
Príroda v službách boha 
aj dnes príroda zasahuje  
do nášho vzťahu s bohom

„ZáZraky“ Z krajčírskej dielne 
rozhovor krajčírom 
s vladimírom demjanovičom

Kde domov můj
Benedikt XVI. navštívil Českú republiku

slovo
časopis gréckokatolíckej cirkvi · 41. ročník · číslo 21 · 11.10.2009



Matúš NastišiN

Gymnázium sv. Jána Zlato-
ústeho v Humennom bolo 

zriadené Gréckokatolíckym bis-
kupstvom v Prešove 1. septem-
bra 1998. Gymnázium kladie 
okrem edukácie dôraz aj na 
duchovnú a mravnú formáciu 
študentov, čoho dôkazom bolo 
zriadenie Kaplnky sv. Jána Zla-
toústeho 19. novembra 2004 aj 
jej posvätenie prešovským arci-
biskupom a metropolitom Jánom 
Babjakom SJ. Kaplnka sa nachá-
dza v pravom pavilóne školy na 
prvom podlaží a jej rozmery sú 
vzhľadom na priestorové mož-
nosti školy a každoročný nárast 
počtu študentov gymnázia len 
4,5m x 3m. Pôvodne táto miest-
nosť slúžila ako kabinet. Škola 
je priestorovo maximálne vyťa-
žená, a preto v budúcnosti plá-

nuje vedenie školy prenajať celý 
pavilón základnej školy, a tým 
zväčšiť priestory kaplnky. Vyba-
venie kaplnky zabezpečili otec 
M. Onderko ml., otec A. Uhrín 
a rehoľná sestra Katarína Marta 
Kozáková SNPM, ktorá venovala 
vyrezávaný drevený oltár s dre-
veným bohostánkom a čašu, 
diskos a hviezdicu. Evanjeliár 
zakúpili rodičia študentov. Na 
podlahe je umiestnený červený 
koberec symbolizujúci Kristovu 
nevinnú krv vyliatu za nás z lá-
sky. V tej istej farbe je ladených 
aj asi 12 stoličiek. Na ľavej 
strane kaplnky je malý drevený 
žertveník (pôvodne tetrapod) 
s ikonou sv. Cyrila a Metoda. Nad 
bohostánkom a taktiež na pravej 
a ľavej stene sú červené lampady 
(olejové sviečky). Kaplnku zdo-
bia aj dva obrazy – obraz Krista 
Kráľa, ktorý pochádza z chrámu 
zo zatopenej oblasti Starina, kto-

rý zreštauroval magister umenia 
Pavol Hromo z Hažína nad Ciro-
chou. Druhý obraz znázorňuje 
ukrižovanie Krista. Tento obraz 
pôvodne zdobil niekoľko rokov 
hlavný oltár farského Chrámu 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Humennom.

V kaplnke sa slúžia sv. liturgie 
každý utorok. Taktiež sa využíva 
na vysluhovanie sviatosti zmie-
renia pre študentov a učiteľov. Aj 
keď je táto kaplnka priestorovo 
malá, slúži na posvätenie nielen 
školy, ale hlavne všetkých, ktorí 
v nej študujú a pracujú. n

Martin Pavuk

Obec Prakovce je filiálnou ob-
cou farnosti Helcmanovce 

a patrí do Spišskonovoveského 
protopresbyterátu. Podľa ostat-
ného sčítania tu žije približne 
400 gréckokatolíkov z celkového 
počtu 3 400 obyvateľov. V roku 
1996 správca farnosti otec 
František Takáč začal so slúže-
ním sv. liturgií v provizórnych 
priestoroch bývalej hospodárskej 
správy. Počas krátkeho obdobia 
došlo k viacerým sťahovaniam, 
najprv do odborného učilištia, 
neskôr do závodného klubu 
a ako posledné provizórium slú-
žila miestna materská škôlka. 
Po zvážení týchto skutočností 

a odobrení cirkevnou vrchnos-
ťou bolo rozhodnuté vybudovať 
v obci vlastný gréckokatolícky 
chrám. V prvom rade bolo treba 
nájsť v obci dôstojné miesto na 
výstavbu, upraviť terén a sta-

venisko prispôsobiť tak, aby sa 
mohlo stavať. Projektovú doku-
mentáciu vypracoval Ing. arch. 
Ján Pastiran zo Spišskej Novej 
Vsi. S výstavbou sa začalo v je-
seni 2004, keď sa pracovalo na 

terénnych úpravách a základoch 
stavby. Ale po krátkom čase boli 
stavebné práce prerušené a in-
tenzívne sa s výstavbou začalo 
až v lete 2007. Boh žehnal toto 
dielo svojimi milosťami, čo sa 
odzrkadlilo i vo vnímaní veria-
cich a ich prístupe k budovaniu 
tohto chrámu. Veľký a požehna-
ný deň nastal 2. augusta 2009, 
keď vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha, slávnostne 
posvätil tento príbytok živého 
Boha.

Rozlohou nie príliš veľký 
chrám s kapacitou približne 80 
miest na sedenie je zasvätený 
slovanským apoštolom sv. Cyri-
lovi a Metodovi. n

Chrám sv. Cyrila a Metoda v Prakovciach
naše chrámy

Kaplnka sv. Jána Zlatoústeho v Humennom

Sn
ím

ka
: J

án
 Č

iž
m

ár

Objednajte si slOvO na budúci rOk!
Príspevok na vydávanie Slova a distribúciu je vo výške 13 eur/ks ,polročný 6,50 eura/ks. 
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Slovo na úvod

Človek je dejinný. Dejinnosť je jeho bytostným 
atribútom, bez ktorého ho nemožno v podstate 
pojať. Druhý vatikánsky koncil chápe dejinnosť 
ako podstatný aspekt, ktorým Cirkev hľadí na 
človeka, na svet. Cirkev má tiež svoje dejiny. 
V nich sa zákonite uplatňujú atribúty dejinnej 
existencie, personalita a socialibita, ambivalen-
cia, rozpornosť, insekurita a hlbina bezpečnosti, 
deštrukcie a reformy, zvovuzrodenia, čiže celá 
ľudská existencia vo všetkých fenoménoch 
a dimenziách, veľkosti, ale aj v tragickosti 
a v zlyhaní. Cirkev je jednoducho na ceste, má 
svoje dejiny a vývin, v ktorom „ustavične rastie“. 
Z tohto aspektu hľadí na všetky kresťanské javy 
a hodnoty. Imanie pojmu dejinnosti sa stalo 
trvalým.

Aj človek ako jedinec má svoje dejiny. Dejinná 
je totiž existencia stvoreného, padlého a vykú-
peného človeka. Dejiny sa bytostne dotýkajú 
každého jedného z nás. Sú pevnou časťou 
našej identity – osobnej, rodinnej, národnej 
a ľudskej. Teda ak chceme mať budúcnosť, mali 
by sme poznávať svoju minulosť. V súčasnej 
dobe je však v našej spoločnosti nízke historické 
povedomie. Príčin je istotne niekoľko. Tie väzia 
aj v tom, že v časoch totalitného systému boli 
popierané základné postuláty našich dejín – či 
už kresťanská tradícia, alebo osobnosti. Do 
popredia sa dávali hospodárske dejiny a „revo-
lučné tradície“.

Život nás učí, že je veľmi dôležité hlboko skú-
mať vlastné národné a cirkevné dejiny. Pri ich 
opravdivom poznaní si uvedomíme súčinnosť 
celého ľudstva a podiel každého človeka na 
vytváraní dejín. Pochopíme nutnosť potreby ko-
munikovať s vlastnou minulosťou, čerpať z nej 
hodnoty a poučenia pre svoj život. Spoznávajúc 
svoje dejiny, dejiny svojej Cirkvi budeme rásť 
v zdravom sebavedomí. Poznanie dejín Cirkvi 
nás vedie k poznaniu, že má poklady, z ktorých 
môžeme čerpať všetci. V pohľade do minulosti 
spoznávame nielen chyby a omyly, z ktorých sa 
môžeme poučiť, ale aj všetko to hrdinské, čo sa 
podarilo vykonať. 

Je skutočne našou svätou povinnosťou, aby 
sme nezabúdali, že Gréckokatolícka cirkev na 
Slovensku ako súčasť univerzálnej Cirkvi cez 
vlastné teologické a liturgické tradície vo svojej 

originalite sprítomňuje prastarú apoštolskú 
tradíciu a východnú prax v pokračovaní žitia 
cyrilo-metodského modelu, ktorý nám priniesli 
svätí bratia zo Solúna. Treba zdôrazniť, že vo 
svojej nedávnej minulosti priniesla naša Cirkev 
do pokladnice univerzálnej Cirkvi utrpenia 
svojich biskupov, kňazov a veriacich ako žiarivé 
perly, ktorých lesk nikdy nevybledne. Oni písali 
dejiny zlatými písmenami a stali sa ohromným 
prínosom pre celú Cirkev. Ich životné osudy 
sú svetlým majákom a príkladom pre nás 
všetkých. Ľudia však často zabúdajú na hrdinov 
ducha. V tomto rozmere viďme dôležitosť 
poznania histórie, lebo ona je skutočne učiteľ-
kou života. Pán očistil a posvätil svoju Cirkev, 
v plameňoch prenasledovania a v novej sile ju 
znova oživil. Utrpenia neostali bez odmeny. Tá 
Cirkev, ktorá bola odsúdená na zánik, je dnes 
povýšená na metropolitnú, má blahoslavených, 
ktorí sú nielen veľkými vzormi, ale aj  mocnými 
orodovníkmi pred Božím trónom. 

Nezostaňme, milí čitatelia Slova, iba pri 
konštatovaní, že Gréckokatolícka cirkev na Slo-
vensku má veľkú a bohatú históriu a vynikajúce 
osobnosti, ale v zmysle dejinnosti dejín nezabú-
dajme, že svetlé vzory treba nasledovať, treba sa 
od nich učiť, a tak každý osobne prispejeme k jej 
ďalšiemu napredovaniu a rastu.

prof. thDr. Peter šturák, PhD.
dekan GtF Pu v Prešove

Dejinnosť dejín
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Príroda v službách Boha

Dnes Boh cez prírodu vstupuje do 
života každého z nás a poukazuje na 
väčšie pravdy a realitu nášho života.

12

„Zázraky“ z krajčírskej dielne

Oblečenie biskupa, kňaza alebo 
bohoslovca, oltárne plachty či 
procesijné zástavy sú skvostami 
a umeleckými dielami. Majster 
krajčír Vladimír Demjanovič 
každý deň skrze svoju prácu 
s ihlou a niťou slúži Bohu i Cirkvi.

14 

Ohýbaj sa jazýček,  
dokiaľ som ja Janíček

Každodenná chvíľočka, ktorú dieťaťu 
jeho najbližší venujú, padne určite 
na úrodnú pôdu a bude pre ďalší 
vývin jeho rečových schopností veľmi 
dôležitá. 

16



Drahí bratia a sestry!
Aj dnes, keď pokračujeme v našom 
putovaní po stopách cirkevných otcov, 
sa stretávame s veľkou postavou – sv. 
Cyrilom Alexandrijským. Jeho meno sa 
spája s kristologickým sporom, ktorý 
viedol ku koncilu v Efeze v roku 431, a je 
posledným významným predstaviteľom 
alexandrijskej tradície.

Na gréckom východe Cyrila neskôr 
označili za „strážcu presnosti“ – čím mali 
na mysli pravú vieru –, ba dokonca za 
„pečať otcov“. Tieto starodávne výrazy 
dobre vyjadrujú skutočnosť, ktorá je pre 
Cyrila charakteristická, a to neustále 
odvolávanie sa alexandrijského biskupa 
na predchádzajúcich cirkevných autorov 
(spomedzi nich predovšetkým na Ataná-
za), čím chcel poukázať na kontinuitu 
vlastnej teológie s Tradíciou. Sám seba 
teda vedome a jasne zaraďuje do Tradície 
Cirkvi, v ktorej vidí záruku kontinuity 
s apoštolmi a so samotným Kristom. 

Cyril bol uctievaný ako svätý tak na 
Východe, ako aj na Západe, a v roku 1882 
ho pápež Lev XIII. vyhlásil za učiteľa 
Cirkvi. Rovnaký titul zároveň priznal aj 
ďalšiemu významnému predstaviteľovi 
gréckej patristiky, sv. Cyrilovi Jeruzalem-
skému. Pápež tým prejavil pozornosť 
a lásku, ktorú cítil k východným kres-
ťanským tradíciám, a v snahe ukázať, že 
tak východná, ako aj západná tradícia 
vyjadrujú učenie jedinej Kristovej Cirkvi, 
sa vzápätí rozhodol vyhlásiť za učiteľa 
Cirkvi aj sv. Jána Damascénskeho.

Zmienky o Cyrilovom živote z obdobia, 
ktoré predchádzalo jeho zvoleniu na 
dôležitý alexandrijský stolec, sú len veľmi 
sporé. Bol synovcom Teofila, ktorý od 
roku 385 ako biskup pevne a dôstojne 
spravoval alexandrijskú diecézu, a Cyril 
sa pravdepodobne narodil práve v tejto 
metropole Egypta medzi rokmi 370 a 380. 

Veľmi zavčasu sa zapojil do cirkevného 
života a dostal kvalitné kultúrne aj teolo-
gické vzdelanie. V roku 403 sa v Konštan-
tínopole po boku svojho mocného strýka 
zúčastnil na synode nazvanej Synoda 
pod dubom, kde zosadili miestneho bis-
kupa Jána (neskôr nazývaného Zlatoús-
ty), čo značilo víťazstvo alexandrijského 
stolca nad jeho tradičným rivalom – Kon-
štantínopolom, ktorý bol sídlom cisára. 

Po smrti strýka Teofila bol ešte mladý 
Cyril zvolený za biskupa vplyvnej alexan-
drijskej cirkvi. Veľmi energicky ju riadil 
tridsaťdva rokov, pričom sa neprestajne 
usiloval utvrdiť jej primát na celom Vý-
chode, ale aj upevniť jej tradičné zväzky 
s Rímom.

O dva alebo tri roky neskôr – v roku 
417 alebo 418 – sa alexandrijský biskup 
ukázal ako realista, keď obnovil spolo-
čenstvo s Konštantínopolom, ktoré bolo 

v dôsledku zosadenia Zlatoústeho už od 
roku 406 narušené. No dávny konflikt 
s konštantínopolským stolcom sa znova 
rozhorel o desať rokov neskôr, keď bol 
v roku 428 zvolený za biskupa Nestorius, 
autoritatívny a prísny mních antiochijskej 
formácie. 

Proti novému konštantínopolskému bis-
kupovi sa čoskoro vytvorila opozícia, lebo 
vo svojich kázňach uprednostňoval pre 
Pannu Máriu titul Kristorodička (Christo-
tokos) namiesto v ľudovej zbožnosti veľmi 
obľúbeného titulu Bohorodička (Theoto-
kos).

Motívom tohto preferovania zo stra-
ny biskupa Nestoria bolo jeho priľnutie 
ku kristológii antiochijského typu. Tá 
v dôsledku obrany Kristovho človečenstva 
tvrdila, že je oddelené od jeho božstva. 
V Kristovi už teda neexistovala opravdivá 
jednota Boha a človeka, a tak už, priro-

Slovo Svätého otca

Svätý Cyril 
Alexandrijský
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dzene, nebolo možné hovoriť ani o Boho-
rodičke.

Reakcia Cyrila, vtedajšieho najvyššieho 
predstaviteľa alexandrijskej kristológie, 
ktorá kládla dôraz na jednotu Kristovej 
osoby, bola temer okamžitá a už od roku 
429 ju predkladal všetkými možnými 
prostriedkami. Niekoľkými listami sa 
dokonca obrátil aj na samotného Nesto-
ria. V druhom z nich (PG 77, 44 – 49), 
ktorý mu Cyril adresoval vo februári 
430, čítame jasné potvrdenie povinnosti 
pastierov chrániť vieru Božieho ľudu. Jeho 
kritériom, ktoré napokon platí i dnes, 
bolo – viera Božieho ľudu je výrazom 
Tradície, je zárukou zdravej náuky. Takto 
píše Nestoriovi: „Treba ľudu predkladať 
náuku a výklad viery čo najsprávnejším 
spôsobom a zároveň pamätať na to, že 
kto pohorší čo i len jedného z maličkých, 
ktorí veria v Krista, postihne ho neodpus-
titeľný trest.“

V tom istom liste Nestoriovi, ktorého 
pravosť potvrdil v roku 451 štvrtý ekume-
nický koncil v Chalcedóne, Cyril jasne opi-
suje svoju kristologickú vieru: „Tvrdíme 
teda, že jestvujú rozdielne prirodzenosti, 
ktoré sa spojili v opravdivej jednote, 
z oboch však vznikol len jeden Kristus 
a Syn, no nie preto, že by zjednotením 
zanikla rozdielnosť týchto prirodzeností, 
ale skôr preto, že božstvo a človečenstvo 
spojené v nevýslovnej a neopísateľnej 
jednote vytvorili pre nás jediného Pána, 
Krista a Syna“. A toto je dôležité – sku-
točne pravé človečenstvo a pravé božstvo 
sa spájajú v jedinej osobe, našom Pánovi 
Ježišovi Kristovi. 

„Preto,“ pokračuje alexandrijský biskup, 
„vyznávame jediného Krista a Pána, no 
nie v tom zmysle, že sa klaniame človeku 
spolu s Logosom, aby sme slovkom spolu 
nepodsúvali myšlienku ich oddelenia, 
ale v takom zmysle, že sa klaniame len 
jednému a tomu istému, lebo Logosu 
nie je cudzie jeho telo, s ktorým tiež sedí 
vedľa svojho Otca, teda nie akoby vedľa 
neho sedeli dvaja synovia, ale len jeden 
spojený s vlastným telom.“

Alexandrijský biskup vďaka prezieravým 
dohodám čoskoro dosiahol, že Nesto-
rius bol opakovane odsúdený: najskôr 
rímskym stolcom, potom sériou Cyrilom 
zostavených dvanástich odsudzujúcich 
téz a nakoniec v roku 431 Tretím eku-
menickým koncilom v Efeze. Zhromaž-
denie, ktoré prebiehalo za premenlivých 
a búrlivých okolností, bolo zavŕšené 
prvým veľkým triumfom mariánskej úcty 
a vyhnanstvom konštantínopolského 
biskupa, ktorý z dôvodu pomýlenej kristo-
lógie vnášajúcej rozdelenie do samotného 
Krista nechcel priznať Panne Márii titul 

Bohorodička. Cyril však po tom, ako 
získal prevahu nad svojím protivníkom 
a jeho učením, dospel v roku 433 ku kom-
promisnej teologickej formulácii, a tým 
k zmiereniu s antiochijcami. A to je tiež 
pre neho príznačné: na jednej strane jas-
ná vierouka, na druhej strane intenzívne 
hľadanie jednoty a zmierenia. V nasledu-
júcich rokoch, a to až do svojej smrti 27. 
júna 444, sa venoval obrane a vysvetľo-
vaniu svojho teologického postoja.

Cyrilove spisy – ktoré sú veľmi početné 
a ľahko sa šírili už počas jeho života aj 
v rôznych latinských i východných prekla-
doch, čo svedčí o ich okamžitom úspechu 
– sú pre dejiny kresťanstva mimoriadne 
významné. Dôležité sú jeho komentá-
re k mnohým starozákonným knihám 
i k Novému zákonu, napríklad k celé-
mu Pentateuchu, k Izaiášovi, Žalmom 
a Jánovmu a Lukášovmu evanjeliu. Veľký 
význam majú aj mnohé doktrinálne diela, 
v ktorých sa opakuje obhajoba trojičnej 
viery proti tézam ariánov a Nestoria. Zá-
kladom Cyrilovho učenia je cirkevná Tra-
dícia a osobitne, ako som už zdôraznil, 
spisy sv. Atanáza, jeho veľkého predchod-
cu na alexandrijskom stolci. Spomedzi 
ďalších Cyrilových spisov treba spomenúť 
aj knihy Proti Juliánovi, ktoré sú jeho 
poslednou významnou odpoveďou na 
protikresťanské polemiky, a alexandrijský 
biskup ich v posledných rokoch života 
pravdepodobne nadiktoval ako reakciu 
na dielo Proti Galilejčanom, ktoré oveľa 
skôr, v roku 363, napísal vladár nazývaný 
Apostata, keď opustil kresťanstvo, v kto-
rom bol vychovaný.

Kresťanská viera je predovšetkým stret-
nutím s Ježišom, s „osobou, ktorá ponúka 
životu celkom nový horizont“ (encyklika 
Deus caritas est 1). Sv. Cyril Alexandrij-
ský bol neúnavným a neochvejným sved-
kom Ježiša Krista, vteleného Božieho Slo-
va, a zdôrazňoval predovšetkým jednotu, 
ako to opakuje v roku 433 v prvom liste 
biskupovi Succensovi: „Len jeden je Syn, 
jeden Pán Ježiš Kristus, tak pred vtelením, 
ako aj po ňom. Nebol totiž iným Synom 
Logos zrodený z Boha Otca, a iným ten, 
ktorý sa narodil zo ženy podľa tela“. Toto 
tvrdenie okrem svojho doktrinálneho vý-
znamu poukazuje na to, že viera v Ježiša 
ako v Logos, ktorý sa zrodil z Otca, má 
svoje pevné korene aj v dejinách, lebo 
– ako tvrdí sv. Cyril – tento Ježiš prišiel 
v čase tak, že sa narodil z Márie, Theo-
tokos, a podľa svojho prisľúbenia je vždy 
s nami. A toto je dôležité: Boh je večný, 
je zrodený zo ženy a zostáva s nami po 
všetky dni. V tejto nádeji žijeme, v tejto 
nádeji nachádzame cestu nášho života. n

preložila Mária Spišiaková

Poď za mnou
„obdobie roka kňazov ponúka nám 

všetkým príležitosť opäť sa zamyslieť nad 
tým, kto je kňaz, aký má byť kňaz či ako sa 
možno stať opravdivým Kristovým kňa-
zom“ (Pastiersky list KBS z 21. júna 2009).

na túto výzvu zareagovalo aj farské 
spoločenstvo v Starej Ľubovni a každý 
prvý štvrtok v mesiaci (ktorý je zároveň 
celosvetovým dňom modlitieb za kňazské 
a rehoľné povolania) organizujú stretnutia 
so zaujímavými ľuďmi na témy Povolanie, 
Kňaz, Zasvätený život v dnešnom svete. 
tieto stretnutia sa začínajú sv. liturgiou 
o 18.00 hod. v gréckokatolíckom chráme 
matky ustavičnej pomoci. Po sv. liturgii 
nasleduje spoločná modlitba za nové 
kňazské a rehoľné povolania, ktorú vedú 
mladí z farnosti. Po nej nasleduje beseda 
s pozvaným hosťom.

Prvý takýto štvrtok odštartoval 3. sep-
tembra 2009. Pozvaným hosťom bol otec 
Jaroslav štelbaský cSsr, viceprovinciál re-
demptoristov michalovskej viceprovincie.

v homílii sa zaoberal témou povolania 
a jeho realizácie. Svoje slová neadresoval 
iba mladým, pre ktorých je táto otázka 
najaktuálnejšia, ale všetkým prítomným, 
lebo Boh každého jedného z nás k niečo-
mu povoláva. Postupne predstavoval to, 
do čoho nás Boh pozýva. v prvom rade 
bolo spomenuté základne povolanie – k ži-
votu. Každý je povolaný žiť svoj život, nie 
iba prežívať zo dňa na deň – živoriť. Pán 
nás povoláva aj k viere, ťahá nás za sebou 
a pozýva k úprimnému vzťahu, ktorý je 
založený na dôvere. nakoniec spomenul 
tretí typ povolania – osobné povolanie 
každého do istej práce, misie, životnej 
cesty, ktorou sa má uberať. ciest je naozaj 
veľa, obzvlášť dnes, keď je veľká škála 
odborov, ktoré možno študovať, množstvo 
pracovných príležitostí po celom svete a  
takmer neobmedzené možnosti pohybu 
a angažovania sa. Preto je pre mladých ľudí 
často veľmi tvrdým orieškom rozhodnúť 
sa, čo majú robiť, akú cestu má pre nich 
Boh pripravenú. Boh je ten, ktorý nás chce 
viesť. treba sa obracať na jeho múdrosť – 
pýtať sa ho v modlitbe, čítať Sväté písmo, 
nechať si poradiť od starších a skúsenejších 
a v neposlednom rade skúmať seba samé-
ho a túžby, ktoré nám Pán vlial do sŕdc.

rok kňazov je vhodnou príležitosťou na 
to, aby sme sa pozastavili a zamysleli sa 
nad tajomstvom Božieho volania ku kňaz-
skému alebo zasvätenému životu.

Ferko t., otec vlado

roK KŇazov
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n Trojdňová konferencia 
WONCA 2009 sa skončila 19. 
septembra v Bazileji. na nej si 
všeobecní praktickí lekári z celého 
sveta vymieňali odborné skúse-
nosti na tému prevencie civilizač-
ných a infekčných chorôb, ako 
aj ochrany mentálneho zdravia. 
Slovenskú delegáciu Spoločnosti 
všeobecného lekárstva SlS viedol 
jej prezident mUdr. Peter lipták.

n V New Yorku sa uskutočnila 
konferencia o klimatických 
zmenách. medzinárodná katolíc-
ka organizácia Caritas spolu s ďal-
šími katolíckymi organizáciami 
pripravila od 20. do 23. septembra 
stretnutie, na ktorom sa zúčastnili 
biskupi z mnohých krajín, ako 
aj experti v oblasti klimatických 
zmien a vedúci organizácie 
Caritas z USa, škótska, nemecka 
a ďalších krajín.

n Druhú zbierku rukopisov 
Josepha Ratzingera Gesammelte 
Schriften predstavili 13. septem-
bra v castel Gandolfe regensburg-
ský biskup Gerhard ludwig müller 
s kurátorkou marianne Schlos-
serovou a členmi inštitútu Papst 
Benedikt XVI. z regensburgu.

n Svätý Otec 16. septembra 
navštívil a požehnal nové sídlo 
Vatikánskej hvezdárne v castel 
Gandolfe. Správcami sú jezuiti.

n  30. výročie biskupskej vy-
sviacky si kardinál Jozef Tomko, 
emeritný prefekt Kongregácie pre 
evanjelizáciu národov, pripome-
nul 15. septembra svätou omšou 
na pôde Pápežského slovenského 
kolégia sv. cyrila a metoda v ríme.

n Prudké prívalové dažde 
sužujú od 1. septembra africký 
kontinent. nigérijský arcibiskup 
mons. michel cartatéguy vyzval 
veriacich na materiálnu a duchov-
nú pomoc obetiam postihnutých 
povodňami v meste agadez na 
severe nigérie. záplavy pripravili 
o strechu nad hlavou asi 39-tisíc 
ľudí, pričom zničených bolo 3 
a pol tisíc domov.

n Na generálnej audiencii Svä-
tého Otca Benedikta XVI., ktorá 
sa uskutočnila 16. septembra 
v aule Pavla vI. vo vatikáne, sa zú-
častnila aj veľká skupina Slovákov, 
medzi ktorými boli aj gréckokato-
líci z levoče, Poráča a závadky.

UdaloStI

maďarská konferencia biskupov 
vydala 10. septembra list na 
ochranu katolíckej viery pred 
novopohanstvom. Biskupi v liste 
uvádzajú:

„my, ktorí sme ako biskupi 
povolaní bdieť nad čistotou 
katolíckej viery, nemôžeme si 
nevšimnúť niektoré javy, ktoré 
sa šíria aj medzi našimi veriacimi. 
zo skúseností vieme, že sa opäť 
začalo uplatňovať pohanstvo, 
ktoré ako po smrti svätého štefa-
na, aj dnes napáda kresťanstvo. 
Pred niekoľkými rokmi sme si 
mysleli, že sekularizmus predsta-
vuje takmer jediné nebezpečen-
stvo. aj keď je konzumný spôsob 
myslenia a idol pôžitkárstva 
naďalej prítomný medzi našim 
ľudom, dnes sa rozmáha aj duch 

novopohanstva.“
ako ďalej v liste uvádzajú bis-

kupi, tieto tendencie vyrastajú 
z pomýlených ideí. „Jednou 
z nich je tzv. staromaďarský 
synkretizmus, ktorý spája prvky 
viacerých náboženstiev. tento 
jav je veľmi nebezpečný, pre-
tože používa náboženský jazyk 
– naoko kresťanský – a mätie 
veriacich, ktorí praktizujú svoje 
náboženstvo.“

Podľa biskupov sa však aj z naj-
ušľachtilejších cieľov môže vy-
vinúť návrat k pohanstvu. Ďalej 
píšu: „naša kresťanská viera nie 
je len výsledkom hľadania Boha 
zo strany človeka, ale je založená 
na zjavení Boha obsiahnutom 
v Kristovi. on je cesta, Pravda 
a Život pre jednotlivcov aj pre 

národy. Preto musíme spome-
núť ďalšie riziká, ktoré ohrozujú 
pravdu našej viery, ako je okul-
tizmus, špiritizmus a rôzne formy 
modlárstva. Žiadame našich 
katolíckych bratov, aby si dávali 
pozor na všetky tieto iniciatívy, 
ktoré vedú k bludu.“

a ako v závere biskupi uvádza-
jú, práve tento tzv. blud „môže 
napadnúť našu katolícku vieru 
a tiež ponímanie sveta, ktoré sa 
nezriedka formuluje slovami: 
som veriaci, ale svojím spôso-
bom“. Biskupi zdôrazňujú, že 
„sme a zostaneme katolíkmi len 
v prípade, že naša katolícka viera 
je v zhode so živou vierou cirkvi, 
ktorej Ježiš Kristus prisľúbil: ,Ja 
som s vami po všetky dni až do 
skončenia sveta‘ (mt 28, 20)“.

Maďarskí biskupi bránia vieru pred novopohanstvom

Preosvietený arcibiskup Miroslav Marusyn  
odišiel na večnosť
21.septembra 2009 o 9.30 hod., 
na sviatok narodenia Presvätej 
Bohorodičky podľa juliánskeho 
kalendára, v Ukrajinskom pá-
pežskom kolégiu sv. Jozafáta 
v ríme odišiel v 86. roku svojho 
pozemského života do večnosti 
preosvietený arcibiskup miro-
slav marusyn, emeritný sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi. 
hneď večer bola nad jeho zosnu-
lým telom slúžená panychída, 
ktorej predsedal vladyka Irinej 
Bilyk oSBm, kanonik pápežskej 
baziliky Santa maria maggiore, 
s ostatným duchovenstvom.

arcibiskup miroslav marusyn sa 
narodil 26. júna 1924 v Kňažom 
v blízkosti Ľvova. v čase druhej 
svetovej vojny študoval v Pa-
derborne (nemecko), v rokoch 
1949 – 1951 na Pápežskom 
východnom inštitúte. 28. júla 
1974 bol v kaplnke Ukrajinského 
pápežského kolégia sv. Jozafáta 
v ríme vysvätený za biskupa.

14. septembra 1982 ho Boží 
služobník Ján Pavol II. vymeno-
val za arcibiskupa a sekretára 
Kongregácie pre východné cirkvi, 
v ktorej pracoval do 11. apríla 
2001. Je autorom mnohých 
liturgických a vedeckých štúdií 
teologického, historického, li-
turgického a biblického obsahu. 
Spolupracoval s ukrajinskou 

sekciou vatikánskeho rozhlasu 
slúžením svätých liturgií a du-
chovnými príhovormi. Svoju 
poslednú homíliu predniesol 28. 
augusta, na sviatok nanebovza-
tia Presvätej Bohorodičky podľa 
juliánskeho kalendára.

Počas svojho vyše 35 ročného 
biskupského pôsobenia sa stal 
svätiteľom 34 biskupov a arcibis-
kupov (napr. aj vladyku Ivana lja-

vinca z Prahy, vladyku Slavomíra 
miklovša z chorvátska či vladyku 
Sofrona štefana múdreho).

chrám svätej Sofie v ríme, 
ktorý je strediskom nábožen-
ského života ukrajinských ka-
tolíkov východného obradu, 
sa 24. septembra stal miestom 
poslednej rozlúčky so zosnulým 
arcibiskupom miroslavom ma-

rusynom. Pohrebným obradom 
predsedal súčasný sekretár kon-
gregácie arcibiskup cyril vasiľ 
SJ za účasti kardinála leonarda 
Sandriho, prefekta Kongregácie 
pre východné cirkvi. Počas svätej 
liturgie bol prečítaný sústrastný 
telegram Svätého otca Bene-
dikta xvI.

telesné pozostatky arcibiskupa 
marusyna budú spočívať v hrob-

ke Kongregácie pre východné 
cirkvi na rímskom cintoríne Prima 
Porta.

Večná pamiatka 
a blažený pokoj!

radovan andrejko

Pohrebné obrady si môžete 
pozrieť na http://www.youtube.
com/watch?v=ezltao6tQz8.

6 slovo   21|2009



n Sviatok Narodenia Presvä-
tej Bohorodičky oslávili košickí 
veriaci v druhom septembrovom 
týždni v katedrálnom chráme. 
v utorok 8. septembra tam slávil 
archijerejskú svätú liturgiu košický 
eparcha milan chautur cSsr. ce-
loeparchiálna odpustová slávnosť 
pokračovala v sobotu 12. septem-
bra krstnou svätou liturgiou a ve-
černou archijerejskou liturgiou, 
ktorá bola vysielaná v priamom 
prenose rádia lumen. vrcholom 
odpustovej slávnosti bola nedeľná 
slávnostná archijerejská svätá 
liturgia s myrovaním.

Juraj Gradoš

n Medzinárodný ekumenický 
festival sakrálnych spevov sa 
aj tohto roka konal v štátnom 
divadle v Košiciach. 10. septembra 
si prišli vypočuť nádherné spevy aj 
naši biskupi Ján Babjak SJ a milan 
chautur cSsr.

Juraj Gradoš

n 22 animátorov sa 11. až 13. 
septembra 2009 zúčastnilo na 
Kurze Filip. v Gmc Bárka sa tak 
mohli vyplniť slová zo Svätého 
písma: „duch Pána je nado mnou, 
aby ma pomazal“ (lk 4,18). ani-
mátorov kurzom sprevádzal tím 
Petra liptáka z Košíc. názov kurzu 
je odvodený od apoštola Filipa, 
ktorý bol poslaný k eunuchovi, 
aby mu zvestoval Ježiša. Po prijatí 
tejto radostnej zvesti a po krste 
odišiel eunuch „svojou cestou plný 
radosti“ (Sk 8,39).

n Skupina mladých turistov 
z farnosti Prešov navštívila 12. 
septembra 2009 šarišský hrad. 
šesticu mladých turistov v tento 
pekne strávený deň sprevádzali 
otec protopresbyter d. Galajda, 
otec kaplán P. halgaš s manželkou 
a sestra romana. Už počas stúpa-
nia za vytúženým cieľom, ktorého 
história siaha až do 13. storočia, 
sa tešili na spoločný oddych 
a načerpanie nových síl. na hrade 
nasledovalo opekanie či skúška 
šikovnosti a zdatnosti v súťažiach. 
S dobrou náladou a pocitom 
spokojnosti na tvárach si na záver 
výletu dopriali sladkú odmenu – 
zmrzlinu.

Ivana halgašová

n Filiálna obec Šarišské Micha-
ľany oslávila 13. septembra 2009 
svoj chrámový sviatok. otec Jaro-

Miništranti putovali s Pavlom
(Juskova voľa, Slavomír za-
horjan) 24. – 28. augusta sa 
v Gréckokatolíckom mládež-
níckom centre Bárka v Juskovej 
voli konal miništrantský tábor 
pod vedením otca Františka 
Sochoviča.

tábor sa venoval téme života 

a diela sv. apoštola Pavla. dni 
boli vyplnené rôznymi súťažný-
mi disciplínami, zábavou, puto-
vaním v neďalekom lese, zdrvu-
júcou skúškou odvahy, tvorivými 
dielňami, pasovaním na Božích 
bojovníkov, katechézami napr. 
o jednotlivých častiach litur-

gie, bohoslužobných rúchach 
a predmetoch, s ktorými sa vo 
svojej miništrantskej praxi stre-
távajú. chlapci si odniesli z tábo-
ra mnoho užitočných skúseností 
a vedomostí, ktoré budú môcť 
využiť v miništrantskej službe 
aj v bežnom živote.

(zdoba, marek maďar) 15. – 16. 
augusta sa v zdobe uskutočnila 
odpustová slávnosť na sviatok 
zosnutia Presvätej Bohorodičky. 
v sobotu 15. augusta prijal pozva-
nie na slávnosť rodák vladyka cy-
ril vasiľ SJ. Pred sv. liturgiou bola 
vyložená plaščenica s vyobraze-
ním tajomstva sviatku máriinho 
zosnutia. archijerejskú sv. liturgiu 
spolu s vladykom cyrilom slávil 
otec michal vasiľ st., protopres-
byter otec Jozef miňo, otec štefan 
Keruľ-Kmec, otec martin mihaľ, 
otec Karol Knap, otec Jozef Ivan, 
otec Ján ducár, otec štefan Blanár 
a otec Peter Paľovčík. vladyka 
cyril vo svojej homílii povzbudil 
ľudí k úcte a láske k Presvätej 
Bohorodičke.

Po sv. liturgii sa vladyka stretol 
so zdobenčanmi pri slávnostnom 
obede v dome kultúry.

v nedeľu odpust vyvrcholil sv. 

liturgiou, na ktorej bol kazateľom 
rodák otec Karol Knap. Sláv-
nosť bola zakončená myrovaním 
a sprievodom okolo chrámu.

Vladyka Cyril Vasiľ SJ zavítal na odpust v Zdobe

GTF PU v Prešove sa znova otvára pre svoje poslanie
(Prešov, Ľubomír Petrík ) v pon-
delok 21. septembra sa v Kated-
rále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
konalo slávnostné otvorenie 
akademického roka 2009/2010 
na Gréckokatolíckej teologickej 
fakulte Prešovskej univerzity 
(GtF PU) v Prešove. Slávnosť 
sa začala archijerejskou svätou 
liturgiou, ktorej predsedal pre-
šovský arcibiskup a metropolita 
Ján Babjak SJ, ktorý je veľkým 
kancelárom GtF PU. Konceleb-
rovali kňazi, ktorí sú pedagóg-
mi na fakulte, a predstavení 
Gréckokatolíckeho kňazského 
seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča 
v Prešove.

v homílii vladyka povzbudil 
študentov k horlivej práci v no-
vom akademickom roku. ako sa 
vladyka vyjadril, obetoval túto 
svätú liturgiu za pedagógov 
a študentov, aby im nechýba-
la Božia milosť, aby vedeli žiť 
krásny život a mali z neho ra-

dosť nielen oni, ale aj ich blízki 
a celá spoločnosť. Poďakoval sa 
dekanovi fakulty prof. Petrovi 
šturákovi, celému jej vedeniu, 
všetkým vyučujúcim a pracov-
níkom za výsledky, ktoré fakulta 
dosahuje.

Po skončení liturgickej sláv-
nosti vladyka Ján odovzdal 
pedagógom kanonické poslanie 
(Missionem canonicam) a pove-
renie učiť (Veniam docendi). na-
sledovala imatrikulácia študen-
tov prvého ročníka. Prorektorka 
Prešovskej univerzity pre rozvoj, 
informatizáciu a hodnotenie 
kvality doc. Jana Burgerová vo 
svojom príhovore odovzdala 
pozdrav rektora PU prof. reného 
matloviča a zdôraznila jedineč-
nosť GtF vo zväzku Prešovskej 
univerzity.

dekan fakulty prof. Peter štu-
rák, Phd., v hlavnom príhovore 
povedal, že fakulta ponúka 
„bohatý diapazón študijných 

programov v jednotlivých odbo-
roch v bakalárskom, magister-
skom a doktorandskom stupni 
v obidvoch formách vzdeláva-
nia“. Pripomenul aktuálne pre-
biehajúci rok kňazov, v ktorom 
si fakulta „zvlášť uvedomuje, že 
jej osobitným poslaním je teolo-
gická príprava pre tých, ktorí sa 
formujú ku kňazskej službe“.

Fakulta má v tomto akademic-
kom roku viac ako 800 študen-
tov. do prvého ročníka sa na 
štúdium zapísalo 148 študentov 
denného a 128 študentov exter-
ného štúdia.

v utorok 22. septembra bol 
v mestskej hale v Prešove sláv-
nostne otvorený akademický 
rok na celej univerzite. Pri tejto 
slávnosti bol odborný asistent 
GtF PU mgr. Kamil Kardis oce-
nený za svoju zahraničnú pub-
likáciu cenou rektora PU.
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slav matoľák, miestny farár a pro-
topresbyter v Sabinove, pozval 
na odpust ako hlavného slúžiteľa 
a kazateľa bývalého dekana GtF 
otca vojtecha Boháča, ktorý má 
hlavnú zásluhu na zriadení miest-
nej kaplnky na účely gréckokato-
líckych bohoslužieb. otec vojtech 
bol prvým sabinovským farárom, 
ktorý v tejto kaplnke slávil sv. 
liturgie. v homílii poukázal na 
„archeologický“ pôvod chrámo-
vého sviatku Povýšenia úctyhod-
ného a životodarného Kríža nad 
celým svetom. „tak ako cisárovná 
sv. helena našla v zemi kríž, aj my 
máme v hĺbke svojho srdca hľadať 
a upevňovať vieru v Kríž pre svoju 
spásu.“

n Najmladšia gréckokatolícka 
farnosť na západnom Slovensku 
– Bratislava-Petržalka bola ustano-
vená ešte v júni tohto roka. Pri prí-
ležitosti zriadenia tejto Farnosti bl. 
hieromučeníka vasiľa hopka slávil 
bratislavský eparcha Peter rusnák 
13. septembra archijerejskú sv. 
liturgiu v Kostole Svätej rodiny 
v Bratislave-Petržalke. nasledu-
júci deň sa zúčastnil na slávení 
sv. omše pri príležitosti 6. výročia 
návštevy Svätého otca Jána Pavla 
II. a blahorečenia hieromučeníka 
vasiľa hopka a sestry zdenky 
Schelingovej. Prvým farárom tejto 
farnosti sa stal otec Ľubomír mate-
jovič. Sväté liturgie sa budú slúžiť 
v tomto chráme každú nedeľu 
poobede o 16.30 hod.

Juraj Gradoš

n Novokňaz Mikuláš Chanát 
prijal v nedeľu 13. septembra 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Pre-
šove z rúk vladyku Jána Babjaka 
SJ kňazskú vysviacku. diakonskú 
vysviacku prijal ešte na Sviatok 
narodenia Presvätej Bohorodičky 
8. septembra vo farskom chrá-
me sv. apoštolov Petra a Pavla 
v Bardejove. Po kňazskej vysviacke 
nielen vladyka, ale aj všetci kňazi, 
medzi nimi aj otec a brat novokňa-
za, zablahoželali novému robotní-
kovi v Pánovej vinici a privítali ho 
v kňazskom spoločenstve. otec 
mikuláš je pätnástym novokňa-
zom v tomto roku.

Ľubomír Petrík

n Františkáni zo slovenských 
kláštorov sa zišli 18. septembra 
na bratskom stretnutí v Badíne. 

(tvrdošín, Ľuboslava cupráková) 
erko – hKSd pripravilo 28. – 31. 
augusta formačno-vzdelávacie 
podujatie cSe 2009 pre viac ako 
220 vedúcich detských spoločen-
stiev, pôsobiacich vo všetkých 
diecézach na Slovensku. nosnou 
témou dní bolo motto Máme 
nádej v živého Boha. Bol to čas pre 
duchovné načerpanie a metodic-
kú prípravu do nového školského 
roka a pravidelného stretávania 

sa eRkárov vo farnostiach. orga-
nizátori predstavili novú ročnú 
tému Miesto na zemi, pre účast-
níkov pripravili 12 workshopov 
a pozvali zaujímavých hostí. 
v rámci témy sa mladým priho-
voril slovenský eurokomisár Ján 
Figeľ. Počas besedy povzbudil 
mladých pozitívnymi príkladmi 
kresťanského života a vyzdvihol 
dôležitosť dobrovoľníctva pre 
celú občiansku spoločnosť. v so-

botu poobede na gréckokatolíc-
kej sv. liturgii rozlomil Božie slovo 
a povzbudil mladých otec martin 
horňák, člen duchovno-pasto-
račnej komisie pre Prešovskú 
archieparchiu, a vo večerných 
hodinách prišla s eRkármi chváliť 
Pána aj skupina tretí deň z Košíc. 
v nedeľu slúžil mladým zasa otec 
Braňo Kožuch a slávnostnú sv. 
omšu celebroval spišský pomoc-
ný biskup mons. štefan Sečka.

eRkári sa stretli v Tvrdošíne

(nitra, martin Pavúk) v nedeľu 13. 
septembra navštívil nitriansku 
gréckokatolícku farnosť vlady-
ka Peter rusnák. archijerejskú 
svätú liturgiu spolu s miestnym 
duchovným a otcom protosyn-
kelom Skybom slávil v Kostole 
sv. štefana. na začiatku privítal 
biskupa správca farnosti otec 
martin Pavúk mSc. v homílii vla-
dyka priblížil veľkosť Božej lásky 
k ľuďom. v úvode spomenul, aké 
potrebné je Božie slovo pre náš 
život, ako aj to, že ho musíme 
brať ako celok, nemáme si vy-

berať len to, čo sa nám hodí. na 
konci svätej liturgie vladyka Peter 

povzbudil neveľké spoločenstvo 
gréckokatolíkov v nitre.

Vladyka Peter navštívil farnosť Nitra

(nový ruskov, michal hospodár) 
v novom ruskove pri trebišove 
si veriaci v nedeľu 20. septembra 
pripomenuli sté výročie posvä-
tenia miestneho gréckokatolíc-
keho chrámu. Keďže predkovia 
dnešných ruskovčanov zasvätili 
svoj chrám Presvätej Bohorodičke 
ochrankyni, pri oslave výročia 
chrámu bola aj odpustová sláv-
nosť.

archijerejskú liturgiu slávil pri 
tejto príležitosti vladyka milan 
chautur, košický eparcha. vo 
svojej kázni poukázal na význam 
vonkajšieho chrámu v súvislosti 
s budovaním cirkvi. „cerkov 
(chrám) a cirkev sú dva pojmy, ale 

spolu úzko súvisia. nie je možné 
tešiť sa z chrámu, ak je úpadok 
cirkevného spoločenstva. Preto 
na prvom mieste treba budovať 
chrám v nás samých,“ uviedol 
vladyka milan a povzbudil veria-
cich k rešpektovaniu cirkvi a jej 
hierarchie.

na záver slávnosti vyjadril po-
ďakovanie vladykovi i veriacim 
miestny kňaz Peter labanič 
a oznámil svoj úmysel v roku 
oslavy stého výročia obnoviť 
konanie svätých misií vo far-
nosti. K vydarenému priebehu 
duchovnej slávnosti prispel aj 
miestny zbor pod vedením pani 
Frágnerovej a svojou účasťou 

i slovom ju podporil aj starosta 
obce Ján Borovský. vladyka milan 
v zasväcujúcej modlitbe odo-
vzdal celú farnosť pod ochranu 
Panny márie.

Jubilujúci chrám je vzácny aj 
tým, že jeho interiér vymaľoval 
známy maliar prof. Jozef Bokšay 
z Užhorodu. zaujímavosťou je 
tiež, že veľkopodnikateľ štefan 
B. roman, pochádzajúci z tejto 
zemplínskej obce, dal vybudovať 
veľkú Katedrálu Premenenia Pána 
v kanadskom Unionville, ktorú 
v septembri 1984 posvätil pápež 
Ján Pavol II., podľa chrámu v no-
vom ruskove.

Storočnica chrámu v Novom Ruskove povzbudzuje k obnove

(Bratislava, Stanislav Gábor) na 
sviatok narodenia Panny márie 8. 
septembra po večernej sv. liturgii 
uviedol vladyka Peter novú ko-
munitu sestier baziliánok, ktoré 
budú pôsobiť ako prvé ženské re-
hoľné spoločenstvo východného 
obradu v Bratislavskej eparchii. 

Komunitu tvoria dve sestry – sr. 
Gorazda a sr. veronika. Ich hlav-
nou misiou bude pomoc pri 
zabezpečovaní úloh na eparchi-
álnom úrade v Bratislave, práca 
v kuchyni a v administratíve kúrie. 
na slávnosti sa zúčastnila aj pro-
vinciálna predstavená sr. Jozefa 

helena šimová oSBm.
Sestry baziliánky prichádzajú do 

Bratislavy z viceprovince sv. cyrila 
a metoda v Sečovciach. Sestričky 
už v Bratislave pôsobili v rokoch 
1998 – 2005, keď sem prišli na po-
zvanie vtedajšieho biskupského 
vikára otca Jána zavackého.

V Bratislave privítali príchod sestier baziliánok 
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na rohožkovej kapitule menších 
bratov františkánov na Slovensku 
sa stretlo 58 rehoľníkov. 
Prvá rohožková kapitula všetkých 
nasledovníkov svätého Františka 
sa konala v roku 1217 za účasti 
zakladateľa rádu. meno dostala 
podľa množstva rohožiek, ktoré 
chudobní bratia používali počas 
stretnutia.

n 20. výročie úmrtia otca Jána 
Ivana Mastiliaka si veriaci spolu 
so svojimi biskupmi pripome-
nuli 20. septembra v kláštornom 
chráme zoslania Svätého ducha 
v michalovciach. archijerejskú 
liturgiu slávil prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ a kázal 
košický eparcha milan chautur 
cSsr. Spomienková slávnosť na 
tohto prvého gréckokatolíckeho 
slovenského redemptoristu vyvr-
cholila prezentáciou knihy Známy 
neznámy. Život a dielo redempto-
ristu Jána Ivana Mastiliaka (1911 
– 1989).

Juraj Gradoš

n Redakčná rada časopisu Slovo 
sa zišla na svojom prvom tohto-
ročnom rokovaní v stredu 23. 
septembra v priestoroch arcibis-
kupskej rezidencie v Prešove. za 
účasti prešovského metropolitu 
Jána Babjaka SJ zhodnotili dote-
rajšie vydania časopisu a pripravili 
základný rámec pre obsahovú 
štruktúru budúceho ročníka. 
rovnako vyhodnotili oslavy 40. 
výročia vydávania Slova.

Juraj Gradoš

n Generálna predstavená 
sestier služobníc nepoškvrnenej 
Panny márie sr. Janice Soluková 
SnPm z ríma sa stretla vo štvrtok 
24. septembra v arcibiskupskej 
rezidencii v Prešove s prešovským 
vladykom Jánom Babjakom SJ.

Juraj Gradoš

n Encyklika Benedikta XVI. 
Caritas in veritate (Láska v pravde) 
o integrálnom ľudskom rozvoji je 
k dispozícii už aj v slovenčine. ofi-
ciálny preklad zverejnila Konferen-
cia biskupov Slovenska na svojej 
internetovej stránke www.kbs.sk. 
encykliku podpísal Benedikt xvI. 
29. júna 2009, na sviatok sv. Petra 
a Pavla. verejnosti bola predstave-
ná 7. júla vo vatikáne.

(neoznačené správy sú  
zo servisu TK KBS)

V bratislavskej katedrále oslávili Kristov kríž
(Bratislava, -sg) v nedeľu 20. sep-
tembra sa v Katedrálnom chráme 
Povýšenia sv. Kríža v Bratislave 
konala odpustová slávnosť pri 
príležitosti chrámového sviat-
ku. Slávnosť sa začala utierňou 
a pokračovala archijerejskou 
sv. liturgiou, ktorej predsedal 
vladyka Peter rusnák za účasti 
veľkého počtu veriacich. Sláv-
nostnú homíliu predniesol P. Juraj 
andrej mihály, provinciál rehole 
menších bratov františkánov, 
rodák z Prešova.

P. Juraj vo svojej homílii upria-
mil pozornosť na význam kríža 

v našom živote, ktorý je znakom 
Božej lásky k nám. ako zdôraz-
nil, v našom živote kríž veľmi 
neoslavujeme, nejako zvlášť si 
ho neceníme. Skôr si ceníme 
peniaze, kariéru, športový výkon 
atď. napriek tomu „oslavujeme 
sviatok povýšenia toho, čo je 
v živote najnepríjemnejšie, čo 
spôsobuje rany, čoho by sme sa 
v našom živote chceli najradšej 
zbaviť“. zdôraznil príklad sv. Fran-
tiška assiského, ktorý mal horúcu 
lásku ku Kristovi a ktorého Boh 
obdaroval stigmami.

Podľa východnej tradície si po-

čas liturgického slávenia veriaci 
bozkom uctili kríž a ikonu Ukri-
žovania Ježiša Krista s relikviami 
sv. Kríža.

odpustová slávnosť, počas 
ktorej zneli grécke, slovenské 
i staroslovienske chórové spevy 
v podaní chrámového zboru 
chrysostomos, vyvrcholila my-
rovaním a tradičným sprievodom 
okolo chrámu. Slávnostné chvíle 
odpustu nakoniec umocnilo aj 
agapé v priestoroch eparchi-
álneho úradu ako vyjadrenie 
bratskej lásky celého liturgického 
spoločenstva.

(Prešov, michal hospodár) v rámci 
poznávania významných pútnic-
kých miest kresťanstva v európe 
a utužovania vzťahov sa pracov-
níci Gréckokatolíckej teologickej 

fakulty v Prešove každoročne 
zúčastňujú na spoločnej púti. 
v čase od 9. – 12. septembra 
bolo ich prechodným domovom 
večné mesto. ako prvú si prezreli 

Baziliku sv. Pavla za hradbami. 
nevynechali ani návštevu staro-
dávneho trapistického opátstva 
pri tre fontane. veľkým obohate-
ním bola prehliadka Katakomb 

sv. Kalixta spojená s odborným 
výkladom slovenského saleziána 
Ferdinanda Kubíka. v kaplnke 
Slovenského ústavu sv. cyrila 
a metoda zakončili deň slávením 

eucharistie spolu s jeho riadite-
ľom vladimírom Stahovcom.

druhý deň patril prehliadke 
Baziliky sv. Petra, jej okoliu vo 
vatikáne a slovenskej redakcii 
vatikánskeho rozhlasu. Popri tom 
si stihli pozrieť najvýznamnejšie 
turistické pamiatky ríma.

Ďalší deň privítala účastní-
kov Bazilika sv. Jána v lateráne. 
Sprievodkyňa púte pani Ľudmila 
zoľáková svojím výkladom pri-
blížila dôležitosť tejto baziliky 
v dejinách cirkvi. navštívili aj 
chrám na nebeských schodoch 
s hrobom sv. heleny a chrám 
sv. Petra v okovách. vrcholom 
dňa bola prehliadka Baziliky sv. 
Klementa a Panny márie väčšej 
– takých významných pre dejiny 
evanjelizácie nášho národa. do 
bohatého programu púte sa 
dostalo aj prístavné mestečko 
nettuno s hrobkou sv. márie 
Gorettiovej.

Pracovníci GTF putovali do Ríma

(trebišov, marek Čižmár) 2. sep-
tember sa v trebišove niesol 
v znamení otvorenia nového škol-
ského roka. Slávnostná atmosféra 
umocnená prostredím, v ktorom 
žiaci tunajších cirkevných škôl pri-
vítali ďalšie školské obdobie, bola 
ozvláštnená návštevou zástupcu 
zriaďovateľa otca michala hospo-
dára. na slávnostnej sv. liturgii ve-
novanej študentom cirkevného 
gymnázia sv. Jána Krstiteľa a cir-
kevnej strednej odbornej školy sv. 

Jozafáta, ktorú slúžil v gréckoka-
tolíckom chráme nanebovzatia 
Presvätej Bohorodičky spolu 
s dekanom trebišovskej farnos-
ti otcom dušanom Semanom 
a duchovnými správcami škôl 
otcom F. Fedorišinom, otcom m. 
Gecejom a otcom t. šangrikom, 
sa prihovoril aj pedagogickým 
a nepedagogickým pracovníkom. 
zdôraznil dôležitosť poslania od 
Boha zverené všetkým tým, ktorí 
svoje dennodenné úsilie venujú 

nielen odbornému vzdelávaniu 
mladých, ale predovšetkým ich 
formácii v kresťanskom duchu.

Po skončení liturgie nasledovalo 
spoločné stretnutie prítomných 
pedagógov na pôde cSoš sv. 
Jozafáta, kde ich privítal riaditeľ 
tejto školy Paeddr. tibor volčko. 
Spoločné stretnutie na prahu no-
vého školského roka sa postupne 
stáva krásnou tradíciou.

Trebišovčania sa stretli  
na prahu nového školského roka
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Česká republika je podľa štatistík 
považovaná za jednu z najseku-
larizovanejších v Európe. Kato-

lícka cirkev v Českej republike má dve 
cirkevné provincie – českú a moravskú. 
Do prvej patria Pražská, Českobudějo-
vická, Plzeňská, Litomeřická diecéza 
a diecéza Hradec Králové. Moravská 
cirkevná provincia zahŕňa Olomouckú, 
Brniansku a Ostravsko-opavskú diecé-
zu. Cirkev v Čechách má aj veriacich 
východného, byzantsko-slovanského 
obradu, ktorí patria pod Apoštolský 
exarchát v Prahe ako cirkevný útvar pre 
gréckokatolíkov. Podľa ostatného sčíta-
nia ľudu v roku 2001 sa v ČR  hlási ku 
Katolíckej cirkvi 26,8 % obyvateľstva. 
Bez vyznania je až 59 % obyvateľstva.

Privítanie na pražskom letisku
Lietadlo pristálo na pražskom letisku 

Stará Ruzyně. Svätý Otec zostúpil na 
plochu letiska, kde ho privítala trojica 
detí. Potom hlavu Katolíckej cirkvi privítal 
prezident Václav Klaus s manželkou, 
kardinál Miloslav Vlk a predseda Českej 
biskupskej konferencie Mons. Jan Graub-
ner. Prítomní boli zástupcovia českého 
politického života, českí biskupi a veriaci. 
Po ceremónii sa ujal slova český prezident. 
Vyzdvihol symbolický význam návštevy 
pri príležitosti 20. výročia prinavrátenia 
slobody obyvateľom a všetkým cirkvám 
v krajine. Po jeho slovách sa prítomným 
prihovoril Svätý Otec.

Pri Pražskom Jezuliatku
Po privítaní smerovali kroky Benedikta 

XVI. do Chrámu Panny Márie Víťaznej, 
ktorý je známy soškou Pražského Jezuliat-
ka. Pred kostolom, ktorý spravuje komu-
nita bosých karmelitánov, privítal pápeža 
primátor Prahy spolu s predstaviteľmi 
samosprávy jednotlivých častí mesta.

Pri vstupe Svätý Otec láskavo pohladil 
deti, ktoré lemovali uličku, ktorou kráčal. 
Pozdravil sa s ich rodičmi a prešiel k soške 
Pražského Jezuliatka, aby sa mu poklo-

nil. Zotrval v tichu na kolenách a potom 
predniesol modlitbu. Po nej odovzdal 
Jezuliatku symbolický dar – vzácnu ko-
runku. Svätému Otcovi sa potom v mene 
biskupského zboru prihovoril arcibiskup 
Jan Graubner. Príhovor Svätého Otca bol 
na tomto mieste venovaný rodine: „Soška 
Jezuliatka obracia našu myseľ k tajomstvu 
vtelenia, k všemohúcemu Bohu, ktorý sa 
stal človekom a 30 rokov žil v skromnej 
nazaretskej rodine, zverený Prozreteľ-
nosťou do láskavej starostlivosti Márie 
a Jozefa. Myslím na vaše rodiny a rodiny 
po celom svete, na ich radosti a staros-
ti. Spojme sa v modlitbe a prosme pred 
Jezuliatkom o dar jednoty a svornosti pre 
všetky rodiny.”

Stretnutie s prezidentom
Svätý Otec sa v tento deň stretol na Praž-

skom hrade s predstaviteľmi politického 
a občianskeho života a rovnako aj s diplo-
matickým zborom. Zotrval v súkromnom 
rozhovore s prezidentom Václavom Klau-
som. Prezident mu v sprievode manželky 
predstavil svoju dcéru a vnúčatá. Českému 
prezidentovi venoval Svätý Otec mozaiku 
zobrazujúcu sv. Václava, ktorú vyhotovili 
vatikánski majstri. Pápež od prezidenta 
dostal do daru pohár z českého krištáľu 
s dvomi krištáľovými svietnikmi a stoličku 
ku klavíru. Pred vstupom do Španielskej 
sály Pražského hradu Svätý Otec pozdravil 
premiéra Fischera, predsedov snemovne 

a senátu a bývalého prezidenta Václava 
Havla.

vešpery v pražskej Katedrále sv. víta, 
václava a vojtecha na hradčanoch

Na spoločnú modlitbu so Svätým Otcom 
prišli večer o 18. hod. biskupi, kňazi, 
rehoľníci a rehoľníčky, seminaristi a členo-
via laických hnutí, spolu asi 2 400 osôb. 
Svätého Otca privítali pri tzv. Zlatej bráne. 
Benedikt XVI. sa najprv zastavil v Kapln-
ke sv. Václava, kde sú vystavené ostatky 
svätca. Po uvítacích slovách pražského 
arcibiskupa nasledovala modlitba vešpier, 
v rámci ktorých Svätý Otec predniesol prí-
hovor. Vyzdvihol v ňom českých hrdinov 
viery: „Dnes večer sme sa zhromaždili na 
mieste vám drahom, ktoré je viditeľným 
znamením toho, aká mocná je Božia 
milosť, ktorá pôsobí v srdciach veriacich. 
Nádhera tohto tisícročného chrámu je sku-
točne živým svedectvom bohatej histórie 
kresťanskej viery a tradície vášho ľudu; 
histórie, ktorá je prežiarená predovšetkým 
vernosťou tých, ktorí potvrdili svoje prim
knutie sa ku Kristovi a k Cirkvi mučeníc-
tvom. Mám na mysli svätého Václava, 
Vojtecha a Jána Nepomuckého, ktorí sú 
míľnikmi pri putovaní vašej cirkvi.“

„vaša Svätosť, vitajte doma!“
Svätý Otec 27. septembra ráno odletel 

z Prahy do Brna. Brnianska diecéza tak 
mohla po prvýkrát od svojho zriadenia 

Kde domov můj
Drahomíra kolEsÁRovÁ

26. septembra sa začala 13. apoštolská cesta Benedikta XVI., ktorej cieľom 
bola Česká republika. Počas letu ponad územia Talianska, Rakúska a Nemecka 
adresoval pápež pozdravné telegramy prezidentom: Giorgiovi Napolitanovi, 
Heinzovi Fischerovi a Horstovi Köhlerovi.
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v roku 1777 privítať nástupcu apoštola 
Petra. K hlavnému oltáru v areáli letis-
ka v BrneTuřanoch sa pápež odviezol 
v papamobile za nadšeného potlesku 
prítomných pútnikov. Počet zúčastnených 
podľa odhadov usporiadateľov presiahol 
120-tisíc. Za všetkých pútnikov privítal 
pápeža v úvode svätej omše biskup Brna 
Mons. Vojtěch Cikrle slovami: „Ako ná-
stupca apoštola Petra prichádzate z Ríma, 
kde svätí Peter a Pavol a s nimi rad ďalších 
hlásali Krista a preliali pre neho svoju krv. 
Naša katedrála je zasvätená dvojici týchto 
apoštolov – sv. Petrovi a Pavlovi. Vaša 
Svätosť, vitajte teda doma!“ Po uvítacích 
slovách odovzdal Svätému Otcovi dar die-
cézy – kópiu strieborného závesného kríža 
z 9. storočia, ktorý bol objavený v Mikul-
čiciach. Benedikt XVI. mu naopak venoval 
ako svoj osobný dar liturgickú súpravu.

Vo svojom príhovore zdôraznil, že „histo-
rická skúsenosť ukazuje, k akým absur-
ditám dospeje človek, keď vylúči Boha 
z horizontu svojich rozhodnutí a svojho 
konania. Vidíme, že nie je ľahké vytvoriť 
spoločnosť založenú na dobre, spravodli-
vosti a bratstve, pretože ľudská bytosť je 
slobodným tvorom a jeho sloboda zostáva 
krehkou. Musíme svoju slobodu stále zno-
va a znova zameriavať k dobru“. Na záver 
predniesol nedeľný poludňajší príhovor 
a pomodlil sa modlitbu Anjel Pána.

viera a rozum
V podvečerných hodinách sa Svätý Otec 

stretol s predstaviteľmi Ekumenickej rady 
cirkví v ČR. Na záver pozdravili Benedikta 
XVI. aj zástupcovia Židovskej obce v Prahe 
– predseda obce František Bányai a sek-
retár Tomáš Kraus, ktorí mu odovzdali 
pozdrav pražského rabína Sidona Karola 
Efraima.

Vo Vladislavskej sále Pražského hradu 
sa potom o 18.00 hod stretol so zástup-
cami akademickej obce, kde okrem iného 
povedal: „Sloboda, ktorá je predpokladom 
na používanie rozumu – nech je to na 
univerzite alebo v cirkvi – má svoj zmysel: 
je určená na hľadanie pravdy a ako taká 

je princípom kresťanstva, 
ktoré v skutočnosti viedlo 
k vzniku univerzít. Veď 
ľudská túžba po poznaní 
povzbudzuje každú ge-
neráciu, aby rozširovala 
systém poznania a pila 
z prameňov viery“.

záverečný deň
Tretí deň sa začal náv-

števou Baziliky sv. Vác-
lava v Starej Boleslavi, 
ktorá sa nachádza 25 km 

severovýchodne od Prahy. Na prahu bazili-
ky, ktorú dnes spravuje rehoľa pallotínov, 
bol 28. septembra v roku 929 alebo v roku 
935 usmrtený sv. Václav.

Krátko pred deviatou vstúpil Svätý Otec 
do baziliky, zotrval v krátkej modlitbe 
a potom zostúpil do krypty, aby si uctil 
ostatky sv. Václava. Tie sem každý rok po-
čas púte prenesú z Chrámu sv. Víta v Pra-
he. Potom sa presunul na priestranstvo pri 
Mělníckej ceste, aby predsedal svätej omši 
pri príležitosti Celonárodnej svätováclav-
skej púte. Tam na Svätého Otca už čakalo 
niekoľko desiatok tisícov mladých.

Kardinál Miloslav Vlk v privítacom preja-
ve pripomenul, že okrem svätováclavskej 
tradície je Stará Boleslav aj mariánskym 
pútnickým miestom v spojitosti s obrazom 
nazývaným Paládium země české, ktorý 
podľa legendy darovala sv. Václavovi jeho 
babička sv. Ľudmila. Tá ho dostala do 
daru pri svojom krste od sv. Metoda. Po 
liturgických čítaniach v prvej časti liturgie 
sa Benedikt XVI. prihovoril prítomným ve-
riacim v homílii a odovzdal svoje osobitné 
posolstvo mladým.

Na letisku Stará Ruzyně prebehol sláv-
nostný rozlúčkový ceremoniál. Benedikt 
XVI. sa poďakoval za pohostinnosť a hlad-
ký priebeh stretnutí. Potom sa rozlúčil 
s prítomnými zástupcami štátu a Cirkvi 
a krátko po osemnástej hodine odletel do 
Ríma.

o návšteve
Zbyněk Petráček, popredný novinár 

v Lidových novinách, odpovedal na otázky 
v súvislosti s návštevou. Potvrdil dôleži-
tosť „racionálneho prístupu k pápežovej 
ceste aj k ochrane života, pretože život 
je otázkou viery, ale je aj výzvou k rozu-
mu“. Potom dodal: „Benedikt XVI. možno 
nevyvolá veľký aplauz, ale prebudí mnohé 
očakávania a nepokoje. Používa zdravý 
rozum a argumenty. Vystríha sa emóciám. 
Naše motto je – Pravda víťazí. Ratzin-
ger hovorí mnoho o pravde a slobode. 
My vieme, že víťazstvo pravdy umožňuje 
slobodu.“ n

rozhovor na päť minút so sr. Helenou 
Šimkovou, predstavenou viceprovincie 
svätých cyrila a metoda rádu sestier sväté-
ho Bazila veľkého zo Sečoviec

Sr. Helena, 8. sep-
tembra, na Sviatok 
Narodenia Presvätej 
Bohorodičky, začala 
v Bratislavskej eparchii 
pôsobiť malá komunita 
sestier baziliánok – sr. 
Veronika a sr. Gorazda. 
Čo vás viedlo k tomu, 
aby vaše sestry začali 
pôsobiť v Bratislave a s akými očakáva-
niami prichádzate na nové pôsobisko? 
K tejto službe na novom mieste nás viedlo 
srdečné pozvanie vladyku Petra rusnáka, 
aby sestry z našej viceprovincie začali svoje 
poslanie v Bratislave. naše sestry tu už 
pôsobili v rokoch 1998 – 2005 (postupne 
sa tu vystriedali sr. šebastiána, sr. Klára, 
sr. naukracia, sr. Ľudmila, sr. metoda, sr. 
cyrila a sr. Jozafáta). Prichádzame na západ 
Slovenska s radostným srdcom ochotným 
plniť Boží plán s nami a celou eparchiou. 
vieme, že všetko nebude podľa našich 
predstáv, lebo ako hovorí prorok Izaiáš: 
„moje myšlienky nie sú vaše myšlienky 
a vaše cesty nie sú moje cesty, hovorí Pán“, 
ale sme otvorené pre Pánove plány s naším 
pôsobením v Bratislave.

V čom bude vaše pôsobenie v diaspóre 
iné v porovnaní s východným Sloven-
skom? 
nejde o iné pôsobenie, lebo naším hlav-
ným pôsobením, nech sme kdekoľvek na 
svete, je pôsobenie skrze modlitbu a prácu 
na oslavu Boha.

Aké služby v Cirkvi vykonávali vaše 
sestry z viceprovincie doteraz a čomu sa 
budete venovať v Bratislave? 
na východnom Slovensku je činnosť sestier 
zameraná na vyučovanie náboženstva 
v školách; v Bratislave to bude rôznorodejší 
apoštolát. Sestry sa budú venovať najmä 
starostlivosti o chrám a službu s tým spoje-
nú, práci v administratíve na eparchiálnom 
úrade a pomoci vladykovi Petrovi tak, ako 
to len bude možné. Prijmeme všetky pod-
nety služby pre Pána.

Aké sú hlavné charizmy vašej rehole? 
rozdávať lásku v službe a modlitbe tým, 
ktorých nám Pán posiela do cesty na 
akomkoľvek mieste – v školách, v starostli-
vosti o chrámy či v pomoci tým, čo hľadajú 
útechu. nielen chudobným ekonomicky, 
ale najmä chudobným pokojom, láskou, 
pravdou. aby bolo všetko naše konanie na 
Božiu slávu a česť odteraz až naveky. amen.

Stanislav Gábor

na 5 mInút
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V    úvode Biblie, v Knihe Genezis, 
často nachádzame slovné spoje-
nie: „A Boh videl, že je to dobré“. 

Nachádzame ho pri vytvorení súše, rast-
lín, nebeských telies, živočíchov. Keď stvo-
ril človeka, uzavrel celé svoje stvorenie 
slovami: „A Boh videl všetko, čo urobil, 
a hľa, bolo to veľmi dobré“ (Gn 1, 31a).

Človek dostal moc nad zemou, rast-
linnou i živočíšnou ríšou a čochvíľa sa 
naučil vzdávať Bohu vďaky spôsobom 
obety prvotín svojej práce – teda plodov 
rastlín i živočíchov, ktoré sám dopestoval 
a dochoval, alebo aj ulovil. Takto sa prí-
roda stala jedným zo spôsobov vyjadrenia 
vzťahu Boha a človeka. Boh ju zveril 
človekovi a ten mu časť svojej úrody 
v obetách vracia späť. Aj Ježiš Kristus vy-
chádza z tohto postoja pri podobenstvách 
o talentoch alebo zlých vinohradníkoch.

Jeho smrťou a vzkriesením však obety, 
ako ich poznal Starý zákon a Izrael, pre-
stávajú mať zmysel. Ale príroda „v služ-
bách“ vzťahu človeka a Boha zostáva 
aj naďalej a začína zdôrazňovať svoj 
prvotný aspekt daný Bohom – pomáhať 
človeku.

chlieb náš každodenný
Každý z nás už od detstva pozná modlit-

bu Otče náš. Aj keď teológovia v slovnom 
spojení „chlieb náš každodenný“ nachá-
dzajú mnoho významov, stále zotrvá-
vajú aj pri tom základnom – obyčajnom 
chlebe, ktorý je základom potravy väčšiny 
ľudí. Ide o populárnu potravinu v západ-
nej spoločnosti. Často sa vyrába z cesta 
z pšeničnej múky, ktoré je upravované 
droždím umožňujúcim kysnutie cesta. Pre 
vysoký obsah lepku je pšenica najčastej-
šie používané zrno na prípravu chleba. 
Chlieb je tiež vyrábaný z múky raže, jač-
meňa, kukurice a ovsa, zvyčajne ale vždy 
v kombinácii s pšeničnou múkou.

Väčšina chlebov konzumovaných na 
západe je nakvasená. Ale existuje aj ne-
kvasený chlieb, ktorý má dôležité použitie 
v rôznych náboženstvách. Napríklad aj 
u nás známy maces je tradičným a zá-
kladným pokrmov pri židovskom sviatku 
Paschy. Pôvodne ho vyrábali podobne 
ako náš chlieb v kruhovom tvare, ne-
skôr sa pod vplyvom technickej výroby 
ujal obdĺžnikový tvar. Maces sa vyrába 
z múky a vody bez kvasenia. Múka sa 
môže vyrábať z piatich druhov obilnín, no 
najčastejšie sa používa pšenica.

Obilie ani múka sa nesmú dostať do 
kontaktu s vlhkosťou. Po rozrobení sa 
cesto hneď spracuje na tenké placky a pe-
čie sa z oboch strán. Tento rýchly spôsob 
zabráni procesu kvasenia. Čas od vytvo-
renia cesta k upečeniu macesu nesmie 
presiahnuť 18 minút, aby sa zabránilo 
kvaseniu.

Na liturgické účely sa dnes používa 
kvasený i nekvasený chlieb. Najčastej-
šie a najdôležitejšie je jeho použitie ako 

matéria Eucharistie. Kým Západ používa 
nekvasený chlieb, východné cirkvi použí-
vajú kvasený chlieb rôznych tvarov. Pô-
vodne sa na slávenie Eucharistie používal 
obyčajný chlieb, ktorý so sebou priniesli 
veriaci (táto prax je naďalej v niekto-
rých východných cirkvách). Keďže, ako 
oznamuje aj synonymum Eucharistie – 
„lámanie chleba“, dochádza počas liturgie 
k jeho rozlámaniu, vzniklo nebezpečen-
stvo zneuctenia či straty malých častí eu-
charistického pokrmu. Tieto obavy viedli 
v stredoveku na Západe k vzniku terajšej 
formy eucharistického chleba, ktorá sa dá 
jednoducho lámať a rozdeľovať.

Nekvasený chlieb sa v latinskej liturgii 
začal používať až v 7. storočí. Jeho pou-
žívanie nadviazalo na pôvodné židovské 
korene slávenia Paschy. Práve táto zmena 
sa stala aj jednou z výhrad východných 
cirkví voči západnej. Dnes niektoré pro-
testantské alebo alternatívne katolícke 
spoločenstvá pri slávení Eucharistie po-
užívajú skutočný chlieb, nakoľko dnešná 
podoba hostie nevykazuje charakteristic-
ké a symbolické znaky chleba.

Pšenica sa používa na liturgické účely aj 
ako travina. Na sviatok svätého Jura-
ja, divotvorcu a triumfátora, sa svätia 
oziminy, teda zvyčajne vyklíčená pšeni-
ca. Pšeničné zrná a prosfora z pšeničnej 
múky sa používajú v byzantskom obrade 
aj pri lítii pred veľkými sviatkami spojený-
mi s myrovaním.

Pšenica, ktorá sa používa na výrobu 
chleba, má svoje počiatky v Iráne pred 
osemtisíc rokmi. Na našom území sa 
udomácnila o tisíc rokov neskôr. Dnes po-
známe okolo dvadsať druhov pšenice. Na-
priek jej významu je až druhou plodinou 

Slovo na témU

Príroda
v službách Boha

Juraj GRaDoš
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v objeme ročnej produkcie 
(prvá je kukurica a tretia ryža).

víno, čo obveseľuje srdce človeka
Naša doba dnes pozná množstvo nápo-

jov. V Ježišovej dobe bolo najužívanejším 
nápojom po vode práve víno, a to nieke-
dy aj v zriedenom stave s vodou. Nie je 
možné presne určiť vek viniča, z plodov 
ktorého sa vyrába víno, ale určite je starší 
ako ľudstvo. Našli sa stopy po ňom na 
brehoch Kaspického mora, v Grónsku, 
v Severnej Amerike, v Malej Ázii. Išlo 
o divoko rastúci vinič.

Vedci sa domnievajú, že vinič hroznoro-
dý pochádza z údolia riek Eufrat a Tigris, 
kde sa už pred tisíckami rokov vyrábalo 
hroznové víno. Trvalo veľmi dlho, kým sa 
vinič rozšíril po celom svete. Egyptológo-
via dokonca objavili v hrobkách faraónov 
semená viniča hroznorodého a z chrá-
mových vyobrazení zisťujú, že už pred 
viac ako 3 500 rokmi pred naším letopoč-
tom pestovali Egypťania kultúrne vinič 
a vyrábali z jeho hrozna vzácny nápoj, 
ktorý smeli piť len členovia faraónskych 
dynastií.

Na Slovensku sa vďaka Rimanom pesto-
vali ušľachtilé odrody viniča. Slovania pri 
príchode na naše územie tak objavili už 
rodiace viniče. V roku 892 kráľ Svätopluk 
zaslal priesady viniča do Prahy vojvodovi 
Bořivojovi a svätej Ľudmile. Tá ich necha-
la vysadiť v okolí Mělníka. Tieto vinice 
existujú dodnes.

Víno a réva sa stali súčasťou histórie 
Izraela a neskôr vstúpili aj do liturgie. 
Liturgické (omšové) víno má byť vyrobené 
iba z hrozien vínnej révy, bez ďalších prí-
mesí a pridaného cukru. Navyše vinohrad 
nemá byť chemicky ošetrovaný. Fakticky 
ide o celkom prírodné a ekologicky pes-
tované víno. Kým latinská cirkev upred-
nostňuje biele víno, východné cirkvi zasa 
červené. V liturgii sa s vínom stretávame 
takisto pri Eucharistii a lítii, podobne ako 
pri chlebe.

olejom rozjasňuješ jeho tvár
Dnes sa na výrobu oleja používa množ-

stvo plodín. Napriek tomu najkvalitnejšie 
oleje sa vyrábajú z olív – ide o tzv. olivové 
oleje. Tie nachádzajú mnohostrannú prax 
aj v Cirkvi. Olej (alebo aj myro) Cirkev 
používa na pomazávanie pri rôznych 
príležitostiach – krst, myropomaza-
nie, pomazanie chorých, pohreb kňaza 
a biskupa, myrovanie, prvé posvätenie 
domov a chrámov... Olej sa používal aj na 
pomazanie kráľov a mŕtvych, kde slúžil 
ako základná matéria pri výrobe vonných 
olejov.

Olivový olej je získaný z olív lisovaním 
alebo inými mechanickými postupmi. 
Tento produkt prírody sprevádza ľudstvo 
už osemtisíc rokov. Začiatky jeho pestova-
nia sú v oblasti Stredného východu (Sýria 
a Kréta). Zelené olivy, ktoré dnes nájdete 
v našich obchodoch, sú iba nezrelou 
formou tmavých olív.

Kvalitu olív poznali Feničania, ktorí 
ich rozšírili v Stredomorí, Gréci, ktorí ich 
zušľachtili, a  Rimania, ktorí ich zasa 
rozšírili po celom impériu. Podľa vedcov 
majú olivy veľmi pozitívny vplyv na 
ľudský organizmus. Vďaka detoxikačným 
účinkom pomáhajú v boji so starnutím 
ľudského organizmu, civilizačnými a srd-
covými chorobami. Pomocou olivového 
oleja sa liečia aj mnohé kožné ochorenia.

moja modlitba nech sa vznáša k tebe 
ako kadidlo

Tymián, čiže kadidlo, napriek tvojej 
tvrdosti je tiež rastlinný produkt. Pou-
žíva sa pri bohoslužbách a v staroveku 
mal väčšiu cenu než zlato. Používal sa aj 
na balzamovanie mŕtvych, očisťovanie 
priestorov a pod. Kadidlo sa získava-
lo z kmeňa kadidlovníka. Vlastne ide 
o živicu. Často sa používa v kombinácii 
s myrhou a balzamom a pri pálení vydáva 
korenistú vôňu.

Najrozšírenejšími miestami na pesto-
vanie kadidlovníkov je Somálsko, sever-

ná Etiópia a juh Arabského polostrova 
(legendárne kráľovstvo Sába, dnešný 
Omán). Kadidlovníky sa tam pestujú už 
niekoľko tisícročí. Aj dnes sa kadidlo pou-
žíva na rôzne, nielen náboženské úkony. 
Najdrahší parfum na svete Amouage sa 
pripravuje práve z kadidla a ďalších 120 
prísad.

Myrha je červenohnedá živica a pochá-
dza zo Somálska a severnej Etiópie. Jej 
meno je odvodené z hebrejského murr 
(alebo maror) a má význam horký. Aj 
dnes sa myrha používa v liečivých mas-
tiach a pri kožných ochoreniach. Takisto 
sa niekedy používa ako prísada do vína 
alebo rôznych kozmetických prípravkov. 
Bola ešte vzácnejšia než kadidlo.

V liturgii sa používajú aj neživé zložky 
prírody, zvlášť tie najcennejšie – voda, 
zlato či vzduch. Rovnako v našich 
podmienkach sa pri výnimočných príle-
žitostiach používajú ratolesti stromov 
a paliem, včelí vosk alebo parafín. Dnes 
to už nie je obeta človeka Bohu, ale spô-
sob, akým Boh cez človeka a tento jemu 
zverený poklad, akým je príroda, vstupuje 
do života každého z nás a poukazuje na 
väčšie pravdy a realitu nášho života. n
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RoZhoVoR

Oblečenie biskupa, kňaza alebo 
bohoslovca, oltárne plachty či 
procesijné zástavy sú skvostami 

a umeleckými dielami. Slúžia na skráš-
lenie liturgických slávení, keď je naše 
duchovno nasycované aj skrze naše 

telesné oči, a to nám umožňuje hlbšie 
prežívať jedinečnosť chvíľ božskej liturgie 
a liturgických slávení. Veď Bohu sa má 
prednášať to najkrajšie a najdôstojnej-
šie, čo človek vlastní. Zamysleli ste sa 
však niekedy nad tým, odkiaľ pochádza 

táto krása, ktorú dennodenne vídavame 
v našich chrámoch? Za všetkým tým 
vonkajškom je umelecký cit a zmysel pre 
krásu zručného krajčírskeho majstra, 
ktorý vtláča odevu služobníka oltára svoj 
osobitý fortieľ, ale robí to s precíznosťou 
a ohľadom na tradíciu Cirkvi, ktorú musí 
rešpektovať. Nie je to vôbec jednoduchá 
práca a navyše si vyžaduje šikovnosť 
umu, pokoru srdca a trpezlivosť rúk.

Takéhoto človeka sme našli v jednej 
krajčírskej dielni v blízkosti centra Pre-
šova. Nenápadná, ničím výnimočná, no 
za jej dverami majster krajčír Vladimír 
Demjanovič každý deň skrze svoju prácu 
s ihlou a niťou slúži Bohu i Cirkvi.

n Začnime teda pekne od podlahy. Či 
skôr od prvého strihu. Ako ste sa dostali 
k šitiu liturgických rúch?

Prácu krajčíra som vykonával od skon-
čenia strednej školy. Prešiel som rôznymi 
podnikmi a zamestnávateľmi. Ale k prá-
ci s liturgickými odevmi som privoňal 
presne pred štrnástimi rokmi, keď som sa 

„Zázraky“ 
z krajčírskej dielne

Brokát (z tal. broccato = vyšitý) je obchod-
né označenie pre ťažkú, bohato vzorovanú 
tkaninu, zvyčajne vyšívanú alebo pretkanú 
trblietavými niťami.  
Tká sa v atlasovej väzbe, väčšinou s žakáro-
vým vzorom z prírodného alebo viskózového 
hodvábu, často sa tkaním pridáva pozlá-
tený alebo postriebrený povrázok. Na jeho 
výrobu sa používajú špeciálne tkacie stroje, 
ktoré utkajú najprv samotnú tkaninu a až 
ako doplnok vtkávajú zlatý alebo strieborný 
vzor. Vďaka tomuto postupu sa u niektorých 
vzorov a druhov brokátu môže tkanina nadobudnúť až nízky reliéfny vzor.
V Cirkvi sa používal v značnej miere na bohoslužobné odevy. V období modernizmu a hlavne 
v súčasnosti sa v západnej cirkvi nahrádza ako liturgická látka jednoduchšími ľahšími mate-
riálmi.
Používa sa aj na šitie večerných šiat, dobových kostýmov, poťahov na nábytok, prešívaných 
prikrývok alebo na exkluzívne tapety.
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prostredníctvom svojej známej zamestnal 
v krajčírskej dielni, kde sa šili rúcha pre 
bratskú Pravoslávnu cirkev. Tam som 
strávil päť rokov, no teraz už deviaty rok 
šijem vo svojej vlastnej dielničke.

n Spomeniete si, komu bolo prvé vami 
ušité liturgické rúcho určené?

Tak to si presne nepamätám, ale viem, 
že to bolo kňazské rúcho. Mal som ho iba 
dokončiť, pretože bolo rozrobené, no keď 
som ho zbadal, povedal som si, že toto 
nikdy nezvládnem.

n Čo všetko vlastne vychádza spod 
vášho šijacieho stroja?

Som vyučený pánsky krajčír, ale na tieto 
veci akosi neostáva čas, pretože šitie 
bohoslužobných rúch je časovo veľmi 
náročná práca, aj keď nejaké tie nohavice 
občas skrátim či opravím. Hlavne sú to 
však podriasniky (reverendy) pre kňazov 
a bohoslovcov, kňazské a biskupské rú-
cha, procesijné zástavy a oltárne plachty.

n Z akého materiálu zhotovujete tieto 
liturgické rúcha a s akým materiálom sa 
vám osobne pracuje najlepšie?

Je to najmä brokát, ktorý môže byť rôz-
nej hrúbky, kvality a farby. Kedysi to bol 
brokát z bavlny, ktorý sa krčil a bol fareb-
ne nestály, takže práca s ním bola veľmi 
namáhavá. Dnes je to prevažne syntetic-
ké vlákno, ktoré je síce v tomto ohľade 

lepšie, ale je umelé. Nie je to prírodné. 
Najlepšie sa mi pracuje s gabardénom, 
z ktorého sa šijú podriasniky, ale aj práca 
s kvalitným hrubým brokátom, ktorý sa 
pri žehlení nezráža, je menej náročná.

n Ako dlho vám trvá zhotovenie kňaz-
ského či biskupského rúcha?

Tak to je podstatný rozdiel. Kňazské 
rúcho je strihovo jednoduchšie, a tak na 
neho potrebujem dva dni. Pri práci na bis-

kupskom rúchu je to niekedy päť aj viac 
dní, podľa toho, ako sa práca darí. Chce to 
veľkú dávku trpezlivosti.

n Čo je pre vás pri tejto práci najdôleži-
tejšie?

Spokojnosť môjho zákazníka. Či už to 
je bohoslovec, kňaz, alebo biskup. Musí 
byť spokojný a to, čo ušijem, musí na 
ňom sedieť. Ak to vyzerá dobre a zákaz-
ník je spokojný, vtedy som spokojný aj ja 
a mám veľkú radosť.

n Existuje typ postavy, na ktorú sa šije 
takpovediac akoby samo? Prezradíte 
nám, kto takejto postave najviac zodpo-
vedá?

Isteže, keď je postava konfekčná, nemá 
nejaké zvláštne krivky, vtedy sa mi lepšie 
šije a aj to na ňom lepšie vyzerá. Konkrét-
ne? No tak na vladyku Milana Chautura 
sa mi šije veľmi dobre, má vyšportovanú 
postavu. Ideálne miery však neexitujú 
a pri každej zákazke sa treba s látkou 
pohrať.

n Kto všetko už navštívil vašu dielničku?
Prevažne sú to biskupi, kňazi a boho-

slovci. Šijem hlavne pre biskupov našej 
miestnej cirkvi vladyku Jána, Milana 
a Petra, no boli tu aj biskupi z Ameriky 
a tiež niektorí biskupi Pravoslávnej cirkvi.

n Stretli ste sa počas tých rokov s niečím 
pre našu cirkev či obrad nezvyčajným?

Pre náš obrad ani nie. Ale šil som habity 
pre rehoľu augustiniánov, ktorí sídlia 
v Košiciach a sú tu na Slovensku novo-
založenou rehoľou. To bolo pre mňa také 
atypické. No a čo sa týka nášho obradu, 
tak podriasnikov je veľmi veľa druhov 
a ja som šil už asi desať typov, napríklad 
arménsky, azerbajdžanský... Dosť odlišné 
sú aj ukrajinské či nemecké strihy.

n Nezasväteným skúste prezradiť, 
v akých reláciách sa pohybujú ceny jed-
notlivých liturgických odevov a koľko 
metrov látky na ne treba.

Tak najjednoduchšie sú podrizniky (biele 
kňazské dlhé košele). Tie sú aj najlacnej-
šie. Vrátane materiálu stoja okolo 60 €. 
Cena sa odvíja aj od kvality látky, kríži-
kov, lemoviek a výšiviek. Podriasniky sú 
cenovo niekde od 94 € vyššie, ale aj tu to 
naozaj závisí od kvality a hrúbky gabar-
dénu. Na kňazské rúcho pre priemernú 
postavu spotrebujem približne 3,5 metra 
látky, na rúcha biskupov treba 5,5 metra.

n Je pre vás táto práca naplnením?
Samozrejme, pretože táto práca je aj 

mojím koníčkom, ba dokonca naplnením 
života. Nie som typ človeka, ktorý by robil 
niečo, čo ho vnútorne nenapĺňa. Táto 
práca je mojou súčasťou a patrí k môjmu 
životu, hoci byť osem až desať hodín zo-
hnutý pri stroji nie je jednoduché. A vlast-
ne by sa dalo povedať, že je to súčasťou 
našej rodiny, pretože aj moja manželka 
mi často pri mojej práci pomáha. No a keď 
mi Boh dožičí zdravie, chcel by som túto 
prácu robiť ešte dlho.

za rozhovor ďakuje  
Mikuláš Jančuš

Ilustračné snímky: mária Žarnayová

„Porozprávaš sa so všetkými, čo sa 
rozumejú umeniu, ktorých som naplnil 
umeleckým duchom, aby zhotovili pre 
Árona rúcho, žeby sa mohol posvätiť 

a slúžiť mi ako kňaz.“ 
(Ex 28, 3)
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okolo prvého roka života slovnú zásobu dieťaťa tvorí asi 1 až 16 prvých slov.  
Prvé slová sa však nepodobajú na slová dospelých. 

Ilustračná snímka: Sxc.hu

Počas vývinu dieťaťa sa postupne 
objavujú hlásky viac alebo menej 
presne vyslovované, za normál-

nych okolností sa ich výslovnosť postup-
ne spresňuje. Podľa niektorých logopédov 

je dieťa po treťom roku už schopné okrem 
hlások L a R vyslovovať všetky hlásky 
takmer presne. Ak sa aj počas vývinu 
objaví nesprávna výslovnosť hlásky, často 
postupne mizne, pretože sa neustále 

zlepšuje obratnosť rečových orgánov aj 
presnosť vnímania. S narastajúcim vekom  
slovná zásoba dieťaťa postupne rastie,  aj 
keď výslovnosť je zatiaľ všelijaká. Dieťa 
nerobí chyby zámerne, jednoducho to 

Slovo v rodIne

Za normálnych okolností do troch 
rokov veku dieťaťa nemusíme 
výslovnosti venovať zvláštnu 
pozornosť. Rodičia sa pochopiteľne 
snažia rozvíjať schopnosti dieťaťa, 
ktoré sú pre vývin reči dôležité, 
ako je napríklad celková obratnosť 
a pohyblivosť rečových orgánov, 
presnosť sluchového a zrakového 
vnímania, zmysel pre rytmus.

tatiana kMECovÁ

Ohýbaj sa jazýček, 
dokiaľ som ja Janíček
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zatiaľ lepšie nevie a potrebuje rečový vzor, 
prax a čas. Rodičia mu robia malú ozvenu 
a trpezlivo bez vysvetľovania neustále 
opakujú  po dieťati správne to, čo chcelo 
povedať.

Ak nepresná výslovnosť pretrváva aj po 
piatom roku veku dieťaťa, vývoj stagnuje 
a reč dieťaťa začína byť nápadne odlišná 
v porovnaní s ostatnými deťmi, je dobré 
začať s „cieleným nácvikom“ –  podľa 
pokynov logopéda. V tomto veku je už 
dieťa schopné vedome precvičovať určitú 
skupinu hlások. Vzhľadom na vek je naj-
vhodnejšou formou hra. Všeobecne platí, 
že v období začiatku školskej dochádzky 
by mala byť výslovnosť v poriadku. Pokiaľ 
nesprávna výslovnosť pretrváva, najne-
skôr teraz je čas logopéda navštíviť.

Základná slovná zásoba, základ vetnej 
stavby, schopnosť pohotovo komunikovať 
– toto všetko sa rozvíja počas predškol-
ského veku dieťaťa. Do siedmeho roku 
existuje ešte možnosť, že ide o predĺženú 
fyziologickú neschopnosť, ktorá sa môže 
upraviť aj spontánne. Po siedmom roku 
veku už vlastne dieťa iba zdokonaľuje 
a dopĺňa stavbu, ktorú v základných 
obrysoch už „postavilo“. Pokiaľ niečo tejto 
stavbe chýba, nič nie je stratené, pretože 
práca pokračuje, ale je podstatne prác-
nejšie dohnať alebo doplniť zameškané. 
Ak sa v určitej fáze vývinu detskej reči 
rozhodneme tento vývin ovplyvniť, neza-
búdajme zohľadniť vek a záujmy dieťaťa. 
Nemalo by mať pocit, že „ťažko pracuje“ 
a robí  to ako povinnosť. Preto nikdy 
dieťa do činnosti nenúťme – ani ak je to 
hra! Zábavu mu ponúkajme vtedy, keď je 
spokojné a samo sa s nami chce rozprá-
vať alebo hrať. Pri známke únavy alebo 
ochabujúceho záujmu radšej prestaňme. 
Z hry sa nesmie stať nátlak ani povin-
nosť. Nebuďme sklamaní a nehnevajme 
sa na dieťa, ak sa mu práve teraz nechce. 
A skúšajme to po kratšej či dlhšej chvíli 
opäť.

Na čo myslieť pri výbere činnosti
• Dieťa potrebuje dostatok primeraných 

podnetov. Rodič i pedagóg musí mať cit 
pre situáciu a poznať povahu dieťaťa.

• Pamätajme na vhodnosť podnetov 
pre konkrétne dieťa. Činnosti a hračky 
v ranom detstve významne ovplyvnia 
ďalší vývin dieťaťa. Preto sú cenné hračky, 
ktoré umožňujú najrôznejšiu manipuláciu 
a ktorých použitie sa môže meniť s ve-
kom. Aj pri spoločenských hrách (napr. 
Človeče, domino...)  sa mnoho komu-
nikuje a už celé storočia bavia nielen 
deti, ale aj dospelých. Nezabúdajme na 
hračky z prírodných materiálov (zvyšky 
látok, gombíky, papier, kúsky kôry, dreva, 

kamienky, šušky), možnosti ktorých sú 
v podstate obmedzené len fantáziou die-
ťaťa. Podporujú jeho tvorivosť i obratnosť 
pri manipulácii s rôznymi materiálmi 
a nástrojmi.

• Pri výbere činnosti rešpektujeme vek 
dieťaťa.  Hra ho musí predovšetkým baviť, 
prinášať príjemné pocity a zážitky. Čin-
nosti by mali byť rôznorodé, aby zaistili 
všestranný rozvoj, a nikdy by sa nemali 
dieťaťu vnucovať. Je ideálne, ak sa pri hre 
s dieťaťom dokážeme baviť i my – dieťa to 
vycíti a zvyšuje to jeho záujem.

• Rešpektujme vždy dosiahnutý stupeň 
vývinu! Ak má vývin reči a komunikač-
ných schopností prebiehať bez problémov, 
musíme vždy vychádzať z toho, na kto-
rom vývinovom stupni sa dieťa nachádza, 
nadväzovať na to a krôčik za krôčikom sa 
postupne dopracovávať k cieľu. Jednotli-
vé vývinové etapy je možné za určitých 
okolností skrátiť, v žiadnom prípade 
nie preskočiť. Omnoho dôležitejšie než 
kalendárny vek dieťaťa sú jeho skutočné 
schopnosti, jeho biologický vek. Predstava 
o dosiahnutej úrovni je nutná práve pre-
to, aby sme zvolili primerané metódy.

• Rešpektujme záujmy dieťaťa. Ak 
chceme dieťa niečo naučiť, mali by sme 
to zariadiť tak, aby ho činnosť bavila. To, 
čo robíme radi, si zapamätáme podstatne 
ľahšie než to, čo sa učíme len z pocitu 
povinnosti alebo s odporom.

• Chváľme dieťa tak často, ako je to 
možné. Všetci radi počúvame pochvaly 
a to, čo zdôrazňujeme, upevňujeme. To, 
čomu nevenujeme pozornosť, sa stráca. 
Preto dobré pokusy chváľme, nepodarené 
nekomentujme. Ak potrebujeme dieťa 
opraviť, pochváľme aspoň snahu.

• Rovnako ako iné činnosti, i reč potre-
buje cvik. A keď sa niečo učíme, robíme 
chyby. Zachovávajme preto trpezlivosť.

• Rozvíjajme cielene nielen rečové 
schopnosti, ale i zmyslové vnímanie 
a telesnú obratnosť – hrubú i jemnú 
motoriku dieťaťa. V skutočnosti sú tieto 
schopnosti tak úzko späté, že pri hľadaní 

možností riadenia vývinu je veľmi ťažké 
ich oddeliť. Každá činnosť, ktorá zaťažuje 
dieťa nerovnomerne, je nevhodná, ak 
nie je vyvážená inými aktivitami. Rozvoj 
všetkých schopností, či už ide o zmyslové 
vnímanie (zraková a sluchová pozornosť, 
pamäť, hmat, chuť), fyzickú stránku 
(zmysel pre rovnováhu, koordinácia 
pohybov, ich intenzita, rýchlosť, pres-
nosť), alebo o schopnosť rozlišovať veci 
menej dôležité od podstatných (figúra 
a pozadie), je závislý nielen od kvality 
vnímania, ale aj od akcie, ktorá musí na-
sledovať. Samotné vnímanie nestačí, ak 
nie je zapojené telo. Až na konkrétnych 
skúsenostiach s reálnym svetom sa môže 
rozvíjať predstavivosť, myslenie, reč naj-
skôr hovorená, neskôr aj písaná a čítaná, 
fantázia a schopnosť chápať informácie aj 
sprostredkovane.

• Zďaleka nie všetko sa človek dozvedá 
pomocou slov. Veľký podiel informácií 
dostávame od iných gestami, pohľad-
mi, mimikou. Súčasťou  komunikácie je 
nielen verbálna reč, ale i reč tela. Čím je 
dieťa mladšie, tým jednoznačnejšie musí 
byť neverbálne sprevádzanie slov. Uľah-
čujeme tak dieťaťu pochopenie situácie, 
pretože kto nevie čítať reč tela, nevyzná 
sa v ľuďoch. Často sa sklame, pretože 
prijme iba verbálnu časť a tá druhá, 
rovnako dôležitá, mu unikne alebo ju 
pochopí nesprávne. Postupne stráca istotu 
v kontakte s ľuďmi. Preto musí výchova 
reči zahŕňať nielen starostlivosť o obsah 
(slovnú zásobu) a formu (výslovnosť), ale 
i príležitosť naučiť sa pochopiť neverbálne 
signály a používať ich.

Každodenná – hoci aj krátka – chvíľoč-
ka, ktorú dieťaťu jeho najbližší venujú, 
padne určite na úrodnú pôdu a bude pre 
ďalší vývin jeho rečových schopností 
veľmi dôležitá. A aj keď sa vám zdá, že sa 
to nedarí, nepodliehajte pesimizmu, upo-
kojte sa a začnite znova. V silnej štvor-
ke – dieťa, vy, logopéd a čas – sa určite 
dočkáte úspechov! n

Ohýbaj sa jazýček, 
dokiaľ som ja Janíček Niekoľko rád na záver

TOTO NIE: 
• Dieťa do ničoho nenúťte, nevyvíjajte 
naňho nátlak.
• Aj priveľa snahy môže pôsobiť kontrapro-
duktívne.
• Nekritizujte.
• Nevysmievajte sa.
• Neponáhľajte sa.

 

TOTO ÁNO:
• Povzbudzujte.
• Radujte sa spolu z úspechov – aj drob-
ných.
• Hrajte sa spolu. Pri hre sa všetko darí 
lepšie.
• Texty a obrázky musia byť primerané veku 
a schopnostiam dieťaťa.
• Buďte dôslední.
• Opakujte naučené.
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SVEdECTVo

Ešteže som si ráno napísala lístok 
so zoznamom, čo všetko treba 
vybaviť. Odškrtávam teda prvý 

bod a idem za sekretárkou s podkladmi 
na vyúčtovanie služobnej cesty. Mám 
starosť, ako to urobiť, aby mi kolego-
via nezazlievali, že som vyčerpala veľa 
prostriedkov z grantu. A predsa by som 
nerada doplácala zo svojich. Cestou 
stretávam kolegyňu, ktorú veľmi „nemu-
sím“. Pri stretnutiach totiž nevidí mňa, 
ale úlohu, ktorú mi okamžite zverí, aby 
sa jej uľavilo v jej starostiach. Čo človek, 
to úloha. „Vieš, rozmýšľala som, že by si 
mi mohla od septembra pomôcť zabezpe-
čiť jednu vec...“ Odsúvam rozhodnutie na 
september a v duchu sa usmievam. Len 
pred týždňom ma ohovárala pri obede 
a zisťovala, koho okrem mňa by mohla 
osloviť. A opäť zvoní telefón. Už ma čaká 
ďalšia návšteva. Tentoraz príjemná. Prišla 
vyrovnať pracovné podlžnosti a poďako-
vať sa. Vraj som ju minule veľmi podrža-
la. Najprv netuším, o čom hovorí. Pomaly 
mi dochádza, že kolegyňa, s ktorou som 

bola v komisii, sa k nej nezachovala 
veľmi ľudsky. „Keby si tam nebola, asi 
sa zosypem,“ hovorí. Čo na to povedať? 
Má pravdu. Bolo jej ublížené. Ospravedl-
ňovať kolegyňu? Byť ticho? S úsmevom 
odvádzam reč iným smerom. A z môjho 
zoznamu pomaly ubúda. Konečne som pri 
počítači, otváram mejl. Opäť kopa otázok 
v štýle: „Kedy sa môžem zastaviť?“ Uf. 
Chcú odo mňa samé drobnosti, ale je ich 
akosi veľa pokope. Beriem diár a sna-
žím sa to nejako zosúladiť. Ozve sa ešte 
niekoľko nespokojencov, lebo som čosi 
spravila alebo nespravila, alebo mi čosi 
nedošlo, alebo zase iným čosi došlo a žia-
dajú vysvetlenie, zatiaľ čo ja sa márne 
snažím pochopiť, čo mám vysvetľovať...

Po jednom takomto bežnom pracovnom 
dni som došla domov na pokraji síl. Bol 
sviatok, a tak som išla na liturgiu. Letnú 
horúčavu vystriedal príjemný chládok 

chrámu, po zhone 
pracovného dňa som sa 
ocitla uprostred pokojného slávenia. 
Cítim sa ako štvané zvieratko. Uhna-
ná z ľudských očakávaní, obmedzení, 
ktorých nám zamestnávateľ opäť zopár 
pridal („milujem“ obežníky), unavená 
z naprávania cudzích chýb, vyčerpaná zo 
snahy bojovať proti tejto šialenej moder-
nej dobe ľudskosťou... Cítim sa uštvaná 
svetom, tvrdohlavosťou kolegov a neustá-
lym bojom o pozície, o meno, o „korisť“ 
pochvaly. Ako zviera!

A zrazu mi prichádza na myseľ jeden 
slogan a žiada sa mi zo srdca zasmiať – 
Len tu som človekom.

Máš pravdu, Pane, ty ma neuháňaš. 
Nestriehneš na moju chybu ako na poľo-
vačke. Pri tebe môžem byť človekom. Ty si 
ten, kto prijíma bez podmienok a ľúbi. n

Tu som  
    človekom

Betka

Krásny prístav

Starobylé prístavné mesto Joppe sa nachádza na pahorku pri 
Stredozemnom mori v Palestíne. Má za sebou veľmi bohatú 

históriu rozkvetu, vojen a vlád rôznych panovníkov. Od roku 1950 
je súčasťou hlavného mesta Tel Aviv a zároveň jedným z najstar-
ších slúžiacich prístavov na svete. Je staré približne 4 000 rokov. 
V dnešnom svete je skôr známe ako Jaffa, čo znamená krásna. Toto 
meno dal vraj prístavu najmladší Noemov syn Jafet, ktorý sa tu 
rozhodol usadiť po tom, ako veľká voda po potope poklesla.

Joppe sa stalo dedičným podielom izraelského kmeňa Dan (Joz 19, 
46), ktorého členovia sa usadili pozdĺž pobrežia, stavali lode a rybár-
čili. Zmienku o tom nájdeme aj v piesni prorokyne Debory, ktorá sa 
pýta: „A Dan – čo tak ďaleko sa baví pri lodiach?“ (Sdc 5, 17b).

Za vlády kráľa Šalamúna sa Joppe stalo prístavným mestom pre 

Jeruzalem, ktorý bol od neho vzdialený približne 55 km. V minulosti 
sa tu dovážalo cédrové drevo z Libanonu, ktoré slúžilo na stavbu 
Šalamúnovho paláca (2 Krn 2, 15) a pri obnove chrámu v Ezdrášovej 
dobe za vlády perzského kráľa Kýra (Ezd 3, 7). V Starom zákone sa 
Joppe spomína aj v Knihe proroka Jonáša (Jon 1, 3). Počas macha-
bejských vojen bolo mesto dobyté, obsadené a opevnené Šimonom 
Machabejským a prebudované na námorný prístav.

V Novom zákone je zmienka o tom, že apoštol Peter vzkriesil 
v Joppe vdovu Tabitu (Sk 9, 36n). V tomto meste mal Peter zvláštne 
videnie, ktoré ho presvedčilo o tom, že Boh chce i pohanom zves-
tovať evanjelium (Sk 10, 5). Udalosť znázorňuje maľba v Kostole sv. 
Petra v Jaffe.

M. Kipikašová

Je opäť pondelok a ja musím do 
práce. Ani nevystúpim z MHD, keď 
zvoní telefón s  problémom, ktorý 
treba okamžite riešiť. Ponáhľam 
sa do výťahu, odomykám dvere 
a riešim čosi, čo vraj nemohlo 
počkať.

Sn
ím
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PONDELOK 12. október
Mučeníci Probus a spol.

Čítania: Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; lk 6, 24 – 30, zač. 25

... aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany 
uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým 
svietite ako svetlá na svete. (Flp 2, 15)

Kristus chcel mať svedkov svojho spasiteľného diela. Tak vzniká Cirkev 
– viditeľný znak spásy. Preto má poslanie sprostredkovať spásu, čiže 
večný život pre ľudí, ktorí sú v duchovnej smrti a beznádeji riešenia 
životných ťažkostí. Kristus ťa chce premieňať svojím svetlom, aby si 
sa stal svetlom a dal nádej ľuďom, ktorí sú v temnote hriechu. Záleží 
na tom, či veríš tomuto svojmu povolaniu a či si otvorený pre Božie 
konanie vo svojom živote.

Liturgia: Každ. antifóny, menlivé časti z pondelka – s. 154 (191) 
 
UTOROK 13. október
Mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika

Čítania: Flp 2, 16b – 23, zač. 242; lk 6, 37 – 45, zač. 27

... lebo všetci hľadajú vlastné záujmy, a nie záujmy Ježiša 
Krista. (Flp 2, 21)

Apoštol Pavol vidí svojho spolupracovníka Timoteja ako toho, ktorý je 
ochotný vo svojom poslaní plniť vôľu Boha. Problém nášho prežívania 
kresťanstva je v tom, že si z neho vyberáme to, čo nám vyhovuje, alebo 
robíme to, čím sa môžeme pred druhými chváliť. Ježiš Kristus nás po-
zýva do situácií, ktoré sú nad naše sily, aby sa on mohol cez nás osláviť 
a nie my. Buďme pripravení prijať situácie, ktoré nám Boh dáva.

Liturgia: Každodenné antifóny, menlivé časti z utorka – s. 155 (191) 
 
STREDA 14. október 
Prepodobná Paraskeva Trnovská

Čítania: Flp 2, 24 – 30, zač. 243; lk 6, 46 – 7, 1, zač. 28 (radové); Gal 
3, 23 – 29, zač. 208, mt 25, 1 – 13, zač. 104 (Prep.)

A naozaj bol chorý až na smrť, ale Boh sa nad ním zmiloval, 
a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármu-
tok na zármutok. (Flp 2, 27)

Apoštol Pavol mal mnohé súženia a trápenia, ale nikdy sa im nepod-
dával, lebo mal skúsenosť, že Boh vie vytrhnúť človeka zo smrti. Veril 
a mal nádej v živého Boha, ktorý je milosrdný a zmilováva sa, aby 
človeku pomohol. Pán pozná naše trápenia a zármutok, ale prichádza 
k nám, aby vo veľkosti našej viery v neho nám dal pokoj a nádej, že nás 
neopúšťa a že je verný tým, ktorí v neho bezhranične dúfajú.

Liturgia: Každodenné antifóny, menlivé časti zo stredy – s. 156 
(192) alebo predobrazujúce antifóny a menlivé časti prep. Paraske-
ve – s 288 (256) 
 
ŠTVRTOK 15. október
Prepodobný Eutymios Nový

Čítania: Flp 3, 1 – 8, zač. 244; lk 7, 17 – 30, zač. 31

A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania 
Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokla-
dám za odpadky, aby som získal Krista. (Flp 3, 8)

Sv. Pavol vyslovuje tieto slová po svojej osobnej skúsenosti, nie 
z rozumového poznania Krista, ale zo skúsenosti odpustenia hriechov 
a vlastnenia Kristovej lásky. Preto sa nezarmucuje nad tým, čo stratil, 

ale raduje sa z toho, koľko neporovnateľne viac získal v Ježišovi. Túto 
osobnú skúsenosť prežitia odpustenia a jeho lásky má Boh pre nás 
pripravenú každý deň, aby sa naša viera nezakladala na rozumovom 
odôvodnení si nejakých právd o Kristovi, ale na živej skúsenosti viery, 
ktorá nám dá silu a nádej v ťažkých dňoch skúšok.

Liturgia: Každ. antifóny, menlivé časti zo štvrtka – s. 157 (194) 
 
PIATOK 16. október
Mučeník Longin stotník

Čítania: Flp 3, 8 – 19, zač. 245; lk 7, 31 – 35, zač. 32

Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam 
za tým, čo je predo mnou. (Flp 3, 13b)

Sv. apoštol Pavol sa neuspokojil s tým, čo dosiahol, ale každý deň 
života smeroval svoje povolanie a život k jedinému cieľu – spáse duše. 
Nechal sa pozývať mocou Svätého Ducha do nových udalostí, ktoré 
Boh pripravoval, ale s mocnou skúsenosťou Kristovej sily. Aj pre nás 
je dôležité vidieť každý deň naše pozvanie ako nové stretnutie sa 
s Bohom, ako novú skúsenosť s Božou vernosťou a láskou, čo nás vedie 
k spáse našich duší.

Liturgia: Každodenné antifóny, menlivé časti z piatka. zdržanlivosť 
od mäsa – s. 159 (195) 
 
SOBOTA 17. október
Prorok Ozeáš

Čítania: 2 Kor 1, 8 – 11, zač. 168; lk 5, 27 – 32, zač. 20

... aby sme nedôverovali sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕt-
vych. (2 Kor 1, 9b)

Práve táto osobná skúsenosť dôvery v Boha v živote sv. apoštola Pavla 
je silou, ktorá mu dávala vytrvať vo všetkých námahách pre evanje-
lium. Lebo bez tejto osobnej skúsenosti by nebol schopný konať to, 
o čom sa dozvedáme, keď čítame jeho listy. Kiežby sme každý deň mali 
túto osobnú skúsenosť so vzkrieseným Kristom, lebo dôverujúc v neho 
nás nič a nikto nezlomí na duchu v rôznych životných ťažkostiach. 
Lebo iba on je Pánom nad každou smrťou a každou bolesťou.

Liturgia: Každ. antifóny, menlivé časti zo soboty – s. 160 (196) 
 
NEDEĽA 18. október
20. nedeľa po Päťdesiatnici; Svätých otcov siedmeho ekumenic-
kého snemu; apoštol a evanjelista Lukáš

Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; lk 7, 11 – 16, zač. 30 (radové); hebr 
13, 7 – 16, zač. 334; Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (sv. otcom)

Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. 
Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veľ-
ký zástup z mesta. (lk 7, 12)

Ježiš pozná človeka do hĺbky srdca a má s ním veľký súcit. Vzkriesil 
syna matky z evanjelia. Bolo to pre ňu dôležité, lebo takto dostala život 
skrze svojho syna. Zástup kráčajúci s plačom a smútkom sa zmenil na 
zástup radostný. Ježiš pozná aj naše miesta v živote, kam nosíme niečo, 
čo nám spôsobuje smútok, prináša smrť. On nás chce stretnúť a tieto 
miesta premeniť na radosť a plnosť života. Záleží len na mne, či vidím 
skutočnosti, ktoré ma ničia. No je dôležité aj to, či verím tomu, že keď 
sa stretnem s Ježišom, má moc premeniť ich na život a radosť. Potom 
môžem skutočne v hĺbke srdca chváliť a oslavovať Boha.

Liturgia: hlas 3. evanj. na utierni deviate. Predobr. antifóny a bla-
ženstvá. tropár hlasu a otcom, kondák hlasu, Sláva: kondák otcom, 
I teraz: podľa predpisu. ost. z nedele a otcom – s. 145, 285 (186, 255)

na KaŽdý deŇ – 42. týŽdeŇ
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Akokoľvek to je, pravdou zostá-
va, že vek ľudí sa predlžuje už 
niekoľko desaťročí. Najstarší ľudia 

našej planéty dosahujú vek prevyšujúci 
110 rokov. A novinárov zaujíma, ako to 
dosiahli. Američan Walter Breuning, ktorý 
nedávno oslávil 113. narodeniny a od 
júla je najstarším žijúcim mužom planéty, 
svoju dlhovekosť pripisuje skutočnosti, že 
sa nikdy neprejedal a udržiava sa fyzicky 
i psychicky čulý.

Ak si nájdete odpovede iných matuza-
lemov našej doby, zistíte, že by skôr bolo 
vhodné pýtať sa ich na to, ako si svoj vek 
neskrátili. Zdravý životný štýl, pohyb, ra-
dosť zo života sú predsa obyčajné prejavy 
normálneho života.

nefajčite, budete žiť dlhšie
Vedci v americkom Chicagu nedávno 

zistili, že zákaz fajčenia na verejných 
miestach môže znížiť počet infarktov 
myokardu až o 36 percent. Ide o nový 
vedecký dôkaz významu podobných 
obmedzení. Na základe tohto výsku-
mu vyzvali na rozšírenie zákazov 
fajčenia v uzavretých verejných 
priestoroch s cieľom zabrániť 
srdcovým záchvatom 
a zlepšiť zdravie verej-
nosti.

„Táto štúdia je ďal-
ším silným dôkazom, 
že pasívne fajčenie vy-
voláva srdcové záchvaty 
a že schválením stoper-
centných antifajčiarskych 
zákonov pre všetky pra-
coviská a verejné miesta 
môžeme chrániť verejnosť,“ 
uviedol James Lightwood 
z Univerzity Kalifornia (San 

Francisco), ktorého štúdiu zverejnil časo-
pis Circulation. Z jeho štúdie vyplýva, že 
výskyt srdcových záchvatov klesol ihneď 
po uplatnení zákazov fajčenia, v prvom 
roku o 17 percent a o tri roky až o 36 
percent.

Takéto obmedzenie fajčenia by malo aj 
pozitívny vplyv na financovanie zdra-
votníctva. Dr. David Goff z Lekárskej 
fakulty Univerzity Wake Forest v Severnej 
Karolíne sa jasne vyjadril, že „v čase 
vážnych obáv o finančnú udržateľnosť 
nášho systému zdravotnej starostlivosti 
antifajčiarske zákony predstavujú finanč-
ne nenáročný krok k zníženiu srdcových 

záchvatov a pravdepodobne 
ďalších kardiovaskulárnych 

podmienok“.
Americké cen-
trum pre kontro-
lu chorôb a ich 
prevenciu zisti-
lo, že dlhodobé 
vystavenie 
pasívnemu 
fajčeniu 
môže zvý-
šiť výskyt 

srdcových 

chorôb u dospelých nefajčiarov o 25 
percent. Fajčenie tiež spôsobuje niekoľko 
druhov rakoviny, porážku a emfyzém ale-
bo chronické obštrukčné pľúcne choroby.

Na Slovensku vstúpila 1. apríla 2009 
do platnosti novela zákona o ochrane 
nefajčiarov. Dodržiavanie zákona v oblas-
ti predaja naďalej kontroluje Slovenská 
obchodná inšpekcia. Dodržiavanie zákazu 
fajčenia na zastávkach hromadnej do-
pravy budú môcť kontrolovať aj prísluš-
níci policajného zboru. Novela zákona 
priniesla od septembra 2009 aj povinnosť 
stavebne oddeliť fajčiarske časti v zaria-
deniach spoločného stravovania, kde sa 
pripravuje a podáva jedlo. V podnikoch, 
kde sa podávajú len nápoje, ostáva na 
rozhodnutí majiteľa, či pôjde o fajčiarsku, 
alebo nefajčiarsku prevádzku.

Tento náš postoj je akousi strednou 
cestou v Európe. Už iba 8 krajín neupra-
vilo svoju legislatívu v smere ochrany 
nefajčiarov. V mnohých krajinách začal 
platiť prísny zákaz fajčenia vo všetkých 
verejných budovách, reštauráciách a na 
pracoviskách. Touto cestou sa vybral 
aj Vatikán. Opačnou cestou sa vydalo 
v ostatnom čase Chorvátsko, ktoré dovo-
lilo fajčenie v baroch pre hospodársky prí-
nos z turistického ruchu. Aj u nás hovoria 
v prospech fajčenia iba čísla v hospodár-
skych štatistikách. Nik z týchto ekonómov 
však neberie do úvahy finančné zdroje 
potrebné na liečbu chorôb zapríčinených 
aktívnym alebo pasívnym fajčením. A ani 
hospodárske a emočné straty zapríčinené 
smrťou fajčiara (až 80 – 90% rakoviny 
pľúc spôsobenej fajčením sa končí pred-
časnou smrťou).

Aj keď je možno postoj Cirkvi a kresťa-
nov žijúcich svoju vieru v tejto oblasti pre 
mnohých zastaraný a „trápny“, dnes 

ho potvrdzuje aj veda. Čas ukáže, že 
Cirkev sa nemýlila ani v ďalších 

kontroverzných oblastiach, kde 
dnes nenachádza spoločnú 
reč s „moderným“ člove-
kom. n

SpoloČNoSť

Človek sa odnepamäti snaží 
predĺžiť život až do večnosti a sníva 
o nesmrteľnosti. Paradoxom 
je, že podľa Biblie práve o túto 
nesmrteľnosť prišiel hneď na počiatku 
svojej existencie. A tak sa zdá, že sa 
chceme vrátiť do raja, ktorý nám 
pripravil Boh. No tentoraz si ho 
chceme urobiť sami.

Predstava, že fajčenie tabaku  
prospieva zdraviu, bola rozšíre-

ná aj na našom území.

Ilustračná snímka: Sxc.hu

Ako si 
predĺžiť život
Juraj GRaDoš
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PONDELOK 19. október
Prepodobný Svätý prorok Joel, svätý mučeník Varus

Čítania: Flp 4, 10 – 23, zač. 248; lk 7, 36 – 50, zač. 33 

Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. (Flp 4, 13)

Z listov apoštola Pavla poznáme všetku jeho námahu, trápenia 
a problémy, ktorými prešiel počas svojej služby pre evanjelium. Ale 
táto jeho osobná skúsenosť s Božou vernosťou a mocou mu dáva silu 
vysloviť pravdu, že v Bohu môže všetko prijať a zniesť každé protiven-
stvo. Lebo od Boha môžeme všetko prijať len vtedy, ak veríme v jeho 
lásku, ktorá všetko premohla, nad všetkým zvíťazila. Potom ma táto 
láska Boha naozaj vo všetkom posilňuje. Potom každá skutočnosť je 
stretnutím sa s víťazstvom tejto lásky.

Liturgia: Každ. antifóny, menlivé časti z pondelka – s. 154 (191) 
 
UTOROK 20. október
Veľkomučeník Artemios

Čítania: Kol 1, 1 – 2. 7 – 11, zač. 249; lk 8, 1 – 3, zač. 34  

... a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli 
veľmi trpezliví a vytrvalí. (Kol 1, 11)

Tieto slová svätého apoštola sú povzbudením pre veriacich miestnej 
cirkvi, pretože videl potrebu takto prehovoriť do ich situácie. Všetci 
máme životné situácie, ktoré chceme skôr alebo neskôr prekonať. 
A práve v tých ťažkých situáciách potrebujeme viac trpezlivosti a vy-
trvalosti. Boh nám to dáva, lebo nás miluje a nezabúda na nás. Lebo 
viera v jeho víťazstvo nad smrťou je tou slávou, ktorá nám dáva nádej.

Liturgia: Každodenné antifóny, menlivé časti z utorka – s. 155 (191) 
 
STREDA 21. október
Prepodobný Hilarion Veľký 

Čítania: Kol 1, 18 – 23, zač. 251; lk 8, 22 – 25, zač. 37

... teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, 
aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrne-
ných a bez úhony. (Kol 1, 22)

V Ježišovi Kristovi sme boli zmierení s Otcom a toto vykupiteľské dielo 
v nás pretvára nášho starého človeka na obraz a podobu Krista. Preto 
nás Ježiš chce mať svätých, nepoškvrnených, aby takto mohol vo svete 
realizovať cez kresťanov spásu celého ľudstva. Iba s vierou sa mu mô-
žeme ponúknuť do tejto služby. Napriek našim slabostiam a hriechom 
počíta s nami, lebo on je ten, ktorý nás pretvára.

Liturgia: Každ. antifóny, menlivé časti zo stredy – s. 156 (192) 
 
ŠTVRTOK 22. október
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca

Čítania: Kol 1, 24 – 29, zač. 252; lk 9, 7 – 11, zač. 41

My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka 
a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme kaž-
dého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. (Kol 1, 28)

Sv. Pavol vysvetľuje svoje poslanie a zároveň poslanie Cirkvi na zemi. 
Hovorí o Cirkvi ako o tej, ktorá privádza ľudí k spáse tým, že človeka 
zdokonaľuje na obraz Ježiša Krista. Veľmi dobre poznáme, aká je doko-
nalosť Ježiša. Pozrime sa na kríž a na nesmiernu lásku, ktorá premohla 
každé zlo. V tejto dokonalosti sa stávame naozaj slobodnými a úplne 
podobnými Kristovi, lebo vlastníme lásku, ktorá je večným životom.

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

PIATOK 23. október
Apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat 

Čítania: Kol 2, 1 – 7, zač. 253; lk 9, 12 – 18a, zač. 42 
(radové); Gal 1, 11 – 19, zač. 200; mt 13, 54 – 58, zač. 
56 (apoštolovi)

... v ňom zakorenení a na ňom postavení, upev-
není vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo 
vzdávaní vďaky! (Kol 2, 7)

Každý deň života kresťana na zemi má byť hlbokým 
prenikaním do Božej lásky, ktorá má moc držať nás 
pevných vo viere, aby sme nezakolísali a neodpadli od 
Boha. A práve táto skúsenosť nás má privádzať k tomu-

to kresťanskému postoju, že sme schopní za všetko a neustále chváliť 
Boha, lebo vidíme jeho mocné rameno, ktoré sa každý deň oslavuje 
v našich životoch, aj keď nie tak, ako chceme my, ale ako chce on.

Liturgia: Každodenné antifóny, menlivé časti z piatka alebo apoš-
tolovi Jakubovi. zdržanlivosť od mäsa – s. 159 alebo 291 (195) 
 
SOBOTA 24. október
Mučeník Aretas a spol.

Čítania: 2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174; lk 6, 1 – 10, zač. 22

Až do dnešného dňa ostáva pri čítaní Starej zmluvy ten istý 
závoj neodhalený, lebo ho Kristus odstraňuje. (2 Kor 3, 14b)

Ježiš Kristus prišiel na zem a stal sa človekom, aby vyplnil zmluvu, zá-
kon, ktorý starozákonný človek nebol schopný vyplniť. Takto aj ukazuje 
nový rozmer života a vzťah s Bohom v kresťanstve. Ale mnohí z nás 
žijeme svojím spôsobom života, akoby v Starom zákone, lebo skutky 
lásky a milosrdenstva sú pre nás nepochopiteľné a nerealizovateľné. 
Práve toto chce v nás Kristus uskutočňovať každý deň, aby sme sa na 
život mohli pozerať cez Kristovho ducha.

Liturgia: Každ. antifóny, menlivé časti zo soboty – s. 160 (196) 
 
NEDEĽA 25. október
21. nedeľa po Päťdesiatnici; mučeníci a notári Marcián a Mar-
tyrios

Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; lk 8, 5 – 15, zač. 35

A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, za-
chovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou 
prinášajú úrodu. (lk 8, 15)

Sila a moc kresťanstva je postavená na tom, že Boh koná cez Cirkev, 
čiže skrze kresťanov, a takto môže bohatá úroda rásť. Boh prichádza 
so slovom. Ono je zároveň Božím konaním, ak mu dáme v živote 
priestor, aby mohlo existovať a účinkovať. Lenže Kristus vie, že problém 
kresťanov je práve priestor srdca, kde sa človek zapáli pre Božie slovo 
alebo ho naopak v menšej alebo väčšej miere odmietne. Lebo práve 
naše srdce je miestom, kde vyklíči slovo Boha a prináša svoju úrodu, 
alebo miestom pre slovo tohto sveta, ktoré zničí slovo Boha, v ktorom 
je život. 
Bez živej viery a skúsenosti Božej lásky je nemožné sa rozhodovať 
každý deň pre toto slovo Boha. Lebo z vlastnej skúsenosti vieme, že 
aj slovo sveta nám môže dať chvíľkovú radosť a uspokojenie, ale nie 
večný život. A verím, že o ten nám všetkým ide.

Liturgia: hlas štvrtý. evanjelium na utierni desiate. Predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá. ostatné menlivé časti z hlasu – s. 147 (187)

Igor Suchý

na KaŽdý deŇ – 43. týŽdeŇ

Juraj GRaDoš
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Každý deň robíme rôzne rozhodnu-
tia. Ani si neuvedomujeme, že do 
nášho života prinášajú podstatné 

zmeny. Práve takúto zmenu som zažil aj 
ja počas letných prázdnin. Až mi je ľúto, 
že sa skončili tak rýchlo.

Rodičia sa tradične vybrali k moru 
s mladšou sestrou. Ja som sa rozhodol 
čas prázdnin stráviť so starkými na dedi-
ne. „Vitaj, Števko!“ vítali ma už zďaleka. 
„Tak sa na teba tešíme!“ „No hej, to bude 
zas nuda,“ pomyslel som si. Ja sa viac 
teším na chalanov a miestne diskotéky. 
Vlani som tu bol len na skok, teraz to 
chcem naplno roztočiť. Ukázať miestnym, 
ako sa žije v meste.

Starkí chceli vedieť všetko o našich, 
o mladšej sestre Deniske a ako sa mi darí 
na vysokej. Babka mi len tak medzi rečou 
pripomenula, že zajtra je nedeľa a o de-
siatej idú do chrámu. Rozpačito som sa 
na nich pozrel. „Ale veď som unavený 
z cesty a chcem si pospať. Čo je na tom 
zlé?“ „Ako myslíš,“ povedala sklamaná 
babka a popriala mi dobrú noc.

Pred nedeľňajším obedom sa dedko 
nahlas pomodlil. Cítil som sa previnilo 
a nesvoj. Stále som sa pozeral na hodin-
ky. Rozhovor viazol. „Dnes poobede sa 
hrá na ihrisku futbal a ja chcem ísť, veď 
ani v meste nikdy žiadny zápas nevyne-
chám.“ „No dobre,“ prikývli starkí, „choď, 
a potom nám povedz, aký bol výsledok.“ 
Keďže naši vyhrali, pozvali na krčmovú 
oslavu aj mňa. Oslava z víťazstva sa pre-
tiahla do neskorej noci. Keď som prišiel 
k starkým, už spali.

Dni ubiehali. Na starých rodičoch som 
videl sklamanie z mojich letných dob-
rodružstiev. Ale keď som sa večer vracal 
domov, vždy sa spolu modlili ruženec. 
„Tak oni tú nábožnosť na mňa asi nehra-
jú. Myslia to vážne,“ uvažoval som a čo-
raz viac ich sledoval. Spokojnosť a radosť, 
ktorá medzi nimi bola, ma dosť prekva-
povala. Žil som v celkom inom svete, 
kde vládne nepokoj a nervozita. Hocičo 
ma vyviedlo z rovnováhy, vybuchol som 
a potom som sa ľutoval. Ale oni nie. Pre-

čo? Chcel som sa spýtať na tajomstvo ich 
manželstva, ale vzdal som to, lebo by mi 
rozprávali o modlitbe, o Bohu a o to som 
nemal záujem. Vážil som si na nich, že 
nemoralizujú, ale videl som ich smútok, 
keď som v nedeľu dospával nočné výlety. 
Bol som tak zvyknutý z domu. Rodičia 
neboli veľmi zbožní. Možno aj preto ich 
vzťahy časom ochladli. Mama sa po 
promóciách vydala za spolužiaka. Nešli 
do chrámu raz, druhýkrát, tretí... Potom 
si odvykli. Stále bolo čosi dôležitejšie. 
Práce bolo čoraz viac a v podnikaní sa im 
darilo. So starkými si len občas formálne 
zavolali. Aj preto sa rodičia čudovali, že 
som sa rozhodol stráviť prázdniny u nich.

Toto leto bolo dosť horúce, nedialo sa 
nič nezvyčajné. Až raz... Zobudilo ma 
zvonenie z neďalekého chrámu. Bol som 
dosť nahnevaný, ale prvé babkine slová 
ma tak zaujali, že som zabudol na svoju 
zlosť.

„Dušanko zomrel. Taký mladý! Tá rako-
vina... Mohol byť slušný právnik... Ani nie 
pol roka...,“ nesúvislo opakovala babka 
takmer celý deň. Všetci v dedine boli 
ponorení do smútku. Každý o tom rozprá-
val. Úplne to pohltilo aj mňa. Vybral som 
sa na pohreb. No nebol to jeden z tých 
pohrebov, na akých som bol občas s ro-
dičmi v meste. Dušan bol môj rovesník. 

Žil slušne, nie ako ja. Fajčím, niekedy si 
vypijem, nájdu sa aj drogy.... Pri takomto 
štýle by som sa ani nečudoval minimálne 
rakovine pľúc. A mne sa nič nestalo. No 
Dušan zomrel... Všetci o ňom hovorili ako 
o veľkom dobrákovi. A koľko dobrého by 
urobil ako právnik! Bol veriaci a žil vraj 
pre Boha. Nerozumel som, ako sa takto 
žije, ale muselo to byť niečo výnimočné. 
Inak by sa s ním neprišlo rozlúčiť toľko 
mladých ľudí z okolia aj z mesta, kde 
študoval... Aj keď boli smutní, videl som 
na ich tvárach spokojnosť a nádej. Kňaz 
hovoril o vzkriesení Ježiša Krista a o Du-
šanovej viere vo večný život. Jeho mladí 
priatelia sa správali tak, akoby naozaj 
ďalej žil pri Bohu v lepšom svete. Čo by 
sa stalo, keby som bol na jeho mieste ja? 
Až vtedy mi to došlo. Ja naozaj môžem 
byť kedykoľvek na jeho mieste. Čo potom? 
Zimomriavky mi začali behať po chrbte. 
A čo ak je to pravda? Boh, večnosť...

Večer som sa rozprával so starkými 
hlboko do noci. Obyčajní ľudia a ako 
jednoducho vedeli hovoriť o svojej viere! 
Vždy som si myslel, že smrť znamená 
koniec všetkého, ale teraz...

Zatúžil som po zmene. Možno to bude 
nový začiatok niečoho veľkého! Vari je to 
nový začiatok aj pre mňa? n

Jozef sedel a napchával sa zemiakovými 
plackami. Medzi sústami rozprával príbeh, 
ktorý ho sprevádza od detstva. Keď bola 
jeho mama malá, žili veľmi chudobne. 
Potom prišla vojna. A bolo to ešte horšie. 
Nemali čo položiť do úst. V jeden deň diev-
ča stonalo od hladu. Zúfalá matka mala 
posledný zemiak. Starostlivo a s láskou ho 

obielila a pripravila jedinú placku, ktorú 
dala svojej dcérke. Odvtedy dievča vra-
vievalo, že tá placka jej zachránila život. 
Možno to bola naozaj placka a možno...

„Niekedy mi napadne, že práve preto 
milujem zemiakové placky,“ usmial sa 
nakoniec a poutieral si zamastené ústa.

Dada Kolesárová

Jediná

PríBehy do ŽIvota

Zatúžil som 
po zmene 

Ján kaRas
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Táto výzva zaznieva hneď po zve-
lebení Božieho kráľovstva, ktorým 
sme vyjadrili, že sme ochotní nežiť 

viac pre seba, ale pre Boha a našich blíž-
nych, čo sme potvrdili rozhodným a zodpo-
vedným „amen“. Toto je v podstate aj cieľ 
našej účasti na liturgii – posilniť sa z pra-
meňa, aby sme mohli mimo chrámu žiť 
našu osobnú liturgiu, teda život v prospech 
ľudu, lebo taký život oslávi Boha viac ako 
hodinové bezmyšlienkovité spievanie. 
Teda našou prioritou by mal byť život plne 
podriadený princípu lásky.

V knihách o liturgii sa na margo vstupné-
ho zvelebenia takmer všade opakuje názor, 
že je dobré začať slávenie zvelebením a až 
potom prísť k prosbám, lebo najprv si 
máme uvedomiť, pred kým stojíme a prečo 
tu stojíme. Aj preto je logické, že sa medzi 
vstupným požehnaním a konkrétnymi 
prosbami nachádza jednoduchá výzva: 
Modlime sa v pokoji k Pánovi!

Modliť sa znamená v podstate prosiť. Po-
zrime sa na to z úplne ľudského hľadiska. 
Keď máte problém, za kým idete? Jedno-
značne za tým, kto môže niečo spraviť vo 
vašej záležitosti a vy viete, že to v jeho 
silách je. Čím nedostupnejší je tento človek, 
tým väčšie obavy máme s vyrukovaním 
s našou prosbou (a často sa aj poistíme 
akýmsi všimným). V každom prípade rá-
tame s tým, že vždy, keď niekoho prosíme 
o čokoľvek, počuje to, vezme to vážne 
a bude s tým aj niečo robiť. Aj keby to bola 
len prosba o prinesenie nákupu z obchodu 
v čase choroby.

A teraz si predstavte, že niekto požiada 
vás o prinesenie tohto nákupu. Myslíte na 
to, cestou z práce si vyhradíte čas, done-
siete nákup domov, ale dotyčný si to vôbec 
nevšimne. Na druhý deň sa prosba opakuje 

a opakuje sa aj jeho ignorancia. V byte 
nájdete dokonca včerajší nákup nedotknu-
tý. Zopakuje sa to aj na ďalší deň, potom 
ďalší. Nákupy sa hromadia a vy viete, že 
čosi nie je v poriadku. Ako dlho by ste zo 
seba robili takéhoto blázna? Viem, že vy-
kreslená situácia je dosť absurdná. Poďme 
sa však v tomto kontexte pozrieť na našu 
účasť na liturgickom slávení.

Prídeme pred Pána a prosíme ho o po-
koj, za predstavených, za chrám, za 
núdznych... Pán počúva, berie nás vážne, 
vynaloží sily, aby na našu prosbu reago-
val a koná. Núdznym v našom okolí sa 
pomôže, trpiaci sú uzdravení, predstavení 
robia múdre rozhodnutia, ktosi bol štedrý 
a obetoval na chrám či prispel konkrétnou 
pomocou, podarí sa farské stretnutie detí 
a pod. Na ďalší deň prídeme do chrámu 
a znova prosíme. Na ďalší deň opäť. Až do 
tohto momentu sa to zdá v poriadku.

Ale ruku na srdce, všímaš si, že Boh ťa 
zobral vážne a reagoval na tvoje prosby? 
Ďakuješ mu, že kolegovi s vysokou hypoté-
kou zvýšia plat, alebo závidíš? Ďakuješ za 
suseda, ktorému sa podarilo vybaviť odbor-
né vyšetrenie, alebo mu závidíš pozornosť, 
ktorú mu venujú? Si vďačný za tých, ktorí 
čosi spravili pre chrám, alebo kritizuješ ich 
prínos? Ďakuješ za rozhodnutia predstave-
ných? Dalo by sa pokračovať.

Teda to, čo sa dnes máme naučiť, je, že 
Boh je osoba! Počuje, keď ho na liturgii 
prosíš, berie vážne tvoju prosbu. Nezanikáš 
mu v dave, počuje ťa, akoby si pred ním 
stál len ty sám a prosil ho. A keďže ťa má 
rád, chce ti odpovedať na tvoje prosby. Má 
starosť o to, čo prosíš a chce to zariadiť čo 
najlepšie. Si si vedomý tejto jeho lásky? 
Ako na ňu reaguješ? A vieš vôbec, že ho 
o niečo prosíš? n

V istých chvíľach v sebe filologické vzdelanie nezapriem. Niekedy to vyznie 
dosť komicky, ako napríklad pri tejto liturgickej výzve. Ako prvá vec mi 
pri nej napadla syntaktická štruktúra, teda to, že sloveso modliť sa si zo 
svojej podstaty žiada doplnenie predmetom (modliť sa ku komu, k čomu 
a modliť sa za koho, za čo). Tento predmet je omnoho podstatnejší, keďže 
vyplýva zo samotnej činnosti, ako príslovkové určenie. Ale aby som bola 
konkrétna, z jazykového hľadiska je podstatnejšie to, že sa modlíme k Pá-
novi, ako to, že sa modlíme v pokoji. Ako tento súboj dopadne, keď sa na 
celú vec pozrieme bez jazykovedy?

Prepodobný otec 
Eutymios Nový  

Narodil sa v roku 824 po Kris-
tovi v ankyre, teda v dnešnej 

tureckej ankare. Keď v siedmich 
rokoch stratil otca, spolu s matkou 
sa staral o súrodencov. v dospelosti 
sa oženil, vychoval dieťa, a potom sa 
rozhodol opustiť svet a vstúpiť do 
monastiera. začal preto chodiť po 
krajine a navštevovať jednotlivých 
askétov, aby sa naučil mníšskemu 
životu. takto prišiel na vrch olymp, 
kde sa mu prihodila udalosť, ktorá je 
veľmi poučná.

eutymios zbadal mnícha, prepo-
dobného Joannikia veľkého, a okolo 
neho skupinku poslucháčov. euty-
mios zatúžil niečo sa naučiť, preto sa 
zamiešal medzi nich a počúval.

Svätý Joannikios sa rozhodol 
vyskúšať eutymiovu pokoru, preto 
zodvihol oči a spýtal sa: „Kto je ten 
človek v svetskom odeve, ktorý sa 
tak smelo správa k ostatným?“ oni 
mu odpovedali: „nevieme.“ nato 
Joannikios rozhorčene vykríkol: 
„ten mladík je zlý človek, je to vrah! 
vezmite ho a zviažte!“ mnísi nevede-
li, čo si majú myslieť, a tak pozerali 
raz na Joannikia, raz na údajného 
vraha. vtedy eutymios povedal tak, 
aby to všetci počuli: „áno, skutočne 
som vrah a zaslúžim si prísny trest.“ 
nato Joannikios povedal: „nechajte 
ho, obvinil som ho pred vami len 
kvôli skúške. ak už v mladosti a vo 
svete, bez výchovy v našom živote 
sa kvôli poslušnosti priznal k takému 
priestupku, ktoré čnosti nedosiahne, 
keď sa stane mníchom?!“

Prosme Krista, aby sme sa na 
príhovor prepodobného eutymia 
nového naučili pokore, lebo pýcha 
predstavuje základnú prekážku 
nášho skutočného duchovného 
rastu.

marcel Gajdoš

zo ŽIvota Svätých

Modlime sa
v pokoji k Pánovi 
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Povolanie a poslanie proroka malo 
v Izraeli jediný cieľ: byť Božím 
hovorcom pred ľuďmi a dávať im 

to, čo dostal od Boha.
Pozeráme sa na ikonu proroka Ozeáša, 

ktorého proroctvo je v Biblii hneď po 
veľkých prorokoch Izaiášovi, Jeremiášovi, 
Ezechielovi a Danielovi, a ako prvé z dva-
nástich malých prorokov. Meno Ozeáš 
(hebr. Hóšea) znamená „Jahve vyslobodil, 
spasil“.

V knihe jeho proroctva je veľa informácií 
z jeho rodinného života, zo života vte-
dajšej spoločnosti a prostredia, v ktorom 
žil. Sú veľmi dôležité pre pochopenie jeho 
proroctva i jeho konania v živote, ku 
ktorému ho vyzýval Boh.

Ozeáš pôsobil v období, keď bol v Izra-
eli veľký politický zmätok, náboženský 
a mravný úpadok. Svojimi prorockými vý-
rokmi upozorňoval Izraelitov na vážnosť 
situácie a naliehavú potrebu ozajstného 
obrátenia. Koreňom zla bola nábožen-
ská nevera Izraela a jeho kompromis 
s kanaánskou modloslužbou, ktorá bola 
spojená so sexuálnou výstrednosťou 
a kultovou prostitúciou. Ozeáš preto 
porovnáva modloslužbu s manželskou 
neverou a cudzoložstvom. Na pokyn Boha 
musel túto nevernosť Izraela ohlasovať 

a predstaviť symbolickým konaním, ktoré 
súviselo s jeho osobným manželstvom.

Jeho život je jedným z najdramatic-
kejších príkladov prorockej schopnos-
ti nachádzať nádej aj uprostred tých 
najtemnejších situácií. Je známy svojím 
strastiplným vzťahom so svojou nevernou 
ženou Gomerou. Hoci židovský zákon 
dával Ozeášovi plné právo prepustiť svoju 
cudzoložnú ženu, Boh mu povedal, aby ju 
opäť prijal, obnovil s ňou svoju manžel-
skú zmluvu a aby ju miloval. Muselo to 
byť pre neho veľmi ťažké a bolestné. Cez 
túto situáciu však Ozeáš prijal od Boha 
poučenie, ktoré mal sprostredkovať celé-
mu Izraelu: Boh ostáva verný, hoci jeho 
ľud bol neverný,.

Boh nikdy nezruší svoju zmluvu lásky. 
Bolesť, ktorú Ozeáš zakúšal vo vzťahu so 
svojou nevernou ženou, bola symbolom 
toho, akú bolesť prežíva Boh vždy, keď 
sa od neho odvraciame. A pritom Boh 
nás stále miluje. Túto pravdu vyjadru-
je aj jedna z najpôsobivejších pasáží 
Starého zákona: „Ako ťa vydám, Efraim, 
odovzdám ťa, Izrael, ako ťa vydám, sťa 
Adamu, urobím ťa podobným Seboimu? 
Srdce sa vo mne obracia, budí sa moje 
zľutovanie. Nevylejem svoj rozpálený 
hnev, neznivočím zase Efraim, veď som ja 

Boh a nie človek, Svätý uprostred teba...“ 
(Oz 11, 8 – 9) (pozn. Adama a Seboim – 
mestá, ktoré zahynuli spolu so Sodomou 
a Gomorou).

Tak ako s Ozeášom chce Boh konať aj 
s každým z nás. Chce nám povedať, že 
vždy je nádej. Chce nás uistiť, že je verný 
a pozýva nás, aby sme aj my boli hlasmi 
nádeje vo svete podobne ako Ozeáš.

Pozorujeme rozpad manželstiev a utrpe-
nie detí. Vidíme, ako sa vedú spory a voj-
ny medzi národmi pre malichernosti. Sme 
svedkami toho, ako sa priateľstvá zraňujú 
ohováraním a zradou. Boh chce, aby sme 
do všetkého prinášali jeho uzdravenie 
a obnovu. n

KNIHA:  
Max Kašparů –
VieroMer

Meno Maxa Kašparů nie 
je medzi gréckokatolíckou 
verejnosťou neznáme. Jeho 
nákazlivý humor zaujme 
na prvé počutie či prečítanie. Za týmto láskavým 
humorom sa však skrývajú celkom seriózne 
problémy, s ktorými sa stretáva každý veriaci. 
Kniha Vieromer reaguje na aktuálne otázky 
postoja kresťana k cirkevnému spoločenstvu, 
rastu vo viere i každodenného prežívania vzťahu 
s Bohom. Potrebu rastu viery autor ilustruje det-
skými topánkami, ktoré treba vekom nahrádzať 
väčšími. Ani detská viera s detskými modlitbami 
časom nestačí. Inak sa z nás vyvinú tzv. kolesári, 
ktorí prídu do chrámu len na kolesách, či už ide 
o kolesá kočíka, svadobného auta, alebo poh-
rebného vozidla. Toto sú len dve z mnohých ilu-
strácií, ktoré sa čítajú s neuveriteľnou ľahkosťou, 
čo však o ich zavádzaní do praxe neraz neplatí.

Valéria Juríčková

FILM: 
Gridiron GanG 
(GanG V útoKu)

Kto má rád príbehy podľa 
skutočných udalostí, od-
porúčam mu film Gang v útoku. Tento film 
je vynikajúcim spojením skutočnosti, drámy, 
napätia, humoru a v neposlednom rade aj 
reality ľudských osudov. Príbeh sa odohráva 
v zariadení pre mladistvých delikventov. Aj 
keď sa zdá, že títo mladí ľudia stratili všetku 
ľudskosť a nič dobré v nich už nie je, predsa 
sa ich vychovávateľ Sean Porter rozhodne dať 
im ešte jednu šancu. Hrdosť už nie je v pravidle 
oko za oko, zub za zub, ale v priateľstve, v sile 
vstať a začať odznova. Keďže Sean je bývalým 
profesionálnym futbalovým hráčom, vytvorí 
v nápravnom zariadení futbalový tím, ktorý 
nemení len denný režim mladých delikventov, 
ale aj myslenie, osud, život a svet mladého 
človeka.

Lukáš Petruš

HUDBA:  
to Know that 
You’re aliVe 
(Vedieť, že si 
nažiVe)

Kapela Kutless (Bez rán) je pre niektorých 
známou americkou rockovou gospelovou 
skupinou, ktorá pôsobí už celých 10 rokov na 
gospelovej scéne v stále nezmenenej zostave. 
Ich ostatné CD To Know That You’re Alive 
(Vedieť, že si nažive) z roku 2008 je azda naj-
dynamickejším albumom zo všetkých piatich. 
Nájdete na ňom najmä rýchle rockovo-melo-
dické piesne, no kvalitu nestrácajú ani pomalé 
skladby ako Promise You (Sľúbiť ti), You (Ty) 
atď. Piesne sú krásne melodické, ale aj vábivo 
rytmické. Textovo sa zameriavajú najmä na 
oslavu Boha a jeho veľkých diel, no neobchá-
dzajú ani spoločenské témy ako interrupcie 
a pod., ktoré prenášajú najmä do videoklipov. 
Skutočným gospelovým nadšencom môžem 
toto CD vrelo odporúčať.

Lukáš Petruš

Jozef GaČa
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 12.10. (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 – Svätá omša 09.00 Doma na 
dôchodku 10.00 Spravodajský súhrn 10.30 
Bioetika – Paliatívna medicína (7) 11.00 Pol-
tón klub 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna 
audiencia 13.50 Poézia 14.15 Pri káve 15.00 
Medzi nebom a zemou 15.45 Cirkev kmeňo-
vého spoločenstva v Nágsku 16.20 Ruženec 
P 17.00 Doma v rodine P 18.00 Putovanie 
kalváriami P 18.05 Aktuálne s kardinálom 
Tomkom 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
 13.10. (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 (2) 
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 – 
Paliatívna medicína (7) 13.35 Octava dies 
14.15 Pri káve 15.00 Storočie reforiem – 
Európa pred Tridentským koncilom 15.30 
Saleziánsky magazín 16.00 Rehoľná abeceda 
16.20 Ruženec P 17.00 Doma v Cirkvi P 
18.00 Putovanie kalváriami 18.05 Mestečko 
nádeje 18.30 Rozprávočka P 18.45 Z pra-
meňa P 19.00 Večerná univerzita 20.00 
Správy P 20.10 Mikrodokument P 20.15 
Návratka 20.30 Stretnutia s Ježišom – Ježiš 
a Mária a Marta (Lk 10,38 – 42) 21.15 
Milosrdenstvo – nádej pre svet 22.00 Pri 
káve 22.45 Doma na dôchodku 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 14.10. (streda)  07.00 Svätá 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 Generálna audien-
cia P 12.00 Anjel Pána 12.35 Vlastná cesta 
13.05 Aktuálne s kardinálom Tomkom 13.20 
Saleziánsky magazín 13.50 Poézia 14.15 
Pri káve 15.00 Gospel párty 15.55 Kniha 
16.20 Ruženec 17.00 Doma v histórii P 
18.00 Putovanie kalváriami 18.05 Ichtis 
– antivírus pre deti 18.30 Rozprávočka P 
18.40 Z prameňa P 19.05 Milosrdenstvo 
– nádej pre svet 20.00 Správy P 20.10 
Mikrodokument P 20.15 Návratka 20.30 
Poltón klub P 21.30 Prehľad katolíckych 
periodík P 21.40 Rehoľná abeceda 22.00 
Pri káve 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 15.10. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 
07.45 Pri káve P 08.30 Ichtis – antivírus 
pre deti 08.55 Prehľad katolíckych periodík 
09.00 Doma v histórii 10.00 Správy 10.10 
Mikrodokument 10.30 Moja misia – maga-
zín å 11.30 Cirkev kmeňového spoločen-
stva v Nágsku 12.00 Anjel Pána 12.20 Večer-
ná univerzita 13.15 Luxáreň 13.40 Vlastná 
cesta 14.15 Pri káve 15.00 U Pavla 16.20 
Ruženec P 17.00 Doma v kultúre P 18.00 
Putovanie kalváriami 18.05 Kniha 18.30 
Rozprávočka P 18.45 Z prameňa P 19.05 
Poézia 19.25 Storočie reforiem – Európa pred 
Tridentským koncilom 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
 16.10. (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 Mikrodoku-
ment 10.30 Cirkev kmeňového spoločenstva 
v Nágsku 11.00 Katechéza 11.30 Bioetika 
– Paliatívna medicína (7) 12.00 Anjel Pána 
12.35 Milosrdenstvo – nádej pre svet 13.20 
Storočie reforiem – Európa pred Tridentským 
koncilom 13.45 Kniha 14.15 Pri káve 15.00 
Božie milosrdenstvo P 15.20 Poltón klub 
16.20 Ruženec P 16.40 Rehoľná abeceda 
17.00 Doma na dôchodku P 18.00 Putova-
nie kalváriami 18.05 Aktuálne s kardinálom 
Tomkom 18.30 Rozprávočka P 18.45 Z pra-

meňa P 19.00 Octava dies 19.30 Storočie 
reforiem – Vplyv humanizmu P 20.00 Správy 
P 20.10 Mikrodokument P 20.15 Návratka 
20.30 Moja misia – magazín å 21.30 
Štúdio AHA! 22.00 Pri káve 22.45 Doma 
v histórii 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 17.10. (sobota)  07.00 Detský ruženec (3) P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Poznaj 
svoju vieru – Sviatosť birmovania P 08.00 
Centrum nápadov P 08.40 Spravodajský 
súhrn P 09.00 UPéCé live R 10.00 Štúdio 
AHA! P 10.30 Gospel párty 11.30 Poltón 
12.00 Anjel Pána 12.25 Prehľad katolíckych 
periodík 12.30 Mariánska sobota P 13.30 
Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Mária a Marta 
(Lk 10, 38 – 42) 14.15 Moja misia – maga-
zín å 15.15 Návratka 15.30 Večerná uni-
verzita 16.15 Rehoľná abeceda 16.30 Ichtis 
– antivírus pre deti 17.00 Cirkev kmeňového 
spoločenstva v Nágsku 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 
katolíckych periodík 20.30 Tandem kvíz P 
21.15 Bioetika – Bioetika a komunikácia 
(8) P 21.45 Vlastná cesta 22.15 Storočie 
reforiem – Vplyvy humanizmu 22.45 Poltón 
klub 23.45 Spravodajský súhrn
 18.10. (nedeľa)  07.00 Detský ruženec (3) 
07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Poznaj 
svoju vieru – Sviatosť birmovania 08.00 
Ichtis – antivírus pre deti P 08.25 Tandem 
kvíz 09.05 Katechéza 09.30 Luxáreň 10.00 
Svätá omša P 11.15 Stretnutia s Ježišom 
– Ježiš a Mária a Marta (Lk 10, 38 – 42) 
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 (3) 15.30 
Poznaj svoju vieru – Sviatosť birmovania 
15.55 Ichtis – antivírus pre deti 16.20 Moja 
misia – magazín å 17.30 Octava dies P 
18.00 Poltón 18.30 Rozprávočka P 18.45 
Katechéza P 19.15 Vlastná cesta 19.45 
Aktuálne s kardinálom Tomkom 20.00 
Spravodajský súhrn 20.15 Návratka 20.30 
Červené more P 21.00 Večerná univerzita P 
21.55 UPéCé live 22.55 Gospel párty 23.50 
Spravodajský súhrn
 19.10. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Ná-
vratka P 07.45 Pri káve P 08.30 Poznaj svoju 
vieru – Sviatosť birmovania 09.00 Doma na 
dôchodku 10.00 Spravodajský súhrn 10.30 
Bioetika – Bioetika a komunikácia (8) 11.00 
Poltón klub 12.00 Anjel Pána 12.30 Gene-
rálna audiencia 13.50 Poézia 14.15 Pri káve 
15.00 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Mária 
a Marta (Lk 10, 38 – 42) 15.45 Červené 
more 16.20 Ruženec P 17.00 Doma v ro-
dine 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
 20.10. (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 
(3) 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 – Bioetika a komunikácia (8) 13.35 
Octava dies 14.15 Pri káve 15.00 Storočie 
reforiem – Vplyv humanizmu 15.30 Poltón 
16.00 Rehoľná abeceda 16.20 Ruženec P 
17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Putovanie 
kalváriami 18.05 Mestečko nádeje 18.30 
Rozprávočka P 18.45 Z prameňa P 19.05 
Večerná univerzita 20.00 Správy P 20.10 
Mikrodokument P 20.15 Návratka 20.30 
Medzi nebom a zemou P 21.15 Tandem kvíz 
22.00 Pri káve 22.45 Doma na dôchodku 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 21.10. (streda)  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 Cirkvi 10.00 Správy 10.10 
Mikrodokument 10.30 Generálna audien-
cia 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 Ruženec P 17.00 
Doma v histórií P 18.00 Putovanie kalváriami 
18.05 Ichtis – antivírus pre deti 18.30 
Rozprávočka P 18.45 Z prameňa P 19.05 
Tandemkvíz – špeciál 20.00 Správy P 20.10 
Mikrodokument P 20.15 Návratka 20.30 
UPéCé café P 21.30 Prehľad katolíckych 
periodík P 21.40 Rehoľná abeceda P 22.00 
Pri káve 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 22.10. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 
07.45 Pri káve P 08.30 Ichtis – antivírus 
pre deti 08.55 Prehľad katolíckych periodík 
09.00 Doma v histórii 10.00 Správy 10.10 
Mikrodokument 10.30 Moja misia – maga-
zín å 11.30 Červené more R 12.00 Anjel 
Pána 12.35 Večerná univerzita 13.15 Luxá-
reň 13.40 Vlastná cesta 14.15 Pri káve 15.00 
U Nikodéma 16.20 Ruženec P 17.00 Doma 
v kultúre P 18.00 Putovanie kalváriami 
18.05 Kniha 18.30 Rozprávočka P 18.45 
Z prameňa P 19.05 Poézia 19.25 Storočie re-
foriem – Vplyv humanizmu 20.00 Správy P 
20.10 Mikrodokument P 20.15 Návratka 
20.30 Poltón 21.00 Orientácie P 21.30 FIL-
MiX å 22.00 Pri káve 22.45 Doma v Cirkvi 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 23.10. (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 Červené more 
11.00 Katechéza 11.30 Bioetika – Bioetika 
a komunikácia (8) 12.00 Anjel Pána 12.35 
Tandem kvíz 13.20 Storočie reforiem – 
Vplyv humanizmu 13.45 Kniha 14.15 Pri 
káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20 
Poltón klub 16.20 Ruženec 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 – Protestantská reforma 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
 24.10. (sobota)  07.00 Detský ruženec 
(4) P 07.30 Každý deň so svätými P 07.31 
Mestečko nádeje P 07.45 Poznaj svoju vieru 
– Sviatosť zmierenia P 08.15 Klbko P 08.40 
Spravodajský súhrn P 09.00 UPéCé café R 
10.00 Štúdio AHA! P 10.30 Gospel párty P 
11.30 Poltón 12.00 Anjel Pána 12.25 Pre-
hľad katolíckych periodík 12.30 Mariánska 
sobota 13.30 Medzi nebom a zemou 14.15 
Moja misia – magazín å 15.15 Návratka 
15.30 Večerná univerzita 16.00 Rehoľná 
abeceda 16.30 Ichtis – antivírus pre deti 
17.00 Červené more 17.30 FILMiX å 
18.00 Luxáreň 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Klbko 19.00 Orientácie 19.25 Katechéza 
20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Prehľad 
katolíckych periodík 20.30 Tandem kvíz P 
21.15 Poklad najväčší P 21.45 Vlastná cesta 
22.15 Storočie reforiem – Protestantská 
reforma 22.45 Poltón klub 23.45 Spravo-
dajský súhrn
 25.10. (nedeľa)  07.00 Detský ruženec (4) 
07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Poznaj 
svoju vieru – Sviatosť zmierenia 08.00 
Ichtis – antivírus pre deti P 08.25 Tandem 
kvíz 09.05 Katechéza 09.30 Luxáreň 10.00 
Svätá omša P 11.15 Medzi nebom a zemou 
12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 
U Nikodéma 14.15 Štúdio AHA! 14.45 Klbko 
15.00 Detský ruženec (4) 15.30 Poznaj svoju 
vieru – Sviatosť zmierenia 15.55 Ichtis – an-
tivírus pre deti 16.20 Moja misia – magazín 
å 17.30 Octava dies P 18.00 Saleziánsky 
magazín P 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 Poslanie služby P 21.00 
Večerná univerzita P 21.45 UPéCé café 22.55 
Gospel párty 23.50 Spravodajský súhrn

 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 ape-
ritív 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 ru-
ženca 20.00 Infolumen II. 20.15 
Rádio Vatikán 20.30 Hlavná večerná 
relácia (PO – Študentské šapitó; 
UT – Duchovný obzor; ST – Lupa; 
ŠT – História a my; PI – Úv hovor) 
22.00 Večerná hudobná relácia (PO 
– Počúvaj srdcom, UT – V modrom 
tieni, ST – Pohoda s klasikou, ŠT – 1. 
v mesiaci – Hudobné návraty, 2.a 
4 v mesiaci – Divadlo sveta (šan-
són), 3. v mesiaci – Jazzový klub) 
23.00 Čítanie na pokrač. 23.30 
Infolumen I. r
sobota 00.00 Reprízy relácií 03.00 
Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán 
(čes. a slov.) 05.30 Raňajší hudobný 
blok 05.45 Ranné chvály 06.00 
Ranné spojenie 09.00 Hodinka 
vášho štýlu 10.00 Auto-moto klub 
11.00 Kolotoč 12.00 Anjel Pána, za-
myslenie 12.10 Sobotný aperitív na 
ľudovú nôtu 13.00 Zaostrené 14.00 
Tip-Top 16.00 Piesne na želanie 
17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy 
19.00 Ruženec pre Slovensko 20.00 
Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán 
20.30 Od ucha k duchu 23.00 Pod 
vankúš 23.30 Infolumen I. r
nedeľa 00.00 Reprízy relácií 03.30 
Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán 
(čes. a slov.) 05.30 Raňajší hudobný 

blok 05.45 Ranné chvály 06.00 
Ranné spojenie 08.30 Svetielko 
plus 10.00 Effeta, otvor sa! 11.00 
Fujarôčka moja 12.00 Anjel Pána, 
zamyslenie 12.10 Hudobný aperitív 
13.00 Literárna kaviareň 14.00 
Rozhlasová hra 15.00 Svetlo náde-
je16.00 Piesne na želanie 17.30 
Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00 
Duchovné svetielko 19.40 Modlitba 
posvätného ruženca 20.00 Kres-
ťanské noviny 20.15 Rádio Vatikán 
20.30 Vešpery 21.00 Karmel 23.00 
Zamyslenie r 23.10 Pod vankúš 
23.30 Infolumen I. r
 10.10. (sobota)  18.00 Emauzy 
– slávnostná svätá liturgia 
z katedrály narodenia Presvä-
tej bohorodičky v košiciach. 
Liturgiu slúži vladyka Milan Chautur. 
Spevom sprevádza Katedrálny zbor 
sv. Cyrila a Metoda, ktorý slávi 25. 
výročie svojho vzniku.
 11.10. (nedeľa)  13.00 Literárna 
kaviareň – literárno-divadelné 
reminiscencie s Milanom Polákom 
14.00 Rozhlasová hra Márnotratný 
syn – biblický príbeh
 13.10. (utorok)  20.30 Duchovný 
obzor – Pastorálna teológia – semi-
nár pre farské pastoračné rady
 14.10. (streda)  20.30 Lupa – 
rímskokatolícka Farnosť sv. Alojza 
Gonzágu
 18.10. (nedeľa)  14.00 Rozhla-
sová hra Fakľa vo vetre – František 
Xaverský
 24.10. (sobota)  18.00 Emauzy – 
gréckokatolícka svätá liturgia 
z Prešova
 25.10. (nedeľa)  14.00 Rozhlasová 
hra Cnostná žena – príbeh Žofie 
Bosniakovej

 r á d i o  L U m e n

dvojka
 10.10. (sobota)  14.00 Poltón – 
magazín o gospelovej hudbe
 11.10. (nedeľa)  13.05 Žofia 
Bosniaková – dokumentárny film 
o živote Žofie Bosniakovej. 13.30 
Slovo – príhovor 13.35 Orientácie 
– náboženský magazín z Košíc 14.05 
Poklady Slovenska – Na skle maľova-
né; liturgické motívy v maľbe na sklo. 
18.55 Poklady sveta IV.  – Drevený 
kostolík v nórskom Urnese å 23.25 
Slovo r 23.40 Poltón r

 12.10. (pondelok)  13.15 Orien-
tácie r 13.40 Poklady sveta IV.  
– Drevený kostolík v nórskom Ur-
nese r å
 17.10. (sobota)  14.10 Poltón – 
magazín o gospelovej hudbe
 18.10. (nedeľa)  10.40 Boho-
služba Apoštolskej cirkvi – záznam 
bohoslužby z celocirkevnej konfe-
rencie Apoštolskej cirkvi na Slovensku 
12.40 Orientácie – náboženský 
magazín

 s L o v e n s k á  t e L e v í z i a

rádio slovensko
PO – PI 05.21 Zamyslenie na 
dnešný deň; ST 19.20 Ekuména – 
spravodajstvo zo sveta ekumény; 
ŠT 19.20 Rádio Vatikán; PI 02.45 
Rádio Vatikán r; SO 02.45 Rádio 
Vatikán r; NE 09.30 Kresťanská 
nedeľa; 21.05 Cesty r
 11.10. (nedeľa)  09.30 rímsko-
katolícka svätá omša z Katedrály 
sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici
18.10. (nedeľa)  09.30 Rímsko-
katolícka sv. omša z Kostola Svätej 
rodiny v Bratislave-Petržalke
 25.10. (nedeľa)  09.30 Evanjelické 
služby Božie z Rožňavy
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 Kresťanská nedeľa 17.10 
Frekvencia M

 11.10. (nedeľa)  07.55 Z duše – 
Ivan Šulík: Odkaz Jána XXIII.
 18.10. (nedeľa)  07.55 Z duše – A.  
Slaninka: Kresťanská misia v sú-
časnosti
 25.10. (nedeľa)  07.55 Z duše 
– Eva Bachletová: Pamiatka re-
formácie
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 
Kresťanská hudba 15.30 Slovo pre 
veriacich i neveriacich
 18.10. (nedeľa)  15.30 Slovo pre 
veriacich i neveriacich – Sila viery 
(P. Gabriš/R. Danko)

 s L o v e n s k ý  r o z h L a s
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 koINoNIA SV. JáNA kRSTITEľA
Sväté liturgie v gréckokatolíckych chrámoch s modlitbami 
za uzdravenie špeciálne zamerané na obnovu a uzdrave-
nie vzťahov v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci.

Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
05.11. 17.00 hod. Prešov – Opál
03.12. 17.00 hod. Prešov – Opál

Stretnutie mladých
15.10. 17.00 hod. Prešov – Opál
19.11. 17.00 hod. Prešov – Opál
17.12. 17.00 hod. Prešov – Opál

Dom modlitby pre mladých
Každý štvrtok o 16.00 hod. v Kaviareni Smajlík, Ul. 
hurbanistov 2, Prešov

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

 JubIlEá kňAZoV
vasiľ ladislav Fejda, na odpočinku v Trebišove – 12. 
október 1974 – 35 rokov kňazstva; leontín lizák, 
farár vo farnosti Okružná – 24. október 1959 – 50 
rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja lita!

 oZNAmy

rieky
Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi 
v Košiciach-Starom meste a občianske združenie 
Rieky pozývajú na 3-dňové stretnutie, ktoré je 
určené ľuďom, ktorí prežívajú vo svojom živote 
homosexuálne cítenie, ako aj ľuďom inak sexuálne 
cítiacim. Ak si sám, je ti smutno a túžiš po prijatí, 
spoločenstve, láske a dobrých medziľudských vzťa-
hoch, ak hľadáš naplnenie svojho života na správnej 
ceste smerom k Bohu, príď medzi nás. Duchovná 
obnova sa uskutoční v novembri 2009 v okolí mesta 
Liptovský Mikuláš.

Bližšie informácie získaš na adrese: Linka Valentín, 
Gréckokatolícka cirkev, P. O. Box B-43, 040 01 Košice 
alebo Občianske združenie Rieky, Puškinova 1, 811 04 
Bratislava, rieky@centrum.sk.

konferencia na tému Ekonomické a sociálne 
rozmery pápežskej encykliky Caritas in Veritate
Stredoeurópska podnikateľská a sociálna iniciatíva 
CEBSI, Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bra-
tislave a občianske združenie Priatelia Aloisiana 
pozývajú na medzinárodnú konferenciu Ekonomické 
a sociálne rozmery pápežskej encykliky Caritas in 
Veritate, ktorá sa uskutoční 21. októbra o 15.00 
hod. v aule Teologickej fakulty na Kostolnej ulici 
v Bratislave. Medzi prednášajúcimi budú prof. Flavio 
Felice z Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme; 
Kishore Jayabalan, riaditeľ Inštitútu Acton v Ríme, 
Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj; prof. ThDr. 
Ivan Kútny, PhD., z Teologickej fakulty TU; Ing. Martin 
Stochmaľ, podpredseda CEBSI Slovensko. Podujatie 
otvorí apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario 
Giordana. Účasť treba nahlásiť e-mailom na adresu: 
konferencia@cebsi.org.

TK KBS

11. celoslovenské sympózium kruciáty oslo-
bodenia človeka
Kruciáta oslobodenia človeka, Hnutie Svetlo – Život 
a bratia minoriti pozývajú širokú verejnosť na celo-
slovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka. 
Uskutoční sa v kláštore minoritov na Košickej ulici 
a v SOU pre zrakovo postihnutých v Levoči.
Termín: 16. – 18. október
Téma: Lákavé tváre závislostí
Program pre mládež sa začína v piatok svätou omšou 
o 15.50 hod., cyklus prednášok v sobotu ráno o 7.00 
hod. prezentáciou v kláštore minoritov.
Záujem o stravu a ubytovanie treba nahlásiť do 12. 
októbra do 20.00 hod. na t. č. 0915 947 680 (po 18.00) 
alebo e-mailom na adresu: oole@centrum.sk, kde 
budú poskytnuté aj údaje o cenách.
Bližšie informácie o podujatí:
P. Roman Gažúr OFMConv
mobil: 0908 452 589
e-mail: levoca@minoriti.sk

otvorená súťaž  
Božie stvorenstvo očami fotografov
Laických i odborných milovníkov fotografie pozýva 
Slovenská biblická spoločnosť do súťaže s názvom Bo-
žie stvorenstvo očami fotografov. Najlepšie fotografie 
s menom autora budú použité na tvorbu kalendára 

Slovenskej biblickej spoločnosti na rok 2010 a v ďal-
ších publikáciách tejto ekumenickej inštitúcie.
Na výhercov čakajú hodnotné ceny. Možnosť posielať 
fotografie je do 25. októbra 2009 v minimálnom roz-
líšení 600 dpi. Zaslaním fotografie autor dáva súhlas 
na jej publikovanie a Slovenská biblická spoločnosť 
sa zaväzuje uviesť meno autora.
Fotografie prihlasujte do súťaže na adrese: kamen-
ska@bible.sk.
Viac na internetovej stránke: www.bible.sk.

TK KBS

víkendové a prázdninové akcie v GMc bárka
23. – 25. október – kurz Filip  
20. – 22. november – téma: Kňaz očami mladého 
človeka – o. Marek Kolesár
27. – 28. november – Život v Kristovi – nadstavba 
na kurz Filip
04. – 06. december – téma: Veda verzus viera – RNDr. 
Voskár Jozef
11. – 13. december – Kurz Filip  
27. – 30. december – Tábor sv. prvomučeníka Štefana 
( II. ročník zimného  pobytového tábora) 

 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, rešta-
urovanie oltárov, ikonostasov, ikon a zlátenie pred-
metov, 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

Výroba zvonov osvedčenou 
zvonárskou technológiou, 
oprava poškodených zvonov, 
elektrifikácia. Kontakt: Michal 
Trvalec, Zvonex Žarnovica, mob. 
0905 233 451, tel.045/681 
2143, www.vyrobazvonov.sk

 CENNÍk INZERCIE
Občianska inzercia: Slovo (dátum) 15 centov a fo-
tografia alebo rámček 2 eurá. Meno zvýrazňujeme 
zadarmo, predložky nepočítame. Bližšie informácie: 
051 – 7731 481

Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 
rokov života a od 20 rokov kňazstva) v normálnom 
rozsahu je za dobrovoľný príspevok.

Cenník firemnej inzercie nájdete na slovo.grkatpo.sk.

oznamy a InzercIa

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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výroky apoštola Pavla

Pomôcky: 
Iž, Asaa,  
Arm, SSO

V poriadku 3. časť 
tajničky Kód Islandu

Plod tropic-
kého stromu 

anona
Drak u Židov slovo Existoval Predložka 1. časť 

tajničky
Dávala 

semeno do 
zeme

Ofúkol Šéf

Stáva sa 
kyslým

Trochu vypi

Rybie vajíčko

slovo
Vyčerpal Egyptský  

boh slnka

Palec Bosky

Chorvátsky 
ostrov

Nikto Ples

Zosilovač 
svetla

Kód 
Holanska

Egyptská 
rieka

Patriaca 
Arnovi
2. časť 

tajničky

Pýšil sa Zámedzie

slovo
Dánske 
mesto

Získavajú 
mlieko

Vtáčia 
potrava

Obyvateľ 
Ilavy

Urob 
jemnejším

Ochrany 
tovaru

Sem

Tvrdili oceľ

Obtrú
Lakeť,  

po česky

Poľovačka

Kód Belgicka
Rímske číslo 

550
Častica, 
súhlas Juhovýchod, 

nem. skratka
Ján 

v LondýneChudobný, 
po nemecky Vánok

Autor:
 V. Koma-

nický, 
Humenné

Vymieňal si

Predložka

Chránili sa

Športové 
družstvo

Americké 
umelé 
vlákno

n leží chlap na smrteľnej posteli a píše s notárom 
závet. 
„tento dom dávam svojej manželke. Každý syn nech 
dostane 100-tisíc korún a dcéra 150-tisíc. Kamarát 
Fero nech má 80-tisíc, mišo 50-tisíc.“
notár sa rozžiari a pýta sa: „a kde sú tie peniaze?“
„no nech si ich zarobia tak ako ja!“ odpovedá chlap. 

n mara sa ráno zobudila a hovorí mužovi:
„Ferinko, snívalo sa mi, že na výročie svadby som 
dostala briliantový náhrdelník. Čo by to mohlo 
znamenať?“
„len vydrž, skoro sa to dozvieš,“ hovorí tajomne Fero.
a naozaj. na výročie svadby dostala mara elegantnú 
škatuľku, previazanú mašľou. S trasúcimi rukami ju 
rozbalila a vnútri bola knižka s nápisom veľký snár. 

n za policajtom prišlo dievčatko a vraví, že sa stratilo.
„akú máš adresu?“ pýta sa policajt.
„Janka – bodka – Kovacova – zavináč – zoznam – 
bodka – eS-Ka.“

 a B t o c o o r a m c Ž a B t P í

 d t U t K ch á J e a e r d P a o U

 h a S z Ľ r r v z U Ó c e z r Č o

 m r Ž e a I I v a t o d t a e í a

 K a I F c n K e U o a t d Ň t t o

 r c ý e I n z á d r S c P K S a o

 a r S n ch e I e o a a v I Ž e Č á

 dz t a K ch K v m v S S l o d I r B

 o d l I S t c a U ch t U o S I a B

 h a e a m o l n o Ť a r t r š t K

 S l l l S S r n S š r a o t e h a

 a v a B o U e a m e n m a v a t S

 a Ž I S t I Č o t á G a S S o v o

legenda: acIdIta, adePt, aGát, amen, atlaS, aUtor, BaČa, 
Bašta, ceSta, ceSto, cIeĽ, cmar, ČaSŤ, eFez, enoch, eSter, 
ezaU, ezechIel, Farár, hlaS, hrIech, Idol, IStIČ, KlaS, KŇaz, 
KrIeda, KrSt, lISt, loreto, manna, nInIve, oBava, ocot, 
oČISta, odev, omša, oSlava, oStrov, ovoS, PoČítaČ, rad-
ca, SmrŤ, Stav, tÓra, tUrnUS, UČeŇ, vlaS, Žalm, ŽIaK.

tajničku osemsmerovky tvorí 46 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek Pataky.
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SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 18 – 19: krížovka: (pozri ef 4, 3); osemsmerovka: 
Kríž je kritická situácia lásky. VýHERCA: mária zengewaldová zo zámu-
tova. 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.
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Prvé sväté prijímanie v našich farnostiach
Topoľovka

Ňagov

Miková

Ďurďoš

Hrabské

Humenné-Pod Sokolejom

Vyšný Tvarožec

Dúbravka
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