkom na výstup k Bohu a k jeho 
spoznaniu. No k tomuto prvému kroku sa 
pridáva druhý: tento Boh Stvoriteľ je tiež 
blahosklonným Bohom (synkatabasis). My 
sme na tento „výstup“ slabí, naše oči sú 
slabé. A tak sa Boh stáva blahosklonným 
Bohom, ktorý posiela padnutému a odcu-
dzenému človeku list – Sväté písmo, a tak 
sa stvorenie a Písmo navzájom dopĺňajú. 
Vo svetle Písma, listu, ktorý nám Boh 
poslal, môžeme rozlúštiť stvorenie. Boh 
je nazývaný „nežným otcom“ (philostor-
gios), lekárom duší (homília ku Knihe 
Genezis 40, 3), matkou (tamtiež) a lás-
kavým priateľom (O prozreteľnosti 8, 11 
– 12). No k tomuto druhému kroku, ktorý 
nasleduje po prvom – stvorenie ako rebrík 
k Bohu –, a ktorým je Božia blahosklon-
nosť prejavujúca sa v liste od neho – vo 
Svätom písme –, sa pridáva aj tretí. Boh 
nám nielenže odovzdáva list: nakoniec on 
sám zostupuje, vteľuje sa a skutočne sa 
stáva „Bohom s nami“, naším bratom až 
po smrť na kríži. A k týmto trom krokom – 
Boh je viditeľný v stvorení, Boh nám dáva 
svoj list, Boh zostupuje a stáva sa jed-
ným z nás – sa nakoniec pridáva štvrtý. 
V živote a v konaní kresťana je oživujúcim 
a dynamickým princípom Duch Svätý 
(Pneuma), ktorý premieňa skutočnosť 
sveta. Boh vstupuje do našej vlastnej 
existencie prostredníctvom Ducha Svätého 
a zvnútra premieňa naše srdce.

Na tomto pozadí Ján práve v Konštan-
tínopole, v komentári na pokračovanie 
k Skutkom apoštolov, navrhol model 
prvotnej Cirkvi (Sk 4, 32 – 37) ako vzor 
spoločnosti a vypracoval tak „sociálnu 
utópiu“ (predstavu o ideálnom štáte). 
Išlo o to dať obci dušu a kresťanskú tvár. 
Inými slovami, Zlatoústy pochopil, že 
nestačí dávať almužnu a chudobným len 
z času na čas pomáhať, ale treba vytvoriť 
novú štruktúru, nový model spoločnosti; 
model založený na perspektíve Nového 
zákona. Táto nová spoločnosť sa zjavuje 
v rodiacej sa Cirkvi. Ján Zlatoústy sa tak 
stáva jedným zo skutočne významných 
otcov sociálneho učenia Cirkvi: starú 
ideu gréckej polis nahradil ideou novej 
obce inšpirovanej kresťanskou vierou. 
Zlatoústy rovnako ako Pavol (porov. 1 
Kor 8, 11) bol zástancom priority kresťa-
na jednotlivca, osoby ako takej vrátane 
otroka a chudobného. Svojou predstavou 
koriguje tradičnú grécku predstavu o polis 
– obci, v ktorej široké vrstvy obyvateľstva 
boli zbavené občianskych práv. V kresťan-
skej predstave sú všetci bratmi a sestrami 
a majú rovnaké práva. Primát osoby 
vyplýva z toho, že pri budovaní obce sa 
vychádza od jednotlivca, kým v gréckej 
polis bola jednotlivcovi nadradená vlasť 
a jednotlivec bol úplne podriadený obci 
ako celku. Počnúc Zlatoústym sa teda 
začína rozvíjať predstava o spoločnosti 
budovanej na kresťanskom povedomí. 
Zlatoústy hovorí, že naša polis je iná, 
„naša vlasť je v nebi“ (Flp 3, 20), a vďaka 
tejto našej vlasti sme si všetci aj tu na 
tejto zemi rovní, sme si navzájom bratmi 
a sestrami, a to nás zaväzuje k solidarite.

Na sklonku svojho života vo vyhnanstve 
na hraniciach Arménska, „najodľahlejšom 
mieste sveta“, Ján nadväzuje na svoju 
prvú kázeň z roku 386 a znova rozvíja 
jemu drahú tému o pláne, ktorý má Boh 
s ľudstvom: je to plán „nevysloviteľný 
a nepochopiteľný“, no zaiste s láskou 
riadený Bohom (porov. O prozreteľnosti, 
2, 6). To je naša istota. Hoci nedokážeme 
do detailov rozšifrovať osobné a kolek-
tívne dejiny, vieme, že Boží plán je vždy 
inšpirovaný láskou. Zlatoústy tak napriek 
svojmu utrpeniu znova potvrdzuje obja-
venú skutočnosť, že Boh miluje každého 
z nás nekonečnou láskou, a preto chce 
spásu všetkých. Svätý biskup na tejto 
spáse veľkodušne a neúnavne spolupra-
coval po celý svoj život. Za posledný cieľ 
svojho života totiž považoval Božiu slá-
vu, ako to vyjadril vo chvíli, keď zomie-
ral, čím akoby zanechal svoj testament: 
„Sláva Bohu za všetko!“ (Palladio, Vita 
11). n

preložila Mária Spišiaková

Svätý Otec Benedikt XVI.: 
Kňaz má evanjelizovať

Čo vlastne pre kňazov znamená evan-
jelizovať? v čom spočíva takzvaný primát 
ohlasovania? Ježiš hovorí o ohlasovaní Bo-
žieho kráľovstva ako o pravom cieli svojho 
príchodu na svet a jeho ohlasovanie, to nie 
sú len „príhovory“. ohlasovanie zahŕňa sú-
časne aj jeho konanie. Znamenia a zázraky, 
ktoré koná, ukazujú, že Božie kráľovstvo 
prichádza na svet ako prítomná skutoč-
nosť, ktorá v konečnom dôsledku splýva 
s jeho osobou. v tomto zmysle treba pripo-
menúť, že v primáte ohlasovania sú slová 
a znamenia neodlučiteľné. Kresťanské 
ohlasovanie nepredkladá slová, ale Slovo. 
a ohlasovanie súvisí so samotnou osobou 
Krista... autentická služba Slovu si preto 
zo strany kňaza vyžaduje hlbšie zapretie 
samého seba, aby s apoštolom Pavlom 
mohol povedať: „nežijem už ja, ale žije vo 
mne Kristus“. Kňaz sa nesmie považovať 
za pána Slova, ale za jeho služobníka. on 
nie je Slovom, ale – ako to ohlasoval Ján 
Krstiteľ, ktorého narodenie dnes slávime 
– je „hlasom“ Slova: „hlas volajúceho na 
púšti: ,Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte 
mu chodníky!‘“ (mk 1, 3).

Byť „hlasom“ Slova teda pre kňaza 
neznamená len funkčnú stránku. naopak, 
predpokladá to aj substanciálne „stratenie 
sa“ v Kristovi, podieľajúc sa na tajomstve 
jeho smrti a vzkriesenia celým svojím ja: 
rozumom, slobodou, vôľou a prinášaním 
vlastného tela ako živej obety (porov. rim 
12, 1 – 2). Iba účasť na Kristovej obete, na 
jeho kenosis, robí ohlasovanie vierohod-
ným! ... ohlasovanie teda vždy zahŕňa aj 
obetovanie samého seba, ktoré je pod-
mienkou, aby bolo autentické a účinné. 

Svätý farár z arsu často so slzami v očiach 
opakoval: „aké je to hrozné byť kňazom!“ 
a dodával: „aký je len poľutovaniahodný 
kňaz, ktorý slúži svätú omšu, akoby robil 
niečo celkom bežné! aký nešťastný je kňaz 
bez vnútorného života!“ nech rok kňazov 
vedie všetkých kňazov k úplnému sto-
tožneniu sa s ukrižovaným a vzkrieseným 
Kristom, aby nasledujúc sv. Jána Krstiteľa 
boli pripravení seba „umenšovať“, aby on 
mohol rásť. nech si nasledujúc príklad 
svätého arského farára ustavične a hlboko 
uvedomujú zodpovednosť svojho posla-
nia, ktoré je znamením a sprítomnením 
nekonečného Božieho milosrdenstva. 
Panne márii, matke cirkvi, zverujem práve 
začatý rok kňazov i všetkých kňazov sveta!

preložila mária Spišiaková

roK KŇaZov
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n Trojdňový medzinárodný 
kongres Ľudia a náboženstvá 
v Krakove, na ktorom sa stretli 
predstavitelia kultúry, politiky 
a zástupcovia svetových nábožen-
stiev, aby si spoločne pripomenuli 
70 rokov od vypuknutia 2. svetovej 
vojny, sa skončil 8. septembra. 
účastníci sa v rámci programu 
vydali na Púť pokoja a zmierenia 
na miesta vyhladzovacích táborov 
osvienčim a Birkenau, kde si vypo-
čuli dve svedectvá tých, ktorí sami 
prešli nacistickými lágrami.

n Téme Duchovný boj medzi dob-
rom a zlom sa venovalo 17. me-
dzinárodné ekumenické stretnutie 
o pravoslávnej spiritualite, ktoré 
sa konalo od 9. do 12. septembra 
v kláštore v Bose v provincii Biella 
na severe talianska. Stretnutie 
organizované v spolupráci s Pravo-
slávnou cirkvou bolo príležitosťou 
na prehĺbenie kľúčových otázok 
duchovného života, ktoré sa týkali 
očakávaní moderného človeka 
a tradície východných a západných 
kresťanov.

n Cenu Roberta Bressona udelili 
brazílskemu režisérovi Walterovi 
Sallesovi 4. septembra na me-
dzinárodnom filmovom festivale 
v Benátkach. Za výberom laureáta 
stála Pápežská rada pre kultúru 
a cenu udelila nadácia Ente dello 
spettacolo. Sallesovými najúspeš-
nejšími filmami sú Hlavná stanica, 
Motocyklové denníky, Mesto bohov, 
ktorý dramaticky vykresľuje život 
na predmestí brazílskeho veľko-
mesta, kde sa pouličná mládež 
ocitá v područí drogových dílerov.

n Téma Svätý Augustín v západ-
nej a východnej tradícii odznela 
na 11. ekumenickom sympóziu, 
ktoré sa konalo od 3. do 5. septem-
bra v ríme. na príprave stretnutia 
sa podieľal Františkánsky inštitút 
spirituality na Pápežskej univerzite 
antonianum v ríme a teologická 
fakulta aristotelovej univerzity 
v Solúne v Grécku.

n Talianskym a americkým úra-
dom sa podaril nezvyčajný úlo-
vok. Začiatkom septembra odhalili 
sto pedofilných skupín prítomných 
v sociálnej internetovej sieti. 
úrady vďačia za pomoc aj činnosti 
talianskej nadácie Meter založenej 
talianskym kňazom Fortunatom di 
notom.

udaloStI

v najväčšom mariánskom pút-
nickom v Čenstochovej sa 9. – 12. 
septembra konala výročná kon-
ferencia zástupcov najvýznam-
nejších mariánskych pútnických 
svätýň európy. Združenie Euro-
pean Marian Network (Európska 
mariánska sieť) spája dvadsať 
mariánskych pútnických miest 
starého kontinentu symbolizu-
júcich dvadsať tajomstiev posvät-
ného ruženca.

hlavná myšlienka tohtoročné-
ho stretnutia členov European 
Marian Network bola Duchovné 
skúsenosti pútnikov. Zástupcovia 
mariánskych svätýň európy na 
čele s Jacquesom Perrierom, 
tarbsko-lurdským diecéznym bis-
kupom, predsedom tohto zdru-
ženia, a miestnym arcibiskupom 
Stanislavom nowakom rozprávali 
o tom, čo rôzne skupiny pútnikov 
hľadajú a nachádzajú na jednotli-
vých pútnických miestach.

Pútnické miesta ponúkajú duchovné skúsenosti

Kongregácia pre katolícku výchovu  
zaslala list všetkým diecézam
v súvislosti s nedávnym začiat-
kom školského roka sa dostal 
do verejnej pozornosti list Reš-
pektovanie náboženskej slobody 
si vyžaduje výučbu náboženstva 
na školách, ktorý rozoslala Kon-
gregácia pre katolícku výchovu 
všetkým diecézam univerzálnej 
cirkvi. list vyjadruje jasné stano-
visko, že vyučovanie katolíckeho 
náboženstva v školách nemá mať 
nižší status ako iné školské pred-
mety a nemožno ho zamieňať 
s výučbou, pri ktorej sa zmieša-
vajú viaceré konfesie.

Z tohto dôvodu, ako uvádzajú 

predstavitelia Kongregácie pre 
katolícku výchovu, „sú práva 
rodičov porušované v prípade, 
ak sú deti nútené navštevovať 
vyučovacie hodiny, ktoré ne-
korešpondujú s náboženským 
presvedčením ich rodičov alebo 
v prípade zavedenia jednotného 
systému vzdelávania, ktorý úplne 
vylúči výučbu náboženstva“. Pri 
tomto tvrdení sa kongregácia 
opiera o všeobecnú deklaráciu 
ľudských práv v jej článku 26. 
„navyše, ak by sa vyučovanie 
náboženstva obmedzilo iba na 
predstavovanie rozmanitých 

náboženstiev porovnávacím 
a neutrálnym spôsobom, môže to 
viesť k zmätku a k relativizmu či 
náboženskej ľahostajnosti.

Svätá stolica pripomína, že pr-
voradú zodpovednosť za výučbu 
nesú rodičia a upozorňuje, že 
vyučovanie, ktoré nerešpektuje 
morálny rozmer veriacej osoby, 
vytvára prekážku na ceste ku 
kompletnému vzdelaniu. deti 
a mladí ľudia totiž majú právo 
prijať osobné morálne hodnoty, 
spoznať a milovať Boha doko-
nalejšie.“
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Môže byť satanista riaditeľom  
Úradu pre náboženské záležitosti?
v Slovinsku sa ukazuje, že pre 
to neexistujú žiadne politické 
prekážky. episkopát tejto krajiny 
protestoval proti vymenovaniu 
aleša Guliča na spomenutý minis-
terský post. Je totiž zakladajúcim 
členom klubu pestujúceho sa-
tanistickú hudobnú subkultúru. 

Biskupov znepokojujú názory 
nového šéfa úradu pre cirkevné 
záležitosti na náboženskú slo-
bodu, ktoré môžu v budúcnosti 
ohroziť vzťahy medzi cirkvami 
a štátom. Sú presvedčení, že ta-
kýto posun by nebol výsledkom 
zvláštnych preferencií nového 

štátneho úradníka, ale dôsled-
kom antiklerikálneho postoja 
premiéra Boruta Pahora. tento 
názor zdieľajú aj predstavitelia 
iných náboženských komunít 
v Slovinsku, ktorí vyjadrili svoje 
prekvapenie a znepokojenie nad 
týmto vymenovaním.

Na kongrese Renovabis sa zúčastnil  
aj gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak SJ
Hľadať jednotu, uchrániť rozma-
nitosť bola téma trojdňového 
medzinárodného kongresu or-
ganizácie Renovabis v nemeckom 
Freisingu, ktorý sa skončil 5. 
septembra. na stretnutí organi-
zovanom Akciou solidarity nemec-
kých katolíkov s ľuďmi v strednej 
a východnej Európe sa diskutovalo 
o aktuálnych ústredných témach 
ekumenického dialógu a vzájom-

ných vzťahoch. medzi rečníkmi 
na kongrese vystúpil rumunský 
pravoslávny arcibiskup craiovy 
a metropolita oltenie Irineu, 
ďalej rektor ukrajinskej katolíckej 
univerzity profesor Boris Gu-
dziak a predseda Pápežskej rady 
na podporu jednoty kresťanov 
kardinál Walter Kasper, ktorý 
predniesol príhovor na tému Eu-
rópa dýcha dvoma pľúcami. Vplyv 

východných cirkví v Európe.
na kongrese sa zúčastnil aj 

gréckokatolícky arcibiskup a met-
ropolita Ján Babjak SJ. na záver 
kongresu 5. septembra ráno slávil 
vladyka Ján archijerejskú svätú 
liturgiu, ktorú svojím spevom 
sprevádzali seminaristi prešov-
ského seminára.
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n Zbierka Spev pre Afriku bude 
pokračovať netradičným spôso-
bom. výška prostriedkov, ktoré 
boli počas tohto ročníka Spevu 
pre Afriku vyzbierané na pomoc 
jezuitskému centru nádeje loyola 
v afrike, dosiahla rekord – 23 600 
eur. hoci bolo ukončenie zbierky 
ohlásené na koniec júla tohto 
roka, zbierka bola jednorazovo 
predĺžená netradičným spôso-
bom. na jej účel bolo možné 
prispieť aj na Bratislavských koru-
novačných slávnostiach.

n Mládež z Rakovca nad On-
davou prázdninovala v Hatfe. 
v centre voľného času Košickej 
eparchie sa konal od 10. do 
13.augusta tábor na tému Stvo-
renie sveta. Jednotlivé dni boli za-
merané na vzájomné zoznámenie 
sa, priblíženie osobností Starého 
zákona a na talenty, ktorými nás 
obdaroval Boh. Svoju zručnosť si 
účastníci vyskúšali aj v tvorivých 
dielňach.  
o program sa starali animátorky 
Katka Staruchová, Katka Potocká, 
mária mojžišová a monika mojži-
šová. (-k)

n Kardinál Ján Chryzostom 
Korec si 24. augusta 2009 pri-
pomenul 58. výročie biskupskej 
vysviacky. Služobne najstarší slo-
venský biskup bol vysvätený tajne 
biskupom Pavlom hnilicom v čase 
stupňujúceho sa prenasledovania 
cirkvi na Slovensku vtedajšou 
komunistickou štátnou mocou.

n Fórum života víta zlepšenie 
informovanosti žien pred ume-
lým potratom. 
Prezident Slovenskej republiky 
Ivan Gašparovič 25. augusta 2009 
podpísal zákon, ktorým sa zavádza 
lepšia informovanosť žien pred 
umelým potratom, posilňuje sa 
právo rodičov vyjadriť súhlas 
s potratom ich neplnoletej dcéry 
a zavádza sa dvojdňová lehota od 
poučenia na to, aby si žena v po-
koji premyslela, či potrat podstúpi. 
Fórum života oceňuje a ďakuje 
všetkým, ktorí sa pričinili k prijatiu 
tohto dôležitého zákona.

n Arcibiskup Stanislav Zvolen-
ský sa stretol so žurnalistami 
na pôde Katolíckej univerzity 
v ružomberku počas 12. žurna-
listického seminára v dňoch 28. 
augusta až 1. septembra. v sobotu 

(Prešov, Ľubomír Petrík) v ponde-
lok 17. augusta pri večernej archi-
jerejskej svätej liturgii v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove spieval 
haličský komorný zbor Jevšan 
z Ľvova (ukrajina). Po nádher-
nom speve na archieparchiálnej 
odpustovej slávnosti v Ľutine 
aj v Prešove všetkých očaril ich 
profesionálny spev. Po svätej 
liturgii, ktorej predsedal vladyka 
Ján Babjak, prešovský arcibiskup 
a metropolita, a homíliu prednie-
sol žilinský biskup tomáš Galis, 
nasledoval krátky koncert zboru. 
v homílii otec biskup tomáš Galis 

povedal, že dôležitý je v našom 
živote ten dobrý podiel, aby sme 
boli s Ježišom. „najdôležitejšie nie 
je mať, ale byť – byť s Ježišom,“ 
povedal. na svätej liturgii a kon-
certe sa zúčastnil aj honorárny 
konzul ukrajiny na Slovensku 
Petro tokač, ktorý inicioval a zor-
ganizoval pobyt zboru v našej 
krajine, a konzul zastupujúci 
generálneho konzula ukrajiny na 
Slovensku Jurij Koliadynskyj.

ukrajinský zbor Jevšan bol na 
Slovensku 15. až 20. augusta. 
Svoje vystúpenia začal v grécko-
katolíckej Katedrále narodenia 

Presvätej Bohorodičky v Koši-
ciach, pokračoval spevom na 
slávnostnej archijerejskej svätej 
liturgii na archieparchiálnej od-
pustovej slávnosti v Ľutine. Po 
ich speve v Prešove v utorok 
vystúpil v gréckokatolíckom 
chráme Božej múdrosti vo Svid-
níku, v stredu v Konkatedrálnom 
chráme Sedembolestnej Panny 
márie v Poprade a vo štvrtok 20. 
augusta v gréckokatolíckej Ka-
tedrále Povýšenia svätého Kríža 
v Bratislave.

Zbor Jevšan z Ukrajiny spieval v Ľutine  
i v našich katedrálach

Uplynulo 670 rokov od prvej zmienky o obci Geraltov
(Geraltov, ISPB) Pri príležitos-
ti 670. výročia prvej zmienky 
o obci Geraltov v Prešovskom 
protopresbyteráte sa uskutoč-
nila v sobotu 8. augusta milá 
slávnosť, ktorá sa začala svätou 
liturgiou v gréckokatolíckom 
farskom chráme narodenia 
Presvätej Bohorodičky. Svätú 
liturgiu v spoločenstve s miest-

nym správcom farnosti otcom 
Petrom vaškom a rímskokato-
líckym kňazom vdp. Imrichom 
anderkom z terne slávil otec 
Ľubomír Petrík, riaditeľ Gréc-
kokatolíckeho arcibiskupského 
úradu v Prešove.

Po slávnostnej svätej liturgii 
sa prihovorila a vyslovila slová 
vďaky starostka obce Ing. Sláv-

ka Bortňáková, ktorá zároveň 
všetkých účastníkov slávnosti 
pozvala do neďalekého parku, 
kde bola prezentovaná kniha 
Františka Boršča o histórii obce 
Geraltov, ku ktorej patria aj obce 
Závadka a Žatkovce. Slávnostný 
deň pokračoval popoludní kul-
túrnym programom.

(vyšná Pisaná, ISPB) vyšná Pisaná, 
filiálka gréckokatolíckej farnosti 
Kapišová, je neveľká obec v údolí 
smrti v protopresbyteráte Svid-

ník. nachádza sa v nádhernej 
prírodnej scenérii a život jej 
obyvateľov je umocňovaný du-
chovnými darmi, ktoré im cirkev 
rozdáva v jednoduchom, ale krás-
nom gréckokatolíckom chráme 
zasvätenom Zosnutiu Presvätej 
Bohorodičky. v sobotu 15. au-

gusta si veriaci na odpustovej 
slávnosti pripomenuli 100 rokov 
od jeho posvätenia. Pred ním stál 
v obci drevený chrám.

niekoľko desiatok veriacich pod 
vedením duchovného otca mi-
chala Jančišina k tomuto výročiu 
obnovilo svoj chrám. Inštalovali 
nové okná a obnovili fasádu chrá-
mu. Za predchádzajúceho správ-
cu farnosti otca rastislava Bruzdu 
dali v chráme novú dlažbu.

liturgická slávnosť sa začala 
posviackou exteriéru chrámu, 
ktorú vykonal kancelár Gréckoka-
tolíckeho arcibiskupského úradu 
v Prešove otec Ľubomír Petrík, 
ktorý ako novokňaz pôsobil v tej-
to farnosti. Zároveň bol hlavným 
slúžiteľom slávnostnej svätej 
liturgie, na konci ktorej odovzdal 
veriacim pozdrav prešovského 
arcibiskupa a metropolitu Jána 
Babjaka SJ a ocenil starostlivosť 
veriacich o ich chrám. homíliu 
predniesol otec vasil Kormaník, 
farár v Ľubovci, ktorý tiež ako no-
vokňaz pôsobil v tejto farnosti.

na slávnosti sa zúčastnil aj fa-
rár na Sídlisku III v Prešove otec 
marek Kolesár, ktorý v tejto far-
nosti pôsobil tiež ako novokňaz, 
a protopresbyter zo Svidníka otec 
marek Pulščák.

na konci slávnosti všetkým 
poďakoval zástupca farskej rady 
Ján Kostík a na obede históriu 
obce predstavil jej starosta vasil 
Pitlivka.

Chrám vo Vyšnej Pisanej oslavuje storočnicu
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predseda rady KBS pre spoločen-
ské komunikačné prostriedky mal 
príhovor a odpovedal na otázky.

n Prvá národná púť Kruciá-
ty oslobodenia človeka do 
Kroscienka sa uskutočnila pri 
príležitosti 30. výročia založenia 
Kruciáty oslobodenia človeka 1. 
septembra 2009. K hrobu otca 
Františka Blachnického, zakladate-
ľa kruciáty, v poľskom Kroscienku 
nad dunajcom putovalo vyše 60 
účastníkov. 
Po bohatom programe celebroval 
záverečnú svätú omšu otec Peter 
Komanický, národný moderátor 
hnutia Svetlo – Život.

n Minister zahraničných vecí SR 
Miroslav Lajčák ocenil kardiná-
la Jozefa Tomka. 3. septembra 
2009 mu udelil Zlatú plaketu 
ministerstva zahraničných vecí 
Sr za jeho celoživotný prínos pre 
zachovanie národného povedo-
mia Slovákov žijúcich v zahraničí, 
zviditeľňovanie a šírenie dobrého 
mena Slovenska vo svete a pod-
poru rozvoja priateľských vzťahov 
a vzájomnej spolupráce medzi 
Slovenskom a Svätou stolicou.

n Rušňovodičom požehnali 5. 
septembra v prešovskej Kon-
katedrále sv. Mikuláša prvú 
štandardu. štandarda Federá-
cie rušňovodičov z Prešova je 
ozdobená motívom sv. Kataríny 
alexandrijskej, budúcej patrónky 
slovenských železničiarov. na sláv-
nosti sa zúčastnila železničiarska 
obec, ale aj poľskí priatelia rušňo-
vodiči z noweho Szaczu a štetína 
so svojimi štandardami.

n Fatimská sobota 5. septem-
bra v pútnickom Klokočove bola 
tematicky spojená so začiatkom 
cirkevného i školského roka. 
v prednáške róbert Jáger z Košíc 
pripomenul veriacim začlene-
nie do krstného kňazstva ako 
ich účasť na jedinom Kristovom 
kňazstve. 
archijerejskú liturgiu slávil v miest-
nom chráme vladyka milan chau-
tur, košický eparcha. v kázni po-
ukázal na celé dejiny spásy, ktoré 
sa v liturgickom roku sprítomňujú 
a prežívajú. študentom kládol na 
srdce správne pochopenie zmyslu 
života a využitie času pre priro-
dzené dozrievanie v múdrosti. Po 
sv. liturgii bol mariánsky moleben 

(Sigord, valéria Juríčková) v cen-
tre pre rodinu na Sigorde sa 21. 
– 22.augusta 2009 konal biblic-
ký seminár s medzinárodnou 
účasťou organizovaný o. z. lev 
z Júdy z Prešova. tematicky bol 
venovaný Knihe rút. Pozvaný 
kazateľ Sergej darij (Kyjev, ukra-
jina) sprostredkoval účastníkom 
podrobnú exegézu biblického 
textu s dôrazom na synchrón-
nu metodológiu. Systematický 
výklad bol upriamený na zdô-
raznenie prorockého významu 
knihy, ktorá je svojou symbolikou 
obrazom dejín spásy. obohate-
ním seminára bola zaujímavá 
diskusia v závere, v ktorej sa 
účastníci dotkli otázok Božích 
mien a titulov, trinitológie, ob-

novy tretieho jeruzalemského 
chrámu, ale aj evanjelizácie židov 
a pod. na seminári sa zúčastnili 
aj zástupcovia IceJ z Českej re-

publiky. Biblické semináre budú 
pokračovať exegézou ďalších 
biblických kníh.

Na Sigorde odkrývali Knihu Rút

(telgárt, marián Sabol) 22. a 23. 
augusta sa v telgárte uskutočnil 
už 15. ročník festivalu viachlas-
ného chrámového a ľudového 
spevu Ozveny staroslovienčiny 
pod Kráľovou hoľou. Stretnutie 
sa začalo v sobotu dopoludnia 
pri prameni hrona, kde sa po 
privítaní predstaviteľmi obce 
mohli účastníci festivalu spoznať. 
následne dostali možnosť nechať 
sa vyviezť priamo na Kráľovu 
hoľu, kde program pokračoval 
spoločnými piesňami z rôznych 
kútov Slovenska.

Popoludní sa jednotlivé zbory 
a súbory predstavili v chráme, 
kde sa uskutočnila prehliadka 
chrámových spevov. Festivalový 
večer sa zasa niesol v znamení 
ľudových spevov v miestnom 
dome kultúry, kde niekoľkoho-

dinový program gradoval až do 
polnoci.

v nedeľu festival vyvrcholil 
archijerejskou sv. liturgiou, ktorú 
slávil vladyka Peter rusnák spolu 
s ďalšími kňazmi z Bratislavy, 

Brezna, šumiaca a telgártu. Svätú 
liturgiu svojím spevom sprevá-

dzali okrem domácich aj hostia 
– komorný zbor Jevšan z Ľvova 
a rodokmeň z Bratislavy.

Staroslovienčina sa ozývala aj pod Kráľovou hoľou

(Prešov, ISPB) v nedeľu 30. augus-
ta zavítalo do gréckokatolíckej 
Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Pre-
šove takmer sto účastníkov tohto-
ročného China workshopu. Ide 
o kňazov, bohoslovcov a rehoľné 
sestry z Čínskej ľudovej republiky, 
ktorí študujú v rôznych európ-
skych krajinách. China workshop 
sa každoročne organizuje v inej 
krajine. tohto roka prebiehal 21. 
augusta až 5. septembra na Slo-
vensku. Jedným z bodov progra-
mu bola aj návšteva Prešova.

vzácni hostia z Číny sa po pr-
výkrát v živote zúčastnili na gréc-
kokatolíckej liturgii sv. Jána Zla-
toústeho. Bola to vzácna udalosť 
nielen pre nich, ale aj pre domá-
cich veriacich. Bol to výrečný znak 
skutočnej katolíckosti cirkvi, kto-
rá zahŕňa a objíma všetky národy. 
Svätej liturgii predsedal kancelár 
Gréckokatolíckeho arcibiskup-
ského úradu v Prešove Ľubomír 
Petrík. Privítal ich prešovský farár 
a protopresbyter daniel Galajda. 
Bratia a sestry z Číny obohatili 

slávenie svätej liturgie aj svoji-
mi spevmi. Po svätej liturgii si 
prezreli katedrálu a pomodlili 
sa pri ostatkoch blahoslavených 
mučeníkov Pavla Petra Gojdiča 
oSBm a vasiľa hopka. Zároveň 
navštívili aj arcibiskupskú rezi-
denciu. v gréckokatolíckom kňaz-
skom seminári ich privítal jeho 
rektor marko rozkoš a po obede 
im o histórii Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku porozprával 
šéfredaktor časopisu Slovo Juraj 
Gradoš.

Aj v Prešove privítali účastníkov China workshop-u
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a tradičné dialógy.
michal hospodár

n TV LUX má vlastnú kaplnku. 
Súkromnú kaplnku zasvätenú 
Sedembolestnej Panne márii 
požehnal v utorok 8. septembra, 
na sviatok narodenia Panny márie, 
bratislavský arcibiskup metropo-
lita mons. Stanislav Zvolenský. 
liturgické vybavenie kaplnky da-
roval tv luX pápež Benedikt XvI.

n Sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie – patrónky Slo-
venska si  v utorok 15. septembra 
pripomenula Katolícka cirkev na 
Slovensku. národnou svätyňou 
Sedembolestnej Panny márie na 
Slovensku je chrám v šaštíne, kde 
sa aj tento rok konala národná 
púť. Slávnostnú homíliu prednie-
sol predseda Konferencie bisku-
pov Slovenska František tondra. 
na pontifikálnej svätej omši sa 
zúčastnili aj vladyka Ján Babjak, 
prešovský arcibiskup a metro-
polita, a vladyka Peter rusnák, 
bratislavský eparcha.

(neoznačené správy sú  
zo servisu TK KBS)

 oZNAmy

Efektívne rodičovstvo krok 
za krokom
hnutie kresťanských rodín na Slovensku 
prostredníctvom programu efektívne ro-
dičovstvo ponúka výchovný prístup, ktorý 
rešpektuje dieťa a vedie ho k samostat-
nosti a zodpovednosti za svoj život. Kurz 
pomáha rodičom osvojiť si metódy zdravej 
výchovy a poradenstvo pri jej aplikácii.
Program sa uskutoční v Quo vadis v Bra-
tislave počas troch sobôt, vždy od 9.00 
do 17.00 hod. Začiatok kurzu bude 10. 
októbra, nasledujúce 24. októbra a 14. 
novembra. Prednostne je určený pre 
rodiny s deťmi do 6 rokov. Prihlásiť sa 
možno mailom na adresu: hkr@pobox.
sk alebo telefonicky v pracovnom čase: 
02/62411485. uveďte meno, priezvisko, 
e-mail a telefón.

Celoslovenské večeradlo 
MKH
celoslovenské večeradlo mariánskeho 
kňazského hnutia sa uskutoční 3. – 5. 
októbra v námestove. večeradlo pre laikov 
bude 3. – 4. októbra, kňazské večeradlo 
v nedeľu 4. októbra večer a v pondelok 
5. októbra. Bližšie informácie nájdete na 
www.mkh.sk.

tK KBS

Drienov si pripomenul 725 rokov
(drienov, Peter Krajňák ml.) Prvá 
písomná zmienka o obci drienov 
v okrese Prešov pochádza z roku 
1283. Gréckokatolícka farnosť tu 
bola systematizovaná v roku 1945 
vyčlenením z farnosti varhaňovce 
a podľa štatistiky má dnes okolo 
270 veriacich. 

Predposledný augustový ví-
kend (22. – 23. august) sa v rámci 
osláv 725. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci slúžila slávnostná 
sv. omša v miestnom rímsko-
katolíckom farskom chráme sv. 
šimona a Júdu. miestny farár vdp. 
Jozef maňko privítal v kostole 
rímskokatolíckych i gréckokato-
líckych veriacich, ktorí ostatné 
storočie žijú spoločne v jednej 
obci v bratskej jednote. Bohosluž-
be predsedal miestny rodák, ka-
nonik a biskupský vikár Košickej 
arcidiecézy mons. Jozef Korem 

a slávnostnú homíliu predniesol 
tunajší rodák, gréckokatolícky 
kňaz otec František Čitbaj. Jed-

notlivé časti liturgie sprevádzala 
svojím spevom speváčka ľudo-
vých piesní monika Kandráčová 
v husľovom sprievode svojho 

syna ondreja Kandráča. Počas 
sv. omše, na ktorej sa zúčastnil aj 
gréckokatolícky farár v drienove 

Jozef hromják, spieval aj drienov-
ský gréckokatolícky zbor. oslavy 
pokračovali v obecnom dome 
a na miestnom ihrisku.

v prvú augustovú nedeľu sa veriaci 
z cabova spolu so svojím duchov-
ným otcom michalom Kočišom 
a jeho rodinou s ružencom v ruke 
vybrali pozdraviť nebeskú matku do 
litmanovej. Bola to dobrá príležitosť 
povzbudiť sa vo viere a v modlitbe.

(Prešov-Sekčov, laura mazala-
nová) v pondelok 24. augusta 
2009 sa deti a mládež z farnosti 
Prešov-Sekčov pod vedením 
animátorov a otca kaplána Slavo-
míra tarasoviča vydali na Cemjata 

tour. touto akciou chceli naplno 
využiť posledné prázdninové dni. 
Spoločne strávený čas v prírode 
bol dobrou príležitosťou viac 
spoznať jeden druhého a upevniť 
farské spoločenstvo. Prvé kroky 

na cemjate viedli na účelovú plo-
chu školských lesov, kde mohli 
zblízka pozorovať diviakov. Pu-
tovanie pokračovalo k prameňu 
Kvašná voda, kde na účastníkov 
čakala opekačka a hry.

Mladí zo Sekčova sa rozlúčili s prázdninami

(hačava, michal hospodár) vo 
východnej časti vápencových 
vrchov Slovenského krasu leží 
malebná obec hačava. marián-
ske patrocínium chrámu spojilo 
v nedeľu 6. septembra odpustovú 
slávnosť s oslavou 250. výročia 
jeho posvätenia. význam slávnos-
ti svojou prítomnosťou umocnil 
vladyka milan chautur, košický 
eparcha, ktorý slávil hlavnú od-

pustovú liturgiu. v kázni upriamil 
pozornosť na Pannu máriu, ktorá 
je pre svoj blízky vzťah k Bohu 
našou cestou i nádejou. na konci 
slávnosti bol moleben k Bohoro-
dičke so zasväcujúcou modlitbou 
všetkých rodín farnosti. domáci 
duchovný správca Jozef Gočik 
vyjadril poďakovanie za pomoc 
pri skrášlení chrámu i farskej 
budovy. Spevom celú slávnostnú 

bohoslužbu sprevádzal Zbor sv. 
cyrila a metoda z Košíc.
Jubilujúci chrám prešiel v ostat-
ných týždňoch úpravou interiéru, 
keď svätyňu vyzdobil nástennými 
maľbami ikonopisec otec róbert 
demko. taktiež bola za pomoci 
veriacich zrekonštruovaná farská 
budova pre potreby farnosti.

V Hačave spojili odpustovú slávnosť s históriou chrámu
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Hora Zvir v Litmanovej sa v prvú 
septembrovú nedeľu 6. sep-
tembra 2009 niesla v znamení 

prvého výročia vyhlásenia tohto miesta 
za mariánske pútnické miesto Prešovskej 
gréckokatolíckej archieparchie. Program 
nedeľnej púte na hore Zvir sa začal mod-
litbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke, 
ktorú viedol otec Vasil Kindja, duchovný 
správca pútnického miesta, pokračoval 
modlitbou ruženca a vyvrcholil archijerej-
skou svätou liturgiou. Hlavným celeb-
rantom pri slávnostnej svätej liturgii bol 
otec arcibiskup a metropolita Prešovskej 
archieparchie Mons. Ján Babjak SJ. Spolu 
s hlavným celebrantom koncelebrova-
lo archijerejskú svätú liturgiu ďalších 
sedem kňazov. Pred slávením Najsvätejšej 
Eucharistie otec Vasil Kindja privítal otca 
arcibiskupa slovami: „Drahý náš otec 
arcibiskup,“ a vysvetlil toto oslovenie nie 
ako prázdnu frázu, ale ako slová vďaky za 
to, čo otec arcibiskup robí pre toto miesto, 
ktoré aj sám veľmi rád navštevuje. Potom 
vyzval všetkých pútnikov k zjednoteniu sa 

a k modlitbe slávenia Najsvätejšej Eucha-
ristie ako poďakovanie Bohu za všetky 
dary a milosti, ktoré nám dáva i na tomto 
mieste.

V homílii otec Rastislav Janičko, správca 
farnosti Litmanová, rozlomil Božie slovo 
o kráľovskej svadbe, v ktorej pouká-
zal na to, že Boh nás všetkých volá do 
spoločenstva lásky s ním, ale aj to, že nie 
všetci jeho pozvanie prijímajú. Svadba je 
radostná udalosť, kde sa človek cíti dobre, 
zanecháva všetko a ide do spoločenstva 
ľudí, ktorí prijali pozvanie, aby mali účasť 
na láske a radosti svadbu konajúcich. 
Tak aj Ježiš hovorí, že „nebeské kráľov-
stvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil 
svadbu svojmu synovi“. Boh vo svojej 
nekonečnej láske túži po tom, aby sme 
mali účasť na jeho láske, lebo on je láska 
a na jeho živote, lebo on je život. Pozvanie 
dáva každému človekovi a platí dovtedy, 
kým človek žije. Prijatie pozvania je vždy 
prejav vďaky, úcty a lásky k hostiteľovi. 
Tak aj my buďme vďační za tento veľký 
dar a odpovedajme každý deň na Božie 

pozvanie svojím áno tak, ako to robila aj 
naša nebeská Matka Panna Mária.

Modlitbu akatistu, ako aj slávnostnú 
archijerejskú svätú liturgiu sprevádzal 
spevácky zbor z Litmanovej.

Pred svätou liturgiou aj počas nej desiati 
kňazi vysluhovali pútnikom sviatosť 
zmierenia.

Na konci slávnosti nastala chvíľa 
poďakovaní. Otec arcibiskup sa úprimne 
poďakoval všetkým zainteresovaným, kto-
rí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na 
zveľadení hory Zvir, ľudom za ich prítom-
nosť, ale aj za ich finančné dary a modlit-
by, ktorými tiež prispeli k dobrému dielu. 
Nakoniec pozval všetkých, aby prichádzali 
na toto miesto hľadať stratený pokoj duše, 
milosť obrátenia a radosť zo života.

Správca farnosti Litmanová otec Ras-
tislav Janičko pozval pútnikov na prvú 
októbrovú nedeľu po prvom piatku. 
Záujemcovia nájdu program púte aj na 
internetovej stránke www.horazvir.sk. 
Ďalej otec Rastislav pripomenul pútnikom, 
že na hore Zvir sa každý deň slúži svätá 

Ustavične pozýva
Rastislav JAnIČKO
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minirozhovor s otcom thdr. Petrom Bor-
zom, Phd., správcom farnosti Ľutina

Už niekoľko rokov pôsobíte v Ľutine. 
Čo bolo doteraz vo vašej pastorácii 
najťažšie? 
mal by som asi odpovedať, že príprava 
rôznych pútí, ktoré sú charakteristické pre 
pastoráciu v Ľutine, ale za najťažšie po-
kladám starostlivosť o rómsku komunitu. 
myslím, že kto má vo farnosti rómov, tak 
vie, o čom hovorím. 

Ľutina je v mysliach mnohých spojená 
práve s púťou. Jej organizácia dá istot-
ne veľa námahy. 
organizácia hlavnej púte je samozrejme 
spojená s mnohými obetami, ktoré sa 
týkajú mojej rodiny a rodín vo farnosti. 
Pretože pripraviť púť a dôstojné podmien-
ky pre pútnikov si vyžaduje veľa práce 
a zapojenie celej farnosti. Preto som rád, 
že v Ľutine je ešte veľa rodín, ktoré sa 
zapájajú do prípravy a neváhajú svoj čas 
venovať pre dobro pútnikov. Zvlášť to 
bolo znásobené v tomto roku, keď pre-
biehali finálne práce na obnove baziliky. 
vyjadrujem im aj touto cestou úprimné 
poďakovanie.   

Istotne sa stretávate aj s povzbudivými 
situáciami. 
Za najkrajšie a vždy sa opakujúce obdobie 
v roku pokladám dva týždne pred hlavnou 
púťou v auguste. Je to obdobie intenzív-
neho prežívania Božej prítomnosti, pomoc 
Svätého ducha je neuveriteľne hmatateľ-
ná a tú atmosféru jednoducho treba zažiť, 
o tom sa nedá len tak rozprávať.  

Dnes ľudia neradi robia niečo navyše 
a púť je práve činnosťou navyše. Čo by 
malo našich veriacich priviesť na myš-
lienku navštíviť Ľutinu? 
Ľutina je milostivé miesto a vybrať sa na 
púť, či už organizovanú, alebo osobnú, 
znamená dať svoj čas Bohu, ktorý vie 
prekvapiť. Ľutina má svoje osobitné 
duchovné čaro a  Boh tu pre nás všetkých 
nachystal veľa prekvapení. nesmieme 
zabudnúť, že v roku 1851 sa tu zjavil svätý 
mikuláš, ktorý má prekvapenia mimoriad-
ne rád.

Juraj Gradoš

na 5 mInút
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liturgia o 14.00 hod. Zmena času v sláve-
ní Najsvätejšej Eucharistie bude spojená 
s prechodom na zimný čas, a to v posled-
nú októbrovú nedeľu. Sväté liturgie budú 
potom o 12.00 hod.

Po týchto oznamoch, duchaplných a po-
vzbudzujúcich slovách otca arcibiskupa 
slávnosť uzavrela spoločná modlitba na 

úmysel Svätého Otca, ktorá bola jednou 
z podmienok na získanie plnomocných 
odpustkov. Z hory Zvir odchádzalo takmer 
tritisíc pútnikov aj napriek chladnejšiemu 
počasiu s teplom v duši a srdcom plným 
milosti. Mnohí z nich boli odhodlaní opäť 
sa vrátiť na horu Zvir k našej nebeskej 
Matke. n
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Každé ocenenie, každé vyzna-
menanie je pre obdarovaného 
vzácnosťou. Zvlášť v dnešnej dobe 

ľudia zabúdajú hovoriť iným, že im na 
nich záleží a že si cenia ich prácu. Jedným 
z ocenení našej cirkvi je aj povýšenie 
Chrámu Uspenia Presvätej Bohorodičky 
pred 21 rokmi na baziliku minor. No 
vieme, čo to vôbec znamená?

význam baziliky
Slovo bazilika pochádza z gréčtiny 

a znamená kráľovské stĺporadie. V an-
tickom Grécku v nej úradovali archonti. 
V starovekom Ríme to bola tržnica alebo 
súdna sieň na hlavnom námestí, fóre. Po-
menovanie bazilika prijali aj kresťania na 
základe formálneho zvolenia či nepamät-
ného zvyku na niektoré významné chrá-
my z dôvodov, ktoré nie sú definované. 
Baziliky v tomto zmysle možno deliť na 
väčšie či patriarchálne (basilica maior) 
a menšie (basilica minor).

Od stredoveku bolo označenie bazilika 
priznávané tiež svätyniam ako čestný 
titul udeľovaný niektorým chrámom, 
spravidla tým, ktoré boli sídlom vyššieho 
cirkevného hodnostára, napríklad bisku-
pa alebo pápežského legáta. Titul veľká 
bazilika (basilica maior) je rezervovaný 
pre vlastné chrámy pápeža s pápežským 

trónom, malá bazilika (basilica minor) 
pre ostatné.

Medzi väčšie sa radia predovšetkým 
štyri veľké rímske chrámy, ktoré sa vyzna-
čujú takzvanou svätou bránou, ktorá sa 
otvára iba počas svätých rokov (ostatný 
raz pri jubileu v roku 2000). Nazývajú sa 
tiež patriarchálnymi bazilikami, pretože 
symbolicky predstavujú jednotlivé staro-
veké patriarcháty. Bazilika sv. Jána v La-
teráne je pápežovým katedrálnym chrá-
mom ako patriarchu Západu. Bazilika sv. 
Petra (vatikánska bazilika) je titulárnym 
chrámom konštantínopolského patriar-
chu, Bazilika sv. Pavla za hradbami ale-
xandrijského patriarchu a Bazilika Panny 
Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore) je 
titulárnym chrámom antiochijského pat-
riarchu. Bazilika sv. Vavrinca za hradbami 
sa tiež niekedy radí medzi väčšie baziliky, 
pretože je titulárnym chrámom jeruzalem-
ského patriarchu.

Okrem týchto chrámov získalo privilé-
gium patriarchálnej baziliky ešte niekoľko 
ďalších kostolov, napríklad Bazilika sv. 
Františka v Assisi a Porciunkula. Je v nich 
umiestnený pápežský sedes a oltár, na 
ktorom sa slúži liturgia iba so súhlasom 
pápeža.

Menších bazilík je oveľa vyšší počet; 
v samotnom Ríme v Taliansku, ale aj 

v mnohých ďalších krajinách. Povýšenie 
chrámu na baziliku schvaľuje pápež. Na 
Slovensku je k dnešnému dňu desať men-
ších bazilík. Najstaršou z nich je Bazilika 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. 
Za baziliku bola vyhlásená 23. novembra 
1964. Najmladším členom tejto rodiny je 
Dóm sv. Mikuláša v Trnave, ktorý bol za 
baziliku vyhlásený 13. novembra 2008.

Bazilika minor v Ľutine
Z týchto bazilík na Slovensku bola Bazi-

lika Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine vyhlásená ako štvrtá v poradí. 
Stalo sa to 22. júna 1988. Táto veľká uda-
losť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
bola vyhlásená na ľutinskej odpustovej 
slávnosti v auguste v roku 1988 za dra-
matických okolností, lebo štátna moc sa 
tomu snažila zabrániť vypnutím elektriny 
a rôznymi ďalšími prekážkami.

Bazilika sa začala stavať v roku 1896. 
Stavbu realizoval staviteľ Ján Surín, 
dielo malo byť dokončené už v roku 
1897, pričom jeho cena bola vyčíslená na 
15 000 zlatých. V roku 1896 bola vypla-
tená záloha 5 000 zlatých, ďalších 5 000 
zlatých malo byť zaplatených v roku 1897 
a zvyšok po ukončení diela. V roku 1896 
sa začalo s výstavbou a ešte v tom istom 
roku bol chrám pod strechou. Neskôr 

Slovo na tému

Vyvrcholením tohtoročnej ľutinskej púte 16. augusta bola 
posviacka obnovenej a rozšírenej baziliky minor v Ľutine.

Jediná
a pre nás výnimočná

Juraj GRADOš
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sa vyskytli bližšie neurčené problémy 
a chrám bol napokon dokončený a posvä-
tený v roku 1903.

Pri uvedení metropolitu Jána Babjaka 
do úradu 17. februára 2008 sa vo svojom 
príhovore krakovský arcibiskup kardinál 
Stanislav Dzivisz zmienil o úsilí Božieho 
sluhu Jána Pavla II. hľadať spôsoby, ako 
podporiť gréckokatolíkov v Českosloven-
sku. Jedným z nich bolo aj povýšenie 
chrámu v Ľutine na baziliku minor v roku 
1988. Povýšenie prišlo v mariánskom 
roku, prišlo v dobe komunistického 
útlaku, prišlo ako mocné povzbudenie 
v boji za slobodu, prišlo ako neoceniteľná 
podpora Svätého Otca všetkým grécko-
katolíkom v Československu. Ľutinský 
chrám bol v tom čase pod vedením správ-
cu farností otca Cyrila Jančišina čerstvo 
zrekonštruovaný a vyzdobený maľbami 

akademického maliara, ktorý neskôr do-
stal Rád sv. Silvestra, Mikuláša Klimčáka.

Nový metropolita sa rozhodol zväčšiť 
baziliku, aby bola nielen dôstojným, ale aj 
príjemným centrom pútí. Pomocnú ruku 
pri realizácii tejto myšlienky mu podala 
dnes už nebohá pani Margita Sasaráko-
vá. Aj jej náhla smrť 2. augusta 2007 sa 
podpísala pod nenaplnenie túžby otca 
arcibiskupa, aby obnovená a rozšírená 
bazilika bola slávnostne posvätená na 
minuloročnej púti pri príležitosti 20. výro-
čia jej vymenovania na baziliku minor.

Bazilika bola počas prestavby rozšírená 
o dve bočné lode so samostatnými vstup-
mi, čím aj priečelie získalo typické znaky 
baziliky (napr. trojdverový vstup). Pôvod-
né okná s vitrážou akademického maliara 
Mikuláša Klimčáka dnes zdobia pribudo-
vané bočné lode. Priestor, kde sa predtým 
nachádzali, je otvorený a spája prístavbu 
s jadrom – hlavnou loďou – pôvodnej 

baziliky. Obe pristavané lode majú vlastné 
chóry. Pravá – východná loď slúži aj ako 
farský chrám. Jej súčasťou sa stal zrekon-
štruovaný barokový ikonostas z Chrámu 
sv. Paraskievy z Novej Polianky (z roku 
1766), ktorý bol v roku 1961 prenesený 
do Múzea ukrajinskej a rusínskej kultúry 
vo Svidníku. Za touto loďou sa nachádza 
farská sakristia. Ľavá – západná loď je 
ukončená veľkou sakristiou baziliky.

Nová bazilika sa tak stala nielen 
dominantou Ľutiny, ale aj symbolom 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, lebo 
podobne ako ona „povstala“ z popola 
starého chrámu (ktorý zhorel tesne pred 
jej dokončením baziliky), aj naša cirkev 
„vstala z mŕtvych“. Súčasné rozšírenie 
baziliky o dve lode a jej rozkvet nachá-
dza paralelu v dvoch nových eparchiách, 
zriadení metropolie a rozkvete života 
nielen Cirkvi, ale aj duchovného života jej 
veriacich. n
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241 sedadiel navyše, 309,38 metrov 
štvorcových plochy, katechetická 
miestnosť, nová sakristia ... To je 

iba krátky zoznam zmien, ktoré jedinej 
našej bazilike priniesla jej rekonštruk-
cia. Jej šírka sa zvýšila zo 14,5 metra na 
26,6 metra a vďaka tomu dostala naozaj 
bazilikálny trojloďový charakter. Dnes to 
už nie je iba chrám povýšený na baziliku, 
dnes to je už bazilika, ktorá v sebe skrýva 
chrám. O jej projektovaní a výstavbe 
sme sa porozprávali  s jej architektom 
Ing. arch. Viktorom Tkačíkom.

n Pán inžinier, kedy ste začali pracovať 
na projekte rozšírenia Baziliky Nanebo-
vzatia Presvätej Bohorodičky v Ľutine?

Na projekte stavby rozšírenia bazili-
ky som začal pracovať v januári 2007. 
Samotnému projektu stavby však pred-
chádzala niekoľkomesačná práca na 
štúdii obnovy baziliky. Východiskovým 
dokumentom bolo rozhodnutie Krajské-
ho pamiatkového úradu v Prešove z 3. 
novembra 2006, ktoré určilo podmienky 
na priestorové rozšírenie baziliky ako 
národnej kultúrnej pamiatky. Vo svojich 
materiáloch mám poznačený dátum 12. 

september 2006, keď som sa od vladyku 
Jána Babjaka dozvedel o tomto zámere. 

Predtým som nemal veľa skúseností 
s projektovaním sakrálnych stavieb. Rea-
lizoval som obnovu kaplnky na Cemjate, 
projektoval kaplnku v Michalovciach 
a rekonštrukciu rímskokatolíckeho kosto-
la v Podhradíku, niekoľko štúdií kostolov, 
ale tieto moje práce sa nerealizovali. Od 
roku 1990 som však bol členom Liturgic-
kej komisie Košickej diecézy, ktorá posu-
dzovala výstavbu všetkých sakrálnych 
stavieb diecézy. 

n Kto bol strojcom myšlienky?
Strojcom tejto myšlienky bol vladyka 

Ján. Bola to jeho reakcia na nedostatočné 
priestory tejto baziliky pre potreby veria-
cich. Tu sa mi žiada pripomenúť, že otec 
arcibiskup rozbehol viacero významných 
stavebných aktivít a ja som mal tú česť 
byť pri tom.

n Čím ste boli inšpirovaný pri vytváraní 
nového celkového dizajnu baziliky?

Proces hľadania architektonického výra-
zu rozšírenia baziliky nebol priamočiary 
ani jednoznačný a trval takmer dva roky. 

Ba môžem smelo povedať, že nebol ani 
z mojej hlavy. V celom procese mal rozho-
dujúce slovo biskupský úrad ako iniciátor 
potrieb rozšírenia a investor, následne 
Krajský pamiatkový úrad v Prešove, ktorý 
strážil formu novej architektúry vo väzbe 
na pôvodnú historickú stavbu, ďalej do 
procesu vstúpil akademický maliar Miku-
láš Klimčák, autor vnútornej maľby, vit-
ráži okien, bohostánku a ikon vo svätyni, 
a nemalý vplyv mali aj kňazi a architekti 
prizvaní otcom arcibiskupom, naprí-
klad Ing. arch. Bačinský. Na konci tohto 
všetkého som bol ja. Hlavnou myšlienkou 
bol väčšinou prijatý názor pamiatkového 
úradu, aby nová hmota a forma prístav-
by neuberala kompozícii, významnosti 
a vážnosti pôvodnej architektúry, ale skôr 
ju potvrdila a pomohla jej viac vyniknúť, 
a navyše pomôcť odstrániť 
statické problémy.

n Čo bolo najťažšie pri pro-
jektovaní takejto sakrálnej 
stavby?

Dosť závažným problémom 
boli nejasnosti okolo statiky 
baziliky, a síce podstata pohy-
bov architektúry, ktorá bola 
v súčasnej dobe stabilizovaná 
železobetónovým vencom 
a oceľovými tiahlami. Všetko 
nasvedčovalo tomu, že na tom 
má podiel založenie stavby, 
podmáčanie spodnej stavby 
po obvode a tepelné zmeny, 
zvlášť mráz, ktorý spôsobuje 
spomínané pohyby. Jedno-
značným riešením týchto 
problémov bola práve prístav-

Príbeh
obnovy baziliky

Pán Viktor Tkačík pracuje od roku 1972 
v Stavoprojekte Prešov ako projektant. 
Vysokú školu architektúry absolvoval 
v rokoch 1965 – 1972 na ČVUT v Prahe. 
Je otcom piatich detí a v súčasnej dobe 
poslancom za mesto Prešov.
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ba postranných lodí, ako aj podoprenie 
základnej hmoty, zabezpečenie stability 
a zamedzenie vplyvu vonkajšej vlhkosti 
a vody na spodnú stavbu. 

Ďalším dosť závažným problémom bolo 
otvorenie hlavnej lode v dostatočnej šírke 
do strán a prepojenie s novými bočnými 
loďami tak, aby sa neohrozila stabilita 
baziliky. 

Čo sa týka formy architektúry, tá bola 
daná v rozhodnutí pamiatkového úradu: 
pristavať dve symetrické lode so šírkou 6 
metrov s pultovými strechami, maximál-
ne pod vodorovný ozdobný vlys hlavnej 
lode. Otvoreným zostal vonkajší dizajn, 
tektonika (členenie) novej hmoty prístav-
by. 

n Čo vás pri projektovaní stavby ovplyv-
ňovalo?

Boli to základné požiadavky investora 
– výrazne zvýšiť kapacitu miest, zakom-
ponovať jestvujúce vitráže okien, riešiť 
tri vstupy (do 3 lodí), vytvoriť dostatočný 
priestor pred bazilikou a ďalšie. Osobne 
sa pri projektovaní snažím brať všetko 
vážne. Nikoho a nič z procesu nevylu-
čovať, ale dostatočne o tom uvažovať, 
hľadať súlad a harmóniu. A navyše 
hovorím, že sa na to treba vyspať, teda 
zapojiť do procesu aj vyšší princíp. Až sa 
k tomu s jasnou mysľou vrátim a neobja-
vím nejasnosti, rozpory, dávam na papier 
presvedčivé riešenie. Životnou praxou 
sa presviedčam a zastávam názor, že je 
jedno riešenie, ktoré vyhovuje všetkým, 
a práve toto riešenie hľadáme. Toto rie-
šenie sa nezískava ľahko, ale v námahe 
a tvorivom zápase. Vec, v tomto prípade 
architektúra, sa musí vybojovať, najprv 
vnútri v sebe, potom aj vonku s účastník-
mi procesu. 

n Čím je projektovanie sakrálnych sta-
vieb špecifické?

Je to ich určením. Pôvod slova sakrálny 
pochádza z latinčiny a podľa slovníka 
cudzích slov má dva náboženské význa-
my: 1. týkajúci sa bohoslužieb, kultu 
a 2. posvätný. Tu je hlavný rozdiel medzi 
sakrálnymi stavbami a ostatnými, ktoré 
sú svetského, sekulárneho významu. Aj 
keď všadeprítomný Boh je na každom 
mieste, teda aj vo svetských stavbách, 
v sakrálnych stavbách je prítomný osob-
ne, respektíve viac osobne. Vo svetských 
stavbách je prítomný neosobne, všeobec-
ne, respektíve menej osobne. A tomu aj 
nasvedčuje forma a obsah architektúry. 
Druhý vatikánsky koncil sa dotkol aj 
sakrálnej architektúry a rozšíril možnosti 
pre neobmedzené tvorivé formovanie 
sakrálnej architektúry, pri zachovaní jej 
obsahu pre dôstojné uctievanie a oslavu 
Boha. Architektúra všeobecne, ale pri 
sakrálnych stavbách zvlášť, je stavebno-
technické, ale aj umelecké dielo a svojím 
výrazom má vyjadrovať viac než to, čo 
vidíme okom. V tom je jej umelecká sila 
všeobecne a pri sakrálnych stavbách má 
vyjadrovať Božiu „osobnosť“, resp. náš 
vzťah k nej.

n Čoho ste sa pri realizácii objektu 
najviac báli?

Konkrétne pri tejto stavbe som mal 
najväčšie obavy zo svojvoľného vylepšo-
vania architektúry dodávateľom. Ťažko sa 
potom tieto „vylepšenia“ naprávajú. 

n Človek mieni, Pán Boh mení. Museli 
ste aj vy meniť pôvodný projekt?

Áno, projekt sa viackrát menil. Hlavná 
a najväčšia zmena bol iniciovaná vstu-
pom akademického maliara Mikuláša 
Klimčáka do procesu výstavby. Majstrovi 
Klimčákovi sa nepáčil navrhnutý projekt. 
Prvé stretnutie som s ním mal na konci 
augusta 2007. Architektúra pristavaných 
bočných lodí v projekte bola ešte s pul-
tovými strechami, podľa rozhodnutia 
pamiatkového úradu. Na stavbe už boli 

vytiahnuté obvodové múry. Kreslil som 
všetko, čo si prial. Stretnutia s účastníkmi 
výstavby priniesli svoje ovocie. Nereali-
zoval sa ani návrh majstra Klimčáka (bol 
nákladný a potláčal pôvodnú architek-
túru), ani pôvodný projekt. Z týchto 
stretnutí vzišiel návrh, ktorý je dnes už 
skolaudovaný. Bočné lode sa obohatili 
o krížovú kompozíciu, podporujúc tak 
pôvodnú kompozíciu, čím sa architekto-
nický výraz podstatne vylepšil, stavba je 
dôstojnejšia a krajšia.

n Ako sa vám spolupracovalo s cirkevný-
mi predstaviteľmi?

Spoluprácu s cirkevnými predstaviteľmi 
hodnotím priaznivo. Všetci, s ktorými 
som mal tú česť podieľať sa na príprave 
a realizácii stavby, boli otvorení a ústre-
toví, takže už nám zostávali iba vecné 
problémy, ktoré sa priebežne riešili. Farár 
Peter Borza je vysoko korektný, úctivý 
a zodpovedný človek a bolo mi radosťou 
s ním spolupracovať. Otec arcibiskup 
je autoritou a v celom procese prípravy 
a výstavby mal celú vec v rukách. Svojimi 
rozhodnutiami v pravý čas dal priestor 
všetkým prejaviť svoj názor, ale nezabu-
dol ani na plynulý postup a plánované 
ukončenie výstavby. Vysoko hodnotím 
jeho dôveru ku mne a k našej firme. 
Žičím všetkým jeho veľkorysým úsiliam 
a zdravému optimizmu. 

n V čom vás táto práca posunula dopre-
du a čo vám priniesla?

Bolo mi veľkou cťou pracovať na tejto 
historickej zákazke. Lokalita baziliky mi-
nor v Ľutine skrýva v sebe veľké rezervy 
v dobudovaní významného duchovného 
centra diecézy a regiónu obohateného 
o ďalšie významné objekty, slúžiace pre 
potreby veriacich, ale aj pre potreby turis-
tického ruchu. Tým, že som bol vybraný 
pre toto dielo, som pociťoval veľkú osob-
nú Božiu dôveru a pociťujem ju doteraz. 

za rozhovor ďakuje  
Juraj Gradoš
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Predtým, než malé dieťa vie rozprávať, je schopné 
sa veľmi rýchlo naučiť základnú znakovú reč pre 

batoľatá. Pre niektoré deti, ktoré sú hluché alebo 
nemé, sa tento spôsob komunikácie s ostatnými 

stáva dominantným.
Snímka: www.znakuj-taky.7x.cz

S  blížiacim sa začiatkom školského 
roka sa stupňujú obavy rodičov 
prvákov, ale aj detí, ktoré pôjdu po 

prvýkrát do materskej škôlky, ako si ich 
dieťa zvykne na nový kolektív, na požia-
davky učiteľov v škole a či zvládne učivo 
prvého ročníka. So školskou úspešnosťou 
veľmi úzko súvisí úroveň jazykových 
schopností dieťaťa.

od úsmevu k vetám
Pokúsime sa najprv opísať, ako prebieha 

vývin reči od narodenia do 6. roku života 
dieťaťa. Prvým rečovým prejavom dieťaťa 
je krik. Pri dojčení nastáva prirodzená 
neverbálna komunikácia medzi matkou 

a dieťaťom. Už v 3. týždni bolo zazna-
menané, že dieťa reaguje na matkin hlas 
sacími pohybmi. V 2. – 3. mesiaci od-
povedá úsmevom na úsmev a začína sa 
obdobie pudového džavotania, keď dieťa 
produkuje zvuky pripomínajúce hlásky 
– samohlásky a spoluhlásky (m, b, p, k, 
g). Tie sú výsledkom „hry dieťaťa s rečo-
vými orgánmi“ pri saní a prehĺtaní. V 3. 
mesiaci dieťa krikom privoláva matku 
a hrkútaním odpovedá na jej prihovára-
nie. Očami hľadá zdroj zvuku a reaguje 
na zvukové zafarbenie hlasu, najmä hla-
su matky. V 8. – 9. mesiaci dieťa začína 
rozumieť jednoduchým príkazom – za-
kýva „pá-pá“, ukáže, aké veľké narastie, 

začína rozumieť zákazom. Medzi 6. – 8. 
mesiacom začína napodobňovať počuté 
zvuky a okolo 1. roka sa objavujú prvé 
slová, ktorými sú zvyčajne „mama, baba, 
tú-tú“. Postupne sa zväčšuje slovná záso-
ba dieťaťa. Ak však dieťa, ktoré dovtedy 
džavotalo, prestáva tvoriť hlásky alebo 
slabiky a stáva sa tichým, je nevyhnutné 
vyhľadať lekára foniatra, aby vyšetril, či 
dobre počuje. Čím skôr sa zistí sluchová 
porucha, tým lepšie sa dá dieťaťu pomôcť 
načúvacími aparátmi, aby malo možnosť 
rozvíjať hovorenú reč s pomocou logopé-
da a špeciálneho pedagóga.

V období od 1,5 roka do 2 rokov života 
sa objavujú dvojslovné vety a otázky: Kto 

Slovo v rodIne

Boh Stvoriteľ dal nám ľuďom 
reč, aby sme mohli rozvíjať 
vzájomné vzťahy medzi 
sebou a prostredníctvom nej 
vyjadrovali, čo chceme, vidíme 
a cítime. Žiaden iný tvor tento 
dar nemá. 

otília GáBorová

Potrebujeme 
logopéda?
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je to? Čo je to? Reč je ešte málo zrozumi-
teľná, až na niekoľko často používaných 
slov, a často ju sprevádzajú gestá. Dieťa 
ukáže na niektoré časti tela a na známe 
predmety, ktoré sa snaží pomenovať.

Okolo 2. roku rozumie asi 300 slovám, 
hoci ich ešte nevie vysloviť. Odpovedá na 
otázky áno/nie, počúva krátke rozprávky, 
používa okolo 50 zrozumiteľných slov 
– pomenuje zvieratá, objavujú sa slove-
sá a prídavné mená, povie svoje meno 
a používa zápor nie. Začína rozumieť 
slovám hore, dole, vpredu, vzadu, začína 
kombinovať dve slová: podstatné meno 
+ sloveso, podstatné meno + prídavné 
meno.

Medzi 2. – 3. rokom dieťa začína ohýbať 
slová, tvoriť viacslovné vety, odpovedá 
na otázky, kto, kde, čo robí. V 3. roku už 
porozumie okolo 900 slovám, pozná pred-
ložky na, pod, v, rozlišuje malý – veľký, 
používa množné číslo, prítomný a minulý 
čas, vyjadrí, čo je jeho, používa zámená 
ja, ty, môj, on, ona a príslovky tu, tam, 
vysloví príkaz.

Medzi 3. –  4. rokom je už reč zrozumi-
teľnejšia, dieťa správne vyslovuje hlásky 
b, p, m, v, h a často správne vysloví aj k, 
g, t, d, n, s, l, š, j, r. Pochopí viac slov, do-
káže počúvať rozprávku viac ako 15 mi-
nút, viac sa pýta otázkami: prečo? kedy?, 
vie zopakovať básničku. V tomto období 
chce dieťa viac rozprávať o tom, čo zažilo, 
no nie vždy vie nájsť vhodné slová, a tak 
sa u niektorých detí v tomto období 
objavuje opakovanie prvých hlások alebo 
slabík , dokonca aj celého slova, kto-
rým začínajú vetu, alebo vôbec nemôžu 
vysloviť slovo na začiatku vety – začnú 
sa zajakávať. Ide o vývinovú zajakavosť, 
ktorá sa objavuje u niektorých detí aj pred 
3. rokom, najmä u tých, ktoré začínajú 
veľmi skoro a veľa rozprávať, a môže trvať 
až do 5. roka. Deti si však tieto ťažkosti 
neuvedomujú a chápu ich podobne ako 
ťažkosti pri chôdzi, keď sa učili chodiť 
a spadli. Ich príčinou je nepomer me-
dzi tým, čo chce dieťa povedať, a jeho 
rečovými schopnosťami. Mnohí rodičia sa 
obávajú, že ich dieťa bude takto rozprávať 
už stále, a preto ho začnú upozorňovať, 
aby hovorilo pomaly, čo môže spôsobiť, že 
dieťa si začne uvedomovať svoju rečovú 
chybu. Preto je dôležité v takýchto prí-
padoch navštíviť odborníka – logopéda, 
ktorý vysvetlí rodičom, ako pristupovať 
k dieťaťu a jeho reči. Rozhodne nie je 
vhodné upozorňovať dieťa, aby hovorilo 
pomaly! Skôr rodič by mal spomaliť svoju 
reč a s dieťaťom hovoriť len v krátkych 
vetách.

Medzi 4. – 5. rokom dieťa pochopí 
1 500 – 2 000 slov, rozlišuje farby, v reči 

používa správne gramatické kategórie, 
vie udržať dlhý rozhovor, pýta sa: ako? 
prečo? kedy?, hovorí o sebe (ja mám, ja 
sám). U niektorých detí pretrváva ne-
správna výslovnosť tzv. ťažkých hlások 
(sykaviek – c, s, z, č, š, ž, l, r).

Pred vstupom do školy v 5. – 6. roku 
by už dieťa malo súvislo a spontánne 
porozprávať o rozličných udalostiach, 
zopakovať vetu alebo básničku, správ-
ne a v správnom poradí vykonať dlhé 
príkazy a pomenovať farby. Výslovnosť 
všetkých hlások má byť správna.

Pomocná ruka
Jednotlivé štádiá vývinu reči môžu 

prebiehať u niektorých detí trocha one-
skorene, ale vždy idú za sebou v poradí, 
ako sme ich vyššie opísali. Mnohé deti, 
častejšie chlapci ako dievčatá, začínajú 
hovoriť svoje prvé slovo až okolo1,5 roka 
až 2. roku. Iné povedia síce prvé slovo 
v 1. roku, ale vývin sa zastaví na nie-
koľkých slovách, ktoré používajú, a vety 
začnú tvoriť až okolo 3. roka života. Ide 
o oneskorený vývin reči. Deti, ktoré sa 
rozhovoria po 3. roku, zvyčajne prejdú 
obdobie, ktoré deti s normálnym vývinom 
reči zvládli dovtedy (asi počas 2 rokov), 
veľmi rýchlo a dobehnú ich. No ak dieťa 
aj v tomto veku rozpráva málo, je naj-
vyšší čas vyhľadať logopéda a pod jeho 
vedením pracovať s dieťaťom. Dôležité je 
hovoriť s ním v krátkych a jednoduchých 
vetách, ktoré môže ľahko zopakovať 
(napr. To je mačka. Auto robí tú-tú.) a po-
skytnúť mu dostatok príležitostí na to, 
aby vyjadrilo, čo chce. Nereagovať hneď 
na jeho gesto. Keď dostane napr. vodu bez 
toho, aby o ňu muselo požiadať, nie je 
nútené k reči a zostáva pasívne. Ak bolo 
dovtedy v domácom prostredí, je vhodné 
začleniť ho do kolektívu v materskej škôl-
ke aspoň počas doobedňajšieho progra-
mu. Získa tak možnosť nadväzovať vzťa-
hy s rovesníkmi a dostáva viac podnetov 
pre rozvoj reči, pretože sa učí vyjadrovať 
svoje potreby bez pomoci matky.

Väčšina detí, ktoré začínajú neskôr 

rozprávať, má zlú výslovnosť viacerých 
hlások do 4. – 5. roku. Mnohé z nich 
majú oslabené svalstvo rečových orgá-
nov (jazyk, mimické a žuvacie svalstvo) 
a nepresne vnímajú hlásky. Preto treba 
začať logopedickú intervenciu zameranú 
na nápravu výslovnosti už po 4. roku, 
keď je dieťa schopné dobre spolupracovať. 
Často majú tieto deti nesprávnu výslov-
nosť sykaviek (c, s, z, č, š, ž), l, r, nevedia 
vyslovovať mäkké spoluhlásky ť, ď, ň, ľ, 
dvojhlásky a prehadzujú slabiky v troj- 
a štvorslabičných slovách.

Pretrváva názor, že dieťa z toho vyrastie 
a samo sa naučí správne vyslovovať. 
S tým nemôžem súhlasiť. Dieťa, ktoré 
nemá dostatočne rozvinuté svalstvo 
rečových orgánov, sa samo správne 
rozprávať nenaučí. Skôr si môže zvyknúť 
na nesprávnu výslovnosť, ktorá sa neskôr 
ťažšie odstraňuje, a tomu chceme predísť. 
Pri takto narušenej reči môže náprava 
výslovnosti trvať aj 2 roky. Poruchy reči 
sú zvyčajne spojené s narušenou jemnou 
motorikou ruky, preto tieto deti zvyčajne 
neradi kreslia a zle držia ceruzku.

Ak dieťa vstupuje do školy s nesprávnou 
výslovnosťou, tá sa odrazí na jeho čítaní 
a písaní – píše, ako vyslovuje, napr. ak 
namiesto ryba povie lyba, tak to tak aj 
napíše. To sa samozrejme odrazí aj na 
jeho školskej úspešnosti. Niektoré deti 
majú potom problémy s vyjadrovaním 
svojich zážitkov a potrieb, lebo sa boja, 
že sa z nich spolužiaci budú smiať. To 
nepriaznivo vplýva na psychiku dieťaťa 
a môže sa uňho rozvinúť záporný postoj 
k škole. n

Mgr. Otília Gáborová pracuje v neštátnej 
logopedickej ambulancii  v Humennom. 
V rámci svojej ambulantnej praxe sa venuje 
klientom s narušenou komunikačnou schop-
nosťou (oneskoreným alebo narušeným vý-
vinom reči – vývinovou dysfáziou, poruchou 
výslovnosti – dysláliou; narušenou rečou 
po NCPM alebo úraze mozgu – zajakavým 
pacientom s afáziou).

Ako predchádzať vzniku rečových porúch?
• Poskytneme dieťaťu správny rečový vzor rodiča, správnu výslovnosť, nešušleme s ním.
• Hovoríme s ním spisovnou slovenčinou, aby dieťa získalo cit pre správne gramatické 
tvary.
• Rozvíjame pohyby rečových orgánov žuvaním a jedením pevnej stravy, menej kašičiek.
• Dbáme na to, aby dieťa dýchalo nosom, nie ústami, čo podporuje nesprávnu polohu 
jazyka medzi prednými zúbkami a zároveň nepriaznivo vplýva na jeho zdravie.
• Podporujeme rečové prejavy dieťaťa pochvalou a snažíme sa vytvárať komunikačné 
situácie pri hre, pričom dieťa do reči nenútime (vetou Zopakuj to!).
• Hovoríme s dieťaťom na jeho rečovej úrovni v jednoduchých vetách, nie ako s dospe-
lými.
• Pri každej pochybnosti o reči dieťaťa je vhodné poradiť sa s logopédom.
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SVEdECTVo

Usvedčená som počúvala jeho 
ďalšie slová o tom, ako bol úmysel 
týchto dvoch Rómov nakoniec 

aj napriek malej odvahe požehnaný. 
Usvedčená som bola z dvoch dôvodov: 
prvý tkvie v stereotype nášho rasového 
uvažovania, keď som sa hanbila za nás 
„bielych“. Som si takmer istá, aké pocity 
vzbudzuje príchod našich rómskych spo-
luobčanov napríklad do čakárne v nemoc-
nici. Myslím, že o týchto postojoch vedia 
veľmi dobre aj oni. A pritom títo bratia 
preukázali veľkú múdrosť a zrelosť, keď 
bez ohľadu na rasové stereotypy celkom 
spontánne túžili po spáse každého bez 
rozdielu. Moje druhé zahanbenie spočíva-
lo v tom, že som zbadala svoju vlažnosť 
a to, že sa už vôbec nesnažím využívať 
všetky možné príležitosti na ohlásenie 
spásy v Ježišovi.

Tu sa však moja skúsenosť vôbec nekon-
čí. Neskoro večer ma títo rómski bratia 
boli odviezť k autobusu, aby som sa do-
stala do Prešova. Na stanici sa prihovorili 
k ďalším dvom Rómom a na ich otázku, 
čo tu robia, odpovedali celkom jednodu-
cho, že boli odviezť sestru. Rozlúčili sme 
sa a ja som ostala na stanici sama s tými 
dvomi „neveriacimi“ Rómami. „Takže 
vy ste za slobodna tá a tá?“ spýtal sa 

jeden z nich. „Ale to vôbec nie, nie som 
ich vlastná sestra, ale sestra v Kristovi,“ 
odpovedala som s úsmevom. „Ach, takže 
tak mysleli tú sestru,“ reagovali na moju 
poznámku. Nasledovalo dlhé mlčanie 
a potom spoločenský rozhovor o práci, 
výplate a pod. Keď som potom unavená 
sedela v autobuse, uvedomila som si asi 
najvzácnejšiu lekciu tohto dňa a bola som 
usvedčená po tretíkrát. Pred niekoľkými 
hodinami som žasla nad vierou mojich 
bratov v Kristovi, ktorí sa na každom 
kroku snažia ponúknuť spásu v Ježišovi 
každému bez rozdielu. Žasla som a kon-
štatovala, že som ich svedectvom povzbu-
dená. Žiaľ, ostalo len pri tomto nadšení. 

Pretože keď 
som o krátku chvíľu 
mala ideálnu príležitosť, ako 
dotiahnuť načatý rozhovor, nespravi-
la som to. Nie preto, že by som sa hanbila 
či bála... Nech to znie akokoľvek tvrdo, 
pravda je, že mi spása týchto dvoch ľudí 
bola celkom ľahostajná.

Je možné, že aj keby mi na nich záleža-
lo, nespravila by som viac, ako v ten ve-
čer a iba by som týmto Rómom prejavila 
celkom obyčajný ľudský záujem. Ale v ten 
večer som zažila, že ak sa evanjelizácia 
nestane vecou „bolesti za stratených“, 
aj tie najtvorivejšie aktivity budú málo 
účinné. n

Stereotypy
Viera

Očakávaj Pána Boha svojho

Človeku sa často stane, že na niekoho alebo niečo intenzívne 
čaká. Môže to byť čakanie na autobus, ktorý mešká, list o prijatí 

do školy, narodeninový dar či dávneho priateľa. Niekto sa zvykne 
netrpezlivo otáčať, vysedávať pri okne, stáť na rohu ulice, sledovať 
hodinky... Vytrvalosť, vzrušenie, nervozita, radosť, neschopnosť mys-
lieť na niečo iné sprevádza očakávanie niečoho veľmi dôležitého.

V Biblii nájdeme zmienky o očakávaní. V Starom zákone je Boh 
nazývaný nádejou Izraela (Jer 14, 8a), od neho môže očakávať 
milosrdenstvo a hojné vyslobodenie (Ž 130, 5 – 8). Izrael si neustá-
le pripomínal prisľúbenia dané Bohom, ktoré zintenzívnili túžbu 

očakávať Pána vo všetkých situáciách života (Ž 62, 9). Kto čaká na 
Boha, nedá sa znechutiť nepriateľskými silami, ale naberá nové sily 
a vytrvá v nádeji. Väčšmi než na akúkoľvek inú pomoc by sa mal 
kresťan učiť spoliehať na Boha a očakávať ho v nádeji aj vtedy, keď 
už žiadnu ľudskú nádej nemá.

Veď nik, kto v neho dúfal, nebol zahanbený. Starým zákonom 
sa nesie očakávanie Mesiáša. Nový zákon prechádza cez Kristovo 
narodenie, smrť, vzkriesenie a nanebovstúpenie k očakávaniu jeho 
druhého príchodu.

M. Kipikašová

Práve v Čičave je pastoračné centrum
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„Vybrali sme sa do Prešova na vyšetrenie. Len čo 
sme vstúpili do čakárne, zbadali sme množstvo 
ľudí, ktorí hundrali na politiku, krízu finančnú 
i energetickú. A my sme uvažovali o tom, ako 
týmto ľuďom ohlásiť Ježiša...“ Týmito slovami 
začal svoje svedectvo jeden z Rómov na biblickej 
škole v Čičave.
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PONdelOK 28. september
Prepodobný vyznávač Chariton

Čítania: ef 4, 25 – 32, zač. 227; lk 3, 19 – 22, zač. 10 (radové); 2 Kor 4, 
6 – 15, zač. 176; lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (prepod.)

Herodes dovŕšil všetko tým, že Jána zatvoril do väzenia. (lk 3, 20)

Mám sa dobre, všetko ide podľa mojich predstáv, ale zrazu sa objaví 
niekto, kto mi hovorí, že to, čo robím, je zlé. Pýtam sa, ako je to možné. 
Veď mi to vyhovuje. To bol aj život Herodesa. Žil si pokojne, až kým mu 
Ján Krstiteľ nepovedal pravdu o hriechu. Preto dal pravdu zatvoriť. 
Podobáme sa Herodesovi, lebo v hriechu zatvárame pravdu – cestu 
k Bohu a otvárame bránu k zatrateniu.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. ostatné menlivé časti prepo-
dobnému – s. 279 (196) 
 
UtoRoK 29. september
Prepodobný Kyriak Pustovník

Čítania: ef 5, 20 – 26, zač. 230; lk 3, 23 – 4, 1, zač. 11

Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. (lk 3, 23a)

Keď som začal „účinkovať“, mal som dvadsaťpäť rokov. Ako mladý, 
ženatý kňaz. Bez životných skúseností, ale so skúsenosťou s Bohom. 
Ježiš začal, aby sme my pokračovali. Naše začiatky bez skúseností sú 
náročné. Ježiš účinkuje, aby nám pomáhal, aby sme sa zorientovali 
a zodpovedali si otázku, odkiaľ sme a kam ideme. Odpoveď – od Boha 
som a k Bohu sa vraciam.

Liturgia: Každodenné antifóny. ostatné menlivé časti z utorka – s. 
155 (191) 
 
StReDA 30. september
Hieromučeník Gregor Arménsky

Čítania: ef 5, 25 – 33, zač. 231; lk 4, 1 – 15, zač. 12

Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel. 
(lk 4, 13)

Z vojenskej základnej služby si pamätám jednu zásadu – najhorší 
nepriateľ je ten, ktorého nevidíš a nepoznáš. Znamenalo to zamasko-
vanie. To robí diabol, náš nepriateľ. Maskuje sa za pravdu, dobro, krásu 
a podobne, a sú to nespočetné zamaskovania, ktoré nás majú zvádzať 
a oslepovať s cieľom oklamať. Nie sme bezradní. Máme zbraň – Božie 
slovo, ktoré odhaľuje pravú tvár diabla.

Liturgia: Každ. antifóny. ostatné menlivé časti zo stredy – s. 156 (192) 
 
ŠtVRtoK 1. október
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

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

Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k no-
hám a počúvala jeho slovo. (lk 10, 39)

Aký je váš názor? Často počuť otázku tohto typu z úst redaktorov. 
Vyjadrujú sa kompetentní aj nekompetentní. A ľudia sa v názoroch 
veľmi ľahko mýlia. Mýlia sa v názore na život, na ľudí i na Boha. Mária 
si sadla a počúvala Pána. Urobila dobre. Chcela počuť Boží „názor“, nie 
iba svoj. Máme právo na názor, ale aby bol náš názor správny, potrebu-
jeme si sadnúť a počúvať Pánovo slovo.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. ostatné menlivé 
časti zo sviatku. namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a irmos. 
myrovanie – s. 281 (253)

PiAtoK 2. október
Hieromučeník Cyprián

Čítania: ef 8, 18 – 24, zač. 234; lk 4, 22 – 30, zač. 14

Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychá-
dzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“. (lk 
4, 30)

Z Ježiša bol zástup udivený, lebo počul čosi nezvyčajné, nadprirodze-
né, to, čo dáva životu zmysel. Z čoho sme udivení my? Udivuje nás 
zamestnanie, uplatnenie... A čo Božie slovo? Fascinuje nás? Má v sebe 
silu, nesie v sebe odpoveď. Človek dneška ohluchol a oslepol. Boh mu 
nevyhovuje, lebo si myslí, že je iba náročný, vysúva ho na zráz svojho 
života.

Liturgia: Každodenné antifóny. ostatné menlivé časti z piatka. 
Zdržanlivosť od mäsa – s. 159 (195)

SoBotA 3. október
Hieromučeník Dionýz Areopagita. Terézia od Dieťaťa Ježiša

Čítania: 1 Kor 15, 39 – 45, zač. 162; lk 4, 31 – 36, zač. 15

Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás 
zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý. (lk 4, 34)

Nemáme radi, ak nám niekto vyčíta chyby a napomína nás. Dotýka sa 
nás to veľmi citlivo. Sme alergickí na tých, ktorí nás naprávajú. Posad-
nutí boli alergickí na Ježiša. Podobné slová počujeme aj z úst dnešného 
človeka: „Čo ťa do nás? Čo do môjho života Boha a Cirkev? Cirkev je 
nemoderná. Viem, kto je Cirkev. Zakazuje to, čo máme radi.“ Žeby to 
bola podobnosť?

Liturgia: Každodenné antifóny. ostatné menlivé časti zo soboty – s. 
160 (196)

NeDeĽA 4. október
18. nedeľa po Päťdesiatnici. Hieromučeník Hierotej

Čítania: 2 Kor 9, 6 – 11, zač. 188; lk 5, 1 – 11, zač. 17

Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: 
„Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ (lk 5, 8)

Na rôzne pracovné miesta sú vypísané konkurzy. Kandidáti musia 
spĺňať podmienky: vzdelanie, zdravotný stav, flexibilita, odolnosť voči 
stresu a pod. Kto ich nespĺňa, nemôže byť prijatý. Ježiš nerobí výbery 
podľa podmienok. Robí čosi iné, priamo povoláva, ba dokonca vyzýva. 
Povolanie je dar. Je pozvánkou. Pred povolaním sa človek nemôže 
skryť. Môže pred ním utekať, podobne ako starozákonný Jeremiáš. Keď 
ho Boh povolával, povedal: „Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký 
som“ (Jer 1, 6). Tak ako Peter: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek 
hriešny“ (Lk 5, 8b). Podobne hovoríme aj my. Myslíme si, že na to 
nemáme. A predsa nás Boh povoláva. Veď si spomeňme, koľkokrát 
sme pocítili, že Boh nás volá k vyšším veciam, a predsa sme sa bránili, 
utekali, vyhovárali, skrývali a odkladali rozhodnutie. 
Niekedy sa nám Božie povolanie zdá bremenom, nie darom. Dar nám 
prináša radosť, ale aj zodpovednosť. Keď nás Boh volá k niečomu 
novému, vždy nás chce obdarovať niečím, na čo sme dovtedy nemali. 
Niekedy si myslíme, že sami si zvolíme najlepšie povolanie, že sami 
najlepšie vieme, čo máme robiť a kam svoj život nasmerovať. 
Ježiš pri Poslednej večeri povedal: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som 
si vyvolil vás.“ Tým jasne formuloval, že za každým povolaním je on.

Liturgia: hlas 1. evanjelium na utierni siedme. Predobrazujúce anti-
fóny a blaženstvá. ostatné menlivé časti z hlasu – s. 143 (185)

na KaŽdý deŇ – 40. týŽdeŇ
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Prezident Slovenskej republiky 25. 
augusta 2009 podpísal novelu 
zákona o zdravotnej starostlivosti, 

ktorou sa zlepšuje informovanosť žien 
pred umelým potratom, a tým umožnil jej 
zavedenie do praxe. 

Od roku 1986 (vtedy bol prijatý súčasný 
zákon o umelých potratoch) ide o prvú 
a jedinú zmenu zákonov v tejto oblas-
ti k lepšiemu. Ženy vďaka tejto zmene 
dostanú šancu na pravdivé informácie, 
dozvedia sa o možnostiach riešiť problém 
inak ako potratom. Rodičia neplnoletých 
dievčat dostanú možnosť vyjadriť sa, či 
s potratom súhlasia. Toto všetko celkom 
iste pomôže zachrániť veľa nenarode-
ných životov a predísť mnohým osobným 
tragédiám zúfalých žien a dievčat. Navyše 
po získaní všetkých relevantných infor-
mácií majú rodičia 48 hodín na rozhod-
nutie.

Pri zrode tejto novely stálo Fórum 
života od samého začiatku a vytrvalo až 
do konca. To všetko istotne aj vďaka vašej 
doterajšej podpore! Začalo sa to v marci 
2007, keď Fórum života všetkým poslan-
com zaslalo výzvu na prijatie týchto troch 
zmien. Po prvom neúspešnom pokuse 
v roku 2008 prišiel druhý pokus. Nechceli 
nič nechať na náhodu, a preto písali sta-
noviská, lobovali, presviedčali. Oplatilo sa 
a poslanci v júni schválili nový zákon, na 
ktorý Slovensko dlho čakalo.

Proti tomuto návrhu sa však spustila 
lavína odporu zo strany pro-choice tábora 
(tábor za voľbu), ktorý bombardoval 
poslancov haldou listov a e-mailov, ako 
je táto novela v rozpore s nezáväznými 
medzinárodnými dokumentmi a proti 
autonómii žien. K slovenským feminis-
tickým organizáciám sa pridala dokonca 
aj Svetová zdravotnícka organizácia 
(SZO) a 42 zahraničných organizácií. So 
svojimi ideologickými argumentmi však 
nepochodili. Pro-life tábor (tábor za život) 
veľmi aktívne rozbíjal všetky ich argu-
menty a predložil list 72 zahraničných 
pro-rodinných mimovládnych organizácií 

na podporu návrhu.
Argumenty a návrhy SZO mali vážne 

trhliny a nedostatky a boli v rozpore 
s rozsudkom Ústavného súdu Slovenskej 
republiky, odbornými štúdiami, či dokon-
ca obyčajnou logikou. Navrhovali, aby 
potrat bol legálny až do pôrodu (čiže aj 
vynútený pôrod by mohli vnímať ako po-
trat a dieťa jednoducho zabiť). Argumen-
tovali, že pôrod je riskantnejší ako potrat 
a že informovaný súhlas si nevyžaduje 
poučenie vopred. 

V októbri bude parlament 
znova hlasovať o zrušení 
potratového zákona, čo 
minulý rok podporila 
štvrtina poslancov. 
Centrum pre bioetickú 
reformu (CBR) plánuje 
predložiť 100- tisíc 
podpisov, aby 
povzbudilo aj 
ďalších poslan-
cov. Bez vašej 
pomoci tento 
cieľ však 
nedosiahne. 
Bolo by dob-
ré osloviť 
príbuzných 
a známych 
(nad 15 
rokov), aby 
pridali hlas 
do petície, 
ktorú nájde-
te na http://
www.cbreu-
rope.sk/. (Upozorňu-
jem, že stránky nie 
sú vhodné pre deti. 
Obsahujú pravdivé 
informácie o potra-
te, vrátane foto-
grafií a videa.) Treba 
uviesť kompletné údaje, 
inak váš hlas nebude 
vládnymi organizáciami 

vnímaný vážne. Ak chcete, môžete uviesť 
aj svoju e-mailovú adresu a získate tak 
priamo informácie z CBR o aktuálnom 
dianí u nás i vo svete. n

SpoloČNoSť

Človek sa často rozhoduje 
pod stresom a bez všetkých 
dostupných informácií. Ak 
však po čase zistí, že jeho 
rozhodnutie bolo nesprávne, 
ľutuje ho a praje si všetko 
zmeniť. No ľudský život, ktorý 
bol ukončený v lone matky, sa 
už nedá vrátiť späť.

 
Sním

ka: m
edia.redcatsusa.com

Viac času 
znamená nádej
Juraj GRADOš
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PONdelOK 5. október
Mučenica Charitina

Čítania: Flp 1, 1 – 7, zač. 235; lk 4, 38 – 44, zač. 16

Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimo-
novu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. 
(lk 4, 38)

Chorý človek, ktorý si spôsobil chorobu vlastným pričinením, vníma 
svoju chorobu ako trest za to, že robil, čo nemal. Choroba zastaví ľud-
skú uponáhľanosť, vezme radosť a chuť do života. A predsa aj takýto 
stav môže byť požehnaním. Môžeme nájsť iné hodnoty, ktoré sme 
dovtedy nevideli. Nech sa choroba stane pre nás príležitosťou zblížiť sa 
s Bohom i s ľuďmi.

Liturgia: Každ. antifóny. ostatné menl. časti z pondelka – s. 154 (191) 
 
UtoRoK 6. október
Apoštol Tomáš

Čítania: Flp 1, 8 – 14, zač. 236; lk 5, 12 – 16, zač.18 (rad.); 1 Kor 4, 9 – 
16, zač. 131; Jn 20, 19 – 31, zač. 65 (apoštolovi)

Keď bol v ktoromsi meste, zjavil sa muž plný malomocen-
stva. Len čo zbadal Ježiša, padol na tvár a prosil ho: „Pane, 
ak chceš, môžeš ma očistiť.“ (lk 5, 12)

Chorí na malomocenstvo za čias Ježiša Krista mali veľmi ťažké 
postavenie. Nielenže neboli nemocnice, ale dokonca takto chorí boli 
vyčlenení zo zdravého spoločenstva. Nesmeli sa stretnúť so žiadnym 
zdravým človekom. Povieme si – hrozné utrpenie. Malomocenstvo 
hriechu je podobné – vyháňa človeka zo spoločenstva s druhými 
ľuďmi. Iba láska ho môže vrátiť späť.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. ostatné menlivé časti o apošto-
lovi tomášovi – s. 155 (194) 
 
StReDA 7. október
Mučeníci Sergej a Bakchus

Čítania: Flp 1, 12 – 20a, zač. 237; lk 5, 33 – 39, zač. 21

Oni mu povedali: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, 
aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“ (lk 5, 33)

Pôst v nás niekedy vyvoláva zmiešané pocity. Cítime potrebu pôstu. 
Často sami hľadáme odpovede na správnosť pôstu tak ako farizeji. 
Thomas Merton k tejto téme hovorí: „Sebazápor musí viesť nielen 
k vlastnému zdokonaleniu, ale musí viesť k Bohu.“ A to je zmyslom 
každého postenia a zdržanlivosti. Ak toto chýba, moje postenie môže 
ísť zlým smerom.

Liturgia: Každ. antifóny. ostatné menlivé časti zo stredy – s. 156 (192) 
 
ŠtVRtoK 8. október
Prepodobná matka Pelágia

Čítania: Flp 1, 20b – 27a, zač. 238; lk 6, 12 – 19, zač. 23

Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dva-
nástich, ktorých nazval apoštolmi. (lk 6, 13)

Často počuť o počte prijatých alebo neprijatých. Počet dvanástich 
apoštolov sa nezdá veľmi zaujímavý. Keď si však premietneme dvanásť 
kmeňov Izraela v Starom zákone, podobne je  v Novom zákone dvanásť 
apoštolov. Nie je to náhodný počet. Tak ako Boh spájal izraelský ľud cez 
dvanásť kmeňov, cez kmeň Ježiša Krista – Cirkev – spojil nás všetkých.

Liturgia: Každ. antifóny. ostatné menlivé časti zo štvrtka – s. 157 (194)

PiAtoK 9. október
Apoštol Jakub Alfejov

Čítania: Flp 1, 27 – 2, 4, zač. 239; lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (rad.); 1 Kor 
4, 9 – 16, zač. 131; lk 10, 16 – 21, zač. 51a (apoštolovi)

Blahoslavení... (lk 6, 20 – 23)

Byť chudobný, hladovať, plakať, byť nenávidený – to sú životné situ-
ácie, ktoré sme sčasti zažili. Ale nechceli by sme ich naplno prežiť. Nie 
je to nič príjemné. Snažíme sa o opak – nebyť chudobní, nehladovať... 
A predsa Ježiš o takýchto ľuďoch hovorí, že sú blahoslavení. Ako je to 
možné? Boh je schopný priniesť blaženosť aj do ľudskej biedy...

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. ostatné menlivé časti o apošto-
lovi Jakubovi. Zdržanlivosť od mäsa – s. 283 (194) 
 
SoBotA 10. október
Mučeníci Eulampios a Eulampia

Čítania: 1 Kor 15, 58 – 16, 3, zač. 164; lk 5, 17 – 26, zač. 19

Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, 
a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. (lk 5, 
18)

Ochrnutie je stav, keď človek nemá moc nad údmi pre chorobu alebo 
úraz. Chýba prepojenie z mozgu do nervov a údov. Ježiš uzdravuje 
ochrnutého trocha zvláštne. Najprv mu hovorí: „Odpúšťajú sa ti hrie-
chy“, až potom mu hovorí: „Vstaň a vezmi si lôžko“. Hriech robí človeka 
vo vzťahu k Bohu ochrnutým. Nereaguje na jeho slovo, neprijíma 
výčitky svedomia, odmieta Božie prikázania. Ktoré ochrnutie je horšie?

Liturgia: Každ. antifóny. ostatné menl. časti zo soboty – s. 160 (196) 
 
NeDeĽA 11. október
19. nedeľa po Päťdesiatnici. Apoštol Filip, diakon

Čítania: 2 Kor 11, 31 –12, 9, zač. 194; lk 6, 31 – 36, zač. 26

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

Hra bludisko je veľmi obľúbená. Často ju používam pri vyučovaní ná-
boženstva. Dôležitý je začiatok bludiska, ale ešte dôležitejší koniec. Nie 
všetkým sa podarí na prvýkrát prísť do konca. Podobne je to s láskou 
k ľuďom. Východiskový bod je známy: milovať nielen priateľov, ale aj 
nepriateľov. Ježiš to často prízvukoval a nakoniec aj svojím životom 
dokázal. Veľmi dobre vieme, čo máme robiť. Ale čo s nepriateľmi? Ako 
to uskutočniť? Ocitáme sa v bludisku lásky aj nenávisti. Čo je správne? 
Láska. Čo robíme? Nenávidíme. Prežil som autohaváriu, ktorú som 
nespôsobil. Bol som obvinený, že som ju zapríčinil. Krv mi vrela v žilách. 
Cítil som veľkú krivdu, zažil som nepriateľstvo. Ježiš mi hovoril: „Miluj, 
odpúšťaj. Nesmieš nenávidieť.“ Veľa som bojoval, prosil, modlil sa, až 
prišiel vytúžený pokoj. Nakoniec som pochopil, že pokoj prišiel s mojím 
postojom. Chcem milovať, chcem odpustiť. Milovať je niekedy ťažké, 
byť milosrdný ešte ťažšie, ale odpustiť najťažšie. Nie však nemožné. 
Láska je skúškou našej viery. Ak láska bude v bludisku nášho života 
začiatkom, pokračovateľkou aj koncom, nemusíme sa ničoho báť. 
Ak sa však aj napriek tomu ešte stále pýtame, aký zmysel má milovať 
niekoho, kto nás nenávidí alebo sa správa nevďačne, pozrime sa na 
nášho nebeského Otca. Prejavuje svoju lásku aj nevďačným a zlým. 
Máme ho teda napodobňovať v tejto veľkodušnej láske, ktorá každé-
mu dáva nádej na zmenu života.

Liturgia: hlas 2. evanjelium na utierni ôsme. Predobrazujúce anti-
fóny a blaženstvá. ostatné menlivé časti z hlasu – s. 144 (186)

rastislav Firment

na KaŽdý deŇ – 41. týŽdeŇ
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tento príbeh je skutočný a deje sa 
veľmi často. Ľudská zbabelosť 
a pohodlnosť víťazí nad charak-

terom človeka a jediný výsledok toho 
všetkého je smrť.

Lucia bola moderné mladé dievča. Doma 
chodila každú nedeľu do chrámu a žila 
v zásade v súlade s prikázaniami. Všetko 
sa zmenilo, keď sa rozhodla aj proti vôli 
rodičov odísť študovať do Veľkej Británie. 
Bola tam sama, a preto jej padla vhod 
skupina slovenských a českých študentov, 
ktorí sa stretávali v študentskom bare. 
Jeden z nich ju očaril. Vysoký Pražan 
atletickej postavy mal tmavé vlasy i oči. 
Začali spolu chodiť na rande a čoskoro 
sa rozhodli pre spoločné bývanie a samo-
zrejme aj sex. Bála sa, čo na to povedia 
rodičia, a tak užívala antikoncepciu, aby 
neotehotnela. Jej zdravotný stav sa však 
zmenil. Ochorela a lekár jej nariadil anti-
koncepciu vysadiť. O štyri týždne zistila, 
že je tehotná.

Váhala, čo urobiť. Celý život bola proti 
potratom, ale teraz? Čo povedia rodičia, 
keď zistia, že ich milovaná dcéra ich po 
celý čas klamala a naplno si užívala v ne-
mravnom spoločenstve s iným mužom? 
Ako dokončí školu s dieťaťom na krku? 
Neostane zasa sama? Postupne tieto vý-
čitky prechádzali do klamných myšlienok. 
Čo bude mať dieťa z matky, ktorá naň pre 
školu nebude mať čas? Ako bude dieťa 
vyrastať bez otca a rodiny? Ako bude 
vnímať odsúdenie a odlúčenie od starých 
rodičov? Nebude mu vyčítať, čo preň 
musela obetovať?

Na konci toho ťažkého dňa bola roz-
hodnutá – pre ňu, ale hlavne pre dieťa 
bude lepšie, keď sa táto nočná mora 
skončí. Nechcela o tom s nikým hovoriť. 
Zašla za gynekológom a oznámila mu 
svoje rozhodnutie, že chce ísť na potrat. 
Neodvrával, nepresviedčal. Bol chápavý 
a to ju upokojilo. Vedela, že koná správ-
ne. Veď by jej to povedal, keby nie! Keďže 
bola v ranom štádiu tehotenstva, ponú-

kol jej operačný zákrok alebo chemický 
potrat. Rozhodla sa zvoliť si chemický 
potrat, pretože sa jej zdal prirodzenejší 
ako umelý. Zároveň nechcela, aby sa jej 
to psychicky veľmi dotklo.

V stredu ráno zašla do nemocnice, kde 
vyplnila viacero formulárov, a zdravotná 
sestra jej dala tabletku, ktorá po užití 
zastavila tehotenstvo. O dva dni sa mala 
ukázať a užiť ďalšie tabletky. Prvých pár 
hodín mala také veľké kŕče, aké dovtedy 
nezažila, sprevádzané kontrakciami, a asi 
po 5 – 6 hodinách začala krvácať a vra-
cať. Veľmi sa bála, ako to dopadne, keďže 
bolesti vôbec neustupovali. Pri krvácaní 
spolu s krvou vychádzali z maternice aj 
väčšie kusy sliznice a samozrejme aj die-
ťa, ktoré nechcela vidieť. Celý čas sedela 
na toalete a potom jednoducho spláchla.

Večer už mala len minimálne kŕče 
a všetko sa vrátilo do normálu. Keď o týž-
deň prišla na kontrolu, lekár jej oznámil, 
že potrat prebehol v poriadku a maternica 
sa úplne vyčistila. Cítila sa veľmi dobre, 
psychicky aj fyzicky. No dúfala, že v bu-
dúcnosti sa jej už nič podobné nestane. 
Celý tento úsek života vymazala zo svojej 
pamäti. Akoby sa nič nestalo. Necítila 
ani najmenšiu výčitku, keď sa pozrela na 
toaletu, kde ukončila život svojho dieťaťa. 
Veď to bolo predsa to najlepšie, čo pre 
neho mohla urobiť. Aký ťažký a nepríjem-
ný život by ho čakal! Ona predsa ešte nie 
je zrelá na to, aby sa stala matkou...

Jej osud je osudom dnešnej generácie, 
ktorá už nedokáže rozlišovať medzi dob-
rom a zlom. Generácie, ktorá je tak silno 
ovplyvnená kultúrou smrti, že stratila 
vlastné svedomie. Generácie, ktorá natoľ-
ko popierala Boha v človeku, až zmazala 
naše vlastné človečenstvo. Stali sme sa 
synmi najväčšieho vraha všetkých čias – 
Adolfa Hitlera. Zabíjame bez pocitu viny 
a toto besnenie považujeme za šľachet-
né a dobré nielen voči sebe, ale aj voči 
ľudstvu i vlastným obetiam. Nech nám je 
Boh milosrdný! n

Synchronizácia okrem iných ďalších 
významov znamená časovú zhodu, zlade-
nosť dvoch alebo viacerých javov, alebo 
procesov. Pre fungovanie istých procesov 
je nevyhnutne dôležitá. Aj v bežnom 
živote. Napríklad pri chôdzi. Dvaja ľudia, 
ktorí sa navzájom držia a kráčajú vedľa 
seba, sa potrebujú zladiť. Málokedy je to 
tak, že menší alebo slabší sa prispôsobuje 
väčšiemu a silnejšiemu. No aj to sa stáva.

Dnes ma potešil pohľad na muža 

s maličkým chlápätkom, ktorí spoločne 
schádzali po schodoch. Otec svojho 
potomka učil chodiť tak, aby nový krok 
urobil na ďalší schod. A robil to spolu 
s ním. Aj keď to zatiaľ bolo nad sily synáto-
ra, snažil sa svoje kroky naťahovať a otec 
tempo spomaľovať, aby to spolu zvládli. 
Dokonalá synchronizácia pohybu. Jeden 
aj druhý pre to urobili všetko, čo bolo v ich 
možnostiach.

Dada Kolesárová

Pred nami je ďalší krok

PríBehy do ŽIvota

Len pre istotu
Jeremy

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

IKONY KTORÉ POTEŠIA NIELEN O I, ALE I DUŠU
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Nedávno sme sa pri biblickom štúdiu 
s mojimi priateľmi zamýšľali nad 
pokáním a hľadali v Božom slove, 

ako má skutočné pokánie vyzerať. Jednu 
z vecí, ku ktorej sme dospeli, vyjadruje 
skúsenosť židov, ktorí sa pod vedením 
Ezdráša vrátili z vyhnanstva. Prišli do 
Jeruzalema s vedomím, že im Boh preja-
vil obrovskú milosť, keď im odpustil ich 
neveru, keď ich nezahubil, ale zachoval ich 
a oni sa smeli vrátiť. Zrazu zistia, že mnohí 
z mužov majú za ženy pohanky, a teda 
vážne prestúpili Zákon. Ezdráš si 
roztrhne rúcho, je vydesený, plače 
pred Bohom. Vie, že už predtým 
to bolo veľké Božie zľutovanie. 
Čo teraz, keď sa zase ukázal ich 
hriech... Toto sa už nedá len 
tak ľahko odpustiť. Vtedy sa 
ozve Šekanja a uprostred tejto 
beznádeje a strachu z Božieho 
trestu povie: „Ešte je nádej 
pre Izrael“ (Ezd 10, 2). Nato 
sa rozhodnú, že zvolajú ľud 
a zaviažu sa zmluvou, že 
spomedzi seba odstránia 
každú pohanskú ženu, ako 
aj deti, ktoré porodila. Tak aj 
spravia. Keď dôjde k realizá-
cii tejto slávnostnej zmluvy, 
Písmo vraví, že sa celý ľud 
triasol – nielen „pre samotnú 
vec“, ale i pre „lejaky“. Dážď je 
v Izraeli a aj v biblických textoch 
takmer vždy prejavom požehnania. Ak Boh 
chcel potrestať ľud alebo mu ukázať, že sa 
hnevá, odoprel mu vlahu. Teraz je to na-
opak – lejak nám ukazuje, že Boh sa tešil 
z toho, že jeho ľud chcel byť pred ním čistý. 
Všimnime si, že lejak prišiel ešte predtým, 
ako začali zmluvu realizovať. Bohu stačilo, 
že sa zaviazali.

Pokánie židov teda nespočívalo len vo 
vedomí hriechu ani v roztrhnutom rúchu, 
ani v plači, ale v tom, že sa rozhodli s tým-
to hriechom čosi spraviť. Toto rozhodnutie 
nebolo len „slávnostným táraním“, ale 
pevným rozhodnutím, na ktoré sa dalo 
spoľahnúť. Keď pri spovedi vyznávaš, že ti 
je ľúto, tvoje slová majú obsahovať aj kon-
krétne rozhodnutie, ako s týmto hriechom 
naložíš. Samotné konštatovanie nestačí.

V Písme sa neraz spomína slovo zhliadol 
vo význame „Boh zhliadol na trápenie 

svojho ľudu“... alebo ako prosba: „Pane, 
zhliadni na nás...“ V Knihe Exodus pri po-
volaní Mojžiša Boh hovorí: „Dobre som si 
všimol útrapy môjho ľudu v Egypte...“ (Ex 
3, 7 – EP). To, že si Boh „všimol“, nezna-
mená len pasívne konštatovanie, že to vidí. 
Keď slovesá typu všimol – videl – zhliadol 
hovoria o Bohu, vyjadrujú zároveň fakt, že 
Boh vidí a už aj začal konať. Veď vo chvíli, 
keď hovorí, že si všimol trápenie, už dávno 
zázračne uchránil Mojžiša pred smrťou, 
vychoval si ho a pripravil mnoho iného na 

veľký exodus. Keď prosíme: 
„Bože, zhliadni...“, nechceme 
sa len pochváliť. Naopak, 
žiadame, aby aj konal v náš 
prospech.
Z uvedeného je zjavné, 

že slovo v Biblii nie je len 
pasívnym konštatovaním. 
Obsahuje aj reakciu, roz-
hodnutie, na ktoré sa dá 
spoľahnúť a o ktorom netreba 
vôbec pochybovať. Podobným 
slovom je práve tak často 
opakované amen. Predstavte 
si, že by ste niekomu sľúbili 
pomoc a zabudli na to. Han-
bili by ste sa. A tak by ste 
si dohodli iný termín, ale aj 
na ten by ste zabudli. To by 
sa opakovalo zopárkrát. Váš 

sľub by už minimálne tento 
človek nebral ani trocha vážne. Keby o vás 
povedal, že ste ľahkovážny, mal by pravdu. 
Lenže presne tak isto hovoríme Bohu svoje 
amen, bezmyšlienkovite a bez vedomia 
záväzku, ktorým tým na seba berieme. 
Hovoríme amen po Otčenáši a Boh sa teší, 
že budeme vytvárať tu na zemi jeho kráľov-
stvo lásky, že budeme oslavovať jeho meno 
čestným životom, že budeme odpúšťať... 
Teší sa, žiaľ, často márne. Povedali sme 
čosi a hneď na to aj zabudli.

Slávnostná liturgická atmosféra či nápev 
nás môžu odviesť od vedomia toho, že tu 
nejde o nejakú pieseň, ale o jasné slovo, 
s ktorým sa spája aj zodpovednosť, aby 
„áno bolo aj áno a nie bolo nie“. Kedy-
koľvek počas slávenia (aj mimo neho) 
vyriekneš ono klasické amen, vyjadruješ 
tým nielen súhlas s povedaným, ale predo-
všetkým fakt, že podľa toho ideš od toho 
okamihu žiť. n

Význam slova amen pozná takmer každý. Znamená súhlas, potvrdenie – 
tak je, súhlasím. A predsa nejde len o suché konštatovanie potvrdenia.

Prepodobný otec  
a vyznávač Charitón 

Charitón pochádzal z malo-
ázijského mesta Ikónium, 

kde sa narodil okolo roku 250 po 
Kristovi. Za rímskeho cisára aure-
liána (270 – 275) bol obvinený, že 
vyznáva kresťanskú vieru. Keďže sa 
jej odmietol vzdať, bili ho palicami 
dovtedy, kým mu nebolo vidno 
vnútornosti a mäso sa nezačalo 
oddeľovať od kostí. mučitelia ho 
nechali na pokoji, lebo si mysleli, že 
zomrie. Keď sa uzdravil, usilovali sa 
donútiť ho k zapretiu viery pomo-
cou ohňa, ale znova bezvýsledne. 
medzitým aurelián zomrel a nový 
rímsky cisár tacitus (275 – 276) vydal 
rozkaz prepustiť všetkých kresťanov 
na slobodu. takto sa charitón stal 
vyznávačom.

Po týchto udalostiach sa rozho-
dol odísť do Jeruzalema a žiť tam 
ako pustovník. Po ceste ho však 
prepadli zbojníci, odvliekli ho do 
svojej jaskyne, zviazali ho a chceli 
ho zabiť. Počas ich krátkej neprítom-
nosti vliezol do jaskyne jedovatý 
had, opil sa vínom zo suda a potom 
všetko vyvrátil spolu s jedom. Keď 
sa zbojníci napili otráveného vína, 
všetci pomreli. charitón sa vyma-
nil z pút, ale zostal v jaskyni viesť 
mníšsky život. Postupne sa k nemu 
pripojilo toľko mužov, až tam založil 
monastier.

Časom zatúžil po samote, preto 
odišiel k Jerichu. aj tam sa však 
postupne k nemu pripojilo toľko 
mužov, až vznikol druhý monastier. 
rovnaká situácia sa zopakovala, keď 
sa presťahoval k Betlehemu.

napokon sa znova utiahol do 
samoty a tam okolo roku 350 po 
Kristovi v pokoji odovzdal svoju 
dušu Pánovi.

marcel Gajdoš

Zo ŽIvota Svätých

Amen – tak je!
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tomáš – jeden z Dvanástich, 
ktorých si vybral priamo Ježiš. Pri 
pohľade na jeho ikonu sa dnes 

zamyslíme nad touto postavou dejín 
spásy, nad touto osobnosťou novozákon-
ných udalostí. Všetky zoznamy apoštolov 
v Novom zákone obsahujú aj jeho meno. 
V prvých troch evanjeliách je umiestnený 
vedľa Matúša, kým v Skutkoch apošto-
lov vedľa Filipa. Jeho meno v hebrejčine 
znamená „dvojča“. Jánovo evanjelium mu 
na viacerých miestach dáva práve túto 
prezývku – Didymus (gr. dvojča). Príčina 
tohto prímenia nie je známa.

Evanjeliá ponúkajú viaceré rysy jeho 
osobnosti. Jánovo evanjelium ich zopár 
vyobrazuje. Prvý rys sa týka výzvy, ktorú 
dal ostatným apoštolom, keď sa Ježiš 
rozhodol ísť do Betánie, aby tam vzkrie-
sil Lazára, a tak sa nebezpečne priblížil 
Jeruzalemu. Vtedy povedal Tomáš učení-
kom: „Poďme aj my a umrime s ním“ (Jn 
11, 16). Odhodlanie nasledovať Ježiša 
je skutočne príkladné a ponúka vzácne 
ponaučenie: úplne priľnúť k Ježišovi, sto-
tožniť sa s ním až po vôľu deliť sa s ním 
o vrcholnú skúšku smrti. V skutočnosti 
najdôležitejšou vecou je nikdy sa neod-
deliť od Ježiša. Evanjeliové „nasledovať“ 
znamená, kam zamieri Ježiš, tam musí 

ísť aj jeho učeník. Takýto má byť život 
kresťana. Strávený spolu s Ježišom. Svätý 
Pavol píše niečo podobné Korinťanom: 
„Ste tak v našich srdciach, že s nami 
umierate aj žijete“ (2 Kor 7, 3). To, čo sa 
uskutočňuje medzi apoštolom Pavlom 
a jeho kresťanmi, musí samozrejme platiť 
pre vzťah kresťan – Ježiš: umierať spolu, 
žiť spolu, prebývať v jeho srdci, tak ako 
on prebýva v našich.

Druhá Tomášova črta je zaznamena-
ná pri Poslednej večeri, keď Ježiš povie 
o svojom blízkom odchode: „A cestu, kam 
idem, poznáte“ (Jn 14, 4). Tomáš sa vtedy 
ozve: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože 
môžeme poznať cestu?“ (Jn 14, 5). Jeho 
malá chápavosť je pre Ježiša príležitosťou 
vysloviť slávnu „definíciu“: „Ja som cesta, 
pravda a život“ (Jn 14, 6). Keď počuje-
me tieto slová, môžeme si predstaviť, že 
stojíme pri Tomášovi. Ježiš to hovorí aj 
nám a aj my máme právo od Ježiša žiadať 
vysvetlenia. Veľakrát mu nerozumieme. 
Majme odvahu povedať: „Nerozumiem 
ti, Pane. Počúvaj ma, pomôž mi chápať.“ 
Toto je pravá modlitba – rozprávanie sa 
s Ježišom – dôveryplný postoj človeka, 
ktorý očakáva svetlo a silu od toho, ktorý 
je schopný ich darovať.

Najznámejšia je udalosť s neveriacim 

Tomášom, ktorá sa odohrala osem dní 
po vzkriesení. V podstate sa z týchto slov 
vynára presvedčenie, že Ježiš sa už dá 
rozpoznať ani nie tak podľa tváre, ako 
podľa rán, v ktorých sa odhaľuje, do akej 
miery nás miloval. V tomto sa apoštol ne-
mýli. V súvislosti s týmito ranami vyslovil 
apoštol Tomáš najkrajšie vyznanie viery 
v celom Novom zákone: „Pán môj a Boh 
môj“( Jn 20, 26 nn).

Svätý apoštol Tomáš nás svojím životom 
posilňuje v neistotách. Ukazuje, že každá 
pochybnosť môže dôjsť ponad každú 
neistotu do svetlého konca a že pravým 
zmyslom zrelej viery v Ježiša je aj napriek 
ťažkostiam pokračovanie na ceste priľnu-
tia k nemu. n

KNIHA:  
DAN DRÁPAL –
ÚvAhy NAD žALmy  
(1. kNihA žALmŮ)

Pri nejednom rozhovore 
na margo Biblie si vypo-
čujem chronicky známu 
poznámku: „Ale keď ja toľkým veciam v Biblii 
nerozumiem. Ako ju mám čítať?“ Iste, nie všetko 
je pochopiteľné bez štúdia, a na to zase neraz 
niet času a (priznajme si) ani ochoty. Kniha Dana 
Drápala mi teda príde ako ideálna pomôcka 
pre každého, kto chce rásť vo vzťahu s Bohom 
na základe denného kontaktu s Božím slovom. 
Kniha ponúka 3 – 4-stránkové úvahy o žalmoch, 
pričom je ideálne skĺbený historický, textologický 
i duchovný rozmer. Z „odborného súdka“ nájdete 
v texte len to, čo autor potrebuje na ilustráciu 
duchovnej pravdy, ktorou prináša povzbudenie, 
potešenie, ale i usvedčenie a ponuku na nápravu. 
Sympatická je aj snaha viesť čitateľa k osobnej 
modlitbe a hlbšiemu vzťahu s Ježišom. 

Valéria Juríčková

FILM: 
LAst ChANCe hARvey 
(PosLeDNÁ šANCA, 
hARvey!)

Dustin Hoffman je zná-
my bravúrnym filmovým 
stvárňovaním ľudí zo sku-
točného sveta. Jeho nový film Posledná šan-
ca, Harvey! nie je žiadnou výnimkou. Film je 
príbehom, v ktorom Harvey, starnúci jazzový 
skladateľ, nadobúda pocit nepotrebnosti, 
staroby a neúspechu. No láska a zmysel života 
je aj v starobe. To Harvey zistí pri zvláštnom 
stretnutí so „starou dievkou“ Kate, ktorej život 
je taktiež plný stereotypu a hľadania životného 
naplnenia. Prežijú nezabudnuteľnú noc, ktorá 
im ukáže, že aj v ich veku existuje láska a život 
má zmysel. Chytí sa Harvey svojej poslednej 
šance na zmysluplný život? Film poukazuje na 
nezmyselnosť súčasnej konzumnej spoločnos-
ti, ktorá núti ľudí odsúvať na kraj spoločnosti 
všetkých, ktorí sú nám práve nepotrební.

Lukáš Petruš

HUDBA:  
kAtkA koščovÁ – 
NebotRAseNie

Nový album speváčky 
Katky Koščovej sa dá 
nazvať prelomovým a zásadným nielen pre 
ňu samu, ale aj pre fanúšikov, ktorí od Katky 
nutne nečakajú „silné rádiovky“, ale predo-
všetkým muziku jej vlastnú. A práve tento 
bluesovo-jazzovo-šansónový album okrem 
toho, že naozaj vonia umením, je odrazom 
Katkinho cítenia muziky. Z albumu dýcha 
„živá hudba“, čo je zásluha skvelých hudob-
níkov. Po textovej stránke prichádza Katka 
na hudobnú scénu s tým, čo dnešnej hudbe 
chýba – s príbehom a poéziou, ktorá je pod-
farbená Katkiným skvelým hlasom. Napriek 
žánrovej vyhranenosti nie je tento album 
iba znôškou podobných pesničiek či kópiou 
počutého. Nerada porovnávam, ale v tomto 
albume je čosi hegerovsko-cohenovské, a to 
je pre umelca skôr pocta.

Martina Poláková

Jozef GAČA

ZamySlenIe nad IKonou

Apoštol Tomáš
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 28.09. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka P 07.45 Pri káve P 08.45 Štúdio 
špeciál – Ap. návšteva Sv. Otca Benedikta 
XVI. v ČR P 12.30 Gen. audiencia 13.50 
Poézia 14.15 Pri káve 15.00 Medzi nebom 
a zemou 15.45 Otec Frano z Malesije 
16.20 Bez strachu17.00 Štúdio špeciál – 
Ap. návšteva Benedikta XVI. v ČR P 18.00 
Putovanie kalváriami P 18.05 Môj názor P 
18.30 Rozprávočka P 18.45 Z prameňa P 
19.00 Octava dies 19.35 Poézia 20.00 
Správy P 20.10 Mikrodokument P 20.15 
Návratka 20.30 U Pavla P 22.00 Pri káve 
22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 29.09. (utorok)  07.00 Sv. omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 
07.45 Pri káve P 08.30 Starý zákon (39) 
å 09.00 Doma v rodine 10.00 Správy 
10.10 Mikrodokument 10.30 U Pavla 
12.00 Anjel Pána 12.30 Orientácie 13.05 
Bioetika – Prevencia proti AIDS (5) 13.35 
Octava dies 14.15 Pri káve 15.00 Storočie 
reforiem – Západná schizma15.30 Poltón 
16.00 Rehoľná abeceda 16.20 Starý zá-
kon (39) å 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 
Putovanie kalváriami 18.05 Mestečko 
nádeje 18.30 Rozprávočka P 18.45 
Z prameňa P 19.00 Več. univerzita 20.00 
Správy P 20.10 Mikrodokument P 20.15 
Návratka 20.30 Stretnutia s Ježišom 
21.15 Večer s Danielom Hevierom 22.00 
Pri káve 22.45 Doma na dôchodku 23.45 
Správy 23.55 Z prameňa
 30.09. (streda)  07.00 Sv. omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 
07.45 Pri káve P 08.30 Mestečko nádeje 
09.00 Doma v Cirkvi 10.00 Správy 10.10 
Mikrodokument 10.30 Gen. audiencia 
P 12.00 Anjel Pána 12.35 Vlastná cesta 
13.05 Môj názor 13.20 Saleziánsky 
magazín 13.50 Poézia 14.15 Pri káve 
15.00 Gospel párty 15.55 Z prameňa 
16.20 Klbko 17.00 Doma v histórii P 
18.00 Putovanie kalváriami 18.05 Ichtis 
18.30 RozprávočkaP 18.40 Z prameňa P 
18.55 Večer s Danielom Hevierom 20.00 
Správy P 20.10 Mikrodokument P 20.15 
Návratka 20.30 Poltón klub P 21.30 
Prehľad kat. periodík P 21.40 Rehoľná 
abeceda 22.00 Pri káve 22.45 Doma 
v rodine 23.45 Správy 23.55 Z prameňa 
 01.10. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka 07.45 Pri káve P 08.30 Ichtis 
08.55 Prehľad kat. periodík 09.00 Doma 
v histórii 10.00 Správy 10.10 Mikrodo-
kument 10.30 Moja misia å11.30 
Otec Frano z Malesije 12.00 Anjel Pána 
12.30 Več. univerzita 13.15 Luxáreň 
13.40 Vlastná cesta 14.15 Pri káve 15.00 
U Pavla 16.20 Modlitba posv. ruženca P 
17.00 Doma v kultúre P 18.00 Putovanie 
kalváriami 18.05 Kniha P 18.30 Rozprá-
vočka P 18.45 Z prameňa P 19.05 Poézia 
19.25 Storočie reforiem – Záp. schizma 
20.00 Správy P 20.10 Mikrodokument P 
20.15 Návratka 20.30 Poltón P 21.00 
Orientácie 21.30 FILMiX å 22.00 Pri 
káve 22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 02.10. (piatok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka 07.45 Pri káve P 08.30 Klbko 
09.00 Doma v kultúre 10.00 Správy 
10.10 Mikrodokument 10.30 Otec Frano 
z Malesije 11.00 Katechéza 11.30 Bioetika 
(5) 12.00 Anjel Pána 12.20 Večer s D. 
Hevierom 13.20 Storočie reforiem – Záp. 
schizma 13.45 Kniha 14.15 Pri káve 
15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20 
Poltón klub 16.20 Modlitba posv. ruženca 
P 16.40 Rehoľná abeceda 17.00 Doma na 
dôchodku P 18.00 Putovanie kalváriami 
18.05 Môj názor 18.30 Rozprávočka P 
18.45 Z prameňa P 19.00 Octava dies 
19.30 Storočie reforiem – Katolícke 

reformy P 20.00 Správy P 20.10 Mikro-
dokument P 20.15 Návratka 20.30 Moja 
misia å 21.30 Štúdio AHA! 22.00 Pri 
káve 22.45 Doma v histórii 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 03.10. (sobota)  07.00 Detský ruženec 
(1) P 07.30 Poznaj svoju vieru – Cir-
kev P 08.00 Centrum nápadov P 08.40 
Spravodajský súhrn P 09.00 UPéCé café 
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 Stretnutia s Ježišom 
14.15 Moja misia å 15.15 Návratka 
15.30 Več. univerzita 16.15 Rehoľná 
abeceda 16.30 Ichtis 17.00 Otec Frano 
z Malesije 17.30 FILMiX å  18.00 
Luxáreň P 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Klbko 19.00 Orientácie 19.25 Katechéza 
20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Prehľad 
kat. periodík 20.30 Tandem kvíz špeciál P 
21.15 Bioetika – Legalizácia eutanázie 
(6) P 21.45 Vlastná cesta 22.15 Storočie 
reforiem – Kat. reformy 22.45 Poltón klub 
23.45 Spravodajský súhrn
 04.10. (nedeľa)  07.00 Detský ruženec (1) 
07.30 Poznaj svoju vieru – Cirkev 08.00 
Ichtis – antivírus pre deti P 08.25 Tandem 
kvíz špeciál 09.05 Katechéza 09.30 Luxá-
reň 10.00 Svätá omša P 11.15 Stretnutia 
s Ježišom 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia 
P 12.50 U Pavla 14.15 Štúdio AHA! 14.45 
Mestečko nádeje 15.00 Detský ruženec 
(1) 15.30 Poznaj svoju vieru 15.55 Ichtis 
16.20 Moja misia å 17.30 Octava dies 
P 18.00 Poltón 18.30 Rozprávočka P 
18.45 Katechéza P 19.15 Vlastná cesta 
19.45 Môj názor 20.00 Spravodajský 
súhrn 20.15 Návratka 20.30 Dobrý 
pastier P 21.00 Več. univerzita P 21.55 
UPéCé live 22.55 Gospel párty 23.50 
Spravodajský súhrn
 05.10. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka P 07.45 Pri káve P 08.30 Poznaj 
svoju vieru – Cirkev 09.00 Doma na dô-
chodku 10.00 Spravodajský súhrn 10.30 
Bioetika (6) 11.00 Poltón klub 12.00 Anjel 
Pána 12.30 Gen. audiencia 13.50 Poézia 
14.15 Pri káve 15.00 Stretnutia s Ježišom 
15.45 Dobrý pastier 16.20 Modlitba posv. 
ruženca P 17.00 Doma v rodine P 18.00 
Putovanie kalváriami P 18.05 Môj názor 
P 18.30 Rozprávočka P 18.45 Z prameňa 
P 19.00 Octava dies 19.35 Poézia 20.00 
Správy P 20.10 Mikrodokument P 20.15 
Návratka 20.30 U Nikodéma P 22.00 Pri 
káve 22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 06.10. (utorok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka 07.45 Pri káve P 08.30 Detský 
ruženec (1) 09.00 Doma v rodine 10.00 
Správy 10.10 Mikrodokument 10.30 
U Nikodéma 12.00 Anjel Pána 12.30 
Orientácie 13.05 Bioetika (6) 13.35 
Octava dies 14.15 Pri káve 15.00 Storočie 
reforiem – Kat. reformy 15.30 Poltón 
16.00 Rehoľná abeceda 16.20 Modlitba 
posv. ruženca P 17.00 Doma v Cirkvi 
P 18.00 Putovanie kalváriami 18.05 
Mestečko nádeje 18.30 Rozprávočka P 
18.45 Z prameňa P 19.00 Več. univerzita 
20.00 Správy P 20.10 Mikrodokument P 
20.15 Návratka 20.30 Medzi nebom 
a zemou P 21.15 Tandem kvíz špeciál 
22.00 Pri káve 22.45 Doma na dôchodku 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 07.10. (streda)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka 07.45 Pri káve P 08.30 Cen-
trum nápadov 09.00 Doma v Cirkvi 
10.00 Správy 10.10 Mikrodokument 
10.30 Gen. audiencia P 12.00 Anjel 
Pána 12.35 Vlastná cesta 13.05 Môj 
názor 13.20 Saleziánsky magazín 13.50 
Poézia 14.15 Pri káve 15.00 Gospel 
párty 15.55 Kniha 16.20 Modlitba posv. 

ruženca P 17.00 Doma v histórii P 18.00 
Putovanie kalváriami 18.05 Ichtis 18.30 
Rozprávočka P 18.45 Z prameňa P 19.05 
Tandem kvíz špeciál 20.00 Správy P 20.10 
Mikrodokument P 20.15 Návratka 20.30 
UPéCé live P 21.30 Prehľad kat. periodík 
P 21.40 Rehoľná abeceda P 22.00 Pri 
káve 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 08.10. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka 07.45 Pri káve P 08.30 Ichtis 
08.55 Prehľad kat. periodík 09.00 Doma 
v histórii 10.00 Správy 10.10 Mikrodo-
kument 10.30 Moja misia å 11.30 
Dobrý pastier 12.00 Anjel Pána 12.35 Več. 
univerzita 13.10 Luxáreň 13.45 Vlastná 
cesta 14.15 Pri káve 15.00 U Nikodéma 
16.20 Modlitba posv. ruženca P 17.00 
Doma v kultúre P 18.00 Putovanie kalvá-
riami 18.05 Kniha 18.30 Rozprávočka P 
18.45 Z prameňa P 19.05 Poézia 19.25 
Storočie reforiem – Kat. reformy 20.00 
Správy P 20.10 Mikrodokument P 20.15 
Návratka 20.30 Saleziánsky magazín 
21.00 Orientácie P 21.30 FILMiX å 
22.00 Pri káve 22.45 Doma v Cirkvi 23.45 
Správy 23.55 Z prameňa
 09.10. (piatok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka 07.45 Pri káve P 08.30 Centrum 
nápadov 09.00 Doma v kultúre 10.00 
Správy 10.10 Mikrodokument 10.30 
Dobrý pastier 11.00 Katechéza 11.30 
Bioetika (6) 12.00 Anjel Pána 12.35 
Tandem kvíz špeciál 13.20 Storočie refo-
riem – Kat. reformy 13.45 Kniha 14.15 Pri 
káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20 
Poltón klub 16.20 Modlitba posv. ruženca 
P 17.00 Doma na dôchodku P 18.00 
Putovanie kalváriami 18.05 Môj názor 
18.30 Rozprávočka P 18.45 Z prameňa P 
19.00 Octava dies 19.30 Storočie reforiem 
– Európa pred Tridentským koncilom P 
20.00 Správy P 20.10 Mikrodokument P 
20.15 Návratka 20.30 Moja misia – ma-
gazín P å 21.30 Štúdio AHA! 22.00 Pri 
káve 22.45 Doma v histórii 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 10.10. (sobota)  07.00 Detský ruženec (2) 
P 07.30 Mestečko nádeje P 07.45 Poznaj 
svoju vieru – Svätá omša P 08.15 Klbko 
P 08.40 Spravodajský súhrn P 09.00 
UPéCé live 10.00 Štúdio AHA! P 10.30 
Gospel párty P 11.30 Poltón 12.00 Anjel 
Pána 12.25 Prehľad kat. periodík 12.30 
Mariánska sobota 13.30 Medzi nebom 
a zemou 14.15 Moja misia å 15.15 
Návratka 15.30 Večerná univerzita 16.00 
Rehoľná abeceda 16.30 Ichtis 17.00 
Dobrý pastier 17.30 FILMiX å18.00 
Luxáreň 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Klbko 19.00 Orientácie 19.25 Katechéza 
20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Prehľad 
kat. periodík 20.30 Milosrdenstvo – nádej 
pre svet P 21.15 Bioetika – Paliatívna 
medicína (7) P 21.45 Vlastná cesta 
22.15 Storočie reforiem – Európa pred 
Tridentským koncilom 22.45 Poltón klub 
23.45 Spravodajský súhrn
 11.10. (nedeľa)  07.00 Detský ruženec 
(2) 07.30 Poznaj svoju vieru – Svätá 
omša 08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 
08.20 Milosrdenstvo – nádej pre svet 
09.00 Priamy prenos z Múzea dopravy 
v Bratislave P 12.00 Anjel Pána P 12.30 
Poézia P 12.50 U Nikodéma 14.15 Štúdio 
AHA! 14.45 Klbko 15.00 Detský ruženec 
(2) 15.30 Poznaj svoju vieru 15.55 Ichtis 
16.20 Moja misia å 17.30 Octava dies 
P 18.00 Saleziánsky magazín 18.30 
Rozprávočka P 18.45 Katechéza P 19.15 
Vlastná cesta P 19.45 Môj názor 20.00 
Spravodajský súhrn 20.15 Návratka 
20.30 Cirkev kmeňového spoločenstva 
v Nágsku P 21.00 Večerná univerzita P 
21.55 UPéCé live 22.55 Gospel párty 
23.50 Spravodajský súhrn

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 – 
Študentské šapitó; UT – Duchovný 
obzor; ST – Lupa; ŠT – História a my; 
PI – Úv hovor) 22.00 Večerná hu-
dobná relácia (PO – Počúvaj srdcom, 
UT – V modrom tieni, ST – Pohoda 
s klasikou, ŠT – 1. v mesiaci – Hudob-
né 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 Ko-
lotoč 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 Infolu-
men I. 18.00 Emauzy 19.00 Ruženec 
pre Slovensko 20.00 Infolumen II. 
20.15 Rádio Vatikán 20.30 Od ucha 
k duchu 23.00 Pod vankúš 23.30 
Infolumen I. r
Nedeľa 00.00 Reprízy relácií 03.30 
Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes. 

a slov.) 05.30 Raňajší hudobný blok 
05.45 Ranné chvály 06.00 Ranné 
spojenie 08.30 Svetielko plus 10.00 
Effeta, otvor sa! 11.00 Fujarôčka 
moja 12.00 Anjel Pána, zamyslenie 
12.10 Hudobný aperitív 13.00 Lite-
rárna 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
 26.09. (sobota)  18.00 Emauzy – 
gréckokatolícka svätá liturgia 
z Prešova
 27.09. (nedeľa)  10.00 Návšteva 
Svätého Otca v Českej republike 
– svätá omša z Brna 14.00 Roz-
hlasová hra: Matka opustených (sv. 
Lujza) 15.00 Jednota v rodine aj 
v Cirkvi – hostia zo Sýrie: gréckoka-
tolícky kňaz Elias Zahlaoui a mystička 
Myrna Nazzourová 21.00 Putovanie 
za svätými – zaujímavé svedectvá 
i nevšedné príbehy
 28.09. (pondelok)  08.50 Návšteva 
Svätého Otca v Českej republike – 
svätá omša zo Starej Boleslavi
 04.10. (nedeľa)  14.00 Zo života 
do života
 10.10. (sobota)  18.00 Emauzy 
– Slávnostná svätá liturgia z ka-
tedrály Narodenia Presvätej 
bohorodičky v košiciach. Liturgiu 
slúži vladyka Milan Chautur. Spevom 
sprevádza Katedrálny zbor sv. Cyrila 
a Metoda, ktorý slávi 25. výročie 
svojho vzniku.

rádio Slovensko
PO – PI 05.21 Zamyslenie na dnešný 
deň; ST 19.20 Ekuména – spravodaj-
stvo zo sveta ekumény; ŠT 19.20 Rá-
dio Vatikán; PI 02.45 Rádio Vatikán r; 
SO 02.45 Rádio Vatikán r; NE 09.30 
Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty r
 27.09. (nedeľa)  09.30 Evanjelické 
služby Božie z cirkevného zboru 
Cerovo
 04.10. (nedeľa)  09.30 Rímskokato-
lícka sv. omša z Kostola Svätej rodiny 
v Bratislave-Petržalke
 11.10. (nedeľa)  09.30 Kresťanská 
nedeľa – rímskokatolícka svätá omša 
z Katedrály sv. Františka Xaverského 
v Banskej Bystrici
rádio regina – bratislava, ban-
ská 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 Kres-
ťanská nedeľa 17.10 Frekvencia M
 27.09. (nedeľa)  07.55 Z duše – Da-
niel Šovc: Čistota – pol života 
rádio regina košice
ST 21.00 Cesty r; NE 07.00 Liturgia 
(1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa 
– GKC, 3. – 5. nedeľa – iný program) 
09.30 Kresťanská nedeľa 17.10 
Frekvencia M
 11.10. (nedeľa)  07.00 Grécko-
katolícka svätá liturgia z Tichého 
Potoka
rádio Devín
NE 07.00 Musica sacra 13.00 Kres-
ťanská hudba 15.30 Slovo pre veria-
cich i neveriacich

JEDNOTkA
 27.09. (nedeľa)  10.00 Slávnostná 
svätá omša z Českej republiky  
– priamy prenos slávnostnej svätej 
omše z letiska Tuřany pri Brne pri 
príležitosti apoštolskej návštevy 
pápeža Benedikta XVI. v Českej re-
publike. 12.30 Benedikt XVI – Pápež 
z Nemecka – dokument
DVOJkA
 25.09. (piatok)  19.00 Atentáty, 
ktoré otriasli svetom – atentát na 
pápeža Jána Pavla II.
 26.09. (piatok)  07.05 Atentáty, 
ktoré otriasli svetom – atentát na 
pápeža Jána Pavla II. r

 27.09. (nedeľa)  16.05 Slovo – 
príhovor evanjelickej farárky Margity 
Dieovej 16.10 Orientácie – nábo-
ženský magazín zo života veriacich 
ECAV 23.20 Slovo r 23.25 Poltón 
– gospelová hitparáda
 28.09. (pondelok)  11.15 Vtedy na 
východe – dokument o neoverenom 
zázraku, ľuďoch a živote vo výcho-
doslovenskej dedine Litmanová. Púť 
v Litmanovej je v každú prvú nedeľu 
(po prvom piatku) v mesiaci. Hlavná 
púť je v auguste, keď sa slávi výročie 
prvého zjavenia. 13.10 Orientácie r
 04.10 (nedeľa)  13.25 Slovo 13.35 
Orientácie 23.25 Slovo r
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 Spolok SV. CyRIlA A mETodA

Naši jubilanti
V októbri si okrúhle životné jubileum pripomínajú títo 
naši členovia:
50 rokov: Anna Kopcsayová, Košice-Terasa; Michal 
Simčík, Sobrance
60 rokov: Božena Blahutová, Sečovce; Anna Roma-
nová, Nový Ruskov; Terézia Siváková, Svidník; Terézia 
Sotáková, Košice-Šaca
70 rokov: Anna Bačová, Sečovce; Zuzana Juhásová, 
Hnušovce nad Topľou; Helena Knapčáková, Radvaň nad 
Laborcom; Jozef Lipovský, Strážske; Mária Lunterová, 
Poprad; František Potočňák, Lesíček; Oľga Sekeľová, 
Prakovce; Helena Semanová, Dlhé Klčovo
75 rokov: Anna Baleková, Horňa; Viera Ferenčíková, 
Sečovce; Mária Hudáková, Bunkovce; Mária Kačurová, 
Sačurov; Margita Michalčíková, Čerhov
80 rokov: Juraj Bačo, Brezina; Mária Porubcová, 
Kožuchov; Alžbeta Ščurová, Sečovská Polianka; Michal 
Španir, Trnkov; Pavol Šveda, Sačurov; Michal Zamutov-
ský, Vysoká nad Uhom
85 rokov: Anna Rasputinská, Matiaška; Mária Re-
paská, Poprad
90 rokov: Andrej Hančuľák, Sačurov

Darcovia na SSCM
Veriaci z Choňkoviec 5 eur, bohuznáma zo Strážskeho 
5 eur

Noví členovia
V uplynulých dňoch sme zaevidovali tri nové prihlášky 
za zakladajúcich členov nášho cyrilo-metodského spol-
ku. Sú to členovia rodiny nebohého otca Jána Murína. 
Novým zakladajúcim členom úprimne blahoželáme.

Z Bratislavy-Marianky sa do SSCM prihlásili štyria noví 
riadni členovia.

Michal Hospodár

blAhožElámE
Sväté liturgie v gréckokatolíckych chrámoch s modlitbami 
za uzdravenie špeciálne zamerané na obnovu a uzdravenie 
vzťahov v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci.

Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
01.10. 17.00 hod.  Prešov – Opál

Stretnutie Ježiš uzdravuje na hore v Litmanovej
10.10. 10.30 hod.  litmanovská hora Zvir
Program:
10.30 hod. – modlitba chvál
11.30 hod. – prednáška s modlitbou za vnútorné 

uzdravenie
13.00 hod. – prestávka
14.00 hod. – sv. liturgie s modlitbou za uzdravenie
16.00 hod. – záver

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

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

 blAhožElámE
14. septembra oslávil náš bývalý duchovný otec Jozef 
Ivan 37 rokov života. K jeho sviatku mu z úprimných 
sŕdc prajeme dobré zdravie, veľa božského požehnania 

a ochranu Božej Matky. Súčasne mu ďakujeme za 
vynaloženú prácu v našej farnosti, či už pri obnove 
chrámu, alebo pri stavbe novej farskej budovy, ale 
predovšetkým za rozdávanie Kristovho svetla.
Na novom pôsobisku mu želáme veľa úspechov 
v Pánovej vinici.

Na mnohaja a blahaja lita!
vďační veriaci z Trhovišťa

18. septembra 2009 oslávil 
Jaroslav Šlepecký 50 rokov 
svojho života. Slúži v chráme 
ako kantor, a zároveň je vedúcim 
speváckeho zboru, ktorý spieva 
pri cirkevných príležitostiach aj 
v susedných farnostiach. Úprim-
ná vďaka za všetko, čo si pre našu farnosť vykonal, 
najmä za naučenie liturgických spevov.
Veľa Božích milostí a Ochranu Presvätej Bohorodičky 
tebe aj tvojej rodine vyprosujú veriaci z obce Bukov-
ce. 

Požehnaných 70 rokov sa 10. 
októbra dožíva pani helena 
Surdejová z Rudlova, ktorá 
je viac ako 15 rokov vzornou 
cerkovníčkou v rudlovskom chrá-
me. Ďakujeme jej za doteraz 
vykonanú prácu a do ďalších 

rokov života jej od nebeského Otca vyprosujeme dobré 
zdravie a hojnosť Božích milostí.
Nech Presvätá Bohorodička a Kráľovná ruženca, ktorej 
ste ctiteľkou, je vašou pomocnicou, orodovnicou 
a ochrankyňou.
Mnoho rokov, šťastných rokov vyprosuje farská rada, 
otec Peter s manželkou a spoločenstvo veriacich 
z Rudlova.

Vďaka ti, Bože, za požehnaných 90 rokov života, 
ktoré si doprial našej drahej, milovanej mamke, 
babke a prababke pani Márii Fedorčákovej 
z Kazimíra. Drahá naša jubilantka, želáme vám, 
aby vám Pán Boh doprial dobré zdravie a naplnil 
váš ďalší život svojím požehnaním, nech vás aj 
naďalej ochraňuje Presvätá Bohorodička a sila 
prameniaca z kríža nech je vašou posilou do ďalších 
dní. V zdraví, šťastí a v spokojnosti prežite s nami 
ešte ďalšie roky.

Na mnoho rokov, šťastných rokov!
dcéra Helena a syn Pavol s rodinami

Spolu s novým cirkevným rokom prišiel aj deň vašich 
narodenín, náš drahý Michal Voška z Lukova. Tento 
rok je výnimočný tým, že sa dožívate okrúhlych 70-tych 
narodenín. Preto vzdávame Bohu vďaky za požehnania 
s tým spojené a vyprosujeme jeho milosť do ďalšieho 
času, ktorý môžeme spolu prežívať. K blahoželaniu sa 
pripája i duchovný otec so spoločenstvom veriacich. 

Na mnohaja i blahaja lita!
švagriná Verona Vošková s rodinou

Náš duchovný otec a dekan gréckokatolíckej farnosti 
v Žiline otec Emil Turiak, titulárny kanonik, oslávil 
v septembri tohto roka pätnáste výročie kňazskej 
vysviacky. Duchovný otče, pri tejto príležitosti vám 

srdečne blahoželáme a vyprosujeme vám lásku od 
dobrotivého Boha, dary Svätého Ducha, ochranu Panny 
Márie a milosť, nech vaše pery po celý život oslavujú 
Pána. Ďakujeme vám za úsilie, námahu a obetavosť, 
ktorú vynakladáte v našej farnosti na šírenie Božieho 
slova. Do ďalších rokov pastorácie aj osobného života 
vám vyprosujeme dobré zdravie a rodinnú pohodu pod 
ochranným plášťom Matky ustavičnej pomoci.

Spievame vám Mnohaja, blahaja lita!
vďační gréckokatolíci v Žiline

Vernosť Krista, vernosť kňaza – pod týmto mottom 
sa nesie Rok kňazov, ktorý práve prežívame a ktorý 
vyhlásil pápež Benedikt XVI.
My veriaci z farnosti Cernina si aj vďaka tomuto roku 
viac ako inokedy postupne uvedomujeme, akým 
veľkým darom bol pre nás náš duchovný otec Michal 
kočiš. Chceme vám, milý otče,  aj touto cestou poďa-
kovať za vašu kňazskú službu v našej farnosti. Povzbu-
dzovali ste nás slovom aj vlastným príkladom, aby sme 
vytrvali na ceste s Ježišom. Zároveň vám ďakujeme za 
obetavosť a lásku, ktorú ste nám prejavili, za to, že ste 
nám všetkým prinášali radostnú zvesť, vnášali svetlo 
do temnôt našich duší a učili nás, ako máme žiť, aby 
sme dosiahli veľký cieľ, pre ktorý sme tu. Nech vám to 
Boh oplatí. Želáme vám na novom pôsobisku radosť 
z kňazskej služby. S úctou vám chceme zablahoželať 
k narodeninám, ktoré slávite 24. septembra, a zároveň 
povedať, že v modlitbe na vás pamätáme a prosíme 
Boha, aby vám udelil dary, ktoré sú potrebné na spásu 
vašej duše aj dobro ľudí vám zverených.

veriaci z farnosti Cernina

 SpomÍNAmE
14. augusta sme ďakovali dob-
rotivému Stvoriteľovi za dar 
nášho otca MUDr. Jána köry-
ho, ktorého k sebe povolal pred 
piatimi rokmi. Otec nám bol 
príkladom pokory, skromnosti 
a lásky k Bohu i blížnemu. Pro-

síme o modlitby všetkých, ktorí ho poznali – rodinu, 
priateľov, pacientov, spolubratov v kňazskej službe 
a bývalých seminaristov Gréckokatolíckeho kňazského 
seminára blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča 
v Prešove, ktorým s veľkou láskou pomáhal na ceste 
ku kňazstvu, ktorú on sám mal na dlhé desaťročia 
uzavretú. Ďakujeme.

synovia s rodinami

 oZNAmy

Sväté liturgie v novej Farnosti bl. P. P. Gojdiča 
v Starej Ľubovni
Srdečne vás pozývame na slávenie bohoslužieb v novej 
gréckokatolíckej Farnosti bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča 
OSBM v kaplnke na ulici Za vodou v Starej Ľubovni.
Sväté liturgie sa slávia pravidelne v pondelok až pia-
tok o 18.00 hod. a v nedeľu o 9.00 hod. Na spoločné 
slávenie bohoslužieb s vami sa teší otec Jozef Popik, 
správca farnosti.
Adresa: GKFÚ, Farbiarska 33, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 0911 811 273

E-mail: stara.lubovna.gojdic@grkatpo.sk

oZnamy a InZercIa
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výroky apoštola Pavla

Pomôcky: 
Unal, Olib, 

Islas
Veľká mucha Severania Športová 

potreba slovo Sal EČV Rožňavy Dravý vták
Zámeno 

vyjadrujúce 
neurčitosť

Malé oje Ligot

Predložka
Fŕkol

Žalobník

1. časť 
tajničky

Mužské  
meno

Kvalitné 
palivo

Pil

Časť celku
Priesyp

Prezent

Autor:
 V. Koma-

nický, 
Humenné

4. časť 
tajničky

Dali do ruky
2. časť 

tajničky
Nerozvážne 

hovorí
Tekuté jedlo

Výrobný 
podnik

Niečo 
zvinuté

Estónec, 
zastarale

EČV Jihlavy Vývojka

Ruský  
šľachtic

Profily tvaru 
„U“

Ženský  
oblek

Chorvátsky 
ostrov

Výrobca 
polievok

Odlievaná

Citoslovce 
smiechu

Bibl. vonná 
živica Dvojhláska

Farnosť Úkony

Union Europ. 
Féminine, 

skr.

Argentínske 
mesto

Ruská rieka
Kód 

Kentucky

slovo
Prázdna stra-

na v knihe Pádová 
otázkaA pod., 

skratka

3 . časť 
tajničky Prúd rieky

Had z Knihy 
džungle

Chemická 
značka 

amerícia

Meno 
spevačky 

Sumac

n Príde mara k lekárovi na prehliadku. ten ju pome-
ria, odváži a hovorí:
„Zdá sa mi, že ste trocha zakrpatená.“
„Prosím?“ nerozumie mara.
„viete, s ohľadom na vašu váhu by ste mali merať asi 
3,5 metra...“ 

 B K B r a t t r a m c o a S o r v

 r e a v h v á í ch h P a r B a r h

 B a t Z c r v l r r n d e t y l u

 t o e e a n I n á o e n I l u u K

 K m l F l e r e m B h I v K I o e

 n o a e B ch l a ch a r I t a B á o

 K o l c S I m a r o a t r e r B š

 K á Z I Z t r Ž l n n a r o r e a

 h o r e B I I e o e I e n a n l t

 r n u Ľ Z a J c v Ž c a n o l c e

 o S e m K n e d o e a a ch K a I n

 m S a v a n a P B a r d e J o v I

 B a K I l I Z a B u I Z r a e l e

legenda: advent, anJel, áBel, áron, BardeJov, BaZIlIKa, 
Betel, BoleStI, Brat, celoK, cIeĽ, clona, cmar, eFeZ, elIáš, 
elIZeuS, enoch, etyl, Farár, hluK, hnev, horeB, hranIca, 
hrIech, hroB, hrom, charIta, charIZma, chlIeB, chrám, 
IZáK, IZrael, KaIn, KlaS, KoBerec, KolIBa, Kotva, mamona, 
neBo, oBrana, ošatenIe, PoŽIar, reverZ, roSa, Savana, 
vIanoce, vIera, ŽIaK.

tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek Pataky.
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SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 16 – 17: krížovka: (pozri 1 Kor 12, 4); osemsmerov-
ka: lásku ti dá Pán, ak mu uveríš. VýHERCA: renáta lešková z renčišova. Zo 
správnych riešení vylosujeme držiteľa knihy Drevené chrámy – Bardejov, 
ktorú venovala predajňa pETRA v prešove. riešenia zasielajte na adresu: 
Slovo, P.o.Box 204, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

relaX

Ježiš im veľa hovoril v podobenstvách
„ale on jednému z nich odpovedal: ‚vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja chcem aj tomuto 
poslednému dať toľko, koľko tebe. alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na 
mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘ tak budú poslední prvými a prví poslednými.“ (mt 
20, 13 – 16) 

 INZERCIA
TEPELNá IZOLáCIA SySTéMOM FúkANEJ MI NE ráLNEJ VLNy 
MAGMArELAX vám prinesie okamžitú výraznú úsporu energií 
a tepelnú pohodu. Zatepľujeme trámové stropy, pultové strechy, steny 
s dutinou a stropné konštrukcie. Technické posúdenie, zameranie 
a optimálny návrh ZDArMA.
kačeňák rastislav, technicko-obchodný poradca

Pre čitateľov Slova ZĽAVA 5%. Mobil: 0915 042 522

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, 
ikonostasov, ikon a zlátenie predmetov, pokrývanie striech a veží. 
Ponúkame zľavu, 100% kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakty: 035 / 
659 31 39, 0905 389 162, www.reart.szm.sk

Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech a fasád kostolov, fár 
a kláštorov, zrezávanie stromov. Tel.fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@stonline.sk
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1 6 2

3 4 8 9

7 3

8 4 5 7

1 3 8

5 9 7

2 6

6 5 3 4 1 2 8 7 9
1 8 2 3 9 7 6 5 4
7 9 4 8 6 5 1 3 2
8 3 7 5 2 4 9 6 1
4 1 9 6 7 8 3 2 5
2 6 5 1 3 9 7 4 8
5 7 6 2 8 1 4 9 3
9 4 1 7 5 3 2 8 6
3 2 8 9 4 6 5 1 7
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Prvé sväté prijímanie 

Zbehňov

Nižný Tvarožec

Ubľa

Slavkovce
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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


