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keď je učenie ťažké
O problémoch
pri vzdelávaní našich detí
prvý muž obce
Rozhovor so starostom Okružnej

Žijeme v slobode?

20 rokov od pádu socializmu

naše chrámy

Kaplnka bl. P. P. Gojdiča a V. Hopka v Abranovciach
Ľuboš Kohút

M

alá obec Abranovce leží
12 km od prešovskej katedrály. Bývalá filiálka Ruskej
Novej Vsi sa v roku 2000 osamostatnila. Ako novovytvorená
farnosť s dvoma filiálkami sa
začlenila do Prešovského protopresbyteriátu. Je to požehnané
miesto, kde vyrástlo biskupské,
rehoľné a viacero kňazských
povolaní.
Myšlienka Mons. Jána Hirku,
bývalého prešovského biskupa,
aby vo farskej budove v Abranovciach bola zriadená kapln-

ka, sa zapracovala do projektu
novej fary. Jeho autorom je Abranovčan Ing. V. Durbák. Vďaka
obetavosti otca M. Storošku,
otca J. Matoľáka, prvého správcu farnosti, otca M. Chudíka

a bohuznámych darcov a dobrodincov sa v roku 2005 posvätila
nová farská budova s kaplnkou.
Kaplnka s kapacitou 40 miest na
sedenie sa nachádza na prízemí
budovy. Jednoduchú štvorhran-

nú miestnosť zjemňuje polkruhová svätyňa s prestolom.
Nad ním sa nachádza kruhové
okno, ktoré presvetľuje priestor
svätyne. Kaplnku dotvárajú dve
nástenné ikony Krista a Presvätej Bohorodičky.
Do priestorov kaplnky vedie
samostatný vchod pre veriacich.
Keďže centrum obce sa rokmi
presunulo ďalej od chrámu,
kaplnka svojou polohou v srdci
obce a útulnosťou poskytuje bez
vyšších nákladov veľkú službu
veriacim. V kaplnke sa slávia sv.
liturgie počas týždňa. V nedele
a sviatky sa slávia vo farskom
chráme. n

Chrám Nanebovstúpenia Pána v Davidove
Peter Milenký

O

bec Davidov leží na severozápadnom okraji Východoslovenskej nížiny, pod
výbežkami Slanských vrchov,
v strednej časti údolia potoka
Oľšava. Patrí do protopresbyterátu Vranov nad Topľou-Čemerné. Obec vznikla na základe
zákupného práva a založili ju
usadlíci so šoltýsom Dávidom
v roku 1361.
Obec Davidov mala už v roku
1428 drevený chrám. V obci bola
gréckokatolícka fara znova založená v roku 1780 a aj matriky sa
vedú od roku 1780. Farská škola
sa vedie od roku 1767, čo svedčí
o tom, že aj fara jestvovala už
v skoršom období.
Farnosť Davidov teda vznikla
podľa dostupných materiálov
v roku 1780 a patrila do Mukačevskej eparchie. Chrám v Davidove bol znova postavený v roku
1780 na staršom základe a bol
zasvätený svätému archanjelovi

Michalovi. Bol to jednoloďový
priestor s presbytériom s polygonálnym zakončením. V lodi
boli dve polia krížovej
klenby so štukovým obrazom v strede. Na západnom priečelí sa nachádzala predstavaná veža
so vstupným portálom.
Vnútorné zariadenie, ako
aj jednoduchá zvonica,
ktorá bola pri chráme,
pochádzali z roku 1921.
V roku 1939 prešiel
chrám rozsiahlou opravou. Bol zaradený do
zoznamu hnuteľných pamiatok. V roku 1945,
v čase končiacej sa druhej svetovej vojny, bol
poškodený. Veľké opravy
a úpravy sa začali vykonávať začiatkom 70-tych
rokov dvadsiateho storočia. V roku 1975 bol na vežu
chrámu položený nový kríž,
ktorý neskôr posvätil otec biskup Mons. Vasiľ Hopko. V roku
1976 bol v chráme rozobratý

ikonostas, strecha na starej
časti chrámu, sakristia, hlavný
oltár a žertveník. 23. mája 1982

bola farnosť Davidov svedkom
slávnostnej posviacky gréckokatolíckeho chrámu, ktorú vykonal administrátor Prešovskej
eparchie otec Ján Hirka.

V auguste roku 2006 sa začalo
s ďalšou obnovou. Najprv sa zabetónovali okná v prednej časti
chrámu. Na toto miesto
pán Peter Vereščák zo
Sečoviec písal tri ikony
– Ježiša Krista Učiteľa
a blahoslavených biskupov mučeníkov Pavla
Petra Gojdiča a Vasiľa
Hopka.
Neskôr sa pristúpilo aj
k výmene predných dverí.
Bola upravená vonkajšia
fasáda chrámu a strecha.
Zmenou prešiel aj interiér chrámu, v ktorom sa
prestavala malá bočná
miestnosť v zadnej časti
chrámu na miestnosť pre
matky s malými deťmi,
ktorá zároveň slúži na
spovedanie.
Vynovený gréckokatolícky chrám, ikony a nový kríž
pri vstupe do chrámu slávnostne
posvätil 14. októbra 2007 prešovský arcibiskup a metropolita
Mons. Ján Babjak SJ. n

Objednajte si Slovo na budúci rok!

Príspevok na vydávanie Slova a distribúciu je vo výške 13 eur/ks, polročný 6,50 eura/ks.
Pri odbere 11 a viac kusov z každého vydania je to 11,50 eura, polročný 6 eur (platí iba do 15. novembra 2009).
Pri úhrade do 15. novembra 2009 si môžete objednať aj nástenný kalendár Slova na rok 2010 s motívom litmanovskej hory Zvir
za 0,75 eura/ks (zľava platí iba s celoročným predplatným Slova, predajná cena je 1,50 eura).
Konverzný kurz: 1 euro / 30,1260 Sk; 0,75 eura = 22,5945 Sk; 1,50 eura = 45,189 Sk; 6 Eur = 180,756 Sk; 6,50 eura = 195,819 Sk; 11,50 eura = 346,449 Sk, 13 eur = 391,638 Sk
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Žijeme v slobode?
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Kraľuje z kríža

Mnoho ľudí pred dvadsiatimi rokmi
vítalo pád komunizmu s nadšeným
očakávaním budúceho slobodného
života. Objavujú sa aj názory, že
v súčasnosti sa žije ťažšie ako pred
dvadsiatimi rokmi, keď mal každý
prácu a sociálne istoty.

Prvý muž obce

14

Pán Ing. Pavol Sučko je starostom
už 18 rokov. Sám o sebe vraví, že
kancelária ho straší. Oveľa radšej
ako v obleku sa cíti v montérkach
a hrubých topánkach.

Keď je učenie ťažké (2)

Ak spozorujete akékoľvek ťažkosti, je
vhodné najskôr zintenzívniť komunikáciu s vyučujúcim učiteľom, či aj
on počas vyučovania niečo pozoruje.
Ak napriek prijatým opatreniam
nedochádza k zlepšeniu, treba vyhľadať odborníkov. V prípade ťažkostí
s písaním či čítaním je niekedy vhodné
najprv vylúčiť zmyslové postihnutie.

16

Bol raz jeden kráľ – tak sa začína množstvo detských rozprávok, v ktorých vystupujú
postavy kráľov, na ktorých chcú autori deťom
predstaviť veľké ľudské hodnoty, vlastnosti, ľudské postoje a ľudské činy. A tak v rozprávkach
deti spoznávajú kráľov múdrych alebo hlúpych,
dobrých, alebo zlých, mocných, alebo slabých,
víťazných, alebo porazených.
Ale aj skutočný život má v dejinách ľudstva
výrazné postavy kráľov, cisárov či cárov, ktorí
svojím panovaním poznačili históriu svojho
národa a tiež iných národov, keď dobyvačnými
vojnami menili mapy sveta, keď svojou krutosťou stínali hlavy svojich poddaných. Ale boli
aj takí, ktorí vládli pokojne a múdro, usilovali
sa o rozmach svojich krajín a mnohým bol
prisúdený prívlastok Veľký. No všetci po dlhšom
alebo kratšom kraľovaní skončili svoju vládu
nad inými, pomaly zapadali do zabudnutia
a spomínajú ich už len učebnice dejepisu.
A história sa opakuje vo svojich obdobách aj
v súčasnosti, keď vladári krajín, ktorí sa nemusia
volať už iba králi a cisári, ale aj prezidenti
a predsedovia vlád, majú spoločné to, že vládnu
len do času a že vládnu nad inými mocenskými a silovými donucovacími prostriedkami
s väčším i menším rešpektovaním ľudských
práv, s lepším alebo horším sociálnym cítením,
s väčšou, alebo menšou úctou k hodnotám
ľudského života.
A teraz nechajme zaznieť otázku, ktorú položil Pilát Ježišovi vo vládnej budove, kde si ho dal
zajatého predviesť. „Si židovský kráľ?“ Na to Pán
Ježiš odpovedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto
sveta. Keby bolo z tohto sveta, moji služobníci
by sa bili za mňa.“ „Tak predsa si kráľ!“ „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na
to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo
pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“
Tento unikátny dialóg medzi reprezentantom
svetského kráľovstva (Pilátom) a reprezentantom Božieho kráľovstva (Ježišom) vyjadruje to,
čím sa líšia tieto kráľovstvá vo svojej podstate.
Božie kráľovstvo, ktoré hneď na začiatku
svojej misie Ježiš ohlasuje a dáva ho do centra
pozornosti svojim poslucháčom, je večné
a vesmírne, je to kráľovstvo pravdy a života,
kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. A kráľ
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v tomto kráľovstve je ten, ktorý povedal, že neprišiel na tento svet, aby sa mu slúžilo, ale aby
sám slúžil až do krajnosti. Do krajnosti vlastnej
obety na kríži za všetkých. Až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem.
Ježišovo kraľovanie je teda vo vrchole jeho
lásky k nám, ktorá prijala ekvivalent bolesti
agónie na kríži a koncentrovala v sebe nielen
bolesť tela, ale aj bolesť duše v opustenosti, ešte
aj v opustenosti od svojho Otca.
A tak môžeme so sv. Pavlom povedať: „Nechcem poznať nič okrem Krista, a to ukrižovaného“. Teda chcem poznať iba svojho Kráľa,
ktorý kraľuje z kríža a ktorý mi dáva všetko
zásluhou svojej obety na kráľovskom tróne
kríža. Dáva mi novú existenciu večného života
v jeho kráľovstve. Toto je ten Kráľ kráľov a Pán
pánov, ktorého sa nikdy nesmiem vzdať a nikdy
ho nemôžem vymeniť za žiadneho pozemského kráľa alebo vladára, ktorému by som bol len
úbohým lokajom, daňovým poplatníkom alebo
voličom. Potrebujem mať kráľa, ktorý jediný
môže dať večný život.
Hoďme sa preto do náručia jeho milosrdnej
lásky a dajme sa ňou naplniť, lebo ona je znamením kráľovstva Krista Kráľa v dnešnom svete.

RNDr. Jozef Voskár
člen redakčnej rady
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slovo svätého otca

Drahí bratia a sestry,
rád by som vám predstavil postavu jedného z veľkých cirkevných otcov Východu
neskoršej doby. Ide o mnícha sv. Maxima,
ktorý si od kresťanskej tradície vyslúžil
titul Vyznávač (Confessor) pre svoju neohrozenú odvahu, s ktorou vedel aj svojím
utrpením svedčiť – „vyznávať“ – o svojej
viere v integritu Ježiša Krista, pravého
Boha a pravého človeka, Spasiteľa sveta.
Maxim sa narodil v Palestíne, v Pánovej
zemi, okolo roku 580. Už v mladosti začal
viesť mníšsky život a študovať Písma, a to
aj prostredníctvom diela významného
učiteľa Origena, ktorý už v treťom storočí
založil alexandrijskú exegetickú tradíciu. Maxim sa presťahoval z Jeruzalema
do Konštantínopola, odtiaľ utiekol pred
barbarskými nájazdmi do Afriky. Tam sa
vyznamenal veľkou odvahou pri obrane
ortodoxného učenia.
Maxim neuznával žiadnu redukciu
Kristovho človečenstva. Objavila sa totiž
teória, podľa ktorej mal Kristus len jednu
vôľu, a to božskú. V snahe obrániť jednotu jeho osoby mu upierali pravú a vlastnú
ľudskú vôľu.
Na prvý pohľad by sa to mohlo zdať
dobré, že by v Kristovi bola len jedna
vôľa. Sv. Maxim však ihneď pochopil, že
by to zničilo tajomstvo spásy, lebo človečenstvo bez vôle, človek bez vôle, nie je
pravým človekom – je akoby znetvorený.
Človek Ježiš Kristus by teda nebol pravým
človekom, keby nezažil drámu ľudského
bytia, ktorá spočíva v ťažkosti pripodobniť
našu vôľu pravde bytia. Sv. Maxim preto
veľmi rozhodne tvrdí: Sväté písmo nám
neukazuje znetvoreného človeka, človeka
bez vôle, ale pravého a úplného človeka.
Boh v Ježišovi Kristovi skutočne prijal
kompletné ľudské bytie – pravdaže, okrem
hriechu –, teda aj ľudskú vôľu. A zdá sa to
jasné, keď sa povie: Kristus alebo je, alebo
nie je človek. Ak je človek, má aj ľudskú
vôľu.
Vzniká však jeden problém: nesmeruje
to k istej forme dualizmu? Nebudeme nakoniec tvrdiť, že ide o dve úplné osobnosti
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s vlastným rozumom, vôľou a citmi?
Ako prekonať tento
dualizmus, zachovať
úplnosť ľudského bytia, a pritom ochrániť jednotu osoby
Krista, ktorý nebol
schizofrenikom?
Sv. Maxim ukazuje,
že človek nenachádza svoju jednotu,
integritu a úplnosť
v sebe samom, ale
v prekonaní seba,
vo vyjdení zo seba.
Človek vychádzajúci
zo seba tak seba
nachádza v Kristovi,
v Bohu, v Božom
Synovi. Nemožno znetvoriť človeka, aby
sme vysvetlili vtelenie – treba len pochopiť dynamizmus ľudského bytia, ktoré sa
realizuje iba vyjdením zo seba samého.
Iba v Bohu nájdeme seba samých, svoju
integritu a úplnosť. Z toho vidieť, že
nie človek, ktorý sa uzavrie do seba, je
úplný, ale človek otvorený, ktorý vyjde zo
seba samého, sa stáva úplným a práve
v Božom Synovi nachádza samého seba
a svoje pravé človečenstvo.
Pre sv. Maxima táto predstava nie je len
filozofickou špekuláciou. Vidí ju uskutočnenú v konkrétnom Ježišovom živote,
predovšetkým v getsemanskej dráme.
V tejto tragickej Ježišovej agónii, v úzkostnom strachu zo smrti, v protiklade medzi
ľudskou vôľou nezomrieť a božskou
vôľou, ktorá sa odovzdáva smrti, v tejto
getsemanskej dráme sa uskutočňuje celá
ľudská dráma, dráma nášho vykúpenia.
Vieme, že je pravda, čo nám hovorí sv.
Maxim: Adam si myslel (a Adamom sme
my všetci), že vrcholom slobody je „nie“.
Iba ten, kto môže povedať „nie“, je vraj
skutočne slobodný. Aby človek mohol
naozaj používať svoju slobodu, musí
povedať Bohu „nie“, lebo si myslí, že len
tak je konečne samým sebou a dosiahol

Snímka: mpe.orthodox.sk

Svätý Maxim
Vyznávač

vrchol slobody. Tento sklon mala v sebe
aj Kristova ľudská prirodzenosť, Ježiš ju
však prekonal, lebo videl, že maximum
slobody neznačí „nie“.
Maximum slobody je „áno“, stotožnenie sa s Božou vôľou. Iba v tomto „áno“
sa človek stane skutočne samým sebou.
Iba vo veľkej otvorenosti onoho „áno“,
v zjednotení svojej vôle s Božou vôľou
sa človek stáva nesmierne otvoreným,
stáva sa „božským“. Adamovou túžbou
bolo byť ako Boh, teda byť úplne slobodný. Ale človek, ktorý sa uzavrie do seba,
nie je úplne slobodný. Stáva sa ním, keď
vyjde zo seba, slobodným ho robí ono
„áno“. A toto je dráma v Getsemanskej
záhrade: nie moja, ale tvoja vôľa. Presunutím svojej vôle do Božej vôle sa rodí
pravý človek, takto sme vykúpení. To je
v krátkosti základný odkaz, ktorý nám sv.
Maxim chcel zanechať, a vidíme, že je tu
v hre skutočne celé ľudské bytie; ide o celý
náš život.
Sv. Maxim mal problémy už v Afrike,
keď obhajoval túto predstavu o človeku
a o Bohu. Potom bol povolaný do Ríma
a v roku 649 sa aktívne zúčastnil na
Lateránskom koncile zvolanom pápežom
Martinom I., aby obhajoval dve vôle

rok kňazov
v Kristovi proti cisárovmu ediktu, ktorý
– pro bono pacis – zakazoval diskutovať
o tejto otázke. Pápež Martin musel draho
zaplatiť sa svoju odvahu. Hoci bol chorľavý, uväznili ho a predviedli do Konštantínopola, kde ho obžalovali a odsúdili na
smrť. Trest mu neskôr zmenili na definitívne vyhnanstvo na Kryme, kde po dvoch
dlhých rokoch ponižovania a mučenia 16.
septembra 655 zomrel.
O pár rokov neskôr, v roku 662, prišiel
rad na Maxima, ktorý sa svojím neprestajným opakovaním, že „nemožno tvrdiť,
že Kristus mal len jednu vôľu“ (porov.
PG 91, cc. 268 – 269), tiež staval proti
cisárovi. Preto musel spolu so svojimi
dvoma učeníkmi – obaja sa nazývali
Anastáz – podstúpiť vyčerpávajúci súdny
proces, hoci mal už vyše 80 rokov. Cisársky tribunál ho obvinil z herézy a odsúdil
na kruté vyrezanie jazyka a odťatie pravej
ruky – dvoch orgánov, pomocou ktorých
Maxim slovami a písmom bojoval proti
bludnému učeniu o jedinej Kristovej vôli.
Nakoniec takto znetvoreného svätého
mnícha poslali do vyhnanstva v Kolchide
pri Čiernom mori, kde v tom istom roku
13. augusta 662 vo veku 82 rokov zomrel
vyčerpaný podstúpeným trápením.
Keď sme hovorili o Maximovom živote,
zmienili sme sa o jeho literárnom diele
na obranu ortodoxie. Odvolávali sme
sa najmä na dielo Dišputa s Pirrom,
patriarchom Konštantínopola. Maximovi sa v ňom podarilo presvedčiť protivníka o jeho omyloch. Na konci Dišputy
Pirrus veľmi čestne priznáva: „Prosím
o odpustenie pre mňa a mojich predchodcov: z nevedomosti sme dospeli k týmto
absurdným myšlienkam a argumentom.
Modlím sa, aby sa našiel spôsob, ako
tieto absurdnosti odstrániť a zároveň
uchovať pamiatku tých, ktorí sa mýlili“ (PG 91, c. 352). Nasledovali ďalšie
desiatky významných diel, medzi ktorými
vyniká Mistagoghía, jeden z najdôležitejších spisov sv. Maxima, ktorý predstavuje
prehľadne usporiadanú syntézu celej jeho
teologickej náuky.
Maximovo myslenie nie je len teologické, špekulatívne a do seba zamerané,
pretože vždy bolo ukotvené v konkrétnej
realite sveta a jeho spásy. V kontexte
podstúpeného trápenia nemohol unikať
do čisto teoretických filozofických tvrdení,
ale musel hľadať zmysel života a pýtať sa:
kto som ja a čím je svet? Boh zveril človeku, stvorenému na jeho obraz a podobu,
poslanie zjednotiť svet. A tak ako Kristus
zjednotil v sebe ľudské bytie, Stvoriteľ
v človeku zjednotil vesmír. Ukázal nám,
ako možno v spoločenstve s Kristom
zjednocovať svet, a tak skutočne dospieť

k vykúpenému vesmíru.
Na túto mocnú spásonosnú víziu
poukazuje jeden z najväčších teológov
20. storočia Hans Urs von Balthasar,
ktorý znova objavil postavu Maxima.
Jeho náuku priliehavo nazval Kosmische
Liturgie (Vesmírna liturgia). V centre tejto slávnostnej „liturgie“ ostáva
vždy Ježiš Kristus, jediný Spasiteľ sveta.
Účinnosť jeho spásneho konania, ktoré
definitívne zjednotilo celý vesmír, zaručuje skutočnosť, že hoci bol úplným Bohom,
bol aj úplným človekom – vrátane ľudskej
„energie“ a vôle.
Maximov život a myslenie sú mocne
prežiarené jeho nesmiernou odvahou
svedčiť o integrálnej realite Krista, bez
akejkoľvek redukcie alebo kompromisu.
A tak ukazuje, kým človek skutočne je
a ako máme žiť, aby sme odpovedali na
naše povolanie. Musíme žiť v spojení
s Bohom, aby sme boli spojení so sebou
samým a s vesmírom a dali tak samotnému vesmíru a človečenstvu v nás správnu formu. Univerzálne Kristovo „áno“
nám tiež jasne ukazuje, kam správne
umiestniť všetky ostatné hodnoty. Mám
na mysli dnes právom uznávané hodnoty,
ako sú tolerancia, sloboda, dialóg. Ale
tolerancia, ktorá by nevedela rozlišovať
medzi dobrom a zlom, by bola chaotická
a autodeštruktívna, podobne aj sloboda,
ktorá by nerešpektovala slobodu druhých
a nehľadala by spoločnú mieru našich
vzájomných slobôd, by sa stala anarchiou a zničila by autoritu. Dialóg, ktorý
by nevedel, o čom je, by bol prázdnym
rečnením.
Všetky tieto hodnoty sú veľké a základné, ale môžu zostať pravými hodnotami
iba vtedy, ak existuje vzťažný bod, ktorý
ich spája a dáva im pravý význam. Týmto
vzťažným bodom je syntéza medzi Bohom a vesmírom, je ním postava Krista,
v ktorej sa učíme pravde o nás samých
a osvojujeme si, kam zasadiť všetky ostatné hodnoty, aby sme objavili ich pravý
význam. Ježiš Kristus je tým vzťažným
bodom, ktorý osvetľuje všetky ostatné
hodnoty. A to je aj konečným cieľom svedectva tohto veľkého vyznávača. Nakoniec nám totiž Kristus ukazuje, že vesmír
sa má stať liturgiou, Božou oslavou, a že
adorácia je začiatkom pravej premeny,
pravej obnovy sveta.
Preto by som chcel túto katechézu
uzavrieť dôležitým úryvkom z diela sv.
Maxima: „Klaniame sa jedinému Synovi,
spolu s Otcom a Duchom Svätým, ako
pred vekmi, tak aj teraz a na všetky veky,
i na veky po vekoch. Amen!“ (PG 91, c.
269). n
preložila Mária Spišiaková

Benedikt XVI.: Kňazská identita 1
Drahí bratia a sestry, ako som zdôraznil
už počas prvého eucharistického slávenia po mojom zvolení za následníka sv.
Petra v Sixtínskej kaplnke, práve „z plného
spoločenstva s Kristom vyplýva každý
ďalší prvok života Cirkvi: v prvom rade
spoločenstvo všetkých veriacich, potom
povinnosť ohlasovať a svedčiť o evanjeliu
i horlivosť v láske k všetkým, najmä k chudobným a maličkým“ (porov. Insegnamenti I, 2005, s. 8 – 13). Platí to v prvom
rade pre kňazov. Preto ďakujeme Božej
prozreteľnosti, že nám teraz dáva možnosť sláviť Rok kňazov. Zo srdca si želám,
aby bol pre každého kňaza príležitosťou
na vnútornú obnovu, ktorej dôsledkom
bude posilnenie úsilia súvisiaceho s jeho
poslaním.
V liste, ktorý som pri príležitosti Roka
kňazov adresoval kňazom, som chcel
zdôrazniť to, čo v živote sv. Jána Máriu
Vianneya, svätého farára z Arsu, najviac
vyniká – „jeho úplné stotožnenie sa so
svojou službou“. Rád hovorieval, že „dobrý
pastier, pastier podľa Božieho Srdca, je
najväčším pokladom, aký môže dobrý
Boh dať farnosti, a jedným z najcennejších darov Božieho milosrdenstva“.
Naozaj, každý kňaz, ktorý sa zamyslí
nad dvojicou slov identita – poslanie,
si môže lepšie uvedomiť nevyhnutnosť
postupného stotožňovania sa s Kristom, ktorá zaručuje vernosť a plodnosť
evanjeliového svedectva. Samotné motto
Roka kňazov – Vernosť Krista, vernosť
kňaza – ozrejmuje, že dar božskej milosti predchádza každú možnú ľudskú
odpoveď i pastoračnú realizáciu, a preto
v živote kňaza nemožno oddeliť misijné ohlasovanie a bohoslužobný kult.
Svätý Ján Zlatoústy napríklad hovorieval,
že Najsvätejšia Eucharistia a „sviatosť
brata“ alebo – ako ju nazýval – „sviatosť
chudobného“ predstavujú dve stránky
toho istého tajomstva. Láska k blížnemu,
pozornosť k spravodlivosti a k chudobným sú výrazy sviatostného chápania
kresťanskej morálky, pretože cez službu
kňazov sa uskutočňuje duchovná obeta
všetkých veriacich v jednote s obetou
Krista. To je hlavný, podstatne misijný
a dynamický rozmer kňazskej služby
a identity. Prostredníctvom ohlasovania
evanjelia umožňujú zrod viery u tých,
ktorí ešte neveria, aby mohli svoju obetu
spojiť s Kristovou obetou, ktorej výrazom
je láska k Bohu a k blížnemu.
z taliančiny preložila
Mária Spišiaková, upravené
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Cirkev prijme anglikánov, ktorí sa túžia stať katolíkmi
Hlavy oboch cirkví	Snímka: www.anglicancommunion.org

n Kresťanské rádiá z Európy
sa stretli 7. až 9. októbra v Holandsku, v meste Hilversum. Na
14. stretnutí členov Európskej
konferencie kresťanských rádií
medzi zástupcami 22 rozhlasových staníc reprezentoval
Slovensko otec Juraj Spuchľák,
generálny riaditeľ Rádia Lumen.
n Indickí veriaci slávili od 14.
do 18. októbra v Bombaji prvý
misijný kongres, na ktorom sa
stretlo 1 500 delegátov. Kongres
spojil katolíkov troch obradov:
latinského, sýrsko-malabarského a sýrsko-malankarského.
n Kardinál Walter Kasper
predstavil svoju novú knihu
o ekumenizme Zber ovocia.
Základné aspekty kresťanskej
viery v ekumenickom dialógu 15.
októbra na tlačovej konferencii
v Aule Jána Pavla II. Kniha bude
preložená do viacerých jazykov.
n Výstava astronomických
prístrojov vo Vatikánskych
múzeách pod názvom Astrum
2000 – Astronómia a astronomické nástroje. Talianske historické
dedičstvo 400 rokov po Galileovi
prebieha od 16. októbra tohto
roka až do 16. januára 2010.
n 30-tisíc vietnamských horalov prijalo sviatosť krstu a ďalších 20-tisíc sa pripravuje na to,
aby sa stali katolíkmi. Uviedol to
biskup Kontumu Mons. Michal
Hoang Duc Oanh pri príležitosti
Svetového dňa misií, ktorý sme
si pripomenuli 17. októbra.
n Viac ako 1,5 milióna ľudí
protestovalo na protipotratovej manifestácii 17. októbra
v uliciach Madridu. Demonštrácia vyvolala v krajine veľký
ohlas.
n Prvý katolícky chaldejský
kostol v Gruzínsku posvätili 17.
októbra za prítomnosti kardinála Emmanuela III. Dellyho,
chaldejského patriarchu. Išlo
o veľkú udalosť, pretože v bývalej sovietskej zväzovej republike
sa iba 1 % obyvateľov hlási ku
katolíckej viere, prevažná väčšina je pravoslávnych veriacich.
K postaveniu kostola prispela
organizácia Pomoc cirkvi v núdzi
a chaldejská Diecéza sv. Tomáša
v Detroite.
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Svätá stolica pripravuje vydanie
apoštolskej konštitúcie, ktorá
umožní plné začlenenie do Katolíckej cirkvi skupinám anglikánov, ktorí sa túžia stať katolíkmi.
K pripravovanému textu, ktorý
hovorí o vytvorení osobitných
personálnych ordinariátov pre
týchto veriacich, vydala 20. októbra Kongregácia pre náuku
viery informatívnu nótu v nasledovnom znení:
„Katolícka cirkev prípravou
apoštolskej konštitúcie odpovedá na početné žiadosti predložené Svätej stolici skupinami anglikánskych klerikov a veriacich
z rôznych častí sveta, ktorí túžia
vstúpiť do plného a viditeľného
spoločenstva. V tejto apoštolskej
konštitúcii Svätý Otec zaviedol
kánonickú štruktúru, ktorá umožní takéto korporatívne zjednotenie prostredníctvom inštitúcie

osobných ordinariátov, ktoré
umožnia bývalým anglikánskym
veriacim vstúpiť do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou pri
súčasnom zachovaní prvkov špecifického duchovného a liturgického dedičstva anglikánov. Podľa
znenia apoštolskej konštitúcie
dohľad a pastoračné vedenie takýchto skupín bývalých anglikánskych veriacich zabezpečí osobný
ordinariát, ktorého ordinár bude
zvyčajne vymenovaný z bývalého
anglikánskeho kléru.
Apoštolská konštitúcia, ktorá
bude zakrátko publikovaná,
predstavuje zmysluplnú a dokonca nevyhnutnú odpoveď na
celosvetový jav tým, že poskytuje
jednotný kánonický model pre
univerzálnu Cirkev, prispôsobiteľný rozličným miestnym situáciám
a rovný pri svojom uplatňovaní
voči bývalým anglikánom.

Takýto model predvída možnosť vysviacky bývalých anglikánskych ženatých klerikov za
katolíckych kňazov. Historické
a ekumenické dôvody nedovoľujú vysviacku ženatých mužov za
biskupov ani v Katolíckej cirkvi,
ani v pravoslávnych cirkvách.
Preto konštitúcia vymedzuje,
že ordinárom môže byť buď
neženatý kňaz, alebo neženatý
biskup. Seminaristi ordinariátu
sa budú pripravovať popri iných
katolíckych seminaristoch, aj keď
ordinariát bude môcť otvoriť formačný dom s cieľom uspokojenia
osobitných potrieb formácie
v anglikánskej tradícii. Takýmto spôsobom chce apoštolská
konštitúcia vytvoriť rovnováhu
medzi záujmom zachovať vzácne
anglikánske liturgické a duchovné dedičstvo na jednej strane
a obavou, že by sa tieto skupiny
a ich klérus včlenil do Katolíckej
cirkvi na druhej strane.“
Nóta cituje kardinála Williama
Levadu, prefekta Kongregácie
pre náuku viery, ktorý stojí za
prípravou tohto opatrenia: „Touto ponukou má Cirkev v úmysle
odpovedať na oprávnené túžby
týchto anglikánskych skupín po
plnej a viditeľnej jednote s rímskym biskupom, nástupcom
Petra.“ Osobné ordinariáty budú
ustanovené podľa potreby po
predchádzajúcej konzultácii
s miestnymi biskupskými konferenciami a ich štruktúry budú
v určitom zmysle podobné štruktúram vojenských ordinariátov.

Filmový festival Religion Today
odkrýval súčasné problémy viery
Znovuzrodení zhora, Nový život
vo viere – taká bola téma 12. ročníka filmového festivalu Religion
Today, ktorého hlavné ceny sa 21.
októbra odovzdávali v sále Marconi Vatikánskeho rozhlasu.
Medzinárodná a medzináboženská porota ocenila ako najlepší film snímku s názvom Pochybnosti od režiséra Johna Patricka
Shanleya. Cenu za najlepší krátky
film si odniesla snímka Boh vidí
iránskeho režiséra Reza Jamaliho.
Prémiovú cenu s názvom V duchu

viery získal film Denník kňaza z hôr
talianskeho režiséra Stefana Saverioniho o farnosti dona Philipa
Lanciho v talianskej oblasti Abruzzo. Dokument je plný obrazov
a živých farieb poukazujúcich
na život v odľahlých dedinkách,
ktoré sú už v dnešnej dobe čiastočne vyľudnené či obývané len
staršími ľuďmi.
Porota poukázala na význam
filmového festivalu, na ktorom sa
predstavilo 57 filmov zo všetkých
kontinentov, ako na príležitosť

budovať dialóg medzi náboženstvami a kultúrami. Riaditeľka
filmového festivalu Katia Malatestaová pripomenula úsilie
festivalu poukázať na zložitosť
rôznych náboženstiev a rovnako
na to, ako obohacujúce môže byť
stretávanie sa s veriacimi iných
náboženstiev v kontexte viery
a súčasných problémov. Ako dodali organizátori, festival venuje
osobitnú pozornosť mladým ľuďom, o čom svedčil aj tohtoročný
výber filmov.

V Prešove sa konalo 4. riadne zasadnutie Rady hierarchov
(Prešov, Ľubomír Petrík) V utorok
6. októbra sa na Gréckokatolíckom
arcibiskupskom a metropolitnom
úrade v Prešove konalo 4. riadne
zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi
sui iuris na Slovensku.
Zúčastnili sa na ňom traja gréckokatolícki hierarchovia – prešovský arcibiskup a metropolita
Ján Babjak SJ, košický eparcha
Milan Chautur CSsR a bratislavský
eparcha Peter Rusnák. Popoludní
všetci traja vladykovia spoločne
navštívili emeritného prešovského biskupa Jána Hirku.
Rokovanie Rady hierarchov
sa nieslo v srdečnej a otvorenej
atmosfére. Jej členovia najprv
zhodnotili Metropolitnú púť biskupov a kňazov Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku v rámci Roka

kňazov, ktorá sa uskutočnila 5.
októbra v Ľutine. Konštatovali,
že bola kňazmi prijatá veľmi pozitívne, a preto sa rozhodli, že sa
bude konať raz ročne v októbri
v bazilike minor v Ľutine.
Zaoberali sa tiež pôstnou disciplínou v Gréckokatolíckej cirkvi.
Došlo k jasnému vyšpecifikovaniu
pojmov pôst a zdržanlivosť, o ktorých hovorí dekrét Kongregácie
pre východné cirkvi ohľadom
pôstnej disciplíny z roku 1969.
Schválili pripravený text vysluhovania iniciačných sviatostí
a sviatosti manželstva slávených
so svätou liturgiou a rozhodli
o ich vydaní.
Na programe rokovania bola aj
perspektíva zvolania metropolitného zhromaždenia, ktoré sa má
v metropolitných cirkvách sui iuris

konať podľa kán. 172 CCEO aspoň
každých päť rokov. Vladykovia sa
dohodli, že tomuto zhromaždeniu bude predchádzať dvojročná
príprava a v treťom roku sa už začne pracovať na jeho konkrétnej
príprave a priebehu.
Dohodli sa, že 15. mája 2010
sa uskutoční Metropolitná púť
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakove.
Gréckokatolíckej metropolitnej
liturgickej komisii dali prepracovať text slovenského prekladu
Akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi
a zároveň sa dohodli, že aj texty
rôznych iných modlitieb musia
byť vždy prerokované v tejto
komisii, aby bol liturgický život
v metropolii čo najviac jednotný.

Vladykovia navštívili emeritného biskupa
(Prešov, Andrej Rusnák) V utorok
6. októbra 2009 navštívil prešovský arcibiskup a metropolita
Mons. Ján Babjak spolu s košickým eparchom Mons. Milanom
Chauturom a bratislavským
eperchom Mons. Petrom Rusnákom prešovského emeritného
biskupa Mons. Jána Hirku. Otcovia biskupi mu prišli poďakovať
za povzbudivý pozdravný list pre
kňazov, ktorý bol na tejto púti
prečítaný, i za jeho modlitby.
Stretnutie sa nieslo v rodinnej
atmosfére. Všetkých troch hierarchov otec biskup Hirka viedol ku
kňazstvu ešte ako ordinár, a teda
sa pokladajú za jeho duchovných synov.

šova erigoval 25. septembra
ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek vojenskú farnosť.
Farnosť nesie meno bl. Zdenky
Schelingovej a za jej farára bol
vymenovaný miestny vojenský
kaplán npor. Mgr. Peter Dzijak.
n V Kamenici nad Cirochou

slávil 4. októbra, pri príležitosti
Mesiaca Presvätej Bohorodičky,
sv. liturgiu otec Štefan Ištvaník
CSsR. Spolu s pozvaným hosťom
ju slávil aj miestny kňaz otec
Rastislav Baka. Svätá liturgia bola
sprevádzaná cirkevným gréckokatolíckym zborom z Vranova
nad Topľou-Čemerného. Po svätej
liturgii bolo pripravené agapé pre
všetkých prítomných.
Mária Gondová
n Šieste stretnutie gréckokatolíckych vyšších predstavených,
formátorov i formátoriek sa
uskutočnilo 8. októbra v monastieri otcov baziliánov v Krásnom Brode s cieľom skvalitniť rehoľnú formáciu v spoločenstvách
a napomôcť nadviazaniu bližšej
spolupráce.
Hlavnou témou stretnutia bolo
prehĺbiť východného ducha zasväteného života podľa sv. Bazila
Veľkého.
Metod Lukačik
n Na farskú púť do Litmanovej

Pri rozlúčke im otec biskup
udelil svoje požehnanie a zá-

roveň prijal od nich spoločné
archijerejské požehnanie.

Posviacka nového chrámu v Sirníku
(Sirník, Michal Hospodár) Nedeľa
18. októbra bola pre veriacich zo
Sirníka (okr. Trebišov) historická
a slávnostná. Novopostavený
Chrám Premenenia Pána prišli do
tejto malej filiálnej obce posvätiť
vladyka Ján Babjak, prešovský
arcibiskup a metropolita, a vladyka Milan Chautur, košický
eparcha. Pred dverami chrámu
Dr. Tibor Volčko, iniciátor a popredný organizátor výstavby,
vyjadril radosť nad dokončeným
dielom. Súčasne privítal aj kňazov
a vzácnych hostí z domova i zo

n Pre vojenských letcov z Pre-

zahraničia. Vladyka Milan potom
v modlitbe zvolával požehnanie
na nový chrám i na ľud, ktorý
v ňom bude posilňovať svoj život
viery. Počas spevu žalmov na štyroch svetových stranách pomazal
interiér chrámu posväteným olejom – myrom. Súčasťou obradu
bol aj trojnásobný sprievod okolo
chrámu s relikviami bl. biskupa
P. P. Gojdiča, ktoré boli uložené
na trvalú pamiatku do prestola.
Vladyka Milan vyjadril obdiv nad
tým, že malé „stádo“ nadšených
veriacich dokázalo za dva roky

dokončiť toto dielo.
Na slávnosti sa zúčastnili aj
štyria poslanci Národnej rady SR,
dobrodinci z Maďarska, Poľska
a Rumunska, ako aj ďalší hostia.
V závere sa srdečne prihovoril vladyka Ján Babjak, ktorý povzbudil
prítomných k budovaniu živého
chrámu viery v ľudských srdciach.
Zhromaždené spoločenstvo
pozdravil aj farár Reformovanej
cirkvi Tibor Demes. Domáci farár
otec Michal Fedič poďakoval
všetkým zainteresovaným za
pomoc pri výstavbe.

sa na pozvanie duchovného
otca Františka Kuzmiaka vybrali
10. októbra veriaci farnosti Cernina. Na hore Zvir sa zúčastnili na
modlitbovom stretnutí Koinonie
Ján Krstiteľ pod názvom Ježiš
uzdravuje. 40 účastníkov si spolu
s ostatnými prítomnými v rámci
programu vypočulo prednášku
a zúčastnilo sa na sv. liturgii.
Po nej nasledovali modlitby za
uzdravenie. Na tomto modlitebnom mieste zažili spoločenstvo
so všetkými prítomnými, ale aj
spoločenstvo jednoty farnosti.
Pôsobenie otca Františka Kuzmiaka sa pozitívne odzrkadľuje na
rozvoji duchovného a modlitebného života vo farnosti.
veriaci farnosti Cernina
n V Šarišských Michaľanoch

majú vynovenú kaplnku. Kaplnka
v poli, zasvätená Sedembolestnej
Panne Márii, ktorá bola minulého
roka živelnou pohromou značne
slovo 23|2009
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poškodená, dostala toho roka novú
podobu. V  priebehu septembra
bola urobená nová strecha kaplnky, maľba exteriéru i interiéru
a nasadená nová kupolka kaplnky.
Veriaci obce sú vďační za celú túto
opravu Obecnému úradu obce na
čele s jeho starostom Bc. Jozefom
Brendzom. Požehnanie obnovenej
kaplnky vykonal 11. októbra sabinovský protopresbyter Jaroslav
Matoľák za účasti skupiny ctiteľov
Sedembolestnej.
František Fedor

V Podproči sa tešia obnovenému chrámu

n V Nitre sa skončila konferencia o financovaní cirkví v 21.
storočí. Súčasný spôsob financovania cirkví a náboženských spoločností vo svete a zvlášť v Európe
bol hlavnou témou trojdňovej
medzinárodnej konferencie, ktorá
sa pod záštitou ministra kultúry
SR Marka Maďariča a pod organizačným zabezpečením Ústavu pre
vzťahy štátu a cirkví uskutočnila
v Bratislave a Nitre 14. – 15. októbra 2009.

(Podproč, Ľubomír Petrík) Sviatok
Presvätej Bohorodičky Ochrankyne 1. októbra 2009 ostane
nezabudnuteľnou spomienkou
v živote všetkých, ktorí sa zúčastnili na slávnosti posviacky
obnoveného Chrámu sv. Cyrila
a Metoda v Podproči, filiálnej obci
farnosti Oľšavica. Od roku 1973 je
to zaniknutá obec, ale stále v nej
žijú chatári.
Iniciátorom opravy zdevastovaného chrámu bol Ing. Vladimír
Miroššay a prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ. K tejto
iniciatíve sa pridali ďalší nadšenci
pod vedením predchádzajúceho
správcu farnosti otca Slavomíra
Zahorjana a terajšieho správcu farnosti Marka Novického.
Vzniklo tak nádherné dielo na
slávu Boha. Pôvodným patrocíniom bolo Narodenie Presvätej
Bohorodičky, ale v roku 1882 sa
nebeskými patrónmi chrámu

n Užívajme počítač po štyridsiat-

V Trnkove posvätili obnovený žertveník

ke. Ďalší z projektov Cirkevného
gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove pod názvom 40UP Užívajme
počítač po štyridsiatke, ktorý je
realizovaný v spolupráci s P-MAT,
n.o. Bratislava, sa začal úvodným
stretnutím v prvej polovici októbra. Jeho cieľom je naučiť našich
seniorov využívať počítač nielen na
písanie textov či tabuliek, ale aj ako
efektívny nástroj na vyhľadávanie
informácií s využitím internetu.

n Základný kameň a stavenisko Diecézneho centra a sídla
biskupa v Žiline požehnal
15. októbra žilinský diecézny
biskup Mons. Tomáš Galis na
pozemku bývalej kláštornej záhrady a nového trhoviska.
n Vo Svite sa 16. – 18. októbra
uskutočnil Svetlík 2009. Tento
siedmy ročník Konferencie pracovníkov s mládežou organizovala Rada pre mládež a univerzity
Konferencie biskupov Slovenska
v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže.
Cieľom konferencie bolo prispieť
k formácii mládežníckych pracovníkov, vytvoriť priestor na ich
vzájomné zdieľanie a povzbudenie do ich dôležitej služby.
Hosťom a zároveň hlavným reční-
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(Trnkov, Leontín Lizák) Prvá októbrová nedeľa bola pre veriacich
Trnkova, filiálnej obce farnosti

stali sv. Cyril a Metod. Ide teda
o najstarší gréckokatolícky chrám
zasvätený slovanským apoštolom
na území Slovenska.s
Slávnosť sa začala posviackou
obnoveného chrámu a pokračovala archijerejskou svätou liturgiou, ktorú s viac ako dvadsiatimi
kňazmi byzantského i latinského
obradu slávil vladyka Ján Babjak
SJ. V homílii niekoľkým stovkám
veriacich vladyka hovoril o tajomstve sviatku. Vychádzal pritom
z proklamovaného evanjelia
o návšteve Ježiša Krista v dome
Marty a Márie. Pri všetkej našej
zaneprázdnenosti nesmieme
zabúdať pohliadnuť na nebo.
Vedieť vyvážiť prácu modlitbou
a oddychom. Presvätá Bohorodička vo svojom živote vedela
skĺbiť postoje obidvoch sestier do
harmónie. V tom je nám vzorom.
Vladyka zároveň vyjadril veľkú
radosť nad dielom, ktoré sa s Bo-

Okružná, časom radosti a Božieho požehnania, pretože oslavovali chrámový sviatok Presvätej

žou pomocou a vďaka ochotným
ľuďom podarilo uskutočniť.
Po svätej liturgii nasledovala
panychída za zosnulých z tejto
obce. Vladyka potom odovzdal
ďakovné listy tým, ktorí pri obnove chrámu odpracovali najviac
dní bez nároku na odmenu.
Otec Marek Novický poďakoval
všetkým, ktorí sa na obnove
podieľali, obzvlášť štedrým sponzorom a darcom. Na slávnosti
sa zúčastnil aj predseda Prešovského samosprávneho kraja
Peter Chudík. NEFO fond prispel
sumou 300 000 Sk. Nasledovalo
agapé pre všetkých účastníkov
slávnosti, na ktorej sa zúčastnili
aj pracovníci Gréckokatolíckeho
arcibiskupského úradu v Prešove.
Táto nádherná púť bola pre nich
zároveň príležitosťou na budovanie spoločenstva.

Bohorodičky Ochrankyne. Pekné
jesenné počasie využili aj veriaci
z Okružnej, aby sa v procesii za
modlitby ruženca spolu so svojím
duchovným otcom pridali k veriacim Trnkova. Za účasti pozvaného
hosťa otca Jozefa Šoltýsa, správcu
farnosti Malý Lipník, sa slávenie
Eucharistie začalo posviackou
obnoveného žertveníka s ikonou
Presvätej Bohorodičky, ktorú pre
chrám napísal Peter Komišák.
V závere odpustovej slávnosti
sa otec Leontín Lizák poďakoval
všetkým za prítomnosť, modlitby
aj pomoc, zvlášť pánovi Michalovi
Španirovi, ktorý financoval obnovu žertveníka.

Vladyka Peter Rusnák po prvýkrát navštívil farnosť
Liptovský Mikuláš
(Liptovský Mikuláš, Peter Lach)
V nedeľu 4. októbra prežili gréckokatolícki veriaci v Liptovskom
Mikuláši krásnu slávnosť. Popoludní o 16.00 hod. slávil bratislavský eparcha Peter Rusnák
po prvýkrát archijerejskú svätú
liturgiu vo farskom Chráme sv.
Mikuláša, kde sa už niekoľko
rokov slúžia gréckokatolíckej
bohoslužby.

Vladyka v homílii vychádzal
z nedeľného evanjelia o povolaní Petra. Veriacim zdôraznil, že
povolanie sa netýka iba kňazov
a rehoľníkov, ale že každý jeden
z nás je povolaný k láske.
Po svätej liturgii sa stretol s veriacimi v Katolíckom dome a povzbudil ich k tomu, aby boli hrdí
na to, že sú gréckokatolíkmi,
a nebáli sa rozvíjať svoju vieru

a obrad. Na záver stretnutia udelil
všetkým prítomným archijerejské
požehnanie.
Gréckokatolícka farnosť v Liptovskom Mikuláši bola zriadená
v roku 2008 vyčlenením z farnosti
Martin. Do jej jurisdikčného územia patria aj okrem Liptovského
Mikuláša aj okresy Dolný Kubín,
Námestovo a Tvrdošín. Vo farnosti žije vyše 500 gréckokatolíkov.

725-ročné Torysky
(Torysky, Mária Dudová-Bašistová) 30. septembra sa v obci
Torysky uskutočnila slávnosť
usporiadaná pri príležitosti 725.
výročia prvej písomnej zmienky
o obci. Pozvanie prijali aj vzácni
hostia – prof. Peter Šturák, dekan
GTF PU, otec Miroslav Bartoš,
protopresbyter Popradského
protopresbyterátu, obaja bývalí
správcovia farnosti, a otec Rastislav Višňovský, správca farnosti
Levoča. Hostiteľom bol miestny
duchovný otec Marián Sterančák.
Po slávnostnom ruženci nasledovala sv. liturgia, ktorej hlavným
celebrantom bol otec M. Bartoš
a kazateľom otec P. Šturák. Vo
svojej homílii veriacich stručne
oboznámil s históriou chrámu
a farského spoločenstva a bližšie

priblížil dvoch významných rodákov obce – biskupa Jána Bradáča

Michala Kotradyho (Kotradova).
Liturgiu spevom sprevádzal Zbor

n Mons. Tomáš Galis požeh-

nal 18. októbra pred zápasom
Corgoň ligy medzi MŠK Žilina
a Slovanom Bratislava kaplnku
na futbalovom štadióne v Žiline.
Nová Kaplnka sv. Krištofa na
futbalovom štadióne MŠK v Žiline
sa tak stala prvou meditačnou
kaplnkou bez trvalého prechovávania Eucharistie na Slovensku,
ktorá bude slúžiť ako duchovné
zázemie pre športovcov a zamestnancov klubu, ale aj pre širokú
verejnosť.
a rektora prvého gréckokatolíckeho seminára v Prešove otca

sv. archanjela Michala z Trebišova.

Sviatok sv. Lukáša v Trnave
(Trnava, Ján Burda) V nedeľu 18.
októbra trnavskí gréckokatolíci
slávili sviatok svojho patróna – sv.
Lukáša. Slávnostnú sv. liturgiu
v uršulínskom Chráme sv. Anny
slávil spolu s ďalšími kňazmi
protosynkel Bratislavskej eparchie otec Vladimír Skyba. Svätú

liturgiu v cirkevnoslovanskom
a slovenskom jazyku spevom
sprevádzal chrámový zbor Chrysostomos z Bratislavy pod vedením Petra Plška. Po myrovaní
a sprievode s čítaním štyroch
evanjelií zazneli záverečné mnoholetia. Takmer všetci prítomní sa

potom presunuli do priestorov
jezuitského kláštora, kde slávnosť
pokračovala spoločným agapé.
Gréckokatolícka farnosť v Trnave
bola zriadená 15. januára 2008.
Tvoria ju štyri okresy: Trnava, Hlohovec, Piešťany a Galanta.

Katedrálny zbor v Košiciach jubiluje
(Košice, Michal Hospodár) Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda
v Košiciach si v októbri pripomenul 25. výročie svojho založenia.
Členovia zboru vložili svoje poďakovanie do sv. liturgie, ktorú
v košickej katedrále slávil v sobotu 10. októbra vladyka Milan
Chautur, košický eparcha.
Vladyka Milan sa poďakoval
členom zboru za obetavosť pri
nácvikoch a nezištnosť pri rôznych zborových aktivitách. Na
slávení sa zúčastnil aj primátor
mesta Košice František Knapík so
sprievodom a ďalší hostia.
Po sv. liturgii zbor predviedol
prítomným umelecké pásmo,
v ktorom sa striedalo slovo o histórii tohto telesa s liturgickými
skladbami. V programe zaznela
aj historicky prvá báseň Proglas
v originálnej staroslovenčine.
Súčasná dirigentka zboru Lucia
Lovašová osobitne poďakovala
deviatim najstarším členom

kom konferencie bol otec Anton
Pariľák z Koinonie Ján Krstiteľ,
ktorý vo svojich prednáškach
účastníkom konferencie predstavil základy duchovného poradenstva a vnútorného uzdravenia.

zboru. Títo pamätníci sa aktívne
zapojili do cirkevného spevu už
po obnovení Gréckokatolíckej

1984 k vytvoreniu miešaného
zboru. Odvtedy zbor účinkoval
na mnohých podujatiach doma

n V Trenčíne otvorili UPC. Ako

posledné na Slovensku bude mať
od 23. októbra už aj mesto Trenčín svoje Univerzitné pastoračné
centrum. Rektor Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka
Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.,
a nitriansky biskup Mons. Viliam
Judák vo veľkej zasadačke rektora
univerzity v Trenčíne slávnostne
podpísali dohodu o spolupráci.
n Redemptoristi vydali knihu

o Jánovi Ivanovi Mastiliakovi
CSsR. Vydavateľstvo Misionár
vydalo pri príležitosti 20. výročia
smrti otca Jána Mastiliaka knihu
pod názvom Známy neznámy,
život a dielo redemptoristu Jána
Ivana Mastiliaka.
Otec Mastiliak patrí k najvýznamnejším osobnostiam Gréckokatolíckej cirkvi 20. storočia. Okrem
jeho životopisu kniha vo svojej
druhej časti ponúka výber z jeho
korešpondencie. Jej uverejnením
chcel autor práce predovšetkým
priblížiť spôsob jeho myslenia,
argumentácie a rozvíjania myšlienok – chcel tiež poukázať na
skutočnosti, ktoré nemohli byť
rozvinuté v jeho životopise.
Metod Lukačik
n Konferencia vyšších pred-

cirkvi v roku 1969. Radostnú
atmosféru doplnil svojím krátkym vystúpením aj zbor kňazov
Košickej eparchie.
V čase košického pôsobenia hudobne vzdelaného kaplána otca
Vojtecha Boháča došlo v roku

i v zahraničí. Naspieval a vydal
na CD nosičoch Liturgiu sv. Jána
Zlatoústeho a vianočné koledy.
V rokoch 1991 – 1996 zbor viedol
konzervatorista Šimon Marinčák.
Dnes má zbor 36 členov.

stavených ženských reholí si
zvolila novú predsedníčku. Stala
sa ňou sr. Justína Kostúrová OP,
generálna predstavená Kongregácie sestier dominikánok bl.
Imeldy.
(neoznačené správy sú
zo servisu TK KBS)
slovo 23|2009
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V novembri 2009 si pripomíname 20. výročie pádu komunistického režimu
v Československu. Za nami je obdobie, ktoré sa dotklo každého z nás. Priamo alebo
sprostredkovane. S prirodzenou zvedavosťou každého človeka sa dnes pozeráme
na dramatické a búrlivé roky 1948 – 1989 doby naplnenej tisícorakými podobami
dramatických udalostí.

Bezo mňa nemôžete
nič urobiť
František Dancák

H

istorik a muzeológ PhDr. Ladislav
Takáč, CSc, vydáva pri tomto výročí knihu pod názvom V socializme bol krásny život..., ktorá prináša
konkrétne sondy do životných príbehov
generácií, stovák našich spoluobčanov.
Životné osudy v mnohom neuveriteľne
zaujímavé a pre súčasnosť poučné.
V knihe sú vyjadrenia tých ľudí, ktorí
sa dostatočne pozreli na svoj život. Totiž

desaťtisíce ľudí tejto doby sa pozerali na
výstavbu socializmu spoza zamrežovaných okien Leopoldova, hlbín jáchymovských uránových baní, po vykázaní zo
stredných a vysokých škôl, strate svojej
pôdy, vyhodení z armády, po vyvlastnení
svojich obchodíkov, prevádzok, firiem,
prenasledovaní za svoje náboženské cítenie... Je to kytica zo smutných spomienok
tých, ktorí podali svoje svedectvo o tom,

aké to boli roky.
Čítajúc tieto myšlienkové návraty si
zákonite musíme položiť otázku, ako to
vlastne bolo. Jedni chvália lacné rožky
za socializmu, plnú zamestnanosť, úplné
zdravotné zabezpečenie, iní prízvukujú,
že to bol brutálny režim, ktorý v priebehu
svojho štyridsaťročného trvania hlboko
zmenil život občanov.
Preto sa pýtame ďalej: Kde sa vzalo
v našom trpkým osudom skúšanom národe toľko nízkosti, mravnej biedy, zloby,
ba dokonca ochoty k zločinom? Z čoho
skrsla táto zloba? Kde sa vzala v človeku,
ktorý je svojou podstatou zameraný na
neobmedzené šťastie? To, do akej hĺbky
siahalo nivočenie celého spoločenského,
kultúrneho, civilizovaného a národného
života, s odstupom času vyznal Ladislav
Mňačko: „Ktorému diablovi som to vlastne slúžil? Čo som urobil zo svojho života?
Čo ma k tomu priviedlo, že som tomu tak
totálne prepadol? Zatváralo sa, vešalo,
mučilo...“
Dvadsiate storočie, ktoré malo byť podľa
mnohých predpovedí storočím udivujúcej
techniky, zázrakov vedy a blahobytného života, sa stalo storočím surovosti,

V piatok 17. novembra 1989 sa na Albertove zišli
študenti pražských vysokých škôl pri pietnom akte
na pamiatku zatvorenia českých vysokých škôl
v roku 1939. Stretnutie zorganizoval Socialistický
zväz mládeže. Po skončení oficiálnej časti sa dav
neplánovane vydal do centra mesta. Za Národným
divadlom im špeciálne jednotky zahradili cestu.
Študenti niesli štátne zástavy, spievali a skandovali požiadavku na zmenu pomerov v ČSSR. Čelo
sprievodu stálo voči mladým príslušníkom ZNB,
ktorým podávali kvety a chceli s nimi diskutovať.
Príslušníci ZNB a Oddielu osobitného určenia
ministerstva vnútra veľmi razantne zakročili, rozháňanie študentov sa zmenilo na brutálnu bitku.
Detail pamätnej dosky na Národnej triede v Prahe
Snímka: upload.wikimedia.org
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na 5 minút
dvoch svetových vojen, ale predovšetkým
dvoch najzločinnejších štátnych režimov
s neslýchanou tyraniou, utrpením a horami nevinne pozabíjaných ľudí v Európe
i mimo nej. Znova sa potvrdilo, že kde sa
odsudzuje Boh, človek sa stáva obeťou.
Ruský spisovateľ Alexander Solženicyn
napísal vo svojom diele Súostrovie Gulag
významné slová: „V takej krajine, kde sa
píše meno Boh s malým b, sa neoplatí ani
žiť“, lebo „bez Boha človek nevie, kam
má ísť, a nedokáže ani pochopiť, kým je“
(Caritas in veritate 78).
Prišiel november 1989. Pred očami
máme zástupy na námestiach, na ktorých
sa schádzali tisíce mladých i starých, aby
rôznymi spôsobmi vyjadrili svoju radosť
nad zmenami, ktoré nám priniesla nežná
revolúcia. Zmeny, ktorých sme sa dožili, sme chápali ako veľký dar od Boha.
Nesmieme ho premárniť, povedali sme si.
Preto sme si začali hľadať miesto v tomto
novom dianí. „Sľúbili sme si lásku, sľúbili
pravdu vravieť len, sľúbili sme si vydržať,
sľúbili sme si nový deň...“ – vyjadrovali
sme to slovami piesne Ivana Hoffmana.
Etapa nepopulárnych, ale zároveň nevyhnutných premien našej spoločnosti po
euforických začiatkoch nás však postavila
pred otázky, čo s nami bude, kde je ten
nový deň, ktorý sme si sľúbili. Sme svedkami toho, ako sa niektorí do úmoru zabávajú a majú na to dosť peňazí, zatiaľ čo
iní majú sotva na chlieb a oblečenie pre
svoje deti. Denne sme masírovaní skutočnosťami, ktoré sa pomaly stávajú pre nás
normálnymi. Je tu pokušenie, ktoré láka
do osídiel hmoty, peňazí, kde sa rovnako
zabúda na duchovné hodnoty a človek sa
neposudzuje podľa kritérií ducha. Lenže
získavanie stále nového majetku nikdy
nenaplní ľudské srdce. Kristus to povedal
veľmi presvedčivo: „Nielen z chleba žije
človek...“ (Mt 4, 4).
Preto sa právom pýtame: Toto je ten
nový deň?
Zmenené spoločenské a politické podmienky nám priniesli mnoho nového.
V zjednocujúcej sa Európe sa obávame
hovoriť o kresťanských hodnotách, vďaka
ktorým je Európa taká, aká je. Vieme
aj o tom, že nemusí byť rozdelená, že
môže žiť v pokoji, v láske a v solidarite aj
napriek tomu, že každý národ si zachová
vlastnú reč, kultúru, náboženstvo a iné
identifikačné znaky.
Sme tiež svedkami toho, že sa porušuje
spravodlivosť – korupciou, vykorisťovaním, vydieraním, vysokými nezaslúženými odmenami na ujmu ostatných účastníkov spoločenstva, podvodmi a rôznymi
nekalými machináciami. Pre všetkých
mocných, ktorí svojou aroganciou konajú,

„čo sa Pánovi nepáči“ (1 Kr 21, 25), je
výstrahou príbeh o Nabotovej vinici: „Na
mieste, kde psy lízali Nabotovu krv, budú
lízať aj tvoju krv“ (1 Kr 21, 19).
Dnes sa takmer na každom kroku stretávame so slovom kríza. Viacero firiem
spustilo závory, živitelia rodín prišli
o prácu a žiadosti o sociálne podpory
pribúdajú. Odhliadnuc od tej finančnej
a hospodárskej, stalo sa dnes takmer
moderným hovoriť o kríze rodiny, kríze
spoločnosti či kríze v medziľudských vzťahoch. Všetky tieto krízy však majú pôvod
v jedinej kríze, ktorá vypukla vo vzťahu
človek a Boh. Preto sa s plnou zodpovednosťou pýtame: „Nájde Syn človeka vieru
na zemi, keď príde?“ (Lk 18, 8).
Na Slovensku sa ešte stále utešujeme
výsledkami sčítaniu ľudu, pri ktorom sa
pomerne vysoké percento prihlásilo ku
kresťanskému presvedčeniu. Zodpovedá
však život našej spoločnosti rešpektovaniu kresťanských hodnôt, na ktoré sa
tak radi odvolávame? Kiež by tieto údaje
boli pravdivé aj podľa nášho vnútorného
presvedčenia.
„V každej situácii sa dá robiť niečo
dobré. Keď nie je možné hneď zlepšiť
materiálnu stránku života, je azda možné
venovať väčšiu pozornosť prehlbovaniu vzájomných vzťahov, výchove detí,
rozvoju duchovného života, vzdelávaniu,
službe blížnym. Sú aj iné hodnoty, než iba
materiálne. Nezhoršujeme si svoje položenie sami tým, že sa oddávame beznádeji,
nečinnosti, alkoholizmu alebo niekedy
aj zločinnosti?“ (Pastierky list biskupov
Slovenska, Vianoce 2008).
Vzhľadom na skutočnosť rýchlo sa
meniacich spoločenských, kultúrnych
a politických udalostí si musíme obnovovať svoju pamäť a pripomínať to, čo
je podstatou nášho duchovného života,
a žiť všetko ako trvale prítomný okamih.
V našich časoch sa veľmi rýchlo vytrácajú
opravdivé hodnoty duchovného života
a nahrádzajú sa úpadkovou kultúrou,
ktorú blahej pamäti Ján Pavol II. nazval
oprávnene kultúrou smrti. Preto je dôležité neustále sa vracať k hodnotám, ktoré
pretrvali a pretrvávajú stáročia.
Sv. František, ktorý vykonal veľmi mnoho dobrého, na konci svojho požehnaného života vraj povedal: „Konečne začneme! Doteraz sme urobili málo“. Nemohli
by sme aj my povedať takéto slová? Veď
„sľúbili sme si vydržať... a pravdu vravieť
len...“
Pre veriacich je aj dnes zrejmé, že riešenie problémov nášho života je nádejné len
vtedy, ak ho rozvíjame s Kristom a v Kristovi. Ježiš to povedal veľmi jasne: „Bezo
mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5). n

Minirozhovor s PaedDr. Eduardom Bekem,
lingvistom a autorom prvého slovenského
prekladu Filokalie.

Nie každý vie, čo je to Filokalia a čo
znamená. Skúste stručne vysvetliť tento
pojem.
Grécky výraz Filokalia možno do slovenského jazyka preložiť ako „láska k dobru“. Sú to
zozbierané výroky a veľká múdrosť otcov
púšte spred 1500 rokov, ku ktorej dospeli
pri meditácii vo svojich celách či jaskyniach. Mnísi síce žili v izolácii v skýtoch, ale
dospeli k úžasnej múdrosti. Nežili však len
výlučne v samote, ale chodievali aj medzi
ľudí, pomáhali a radili im v ich životných
problémoch.
Čo vás osobne priviedlo k tomu, aby
ste toto duchovne aj rozsahovo bohaté
dielo začali prekladať?
Moje osobné pohnútky sú v tom, že
v tomto diele sa ukrýva obrovská múdrosť,
ktorá musí čeliť všetkému hedonizmu
a sekularizmu dnešného sveta. Dostal sa mi
do rúk český preklad Filokalie z anglického
jazyka. Boli to síce iba výňatky, no duchovno je v ňom podávané v sprofanizovanej
podobe, silne tam cítiť presilu racionálneho
filozofovania, ktoré sa však otcom púšte iba
podsúva.
Aké veľké a rozsiahle je samotné dielo a koľko z neho sa vám už podarilo
preložiť?
Vydaný je preklad so 600 stranami. Je to
vlastne prvý diel. Druhý diel, ktorý už mám
preložený v rukopise, obsahuje 450 strán.
No je tu ešte stále 1 500 strán. Spolu je to
2 500 strán v piatich dieloch. No netuším, či
to stihnem preložiť s ohľadom na svoj vek.
Čím vás osobne obohatila Filokalia?
Máte nejaký obľúbený výrok?
Modlitba srdca – Ježišova modlitba. Keď ju
človek opakuje niekoľko tisíckrát, zdá sa, že
to nevedie k ničomu, lenže to nie je pravda.
Modlitba postupne vstupuje do jeho vnútra a mení celého človeka. Ak slová Pane
Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou
hriešnym zapojíte do spôsobu dýchania, je
to liek nielen pre dušu, ale aj pre telo.
Mikuláš Jančuš
slovo 23|2009
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Žijeme
v slobode?
Štefan Paločko

P

Ilustračná snímka: www.openphoto.net

red dvadsiatimi rokmi
padol v našej krajine
komunistický režim, ktorý
má na svedomí mnohé zločiny.
Mnoho ľudí bolo prenasledovaných, mnohí nemohli vyštudovať
alebo sa zamestnať podľa svojich
schopností, nemohli vycestovať
a bolo trestné verejne prejavovať nesúhlas s komunistickou
ideológiou. Cirkev zažila počas
tejto doby prenasledovanie,
nebolo možné dostať sa k náboženskej literatúre, kňazi si museli
dávať veľký pozor, čo povedia na
homíliách, aby im štát nezakázal
činnosť, verejné cirkevné aktivity
mimo chrámov, ktoré sú dnes
samozrejmosťou, boli v tej dobe
nemysliteľné. Nemožno opomenúť, že komunistický režim má
na svedomí mnoho životov ľudí,
ktorí sa tejto ideológii odmietli podriadiť. Prenasledovanie
a obmedzovanie slobody nemali
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na svedomí len komunistickí
jednotlivci. Každé hnutie či organizácia, aj tá, ktorá si vytýči tie
najušľachtilejšie ciele, môže mať
jednotlivcov, ktorí nerešpektujú
zásady svojho hnutia a využívajú
ho len na svoj prospech. Komunistický režim je však vo svojej
podstate postavený na základe
prenasledovania oponentov.
Vďaka udalostiam, ktoré sa
odohrali pred dvadsiatimi rokmi,
môžeme povedať, že dnes žijeme
v slobodnej krajine. Uzavreté hranice sú už minulosťou a človek sa
nemusí báť väzenia, ak verejne
vyjadrí svoj názor. Cirkev môže
slobodne ohlasovať evanjelium.
Nie je problém dostať sa k najrôznejším náboženským informáciám a človek sa nemusí báť, že pre
svoju vieru bude prenasledovaný.

Tiene súčasnej slobody

Mnoho ľudí pred dvadsiatimi

rokmi vítalo pád komunizmu s nadšeným očakávaním budúceho slobodného
života. Napriek evidentnej skutočnosti,
že život v mnohých oblastiach sa stal
naozaj slobodným, si nemožno nevšimnúť isté rozčarovanie. Objavujú sa názory,
že v súčasnosti sa žije ťažšie ako pred
dvadsiatimi rokmi, keď mal každý prácu
a sociálne istoty. Ľudia síce neboli bohatí,
ale ani úplne chudobní. Každý mal kde
bývať a nemusel sa báť, že zomrie od
hladu alebo od zimy.
Takéto nálady možno do určitej miery
pripísať tomu, že človek si obvykle spomína na príjemnejšie veci, kým spomienky
na nepríjemné skutočnosti ľahšie vyblednú. Preto ľudia prakticky každej generácie radi spomínajú na svoje „staré zlaté
časy“. Predsa však nemožno prehliadnuť,
že napriek vydobytej slobode to predsa
len nie je úplne to, čo človek očakával.
Prečo sú ľudia nespokojní napriek tomu,
že sú slobodní?
Počas vlády komunizmu sa ľudia cítili
neslobodní, pretože ich spútavali okolnosti opísané v úvode. Po páde komunizmu mnohé z týchto okolností zmizli, no
existuje množstvo ďalších nepríjemností,
ktoré v súčasnosti človeka spútavajú
a obmedzujú. Nie je miesto na vymenovanie všetkých ťažkostí, ktoré ľuďom bránia
naplno si užívať život, napokon, každý
človek by vedel sám za seba opísať, čo
všetko ho trápi a obmedzuje. Nech by sa
akokoľvek zmenil režim v krajine, stále
budú problémy, ktoré bránia človeku
slobodne žiť.
Skutočnú slobodu a skutočný život si
človek mohol naplno užívať len úplne na
začiatku, a to vtedy, keď žil v raji. To, čo
nás spútava a obmedzuje, sú okolnosti,
ktoré vznikli na základe našich hriechov.
Tým, že vstúpil do sveta hriech, pokazili
sa medziľudské vzťahy, vznikla bieda,
mnohí začali žiť na úkor druhých a človek odvtedy žije v úplnej neistote, lebo
nevie dňa ani hodiny. Možno povedať, že
každá nepríjemnosť, každý nedostatok je
v určitom zmysle smrťou, ktorá vstúpila
do tohto sveta pre hriech (porov. Rim 5,
12), pretože každá nepriaznivá okolnosť
ničí plnosť života človeka, ba niekedy ho
oberá o život úplne.
Koreňom všetkých hriechov je rozhodnutie žiť si život podľa vlastných a nie podľa
Božích pravidiel. Človek sa pokúša kráčať
svojím životom podľa vlastného názoru
na to, čo ho urobí spokojným a šťastným,
a to bez ohľadu na to, čo si o tom myslí
Boh. Všetky konkrétne hriechy, ktoré sa
prejavujú v každodennom živote, sú len
dôsledkom tohto základného postoja,
v ktorom je človek rozhodnutý ísť si nezá-

visle od Boha za vlastným šťastím. Ježiš
Kristus upozorňuje, že práve tento postoj
nevyhnutne robí človeka otrokom. Židia
žijúci v dobe Ježiša Krista sa chválili, že
sú slobodní, pretože nikdy nikomu neboli
ochotní otročiť, no Ježiš ich upozorňuje,
že skutočné otroctvo spôsobuje ich hriešnosť. Hovorí: „Každý, kto pácha hriech, je
otrok.“ (Jn 8, 34)
Ak sa človek pokúsi hľadať šťastie
nezávisle od Boha, nevyhnutne narazí na
problémy, ktoré ho obmedzujú, spútavajú
a ničia, lebo nie je v moci človeka tieto
nepriaznivé okolnosti odstrániť. Človek
nedokáže vlastnými silami zabezpečiť
dobré medziľudské vzťahy, odstrániť chudobu, vojny, vyliečiť všetky choroby alebo
sa vyhnúť smrti. Tento svet je hriešnosťou
ľudí natoľko pokazený, že nech by vládol
akýkoľvek režim, nedokáže zabezpečiť,
aby si ľudia mohli naplno užívať svoj
život.

Skutočná sloboda

Hoci je to tak, človek sa nevie uspokojiť
s týmto stavom a neustále hľadá spôsob, ako sa oslobodiť od všetkých pút,
ktoré ničia jeho život, pretože človek nie
je stvorený pre život v hriešnom svete,
ale pre život v raji. Boh to veľmi dobre
vie a keďže človeka dokonale miluje
napriek tomu, že sa človek hriechom od
neho odvrátil, má preňho riešenie. Keď
Ježiš Kristus prišiel do Nazareta, vyhlásil: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma
pomazal, aby som hlásal evanjelium
chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým,
že budú prepustení, a slepým, že budú
vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu“
(Lk 4, 18).
Po Ježišovom nanebovstúpení sa nezmenil režim, Rimania ďalej vládli Židom,
ďalej zúrili vojny, ľudia neprestali zomierať na smrteľné choroby a ľudská zloba
naďalej pretrváva na tomto svete. Napriek
tomu sa Kristus stavia do pozície vysloboditeľa, ktorý vydobyl človeku skutočnú
slobodu (porov. Jn 8, 36). Kristus totiž
neodstránil nepriaznivé okolnosti, ale
sám zvíťazil nad smrťou a nad všetkými
okolnosťami, ktoré človeka spútavajú
a ničia. Svet zostal taký, aký bol predtým, ale Kristus človeku umožnil, aby
sa mohol vzdať svojho hriešneho života
a aby mohol prijať Kristov život, ktorý
je mocnejší ako smrť a ako akákoľvek
nepríjemnosť, ktorá človeka na tomto
svete môže postretnúť. Človek, ktorý má
Kristov život, si môže spokojne užívať
život v plnosti, lebo už neexistuje nič,
čo by ho mohlo zničiť. Žiť Kristov život
znamená byť mocnejší ako smrť. Ak by
do života takéhoto človeka vstúpila aj tá

najhoršia nepriaznivá situácia a on by
zomrel, nemusí upadať do nespokojnosti,
pretože Kristov život vstáva z mŕtvych
a vystupuje do neba.
Život, ktorý nám Kristus ponúka, sme
dostali do daru už pri krste a pri prijímaní
Kristovho tela a krvi prijatie tohto daru
sprítomňujeme a potvrdzujeme. Vždy,
keď sa rozhodneme pre hriech, sa tohto
Kristovho života vzdávame, a vždy, keď
s úprimnou ľútosťou pristupujeme k sviatosti pokánia, ho znova získavame.

Život v slobode

Žiť Kristov život je jediný spôsob, ako
si užívať skutočnú slobodu. Nie slobodu
závislú od toho, aký režim momentálne
vládne, ako sa ľudia k nám správajú
a aký je náš zdravotný stav alebo stav
nášho účtu v banke. Je to sloboda,
ktorú nám žiadne nepriaznivé okolnosti
nemôžu vziať. Presne takúto slobodu si
užíval apoštol Pavol po svojom obrátení
aj v tých z nášho pohľadu najťažších
chvíľach. Hovorí: „Zo všetkých strán
nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme
bezradní, ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú
nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele
Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele
zjavil aj Ježišov život.“ (2 Kor 4, 8 – 10)
A keď Pavla uväznili a on si nebol istý, či
sa jeho väznenie neskončí popravou, namiesto toho, aby sa trápil a vyčítal Bohu,
akú nespravodlivosť naňho dopustil,
spokojne spieval Bohu vo väzení chvály.
Pavol bol taký plný pokoja, že keď nastalo
zemetrasenie a brány väzenia sa otvorili,
ani ostatným väzňom sa nechcelo odtiaľ
utekať (porov. Sk 16, 16 – 34). Pavol totiž
veľmi dobre vedel, že aj „otrok je Pánov
oslobodenec“ (1 Kor 7, 22).
Ak človek túži po slobode, nemá inú
možnosť, len vymeniť svoj život za Kristov život. Akékoľvek hľadanie slobody
mimo Krista sa nevyhnutne musí skončiť
sklamaním. Kristus hovorí: „Až keď vás
Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.“
(Jn 8, 36) Pritom však pripomína: „Ak
ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu
a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8, 31 – 32) Je
veľmi dôležité počúvať túto zvesť o tom,
ako sa v Ježišovi môžeme stať slobodnými. Pred dvadsiatimi rokmi padol režim,
ktorý bránil ľuďom dostať sa k týmto
informáciám. Musíme dobre využiť čas
slobody, ktorý máme, a počúvať pravdu,
ktorá vedie k skutočnej slobode, pretože
sloboda ohlasovania Božieho slova nie je
taká samozrejmá, ako by sa mohlo zdať,
a nikdy nemožno s istotou vedieť, kedy
o ňu znova prídeme. n
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rozhovor
Viem, že ľudia ma na mojej pozícii vnímajú. Musí existovať spätná väzba medzi
starostom, občanmi i obecným zastupiteľstvom. Okrem pozitívnych ohlasov sa
stretávam aj s negatívnymi, ale potrebujeme počuť aj takéto názory. Zaväzuje ma
slúžiť jednoduchým ľuďom.

n Aký je podľa vás ideálny starosta?
Mal by byť predovšetkým morálny,
čestný, zodpovedný v plnení si svojich
povinností. Musí mať vnútornú sebadisciplínu a dobré srdce. Ale najdôležitejšia
je dôvera ľudí, v tom je podstata celého
starostovania. Môže stavať nové stavby,
opravovať cesty, rekonštruovať, ale ak
nemá dôveru ľudí, je mu to nanič. Každý
starosta veľmi rád počúva slová uznania,
má však vedieť prijímať aj kritiku.

Prvý muž obce
P

án Ing. Pavol Sučko je starostom
už 18 rokov. Sám o sebe vraví,
že kancelária ho straší. Oveľa
radšej ako v obleku sa cíti v montérkach
a hrubých topánkach. Porozprávali sme
sa o jeho práci a tiež o veciach, ktoré ho
tešia i zarmucujú.

n Pán starosta, mohli by ste nám predstaviť vašu obec?
Obec sa nachádza v blízkosti Prešova, v podhorskom prostredí Slanských
vrchov. Je stredne veľká, má 458 obyvateľov. Nevymyká sa z kontextu okolitých
dedín. Dominantou obce je gréckokatolícky chrám a čo sa týka vierovyznania,
sme výnimoční v tom, že všetci obyvatelia
praktizujú byzantský obrad.

n Odkiaľ pochádza starší názov obce
Kereštvej?
Tento starší názov je z maďarčiny. S obcou je spojená stará povesť. Traduje sa, že
pôvodné sídlo dediny bolo mimo terajšieho. Kereštvej bola bohatá obec. Raz sa
stalo, že na Veľký piatok sa v starej obci
tancovalo, a preto sa za trest obec prepadla. Keďže ide o povesť, ťažko hovoriť
o nejakej hodnovernosti. V roku 1948
bola obec premenovaná na Okružnú.
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n Čo vás priviedlo k tomu, že ste sa rozhodli kandidovať za starostu?
V prvom rade človek musí chcieť tieto
veci robiť. Na samom začiatku si človek
nevie celkom dobre predstaviť, čo všetko
ho v takej funkcii čaká. Systém národných výborov sa zrazu zmenil na obecnú
samosprávu a všetko sa začalo robiť
v inom ponímaní ako dovtedy. Aj samotný výber kandidátov bol iný. Samozrejme,
že najväčšiu úlohu zohralo to, že si ma
ľudia zvolili.

n Čo by ste vy ako starosta chceli na
sebe zlepšiť, v čom vidíte svoje rezervy?
Samozrejme, že rezervy sú. Aj ja ich
vnútorne vnímam. Som štatutárom obce.
Spravujem nielen obecný majetok, ale starám sa aj o potreby samotných ľudí. Pre
mňa z toho vyplýva veľká zodpovednosť
n Slovo liturgia znamená v gréčtine
akúkoľvek službu v prospech ľudu. Vaša
práca je teda veľmi blízka práci cirkevných inštitúcií. Aká je vaša spolupráca
s miestnym farským úradom?
Pre našu obec je veľkým darom, že sme
farskou obcou. Máme farský chrám,
máme faru a máme svojho kňaza. Sme
gréckokatolíckou obcou, na čo sme naozaj
hrdí. V obci žijú aj ľudia iných vierovyznaní, no nikto z nás nevytvára žiadne
rozdiely. Starosta je aj členom cirkevného
spoločenstva a na základe tohto postoja
sa rozvíja jeho spolupráca s Cirkvou.
Nedá mi, aby som ako starosta nepomohol aj pri farských záležitostiach.

n Čo všetko obnáša starostovský úrad?
Starosta v menšej obci, akou je Okružná,
je na jednej strane úradník, na druhej
strane výkonný robotník. Má svojich
podriadených pracovníkov, svoj tím. Každá obec dostáva určitý balík peňazí. Platí
tu pravidlo, čím menšia obec, tým menej
peňazí. V obci je základná škola, materská
škola. Obciam bola presunutá starostlivosť
v sociálnej oblasti. Platí tu teda, že čím
viac kompetencií, tým viac práce.

n Sú aj nejaké aktivity, ktoré ste vykonávali v súčinnosti s farským úradom?
Za ostatné dva-tri roky bolo takýchto
aktivít viacero. Či už to boli brigády, alebo
rôzne zbierky. Máme výbornú spoluprácu
s laikmi, ktorí robia veľmi veľa práce pre
Cirkev. Nepozerajú na svoj voľný čas,
peniaze. Neberú túto prácu ako nejaké
nariadenie od kňaza či starostu. Berú to
ako vec srdca. A toto je práve to obdivuhodné na Okružnej. Som na nich ako
starosta právom pyšný.

n Regionálna politika je oblasťou, ktorá
sa najviac dotýka každodenného života
človeka. Myslíte si, že ľudia vnímajú
dosah vašej práce na ich každodenný
život?

n Počas starostovskej praxe sa stretávate s nejedným závažným problémom
ľudí. Urobili ste nejaké rozhodnutie,
krok pomoci iným, na ktorý ste obzvlášť
hrdý?

n Spomínate si aj na nejaký konkrétny
príklad solidarity a vzájomnej pomoci,
ktorý sa vás osobne veľmi dotkol alebo
vás oslovil?
Je ich určite viac. Najčerstvejší sa zakladá na nezištnej pomoci jednoduchej ženy
človeku, ktorý bol na pomoc existenčne
odkázaný. Nemohla pomôcť v danej chvíli
ani rodina, ani obec.
n Všetci dobre vieme, že v súčasnosti je
pre obec veľmi dôležitá finančná podpora. Nedá sa to bez podpory rôznych
grantových projektov. Viete si predstaviť
nejaký projekt, ktorý by v sebe vedel

29. november
2009

Jesenná
zbierka na
Charitu

skĺbiť zlepšenie kvality života občanov,
ale ktorého súčasťou by bola aj duchovná formácia človeka?
Predstaviť takýto projekt si určite viem,
no nateraz projekt tohto druhu naša
obec vypracovaný nemá. Pred niekoľkými
týždňami som však miestnemu kňazovi
predstavil víziu. Projekt je veľmi rozsiahly, nákladný a nadregionálny, a preto ho
chceme už v tejto fáze predložiť otcovi
arcibiskupovi na posúdenie.
n Čo čaká Okružnú v najbližších dňoch,
čo sa pripravuje pre obec v blízkej budúcnosti?
Na cintoríne sme začali s výstavbou
domu nádeje. Dúfam, že skôr či neskôr
ho podľa našej možnosti dokončíme, aby
slúžil svojmu účelu. V zmysle operačného
programu Rozvoj vidieka máme podaný
veľmi ambiciózny projekt na dobudovanie obecnej infraštruktúry. Pre úspešnosť
tohto projektu robím ako starosta maximum. Pre ďalší úspešný rozvoj obce

je nevyhnutná kvalitná výchova mladej
generácie. Budova našej školy už nevyhovuje súčasným požiadavkám a tam určite
vidím snahu tento stav napraviť. Súčasná
doba má iný pohľad aj na kvalitu života
obyvateľov obcí. Naša obec nemá vybudované kvalitné zázemie zneškodňovania
komunálneho odpadu a tam tiež vidím
veľké rezervy.
Na záver chcem vyjadriť presvedčenie,
že na dobrý život v obci nie sú potrebné
len cesty, budovy a iné hmotné veci, ale
možno potrebnejšia je spolupatričnosť
ľudí, vzájomná pomoc a pochopenie. O to,
aby to tak bolo, sa ja ako starosta budem
veľmi snažiť.
za rozhovor ďakuje Helena Krenická
Ing. Pavol Sučko je starosta obce Okružná. S manželkou Máriou, ktorá pracuje
ako učiteľka v materskej škole, majú tri
deti. Na poste starostu pôsobí od roku
1992.

Čo nájdete v budúcom ročníku

Tak ako ja som mal v živote veľmi závažné problémy a potreboval som pomoc,
majú ich všetci ľudia. Cítim veľkú dôveru,
ak sa ktorýkoľvek človek obráti na mňa
s prosbou o pomoc. Iste sa to stalo viackrát, možno som pomohol, no nebudem
o týchto veciach rozprávať, aj keď som bol
niekedy celkom spokojný, inokedy menej.

Okrem pravidelných rubrík naplnených rôznymi
témami pripravujeme
pre vás cyklus dvanástich
katechéz, ktoré spolu
tvoria kurz prípravy na
manželstvo. Ponúkneme
vám témy, ktoré pomôžu
nielen tým, ktorí vážne
uvažujú o vstupe do
manželstva, ale aj tým,
ktorí už kráčajú spoločnou cestou. V jednotlivých číslach sa dozviete
niečo viac o zmysle
prípravy na manželstvo,
ľudskej sexualite, rozdielnosti muža a ženy,
podobách lásky, starostlivosti o manželstvo,
zodpovednom rodičovstve a prirodzených
metódach plánovania,
ale aj o výchove detí.

Hlavná 2, 080 01 Prešov
Telefón/fax: 051/7723970
Email: gkcharita@gkcharita-po.sk
www.gkcharita-po.sk
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slovo v rodine

Keď je učenie ťažké2

Daniela Šmigová

Ak spozorujete akékoľvek ťažkosti,
je vhodné najskôr zintenzívniť
komunikáciu s vyučujúcim učiteľom, či
aj on počas vyučovania niečo pozoruje.
Ak napriek prijatým opatreniam
nedochádza k zlepšeniu, treba vyhľadať
odborníkov. V prípade ťažkostí
s písaním či čítaním je niekedy vhodné
najprv vylúčiť zmyslové postihnutie.

Ď

alším krokom
je vyšetrenie
u psychológa, čo rodičia veľmi
často odďaľujú, zdráhajú
sa hľadať pomoc touto
cestou. Vyšetrenie u psychológa však môže vyjasniť
mnoho. Najdôležitejšie je
stanovenie úrovne prirodzeného intelektového potenciálu. Je
to veľmi nápomocný krok, ktorý
nám zodpovie na otázku, či sú
naše očakávania a nároky kladené na dieťa primerané a či dieťa
má schopnosti ich napĺňať. Je veľmi
dobré poznať pravdu, aby sme dieťaťu
neubližovali.
Psychológ následne posúdi potrebu
iného vyšetrenia – u neurológa, špeciálneho pedagóga, logopéda atď.

Poruchy učenia

Ilustračná snímka: SXC.hu

Na poruchy učenia existuje veľa definícií.
Použijem spôsob vysvetlenia, ktorý uvádzam
v poradenskej praxi pri rozhovoroch s rodičmi.
Napr.: Dieťa absolvovalo psychologické vyšetrenie, ktoré konštatovalo, že má intelektový
potenciál v priemere, teda má predpoklad naučiť
sa čítať, písať, počítať a zvládať nároky základnej
školy. Je splnená aj podmienka systematickej domácej prípravy, ale dieťaťu to napriek tomu nejde.
Máme tu záhadu. To nevysvetliteľné medzi tým, čo
by dieťa malo dosahovať, a tým, ako sa mu v skutočnosti darí, je porucha učenia.
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Dyslexia (porucha čítania)

Dieťa si ťažko zapamätáva písmená, zamieňa si tvarovo podobné hlásky (m – n, b
– p – d), nečíta súvisle, zotrváva pri hláskovaní – neprechádza do úrovne slabikovania,
praktizuje tzv. tiché, resp. dvojité čítanie,
čítanie je ťažkopádne, pomalé a dieťa nevie,
o čom číta, nedokáže reprodukovať text.

Forma pomoci
Pri probléme so zapamätaním používame písmenkové pexeso, kde pár tvorí
obrázok a začiatočné písmeno jeho pomenovania (pri troche šťastia ho možno nájsť
v papiernictve), pri zámene podobných
písmen treba pracovať s textom a pred
čítaním si farebne odlíšiť „kritické“ písmená (napr. modrou všetky „m“), dieťa
bude vedieť, že neoznačené je „n“. Ak dieťa
stagnuje a zotrváva v hláskovaní, nácvik
slabikovania trénujeme cez rýchly postreh
slabík – cieľom je, aby dieťa vnímalo slabiku
ako jeden celok, nie ako 2 písmená. Vtedy nečítame text, ale blúdime po stránke
knihy a ukazujeme dieťaťu len výsek slova.
Neskôr pomôže tzv. čítacie okienko, ktoré
zároveň usmerňuje očné pohyby a pomáha
taktiež odstraňovať tiché a dvojité čítanie.
Ak už dieťa zvláda slabikovanie, ale čítanie
je naďalej pomalé, napr. nevie čítať spoluhláskové skupiny (zmrzlina), môžeme ešte
pred prečítaním textu vyznačiť dieťaťu ťažké
slová, ktoré si ceruzkou rozdelí na slabiky
a prečíta vopred. Potom už číta celý text bez
strachu. Vie, že najťažšie slová už zvládlo.

Dysgrafia (porucha grafického prejavu, najmä písania)

Písmo dieťaťa má málo diferencovaných
tvarov – písané „a“ a „o“ sú rovnaké, taktiež „h“ a „k“. Písmená nemajú rovnaký
sklon ani rovnakú veľkosť, nie je správny
pomer veľkých a malých písmen. Pôsobia
roztrasene, dieťa nevie písmená správne
spájať, nedodržiava líniu riadka, písmo je
nečitateľné...

Forma pomoci
Základom je uvoľňovanie ruky – začíname od veľkých kĺbov (rameno) cez
lakeť a zápästie až k prstom. Vhodné sú
cviky ako napodobňovanie hry na klavíri,
dážď... Mladším žiakom môžeme pomôcť
pomocnou linkou, ktorá určuje výšku písmen, prípadne sklon. U starších detí dbať
na to, aby vždy písali do zošita s linajkami. V matematike je dokonca vhodné
písať na štvorčekový papier – napomáha
hlavne v riešení úloh pod seba, štvorčeky
pomáhajú zaradzovať jednotky, desiatky, nedochádza k zbytočnej chybovosti.
Dôležitý je taktiež písací nástroj, nie sú
vhodné prepisovacie perá, ktoré majú
hrubú stopu. Najlepšie sú atramentové
perá, keramické alebo „čínske“, ktoré
zanechávajú tenkú stopu a nie je nutný
silný tlak.

Dysortografia (porucha pravopisu)

Sú to ťažkosti, ktoré sa obyčajne objavujú pri zápise diktovaného textu, nejde iba
o zámenu i – y, ale zahŕňa taktiež vynechávanie jednotlivých písmen, nesprávne
zaznamenanie diakritických znakov
(dĺžne a mäkčene), zámena zvukovo podobných hlások (b – p, g – k, h – ch, v – f,
z – s – c, t – d).

Forma pomoci
Pri vynechávaní hlások treba cvičiť
analýzu a syntézu (dieťa má za úlohu
povedať, koľko písmen má vyslovené
slovo), vhodné sú tajničky, doplňovačky,
krížovky, osemsmerovky. Pri nesprávnom
zázname dĺžňov si zahráme „morzeovkový“ diktát. Rodič hovorí iba slová
a dieťa ich zaznamenáva v znakoch . –
(bodka a čiarka), pričom bodka predstavuje krátku a čiarka dlhú slabiku. Dieťa
v prvom kroku spočíta slabiky slova.
Začíname dvojslabičnými slovami, napr.
slovo dlhý zapíše . –. Potom prejdeme na
trojslabičné ( telefón . . – ; počítač . – .) Je

to cvičenie, ktoré naučí dieťa vnímať dlhé
a krátke slabiky. Ak následne v klasickom
diktáte nenapíše dĺžne správne, dáme mu
konkrétne slovo zapísať morzeovkou.
Pri zámene hlások si z kritických
hlások vytvoríme skupiny a slová bude
dieťa zaraďovať do tej skupiny, kam patria
podľa daného písmena: napr. pod b (bábovka, chlebík, beží), pod p (pečie, pasta,
kapusta) a pod.
Domáci nácvik diktátov je nutný, ale
stačia tri riadky, pričom rodič chyby
neopravuje. „Červené more“ chýb mu iba
povie: „No áno, mama, oco to vedia...“
To nie je vhodné. Namiesto toho na konci
diktátu zapíšte počet chýb. Úlohou dieťaťa
je nájsť ich. Na bližšie určenie môžeme
napísať počet chýb na koniec každého
riadka, prípadne konkretizovať: „Chýbajú
ti dĺžne“. Ak dieťa nie je úspešné, podčiarkneme konkrétne slová. Dieťa celú
dobu pracuje s gramatickými tabuľkami.
Je to náročné cvičenie, ktoré deti nemajú rady. Sú ním vedené k sebakontrole,
ktorú ich predtým nikto neučil. Takto
však zistia, kde majú svoje slabé miesta,
typické chyby a začnú byť ostražitejší.
V dlhodobejšom nácviku sa porovnáva,
koľko chýb dieťa urobilo v 3 riadkoch
a koľko si ich dokázalo opraviť, prípadne
porovnáme stav, ako pokročilo.

Dyskalkúlia (porucha matematických
schopností)

Dieťa sa nevie orientovať v číselnom
rade, nevie, kde sú vyššie a nižšie čísla,
nedokáže porovnávať množstvo, má
ťažkosti s rýchlym postrehom množstva,
neskôr mu robí ťažkosti prechod cez
desiatku, práca so zvyškom, nechápe
princíp násobkov...

Forma pomoci
Veľa pracujeme s kartičkami množstva
a čísel, dieťa ich priradzuje (variant
pexesa alebo domina). Orientáciu v číselnom rade nacvičujeme prostredníctvom
tabuliek alebo pomocou štvorčekového
papiera. Úlohou dieťaťa je v mriežke
10x10 znázorniť množstvo 26, pre lepšiu
orientáciu tam vpíšeme desiatky. Úlohou
môže byť aj: „ Ukáž, kde by si napísal
číslo 37, aké číslo je o 3 menšie, o 10
väčšie....“ Dieťa si takto všíma, ako sa
čísla opakujú. Neskôr mu môžeme zadať
dopĺňať číselný rad: 12, 13, – , 15, taktiež
spätne 19, 18, – , 16, alebo násobenie 3,
6, – , 12.
Tieto poruchy sa obyčajOdporúčané webové stránky
ne objavujú v kombinácii.
Ministerstvo školstva: www.minedu.sk
To znamená, že len zriedŠtátny pedagogický ústav: www.statpedu.sk
kavo má jedinec len jednu
Poradca pre rodičov: www.predys.szm.sk, www.radosť.sk z nich. Pri ich náprave ne-

zabudnime dieťa chváliť za každý pokrok.

Možnosti pomoci v škole

Deti, ktoré majú diagnostikovanú poruchu učenia, sú sledované v školskom
poradenskom zariadení. To vydá pre
školu správu so základnými pokynmi,
aký prístup je pre žiaka najvhodnejší. Na
základe toho môže mať dieťa isté úľavy.
Spravidla sa týmto deťom dáva na riešenie úloh viac času, odporúča sa úplne
vylúčiť časovo limitované úlohy, kde ide
o rýchlosť na úkor kvality. Tieto deti majú
sedieť na miestach, kde sú čo najviac
odstránené rušivé vplyvy.
Deti s dyslexiou majú v písomkách
zadávané znenie úloh ústne, a to aj
v matematike, pretože sa môže stať, že
nevyriešia zadanú úlohu nie preto, že
nevedia, ale preto, že neprečítajú správne
jej zadanie.
Pre deti s dysgrafiou je zasa výhodnejšie odpovedať ústne ako písomne. Vo
vyšších ročníkoch, kde treba viac písať,
môžu to mať nahradené napr. používaním
skopírovaných poznámok od spolužiaka,
vopred pripravené a zhrnuté učivo od
učiteľa, prípadne aj používať diktafón.
Deti s dysortografiou môžu používať
gramatické tabuľky, diktáty majú nahradené doplňujúcimi cvičeniami a známka
je nahradená údajom o počte chýb.
Dyskalkulikom môžu byť nápomocné
tabuľky násobkov, vzorcov, kalkulačka.
Pri ťažších formách vývinových porúch
učenia sa odporúča vzdelávanie formou
individuálneho začlenenia, kde má žiak
právo na postup podľa individuálnych
predmetových plánov, v nich učiteľ prispôsobí dané učivo možnostiam žiaka.
Vzdelávanie žiakov s poruchami učenia
usmerňuje ministerstvo školstva.
Ak sa riešenie dlhodobo odkladá, prináša to veľa rizík. Problémy sa stupňujú,
dieťa aj rodičia sú znechutení, nahnevaní.
V staršom veku sa vývinová porucha
učenia diagnostikuje ťažšie, ideálny čas je
maximálne po ukončenie 1. stupňa. Preto
všetkým rodičom, ktorí spozorujú ťažkosti
u svojho dieťaťa, odporúčam vyhľadať pomoc. Riešenie nie je jednorazové ani krátkodobé. Trvá niekoľko mesiacov aj rokov,
kým nájdeme pre dieťa vhodný spôsob,
kým si dieťa vytvorí spôsob fungovania,
kompenzáciu svojho oslabenia. n

Mgr. Daniela Šmigová sa ako špeciálna pedagogička venuje už niekoľko
rokov pomoci a poradenstvu rodičom
a deťom pri ťažkostiach v učení v Centre
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
slovo 23|2009
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Ilustračná snímka: SXC.hu

svedectvo

Tma pod
Anička

P

lampou

red sedemnástimi rokmi ma začal
trápiť istý zdravotný problém.
Keďže táto choroba je psychosomatického pôvodu, nie je na ňu žiaden
účinný liek. Jednoducho raz je to horšie,
inokedy lepšie.
V začiatkoch som navštívila lekára, ktorý mi predpísal lieky. Postupne mi dávky
stále zvyšoval, až kým už lieky nezaberali. Zmenila som radikálne svoju životosprávu, vyskúšala som aj rady starých
mám, lieky na čisto prírodnej báze, ktoré
nie sú návykové. No organizmus si veľmi
rýchlo zvykol a prestal na ne reagovať.
Doma sa to ako-tak dalo zvládať, ale
počas dlhodobého zahraničného pobytu
som dospela do štádia hraničiaceho so
zúfalstvom. Nič nezaberalo, ani modlitby... V ťažkej chvíľke som sa zverila
jednému bratovi, ktorý prudko zareagoval
logickou otázkou: „A poprosila si Pána
Ježiša v Eucharistii, aby ťa uzdravil?“ „To

mi ani nenapadlo,“ odpovedala som prekvapená i zahanbená zároveň. Ešte tak
prosba o modlitbu bola pre mňa bežná,
ale Eucharistia mi nenapadla. A tak som
to skúsila. Pri najbližšom slávení Eucharistie som jednoducho poprosila živého
Ježiša ukrytého pod spôsobom chleba
a vína, aby ma uzdravil. Nešpekulovala
som a nepremýšľala, či a ako sa to stane.
V nasledujúcich dňoch sa môj zdravotný
stav radikálne zlepšil a toto zlepšenie
pretrváva dodnes. Zdravotný problém sa
nestratil úplne, ale dnes je skôr ojedinelým zjavom ako dennodennou realitou.
Po čase som na túto skúsenosť zabudla.
Nedávno som však dospela do situácie,
keď som opäť nenachádzala riešenie. Asi
osem mesiacov som poriadne nespala. Zo
začiatku som to dohnala aspoň cez víkendy, no časom už ani víkendy nepriniesli
odpočinok. Bola som podráždená a neustále unavená, vyhľadala som dokonca

pomoc psychológa. Odporúčal mi lieky
na spanie. Vraj existujú aj také, ktoré nie
sú príliš návykové. Už som bola ochotná
pristúpiť aj na takéto riešenie, keď som si
spomenula na zúfalú situáciu spred pár
rokov, keď pomohol Ježiš v Eucharistii.
A tak som pri najbližšej liturgii poprosila Pána Ježiša, nech niečo robí s mojím
spánkom. Bola som taká vyčerpaná, že
som nemala silu pochybovať, že by to Boh
zmeniť nemohol. A on opäť veľmi jednoducho a pohotovo zasiahol. Vrátil sa mi
dobrý a hlboký spánok, únava sa stratila.
A tak sa opäť ukázalo, že Ježiš v podobe
chleba a vína je naozaj pravý pokrm, ktorý zostupuje z neba. Cirkev nám ponúka
obrovský dar a my ho nechávame rutinne
bez povšimnutia. A pritom stačia jednoduché slová viery, v ktorých odovzdáme
svoje ťažkosti a problémy Ježišovi, ktorý
je živý uprostred nás. n

Soľ nad zlato

U

ž v staroveku sa soľ cenila ako nenahraditeľná súčasť potravy.
Používala sa na konzervovanie rýb, nakladanie olív a zeleniny.
Zásobárne soli mali Hebreji na brehoch Mŕtveho mora a na
Soľnom vrchu (Džebel Usdúm). Táto oblasť sa spájala s tragickým
osudom Lótovej ženy. Niektorej kamennej alebo fosílnej soli chýbala
chuť, čo spôsobovali rôzne prímesi a jej chemická nestálosť, a preto
sa väčšinou vyhadzovala. Horšie druhy soli sa používali na hnojenie. Za Seleukovcov bola soľ štátnym monopolom (1 Mach 10, 29)
práve tak ako v Egypte za Ptolemaiovcov. Za vlády Antiocha Epifana
uvalila Sýria na soľ daň, ktorá sa odvádzala Rímu. Soľ slúžila ako
konzervačné činidlo v prídavných obetách. Solilo sa kadidlo (Ex 30,
35), predkladané chleby a víno aj drevo, ktoré horelo na oltári.
Soľ mala aj duchovný význam. Bola symbolom trvanlivosti, vernosti a pohostinnosti. Jesť s niekým chlieb so soľou alebo samotnú
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soľ znamenalo uzavrieť trvalé priateľstvo. Soľ sa používala na
potvrdzovanie zmlúv. Biblický výraz „zmluva soli“ sa prekladá aj ako
„trvanlivá zmluva“, čím sa znázorňovalo večné trvanie zmluvy medzi
Bohom a Izraelom (Nm 18, 19).
Soľ predstavovala aj púšť a neúrodnosť. Abimelech podľa starovekého zvyku posýpal trosky Sichemu soľou (Sdc 9, 45) na znamenie
trvalej skazy.
V Novom zákone je soľ obrazom odlišného života a poslania učeníkov vo svete (Mk 9, 50). „Slanosť“ súvisí s rozhodnutím priblížiť sa
Bohu, s pohotovosťou k obetám a k znášaniu protivenstiev.
Podľa Kol 4, 6 má byť aj reč veriaceho okorenená soľou – zakotvená v Kristovi. Jedine tak dá vnútornú istotu k prípadnej odpovedi na
všetky otázky.
M. Kipikašová

na každý deň – 44. týždeň

Pondelok 9. november
Prepodobná Matróna
Čítania: 1 Sol 2, 20; 3, 1 – 8, zač. 267; Lk 11, 29 – 33, zač. 59

Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. (Lk 11, 29)
O kom to Ježiš hovorí? Všetko, čo vstupuje do srdca či mysle človeka, ho
formuje. Čo vstupuje cez tvoje oči alebo uši? Je tvoja myseľ upriamená
na Božie slovo? Rozmýšľaš nad tým, ako toto slovo mení tvoj život?
Alebo viac rozmýšľaš nad problémom, hľadáš spôsob, ako ho vyriešiť?
Dosť je už vlastných riešení. Zastav sa a spoznaj vôľu Boha, jeho riešenie tvojich starostí. Poznaj jeho zmýšľanie o tvojich cestách!
Liturgia: Každ. antifóny Menlivé časti z pondelka – s. 154 (191)

Utorok 10. november
Apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spol.
Čítania: 1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268 , Lk 11, 34 – 41, zač. 60

priestoru brány. Sám sa tak stáva bránou. Aj Ježiš hovorí o sebe, že je
bránou. Vlastným telom chráni teba aj mňa pred nepriateľom. Dôveruj
Bohu, že má moc ochrániť ťa!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému – s. 300 (263)

Piatok 13. november
Arcibiskup Ján Zlatoústy
Čítania: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318, Jn 10, 9 – 16, zač. 36

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. (Jn

10, 14)

Čím viac niekoho poznáš, tým lepšie sa pri ňom môžeš cítiť, viac mu
dôverovať. Tomu však predchádza to, že spolu trávite svoj čas. Nechaj
sa viesť Božím slovom, počúvaj ho, čítaj a rozmýšľaj o ňom. Ak s ním
budeš tráviť veľa času, spoznáš ho do hĺbky a naučíš sa mu dôverovať.
Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Menl. časti svätému – s. 301 (195)

A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom, voči
všetkým tak, ako ju my máme voči vám. (1 Sol 3, 12)

Sobota 14. november

Aj ty sa niekedy s obdivom pozastavíš nad životom Matky Terézie,
Jána Pavla II., bl. P. P. Gojdiča alebo bl. V. Hopka? Pán aj teba pozýva
byť ako oni – byť veľkým Božím človekom. Nemáš moc zmeniť človeka
a už vôbec nie jeho srdce. To môže urobiť jedine Boh. Ale vieš, čo môžeš
urobiť? Mať milosrdenstvo a nádej pre tých, o ktorých počúvaš alebo
hovoríš: to sa nedá, tu niet pomoci. Maj dnes milosrdenstvo pre svojho
muža, pre svoju manželku, svojho predstaveného, pre Rómov či ľudí,
ktorí sú na okraji spoločnosti. Aj tieto nasledujúce slová isto patria nám
všetkým „Ak budeme iba posudzovať, nepomôžeme ani sebe, ani tým
druhým, ale ak sa budeme za nich prihovárať, pomôžeme sebe aj im“.
Nepozeraj na to, ako sa páčiť ľuďom, ale ako sa zapáčiť Bohu. To je
cesta lásky k Bohu, sebe i ľuďom.

Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131, Jn 1, 43 – 51

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

Streda 11. november
Mučeníci Ménas, Viktor a Vincent
Čítania: 1 Sol 4, 1 – 12, zač. 269; Lk 11, 42 – 46, zač. 61

No beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty
a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať! (Lk 11, 42 )
Pán ťa ľúbi. Preto tak tvrdo hovorí: „...beda vám, farizeji...!“ Toto je
postoj dobrého Otca, ktorý vidí, že jeho dieťa sa rúti do tmy. Božie
slovo hovorí, že Pán nepozerá na výzor, ale na srdce. Aj dnes má Pán
skúsenosť s farizejmi: všetky vonkajšie úkony sú tip-top, ale srdce je
ďaleko. Vytratil sa úprimný život, vzťah s Bohom. 21. storočie priam
kričí o pomoc, lebo sa nedá žiť iba povrchný život. Človek nie je takto
nastavený. Túži po hĺbke, po vzťahu. Túži po pravde, a tá je jedine v Ježišovi Kristovi. Pán hľadá tých, ktorí ho budú uctievať v duchu a v pravde.
Preto volá: Zastav sa! Nechaj sa milovať!
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy – s.156 (192)

Štvrtok 12. november
Hieromučeník Jozafát
Čítania: Hebr 4, 14 – 5, 10, zač. 311, Jn 10, 9 – 16, zač. 36

Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. (Jn 10, 9)
Pastier bdie a stará sa o svoje ovce aj v noci, aby ochránil svoje stádo
pred nepriateľom. Stavia okolo neho ohradu, a potom si líha do

Apoštol Filip

Poď a uvidíš! (Jn 1, 46)
Ak sa čosi nové rozbieha, potrebuje to riadnu dávku odvahy a chuť
začať. Ježiš sa rozhodol, postavil sa a šiel do Galiley. Jeho rozhodnutie
a konkrétny krok mu prináša nového učeníka – Filipa. On odpovedá na
Ježišovo pozvanie a v ňom nachádza cieľ svojho života. Aj ty dostávaš
pozvanie. Poznáš svoj cieľ. Dnes je dôležité tvoje rozhodnutie. Poď
a uvidíš!
Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Menl. časti svätému – s. 303 (194)

Nedeľa 15. november
24. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeníci Gurias, Samonás a Habib
Čítania: Ef 2, 14 – 22, zač.; Lk 8, 41 – 56, zač. 39

A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!“ (Lk 8, 48)
Raz vidieť je lepšie ako dvakrát počuť. To, čo človeka ozaj posúva bližšie
k Bohu, je jeho láska k nám. Skrze túto lásku nám Boh dáva zažívať
osobnú skúsenosť, že je blízko a túži naplniť tvoje potreby. V Prvom
Jánovom liste sa hovorí: „A čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má
Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom“ (4, 16). Ján povzbudzuje, že by sme si mali byť vedomí Božej
lásky. To znamená, že jeho láska má byť niečo, čo si aktívne uvedomujeme. Mnohokrát máme podvedomé alebo neurčité chápanie toho, že
Boh ma miluje, ale Božia láska má byť mocnou silou v našom živote,
takou, ktorá nás prevedie aj cez najťažšie skúšky do víťazstva. A toto
by nám nepriateľ chcel zobrať – víťazstvo. Preto premýšľaj o Kristovej
láske. Nauč sa verše z Biblie o Božej láske, rozjímaj nad nimi a vyznávaj
ich svojimi ústami. Nech zjavenie jeho lásky voči tebe je stále väčšou realitou. Stavaj na tom, že ťa miluje a už nemusíš žiť v strachu a neistote.
Aj žena z evanjelia má skúsenosť s jeho láskou. Prichádza k Ježišovi
a dáva svoju malú vieru do rúk veľkého Boha. Adekvátne na to dostáva
odpoveď. Je uzdravená a prijíma pokoj. Pán ju následne prepúšťa
slovami: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji“.
Daj aj ty svoju malú vieru do rúk veľkého Boha a prijmi pokoj i jeho
lásku.
Liturgia: Začiatok Filipovky. Hlas siedmy. Evanjelium na utierni
druhé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z hlasu
– s. 150 (189)
slovo 23|2009
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spoločnosť

14. novembra 2009 sa uskutočnia
voľby poslancov a predsedov
samosprávnych krajov. V prípade
potreby sa 28. novembra
uskutoční 2. kolo voľby predsedu
samosprávneho kraja.

Nie je župan
ako župan
Juraj GRADOŠ
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očistiť od následkov tohto
konania, komu prejavíme
nesúhlas, ak sme sa rozhodli
zriecť práva ovplyvniť verejný
život? Máme čas naprávať
kroky všetkých poslancov?
Zo skúsenosti viem, že nie.
Dnes je času málo, doba je
hektická a život ubehaný. Ale
to nebude výhovorka pre tvoj
nezáujem.
Európa a väčšina sveta si
vybrala za svoje štátoprávne
usporiadanie demokraciu
– vládu ľudu. Ľud však nie
je iba teoretický pojem, je
to spoločenstvo ľudí, konkrétnych jednotlivcov. A tak
nielenže máme práva, ktorých sa môžeme jednoducho
zbaviť, práve pre tento spôsob vlády máme aj zodpovednosť niesť následky svojho
konania, a to možno až do
deviateho pokolenia. Lebo to,
ako sa my rozhodneme dnes
a koho si zvolíme, ovplyvní
život našich detí, vnukov,
pravnúčat. Ak túto krajinu
zbedačíme, zbedačíme ju pre
naše deti. Ak ju zadĺžime,
budú to splácať naše deti. Ak ju zničíme,
naše deti budú žiť v nezdravom prostredí
a budú trpieť. Ak ju naopak zveľadíme,
naše deti budú mať ľahší život. Ak ju budeme chrániť, oni budú mať zdravší život.
A toto všetko sa rozhoduje vo chvíli,
keď označujeme kandidátov a hádžeme
svoj hlas do urny. Alebo ak tak nekonáme. Je to obrovská miera zodpovednosti
pred Bohom a vlastnými deťmi. Ak už
nevieme, ako máme voliť, voľme pre svoje
deti a vnukov. Myslime na nich. A ak ich
máme radi, tieto voľby prinesú do politiky
hodnoty, o ktorých čítame v Svätom
písme. Kresťanské hodnoty, ktoré – ako
dúfam – vyznáva každý z nás. n
Ilustračná snímka: images.give.co.uk
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eriaci len veľmi neradi počúvajú slová
kňazov o potrebe
správneho rozhodovania sa
pri voľbách. Vnímajú to ako
zásah do politiky, či dokonca
do svojich osobných práv
a slobôd. A možno v ojedinelých prípadoch majú pravdu,
veď aj kňaz je len človek. Ale
väčšina kňazov, ktorí veriacich oslovujú pred voľbami,
to robí z lásky k nim. Istotne
sa vám vynorí v mysliach počudovanie a pýtate sa prečo.
Každý odovzdaný, ale aj
neodovzdaný hlas je voľbou
človeka – je jeho činom, skutkom. Ak je charakter tohto
skutku dobrý, je tento skutok
dobrý. Ak je však zlý, aj daný
skutok je zlý. A tak ak ten,
koho sme volili, sa správa
podľa Božieho i ľudského
zákona, máme účasť na jeho
konaní a dobrých skutkoch.
Ak si zvolíme takých ľudí,
ktorí budú páchať zlo, klamstvá, podvody, krádeže, aj tu
máme účasť na ich skutkoch.
A tak ak v prvom rade konáme dobro, v druhom hrešíme.
Istým ospravedlnením pre človeka môže
byť neznalosť toho, koho zvolil. V Cirkvi
platí pravidlo (na rozdiel od štátnej
legislatívy), že neznalosť ospravedlňuje.
No ťažko hovoriť o neznalosti, ak opakovane volíme človeka, ktorý už bol zvolený, a teda ho môžeme poznať po ovocí.
Väčšina kandidátov sa uchádza o naše
hlasy s podporou tej či onej strany, alebo
hnutia. Tým deklarujú, že hodnoty týchto
politických subjektov sú ich vlastné
alebo sú im veľmi blízke. A my predsa
poznáme naše strany a vieme, aký je ich
vzťah k Bohu a Božiemu poriadku. Preto
v dnešnej dobe len veľmi ťažko hovoriť
o neznalosti človeka, ktorého si budeme

voliť. A to nehovorím o predvolebnej
kampani.
Možno sa k voľbám postavíte spôsobom,
že nepôjdete voliť. Aj to je voľba človeka,
a teda skutok, za ktorý nesie zodpovednosť. Je to zakopaný talent v Ježišovom
evanjeliu. A podľa tohto evanjelia to nie
je práve najlepšie riešenie. Tu sa totiž rozhodujeme, že svojím konaním podporujeme väčšinu, a to bez rozdielu programov.
Navyše je to hlas pre všetkých, ktorí budú
zvolení. A tak máme podiel na dobrách
i zlách všetkých našich zástupcov. A to je
veľmi ťažko ovplyvniteľné.
Kým v prípade odovzdania hlasu
môžeme ľuďom, ktorých sme si zvolili,
prejaviť nesúhlas s ich konaním, a tak sa

na každý deň – 45. týždeň

Pondelok 16. november

Piatok 20. november

Apoštol a evanjelista Matúš

Prepodobná bl. Jozafáta Hordaševská

Čítania: 2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274; Lk 12, 13 – 15; 22 – 31, zač. 65
(radové); 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Mt 9, 9 – 13, zač. 30 (apošt.)

Čítania: 2 Sol 3, 6 – 18, zač. 277; Lk 13, 31 – 35, zač. 73 (radové); Gal
3, 23 – 29, zač. 208; Mt 25, 1 – 13, zač 104 (Jozafáte)

Choďte a naučte sa, čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem,
a nie obetu.“ (Mt 9, 13)

Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ
tých, čo boli k tebe poslaní ... (Lk 13, 34)

Ježiš má súcit so stratenými ľuďmi. Miluje každého. Na Matúšovom
príklade ukazuje, čo znamená mať súcit – ísť a mať rád. Vstupuje do
domu hriešnika, neberie ohľad na názor ľudí. Robí konkrétny krok
lásky. Viac ako tvoj hlas oslovujú okolie tvoje skutky. Skauti majú
v dennom príkaze urobiť aspoň jeden dobrý skutok denne. Pán nás
vyzýva, aby sme podobne ako on mali súcit a otvorené srdce pre ľudí,
ktorí ešte nenašli cestu k Bohu.

Ak chceš zostať živý a zdravý, jednoducho musíš dýchať. Pri duchovnom dýchaní sa výdychom zbavuješ svojho hriechu a vdychuješ –
prijímaš Svätého Ducha, ktorý mení a riadi tvoj život. Pán plače nad
Jeruzalemom, lebo prestáva „dýchať“ a radšej zabíja prorokov, aby
nevidel pravdu. Prijmi jeho lásku a neboj sa dýchať!

Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Menl. časti svätému– s. 304 (194)

Utorok 17. november
Biskup Gregor Divotvorca
Čítania: 2 Sol 1, 10 – 12; 2, 1 – 2, zač. 274b; Lk 12, 42 – 48, zač.68

Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde
tak robiť. (Lk 12, 43)
Ježiš Kristus nám sám ide príkladom dobrého sluhu. Celý jeho život je
poslušnosťou Otcovi. Ak máme vlastné predstavy o svojej budúcnosti
alebo ak sa chceme páčiť viac ľuďom ako Bohu, nie je vždy jednoduché
byť poslušným. Ale jedným si môžeme byť istí – poslúchať Boha je vždy
to najlepšie, čo môžeme urobiť. Buďme poslušní a zodpovední v našich
každodenných povinnostiach, do ktorých nás Boh vložil.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár predprazdenstva Vstupu a Jozafáte, Sláva kondák o Jozafáte, I teraz predprazdenstva Vstupu. Ostatné Jozafáte – s. 306 (195)

Sobota 21. november
Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu
Čítania: Hebr. 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie
slovo a zachovávajú ho.“ (Lk 11, 28)
Všetko okolo nás prebieha veľkou rýchlosťou. Aj my máme tendenciu
zrýchľovať svoj život. Stráca sa čas počúvať: manželku či manžela,
deti s ich zážitkami a často aj Boha. Ak je nám ťažko počúvať ľudí, ešte
ťažšie je počuť Božie slovo. Nájdi si čas na chvíľu ticha. Nemusíš veľa
rozprávať, iba načúvaj s postojom: Čo je tvoja vôľa, Pane?

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

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo
Vstupu. Namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos
z utierne sviatku. Myrovanie – s. 308 (264)

Streda 18. november

Nedeľa 22. november

Mučeníci Platón a Roman
Čítania: 2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275; Lk 12, 48b – 59, zač. 69

Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať,
a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať. (Lk 12, 48b)
Kresťania objavili kľúč k životu – poznanie Ježiša Krista. Mnohí ľudia
hľadajú zmysel života a našou výsadou je, že môžeme ľuďom prinášať
dobrú správu o Ježišovi Kristovi.
Môžeš im povedať o tom, ako Kristus zmenil tvoj život a ako ho aj oni
môžu spoznať.
Liturgia: Každ. antifóny. Menlivé časti zo stredy – s. 156 (192)

Štvrtok 19. november
Prorok Abdiáš
Čítania: 2 Sol 13 – 17; 3, 1 – 5, zač. 276; Lk 13, 1 – 9, zač. 70

Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým. (2
Sol 3, 3)

Dnes sa slovo kríza skloňuje vo všetkých pádoch. Stratila sa stabilná
práca. Čo bolo pred krízou samozrejmosťou, je dnes výnimkou. Spoločnosti strácajú svojich klientov, na pracovisku a v kolektíve cítiť napätú
atmosféru strachu. Sme v každodennom zápase o svoju budúcnosť.
Pavol povzbudzuje každého. To je slovo, o ktoré môžeš oprieť svoj život.
V slovníku nášho Pána neexistuje slovo kríza.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka – s. 157
(194)

25. nedeľa po Päťdesiatnici – Krista Kráľa. Apoštol Filemon a spol.
Čítania: 1 Kol 1, 12 – 20, zač. 250; Jn 18, 33 – 37, zač. 59

Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. (Jn 18, 37b)
Ak sa pýtam ľudí, čo očakávajú a čo chcú zažiť v tomto roku, tak mi
často odpovedajú, že chcú viac spoznať Ježiša. Apoštol Ján píše: „Posväť ich pravdou, tvoje slovo je pravda.“ (Jn 17, 17) Kristus prichádza
a túži obohatiť tvoj i môj život. Prináša čosi, čo zaručuje večný život
– Božie slovo. A ono potrebuje vstúpiť do dobrej pôdy – do srdca. Slovo
slúži tak na vyučovanie, ako aj na napomínanie. Preto potrebujeme
vstúpiť do procesu s Božím slovom, aby nás mohlo ovplyvniť. Pán nás
volá na slovo reagovať. Možno príde aj to, že Pán ťa bude napomínať.
No bez toho nemôže dôjsť k zmene.
Prečo mnohí nezažívajú plnosť požehnania? Pre strach. Nepriateľ sa
nás snaží oklamať a dáva nám strach, aby sme nechceli reagovať na
Božie slovo. Docieli to, že sa zľakneme zmeny, bojíme sa stratiť piesok
pod nohami, a pritom nám Boh dáva pevnú pôdu. Veľakrát nám
strach diktuje, čo máme robiť. Farizeji, zákonníci, ľud aj Pilát videli,
že Ježiš Kristus je naozaj iný. Videli, ako neodsudzuje hriešnicu, ako
jedáva s mýtnikmi, robí zázraky, a predsa v ňom nespoznali Mesiáša.
Strach nám bráni vidieť pravdu. Ale Boh nám nedal ducha strachu, ale
ducha odvahy. Vyhlasuj dnes jednu veľkú pravdu: Ježiš Kristus je Kráľ!
Liturgia: Antifóny a vchod Kristovi Kráľovi. Tropár Krista Kráľa a zo
Vstupu, Sláva, kondák Krista Kráľa, I teraz, kondák Vstupu. Aleluja
a pričasten z Krista Kráľa a Vstupu. Namiesto Dostojno jesť sa spieva
Zvelebuj a deviaty irmos z utierne sviatku Krista Kráľa. Myrovanie –
s. 311, 308 (258, 264)
Igor Čikoš
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príbehy do života

Posledná
zastávka
Ján Karas

J

Ilustračná snímka: J. Gradoš

e koniec jesene, obloha
je zatiahnutá, vzduch
vonia zimou. Končí sa
čas oberačiek. Je čas hodnotenia. V živote prichádzajú momenty, v ktorých
hodnotíme míľniky života.
Pri pohľade na životy tých,
ktorí žili v našej blízkosti,
sa obliekame do melanchólie.
Možno aj preto nerád
chodí na pohreby. Smútok
sa mu vtedy vryje hlboko
do mysle a vytrvalo sa bráni odchodu. Ale dnes na
pohreb musí. Zomrel jeho
kolega, profesor, vedec, historik. Dožil
sa krásneho veku – 85 rokov. Pohrebné
obrady sa schyľovali k záveru. Spustenie
truhly a dopadnutie hliny. A je všetkému koniec. Denne sa vídali. Nemôže byť
až také jednoduché preťať všetko, čo ho
s ním spájalo, len spustením truhly do
zeme. Jozef skúmavo hľadel do tvárí ľudí,
ktorí sa ponáhľali za čímsi dôležitejším.
Pohreb bol len jednou z mnohých povinností toho dňa. Aj on to už chcel mať za
sebou. Ale chtiac-nechtiac prichádzali
otázky: „Kam človek po smrti smeruje?
Aký je zmysel života? Žeby naozaj len
tých pár rokov na zemi...?“
Doľahla naňho úzkosť z akejsi prázdnoty. Obrad bol veľkolepý. Ale čosi mu tu
nesedelo. Rečníci sa predbiehali v hodnotení jeho života. Vymenúvali vedecké
práce a knihy, ktoré by sa ani nezmestili
do truhly. Mnohé odvážne plány a vízie,
s ktorými začínal svoju kariéru, sa splnili.
Svedčila o tom celá plejáda monografií,
vedeckých štúdií a iných projektov, vysoko hodnotených v akademickom svete.
To všetko po ňom ostane. Ale čo on ako
človek? Pri hodnotení jeho odborných
kvalít sa nenašiel nikto, kto by spomenul kvality osobné. A predsa, čo mali tí
ľudia ešte o ňom spomenúť? Žil celkom
pre vedu. Rodina sa mu odcudzila a on
si to ani nevšimol. Ako mu jeho úspechy
pomôžu tam, kde je teraz? A ako pomôžu
tým druhým? A je vôbec niekde?
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Ale nie, to je hlúposť. Veď sa už dávno
presvedčil, že žiaden Boh nie je. Bolo mu
z toho neskutočne clivo. Otázky, ktoré si
kládol, vyslovil aj pred kolegyňami. Jedna
z nich na jeho pesimizmus pohotovo
zareagovala:
„Nemusí to byť celkom tak!“
„Ako to?“ oponoval. „Taký je zákon
prírody, že človek zomrie a ostane po ňom
len výsledok jeho práce.“
„Ale sú aj iné zákony – Božie,“ nedala
sa.
„Hm,“ trocha sa pousmial, „veda dokázala, že sú to len povery. A ja som vo
vede doma. Viem, o čom rozprávam.“
„A ako ti veda pomôže odpovedať na
zmysel života?“ argumentovala celkom
logicky ďalej, pričom mu ako odpoveď na
otázku ponúkla ruženec. Spomenul si
pri tom na domov, rodičov, detskú vieru,
ktorú počas štúdií stratil. Úspešná kariéra
si vyžiadala svoje a nebol čas na iné. Čas
rýchlo beží. Na druhý rok oslávi šesťdesiatku.
Na kare si všimol, že okrem nich sa
o smrti nerozprával nikto. Všetci sa bavili
o banálnych každodenných veciach.
Prirýchlo zabudli na dôvod, pre ktorý sa
stretli.
„Keby to bolo na mojom pohrebe, ich
správanie by ma poriadne urazilo!“
A vtedy mu to došlo. Aj ja raz dôjdem po
poslednú chvíľu života a čo potom? Aký
bude môj pohreb? A čo po smrti?
Kolegyňa zbadala jeho vydesený výraz:
„Čo ti je, Jozef, že si taký bledý?“
„Ale nič, len rozmýšľam, ako to bude
na mojom pohrebe. A čo ty, nerozmýšľaš
o tom?“ „Moja smrť bude návratom do
Božej náruče.“
„Nekŕm ma tými svojimi bájkami.

Naozaj veríš v život po smrti? Veď si
študovala, máš akademický titul, nie ako
tí ostatní,“ reagoval na jej slová.
„Práve naopak,“ oponovala ďalej a pustila sa do zaujímavého rozprávania.
„Aj ja som bola hľadajúca a tápajúca.
V mladosti som odhodila vieru. Boli iné
priority. Neskoršie, keď som prichádzala
domov a odmietala ísť do chrámu, videla
som, ako to rodičov trápi. Až potom
neskoršie. Bolo to pred piatimi rokmi.
Mamka ochorela na rakovinu. Častejšie
som bola doma a videla jej bolesti, ale aj
pokoj a vyrovnanosť, s ktorou zvládala
utrpenie. Veľa toho nenarozprávala, ale
modlila sa ruženec. Vybadala som, že
tu ľudské potešenie nestačí a ten, kto jej
pomáha, je jedine Boh. Pamätám sa ako
dnes na posledné chvíle, keď mi povedala:
,Anička moja, zverujem ti tento ruženec. Tam, kde som prestala ja, pokračuj
ty.’ Nemohla som nesplniť jej poslednú
vôľu. Mamkin pohreb bol plný nádeje zo
vzkriesenia, nádeje v to, čomu verila a pre
čo vo svojom živote žila. Začala som sa
teda potajomky modliť ruženec, ktorý
ma naučila. Manžel bol prekvapený, ale
videl na mne zmeny, tak ma nechal, aj
keď mal určité výhrady. Ale sľub mamke
bol pre mňa posvätný. Každý deň ruženec. A v našej rodine sa čosi pohlo. Naše
vzťahy sa obnovili. Zrazu utíchli mnohé
hádky a konflikty. Vyšli sme zo svojich
ulít a nachádzali cestu jeden k druhému.
Tak sme sa vrátili k Bohu. A moja viera
mi v mojej vedeckej práci nijako nebráni.
Práve naopak. Žasnem stále viac, pri
každom vedeckom objave vidím ruku
Stvoriteľa.“
Na to nemal čo povedať. Bola to jej
skúsenosť a hoci ho nepresvedčila o Božej
existencii, tušil za jej slovami ukryté východisko. Cestou domov v ňom aj naďalej
hlodali pochybnosti. Čo ak má pravdu?
Ak existuje Boh, večnosť, a ja som na
druhej strane, čo bude potom s mojím
životom? Žeby smrť nebola koncom, ale
bránou do nového života?
Vtedy sa po dlhom čase modlil. Vonku
bola jeseň. Neskorý večer. Ale on práve
vystúpil z tmy a kráčal do Svetla... n

Malé rozjímanie pri sviečke
Sadám k stolu. Škrtnem zápalkou.
Špičkou sa dotknem knôtu. Horí. V tom
mojom šere a tichu je to niečo vzrušujúce.
Akoby tá sviečka mala sama v sebe život.
Pohľad i srdce mám pripútané. Svetlo
vibruje celým telom. Rozohrieva ho. Najprv sa rozsvieti, a potom topí a rozlieva.

Preteká. A čím viac z nej ubúda (tak ako
z človeka), čím viac je pri zemi, tým väčšia
časť je prežiarená tou zlatou záplavou.
Už iba knôt. Predsa horí. A potom zhasne.
Ako raz môj život.
Dada Kolesárová

zo života svätých

Pane, zmiluj sa!

Svätý mučeník Viktor

V

Valéria Juríčková

Nebudem sama, kto si túto prosbu spája s nejakou krajnou situáciou. Ako prvé si pri
zvolaní zmiluj sa predstavím obraz nešťastníka, ktorý prosí o zľutovanie v zúfalej
situácii. Iste je to aj vďaka biblickým textom, v ktorých tento výraz používajú slepci,
malomocní, nešťastní príbuzní zomierajúcich, ktorí prichádzajú za Ježišom ako za
poslednou možnosťou, pretože všetko ostatné zlyhalo.
vesť vložia do jeho rúk, ako vie vydobyť miesto
v pracovnom či v inom kolektíve pre tých, ktorí
sú jeho a dôverujú mu. Pri ľudsky slabých
a poddajných sa prejaví jeho sila a charakter.
Ilustračná snímka: SXC.hu

K

     zjemneniu asociácií nepomôže ani
slovo milosť, pretože tu si vybavím
spojenie zobrať niekoho na milosť, čo
v mojich očiach znamená odpustiť čosi takmer
neodpustiteľné, prižmúriť obe oči a urobiť veľký
ústupok. Tuším však, že podstata milosti bude
kdesi celkom inde.
V Starom zákone nachádzame miesta, kde sa
osoba dožaduje „milosti v očiach“ pána alebo
samotného Boha. Teda dožaduje sa, aby sa
dotyčný zachoval dobre, ľudsky, milujúco. Ale
človek vo vzťahu k Bohu nikdy nemal istotu, či
„našiel milosť v jeho očiach“, a tak si to poisťoval obetami a dobrými skutkami. Až kým sme
nezažili Golgotu. Lebo po nej už nie je možné
pochybovať o tom, že každý človek našiel milosť
v Božích očiach, lebo za každého jedného človeka Kristus zomrel. Teda Ježišov kríž je totálnym
preukázaním toho, čo milosť je. Po Ježišovom
zmŕtvychvstaní stratil moc hriech a otvoril sa
prístup do raja, ktorý sme stratili prvotným
hriechom. Pamätáte si, z akého stromu zakázal
Boh jesť Adamovi? Bol to strom poznania dobra
a zla. Všimnite si, že väčšina ľudských chýb,
sklamaní a nespokojnosti vyplýva z neopodstatneného pocitu, že človek vie, čo je pre neho dobré a čo je zlé. Boží pohľad je však často úplne
iný. Túžba rozhodovať bez Boha, čo je pre mňa
dobré, je prejavom pyšnej nedôvery či falošnej
sebadôvery. Dôsledkom samorozhodovania je
množstvo trápenia, zbytočných bojov, prehier
a sklamaní.
Pozrime sa na to po ľudsky. Stavali by ste si
sami dom, keby ste vedeli, že vám ho nejaký
vysokokvalifikovaný odborník postaví zadarmo
a lepšie? Alebo by ste sa pustili do elektroinštalácie a ohrozili bezpečnosť domu, keby
vám odborník bez nároku na odmenu spravil
všetko bezpečne a kvalitne? Boh je ten najlepší
odborník na to, čo je dobré a čo nie. Prečo ho
nenecháš budovať tvoj život a chceš rozhodovať
a súdiť o situáciách sám?!
Pavlovi Boh na jednom mieste povedal: „Stačí
ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje
v slabosti“ (2 Kor 12, 9). Ľudsky sa chceme zdať
silnými. Ale poddanie sa pod Božiu ruku ťa
robí použiteľným. Boh môže konať samé dobré
a požehnané veci, lebo mu dávaš šancu ukázať
ľuďom cez tvoj život, aký Boh je, ako odmeňuje
dôveru, ako sa vie zastať tých, ktorí svoju po-

Keď ti lekár na chvíľu spôsobí bolesť, nehneváš sa. Naopak, v dôvere sa poddáš a v dôsledku sa prejaví nielen lekárova múdrosť, ale ty vyzdravieš, lebo si sa aj vo chvíli bolesti spoľahol,
že lekár vie lepšie ako ty, čo potrebuješ.
Zvolaním Pane, zmiluj sa! po každej prosbe
(v liturgii i mimo nej) vyjadrujeme našu túžbu,
aby v tejto veci Boh konal, ako on uzná za
dobré. Nečakáme, že Boh zázračne odstráni
problémy. Prosíme, aby konal v náš prospech,
menil situácie alebo menil náš pohľad na ne.
Tak ako bude chcieť. Vyjadrujeme plné poddanie
sa pod Božiu ruku a spoľahnutie sa na jeho
rozhodnutia. Často sa mylne vysvetľuje život
z milosti ako absencia skutkov. Lenže to nemá
nič spoločné s pasivitou. Naopak. Ak žiješ plne
sa spoliehajúc na Božiu milosť, budeš veľmi
plodný, lebo v poslušnosti jeho vôli budeš konať
skutky, ktoré ti pripravil a tvoje poddanie sa
Bohu umožní, aby svetu cez tvoj život ukázal,
aký je. Toto bude tá najlepšia evanjelizácia.
Pavol to dosvedčuje slovami: „... z Božej milosti
som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne
márna“ (1 Kor 15, 10). Akoby hovoril: „Poddal
som sa a Boh rozdal mne a svetu svoje požehnanie.“ n

iktor pochádzal
z provincie Itália, teda
z dnešného Talianska. Z náboženského hľadiska bol
kresťanom, z hľadiska svojho povolania či zamestnania zasa rímskym vojakom.
Slúžil v sýrskom Damasku
za vlády cisára Marka Aurélia (161 – 180) pod velením
istého Sebastiána.
Keď cisár vydal edikt, podľa ktorého museli kresťania
priniesť obetu pohanským
božstvám, inak by boli
mučení, Viktora predvolal
jeho veliteľ, aby aj on splnil
spomenuté nariadenie.
Viktor to však radikálne odmietol so slovami: „Bezbožný príkaz smrteľného kráľa
neposlúchnem a jeho vôľu
nesplním, lebo som služobníkom nesmrteľného Kráľa,
môjho Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista... Rob so mnou,
čo chceš, moje telo je v tvojich rukách a máš nad ním
moc, ale nad mojou dušou
má moc jedine môj Boh.“
V dôsledku uvedenej
odpovede musel Viktor
podstúpiť kruté mučenie.
Najprv mu polámali prsty
a celkom mu ich vytrhli
z rúk. Potom ho vhodili
do rozpálenej pece, kde
však nezomrel, lebo Boh
nedovolil, aby mu oheň
ublížil – podobne ako
kedysi trom mládencom zo
Starej zmluvy. Neskôr mu
dali jesť mäso nasiaknuté
jedom. Keď však šaman,
ktorý jed pripravil, uvidel,
že Viktorovi nijako neublížil,
sám uveril v Krista. Nato
hodili Viktora do vriaceho
oleja, no z Božej vôle mu
ani ten neuškodil. Napokon
mu teda vypichli oči, strhli
mu kožu z tela a sťali ho
mečom.
Svätý Viktor nám ukazuje
dôležitosť pravej viery. Je
taká veľká, že si vyžaduje
ochotu človeka podstúpiť
kvôli nej čokoľvek, aj opísané utrpenia.
Marcel Gajdoš
slovo 23|2009
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zamyslenie nad ikonou

Jozef Gača

B

Kristus Kráľ – Deésis

ožie slovo slúži a aj v minulosti
slúžilo ako inšpirácia do rôznych
oblastí i situácií človeka. Výzdoba
chrámu je zvlášť vhodným miestom, kde
slovo života môže nadobudnúť symbolickým stvárnením osobitný rozmer vnímania človeka.
„Ja som brána. Kto vojde cezo mňa,
bude spasený.“(Jn 10, 9) Kresťania inšpirovaní týmto textom umiestňovali nad
dvere chrámov Kristovu tvár. A na tomto
mieste umiestnená tvár nadobúdala tvár
sudcu, ktorý oddeľuje tých, ktorí môžu
vstúpiť do chrámu, od tých, ktorí musia
zostať vonku. (V starobylých chrámoch
existoval nartex – nádvorie pre verejných
hriešnikov a pre nepokrstených.)
Ale byzantské chrámy majú okrem hlavnej aj „kráľovskú“ bránu – cárske dvere
na ikonostase, symbole neba. Aj nad
touto bránou sa uprostred svätých nachádza postava Krista. No svätí nesúdia, ale
sa modlia k Najvyššiemu, sediacemu na
svojom tróne. Zobrazenie sa preto nazýva
Deésis – modlitba, príhovor. Tí, ktorí
rozmýšľajú príliš analyticky, veľmi ťažko
chápu, ako môžu anjeli a svätí spolupracovať na univerzálnej vláde Boha a Krista. Ikona odpovedá, že táto spolupráca
je možná prostredníctvom modlitby. Sú

tu anjeli, apoštoli, proroci, mučeníci. Ich
rady sa zmenšujú alebo zväčšujú. Nepočíta sa chronológia ich pozemského života.
Bližšie ku Kristovi sú tí, ktorých modlitba
sa pokladá za mocnejšiu. Nikdy preto nechýba Presvätá Bohorodička a svätý Ján
Krstiteľ, najväčší spomedzi tých, ktorí sa
narodili zo ženy (porov. Mt 11, 11), ako
ich vidíme na tejto ikone.
Z biblického pohľadu predstavujú dve
základné línie Starého zákona, ktoré sa
zbiehajú, aby formovali Krista: je to tradícia Božieho ľudu a kňazstvo. V Novom
zákone Cirkev, mystické telo Kristovo, žije
a dýcha týmito dvomi pľúcami: modlitbou
ľudu a modlitbou kňazov.
V Deésis sa zobrazujú rozličné gestá
rúk modliacich sa. Zdvíhajú ich k prosbe,
vystierajú ich pred seba, akoby už dostali,
ukazujú na Krista, akoby hovorili: len on
rozdeľuje milosti. Modlitba je životný akt,
ktorý v sebe zjednocuje mnohé z nášho
vzťahu s Bohom. Vo svojej prirodzenosti
sú ruky schopné urobiť gesto a potichu
vyjadriť to, čo ústa nedokážu povedať.
Z tohto dôvodu ruky v modlitbe používame spontánne. Modlí sa ten, kto ukazuje
na toho, ku komu sa obracia v modlitbe,
ktorá nás vyprázdňuje z egoizmu, lebo
dáva priestor tomu, ku komu sa modlíme

– Kristovi. Postavy na ikone sú sklonené,
pokorné, lebo svoj stredobod nachádzajú
v druhom – v Pánovi. Kristus sediaci na
svojom kráľovskom tróne nie je zobrazený
v postoji tvrdého, mračiaceho sa despotu, ale toho, ktorý je pripravený prijímať
prosby a žiadosti a hneď aj rozdávať milosti – lásku, milosrdenstvo, odpustenie.
Táto ikonou znázornená modlitba v človekovi prehlbuje pravdu, že nežijeme ako
egoistické indivíduá, ale žijeme vo vzťahu
s Bohom – nasmerovaní a obrátení na
neho. n

KNIHA:
Stanislaw Dziwisz
– Život s Karolom

FILM:
post mortem.
katyň

HUDBA:
Zaufaj Panu już
dziś

„Naďalej cítim jeho prítomnosť, hoci je iná, než bola
tá, na ktorú som si zvykol,“
vyznáva v prvých riadkoch
Stanislaw Dziwisz, najbližší spolupracovník pápeža Jána Pavla II. Vo svojej knihe, ktorá vznikla
na základe rozhovorov s Gianom Francom Svideroschim, spomína na jedného z najvýznamnejších mužov ostatných desaťročí.
Autor postupne odkrýva radosti aj problémy
dotýkajúce sa pontifikátu nezabudnuteľného
pápeža. Faktografické údaje striedavo oživujú
osobné spomienky autora, ktoré mimoriadne
živo načrtávajú obraz muža viery, nádeje
a lásky. Po jeho boku prežil štyridsať rokov
neúnavnej práce, cestovania, písania, hlbokej
modlitby, odriekania i veľkého utrpenia. Úroda
tejto námahy bola nesmierne bohatá – otvorenie okien Cirkvi dokorán a nové nadýchnutie.
Dada Kolesárová

Podľa poviedky Andrzeja
Mularczyka Post mortem.
Katyň natočil Andrzej
Wajda rovnomenný film,
nominovaný v roku 2008 na Oskara. Na osude
trojgeneračnej rodiny autor filmovej poviedky
vykresľuje vplyv katynskej tragédie na životné
osudy pozostalých žien – matiek, manželiek,
detí. Boli to ruskí vojaci, ktorí v priebehu pár
dní vyvraždili tisícky poľských vojakov. Ich
príbuzní zažili prenasledovanie Nemcov za
to, že boli Poliakmi, ktoré po vojne vystriedalo
prenasledovanie Rusov za to, že boli príbuznými katynských obetí. A tak sa vlastne slobody
nedočkali ani po oficiálnom oslobodení Poľska. Výnimočne výstižné vykreslenie detailov
katynskej tragédie z rôznych uhlov pohľadu
i obraz života v Poľsku počas vojny i v čase
komunizmu robí film udalosťou roku 2008.
Valéria Juríčková

Pieseň, ktorá oslovila
množstvo ľudí a hlboko
sa ich dotkla. Po jej vypočutí máloktoré oko
ostane suché. Nesie v sebe obrovskú pravdu.
Posolstvo poukazuje na obraz dnešného sveta.
Jednotlivé slová sa obracajú na Boha s prosbou
o pomoc, ako ďalej kráčať v dnešnom svete.
Odpoveď je v refréne, ktorý hovorí, že máme
dôverovať Pánovi už dnes. On sa o všetko
postará. Táto pieseň je spomienkou na pápeža
Jána Pavla II., na pápeža, ktorý ostal človekom,
pomáhal ľuďom, rozdával lásku, ale čo je dôležité – vedel odpúšťať. Spojenie zvuku a obrazu,
ktorý poukazuje na okamihy zo života Jána
Pavla II., vyvolá zimomriavky na chrbte, ale
aj úsmev na tvári. Hoci nie každý rozumie
poľštine, po vypočutí tejto piesne sa dá vycítiť
veľkosť slov (pozri: http://www.modlitba.sk/
htm/zaujem/music/gos_4.htm).
Lucia Šarišská
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tv LUX – doma je doma

09.11. (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 – Prvé sväté prijímanie 09.00
Doma na dôchodku 10.00 Spravodajský
súhrn 10.30 Zrkadlenie času 11.00 Poltón
klub 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna
audiencia 13.50 Poézia 14.15 Pri káve
15.00 Medzi nebom a zemou 15.45 Z Ruska
s láskou, otec Erich Fink 16.20 Poznaj svoju
vieru – Prvé sväté prijímanie 17.00 Doma
v rodine P 18.00 Putovanie kalváriami P
18.05 Môj názor P 18.30 Rozprávočka
– Sedem výmyselných budíkov. Ako bolo
doma najlepšie 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
10.11. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka
07.45 Pri káve P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (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
Zrkadlenie času 13.35 Octava dies 14.15
Pri káve 15.00 Storočie reforiem – Európa
pred Tridentským koncilom 15.30 Poltón
16.00 Rehoľná abeceda 16.20 Kráľovstvo
bez hraníc (2) 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00
Putovanie kalváriami 18.05 Mestečko
nádeje 18.30 Rozprávočka – Pán, budík
a lúka P 18.45 Z prameňa P 19.00 Večerná
univerzita 20.00 Správy P 20.10 Mikrodokument P 20.15 Návratka 20.30 Stretnutia
s Ježišom – Ježiš a Jairus (Mt 9, 18 – 26) P
21.15 Tandem kvíz 22.00 Pri káve 22.45
Doma na dôchodku 23.45 Správy 23.55
Z prameňa
11.11. (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
audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.35 Vlastná
cesta 13.05 Môj názor 13.20 Saleziánsky
magazín 13.50 Poézia 14.15 Pri káve 15.00
Gospel párty 15.55 Kniha 16.20 Klbko
17.00 Doma v histórii P 18.00 Putovanie
kalváriami 18.05 Ichtis – antivírus pre
deti 18.30 Rozprávočka – Ako myš liezla
budíku na nervy P 18.40 Z prameňa P
19.05 Tandem kvíz 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
12.11. (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 – magazín å 11.30 Z Ruska s láskou, otec Erich
Fink 12.00 Anjel Pána 12.20 Večerná univerzita 13.15 Luxáreň 13.40 Vlastná cesta
14.15 Pri káve 15.00 U Pavla 16.20 Ichtis
– antivírus pre deti 17.00 Doma v kultúre P
18.00 Putovanie kalváriami 18.05 Kniha
18.30 Rozprávočka – Ako sa nakoniec nikto
nebál 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
13.11. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka
07.45 Pri káve P 08.30 Klbko 09.00 Doma
v kultúre 10.00 Správy 10.10 Mikrodokument 10.30 Z Ruska s láskou, otec Erich
Fink 11.00 Katechéza 11.30 Zrkadlenie času
12.00 Anjel Pána 12.35 Tandem kvíz 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 Mestečko nádeje 16.40 Rehoľná
abeceda 17.00 Doma na dôchodku P 18.00

Trnavská novéna 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
14.11. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez
hraníc (3) P 07.30 Každý deň so svätými P
07.31 Sme katolíci P 08.00 Centrum nápadov P 08.40 Spravodajský súhrn P 09.00
UPéCé live 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 Jairus (Mt 9, 18 – 26) 14.15
Moja misia – magazín å 15.15 Návratka
15.30 Večerná univerzita 16.15 Rehoľná
abeceda 16.30 Ichtis – antivírus pre deti
17.00 Z Ruska s láskou, otec Erich Fink 17.30
FILMiX å 18.00 Trnavská novéna P 19.30
Katechéza 20.00 Spravodajský súhrn 20.15
Prehľad katolíckych periodík 20.30 Tandem
kvíz špeciál P 21.15 Sviečková manifestácia
P 21.45 Vlastná cesta 22.15 Storočie reforiem – Vplyv humanizmu P 22.45 Poltón
klub 23.45 Spravodajský súhrn
15.11. (nedeľa) 07.00 Kráľovstvo bez
hraníc (3) 07.30 Každý deň so svätými P
07.31 Sme katolíci 08.00 Ichtis – antivírus
pre deti P 08.25 Tandem kvíz špeciál 09.05
Katechéza 09.30 Luxáreň P 10.00 Svätá
omša P 11.15 Stretnutia s Ježišom – Ježiš
a Jairus (Mt 9, 18 – 26) 12.00 Anjel Pána P
12.30 Poézia P 12.50 U Pavla 14.15
Štúdio AHA! 14.45 Mestečko nádeje 15.00
Kráľovstvo bez hraníc (3) 15.30 Sme katolíci
15.55 Ichtis – antivírus pre deti 16.20 Moja
misia – magazín å 17.30 Octava dies P
18.00 Trnavská novéna P 19.30 Katechéza P 20.00 Spravodajský súhrn 20.15
Návratka 20.30 Z Ruska s láskou, otec Erich
Fink P 21.00 Večerná univerzita P 21.45
UPéCé live R 22.45 Gospel párty 23.45
Spravodajský súhrn
16.11. (pondelok) 07.00 Svätá omša P
07.30 Každý deň so svätými P 07.35
Návratka P 07.45 Pri káve P 08.30 Sme
katolíci 09.00 Doma na dôchodku 10.00
Spravodajský súhrn 10.30 Sviečková manifestácia 11.00 Poltón klub 12.00 Anjel
Pána 12.30 Generálna audiencia 13.50
Poézia 14.15 Pri káve 15.00 Stretnutia
s Ježišom – Ježiš a Jairus (Mt 9,18 – 26)
15.45 Z Ruska s láskou, otec Erich Fink 16.20
Sme katolíci 17.00 Doma v rodine P 18.00
Trnavská novéna P 19.30 Octava dies 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
17.11. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka
07.45 Pri káve P 08.30 Kráľovstvo bez
hraníc (3) 09.00 Doma v rodine 10.00 Púť
kňazov 12.00 Anjel Pána 12.30 Orientácie
13.05 Sviečková manifestácia 13.35
Octava dies 14.15 Pri káve 15.00 Storočie
reforiem – Vplyv humanizmu 15.30 Tandem
kvíz špeciál 16.10 Svätý Ján Mária Vianney,
patrón kňazov P 16.50 Rehoľná abeceda
17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Trnavská
novéna P 19.30 Poltón 20.00 Správy P
20.10 Mikrodokument P 20.15 Návratka
20.30 Medzi nebom a zemou P 21.15
Koncert k výročiu nežnej revolúcie P 22.30
Pri káve 23.10 Doma na dôchodku 00.05
Správy 00.15 Z prameňa
18.11. (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 audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.35 Vlastná
cesta 13.05 Môj názor P 13.20 Saleziánsky
magazín 13.50 Poézia 14.15 Pri káve 15.00
Gospel párty 15.55 Kniha 16.20 Centrum
nápadov 17.00 Doma v histórii P 18.00
Trnavská novéna P 19.30 Katechéza 20.00
Správy P 20.10 Mikrodokument P 20.15
Návratka 20.30 Čaviareň live P 21.30 Pre-

hľad katolíckych periodík P 21.40 Rehoľná
abeceda P 22.00 Pri káve 22.45 Doma
v rodine 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
19.11. (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 – magazín å 11.30 Z Ruska
s láskou, otec Erich Fink 12.00 Anjel Pána
12.35 Večerná univerzita 13.15 Luxáreň
13.40 Vlastná cesta 14.15 Pri káve 15.00
U Nikodéma 16.20 Ichtis – antivírus pre deti
17.00 Doma v kultúre P 18.00 Trnavská
novéna P 19.30 Storočie reforiem – Vplyv
humanizmu 20.00 Správy P 20.10 Mikrodokument P 20.15 Návratka 20.30 Poltón
21.00 Orientácie 21.30 FILMiX å 22.00
Pri káve 22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy
23.55 Z prameňa
20.11. (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 Z Ruska s láskou,
otec Erich Fink 11.00 Katechéza 11.30
Sviečková manifestácia 12.00 Anjel Pána
12.35 Tandem kvíz špeciál 13.20 Storočie
reforiem – Vplyv humanizmu 13.45 Kniha
14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P
15.20 Poltón klub 16.20 Centrum nápadov
17.00 Doma na dôchodku P 18.00 Trnavská
novéna P 19.30 Storočie reforiem – Protestantská reforma P 20.00 Správy P 20.10
Mikrodokument P 20.15 Návratka 20.30
Moja misia – magazín P å 21.30 Štúdio
AHA! 22.00 Pri káve 22.45 Doma v histórii
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
21.11. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez
hraníc (4) P 07.30 Každý deň so svätými P
07.31 Mestečko nádeje P 07.45 Sme katolíci (2) P 08.15 Klbko P 08.40 Spravodajský
súhrn P 09.00 Priamy prenos archijerejskej
liturgie P 11.30 Poltón 12.00 Anjel Pána
12.25 Prehľad katolíckych periodík 12.30
Mariánska sobota P 13.30 Medzi nebom
a zemou 14.15 Moja misia – magazín å
15.15 Návratka 15.30 Večerná univerzita
16.10 Rehoľná abeceda 16.30 Ichtis – antivírus pre deti 17.00 Z Ruska s láskou, otec
Erich Fink 17.30 FILMiX å 18.00 Trnavská
novéna P 20.00 Spravodajský súhrn 20.15
Prehľad katolíckych periodík 20.30 Tandem
kvíz P 21.15 Rwanda – Misionár pod vulkánom P 21.45 Vlastná cesta 22.15 Storočie
reforiem – Protestantská reforma 22.45
Poltón klub 23.45 Spravodajský súhrn
22.11. (nedeľa) 07.00 Kráľovstvo bez
hraníc (4) 07.30 Každý deň so svätými P
07.31 Sme katolíci 2 08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 08.25 Tandem kvíz 09.05
Katechéza 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá omša
z Prešova 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 Kráľovstvo bez hraníc (4) 15.30
Sme katolíci (2) 15.55 Ichtis – antivírus
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 Z Ruska s láskou, otec Erich
Fink P 21.00 Večerná univerzita P 21.45
Čaviareň live 22.45 Gospel párty 23.45
Spravodajský súhrn
Čaviareň live – relácia pre mladých z prešovského UPéCé.
Božie Milosrdenstvo – modlitba k Božiemu Milosrdenstvu v spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho Milosrdenstva.
FILMiX – relácia určená pre filmových priaznivcov. Zachytáva dianie v oblasti filmových
noviniek, zaujímavosti z histórie filmu a filmového umenia. Obsahuje aj odporúčania
a tipy na filmy, ktoré sa oplatí vidieť.

r á d i o lu m e n

Pondelok – Piatok 00.00 Reprízy
relácií 03.30 Pod vankúš 05.00
Rádio Vatikán (čes. a slov.) 05.30
Raňajší hudobný blok 05.45 Ranné
chvály 06.00 Lumenáda 08.30
Športecho 09.00 Lumenáda 11.00
Lumenfórum 12.00 Anjel Pána,
zamyslenie 12.10 Hudobný aperitív 13.00 Lumenfórum 16.00
Hudobné relácie (Po – TOP 15,
Ut – Vykopávky RL, St – Piesne na
želanie, Št – Gospelparáda, Pi –
Staré, ale dobré) 17.30 Infolumen
I. 18.00 Emauzy 19.00 Svetielko
19.35 Modlitba posvätného ruženca 20.00 Infolumen II. 20.15
Rádio Vatikán 20.30 Hlavná večerná
relácia (Po – Študentské šapitó;
Ut – Duchovný obzor; St – Lupa;
Št – História a my; Pi – Úv hovor)
22.00 Večerná hudobná relácia (Po
– Počúvaj srdcom, Ut – V modrom
tieni, St – Pohoda s klasikou, Št – 1.
v mesiaci – Hudobné návraty, 2.a
4 v mesiaci – Divadlo sveta (šansón), 3. v mesiaci – Jazzový klub)
23.00 Čítanie na pokrač. 23.30
Infolumen I. R
Sobota 00.00 Reprízy relácií 03.00
Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán
(čes. a slov.) 05.30 Raňajší hudobný
blok 05.45 Ranné chvály 06.00
Ranné spojenie 09.00 Hodinka
vášho štýlu 10.00 Auto-moto klub
11.00 Kolotoč 12.00 Anjel Pána, zamyslenie 12.10 Sobotný aperitív na
ľudovú nôtu 13.00 Zaostrené 14.00
Tip-Top 16.00 Piesne na želanie
17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy
19.00 Ruženec pre Slovensko 20.00
Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán
20.30 Od ucha k duchu 23.00 Pod
vankúš 23.30 Infolumen I. R
Nedeľa 00.00 Reprízy relácií 03.30
Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán
(čes. a slov.) 05.30 Raňajší hudobný

blok 05.45 Ranné chvály 06.00
Ranné spojenie 08.30 Svetielko
plus 10.00 Effeta, otvor sa! 11.00
Fujarôčka moja 12.00 Anjel Pána,
zamyslenie 12.10 Hudobný aperitív
13.00 Literárna kaviareň 14.00
Rozhlasová hra 15.00 Svetlo nádeje16.00 Piesne na želanie 17.30
Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00
Duchovné svetielko 19.40 Modlitba
posvätného ruženca 20.00 Kresťanské noviny 20.15 Rádio Vatikán
20.30 Vešpery 21.00 Karmel 23.00
Zamyslenie R 23.10 Pod vankúš
23.30 Infolumen I. R
06.11. (piatok) 20.30 Psychosociálne problémy predškolákov
a školákov
07.11. (sobota) 20.30 800 rokov
schválenia Regule menších bratov
08.11. (nedeľa) 11.00 SĽUK – 60.
výročie založenia 14.00 Hľadanie
rovnováhy – životný príbeh sv. Karola Boromejského 15.00 Najsvätejšie
Srdce Ježišovo,„Tvoj som – veď ma“,
životná cesta jedného z najstarších
kňazov NR diecézy, kanonika Karola
Hyrošša 21.00 Encyklika Benedikta
XVI. Caritas in Veritate
13.11. (piatok) 20.30 Sloboda
prejavu novinára a ochrana pred
jej zneužitím
15.11. (nedeľa) 13.00 Básnici
katolíckej moderny: P. U. Oliva, J.
Silan, M. Šprinc 14.00 Rozhlasová
hra – H. de Balzac: Eugénia Grandetová 15.00 Svetlo nádeje – OZ
Červený nos
21.11. (sobota) 18.00 Emauzy
– gréckokatolícka sv. liturgia
z Rakovca nad Ondavou, celebruje protopresbyter František Puci
22.11. (nedeľa) 13.00 Mária
Ďuríčková 14.00 Farár z Arsu – o sv.
Jánovi Vianneyovi

slovenská televízia

DVOJKA
07.11. (sobota) 14.40 Z tvorby
lokálnych a regionálnych televízií
SR – Malokarpatský Betlehem
Stanislava Štibraného. Motivovaný
veľkoleposťou rezbárskeho diela
Slovenský betlehem sa Stanislav
Štibraný rozhodol zrealizovať podobné dielo pre svoje vnúčatá 15.10
Poltón – magazín o gospelovej

hudbe
08.11. (nedeľa) 13.05 Slovo
13.10 Orientácie 23.05 Poltón
– magazín o gospelovej hudbe R
23.30 Slovo R
09.11. (nedeľa) 13.55 Orientácie R
15.11. (nedeľa) 13.15 Slovo
13.20 Orientácie – náboženský
magazín z Košíc 23.45 Slovo R

slovenský rozhlas

Rádio Slovensko
Po – Pi 05.21 Zamyslenie na
dnešný deň; St 19.20 Ekuména –
spravodajstvo zo sveta ekumény;
Št 19.20 Rádio Vatikán; Pi 02.45
Rádio Vatikán R; So 02.45 Rádio
Vatikán R; Ne 09.30 Kresťanská
nedeľa; 21.05 Cesty R
08.11. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Svätej
rodiny v Bratislave-Petržalke
15.11. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Svätej
rodiny v Bratislave-Petržalke
22.11. (nedeľa) 09.30 Evanjelické
služby Božie z Modry
Rádio Regina – Bratislava, Banská Bystrica
St 21.00 Cesty R; So 14.45 Z duše R
(iba Bratislava) 21.00 Cesty; Ne
07.55 Z duše (nedeľná úvaha)
09.30 Kresťanská nedeľa 17.10
Frekvencia M
08.11. (nedeľa) 07.55 Z duše – D.
Dian: Dni novembra 2009 14.45
Z duše R

15.11. (nedeľa) 07.55 Z duše –
Daniel Šovc: Nechýba nám fenomén
hanby? 14.45 Z duše R
22.11. (nedeľa) 07.55 Z duše –
Terézia Lenczová: Ako si netýrať deti
14.45 Z duše R
Rádio Regina Košice
St 21.00 Cesty R; Ne 07.00 Liturgia
(1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa
– GKC, 3. – 5. nedeľa – iný program)
09.30 Kresťanská nedeľa 17.10
Frekvencia M
07.11. (sobota) 21.00 Cesty:
Záhadní Kelti? (N. Lúčanská)
08.11. (nedeľa) 07.00 Gréckokatolícka svätá liturgia z Údola
14.11. (sobota) 21.00 Cesty: Náboženské spektrum (Š. Chrappa)
21.11. (sobota) 21.00 Cesty:
Náboženské spektrum
Rádio Devín
Ne 07.00 Musica sacra 13.00
Kresťanská hudba 15.30 Slovo pre
veriacich i neveriacich
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oznamy a inzercia
spolok sv. cyrila a metoda

IKONOPISECKÁ DIELĕA
ARCHANJELA RAFAELA

Gréckokatolícky kalendár 2010
Oznamujeme všetkým členom spolku, že kalendár
a podielovú knihu s názvom Povesti a legendy z východného Slovenska si môžu vyzdvihnúť prostredníctvom
svojho farského úradu. Knižný kalendár je dostupný
na voľný predaj vo farnostiach i predajniach cirkevných
potrieb v Prešove, Košiciach a Michalovciach. Jeden kus
kalendára stojí 2 eurá.
Výbor spolku
koinonia sv. jána krstiteľa

Sväté liturgie v gréckokatolíckych chrámoch s modlitbami
za uzdravenie špeciálne zamerané na obnovu a uzdravenie
vzťahov v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci.
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
05.11. 17.00 hod. Prešov – Opál
03.12. 17.00 hod. Prešov – Opál
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
13. 11. 18.00 hod. Svidník
Kurz Izaiáš
20. – 21. 11. Sečovská Polianka
Večer chvál mladých
19.11. 17.00 hod. Prešov – Opál
17.12. 17.00 hod. Prešov – Opál
Dom modlitby pre mladých
Prešov – každý piatok o 18.00 hod. kaviareň Smajlík
(Nataša Mikolajová)
Čemerné – každý utorok o 17.00 hod. (Aďa Chanáthová)
Vinné – každá streda o 17.00 hod. (Peter Kotora)
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinonia-presov.sk,
koinonia.presov@orangemail.sk, sek@koinonia-presov.sk
sPOMÍNAME
Skromný v živote a veľký v láske!
11. novembra 2009 si pripomíname 20. výročie od
chvíle, keď si náš nebeský Otec povolal k sebe v 60. roku
kňazstva svojho služobníka otca Ireneja Bačinského,
gréckokatolíckeho titulárneho kanonika.
Nech Pán odmení všetkých, ktorí na otca Ireneja
pamätajú vo svojich modlitbách. S úctou a láskou naň
spomína syn Pavol s rodinou.
blahoželáme

Ďakujeme dobrotivému Pánu Bohu za nášho duchovného otca Karola Knapa, ktorý 1. novembra 2009
oslávil 29. narodeniny. Pri tejto slávnostnej príležitosti
vám, drahý otče, želáme, aby sila prameniaca z kríža
bola vašou posilou, aby Kristus viedol vaše kroky a aby
boli svetlom a nádejou pre tých, s ktorými sa stretávate
a pomáhate im.
Ste pre nás všetkých vzorom viery, pokory a trpezlivosti.
Nech vám Pán Boh udelí milosť, aby ste verne a s láskou
vytrvali v jeho službe. Zverujeme vás pod ochranu
Presvätej Bohorodičky a vyprosujeme vám veľa Božích
milostí na mnohaja i blahaja lita.
s vďačnosťou veriaci z Trnavy pri Laborci
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IKONY KTORÉ POTEŠIA NIELEN OÉI, ALE I DUŠU
LADISLAV NÉMETH
MARTINýEKOVÁ 10, 821 09 BRATISLAVA
WWW.IKONA.SK E-MAIL: DIELNA@IKONA.SK
TEL.: 0905 993 988

Drahý duchovný otec Valér Čonka sa dožíva 13.
novembra 2009 krásneho životného jubilea – 75
rokov života.
K tomuto sviatku mu vyprosujú hojnosť Božích milostí,
ochranu Presvätej Bohorodičky a plnosť darov Svätého
Ducha veriaci zo Sačurova .
Nech vaša jeseň života postriebrená šedinami vám
umožní ešte veľa modlitieb a svätých liturgií za veriacich, s ktorými ste prežívali radosti, bolesti i žiale počas
11-ročného pôsobenia v našej farnosti.
Želáme vám Božie požehnanie, pokoj a pevné zdravie
na mnohaja i blahaja lita.
veriaci zo Sačurova
oznamy

Duchovné cvičenia členov, kandidátov a sympatizantov Kruciaty oslobodenia človeka (KOČ)
Pozývame členov, kandidátov, sympatizantov KOČ aj
tých, ktorí majú záujem o spoznanie charizmy tohto
diela na duchovné cvičenia.
Téma: KDE NÁJDEME ŽRIEDLO OSLOBODENIA
A UZDRAVENIA?
Miesto: Rekolekčný dom otcov palotínov v Smižanoch
Termín: 20. – 22.november 2009
Začiatok: piatok o 18.00 hod.
Záver: nedeľa o 13.00 hod.
Termín prihlášok: 13.november 2009
Kontakt: Marián Kočiš: 0907 919 271; Margita Kočišová:
0914 230 271 alebo 053-4434311; email:margitakocisova@gmail.com
Jozef Heske, moderátor diakonie
oslobodenia Hnutia Svetlo-Život
Medzinárodná konferencia o slobodných
médiách v čase totalitnej neslobody
Pri príležitosti 18. výročia nežnej revolúcie zorganizovala v roku 2007 Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku konferenciu s názvom Samizdatové náboženské periodiká pred rokom
1989. Okrúhle 20. výročie je dôvodom návratu k tejto
téme, jej rozšíreniu a prehĺbeniu v dejinnom priestore
na medzinárodnej vedeckej konferencii Sloboda v čase
neslobody: Príspevok disentu a médií k pádu totality,
ktorá sa uskutoční v stredu 2. decembra od 9.00 hod.
na Katedre žurnalistiky FF KU v Ružomberku.
TK KBS
Centrum pre rodinu, Sigord (CPR-S)
13. – 15.11. Kurz Rút (pre manželské páry) (CPR-S)
– Kurz pre manželov, ktorý pomáha obnoviť a utvrdiť
manželskú lásku, pochopiť Boží plán s mužom a ženou,
prijať a vychovávať deti vo svetle Božieho slova.

27. – 29.11. Víkend pre skautské manželské páry
kontakt: kňaz Lukáš Poklemba – 0905657340
11. – 13.12. Kurz pre manželské páry poľskej
Evanj. školy sv. Marka (CPR-S)
15. – 17.01. Kurz Rút (pre manželské páry) (CPR-S)
12. – 14.02. Kurz Samuel (CPR-S) – Kurz pre manželov-rodičov o tom, ako odovzdávať vieru deťom a tým
ich vychovávať.
Kontakt: Centrum pre rodinu, Sigord (CPR-S), otec
Peter Jakub – mob.: 0904604435, email: centrum.
rodina@grkatpo.sk
Vzhľadom na veľký záujem o kurzy sa treba prihlásiť
čo najskôr.
Peter Jakub, CPR-S
Medzinárodná konferencia o pastorácii Rómov
Saleziáni dona Bosca kráčajú s Rómami – tak znie
názov medzinárodnej konferencie o pastorácii Rómov,
ktorá sa uskutoční v Košiciach 20. – 23. novembra 2009.
Hlavnou témou je Preventívny systém v rómskom svete. Viac informácií na: www.saleziani.sk/konferencia.
Víkendové a prázdninové akcie v GMC Bárka
20. – 22. november – téma: Kňaz očami mladého
človeka – otec Marek Kolesár
27. – 28. november – Život v Kristovi – nadstavba
na Kurz Filip
04. – 06. december – téma: Veda verzus viera – otec
RNDr. Jozef Voskár
11. – 13. december – Kurz Filip
27. – 30. december – Tábor sv. prvomučeníka Štefana
(2. ročník zimného pobytového tábora)
inzercia

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, ikon a zlátenie predmetov,
pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, 100%
kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakty: 035 / 659 31 39,
0905 389 162, www.reart.szm.sk
Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech a fasád
kostolov, fár a kláštorov, zrezávanie stromov. Tel.fax.:
056 / 64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Email: 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

relax

Ježiš im veľa hovoril v podobenstvách

	A	S	D	 U	L	 B P	S	 Ť P	L	O	V	L	A	 K	L

Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho
ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli.“ (Lk 10, 30)

	O	T	 Č	T	A	N	O	É	S	L	 P	E	O	E	CH	CH	 K

Poznáš podobenstvo, ktoré Ježiš rozpovedal svojim učeníkom? Hovorí o láske k blížnemu.
Istého človeka prepadli zbojníci, zbili ho, olúpili a nechali ležať na ceste. Okolo neho
prechádzali pocestní. Iba poslednému z nich sa chudáka uľútostilo a postaral sa oňho. Aj my
prechádzame okolo ľudí. A mnohí z nich potrebujú, aby sme sa na nich pozreli a skúsili pre
nich niečo urobiť.

K	V	O	 K	C	R	 I	L	A	T	A	E	D	N	R	L	R

I	R	E	E	O	 P	A	R	 K	S	Á	A	V	Á	 I	D	A
	Y	 J U	R	A	M	E	O	S	Y	C	L	Ň	V	H	 U	A
B J	H	R	O	 B	E	 B	V	O	L	E	M	 I	E	N	R

Úloha: Na obrázku je dvanásť zbojníkov, ktorí sa chystajú
prepadnúť pocestného. Skús ich čo najrýchlejšie pochytať.

P	O	R	H	A	 K	Á	O	E	 I	Š	A	 P U J	N	O
	D	A	L	 K	CH	A	R	T	S	 X	A	N	T	E	 Ž	O	T
U	A	M	E	L	T	H	M	A	 Ž	Á	N	L	L	 F	N	 U
	S	Š	Á	 I	S	N	 Ó	Á	L	T	R	 I	O	E	A	R	A
	O	 U	R	O	E	T	Y	L	E	S	T	E	R	C	N	S	 Z
	S	D	CH	V	A	R	 I K	C	E	N	A	 B	A	E	Y	E
Legenda: ADVENT, AKOSŤ, ALMUŽNA, ANJELI, ATLAS, ATÓM,
AUTOR, ÁBEL, BLUD, BOLESTI, CELA, CENA, CESTA, DUŠA, ETÁN,
ETYLESTER, EZAU, FARA, HLAS, HNEV, HOREB, HRIECH, HROB,
CHRÁM, IHLA, IMELO, JOEL, KABÁT, KABELKA, KAIN, KRST, LEKÁR,
MIER, OFERA, OSLAVA, OSTROVY, OSUD, OVOS, PAŠIE, PLASTY,
PROROK, SPEV, STRACH, URNA, VIANOCE, VLAK, ŽREB.

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

Tajničku osemsmerovky tvorí 44 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
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n Ja som bol taký zaskočený, keď som sa narodil, že
som nemohol celý rok a pol ani rozprávať.

n Smrteľne chorý pacient sa pýta sestričky: „Sestrička, mám ešte nejakú šancu?“
Sestrička odpovedá: „Nie, vy vôbec nie ste môj typ!“

10 m x 10 m

Pružiť

3

n Žena sa nahnevane pýta manžela: „Kde sa tu vzalo
toľko prázdnych fliaš?“
„Ja neviem, ja prázdne fľaše nekupujem!“

Muž

Páľava

Anglická
skratka OSN

P	O	S	H	L	V	 P F	O	A	 P	E	 K B	E	A	N

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 21: krížovka: (pozri Kol 4, 5b); osemsmerovka: Boží
duch je darcom života, ktorý nás privádza k srdcu Boha. Výherca: Demeter
Krenický z Šarišských Michalian. Zo správnych riešení vylosujeme držiteľa
knihy Drevené chrámy – Bardejov. Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO,
P.O.Box 204, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

n Mladá dáma ide do nemocnice za priateľom. Medzi dvermi stojí staršia pani, tak ju poprosí, či môže
vstúpiť.
„Púšťame len najbližších príbuzných,“ znie odpoveď.
„No veď ja som jeho sestra.“
„Teší ma,“ odpovedá pani, „ja som jeho matka.“
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n „Dedko, tak ako sa vám počúva s tým prístrojom
pre nedoslýchavých?“ pýta sa lekár pacienta.
„Výborne, pán doktor. Od tej doby, čo ho mám, som
už trikrát zmenil závet.“
slovo 23|2009
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Prvé sväté prijímanie v našich farnostiach
Remeniny

Kojšov

Ľutina

Olejníkov

Nový Ruskov

Stročín

Svidník-mesto

Orlov

