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Kláštor Svätého Ducha v Michalovciach
R
edemptoristi východného
obradu začali svoje misijné
pôsobenie medzi gréckokatolíkmi v Stropkove. Po skúsenostiach, ktoré nadobudli, začali
hľadať vhodné miesto na nový
kláštor. Takéto miesto našli
v Michalovciach, ktoré svojou
polohou umožňovali lepší prístup na všetky strany eparchie
aj na Zakarpatie. Pozemky odkúpili 2. októbra 1928 od grófa
Alexandra Sztaraya. Projekt bol
chápaný ako misijné centrum
pre územie východného Slovenska, východnú Ukrajinu a Rusko. Výstavbu kláštora štedro
podporil aj pápež Pius XI.
Po schválení projektov v septembri 1930 začala firma Rozhon s výstavbou kláštora. Základný kameň posvätil 12. októbra 1930 vladyka Petro Gebej,
mukačevský eparcha. Pod vedením „stavbyvedúceho” otca
Metoda D. Trčku bol kláštor
do roka postavený. Verejnú kaplnku v kláštore posvätil 7. septembra 1931 vikár Mukačevskej
eparchie otec Alexander Stojka

a kláštor 17. septembra1931 protoigumen redemptoristov v Haliči otec Jozef Schrijvers.
V kláštore redemptoristov
sídlilo vydavateľstvo Misionár, ktoré vydávalo vlastný časopis s názvom Misionár, rôzne knihy, brožúry v sérii Bližše ko Christu a spevníky s náboženskými piesňami. Veľmi významným dielkom z tohto obdobia je aj misijná kniha Spas
dušu svoju. Už od začiatku
otvorenia kláštora sídlil v ňom
aj noviciát. Počas druhej svetovej vojny v ňom mal kanceláriu
vikariát Mukačevskej eparchie.
Keď bolo mesto oslobodené,
v januári 1945 sovietska armáda
zriadila v kláštore svoj lazaret.
V roku 1946 bol v kláštore zriadený gréckokatolícky juvenát. Študenti, ktorí cítili povolanie k misionárskemu životu, bývali v kláštore a dochádzali do neďalekého gymnázia.
V kláštore bolo od roku 1946 aj
sídlo viceprovincialátu. Prvým
protoigumenom sa stal otec
Metod D. Trčka.

Po barbarskej noci v apríli
1950 a následnej likvidácii reholí v rokoch 1950 – 1990 kláštor
slúžil Pravoslávnej cirkvi. Bola
v ňom zriadená biskupská rezidencia. Na prízemí sídlili rôzne
úrady a tlačiareň.
V roku 1990 bol kláštor vrátený redemptoristom. Medzi prvých, ktorí sa nasťahovali do kláštora, patril otec Štefan Ištvaník, otec Michal Majovský, otec Andrej Prokopovič
a otec Ján Čuchráč. Začali svoju
činnosť duchovnými cvičeniami
a obnovami. Otec Štefan Ištvaník obnovil vydávanie časopisu
Misionár a inú publikačnú činnosť. Kláštor sa znova stal síd-

lom michalovskej viceprovincie.
Históriu kláštora písali mnohí spolubratia, ako napr. bl. mučeník Metod D. Trčka CSsR,
otec Ján Mastiliak CSsR, otec
Ján Zakopal CSsR, otec Ján Ďurkaň CSsR, otec Štefan Lazor
CSsR a iní.
Terajšie spoločenstvo tvoria
deviati členovia, ktorí sú zaangažovaní v pastorácii pri kláštore a chráme. Kláštor je aj naďalej sídlom viceprovinciálneho
predstaveného. Dvaja z otcov sú
poverení publikačnou činnosťou v redakcii Misionár. Rozvíjame kult bl. mučeníka Metoda
D. Trčku CSsR. n
Jozef Jurčenko CSsR

Kláštor Najsvätejšej Trojice v Stropkove
V

    roku 1921 bol v Stropkove založený kláštor otcov
redemptoristov na Slovensku.
Prvú komunitu tvorili rímskokatolícki a gréckokatolícki
redemptoristi, medzi nimi dnes
už blahoslavený mučeník D. M.
Trčka.
Kláštor bol centrom duchovného života, z ktorého misionári cestovali na apoštolské práce
do troch eparchii: Prešovskej,

Mukačevskej a Križevackej.
Keď bol v roku 1931 dokončený
kláštor v Michalovciach, pre
gréckokatolíckych redemptoristov kláštor v Stropkove stratil
strategický význam. V roku 1945
sa gréckokatolícki redemptoristi rozhodli, že sa opäť vrátia
do Stropkova. Postavili Chrám
sv. Cyrila a Metoda, ktorý
bol posvätený v jeseni 1945.
V rokoch 1993 – 1997 tu bol

postavený nový Kláštor Najsvätejšej Trojice.
V polovici apríla 1993 bolo
oplotené stavenisko a začalo sa so stavbou betónovej platne, na ktorej mala stáť kláštorná
budova. Keďže ju stavebná firma urobila nekvalitne, čo sa našťastie zistilo, bolo treba posilniť platňu betónovými injekciami, čím sa však čas ukončenia
stavby pretiahol. V apríli a máji
1997 sa urobili posledné práce,
aby bola stavba pripravená pre
svojich prvých obyvateľov − misionárov redemptoristov. Nový
kláštor posvätil na Púti sv. Cyrila a Metoda 20. júla 1997 generálny predstavený redemptoristov z Ríma Juan M. Lasso de la
Vega a vladyka Milan Chautur
CSsR. Popri Michalovciach sa
tak po 40-ich rokoch aj v Stropkove vytvorili podmienky
na prácu redemptoristov. Prvú

komunitu redemptoristov v novom kláštore vytvorili igumen
Štefan Vasilík, ktorý bol zároveň správcom gréckokatolíckej
farnosti v Stropkove. A zástupca
igumena Michal Roško, ktorý
spravoval aj farnosť StropkovBokša, otec Miroslav Medviď,
misionár, otec Mikuláš Tressa,
kaplán v Stropkove, otec Jozef
Vojtila, správca farnosti v Mikovej, a otec Bohumil Čelůstka,
ktorý bol na dôchodku.
Kláštor je miestom na stretnutie mládeže zo Stropkova a okolia či duchovné cvičenia. Pri kláštore pôsobí Spevácky zbor sv. Cyrila a Metoda.
V súčasnosti kláštor poskytuje
priestory na farskú pastoráciu,
duchovné cvičenia a obnovy.
Kláštorný chrám je eparchiálnym odpustovým miestom. n
Marek Kriška
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Od krstu v Jordáne po Premenenie – takýto podtitul má prvý diel knihy Svätého Otca
Benedikta XVI. Ježiš Nazaretský. Myslím,
že nejde iba o logické ohraničenie prvého
dielu, ale aj o vyjadrenie hlbšej skutočnosti, že udalosť Premenenia je určitým stredobodom Ježišovho účinkovania, ale aj nášho
obrátenia, a tiež o súvislosť medzi krstom
a Premenením. Nebeský Otec hovorí: „Toto
je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ (Mt 17, 5) Podobné slová
zazneli aj pri Ježišovom krste, ale pri Premenení sú doplnené o výzvu: Počúvajte ho!
Čo sa deje, keď človek prestane počúvať
Boha a namiesto neho počúva Zlého? Začína konať podľa Zlého, teda vchádza do hriechu. Vidíme to už pri prvom hriechu. Adam
a Eva sa skryli pred Pánom, ktorý sa prechádzal po záhrade a zavolal na Adama: „Kde
si?“ On odpovedal: „Počul som tvoj hlas
v záhrade, nuž bál som sa.“ (por. Gn 3, 8 –
10) Narúša sa, ba úplne stráca jednota človeka s Bohom. Hriech nás vzďaľuje od Boha,
oberá o život a umenšuje, až ničí lásku.
Aj každého z nás sa Pán pýta: „Kde si?
Kde sa nachádzaš? Aká je tvoja situácia?“ Liturgickým vyjadrením toho, ako Pán prechádza naším životom a hľadá nás, môže
byť v našom obrade malý vchod. Kňaz
s evanjeliárom obchádza oltár, prichádza pred kráľovské dvere a intonuje: „Premúdrosť. Stojme úctivo!“ Tento záujem
Boha o nás, jeho otázka „Kde si?“ pokračuje v ohlasovaní Božieho slova v čítaniach
a v homílii. Áno, Boh nás hľadá. Ale pretože vie, akí sme zranení hriechom a oslabení klamstvami diabla, pozýva nás k počúvaniu Božieho slova, ktoré jediné má moc priviesť nás k viere, že Boh je láska, lebo „viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo“ (Rim 10, 17). Keď počúvame Zlého, v rôznych nepriaznivých situáciách každodenného života prestávame veriť, že Boh nás
má rád. Strácame svetlo, prestávame rozumieť svojmu životu, nevieme správne interpretovať fakty našich osobných dejín, strá-

came dar rozlišovania, prestávame veriť, že
náš život sa nekončí smrťou. Keď však počúvame Božie slovo, diabol nad nami stráca moc, lebo on je otec lži, kým Božie slovo
je pravda. Ono nás vovádza do svetla, dáva
nám život. Boh nás predsa nepovolal k smrti, ale k životu.
Premenenie Pána nás chce uistiť o tejto
pravde. Preto sa Pán zjavuje v nebeskej sláve. Je to predzvesť, ba anticipácia vzkriesenia – nielen Ježišovho, ale aj nášho. Preto má pre človeka spasiteľný význam uveriť vtelenému Slovu a odovzdať mu svoj život. To sa reálne uskutočňuje pri sviatosti
krstu, v ktorej ponorením do vody zomierame hriechu a sebe, aby sa na nás zjavil Kristov život.
Ako sa v nás chce prejaviť tento nový život? Odpoveď nám dáva sám Ježiš: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci,
ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35).
Lenže krst nie je mágia. Preto Cirkev udeľuje sviatosti vždy v kontexte ohlasovania radostnej zvesti a pozýva nás slobodne ju prijať, uveriť jej a dať sa ňou viesť k dozrievaniu
v láske, k plnému zrealizovaniu nášho krstu.
Benedikt XVI. hovorí, že krst je proces znovuzrodenia, pri ktorom sa otvára nový rozmer života.
Sv. Ján ako jediný z evanjelistov pri opise Poslednej večere nespomína premenenie
chleba a vína na telo a krv Ježiša Krista, ale
píše o inej premene – o premene Kristových
učeníkov. Boh má moc premeniť nás v nové
stvorenia v Kristovi, ktoré budú schopné
lásky. Premenenie Pána je pre nás pozvaním
k nášmu premeneniu do slávy Božích detí,
k nášmu obráteniu, na ktoré nás disponuje
krst, ktorý Cirkev vkladá do ohlasovania Božieho slova. Počúvajme ho a uverme mu!

ThDr. Ľubomír Petrík, PhD.
kancelár a hovorca ABÚ v Prešove

POMOC časopisu SLOVO
OBETiam povodní na slovensku
Časopis Slovo vychádza teraz výnimočne ako dvojčíslo 16/17. Ušetrené financie
budú použité na zmiernenie následkov povodní na východnom Slovensku.
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n Vedecká konferencia Manželka kňaza – kým je? Miesto a úloha služobníčky v živote Cirkvi
a farnosti sa uskutočnila 8. – 10.
júla na pôde ľvovského duchovného
seminára Svätého Ducha s požehnaním vladyku Ľubomyra Huzara,
hlavy Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi. (www.ugcc.org.ua)
n 5. svetový samit náboženstiev
v kanadskom Winnipegu sa začal 21. júna. Zúčastnilo sa na ňom 80
náboženských lídrov z celého sveta,
medzi nimi kresťania rôznych denominácií, židia, moslimovia, budhisti,
hinduisti a pod. Medzi hlavné témy
patrili ľudské práva, náboženská sloboda, obmedzenie chudoby, udržateľné prostredie, mier a bezpečnosť.
n Slovenskí a maďarskí pútnici sa zúčastnili na modlitbovom
dni v Mátraverebély-Szentkúte 26. júna, aby sa zjednotili v modlitbe k Božej Matke, uctievanej ako
Patrónka Slovenska a Veľkopani Maďarov. Stretnutie sa uskutočnilo pod
vedením arcibiskupa kardinála P. Erdöa a slovenských biskupov Mons.
Františka Tondru a Mons. Rudolfa Baláža.
n Prvý zo série webinárov (on-line seminárov) Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi na tému Jednota medzi pravoslávnymi a gréckokatolíkmi v teologickej vízii patriarchu J. Slipého sa uskutočnil 29. júna.
(www.ugcc.org.ua)
n Novým predsedom Pápežskej
rady na podporu jednoty kresťanov sa stal Mons. Kurt Koch, doterajší biskup Bazileja. Na tento
post ho Benedikt XVI. vymenoval 1.
júla, čím nahradil kardinála Waltera Kaspera, ktorý z postu rezignoval
pre vysoký vek.
n Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda
5. júla o 15.00 hod. celebroval gréckokatolícky biskup Mons. Ladislav
Hučko, apoštolský exarcha, Liturgiu
sv. Jána Zlatoústeho vo velehradskej
bazilike. (Pražský exarchát)
n Seminár o diskriminácii náboženstva v Bruseli pod názvom Úloha veriacich v boji proti diskriminácii
a osočovaniu náboženstva sa konal
14. júla na európskej úrovni. Organizovala ho Rada európskych biskupských konferencií (COMECE).
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Jacques Philippe hosťoval
na charizmatickej konferencii v Brne
Na katolícku charizmatickú konferenciu do Brna prišlo takmer 6-tisíc ľudí z rôznych
častí Moravy, Čiech a Slovenska.
„Ide o pomerne ojedinelú akciu
svojho druhu, pretože v Európe
sa podobné stretnutie koná len
vo Veľkej Británii, v menšom
rozsahu vo Francúzsku a Taliansku, a podobné konferencie
prebiehajú v USA,“ uviedol organizačný tím konferencie.
21. ročník konferencie
s mottom Uvidel ho a bol pohnutý súcitom sa konal na brnianskom výstavisku od 7. do 11.
júla. Motto vystihovala tiež
konferenčná ikona od Jindry
Hubkové nad pódiom. Súčasne
prebiehal osobitý program konferencie pod vedením pedago-

gičky Kláry Domskej aj pre niekoľko stoviek detí.
Pontifikálnou bohoslužbou otvoril konferenciu v Katedrále sv. Petra a Pavla na Petrove v Brne brniansky biskup
Vojtěch Cikrle. Záverečnú bohoslužbu 11. júla viedol biskup
František Radkovský v areáli výstaviska.
Tohto roka na konferenciu
prijal pozvanie francúzsky kňaz
Jacques Philippe, známy exercitátor a autor niekoľkých kníh
z komunity blahoslavenstiev,
ktorý hovoril na tému Dvojjediná láska. Ďalšími pozvanými
hosťami konferencie boli predstavený Rehole karmelitánov
v Českej republike P. Vojtěch
Kodet, poľský kňaz žijúci v Čes-

kej republike Bogdan Stepien,
generálny vikár Královohradeckej diecézy Mons. Tomáš Holub, koordinátorka charizmatického hnutia v Katolíckej cirkvi
v Českej republike Kateřina
Lachmanová, riaditeľ Pastoračného strediska v Prahe P. Aleš
Opatrný, lekárka Marie Svatošová a psychológ Josef Zeman.
Na konferencii nechýbala adorácia, modlitba za uzdravenie a požehnania. Program
spestril koncert chvál vynikajúceho anglického speváka a gitaristu Johna de Jonga a konferenčnej kapely Chapela. Budúci ročník konferencie sa v Brne
uskutoční 6. – 10. júla 2011. (TS
ČBK)

Veriaci putovali na Svätú Horu
Prvá celoexarchátna púť českých gréckokatolíkov na Svätú Horu sa uskutočnila 26. júna.
Zúčastnilo sa na nej asi 200 veriacich z celých Čiech a Moravy.
Prišli skupiny so svojimi kňazmi z Brna, Chomutova, Tachova, Ústí nad Labem, Plzne, Českých Budějovíc a najväčšia skupina z Prahy. Slávnostnú liturgiu pred zázračnou soškou, ktorá sa na tomto mieste uctieva už
viac než 700 rokov, za účasti desiatich kňazov slúžil apoštolský
exarcha Mons. Ladislav Hučko.
Ku kráse liturgie prispeli aj dva
zbory z Prahy. Celá púť vyznela
ako vďakyvzdanie Bohu na prí-

hovor Matky Božej za stálu
ochranu a prosba za ďalší rozvoj

Gréckokatolíckej cirkvi v Českej
republike. (Pražský exarchát)

Nepovoliť homosexuálne manželstvo
nie je porušením ľudských práv
Rozhodol o tom 24. júna Európsky súd pre ľudské práva vynesením rozsudku v prospech Rakúska pomerom štyroch hlasov
proti trom. Žiadosť bola prezentovaná dvomi rakúskymi občanmi − Horstom Michaelom
Schalkom a Johannom Franzom
Kopfom, ktorým úrady opätovne neudelili povolenie na uzavretie manželstva.
Žiadatelia trvali na tom, že
bolo porušené ich právo zoso-

bášiť sa v súlade s článkom 12
Európskeho dohovoru o ľudských právach a vyjadrili, že
sa cítia diskriminovaní vo svojom práve vytvoriť rodinu. V Rakúsku bol tento rok zavedený
zákon o registrovanom partnerstve, ktorý nepriznáva homosexuálnym párom rovnaké práva,
aké sú priznávané heterosexuálnym párom.
V rozsudku, ktorý odobruje
dôvody štátu Rakúsko, sa uvá-

dza, že štáty nie sú povinné
na základe Európskeho dohovoru o ľudských právach umožniť prístup k manželstvu párom
rovnakého pohlavia. Sudcovia
okrem toho poukázali na to, že
v Európe neexistuje konsenzus
v súvislosti so spomenutou záležitosťou a posúdenie prináleží národným autoritám. Proti
rozhodnutiu sa možno odvolať
do troch mesiacov.
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Vladyka Džudžar navštívil Slovensko
Na týždennú návštevu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku prišla pod vedením apoštolského exarchu vladyku Juraja
Džudžara delegácia z Apoštolského exarchátu Srbska a Čiernej Hory. Spolu s vladykom Jurajom ju tvoria siedmi kňazi,
medzi ktorými sú aj viac rokov
v Srbsku pôsobiaci Slováci otec
Anton V. Turčanik OSBM a otec
Jozef Selín.
Košice
Delegáciu zo Srbska po spoločnej modlitbe v kaplnke rezidencie privítal 21. júna v dopoludňajších hodinách vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Vzácnym hosťom predstavil pracovníkov eparchiálnej
kúrie a oboznámil ich s krátkou históriou miestnej cirkvi.
Vzájomný rozhovor prebiehal
v uvoľnenej atmosfére a dotýkal
sa výmeny informácií o Cirkvi
a ekumenickom spolužití v Srb-

sku, ako aj situácie na Slovensku. Delegácia navštívila aj novovymenovaného košického
otca arcibiskupa Bernarda Bobera, prezrela si Dóm sv. Alžbety, dominikánsky chrám i gréckokatolícku katedrálu. Popoludní navštívili gréckokatolícky
Chrám sv. Petra a Pavla na Sídlisku Terasa pre jeho vzácny
ikonostas. Ako uviedol vladyka
Juraj, cieľom púte po sakrálnych
skvostoch východného Slovenska je poďakovanie za prežitý Rok kňazov a duchovné povzbudenie. Vo svojom programe mala návšteva zahrnutú aj
návštevu pútnického Klokočova
a Zemplínskej Teplice, z ktorej
pochádzajú pôvodní obyvatelia
byzantského obradu, presťahovaní na územie Srbska pred asi
260 rokmi. (Michal Hospodár)
Prešov
Súčasťou návštevy bolo aj
stretnutie s vladykom Jánom

Babjakom SJ a veriacimi v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Uskutočnilo sa 21. júna večer. Spolu slávili archijerejskú
svätú liturgiu, pri ktorej sa prihovoril vladyka Ján, ktorý hostí
srdečne pozdravil a vyjadril radosť z tohto stretnutia. Prešovský arcibiskup a metropolita sa
v homílii vrátil ku kňazskému
roku a hostí oboznámil aj s tým,
ako sme ho prežívali v Prešovskej archieparchii. Vladyka Juraj s dojatím ďakoval za spoločné liturgické slávenie a zdôraznil, že patríme do jednej Cirkvi,
podobne prežívame svoj duchovný život, máme podobné
zvyky. Je zaujímavé a milé, že až
dodnes si zachovali svoj rodný
jazyk, ktorý je v podstate zemplínskym nárečím. Súčasťou ich
programu je aj návšteva pútnických miest v Ľutine a Litmanovej. (Ľubomír Petrík)

Radostným dňom pre Košickú eparchiu sa stala sobota 26.
júna. V tento deň vladyka Milan Chautur vysvätil štyroch nových kňazov pre službu tejto
miestnej cirkvi. Sviatostnú pečať kňazstva v košickej katedrále prijali diakoni Milan Diheneščík, Jaroslav Lajčiak, Pavol Mihajlo a Emil Zorvan. Pred
slávnosťou miestny farár Pavol
Bardzák predniesol liturgickú
katechézu pre veriacich o jed-

notlivých obradoch vysviacky.
Archijerejskú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, košický
eparcha. Prítomní boli aj protosynkel eparchie Vladimír Tomko, rektor seminára z Prešova
Marek Rozkoš, melchitský archimandrita Dr. Štefan Koster
z Eichsttätu, bývalý špirituál dvoch svätencov, principáli a ďalší kňazi. Vladyka Milan
vyzval novokňazov, aby si vážili dar povolania a nikdy sa ne-

stotožnili so štýlom života tohto
sveta.
V radostnej atmosfére vyjadril na konci slávnosti za všetkých svätencov vďaku
Bohu Jaroslav Lajčiak. Záverečné mnoholitsvije v podaní katedrálneho zboru pod vedením
Lucie Lovašovej dalo bodku
za duchovnou slávnosťou. (Michal Hospodár)

Košická eparchia má štyroch novokňazov

V Bárke sa mladí stretli na festivale
Po prvýkrát sa v mládežníckom
zariadení GMC Bárka v Juskovej

Voli uskutočnil festival gospelových skupín a mládežníckych

zborov. V sobotu 26. júna sa
predstavilo 10 skupín (Belcanto angels, Agatangel, F1, Anjelské srdce, Nika, F6, Dik Junior,
Milenky band, Anastasis, Other
face) a Vlado Špurek prítomných pobavil i poučil svojím hereckým umením. Celý program
moderovala Beáta Baranová a so
svojím evanjelizačným vstupom sa prihovoril Peter Lipták. Na tomto prvom Bárkafeste sa zúčastnilo 110 účinkujúcich a vyše 200 divákov. (Michal
Galmus)

n Farnosť Mikulášová navštívil
otec Miroslav Čajka CSsR. Na pozvanie miestneho správcu farnosti v nedeľu 6. júna spolu s veriacimi
slávil sv. liturgiu a predniesol homíliu, v ktorej zdôraznil dôležitosť Eucharistie, ktorá je sviatosťou pre večný život. (Peter Tkáč)
n Po miestach zasvätených Presvätej Bohorodičke putovali 19.
júna veriaci z farnosti Hažín
nad Cirochou. Spolu s otcom Rastislavom Bakom si cestu autobusom spríjemnili modlitbou ruženca
a mariánskymi piesňami. Prvou zastávkou bola ľutinská Bazilika Zosnutia Panny Márie, kde sa zúčastnili na archijerejskej svätej liturgii
pri príležitosti stretnutia prvoprijímajúcich detí s otcom arcibiskupom
Mons. Jánom Babjakom. Potom pokračovali v ceste na litmanovskú
horu Zvir. Rozjímavou krížovou cestou s jednotlivými zastaveniami vyšli až k domčeku. Po ďakovnej modlitbe k Panne Márii za dar sily, vytrvalosti, za pokoj v rodinách občerstvení vodou z prameňa ukončili svoju púť záverečnou modlitbou
k Božiemu milosrdenstvu. (Anna
Ferjaková)
n Mediálna púť 2011 bude v Šaštíne. Rozhodla o tom v Bratislave
v pondelok 28. júna na svojom riadnom zasadnutí Rada KBS pre spoločenské oznamovacie prostriedky.
Členovia rady na zasadnutí zhodnotili 1. ročník udeľovania Ceny Andreja Radlinského. Udeľovanie ceny
a jej laureáti našli pozitívny ohlas
u odbornej i laickej verejnosti. Rada
sa zhodla, že treba v tejto aktivite
pokračovať. Členovia zhodnotili aj
priebeh 2. mediálnej púte, ktorá sa
uskutočnila tento rok v máji v Banskej Bystrici. Po diskusii sa dohodli,
že budúci ročník sa uskutoční ako
súčasť Svätodušnej púte v Šaštíne 11.
a 12. júna 2011.
n Vladyka Ján navštívil Jarabinu. Do tejto farnosti zavítal arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak na pastoračnú návštevu 29. júna,
na sviatok sv. Petra a sv. Pavla. Potešil srdcia jarabinských veriacich,
pretože vo farnosti bol po prvýkrát.
Vo svojej homílii vyzdvihol dôležitosť kríža v živote kresťana. Na záver
archijerejskej liturgie vyslovil radosť
z cirkevného spevu, za čo poďakoval
kantorovi. Miništrantom zasa vy-
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jadril vďaku za zvládnutie náročného posluhovania pri slávnostnej svätej liturgii. Vyvrcholením pastoračnej návštevy bolo spoločné stretnutie
s členmi hospodárskej rady, kde bol
v družnom rozhovore oboznámený
so súčasným stavom farnosti. (veriaci z Jarabiny)
n Staré Hory spravujú bratia bosí
karmelitáni. Na tomto pútnickom
mieste Banskobystrickej diecézy spoločenstvo bosých bratov Preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel začalo pôsobiť 1. júla 2010. Svätá omša
pri príležitosti ich uvedenia do života miestnej farnosti bola v ten istý
štvrtok 1. júla a celebroval ju provinciál bosých karmelitánov p. Andrzej
Ruszala OCD.
Bosí karmelitáni, ktorí pôsobia
na Slovensku, organizačno-právne
prislúchajú ku Krakovskej provincii
v Poľsku.
n Petíciu proti výstavbe megakasína podpísalo už vyše 120-tisíc
občanov
Petičný výbor proti výstavbe megakasína na Slovensku oznamuje, že
k 1. júlu 2010 sa zozbieralo pod petíciu 124-tisíc podpisov. Do nového
parlamentu by mala byť predložená
po letných prázdninách 2010, zbieranie podpisov naďalej pokračuje. Ako
uvádzajú organizátori petície, jej aktuálnosť je v súčasnosti ešte naliehavejšia, nakoľko investor sa nevzdáva a pokračuje v prípravných prácach
na vybudovanie megakasína. Viac informácií na www.peticia.sk/megakasino.
n Detská univerzita Katolíckej
univerzity v Ružomberku sa začala
v pondelok 5. júla slávnostnou imatrikuláciou nových študentov. Školské
lavice za vysokoškolskú aulu vymenilo tento rok vyše 60 školákov z celého
Slovenska vo veku do 7 do 14 rokov.
Pre malých vysokoškolákov pripravili organizátori bohatý program simulujúci skutočný život na univerzite.
Jeho súčasťou sú prednášky a cvičenia, za absolvovanie ktorých zbierajú
školáci kredity do indexov.
n Letný tábor pre deti a mladých
z rodín príslušníkov a občianskych zamestnancov PZ a MV SR
z Prešovského a Košického kraja navštívil 9. júla 2010 ordinár OS
a OZ SR Mons. František Rábek. Pre
takmer stovku detí ho zorganizovali
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V prešovskej katedrále sa uskutočnila odpustová slávnosť
Sv. Ján Krstiteľ je nebeským patrónom nielen gréckokatolíckej
katedrály v Prešove, ale aj Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Pri príležitosti sviatku jeho narodenia sa v nedeľu 27. júna v Prešove uskutočnila archieparchiálna odpustová slávnosť.

Archijerejskej svätej liturgii
predsedal vladyka Ján Babjak SJ
a homíliu predniesol otec Štefan Paločko, pedagóg na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Vychádzal z evanjeliovej
skutočnosti, že sv. Ján Krstiteľ
bol veľký pred Pánom. My však

často túžime byť veľkí, slávni, uznávaní v očiach tohto sveta. Pozval veriacich, aby túžili byť veľkí pred Pánom. V závere liturgickej slávnosti prešovský farár a protopresbyter Daniel Galajda zablahoželal vladykovi Jánovi k meninám. (Ľubomír Petrík)

V Stakčíne sa stretli kňazské rodiny
27. júna popoludní sa v Stakčíne
stretli kňazské rodiny Sninského protopresbyterátu. Po úvodnej modlitbe ruženca, prečítaní a rozjímaní nad Božím slovom a svadbe v Káne galilejskej protopresbyter Sninského protopresbyterátu otec Maroš Prejsa predniesol krátku katechézu o nevyhnutnosti žiť slová Svätého písma v živote manželov a rodín. Po katechéze nasledovala spoločná
diskusia a vzájomné rozhovo-

ry kňazov a manželiek. Príjemným spestrením bol duchovný

program a vystúpenie detí. (Miriam Šofranková)

V Sečovciach po bratsky oslávili sviatok svätých vierozvestov
V predvečer cyrilo-metodského
sviatku 4. júla sa začala v Sečovciach na Zemplíne nová tradícia. Na Námestí sv. Cyrila a Metoda, pri súsoší oboch bratov
umiestnenom symbolicky medzi dvoma chrámami, sa stretli veriaci obidvoch katolíckych
obradov. Večernú eucharistickú liturgiu v západnom obrade tu prišiel sláviť otec arcibiskup Mons. Bernard Bober z Košíc spolu s vladykom Milanom
Chauturom, košickým eparchom. Atmosféru vzájomnej
jednoty v Kristovi umocnil svojou kázňou vladyka Milan, keď
pripomenul jednotiaci prvok
cyrilo-metodskej misie. „Cyril a Metod boli vlasťou i obradom Byzantínci. To, čo im bolo
vlastné, ponúkli aj našim predkom, ale vedeli rešpektovať aj
kresťanský Západ. Vo svojej misii všetko podriadili najvyššiemu dobru – zvestovaniu Krista.
A robili to rečou lásky.“ Vladyka pripomenul, že hnev, nenávisť či rozdvojenie ničia šťastný
život človeka v každej, aj tej na-

šej dobe. Otec arcibiskup Bober
na záver vyjadril potešenie nad
dobrým spolunažívaním miestnych farností a tiež ich spoluprácou s mestským úradom
v zastúpení primátorky Moniky Bérešovej. Duchovne hlbokú slávnosť sprevádzali spevom
zbory obidvoch katolíckych farností. Program večera pokračoval rozprávaním na tému výročia likvidácie Gréckokatolíckej
cirkvi v roku 1950. Popri odbornej časti diskusie vydali autentické svedectvo svojich spomienok vtedajší bohoslovec otec
Michal Vasiľ a dve rehoľné sestry baziliánky. Záver večera patril koncertu gospelových hudobných skupín otca Petra Milenkyho a Kerygmy.
Sviatočné dopoludnie 5. júla
otvorila na sečovskom námestí cyrilo-metodská akadémia
v podaní zboru Chryzostomos
z Vranova nad Topľou. Predchádzala archijerejskej liturgii, ktorú slávil vladyka Milan Chautur s vladykom Jánom Babjakom, prešovským arcibisku-

pom a metropolitom, a prítomnými kňazmi. V kázni vladyka Ján pripomenul evanjeliový
obraz svetla na svietniku, ktorý nemožno ukryť. Tak ani žiaru svetla viery, zažatú v misii
Solúnčanov, nemožno ukryť,
lebo svieti aj po tisícročí. „Cyril bol tou veľkonočnou sviecou,
ktorá sa rýchlo strávila v službe
evanjelizácie Slovanov. Metod,
múdry, pokorný a obetavý biskup, vedel aj trpieť pre zachovanie slovanskej cirkvi.“ Vladyka Ján varoval pred životom bez
viery v Boha, na ktorý doplatili už mnohé národy. Medzi zástupom tisícky veriacich bola aj
generálna matka sestier baziliánok Miriam Claire Kovallová OSBM z Ríma, členovia vojenského a špitálneho Rádu sv.
Lazára z Jeruzalema (komenda
Košice) a ďalší hostia.
Eparchiálny odpust zakončilo mnoholitstvije Svätému Otcovi, pastierom miestnej cirkvi
i všetkým prítomným. (Michal
Hospodár)
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Bratislava privítala vladyku Hučka
V nedeľu 27. júna sa konala eparchiálna odpustová slávnosť ku cti sv. apoštolov Petra a Pavla, patrónov Bratislav-

Ladislavom Hučkom, apoštolským exarchom Gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike z Prahy, ktorý predniesol ho-

skej eparchie, v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave. Archijerejskú svätú liturgiu slúžil
bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák s kňazmi eparchie
a hosťom – biskupom Mons.

míliu. Liturgickú slávnosť svojím spevom obohatil Chrámový
zbor Chrysostomos pod vedením Ing. Petra Plška.
Biskup Hučko sa vo svojej homílii zameral na sv. Petra a Pavla, velikánov kresťanstva, nazývaných tiež kniežatá apošto-

lov a stĺpy Cirkvi. Ako zdôraznil,
títo apoštoli „boli poverení hlásať evanjelium a plnili to bezo
zvyšku. I my biskupi a kňazi,
ale vlastným spôsobom aj každý
veriaci sme poverení hlásať radostnú zvesť predovšetkým životom, ale tiež nesmieme zanedbávať hlásať ho slovom... Je
dôležité a nutné, aby bola zachovaná kontinuita zvereného posolstva. Ináč by sa prerušila niť, ktorá vedie od apoštolov až po dnes a je zárukou istoty a pravdy hlásania. Kde chýba
kontinuita, tam sa ľahko končí
v chaose“.
Biskup Hučko podčiarkol, že
najprirodzenejším prostredím
na odovzdávanie viery je harmonická rodina. Iba tá náboženská výchova má šancu prinášať hojné plody, ktorá sa začína
i končí v prirodzenej a harmonickej rodine. (Stanislav Gábor)

V Banskej Bystrici si uctili biskupa Gojdiča
11. júla 2010 slávili gréckokatolícki veriaci v Banskej Bystrici
odpustovú slávnosť k cti bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča. Pozvanie na odpust prijal bratislavský eparcha Peter Rusnák.
Spolu s vladykom Petrom slávili archijerejskú liturgiu otec
Peter Sabol, kancelár a tajomník eparchu, otec Marián Sabol,
banskobystrický dekan z Tel-

gártu, otec Ján Sabol, duchovný správca zo Zvolena, a domáci farár otec Ján Krupa. Domáce farské spoločenstvo veriacich
povzbudili svojou prítomnosťou
aj hostia z gréckokatolíckej farnosti vo Zvolene.
Slávnosť sa začala Molebenom k blaženému Pavlovi Petrovi Gojdičovi a vyvrcholila slávením archijerejskej liturgie.

Vladyka Peter v homílii zdôraznil, aby sme zlo neoplácali zlom, ale láskou podľa vzoru
svedectiev zo života blaženého
biskupa mučeníka. Po svätej liturgii sa päťdesiat veriacich zúčastnilo na spoločnom farskom
obede s vladykom Petrom v reštaurácii, ktorá patrí jednej z veriacich. (Ján Kruppa)

Prešovský arcibiskup sa zúčastnil na púti vojakov
Už po trinástykrát sa 11. júla zišli
pri Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla, nachádzajúcom sa vo
vojenskom výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou, príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky spolu so svojimi blízkymi, ale s nimi aj veriaci z Humenného, Kamenice
nad Cirochou, Hažína, Modrej
a Dlhého nad Cirochou, aby pri
slávnostnej liturgii velebili Pána
Boha, ktorý svojou dobrotou
uchránil svoj chrám pred totálnym zničením. Pred trinástimi rokmi vojaci zrekonštruovali
hrubú stavbu chrámu, vymenili okná a opravili strechu. Kaž-

dý rok sa pri obnovenom chráme na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla slávi odpustová slávnosť. Tohtoročná slávnosť však
bola výnimočnejšia, lebo arcibiskup a metropolita Prešovskej eparchie Mons. Ján Babjak
v prítomnosti generality Ozbrojených síl SR v rámci programu posvätil drevený liturgický
priestor, ktorý postavili vojenskí lesníci z Kamenice nad Cirochou. Na slávnosti sa zúčastnilo
takmer 400 veriacich, vojenskí
kapláni Ordinariátu OS a OZ
SR npor. Mgr. Ján Szakala z Trebišova a mjr. Dr. Jozef Michalov
z Prešova, kňazi Humenského

dekanátu a zvlášť rodáčka z Valaškoviec, ktorá tesne pred vysťahovaním obce prijala sviatosť
krstu vo valaškovskom chráme.
Obec bola vysťahovaná z dôvodu výstavby vojenského výcvikového priestoru v roku 1937.
Po slávnostnej liturgii si prítomní veriaci uložením vencov
ku krížu a pamätníku na miestnom cintoríne a modlitbou panychídy pripomenuli pamiatku tragicky zosnulého slobodníka Vladimíra Zlatníckeho, príslušníka 21. mechaniz. práporu
v Trebišove, ktorý prišiel o život
v roku 2007 počas výcviku vo
VVP Kamenica nad Cirochou.

policajné farnosti v Prešove a Košiciach v spolupráci s krajskými riaditeľstvami v Prešove a Košiciach. Pod
vedením policajných kaplánov policajného dekanátu Východ mjr. Martina Juraška, mjr. Marka Storošku
a kpt. Marcela Gábora od 4. do 11.
júla sa rekreovali pri brehoch Zemplínskej Šíravy v letnom detskom
tábore, v účelovom zariadení Energetik. Piaty ročník bol v tomto roku
obohatený aj o charitatívny prvok,
keď sa na ňom mohli zadarmo zúčastniť aj deti zo zaplavenej obce
Ždaňa, ktorých rodičia sa v súčasnosti musia vyrovnávať so škodami spôsobenými nedávnymi povodňami.
n V rámci kampane Prázdninuj
na Slovensku pripravila Slovenská agentúra pre cestovný ruch
v spolupráci s Rádiom Lumen
prezentáciu najzaujímavejších
turistických atraktivít slovenských regiónov. Počas celého leta
v relácii Hobby magazín, ktorá sa
vysiela každú sobotu o 14.00 v premiére a v nasledujúci piatok o 11.05
v repríze, vás pozveme na návštevu atraktívnych miest i na najväčšie
podujatia v danom regióne. Cieľom
relácií je upriamiť pozornosť na známe i menej známe turistické ciele.
n Prvý ročník benefičného ekumenického festivalu sakrálnej
piesne pod názvom Aby všetci jedno boli sa konal 5. – 6. júna na štyroch miestach – v Brezne, Revúcej,
Telgárte a Vernári.
Na programe sa zúčastnil aj prešovský Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa, ktorý otvoril 1. festivalový koncert v gréckokat. Chráme Najsvätejšej Trojice v Telgárte. Sobotňajší
program pokračoval galakoncertom
v Dome kultúry v Telgárte.
V nedeľu 6. júna program pokračoval bohoslužbami v jednotlivých
chrámoch, kde účinkovali zúčastnené zbory rôznych vierovyznaní
– rímskokatolíci, evanjelici, pravoslávni, gréckokatolíci, baptisti. Vyvrcholením festivalu bol 2. festivalový koncert, ktorý sa konal v rímskokatolíckom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brezne. Organizátori festivalu si okrem myšlienky ekumenizmu vytýčili aj humanitné zameranie tejto akcie – benefíciu v spojení s nadáciou Dobrý anjel. (Valéria Hricovová)
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50 rokov
od narodenia pre nebo

P

rešovská katedrála sa
stala miestom výročnej
archieparchiálnej odpustovej slávnosti k cti blaženého Pavla Petra Gojdiča priamo v deň 50. výročia jeho mučeníckej smrti. Na tejto odpustovej slávnosti, kde sme si pripomínali aj 122. výročie narodenia tohto mučeníka Gréckokatolíckej cirkvi, sa okrem veriacich a rehoľníkov zúčastnilo
niekoľko desiatok kňazov tak
z Prešovskej archieparchie, ako
aj z Košickej eparchie spolu
so svojimi protopresbytermi.
Slávnosti predsedal košický
eparcha Mons. Milan Chautur
CSsR spolu s emeritným pražským pomocným biskupom Jánom Eugenom Kočišom. Spolu s nimi pri oltári koncelebrovali odpustovú svätú liturgiu aj
košický protosynkel Vladimír
Tomko, bývalý prešovský protosynkel Marcel Mojzeš, viká-

ri Prešovskej archieparchie Juraj Popovič a Daniel Dzurovčin, ako aj predstavení oboch
mužských gréckokatolíckych
reholí.
V úvode svätej liturgie vladyka Milan vyzdvihol význam
tohto dňa ako dňa narodenia
blaženého biskupa Pavla Petra
Gojdiča nielen pre tento svet,
ale najmä pre nebo. Zdôraznil,
že k tomuto druhému narodeniu je povolaný každý kresťan.
Práve na spôsob, ako sa narodiť pre nebo, poukázal vladyka Milan aj vo svojej homílii. Na úvod vyjadril osobné
svedectvo. Keď ako desaťročný
chlapec dostal obrázok biskupa Gojdiča, hneď si všimol jeho
asketickú tvár. No nevnímal
ho ako svätca, lebo mu chýbala
svätožiara. A tak obrázok jednoducho založil do modlitebnej knižky. „My ale musíme vyrásť z detskej naivity,“ zakončil.

„Svätosť je stav mysle a vôle
človeka, ktorá je uspôsobená jedným smerom, smerom k Bohu,“ dodal. Následne pripomenul vývoj kňazského povolania u blaženého Pavla od jeho vstupu do seminára,
rehole i prijatie biskupskej vysviacky. Spomenul slová blaženého Pavla, ktorý o tomto svojom poslednom povolaní často
hovorieval, že bol vybratý preto, lebo nebolo iného slobodného kňaza, keďže všetci múdri si
vybrali spoločnú cestu kňazstva
a manželstva. Práve tieto slová
podľa vladyku Milana svedčia
o jeho svätosti. „Pokora je pravda. Ten, kto o sebe skromne
zmýšľa, má pravdu,“ dodal.
Zdôraznil snahu blaženého Pavla Gojdiča o svätosť jemu
zverených veriacich. Podľa blaženého sa duchovný život dá
prehĺbiť iba vstupom do Božích tajomstiev (sviatostí). Prá-

ve preto blažený Pavel zavádzal
vo farnostiach prvé piatky, aby
tak napomohol spáse ľudu pod
Karpatami.
Rovnako rozmýšľal, ako
uplatniť Rímom schválený liturgický ústav. Mal obavy z následkov takéhoto kroku pri práve prebiehajúcej pravoslavizácii, a tak sa radil s redemptoristom blaženým Metodom Dominikom Trčkom, „ako sa vrátiť k tradícii východných cirkví
tak, aby sa veriaci ľud nedostal
do vnútornej dilemy“. Bol iniciátorom duchovných misií otcov
misionárov, ktoré povzbudzovali veriacich, a tak ich posilňovali pred blížiacou sa tragédiou
Gréckokatolíckej cirkvi. Keď ho
pred šestdesiatimi rokmi mocní vtedajšieho sveta brali do väzenia, dobre vedeli, že ak ho
donútia prestúpiť na pravoslávie, získajú veľa.
„Ale svätosť je trvalý stav
mysle a vôle človeka, ktorý vie,
komu uveril,“ pripomenul vladyka Milan. Po zatknutí nasledovalo mučenie a manipulácia vo väzení. Napriek tomu bol
blažený Pavel veľkou autoritou
pre väzňov. Vladyka Milan spomenul aj stretnutie s jedným
z väzňov v Banskej Bystrici. Ten
mu povedal: „Videl som biskupa Pavla modliť sa a bol som
prekvapený, lebo jeho nohy sa
nedotýkali zeme.“
Na to vladyka Milan dodal:
„Svätosť nie je záležitosťou jedného dňa. Takúto svätosť mal
biskup Pavel.“ Zároveň zdôraznil, že jeho dielo v Gréckokatolíckej cirkvi nemohla premôcť
ani mašinéria komunistickej
moci. A práve túto svätosť Boh
potvrdil aj tým, že splnil biskupovi Pavlovi jeho prosbu, aby
odišiel z tohto sveta v deň, keď
sa pre tento svet narodil. Na zá-
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ver homílie vyzval vladyka Milan veriacich slovami: „A taj si
aj my zachovajme trvale svoju myseľ pri Bohu. A to aj cez
prostriedky, ktoré zdôrazňoval
svätý Pavel Gojdič. Prosme blaženého Pavla aj našu nebeskú
Matku, aby sme mali dosť síl žiť
svoj život vo vernosti Bohu aj
v duchu hesla Pavla Petra Gojdiča Boh je láska, milujme ho“.
Na záver liturgie vladyka Milan pripomenul ešte jedno zaujímavé svedectvo z Ruských
Peklian. Do stromu, na ktorom sa blažený Pavel ako chlapec hral, v deň jeho smrti udrel blesk a zničil ho. „Z jeho koreňa však vyrástli nové ratolesti.“ Podľa vladyku Milana je
toto príbeh aj Gréckokatolíckej
cirkvi, ktorá po likvidácii ponúkla nový život a dnešní veria-

ci majú zodpovednosť za tento
život vo svojich farnostiach.
Slávnosť sa skončila poďakovaním mitroforného protojere-

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV,

ja Marcela Mojzeša za povzbudivé slová o svätosti a po speve
pápežskej hymny a mnoholitstvií počas myrovania nasledo-

val ešte Moleben k blaženému
Pavlovi Gojdičovi. n

farnosť Zosnutia presvätej Bohorodičky

VÁ S

Juraj Gradoš

KLOKOČOV

P O Z ÝV A

na celoeparchiálnu odpustovú slávnosť

14. – 15. AUGUSTA 2010

ia
k sviatosti zmieren
Možnosť pristúpiť
nedeľu od 06.30 h.
v
a
h.
.00
24
do
h.
farskom úrade
v sobotu od 16.30
Gréckokatolíckom
môžete získať na
8.
90
5
Bližšie informácie
10
11
09
v Klokočove, tel.:

SOBOTA 14. au
gusta 2010
16.00 Deviata ho
dinka a Malá večie
reň
17.00 Malé svät
enie vody
18.00 Mládežníc
ky program (sku
pina Agatangel)
19.15 Mládežníc
ky ruženec
20.00 Archijere
jská svätá liturgia
,
odovzdávanie dip
lomov, dialógy,
Peter a Terézia
Marettovci (form
ácia dospievajúcic
23.00 Veľká večie
h v rodine)
reň s lítiou
NEDEĽA 15. augu
sta 2010
01.00 Eucharist
ická poklona
01.30 Polnočnica
02.30 Prosebný
kánon – Paraklis
03.30 Panychída
04.00 Akatist k
presvätej Bohoro
dičke
05.00 Utiereň a
Prvá hodinka
07.30 Svätá litur
gia (starosloviens
ka)
09.00 Tretia ho
dinka
09.30 Ruženec
10.00 Archijerejsk
á svätá liturgia,
slúži preosvieten
košický eparcha,
ý vladyka Milan
za účasti slávnos
Chautur,
tného kazateľa ap
cia na Slovensku
oštolského nunJeho Excelencie
Mons. Maria Gior
arcibiskupa mino
danu, titulárneho
rského, a ďalších
vzácnych hostí,
myrovanie, sprie
vod okolo chrámu
12.00 Si
ˇ esta ho
dinka
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20 rokov modlitieb

Mariánske pútnické miesta sú oddávna významným fenoménom prehlbovania úcty a lásky veriacich k Panne Márii, Matke Božieho Syna
a Vykupiteľa sveta Ježiša Krista. Sú prekrásnou a vznešenou tradíciou zjednocujúcou veriacich v rozvíjaní duchovného života kresťanov na celom svete. Zbožný ľud prichádza s vrúcnou horlivosťou
k mariánskym svätyniam, ktoré postavili kresťania v priebehu stáročí na rôznych miestach sveta, kde sa Panna Mária osobne zjavila alebo zázračným spôsobom prejavila rôzne znamenia a dobrodenia svojim deťom, ktoré sa k nej kdekoľvek a kedykoľvek utiekali.

S

vätá Cirkev prejavovala mariánskym pútnickým miestam vždy veľkú pozornosť. Vyzdvihuje ich nesmierny význam nielen pre prehlbovanie úcty a lásky k nebeskej Matke, ale aj pre
šírenie Kristovej blahozvesti
na všetkých kontinentoch a pre
upevňovanie viery a rozvíjanie
duchovného života kresťanov.
Vznik mariánskych pútnických miest na Slovensku siaha
do dávnej minulosti. Niektoré
majú stáročnú históriu. V každej dobe si takto Boh vyberá
miesta, na ktorých chce zvláštnym spôsobom prehovoriť
k svojim deťom. V ostatných rokoch jedným z takýchto miest

je Litmanová (1990) na východnom Slovensku, ktorá je
od roku 2008 pútnickým miestom Prešovskej gréckokatolíckej
archieparchie.
5. augusta 2010 uplynie už 20
rokov od chvíle, čo sa Litmanová dostala do povedomia v súvislosti so zjaveniami Panny
Márie na hore Zvir (miestnym
obyvateľstvom zvanej Zvor),
vzdialenej približne 3 a pol kilometra od obce. Tu v izbičke
dreveného zrubu (majdanu) sa
Panna Mária od 5. augusta 1990
do 6. augusta 1995 zjavovala
dvom dievčatám, jedenásťročnej Ivete Korčákovej a dvanásťročnej Kataríne Česelkovej. Zjavenia sa podľa výpovedí vizio-

nárok stávali tak, že dievčatá sa
najprv modlili, potom sa im zjavila Panna Mária, akoby vychádzala z hmly, a sadla si na úzku
drevenú lavičku vedľa steny.
Prišla ako skutočná kráľovná
neba a zeme, aby nám povedala,
že je Nepoškvrnená Čistota.
V nedeľu 6. augusta 1995 sa
Panna Mária zjavila dvom vizionárkam na hore Zvir poslednýkrát. Pri poslednom zjavení
Božia Matka sľúbila, že na tomto mieste ostáva stále prítomná.
Napriek ich ukončeniu veriaci
v hojnom počte pravidelne prichádzajú na toto miesto hlavne
v nedeľu po prvom piatku v mesiaci. Okrem tejto nedele pútnici zo Slovenska i zo zahrani-

čia putujú každý deň na toto
miesto, kde nachádzajú stratený pokoj duše, čerpajú Božiu
pomoc do svojho života, ďakujú
za prejavy Božej lásky, Božej pomoci a odovzdávajú svoje životy
pod ochranu Božej Matky.
Vzhľadom na to, že pútnici aj
po skončení zjavení naďalej nepretržite putujú na toto miesto
vo veľkom počte, hľadajúc prehĺbenie duchovného života, bolo toto miesto 8. augusta
2004 ustanovené vladykom Ján
Babjakom SJ, prešovským eparchom, za miesto modlitby a kaplnka bola zasvätená Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie.
Toto miesto modlitby s celým
areálom a prameňom na hore
Zvir v Litmanovej bolo 7. septembra 2008 povýšené a vyhlásené vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom, za mariánske pútnické miesto Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Naša generácia sa tak stala nielen svedkom, ale aj prijímateľom veľkých Božích milostí. Vladyka Ján pri tejto príležitosti povedal:
„Dostali ste veľký darček
v predvečer sviatku Narodenia
Bohorodičky, dostali ste nové
pútnické miesto, ktoré doposiaľ, keď bolo miestom modlitby, sa vyznamenalo vašimi
hojnými návštevami. Verím,
že oddnes, keď som horu Zvir
dekrétom ustanovil za pútnické miesto Prešovskej archieparchie, stane sa pre vás ešte väčším magnetom, že vaše návštevy tohto pútnického miesta
budú ešte hojnejšie než doteraz.
Všetkým vyprosujem hlboké
obrátenie srdca a všetkých vás
zverujem pod ochranu Nepoškvrnenej Panny Márie. Teším
sa, že na tomto mieste budete Nepoškvrnenú Bohorodičku
oslavovať a pri jej nohách stávať
sa lepšími a svätejšími.“
V súlade s predpismi a ustanoveniami Apoštolskej peni-
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na 5 minút
Rozhovor so Zuzanou Sarneckou,
členkou Evanjelizačnej škola sv. Mikuláša v Prešove a vedúcou modlitebného
tímu, ktorý slúži počas celého programu
na CampFeste
CampFest patrí
k najväčším podujatiam kresťanskej
mládeže na Slovensku. V čom je výnimočný?
Z môjho pohľadu svojím naddenominačným charakterom, snahou zapojiť do prípravy a realizácie programu aktívnych služobníkov s mládežou z viacerých kresťanských cirkví. Vzniká tak nádherný priestor
na vzájomné obohatenie a inšpiráciu pre
ďalšiu službu v lokálnom prostredí jednotlivých spoločenstiev.
Akú prípravu si vyžaduje takéto masové podujatie?
Príprava CampFestu sa začína hneď
po skončení a zhodnotení predchádzajúceho ročníka, už na jeseň, keď sa hľadá
ústredná myšlienka, tematické smerovanie na ďalší rok, kľúčoví rečníci a podoba
organizačného tímu.
tenciárie o odpustkoch stanovil aj podmienky na získanie plnomocných odpustkov na mariánskom pútnickom mieste
v Litmanovej.
Táto historická udalosť bola umocnená aj posviackou nového liturgického
priestoru, ktorý je svojou architektúrou
a konštrukciou zladený s nádhernou prírodnou scenériou hory Zvir.
Po dvadsiatich rokoch od pamätného augustového dňa v roku 1990 sú už
za nami spísané i nepísané prežité udalosti. Už sčasti vieme, aké boli reakcie i ťažkosti s tým spojené. Dnes môžeme s otcom Vasiľom Kindjom, správcom hory
Zvir, s radosťou konštatovať, že „obetavosť
všetkých kňazov litmanovskej farnosti,
ako aj radikálna zaangažovanosť otca arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ za dvadsať rokov v prospech vývoja tohto požehnaného miesta urobila
zo zelenej lúky, z miesta odsudzovaného
niektorými biskupmi, kňazmi a veriacimi,
pútnické miesto, kde treba osobne zakúsiť, ako chutí a pôsobí Božia milosť, Boží
pokoj a prítomnosť nebeskej Matky“.
Ako člen komisie pre Litmanovú môžem povedať, že rozhodovania neboli a nie sú vždy ľahké. To, či išlo v rokoch

1990 – 1995 o pravé mariánske zjavenia, je
naďalej predmetom skúmania. Táto vec je
stále otvorená, aj keď uplynulo už 20 rokov od ukončenia mariánskych zjavení.
Skutočný význam a prínos týchto zjavení na beh sveta sa pozná až po rokoch, až
táto naša doba bude minulosťou. A samozrejme v nebi, keď všetko, čo je dnes skryté, bude zjavené.
S istotou však môžeme povedať, že požehnané a posvätené pramene horskej
vody sa stali prameňmi viacerých telesných a duchovných uzdravení. Putovanie na horu Zvir prinavrátilo nejednému
sklesnutému, zblúdenému alebo úplne
neveriacemu pútnikovi nový duchovný a
životný rozlet.
Pri 20. výročí litmanovských udalostí ďakujme Pánu Bohu, že si vybral toto
miesto, na ktorom chce zvláštnym spôsobom hovoriť k svojim deťom. Poďakujme sa aj nášmu arcipastierovi Mons. Jánovi Babjakovi SJ, prešovskému arcibiskupovi a metropolitovi, že vyhlásil toto miesto
modlitby za pútnické miesto Prešovskej
gréckokatolíckej archieparchie. Je to pre
nás veľký dar, ale aj záväzok.n
František Dancák
snímky: Mária Žarnayová

Akú časť organizácie festivalu máš
na starosti?
Moja hlavná zodpovednosť je vedenie
modlitebného tímu, ale mám aj iné ako
napr. úpravy webovej stránky, registrácia predplatiteľov, e-mailová komunikácia
a pod. Ale modlitebnú službu v tom všetkom považujem za srdce služby, bez ktorej by nič nefungovalo tak, ako má. Jej dôležitosť vidím najmä v tom, že pripomína našu plnú závislosť od Pána Boha, túžbu robiť veci pod jeho vedením a v súlade s jeho vôľou, nie z vlastných síl. A tiež
ukazuje na to, čo je hlavným cieľom festivalu – obnoviť svoj vzťah s Pánom Bohom, priblížiť sa mu.
Čo poteší na CampFeste tohtoročných
návštevníkov?
Tohtoročnou novinkou je pozvánka pre
rodičov a možnosť získať vstup zdarma
na sobotu, ak sú ich deti na CampFeste. Cieľom je vytvoriť pre rodičov priestor
a možnosť spoznať, čo mladí ľudia
na CampFeste zažívajú a prečo tam radi
chodia, a nájsť spôsob, ako tento projekt
možno aj prakticky podporiť, stať sa jeho
súčasťou. Je to priestor na zblíženie dvoch
generácií – detí a rodičov.
Dada Kolesárová
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Bohoslovie v našich
chrámoch
S

vätý Otec Benedikt XVI.
povedal o sakrálnom umení: „Boh sa stal viditeľným v Kristovi. Pán nám povedal: ,Kto vidí mňa, vidí Otca.‘
(Jn 14, 9) Od čias vtelenia Slova
teda existuje istá možnosť vidieť
Boha. Práve to je príčinou toho,
že sakrálne umenie, sväté vyobrazenie, patrí do liturgie. Obraz, vyobrazenie, nám pomáha, aby sme v črtách Ježiša Krista hľadali rysy Božej tváre. Teda
umenie má v liturgii objektívnu úlohu a musí odrážať nie pocity umelca, ale organicky sa má
vlievať do spoločnej cesty Božieho ľudu.
Myslím, že východná ikona je
pre nás prostredníkom v odovzdávaní skutočne podstatných
zákonov. Západ, ktorý vlastnil také isté chápanie, v priebehu druhého tisícročia sa vzdialil od predmetnosti sakrálneho
umenia a vytvoril istý subjektivizmus, ktorý sa stále viac vzďaľoval od spoločného nadšenia
Cirkvi. Umenie na jednej strane
má vlastnú slobodu a rozvíja sa
podľa požiadaviek a inšpirácií
epochy. Na druhej strane liturgické umenie, odlišné od profánneho umenia, musí si byť vedomé, že má špecifické povolanie.
A to posledné – nevyhnutnosť slúžiť v atmosfére sakrálnosti. Subjektívne predstavy
umelca sa musia podriadiť objektívnej správe liturgie a musí
sa začať služba svätému (sacrum).“
Z citovanej myšlienky Svätého Otca môžeme odvodiť jednoduchú formulu – sakrálne
umenie je to, čo napomáha objaviť prítomnosť svätého. Teda
ak v budove chrámu a jeho súčastiach nie je cítiť atmosféru
sakrálnosti, svätosti, chrám ne-

zodpovedá svojmu názvu.
Táto formula platí všade bez
ohľadu na to, o aký drevený alebo súčasný gréckokatolícky,
rímskokatolícky, alebo pravoslávny chrám ide, pre akú – rímsku, byzantskú, mozarabskú
alebo arménsku liturgiu slúži
ako miesto, pozadie i prostriedok. A ak počas našej prítomnosti v chráme akýmkoľvek
spôsobom pocítime prítomnosť
svätého, znamená to, že jeho
budova a jej zariadenie sa vzťahujú na kategóriu sakrálneho
umenia (možno aj nie, lebo sacrum človeku pripomenula len
staručká babka, ktorá sa sústredila v modlitbe uprostred holých stien či pred gýčovým, olejom namaľovaným ikonostasom, poskladaným zo zlých kópií kvázi náboženských obrázkov).
Samozrejme, že rôzne cirkvi
v priebehu dejín v rôznych krajinách utvorili rôzne výklady
tých či iných umeleckých problémov. Mohlo ísť o geniálne objavy – byzantské chrámy, románske, neskôr gotické budovy
v západnej Európe, baroko – tu
však patrí aj množstvo drevených chrámov v našom regióne
so svojimi ikonami. Pretože vysoké umenie predstavuje aj vysokú zodpovednosť vo vzťahku
k svojej základnej úlohe – predstaveniu svätosti.
Ak si uvedomujeme, že záležitosti v oblasti sakrálneho
umenia, v prvom rade v jeho vizuálnych častiach, nie sú v poriadku, vyriešenie problému sa
musí začať zamyslením sa nad
tým, nakoľko je v procese poznania Boha dôležitý zrak. Či
vieme používať zrak na Pánove záležitosti, na záležitosti Pánovej Cirkvi. O Bohu treba veľa
hovoriť, a to robíme. Ale čo ro-

bíme pre to, aby sme sa naučili bohonazeraniu? Či sme študovali teológiu ikony, teológiu sakrálneho umenia (nie cirkevnú archeológiu či dejiny cirkevného umenia)? Lebo práve bohonazeraniu nás učí sakrálne umenie. Či sme sa dostatočne zahĺbili do tejto oblasti?
Prijímame predmet sakrálneho umenia v organickom spojení s inými teologickými disciplínami?
Teológia – rozprávanie
o Bohu – akoby nebola vizuálnou kategóriou. Zato Sväté písmo zdôrazňuje aj dôležitosť zraku – práve to je základom náuky teológie ikony. Na ilustráciu uvediem niekoľko miest
zo Svätého písma o úlohe zraku, o videní vo fyzickom význame: „Prídu a uvidia moju slávu”
(Iz 66,18); „Poslal ma oznámiť
… slepým, že budú vidieť” (Iz
61, 1, Lk 4, 18); „Uvidíte otvorené
neho a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka” (Jn 1, 51).

O ľudských orgánoch vnímania ako prostriedkoch na získanie teologického poznania môžeme tvrdiť, že v podstate sú v procese poznania,
ako vo všetkých ostatných sférach poznania, najdôležitejšie dva z nich – sluch a zrak,
prostredníctvom ktorých získavame informácie o podstatných aspektoch javov, ktoré vnímame. Ak absentujú (podľa našich zvyčajných predstáv), je racionálne i akékoľvek iné poznanie nemožné (vrátane teologického). Ostáva pre nás tajomstvom, akým spôsobom môžu
byť účastní na viere a Cirkvi nevidiaci a nepočujúci, ale Bohu
nie je nič nemožné.
Prijatie Božieho zjavenia
zrakom už vyjadril sám Ježiš
Kristus: „Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo vo tme” (Lk 11, 34; porov.
Mt 6, 22). Slovo svetlo (a odvodené výrazy svietiť, svetlý, sviet-
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nik, svietidlo) používa Sväté
písmo mnohokrát a prevažne
na miestach, ktoré majú kľúčový význam, počínajúc Knihou
Genezis až po Zjavenie. „Tu povedal Boh: ,Buď svetlo!‘ a bolo
svetlo.” (Gn 1, 3) „Pane, ukáž
nám svetlo svojej tváre ako znamenie.” (Ž 4, 7) „Pán je moje
svetlo a moja spása, koho sa
mám báť?” (Ž 27, 1) „Ja som
prišiel na svet ako svetlo, aby
nik, kto verí vo mňa, neostal
vo tmách.” (Jn 12, 46) Teológia
Jána sa často označuje ako „teológia svetla”. Stačí si spomenúť
na prvú kapitolu jeho evanjelia
spievanú počas paschálnej liturgie alebo na výraz často uvedený
na ikonách Krista (Pantokrator
– Spas v silach): „Ja som svetlo
sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude
mať svetlo života” (Jn 8, 12).
Podstata jeho učenia spočíva vo
vete: „Boh je svetlo a niet v ňom
nijakej tmy” (1 Jn 1, 5). Je to najkrajší argument v prospech teológie vizuálnej sféry, ktorú sa
snažíme objasniť.
So svetlom je spojená viera. „Verte vo svetlo, aby ste boli
synmi svetla.” (Jn 12, 36 b) Je
s ním spojená i láska. „Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle.” (1 Jn 2, 10) Ako vidíme, jeho
učenie je zviazané do trojitého
uzla: Boh je slovo, svetlo a láska,
lebo spolu s výrokom „Boh je
svetlo” pamätáme aj na Jánove
slová „Slovo bolo Boh” (Jn 1, 1)
a „Boh je Láska” (1 Jn 4, 16). Nie

je teda náhoda, že Ježiš sa ako
Boh po prvýkrát ukázal, „dal sa
uvidieť“, svojim vyvoleným učeníkom. „Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.”
(Mt 17, 2)
„Svetlo“ teologického učenia
o svetle sa odzrkadľuje na Východe i na Západe – v zlate byzantskej, gréckej, slovanskej
ikony či v gotickej architektúre
ako ikone nie rukou zhotoveného svetla. Ďalej budeme pojednávať o tom, že v žiadnom prípade nemôžeme zužovať princíp ikonografie na Východ, ale
o gotike – typicky západnom,
typicky európskom medzinárodnom jave povieme, že stavbu gotických chrámov nie náhodou označujú za manželstvo
architektúry a svetla. V podstate charakter gotických vyobrazení vo vitrážach či v sochách
môžeme právom nazvať ikonickým. Porovnajme svetlo v gotických chrámoch so svetlom byzantských, kaukazských či románskych budov, alebo vyobrazení v starom drevenom karpatskom chráme, kde „nedostatok“
svetla akoby prostredníctvom
protikladu ukazoval na jasnosť
„táborského svetla“, ktoré oslepuje ľudské oko (nebolo to práve ono, čo vyľakalo Petra, Jána
a Jakuba?).
Vezmime si napríklad ikonu. Obyčajne nie je zďaleka ľahostajným spôsob, ktorým je
osvetlená. Samozrejme, pre

umeleckú existenciu ikony musí
byť jej osvetlenie také isté, ako
bolo pri jej vyhotovení. V danom prípade nejde o rozptýlené
svetlo umeleckej dielne či muzeálnej sály, ale o nepravidelné
a nerovnomerné, čiastočne mihotajúce sa svetlo lampady, ktorá sa kýve.
Ikona, pri ktorej sa rátalo
s hrou trepotajúceho sa plameňa, ktorý sa chveje na každý závan, kde sa predvídali efekty farebných odtienkov pod vplyvom svetelných lúčov, ktoré prechádzajú farebným, časom brúseným sklom, sa môže prezerať
ako taká iba pri takomto prúdení, iba pri takomto mihotaní
svetla, ktoré sa drobí, ktoré nie
je rovnomerné, akoby pulzovalo, ktoré je bohaté na prizmatické svetelné lúče, ktoré je vnímané ako živé a hrejivé v duši, ako
také, ktoré šíri ľúbeznú vôňu.
Ikona napísaná približne v takýchto podmienkach v mníšskej
cele, napoly tmavej, s úzkym
oknom, pri zmiešanom umelom osvetlení ožíva pri zodpovedajúcich podmienkach. Na druhej strane sa stáva mŕtvou, zdeformovanou pri podmienkach,
ktoré by sa vo všeobecnosti
mohli zdať vhodnejšie pre prácu štetca – hovorím o rovnomernom, pokojnom, chladnom
a silnom osvetlení múzeí.
Veľmi veľa osobitostí ikon,
ktoré dráždia presýtený pohľad
súčasnosti: zveličenie niektorých proporcií, zdôraznenie lí-

nií, množstvo drahokamov, stužiek a venčekov, príveskov, brokátové, zamatové obrusy i prikrývky vyšívané perlami a kameňmi – to všetko v ikone vlastných podmienkach nežije ako
pikantná exotika, ale ako nevyhnutný, jediný spôsob vyjadrenia duchovného obsahu ikony,
teda ako jednota štýlu a obsahu,
ako opravdivé umenie.
Barbarské, ťažké, pri dennom rozptýlenom svetle neopodstatnené zlato pri mihotaní svetla lampady či sviečky ožíva, lebo iskrí myriadami vzplanutí tu a tam, dávajúc tak tušenie iných, nadpozemských
svetiel, ktoré naplňujú horný
priestor. Zlato – náznakový atribút horného miesta, čosi vymyslené a alegorické v múzeu,
živý symbol, obraznosť v chráme so žiarením lampád a množstvom zapálených sviec. Presne v tom je jednoduchosť ikony,
jej miestami skoro nevyjadriteľne jasný kolorit, jej nasýtenosť,
jej dôraz. V chráme, kde sa všetko toto zveličovanie zjemňuje,
prináša silu, ktorú nemožno dosiahnuť zvyčajnými výtvarnými
prostriedkami. V tvárach svätých si pri takomto chrámovom
osvetlení môžeme všimnúť črty
(tváre), teda horné obrysy, živé
zjavy iného sveta, prvotné zjavy.
V chráme stojíme tvárou v tvár
pred svetom ideí, ale v múzeu
nevidíme ikony, iba ich karikatúry. n
László Puškáš

WEBOVÉ STRÁNKY

www.tkkbs.sk
Kto nechce byť stratený v mori informácií
a správ, snaží sa aspoň trocha sledovať rôzne druhy informačných kanálov prostredníctvom tlače, televízie či internetu. No ak
chce mať jasný prehľad v tom, čo sa deje
doma a vo svete v Katolíckej cirkvi, určite už niekedy zavítal na stránku Tlačovej
kancelárie konferencie biskupov Slovenska
www.tkkbs.sk.
Prevažne informačná stránka prináša
správy, fotografie a videá o aktivitách Katolíckej cirkvi v prvom rade na území Slovenska, ako aj tej celosvetovej. Internetové

stránky domény nie sú z grafickej stránky
riešené nijakou zložitou formou. Usporiadanie je prehľadné, z veľkej miery sú všetky
odkazy umiestnené na lište v ľavom okraji obrazovky. Inak táto stránka nemá väč-

šie obmedzenia, prekážať však zo začiatku môže rozbaľovanie do nových okien, ale
aj na toto sa dá veľmi rýchlo zvyknúť. Fotobanka a audiobanka obsahujú množstvo
fotografií, príhovorov a kázní z najrôznejších udalostí v živote miestnej cirkvi.
Ak hľadáte niečo, čo sa v Katolíckej cirkvi
udialo, ale sami ani len netušíte, čo by to
malo byť, skúste začať na stránkach Tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska, skoro zistíte, že čas strávený prehliadaním týchto stránok bol len a len
na obohatenie.
Mikuláš Jančuš
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Kráčame v nádeji
Drahí bratia a sestry,
dnes by som sa spolu s vami
rád vrátil k jednotlivým etapám apoštolskej cesty, ktorú
som v minulých dňoch uskutočnil v Portugalsku – pohnutý predovšetkým vďačnosťou k Panne Márii: ona vo Fatime deťom, ktoré ju videli, ale
aj pútnikom vyjavila svoju veľkú lásku k nástupcovi svätého Petra.
Počas celej cesty, uskutočnenej pri príležitosti desiateho výročia svätorečenia pastierikov Hyacinty a Františka, cítil
som duchovnú podporu môjho milovaného predchodcu,
ctihodného pápeža Jána Pavla II, ktorý Fatimu trikrát navštívil, a ďakoval som „neviditeľnej ruke“, ktorá ho pri atentáte 13. mája práve tu na Námestí
svätého Petra zachránila pred
smrťou. Večer v deň môjho príchodu som slávil svätú omšu
v Lisabone. V hlavnom meste,
odkiaľ počas stáročí odchádzali misionári, aby zaniesli evanjelium na rozličné kontinenty,
som povzbudil miestne cirkvi,
aby sa snažili o živú evanjelizáciu jednotlivých spoločenských
oblastí, aby boli rozsievačmi
nádeje vo svete, ktorý je často
poznačený malomyseľnosťou.
Veriacich som osobitne pozval
k tomu, aby sa stali ohlasovateľmi smrti a zmŕtvychvstania
Ježiša Krista – zmŕtvychvsta-

nia, ktoré je srdcom kresťanstva, východiskovým bodom
našej viery a prameňom našej
radosti. Tieto myšlienky som
zopakoval aj počas stretnutia
s predstaviteľmi sveta kultúry, ktoré sa konalo v ich centre
v Beléme. Pri tejto príležitosti
som zdôraznil dedičstvo hodnôt, ktorými kresťanstvo obohatilo kultúru, umenie a tradíciu portugalského ľudu. V tejto vznešenej zemi, ako aj vo
všetkých ostatných krajinách
hlboko poznačených kresťanstvom, možno rozvíjať intenzívnu bratskú spoluprácu
s ostatnými kultúrnymi inštitúciami a otvoriť sa pre úprimný a úctivý dialóg.
Následne som šiel do Fatimy, mestečka, ktoré je poznačené atmosférou skutočného
mysticizmu, kde takmer hmatateľne cítiť prítomnosť Panny
Márie. Šiel som tam ako pútnik spolu s ostatnými pútnikmi. Sústredene a s dojatím som
sa pomodlil v Kaplnke Zjavení
v Cova da Iria, kde som srdcu
svätej Panny predstavil radosti a očakávania, ale aj problémy a trápenia celého sveta. Potom som s radosťou predsedal
sláveniu vešpier Blahoslavenej
Panny Márie. V tomto veľkom
a modernom chráme som prejavil svoju vďačnosť kňazom,
rehoľníkom, rehoľniciam, diakonom a seminaristom, kto-

rí sem prišli z celého Portugalska: ďakoval som im za ich svedectvo, často tiché a neľahké, a za ich vernosť evanjeliu
a Cirkvi. V Roku kňazov, ktorý sa chýlil ku koncu, povzbudil som všetkých kňazov, aby
sa venovali nábožnému počúvaniu Božieho slova, hlbokému
poznaniu Krista, intenzívnemu
sláveniu Eucharistie – nasledujúc tak nádherný príklad svätého arského farára. Zveril a zasvätil som kňazov celého sveta
Nepoškvrnenému srdcu Panny
Márie, ktorá bola vzorom pre
Pánových učeníkov.
Večer spolu s tisíckami osôb,
ktoré sa zhromaždili pred svätyňou, som sa zúčastnil na sugestívnom fakľovom sprievode. Bola to obdivuhodná manifestácia viery v Boha a úcty
k jeho i našej Matke, vyjadrená
v modlitbe posvätného ruženca. Táto modlitba, taká vzácna kresťanskému ľudu, našla vo Fatime svoje centrum vo
vzťahu k celej Cirkvi i k svetu.
„Krásna pani“ v zjavení 13. mája
povedala pastierikom: „Chcem,
aby ste sa každý deň modlili ruženec.“ Mohli by sme povedať, že Fatima je takmer synonymom ruženca.
Moja návšteva na tomto vzácnom mieste mala svoje vyvrcholenie v eucharistickej slávnosti 13. mája, na výročie prvého zjavenia Panny Má-

rie Františkovi, Hyacinte a Lucii. Pripomínajúc slová proroka
Izaiáša pozval som celé zhromaždenie, ktoré sa zišlo pri nohách Panny Márie, aby sme sa
s jasotom tešili a plesali v Pánovi, pretože jeho milosrdná
láska, ktorá sprevádza našu pozemskú púť, je zdrojom našej
veľkej nádeje. Práve touto nádejou je naplnený náročný, ale
potešujúci odkaz, ktorý Panna Mária zanechala Fatime. Je
to odkaz zameraný na modlitbu, na pokánie a na obrátenie;
zaznieva nad hrozbami, nebezpečenstvami a obavami dejín
a vyzýva ľudí k dôvere v Boha;
k tomu, aby boli plní jeho nádeje, aby zakúsili milosť Pána
umožňujúcu milovať ho, pretože on sám je prameň lásky
a pokoja.
Drahí bratia a sestry, púť
do Portugalska bola pre mňa
dojímavou skúsenosťou plnou
mnohých duchovných darov.
Stále mám na mysli i v srdci
spomienky na túto nezabudnuteľnú cestu, na srdečné a spontánne prijatie, na entuziazmus
ľudí. Chválim Pána za to, že
Panna Mária prostredníctvom
zjavenia sa trom pastierikom
dala svetu výnimočné miesto
na stretnutie s Božím milosrdenstvom, ktoré uzdravuje a zachraňuje. Vo Fatime svätá Panna pozýva všetkých, aby
pokladali svet za miesto svojej púte do večnej vlasti, ktorá je v nebi. V skutočnosti sme
všetci pútnikmi, potrebujeme
Matku, aby nám ukázala cestu. S tebou kráčame v nádeji. Múdrosť a poslanie − to bolo
motto mojej apoštolskej cesty
do Portugalska. Vo Fatime nás
blahoslavená Panna Mária pozýva, aby sme kráčali s veľkou
nádejou a nechali sa viesť múdrosťou zhora, ktorá sa zjavila v Ježišovi, múdrosťou lásky,
aby sme ponúkli svetu svetlo
a radosť v Kristovi. n
TK KBS
preložil Martin Kramara
upravil Juraj Gradoš
ilustračná snímka:
www.culturalcatholic.com
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Stolička pre Boha

Ak hľadáme, čo je pre dnešného človeka dôležité a čo kladie na prvé miesto
v svojom živote, pravdepodobne tam nájdeme pojem rodina. Ale ak si položíme
otázku, čo je pre našu rodinu najdôležitejšie, márne sa nádejame, že to bude
duchovný život. Zdravie, pohodlie, zabezpečenie, pokoj, láska ... Boha aj u kresťanov nájdeme v dolnej polovici rebríčka (ak ho tam vôbec nájdeme).

T

omuto stavu našich rodín
zodpovedá aj spoločnosť,
v ktorej žijeme. Záležitosti Boha (nie Cirkvi) sa neberú vážne. Niekedy si ich mýlime
so záležitosťami Cirkvi ako spoločenstva, pretože práve a iba
Cirkev Boha pred dnešným človekom obhajuje. A v čom je rozdiel? „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše,“ hovorí všetkým Ježiš (Mt
6, 33). Božie z toho je nájsť Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a cirkevné zostáva to všetko navyše.
Lenže ak naša viera a celé
snaženie sa otočí opačným smerom a hľadáme to navyše dúfajúc, že tým nájdeme Božie kráľovstvo, dopúšťame sa kardinálneho omylu.
Pre kresťana nemá byť podstatné to, aby zákony jeho krajiny boli kresťanské. Ak by som
to rozomlel na slovenskú spoločnosť, tak pre nás nemá byť
najdôležitejšia otázka potratov, výhrady vo svedomí, euta-

názie, partnerstiev homosexuálov či legalizácie drog. Toto nie
je a nemôže byť zmyslom života kresťana. Ak to tak je, potom
nenachádzame pokoj. Pre ľudí
tohto sveta sú práve toto nosné témy. Pre kresťana nie. Vďaka nim prestáva byť slobodným
a stáva sa závislým, otrokom.
A ak sa začudovane pozeráte na tieto riadky a nechápavo
krútite hlavami, potom prestávate byť kresťanmi. Tvrdé slová? Možno! Kto je kresťan? Ten,
čo vytvára kresťanské zákony?
Nie! Kresťan je ten, kto nasleduje Krista. Ježiš neprišiel meniť zákony, nedoniesol nový zákonník. Každá zmena, ktorá vyplynula z jeho slov, vychádzala zo zmeny vnútra človeka. To
neboli zákony, ale výsledky premeny, skutky, ako o nich hovorí
apoštol Jakub pri otázke ospravedlnenia z viery.
Prečo chceme meniť spoločnosť a nemeníme seba? Prečo
iným vnucujeme naše zákony
a sami ich nedodržujeme? Nestali sme sa pokrytcami, farizej-

mi našej doby? A ak si hľadáme ospravedlnenie, že sme
hriešni, tak je to ešte horšie!
Lebo svoj hriech, svoju nedokonalosť neľutujeme! Stali
sme sa obielenými hrobmi.
Ak chceme nájsť Božie kráľovstvo, ak túžime
po spáse, po zachránení naším Bohom, potom musíme žiť
v pravde svojej slabosti a pokore, nie v pýche svojej namyslenosti. Nemôžeme sa topiť a nehľadať záchranu, no iným kázať, ako a kde majú plávať. Najviac im pomôžeme, ak sami budeme zachránení. Vtedy im môžeme podať pomocnú ruku.
A ak nás bude dosť, ak obyvatelia srdca Európy nájdu Božie
kráľovstvo, verte, že všetko okolo nich sa zmení – zákony i spoločnosť. Zmení sa príroda i hospodárstvo. A všetkého bude nadostač. Lenže ak sú pre nás dôležitejšie iné ako Božie cesty
a plány, potom vážne riskujeme, že stratíme nielen Boha, ale
aj to, čo sme si krvopotne vydobyli.

A čo dodať na záver? Ak človek nájde Boha a jeho kráľovstvo, každý jeho skutok i slovo budú ním naplnené. Boh
bude súčasťou jeho života,
jeho rodiny i stola. A ak sa potom bude vyjadrovať k všetkým
tým nešvárom a zvrátenostiam
dnešnej doby, bude odsudzovať hriech, ale jedným dychom
bude milovať hriešnika. A práve
toto je svedectvo, ktoré odlišuje
zrno od pliev. n
Juraj Gradoš
ilustr. snímka: SXC.hu

listáreň
Slava Isusu Christu!
Prednedávnom som počula termín mozgová smrť. Čo to znamená?
Nataša
Milá Nataša,
mozgová smrť znamená, že mozog je
mŕtvy, nemá žiadne reflexy, nevykazuje
žiadne funkcie. Ide o vyhasnutie všetkých
mozgových funkcií. Keď zomrie mozog,
ostatné orgány majú schopnosť fungovať ďalej. Srdce je schopné biť, obličky vylučovať moč, pečeň tak isto môže fungovať. Vo svete panuje veľká zhoda v tom,
že momentom, keď sa život človeka končí, je mozgová smrť. Aj napriek tomu vy-

vstáva otázka, či sa lekár pri konštatovaní mozgovej smrti nemôže mýliť, alebo či
tak nekoná pre možnú transplantáciu orgánov. V prvom prípade treba vedieť, že
ak sa raz zastaví prietok krvi mozgom, už
sa nemôže obnoviť. Lekári to môžu diagnostikovať buď panangiografiou (vstrieknutím kontrastnej látky), alebo vyšetrením dvoch neurológov nezávisle od seba.
Čo sa týka úmyslu konštatovať smrť mozgu zámerne, kvôli transplantácii, nazdávam sa, že toto hrozí iba v prípade, ak zlyhá ľudský faktor. No verím, že také niečo
sa nedeje. Komisia pre otázky bioetiky pri
KBS, ktorej predsedom je spišský diecézny biskup Mons. prof. ThDr. F. Tondra, vy-

dala Stanovisko k problému transplantácii,
kde sa píše: „Odňatie orgánov alebo tkanív
od mŕtveho darcu je oprávnené až vtedy,
keď sa s istotou zistila jeho smrť. Z toho vyplýva povinnosť urobiť všetky opatrenia,
aby nikto nebol považovaný za mŕtveho
a tak sa s ním nezaobchádzalo, kým nebude zistená a overená jeho smrť. Na to, aby
bola osoba považovaná za mŕtvu, postačuje
konštatovanie mozgovej smrti, ktorá spočíva v nezvratnom ukončení všetkých mozgových funkcií. Keď sa mozgová smrť spoľahlivo zistila, totiž po patričných medicínskych overeniach, možno pristúpiť k odňatiu orgánov“.
otec Marek Petro
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História ikonostasu
Ikonostasy, ktoré poznáme a ktoré sa nachádzajú vo východných chrámoch nielen na Slovensku, nevznikli hneď, prešli dlhým vývojom a v priebehu storočí sa ich tvárnosť, štýl a architektúra menili.

D

o 4. storočia medzi
chrámovou loďou veriacich a oltárom nejestvoval žiaden predel, a tak
v tom čase mohli veriaci pristupovať k prijatiu Eucharistie až
k prestolu. Za panovania cisára Konštantína Veľkého (†337)
už jestvovala akási priehradka oddeľujúca oltár od chrámovej lode veriacich, na ktorej boli sväté obrazy. V období
4. storočia mal každý východný chrám oltárnu priehradu, ale
veľmi nízku, siahajúcu nad kolená, čo však v tom čase umožňovalo veriacim pozorne sledovať všetko, čo sa dialo na oltári. Historik Euzébius (†340), citovaný u J. Katrija v diele Naša
Christijanskaja tradicija, opisujúc chrám v Týre, ktorý dal vy-

budovať cisár Konštantín, hovorí: „Aby svätyňa (oltár) nebola dostupná pre všetkých, Konštantín ho predelil drevenou
priehradkou, ktorá bola ozdobená umeleckou rezbou“. Urobil to preto, lebo veriaci prichádzali až k prestolu a presbyteri
mali počas slávenia bohoslužieb
málo miesta na dôstojné slávenie. Niekedy priehradku tvoril
iba záves podobne, ako to bolo
v starozákonnej svätyni, ktorá
sa užívala tak na Východe, ako
aj na Západe.
Rozvoj ikonostasu, ktorého základom bola oltárna priehradka, trval dlhé stáročia. Oltárna priehradka v Chráme svätej Sofie v Konštantínopole (vychádzajúc z tvrdenia Paula Silentiaria) mala už v roku 563

na svojom architráve zobrazenia Ježiša Krista, Presvätej Bohorodičky, anjelov, prorokov
a apoštolov. Táto zmena nastala za cisára Justiniána, ktorý prikázal v Chráme svätej Sofie postaviť dvanásť mramorových stĺpov, ktorými sa jednotlivé časti priehradky rozdeľovali a viazali. Priestor medzi nimi ozdobil svätými obrazmi. O niečo
neskôr bola na tejto priehradke prevedená ešte jedna dôležitá zmena. Nad stĺpmi oltárnych
dverí bola položená horizontálna spojka – drevený a neskôr
mramorový trám, aby ním boli
stĺpy spevnené a aby sa priehradka neposúvala pri otváraní
a zatváraní dverí. Aby modliaci sa boli viac uvádzaní do stavu modlitby, bol trám neskôr

ozdobovaný krížikmi a rôznymi
svätými obrazmi. Takto ozdobený trám dostal názov kosmítis. Horizontálny trám oltárnej priehradky v Chráme svätého mučeníka Polyeukta v Konštantínopole pozostával na prelome 6. a 7. storočia z mramorových reliéfov so zobrazeniami
Ježiša Krista, Presvätej Bohorodičky s dieťaťom Kristom na rukách a apoštolov. 		
To je všetko, čo vieme o ikonografickom obsahu oltárnej
priehradky do ikonoboreckého obdobia, keď bol jej rozvoj
na viac než sto rokov prerušený a všetko to, čo sa dovtedy postavilo, bolo zničené. Z poikonoboreckého obdobia jestvujú
doklady o oltárnych priehradkách z rozmanitého materiá-

| 17

slovo 16 – 17 | 2010

lu. Napríklad v Chráme Krista Spasiteľa v Konštantínopole
bola na príkaz cisára Basileosa I.
(867 – 886) vybudovaná oltárna priehradka, ktorej stĺpy boli
celé zo striebra a priečne trámy
osadené na hlaviciach boli z rýdzeho zlata, ozdobené bohatstvom Indie, doplnené niekoľkými emailami obrazu Ježiša
Krista. Oltárne priehradky boli
buď kamenné, alebo drevené
a zachovali sa dodnes v niektorých starých chrámoch Gruzínska a Arménska pochádzajúcich z 8. –13. storočia, taktiež
v Bazilike sv. Klementa v Ríme
a niektorých štátoch Balkánskeho polostrova. Boli to nevysoké
steny s otvormi vchodov do oltárneho priestoru, na ktorých
stáli stĺpiky podopierajúce horizontálny trám, nazývaný architráv, na ktorom umiestňovali ikonu Krista a z pohľadu nazerajúceho z ľavej strany v modlitebnom geste ikonu Presvätej
Bohorodičky a po pravej stra-

ne ikonu Jána Krstiteľa. Niekedy boli všetky tieto zobrazenia
zobrazované spoločne na jednej doske, kde bolo dosť častým javom, že namiesto ikon
Presvätej Bohorodičky a Jána
Krstiteľa boli po stranách Ježiša Krista zobrazovaní archanjeli. Táto kompozícia ikon na architráve sa nazýva po gr. Deéis – príhovor, pretože všetci zobrazení svätí po oboch stranách
sa u Krista svojimi modlitbami
prihovárajú za prítomných veriacich. Práve deésisný rad, ako
uvidíme neskôr, sa stal jadrom,
z ktorého sa postupne odvíjala celková ikonografická schéma
ikonostasu, ktorého základnou
témou je modlitebný príhovor
Cirkvi za svet. Zobrazení svätí
na ikonách orodujú pred Božím
trónom za hriešnikov. Tento
modlitebný príhovor pred trónom vládcu zobrazuje zavŕšenie každého typu svätosti (biskupi, kňazi, mučeníci...), u každého osobitnú cestu, poukazu-

júc aj ich zobrazenými atribútmi na ich pozemské poslanie.
Časom boli pridané ešte ďalšie obrazy, a tak sa vytvárali postupne jednotlivé rady ikonostasu až po ikonostas, ako
ho poznáme v dnešnej podobe. V 11. storočí už mala väčšina ikon svoje miesto na oltárnej priehradke, no ich rozsiahle rozšírenie sa datuje až
od 12. storočia. Byzantské oltárne priehradky v každom prípade v tom čase nemali viac ako
dva, maximálne tri rady ikon,
nad ktorými sa týčil monumentálny kríž. Po jeho stranách boli
zobrazené postavy sv. apoštola Jána a Presvätej Bohorodičky.
V takejto podobe prešli oltárne priehradky aj do Ruska, kde
však bolo prevedených niekoľko podstatných zmien. Tou najpodstatnejšou bolo zväčšenie
počtu jednotlivých radov ikon,
čím sa ikonostas v Rusku rozvinul do majestátnych rozmerov,
kde sú všetky sviatky
a všetci svätci zobrazení vlastnou ikonou.
Podľa tvrdenia známeho českého byzantológa J. Myslivca v Rusku v 14. storočí už jestvovali majestátne viacradové ikonostasy, čo súvisí aj
s tým, že toto obdobie je v dejinách ruskej
maliarskej kultúry veľkým rozvojom umenia, ktoré jednoznačne potvrdzujú vznikajúce ikonopisecké školy vo všetkých hlavných
mestách kniežatstiev
vtedajšieho Ruska. Menovite ikonopisecké
školy v Moskve, Tveri,
Novogorode a Pskove.
Nemožno opomenúť
ani Rostovsko-suzdaľskú ikonopiseckú školu (13. – 15. storočie),
ale v dôsledku tatárskych nájazdov sa toto
stredisko umenia prenieslo na sever, hlavne do veľkých obchodných miest Novgorodu

a Pskova (14. – 16. storočie).
Koniec 14. a začiatok 15. storočia môžeme vidieť ako obdobie veľkej a úpornej práce
pri vytváraní ikonostasu. Podľa dochovaných ikon zo starých
ruských ikonostasov tohto obdobia ikonostasy pozostávali
z troch radov: miestneho, deésisného a sviatočného. V 15. storočí sú do schémy ikonostasu
pridané ďalšie dva nové rady:
rad prorokov a praotcov (patriarchov), ktorým sa vytvára konečná podoba klasického päťradového ikonostasu. 		
No napriek už spomínanej
klasickej päťradovej schéme
ikonostasu sa v 17. storočí objavujú ďalšie rady, tzv. doplnkové, ktoré sa umiestňovali nad
radom starozákonných prorokov. V tomto období sa vrchol
ikonostasu často namiesto kríža
ozdoboval ikonou Rukou neutvoreného obrazu Spasiteľa alebo Boha Otca. V druhej polovici
17. storočia po Veľkom moskovskom sobore v roku 1666 – 1667,
na ktorom sa zakázalo zobrazovať Boha Otca, sa ikonostas zakončoval krížom so zobrazením
ukrižovania. No v niektorých
chrámoch k nemu dopĺňali zobrazenia Presvätej Bohorodičky,
apoštola Jána či strasti Spasiteľa Ježiša Krista (napr. bičovanie,
nesenie kríža, snímanie z kríža či uloženie do hrobu), čím sa
vytvoril rad nazývaný strastný.
Zväčšenie rozmerov a rozšírenie počtu ikon každého
radu viedlo k tomu, že v prvotnej etape rozvoja radových cyklov oltárna priehradka musela ustúpiť vznikajúcej monumentálnej stene ikonostasu. Samotný proces formovania ikonostasu neustále pokračoval,
pretože pevne stanovené pravidlá v tejto oblasti ešte nejestvovali. Koncom 17. a začiatkom 18.
storočia sa mohutný a majestátny ikonostas objavuje aj v iných
krajinách. n
Milan Gábor
snímky: commondatastorage.
googleapis.com;
biserica-socola.ro

18 | duchovné slovo

slovo 16 – 17 | 2010

Povzbudenie pre dušu 1
15. mája 2010 sa uskutočnila Metropolitná púť gréckokatolíkov
do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Počas nej sa prítomným prihovorila sr. M. Clareta Fečová KMBM. V tomto čísle vám ponúkame
prvú časť jej príhovoru.

V

ieme, koľko konfliktov
a vojen je dnes vo svete, ako veľmi sa šíri terorizmus, ktorý nemá ohľad
ani na chorých, deti alebo tých,
ktorí im prichádzajú na pomoc. Vieme, ako sa zvyšuje počet interrupcií alebo iné formy,
ktoré šliapu po ľudskej dôstojnosti. O milosrdenstvo volá
nielen celý svet, ale i naše rodiny, my sami, najmä vtedy,
ak sme bezmocní, keď vidíme našu duchovnú biedu, ubližovanie, choroby alebo utrpenie, ktoré sa dotýka človeka
na zemi.
Preto sa pre nás stávajú aktuálne slová nezabudnuteľného
pápeža Jána Pavla II. „Ako veľmi dnešný svet potrebuje Božie milosrdenstvo. Na všetkých
kontinentoch sa z hlbín ľudského utrpenia vznáša volanie
o milosrdenstvo. Potrebujeme
milosrdenstvo, aby nespravodlivosť, ktorá je vo svete bola zastavená svetlom pravdy.“ Preto
dnes, väčšmi než doteraz, svet
potrebuje svedkov milosrdnej
Božej lásky, potrebuje apoštolov, čiže ľudí, ktorých poslal
Boh, aby zaniesli do svojich rodín, zamestnania i do sveta posolstvo o jeho milosrdnej láske
ku každému človekovi
Nachádzame sa na mieste,
ktoré dvakrát počas svojho pontifikátu navštívil pápež milosrdenstva. Tu zasvätil celé ľudstvo Božiemu milosrdenstvu
a povedal, že túži, aby sa posolstvo o Božom milosrdenstve,
odovzdané sv. Faustínou, „dostalo ku všetkým obyvateľom
zeme a naplnilo ich srdcia nádejou“. Po početných teroris-

tických útokoch, nepokojoch,
prenasledovaniach veriacich
lepšie chápeme slová pápeža:
„Nejestvuje iný prameň nádeje,
ako Božie milosrdenstvo (...).
V ňom svet nájde pokoj a človek šťastie“.

žom milosrdenstve. Jeho obsahom je výzva poznávať a hlásať to tajomstvo viery skutkom,
slovom a modlitbou.

Aby sa to mohlo uskutočniť,
treba, aby sme sa stávali pravými svedkami Božieho milosrdenstva. Svedok je človek, ktorý videl, poznal a zakúsil vo
svojom živote milosrdnú Božiu lásku. Takýmto vynikajúcim svedkom, apoštolom Božieho milosrdenstva je sv. sestra Faustína. To skrze ňu Ježiš
odovzdal svetu posolstvo o Bo-

gusta 1905 ako tretia z desiatich detí. Pri svätom krste dostala meno Helena. Už v detstve dostala mimoriadne dary,
vídavala Pannu Máriu, anjela
strážcu a iných svätých. Od 7.
roku života pociťovala v sebe
povolanie k zasvätenému životu. Po prekonaní mnohých ťažkostí vo veku 20 rokov vstupuje do Kongregácie Matky Bo-

Sestra Faustína sa narodila v dedinke Glogowiec 25. au-

žieho milosrdenstva. Od toho
okamihu jej život vypĺňa modlitba, práca a chvíle odpočinku. V tomto období sa stupňujú aj mimoriadne mystické milosti: dostáva hlboké poznanie Božieho milosrdenstva, dar
kontemplácie, proroctva, čítania v ľudských dušiach, neviditeľné stigmy, bilokácie, mystických zásnub a mystického sobáša. Po 13 rokoch rehoľného
života, ktorý prežila v kláštoroch kongregácie vo Varšave,
Vilniuse, Plocku a v Krakove,
zomiera na pľúcnu tuberkulózu v povesti svätosti, predpovedajúc deň svojej smrti. Bolo to
5. októbra 1938 o trištvrte na jedenásť v noci.
V piatok 7. októbra, na sviatok Ružencovej Panny Márie,
mala pohreb na malom cintoríne, ktorý sa nachádza pri bazilike. Krátko po jej smrti sa začali diať prvé zázraky, svedčiace
o mimoriadnom Božom požehnaní, sprevádzajúcom jej odchod do večnosti.
Po otvorení informačného
procesu v roku 1965 boli jej pozostatky prenesené do kláštornej kaplnky sestier v Krakove. V súčasnosti sú uložené v alabastrovej truhličke pod
obrazom Milosrdného Ježiša.
V roku 1993 bola blahorečená
a v roku 2000 ju pápež Ján Pavol II. svätorečil na Námestí sv.
Petra v Ríme.
Sestra Faustína dostala
od Krista posolstvo adresované nielen jej, ale všetkým ľuďom na zemi. Jej prvou úlohou
bolo poznávať tajomstvo Božieho milosrdenstva. Tomu učí
aj nás. Používala na to veľmi
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obyčajné prostriedky – modlitbu, pristupovanie k sviatostiam, účasť na Eucharistii, rozjímanie a meditovanie nad Božím slovom, modlitba ruženca
a krížovej cesty.
Prečo je pre nás dôležité poznať Božie milosrdenstvo? Pretože poznávanie a kontemplovanie tajomstva Božieho milosrdenstva v každodennom živote v nás rodí a rozvíja postoj
dôvery voči Bohu. Čím lepšie
niekoho poznáme a zakúšame
jeho dobrotu, tým väčšmi mu
dôverujeme. Nie sme schopní
dôverovať niekomu, koho nepoznáme. Tá istá zásada platí vo vzťahu k Bohu. Kým ho
nepoznáme, tak sa voči nemu
správame nedôverčivo, bojíme
sa, je v nás strach pred trestom,
nedôvera atď. Ale čím väčšmi
poznávame Boha, jeho milosrdnú lásku a zakúšame ju, vtedy sa v nás plnšie rozvíja postoj
dôvery.
V praktickom živote však vidíme, že to nie je také jednoduché, lebo po prvotnom hriechu nosíme v sebe ranu nedôvery, ktorú zväčšujú naše osobné hriechy. Diabol vstrekuje
do našej duše ten jed nedôvery vtedy, keď podliehame jeho
našepkávaniu. Chce nám nahovoriť, tak ako Eve a Adamovi,
že Boh nás nemiluje, že nechce

naše dobro, lebo nám niečo zakazuje, že sa o nás nezaujíma,
a azda aj kedysi všetko stvoril,
ale teraz sú mu osudy obyvateľov zeme ľahostajné, že býva
v nebi a nereaguje na toľkú nespravodlivosť, bolesť a krivdu.
Keby nás miloval, tak by také
utrpenie nedovolil. Musíme
priznať, že diabol v tejto oblasti dosahuje veľké úspechy. Ale
skutočnosť je úplne iná. Boh je
nám bližší než druhý človek.
Udržuje nás i celý svet v existencii, stará sa o náš biologický
i duchovný život, rozhodol sa
prebývať s nami na tejto zemi,
a preto poslal svojho jednorodeného Syna, aby vzal na seba
ľudské telo. Vykúpil nás a ostal
s nami v slove i sviatostným
spôsobom. Ba čo viac − ľudskú dušu, ak je v stave milosti posväcujúcej, urobil miestom
prebývania Svätej Trojice. Boh
je prítomný v našom živote,
Boh chce, aby sme ťažili z jeho
prítomnosti a z jeho dobroty.
Túži po našom dočasnom i večnom šťastí, a preto nám zanechal v Cirkvi toľko darov a seba
samého. Z uvedeného môžeme
konštatovať, že Božie milosrdenstvo je druhé meno jeho lásky! Je to nežná láska plná súcitu, ktorá nás pozdvihuje z našich hriechov, slabostí až k výšinám svätosti Boha!

V Bohu je totiž čosi nesmierne citlivé, čo my ľudia
nikdy nepochopíme. Jeho láska voči človeku sa volá milosrdná, a milosrdná zname-

ná, že je taká veľká, až bolí...
Boh sa kvôli svojej láske k nám
ochotne zaťažuje našimi ľudskými problémami, lebo nás
túži sprevádzať na našej životnej ceste a urobiť nás večne
šťastnými.
Treba dodať, že aj v byzantskej tradícii, ktorej nositeľmi
sú aj gréckokatolíci zo Slovenska, sa na mnohých miestach
ospevuje veľkosť Božieho milosrdenstva. Či už sú to opakované odpovede ľudu na prosby
kňaza v podobe Hospodi pomiluj, či Pane, zmiluj sa.
Grécky originál je Kyrie eleison (prevzatý aj do latinského
obradu) a vo voľnom preklade by znel: „Pane, maj milosrdenstvo“. Potom je to 50. žalm,
ktorý sa používa takmer v každej bohoslužbe a je zvelebením
Božieho milosrdenstva.
Časť toho žalmu sa používa po homílii v parafrázovanej forme: „Zmiluj sa, Bože,
nad nami podľa svojho veľké-
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ho milosrdenstva.“ A v neposlednom rade aj mnohé liturgické slohy sa končia slovami,
že Boh „všetkým dáva veľké milosrdenstvo“.
Položme si teda otázku, či
možno nedôverovať takému
Bohu.
Ľudský život ukazuje, že
áno, lebo človek je slobodný. Ako slobodní ľudia môžeme Bohu dôverovať, ale môžeme jeho lásku aj odmietnuť.
Úkon dôvery je úkonom našej ľudskej vôle, úkonom, ktorým kladne odpovedáme na prvenstvo milosrdnej Božej lásky k nám. Sme však schopní aj
odmietnuť túto milosrdnú Božiu lásku a ísť svojou cestou.
Pán Ježiš povedal sestre Faustíne: „Túžim, aby mi moje stvorenia dôverovali. Povzbudzuj
duše k veľkej dôvere v moje nekonečné milosrdenstvo.” (Den.
1059) „Duša, ktorá dôveruje
v moje milosrdenstvo, je najšťastnejšia, lebo ja sám sa o ňu
starám.” (Den. 1273) Kristus
túži, aby mu všetci ľudia dôverovali, povzbudzuje k takému
postoju hriešnikov i duše snažiace sa o dokonalosť. Poučuje
nás, že dôvera je jedinou nádobou na čerpanie milostí, „čím
väčšmi duša dôveruje, tým
viac dostane” (Den. 1578). Sestre Faustíne sa sťažoval: „Naj-

bolestnejšie ma zraňujú hriechy nedôvery.” „Ak vás nepresvedčila o mojej láske moja
smrť, čo vás presvedčí?” (Den.
1076, 580)
Sestra Faustína ako apoštolka Božieho milosrdenstva sa
mala vyznačovať detskou dôverou a životom svedčiť o dôvere
k Bohu. „Tvojou povinnosťou
je úplná dôvera v moju dobrotu a mojou povinnosťou je dať
ti všetko, čo potrebuješ. Robím
sa sám závislým od tvojej dôvery.” (Den. 548)
Ako túto dôveru chápala sestra Faustína? Chápala ju ako
celoživotný postoj človeka voči
Bohu, ktorý sa prejavuje v plnení Božej vôle obsiahnutej v prikázaniach, povinnostiach životného stavu a v rozoznaných
vnuknutiach Svätého Ducha.
Pre sestru Faustínu dôvera neznamenala nábožné vzlety či
intelektuálnu akceptáciu právd
našej viery, ale veľmi konkrétny
postoj vyjadrený v plnení Božej
vôle, ktorá – ako často hovorievala – je pre nás samým milosrdenstvom. Ak niekto pozná
Boha v tajomstve jeho milosrdenstva, vie, že jeho vôľa má
na zreteli výlučne dobro človeka.
Áno, Božia vôľa je pre nás
darom Božieho milosrdenstva.

Objavila to sestra Faustína,
preto dôverujúc Bohu plnila
jeho vôľu. „Na jedno si dávam
pozor, to jedno je pre mňa dôležité, to jedno mi je všetkým,
tým žijem a s tým umieram,
a to je svätá Božia vôľa. Ona
je mojím každodenným pokrmom. Celá moja duša je započúvaná do Božích želaní. Konám vždy to, čo Boh odo mňa
žiada.“ (Den. 652) Vo všetkých
životných okolnostiach aj
vo veľmi bolestných skúškach
sa snažila vidieť milujúcu Božiu ruku.
Sme teda pozvaní poznávať
nášho nebeského Otca ako nekonečne milosrdného, učiť sa
s dôverou plniť jeho vôľu a dovoliť mu, aby naše srdcia premenil na také, ktoré budú plné
milosrdenstva, odpustenia a lásky. Preto Kristus zdôrazňoval
sv. sestre Faustíne okrem dôvery aj postoj milosrdenstva
k najbližším, najmä tým, ktorí sú v hmotnej či duchovnej
núdzi.
Hovoril jej: „Ak duša akýmkoľvek spôsobom nekoná milosrdenstvo, nedosiahne moje milosrdenstvo v súdny deň“ (Den. 1317), čím poukázal na úzky súvis medzi osobnou spásou človeka a milosrdnými skutkami preukazovanými blížnym.

Pán Ježiš poukázal na tri
spôsoby uskutočňovania milosrdenstva: skutkom, slovom
a modlitbou.
„V týchto troch stupňoch je
obsiahnutá plnosť milosrdenstva a je nepochybným dôkazom lásky ku mne. Takto duša
oslavuje moje milosrdenstvo
a vzdáva mu česť.“ (Den. 742)
Človek denne zakusuje a prijíma milosrdenstvo samého
Boha, ale preto je súčasne povolaný, aby preukazoval milosrdenstvo iným. (porov. DM 14)
Priebeh posledného súdu zapísaný na stránkach evanjelia
veľmi jasne poukazuje na to, že
na konci života budeme súdení
zo skutkov milosrdenstva.
„Bol som hladný, a nedali ste
mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma...“ (Mt
25, 41 – 43) Tieto slová Pána
Ježiša nás pozývajú byť veľmi vnímaví a citliví na potreby blížnych. Prečo? Lebo blížni
sú Kristus; v človeku sa dotýkame Krista. Ježiša však nenájdeme v blížnych, ak ho najprv neobjavíme v sebe. Preto sa sestra
Faustína vytrvalo spájala s Kristom – prebývajúcim v duši.
Praktizovala to prostredníctvom jednoduchého prejavu lásky, t.j. strelnou modlitbou (strelný akt), slovom alebo skutkom. Toto spájanie sa
s Ježišom jej umožňovalo zakúšať Božiu blízkosť a lásku. Lebo
ten, ktorý je Stvoriteľom celého sveta a Spasiteľom, ktorému
bezhranične dôverovala, je veľmi blízko, ešte bližšie než iní
ľudia. On bol pre ňu prameňom, zdrojom a motívom preukazovania milosrdenstva blížnym.n
sr. M. Clareta Fečová KMBM
ilustračné snímky:
Sr. Faustína Kowalska:
www.jbalabonportraits.com
Metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi do Sanktuária Božieho milosrdenstva:
Mária Žarnayová
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Ďurďoš

Rakovec nad Ondavou

Hostovice
Snímka: Marek Mojžiš

Košice-Ťahanovce

Novosad

Poša

Lesné

Nacina Ves
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Úbrež

Cernina

Fulianka

Pichne

Bratislava

Ľubotice

Poruba pod Vihorlatom
Snímka: Eva Hricíková
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ĽUTINA

Archieparchiálna odpustová slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

21. – 22. august 2010
Sobota 21. august 2010
n Bazilika

n Hora

16.00 Akatist
17.30 Radostný ruženec
18.00 Archijerejská svätá liturgia – slovenská
(priamy prenos v rádiu LUMEN)
20.30 Svätá liturgia – cirkevnoslovanská
22.00 Celonočné bdenie
(veľká večiereň, utiereň)

15.00
16.00
17.30
20.30
22.00
24.00

Svätenie vody
Program pre najmenších Hnutia eRko
Program v Bazilike (do 19.30)
Hudobné predstavenie „Evanjelium o Márii“
Krížová cesta – Hnutie Svetlo – Život
Svätá liturgia – slovenská
– Neokatechumenát

Nedeľa 22. august 2010
n Bazilika

n Hora

05.00
06.00
08.30
09.30

02.00
05.00
06.00
07.00
07.30
09.00

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

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

n 10.00 Archijerejská svätá liturgia
		
		
		
		

(myrovanie)
Slávnostnú homíliu prednesie
arcikňaz Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme
kardinál Bernard Francis Law
12.00 Sprievod do Baziliky a ukončenie púte

Sviatosť zmierenia: Sobota 16.00 – 24.00; Nedeľa od 06.00
Bližšie informácie: Gréckokatolícky farský úrad Ľutina, tel.: 051 / 459 62 31
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Maják čistoty
Po mnohých rokoch sa gréckokatolícky kňaz otec Vasiľ
Kindja vrátil na miesta svojho detstva. Aj keď pôsobí
na hore Zvir v Litmanovej relatívne krátko, stal sa jej
neoddeliteľnou súčasťou. Svojou prítomnosťou pohládza
nejednu ubolenú dušu putujúcu na toto milostivé miesto.

Skôr ako ste sa stali kňazom,
vyštudovali ste stavebnú fakultu. Aká je cesta od inžiniera ku kňazovi?
V Bratislave som vyštudoval krásny a zaujímavý odbor
Geodézia a kartografia. Robil
som ešte štátnicu z marxizmu –
v júni 1989. Čas ukázal, že štúdium bolo prechodným obdobím pre moje ľudské a duchovné dozrievanie. Práve vtedy začal náš Pán intenzívne prehovárať do môjho vnútra a pozývať ma do jeho školy. Po deviatich mesiacoch základnej vojenskej služby a po deviatich mesiacoch práce odborného asistenta na Katedre mapovania
a pozemkových úprav padlo
rozhodnutie. Správne. Nech je
za to oslávený náš Otec. Od 6.
februára tohto roka som dvanásty rok v službách nášho Majstra a jeho Cirkvi.
V súčasnosti pôsobíte ako
správca hory Zvir v Litmanovej – pútnického miesta
a miesta skúmaných zjavení
Presvätej Bohorodičky. Viem
však, že ste už po týchto
miestach kráčali oveľa skôr.
Ako ovplyvnila minulosť vaše
súčasné pôsobenie?
Odhadujem, že na Korčákovom majdane, z ktorého sa stalo sväté a požehnané miesto,
som bol po prvýkrát pred neja-

kými tridsiatimi piatimi až štyridsiatimi rokmi ako malý hubár s mojím nebohým otcom.
Prekrásne detstvo v Litmanovej mi hrá dvoma farbami: zelenou – krásne letá a bielou – čarokrásne zimy. Som si istý, že
práve šestnásť litmanovských
detských rokov dopomohlo
k tomu, že milujem horu Zvir
(Zvor). A omnoho viac tú, ktorá
z nej svojím príchodom urobila
mariánsku svätyňu.
Čím je naplnený deň správcu
takéhoto výnimočného miesta, ktoré navštevuje množstvo pútnikov i zvedavcov?
Zvyčajne sa začína uctením
miesta, kde Matka päť rokov sedávala podľa popisu vizionárok.
Potom nasleduje mnoho drobností. Centrom je však slávenie
Eucharistie, potom pobožnosti. Pravidelne Korunka k Božiemu milosrdenstvu. Fascinujúce
i ťažké je nahliadanie do tvárí,
sŕdc a myslí živých chrámov,
ktoré cupitajú po Zvire a kľaknú
si v spovednici. Keby boli moje
fyzické, psychické a duchovné
sily neobmedzené, s láskou by
som obdivoval každého pútnika a jeho vnútorný svet. Nič mi
však nebráni, aby som o nich
hovoril v modlitbe Ježišovi a Bohorodičke, keď sa nedá s nimi.
Domov odchádzam z Kaplnky zjavenia, kde sa odovzdávam

pod ochranu Matky.
Predpokladám, že službu
na tomto mieste nemôže
zvládnuť jeden človek. Máte
aj ľudí, ktorí vám v tejto práci pomáhajú?
Je to náš vladyka Ján, nielen ako ľudský garant, otec Rasťo Janičko, nielen ako zodpovedný za technické veci na Zvire, zamestnanci hory Jožko Kavecký a Jano Dubníček, nielen
počas ôsmich pracovných hodín, Hanka Vírová, nielen ako
kantorka pri svätých liturgiách,
a sporadicky mnohí ďalší. Najnovšie sú to otec Marcel Pisio
a dvaja fešní a dobrí bohoslovci
Miro a Matúš.
Čo sa vás osobne najviac dotklo (v pozitívnom aj negatívnom zmysle) na tomto
mieste?
Krása aj bieda ľudských sŕdc.
Najviac ma zaujíma človek
a jeho vnútro, to, ako mu môžem pomôcť.
Videl som slzy šťastia a vďaky starých a chorých, ktorí došli
na Zvir len vďaka novej asfaltke.
Občas sa ma dotkne úplne nekritická zaujatosť jednotlivcov,
ktorí majú minimum poznania
okolo diania na Zvire. Už som
sa s tým stretol aj v spoločenstvách kňazov, napríklad ohľadom Medžugoria alebo mystic-

kých darov niektorých ľudí
na Slovensku. Nevedeli o tom
nič podstatné, ale s pýchou to
odsúdili.
Stretávate sa pravidelne s vizionárkami?
Nie, pretože žijú v zahraničí.
Katka tu bola minulé leto, Ivetka v priebehu roka asi trikrát.
Vtedy vám aj krátke stretnutie
dá mnoho.
Akým smerom sa uberá ich
život?
Žijú pokojný život viery, každodenných starostí i radostí. Katka býva s rodinou v USA,
Ivetka s manželom v Anglicku.
Iste sa rady vrátia domov, ak sa
bude dať.
Majú aj v tomto období nejaké zjavenia?
Viem, že zjavenia sa skončili 6. augusta 1995. Čo sa deje
v súkromí, patrí do ich diskrétnej zóny. Ak by ich však mali,
iste by sa s tým rady podelili.
Čo považujete za najdôležitejšie posolstvo, ktoré vizionárky odovzdali pútnikom,
a prečo?
Jednoznačne vnímam, že
hlavné posolstvo vyplýva z Máriinej prezentácie na Zvire: „Ja
som Nepoškvrnená čistota“. Potvrdila to, čo sa v Cirkvi od po-
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čiatku verí. Nielen, že bola
uchránená dedičného hriechu
a počala Ježiša zo Svätého Ducha, ale že ostala čistá a nepoškvrnená naveky. Naučila nás
silnú modlitbu: „Nepoškvrnená
Čistota, pomôž mi udržať čistotu srdca“. Nejde len o čistotu v pohlavnej oblasti, ale kompletne. Chce nás naučiť čisto
myslieť (v myslení sa začína čistota alebo nečistota nášho života), čisto hovoriť a čisto konať
– žiť čisto vo všetkom. Celé naše
bytie má zápasiť o čistotu srdca, lebo z plnosti srdca ide slovo
a skutok. V súvislosti s tým ma
stále veľmi silno oslovuje jedno
jej odporúčanie: „Chcela by som

niami niektorých pútnikov alebo skôr náboženských turistov na Zvire. A to je dobre. Povedia o sebe, aké je ich myslenie a nás podnecujú k uvažovaniu. Boli tu manželia z Bratislavy. Povedali, že sa im nepáči, že sa to tu komercionalizuje
všetkým tým stavaním. Po krátkom zamyslení som im povedal, že aj ja by som bol najradšej, keby tu ostal len pôvodný
majdan (drevenica). V tichu by
sme sa modlili a vychutnávali intímne stretnutie s Bohorodičkou a s celým nebeským dvorom. Ona si však žiadala, aby sa
tu pravidelne slávila Eucharistia. Je to najvyššia a najdokona-

ky sily a prostriedky do budovania a skrášľovania ľudských
chrámov živého Boha. Ľudia
sú hladní po Bohu. Naše vnútra doslova kričia po Duchu, len
ich prekrikuje hluk sveta.
Mne osobne a nášmu pútnickému miestu nateraz veľmi
chýba eucharistická kaplnka.
Po mnohých spovediach potrebujem poslať ľudí priamo k Ježišovi prítomnému v Eucharistii. Ak by to bolo na mojom rozhodnutí, bola by to jedna z prvých stavieb na hore. Náš vladyka o tom vie a budeme ju zrealizovať. Eucharistia a Mária budú
na hore dva majáky pre dnešný
zblúdený svet.

vám povedať ako mama, poprosiť vás, aby ste začali žiť jednoducho, rozmýšľať jednoducho a konať jednoducho. Vyhľadávajte ticho, aby sa tam mohol znova narodiť Duch Kristov
vo vás“. Logicky mi vychádza,
že čím viac život zjednoduším,
tým bude čistejší.

lejšia modlitba. Je to stretnutie
s Bohom v jeho slove a v tajomstve tela a krvi. To však zahŕňa nové výzvy. Kde budeme sláviť svätú liturgiu, keď prídu tisíce pútnikov? Kde budeme spovedať pútnikov? Kde budú toalety? Kde miestnosť prvej lekárskej pomoci? Ako sprístupníme požehnanú pramenitú vodu
všetkým záujemcom? Kde budeme parkovať osobné automobily a podobne? Pôvodná drevenica by to nezvládla.
Teším sa, že je už v dohľadne koniec stavania a že budeme môcť investovať všet-

V tomto roku sa zaokrúhlil čas od začiatku zjavení
na hore Zvir. Aký program
môžu očakávať pútnici, ktorí tu prídu v čase ich 20. výročia?
Bohatý. Aj v sobotu, aj v nedeľu. Pre niektorých to môže
byť celodenná duchovná obnova – dvadsaťštyrihodinovka.
Posúďte sami.

Vráťme sa k hore Zvir. Čo
by najviac potrebovalo toto
miesto z hľadiska duchovného i materiálneho?
Vaša dobromyseľne postavená otázka sa dostáva do protikladu s kritickejšími vyjadre-

za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová
snímky: Mária Žarnayová

kultúra

Tokajské sakrálne variácie
Pod týmto názvom sa konalo 4. júla v gréckokatolíckom chráme vo Veľkej
Tŕni podujatie v rámci cyrilo-metodských dní a 790.
výročia prvej písomnej
zmienky o obci. V úvode zaznela zvučka Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku. Ekumenický charakter
potvrdili príhovory duchovných Reformovanej, Gréckokatolíckej a Rímskokatolíckej cirkvi. V Chráme Najsvätejšej Trojice sa ozýval
spev cirkevných zborov. Vystúpil gréckokatolícky Zbor
Zosnutia Presvätej Bohorodičky z Čerhova, Zbor reformovanej cirkvi z Ladmoviec, rímskokatolícky Zbor
Povýšenia sv. Kríža z Nižného Žipova. Domáci miešaný zbor tvorili speváci rôznych cirkvi.
Ikona ako tajomstvo – takýto názov mala výstava
ikon Rastislava Róku z Veľkej Tŕne inštalovaná v chráme. O písaní ikony porozprával otec Róbert Demko
z Dúbravky.
Podujatie zabezpečovali
obec Veľká Tŕňa, Regionálne osvetové stredisko v Trebišove a cirkevné spoločenstvá obce. Sviatok prvých
učiteľov sv. Cyrila a Metoda prítomným pripomenuli
aj živé ikony sv. Cyrila a Metoda z Čerhova. Slávnostné
požehnanie udelil otec Peter Bombár, správca gréckokat. farnosti vo Veľkej Tŕni.
Podujatie bolo hodnotným vkladom do osláv cyrilo-metodských dní aj Roka
kresťanskej kultúry na Slovensku. Ostáva len dúfať,
že je to začiatok novodobej
tradície organizovania podujatia vo Veľkej Tŕni, ktorá bude známa nielen tokajským mokom na posilnenie
tela, ale aj duchovnou aktivitou na posilnenie duše.
K. Porhinčáková, ROS TV
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Hlava a srdce 1
Aby som priblížil zmysel nedele, použijem názorný príklad. Všimnite
si tri bytosti: Boh, človek a pes. Kto je na prvom mieste? Boh.
Na druhom? Človek. Na treťom? Pes.
Na ktorom mieste je človek? Na druhom. Nedeľa mi slúži na to, aby
som sa zastavil a pozrel sa hore. Kto je nado mnou? Boh. Kto je podo
mnou? Pes.

V

o, že dieťa je vytrhnuté zo svojho prostredia,
je len jedna etapa jeho
ťažkého života. Štát má záujem na tom, aby sa dieťa malo
kam vrátiť, ale v praxi sa to veľmi ťažko dá uskutočniť. Sociálni pracovníci sú dosť vyťažení
a nestíhajú pracovať s biologickými rodičmi.
V nedeľu sa zastavím a pozriem hore. Vidím, že som menej ako Boh. Preto prosím, odprosujem, ďakujem, oslavujem
Boha. Preto idem do chrámu,
aby som si uvedomil, že som
menej ako Boh.
Ale pozriem sa dolu. Kto je
podo mnou? Pes. Ja som viac
ako pes. Dunčo nemá nedeľu, nezaloží labky, nemá Via-

noce ani Veľkú noc. Ty nie si
Dunčo. Nie si ani Boh, nie si
ani pes, preto nám Boh dal tretí Boží príkaz, aby sme si to uvedomovali. Nedal nám prikázanie na to, aby nás trápil, ale aby
nám pomáhal. Je to zábradlie
cez hlbokú priepasť z časnosti
do večnosti, ktoré nám neskáče
do cesty, ale je vedľa cesty.
Človeče, uvedom si, že si menej ako Boh. Hybaj dolu! Robíš
sa rovný Bohu. Hybaj dolu! Alebo ideš na úroveň psa? Hybaj
hore! Raz sa robíme rovní Bohu,
čo je otvorená pýcha, a raz zídeme dolu pod psa, čo je žiadostivosť. Alebo pôjdeš hore a v pýche tresneš hlavou do múru
a biedne zahynieš, alebo dôjdeš
do bahna žiadostivosti a tiež

biedne zahynieš. Máš si uvedomiť, na ktorom si mieste. Alebo
klepni dole svoju pýchu, alebo
sa ťahaj zo svojej žiadostivosti.
V dnešnej dobe je to troška
zamotané. Niekedy sa muž cítil byť hore a žena celkom dole
– na úrovni psa. Muž mohol
ženu vymeniť za zviera, napr.
za ťavu. Neznamenala nič. Prišiel Kristus a zdvihol ju na úroveň muža. Kde? Pri Jakubovej
studni, keď sa rozprával so Samaritánkou. Apoštoli nerozumeli: „Pozrite sa, rozpráva sa so
ženou, a ešte s cudzinkou. Keby
bola aspoň židovka. Ježišu, veď
Samaritáni sú naši nepriatelia.“
Porušil všetky pravidlá. Ukázal,
že každá žena je rovná mužovi.

A nebola to svätica. To si musí
uvedomiť každý muž. Každučká
žena je rovná mužovi.
No po čase prišiel „múdry“
človek a zdvihol ženu na úroveň
Boha. Kde to bolo? Francúzska
revolúcia mala krásne heslo −
Bratstvo, rovnosť, sloboda. Zobrali prostitútku, herečku, zobliekli ju donaha, dali dolu kríž
a bohostánok a postavili tam
ženu. Urobili si z nej Boha.
Žena, ty nie si ani pes, nie si
ani Boh. Muž, pamätaj si, žena
nie je tvoj pes ani tvoj Boh.
Žena, ty si rovná mužovi. Muž
je hlava a žena je... Čo myslíte?
Krk? Chyba. Žena nemá byť krk,
ktorý krúti s hlavou, ako chce.
Tak to aj potom vyzerá v rodine, kde je muž mučeník. Muž je
hlava a žena je srdce. Teplo rodiny vytvára bezpochyby tvoja manželka. Ak žena nevytvorí
teplo v rodine, muž sa uteká zohriať do krčmy, deti idú na ulicu... Muži by sa pozabíjali, preto im Boh dal ženy. Tvoja manželka má nádhernú úlohu – vytvoriť teplo. Ak ho manželka vytvorí, muž sa ponáhľa z práce
domov. Ak je manželka nerváčka, hysterička, papuľnatá, jazyčnatá, muž uteká. Ak je žena
naozaj dobrá, je magnetom pre
muža aj pre deti. Ak je muž hlavou a žena srdcom, vtedy je to
v poriadku.
Pozrite sa, kam dnes tlačíme
ženu. Predtým bola kdesi dole,
na úrovni psa, dnes už ani bicykel nekúpiš, aby tam nebola
nahá žena. Tlačíme ju do každej
reklamy. Pozrite sa na vysoké
školy – sú prefeminizované. Tri
štvrtiny ročníka sú ženy. Vymysleli sme si mlynček na magisterky. V poriadku. Môžeš byť magisterka, ale daj pozor, aby si si
s titulom nemyslela, že si niečo
viac. Možno má tvoj muž vyššiu
prirodzenú inteligenciu, aj keď
má len učňovskú školu a nešiel
na štúdiá z rôznych dôvodov.
Chlapci sú pokúšaní v tom, že
„pôjdeš do Írska, zarobíš, užiješ
si“. Dievčatá tým, že „budeš magisterka“.
Najvyšší titul ženy je hodnosť
matky. Ženy a dievčatá, ak budete magisterky, prežijeme. Ale

| 29

slovo 16 – 17 | 2010

ak si namiesto titulu matka vyberiete titul magisterka, zahynieme. Môžeš byť aj profesorka, no prežijeme len vtedy, ak
budeš aj matka. Vytrhnime vlas
muža a ženy a dajme ich vedeckému pracovníkovi. Pri každej bunke tvojho vlasu, žena,
bude vedec hovoriť: žena, žena,
žena... V každej bunke môjho
vlasu bude hovoriť: muž, muž,
muž... Už vlas vyvracia to, čo sa
snaží hlásať dnešná doba. Žena
sa nerovná mužovi. Už vlas
ťa prezradí. A čo potom všetko ostatné? Nedajte sa vytlačiť
na miesto, ktoré vám nepatrí.
Aj v Prahe feministky na tribúne vyhlasovali: „My tým mužom
ukážeme“. Ale tribúnu im postavili muži. Feminizmus v prvom rade zabíja mužov, potom
je to samovražda ženy. Je to silné pokušenie pre dnešnú ženu.
Keď som bol chlapec, jazdil
som na motorke. V ľavej ruke
spojka, v pravej brzda, plyn.
Keďže má muž širšiu hruď ako
žena, sedí vpredu, žena vzadu. Je to prirodzené. Ona sa ho
drží. On stláča spojku, pridáva
plyn aj brzdí. Keď som bol zamilovaný, išiel som na motorke a moje dievča za mnou. Mal
som ju veľmi rád. Nevidel som
ju, ale cítil som ju, a tak som sa
z nej tešil. Keď povedala: „Poď
doprava,“ povedal som: „Idem.“
Keď doľava, tiež som išiel. Ak

muž miluje svoju ženu, aký je
problém, že on je hlava? Na 95
percent pôjde podľa ženy. Prečo? Lebo ju miluje. Ja chytám
dážď, ja chytám vietor, nie ona.
Teším sa, že ju môžem chrániť. Ak žena rozpráva správne,
muž pôjde podľa nej. Čoby nie?
Ak by však povedala nesprávne,
ak je on správny chlap, nepôjde
podľa nej. Ak povie doľava a je
tam olejová škvrna, na ktorej by
sa motorka pošmykla, nepôjde
tam, lebo by ju stratil. Prečo nepôjde podľa nej? Lebo ju miluje. Muž kontroluje, čo žena hovorí. V tom sa prejavuje hlava.
To, že je muž hlavou, ženu chráni. Boh to tak zariadil. V normálnej usporiadanej rodine má
byť muž hlavou a žena srdcom.
Rodinu by sme mohli prirovnať k stolu. Za tri rohy ju
drží žena – matka. Muž ju drží
za jeden roh. Ak padne matka,
je na svete bezdomovec. V inštitúte mám toľko chlapcov...
A keď sa na nich pozriem, spoločná diagnóza − padlá matka.
Nie je to tak vo všetkých prípadoch, ale vo väčšine áno. Matka
zomrela, matka je alkoholička,
matka sa rozviedla... padlá matka. S matkou padá celá rodina. A muž to má vedieť. Aj keď
si hlava, nemôžeš všetko to, čo
môže žena. Môžeme ženu v hocičom zastúpiť. Neviem variť,
ale od strachu pred hladom by

som sa to možno naučil. Keby
som mal zomierať od zimy a nemal by som nijakú inú možnosť, od strachu sa naučím aj
štrikovať. Ale keby som si povedal, že zastúpim ženu a budem
rodiť a dojčiť, tak som skončil.
Toto je výslovná parketa ženy.

nou trápia v domácnosti samy.
Muž uteká do Írska, do Anglicka, do kamiónu, do práce, hocikde, ide preč... Nič nemusíš.
Nechceš počuť plač malého dieťaťa, a tak radšej utekáš a zhodíš
celú výchovu na ženu. A ešte si
to ospravedlňuješ tým, že je tvojou úlohou zarábať. Výsledok?
Príďte sa pozrieť ku mne. V lete
minulého roka prišlo ku mne 11
chlapcov. Nacukrovaných, napudrovaných, zoženštených...
Takí 15-roční pubertiaci. Prišli
s nimi strhané matky bez muža.
„Ja si s ním neviem dať rady, pán
farár.“ Hanbil som sa. Z chlapca
urobí chlapa len chlap. Žiadna

Pre toto Boh stvoril ženu.
Materstvo. Muž, chráň svoju manželku, matku, dcéru,
sestru, aby mohla byť matkou
a mohla robiť to, na čo my muži
nemáme.
Áno, správny chlap rozkazuje, prikazuje, zariaďuje, ruší
príkazy... A keď treba, aj buchne po stole. NepreOtec Marián Kuffa pôsobí ako farár
káža to, ak si medzi
v Žakovciach a venuje sa bezdomovcom,
riadkami žena alebo dcérka prečíta lás- sirotám, prostitútkam, alkoholikom a narku. To, čo nám mama komanom. S Božou pomocou sa mu podarilo v obci Žakovce, kde pôsobí, postaviť
vysvetľovala dve hopre nich azylový dom, kde s nimi žije.
diny, otec zvládol
za dve sekundy. Ručne-stručne. A my sme hneď po- pedagogička ani sociologička.
chopili. Všetko toto je služba
Ak zomrel otec, je tu strýko. Nie
mojej manželke, mojej dcérke,
je strýko? Je tu farár. Nie je famojej matke a Pánu Bohu.
rár? Je nejaký charakterný muž.
Nech je na ňom vidno rukopis
Keďže ty muž máš najvyššiu
muža. Aj na tvojej dcérke treba
úlohu v rodine, máš aj najväčšiu poznať rukopis muža. Otec, ty
službu. Keď nemáš ženu a deti,
máš byť prvý muž, ktorý vystíshovoríš: ja, ty, on. Ale keď máš,
ka svoju dcérku a pochváli ju, že
hovoríš: on, ty, ja. Lenže správdobre vyzerá. Nesmierne jej to
ny chlap nespadne len tak z ob- zdvihne sebavedomie. n
lakov. Správny chlap sa musí vyMarián Kuffa
chovať. Pozrite sa, čo dnes ro(z homílie na púti mužov
bíme z chlapcov. Ženy sa väčšiv Hrabskom)

varovanie

Čo je porobenie?

J

e to najpoužívanejší prostriedok, pomocou ktorého sa na niekoho uvrhne kliatba. Už z názvu vyplýva, že na jeho uskutočnenie sa používajú predmety zhotovené
zo zvláštnych materiálov, ktoré majú často symbolický význam. Prekliaty predmet
slúži ako viditeľné znamenie úmyslu škodiť a zároveň je prostriedkom, ktorý sa odovzdáva „do moci zlého ducha alebo pod
jeho vplyv“. V podstate tu ide o napodobneninu sviatostí, ktoré majú viditeľný znak
(napr. voda pri krste) naznačujúci pôsobenie neviditeľnej milosti. V prípade predmetového prekliatia ide o viditeľný znak pôsobenia ničivej moci zlého ducha. Tu ch-

cem tiež upozorniť, aby sme dávali pozor
na rôzne suveníry najmä z afrických a ázijských krajín, ktoré sú často predmetmi úcty
pohanských božstiev (masky ľudí z ebenového dreva, symboly na čínskom porceláne,
sošky Budhu a pod.).
Napríklad človekovi, ktorému sa chce
uškodiť, sa podá jedlo alebo nápoj, do ktorého je zamiešaný prekliaty predmet pripravený z rozličných zložiek: z kostí mŕtvych, z popola zo spálených častí zvierat,
rastlín a pod. alebo sa prekliaty predmet
(zrazenina krvi, pevne zauzlený chumáč
vlasov a iné) umiestni niekde do jeho bytu,
napríklad do vankúša.

Druhý spôsob je preklínať predmety, ktoré patria človekovi, ktorému sa chce uškodiť (jeho fotografie, šaty, veci), alebo preklínať predmety, ktoré ho predstavujú: figúrky, zvieratá… Známe je prepichovanie figuríny znázorňujúcej obeť z magických rituálov vúdú.
Cieľ prekliatia býva rozmanitý. Niekedy je to snaha rozbiť priateľské vzťahy alebo
manželstvo, alebo naopak spôsobiť, aby sa
dvaja zamilovaní vzali. Inokedy slúži na vyvolanie zdravotných problémov alebo dokonca sa jeho prostredníctvom usiluje zničiť druhého človeka.
Damián Saraka

30 | slovo mladým

slovo 16 – 17 | 2010

Ach, to leto!
„S

om veriaci a tomu
sa snažím prispôsobiť aj svoj život. Letné mesiace sú preto pre mňa
veľkou výzvou do boja o sexuálnu čistotu. Čistotu očí, čistotu mysle, dotykov ... Keď
mám prejsť mestom, cítim sa
ako zápasník pred vstupom
do ringu, v ktorom na mňa
už čaká suverénne vyzerajúci
protivník. Označím sa znamením kríža, ako to robia mnohí športovci pred dôležitým
zápasom. Teraz je to však obzvlášť namieste, nakoľko mojím nemilosrdným súperom je
pokušenie, telesnosť, diablovo
zvádzanie...“
Tak toto je vyznanie nejedného kresťana, chlapca, mládenca i muža, slobodného aj
s obrúčkou, ktorý chce zachovať Božie odporúčania a, ak je
ženatý, ostať verný svojej manželke.
Toto je článok pre dievčatá a ženy, ktoré sa v nevedomosti, a teda nechtiac stávajú
kľúčovou zbraňou diabla v ob-

lasti neviditeľného boja mnohých veriacich chlapcov. A toto
je tiež článok na povzbudenie
pre chlapcov, ktorí sa odhodlali vstúpiť na toto neľahké bojisko. Hrdinom, ktorí vedia, čo je
ozajstná mužnosť.
O čo ide? Mnoho dievčat
a žien skutočne nevie, že svojím oblečením, postojom či
rozprávaním upútava pozornosť chlapcov a mužov nedobrým spôsobom. Nevedia alebo nechcú vedieť, že muž vníma ženu inak ako žena muža.
Poznám dievča, ktoré si nijako nechcelo dať vysvetliť, že hlboký výstrih, krátke sukne, obtiahnuté a priesvitné oblečenie priťahuje zraky chlapcov
ako magnet a spúšťa mašinériu
vtieravých smilných myšlienok,
ktorým je náročné čeliť. Raz
prišla s plačom a bolo zjavné,
že sa udialo niečo, čo sa jej bytostne dotklo. Keď som sa opýtal, čo sa stalo, opísala mi veľmi zaujímavý zážitok. Na vysokej škole mali v ten deň za úlohu vytvoriť dvojice a vzájomne sa namaľovať. Ona vytvori-

la dvojicu so spolužiakom. Bola
to vraj veselá hodina – neboli
to žiadni umelci. Pre ňu sa však
zábava skončila vo chvíli, keď
jej spolužiak ukázal portrét,
na ktorom bola vykreslená ako
prsnatá krásavica so zvýrazneným zadkom. Namaľoval to,
čo priťahovalo jeho oči, namaľoval ju tak, ako ju vnímal cez
napasované nohavice, obtiahnuté tričko... Nehral sa s tým,
aby maľbou vyjadril jej charakter, ktorý je mimochodom
tiež veľmi príťažlivý, on sa díval
na prsia a zadok. Teraz už mala
vlastnú skúsenosť s dôležitosťou cudnosti.
Viem, že sú ženy, ktoré vedia, ako pôsobí ich necudný
vonkajší prejav, a napriek tomu
alebo skôr práve preto sa správajú vyzývavo. Baví ich zvádzať. Cítia sa byť ženami s veľkým Ž, keď sa za nimi muži obzerajú. Ale sú skôr chúďatkami
s veľkým Ch. Oklamané trendom sveta a mnohokrát aj zranené, kompenzujúce si akési neprijatie, nedocenenie...
Nevedia, že ubližujú i svojmu

vnútru, lebo svojím postojom
akoby hovorili: „Nie som viac
než to, ako vyzerám, nemám čo
ponúknuť okrem svojho tela“
(ktoré nebude vždy vyzerať tak
príťažlivo).
Ale takéto dievčatá a ženy asi
nie sú čitateľkami nášho časopisu, a tak sa chcem prihovoriť tým, ktoré si neuvedomujú vážnosť situácie. Viem, že
pri súčasnom trende odhaľovania krásy ženského tela nie
je najľahšie obliecť sa pekne,
cudne a zároveň módne. No dá
sa to. Veď ste dostali od Boha
dar tvorivej vynaliezavosti.
Viem, že potrebujete, aby sa
na vás muži dívali ako na človeka a správali sa k vám s cudnou mužnosťou. Ale mužovi
zas pomôže, ak ho žena vníma
ako človeka, správa sa k nemu
s cudnou ženskosťou a oblieka sa tak, aby na ňu mohol pozerať s potešením a bez pokušenia.
Pomôžme si navzájom. n
František Sochovič

anima škola

Zrelý animátor vie 3
ĽUDIA MAJÚ POTREBY.
NAJPRV REAGUJ NA NE.
Kľúčový princíp: Skôr, ako ľudia začnú
slúžiť, treba najprv slúžiť im. „Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj
na záujmy iných.“ (Flp 2, 4)
Väčšina ľudí si myslí, že...
ich situácia je výnimočná,
ich problémy sú najväčšie,
ich nedostatky by sa mali prehliadať,
ich čas je ten najcennejší.
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Vodcovia musia...
poznať potreby svojich ľudí,
vidieť celkový obraz,
milovať ľudí, aby im pomáhali rásť.
„Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné
záujmy, ale aj na záujmy iných.“ (Flp 2, 4)

ĽUDIA BÝVAJÚ EMOCIONÁLNE
NA DNE. POVZBUDZUJ ICH.
Kľúčový princíp: Uskutoční sa to, čo je
oceňované. Niekto urobil experiment, ako
dlho je človek schopný stáť vo vedre s ľadovou vodou. Bolo zistené, že keď tam bol
niekto, kto povzbudzoval a podporoval,
človek v ľadovej vode vydržal dvakrát dlhšie
než ten, koho nikto nepovzbudzoval.
„...Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní,
oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť,
pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa
navzájom...“ (Kol 3, 12 – 13)
Prevzaté z prílohy Zrelosť
časopisu Nahlas (2007/5)
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V Otcovom náručí
R
odičia sa zobrali krátko
po mojom narodení, ale
po niekoľkých mesiacoch mama pre rodinné nezhody odišla. Vychovával ma otec,
ktorý mi zo začiatku venoval
dostatok lásky a pozornosti.

Keď prišiel z práce, brával ma
na kolená, hrával sa so mnou
a neskôr mi pomáhal s učením.
Postupom času bol však stále
viac sklamaný z nevydareného
manželstva a začal hľadať východisko v alkohole. Situácia sa
začala komplikovať. Otec sa stal
závislým od alkoholu, ktorý ho
cez úraz doviedol do hrobu.
Ja ako nemanželské dieťa som
sa cítil nechcený. To ma viedlo
k „zarábaniu si“ na lásku, k snahe byť v očiach iných niekým
a niečím. V závere základnej
školy začali môj život napĺňať
zábavy, sledovanie pornografie,
no predovšetkým rôzne krádeže a klamstvá. A keďže mi chýbala odvaha vyznať to v spovedi, začalo sa moje sedemročné
svätokrádežné chodenie na sväté prijímanie, s čím sa zároveň
zväčšovala vnútorná prázdnota
a smútok.
V tejto situácii som ako
21-ročný prijal pozvanie

na 15-dňové duchovné stretnutie mládeže. Tu ma zvláštnym
spôsobom zaujali slová o Bohu,
jeho láske a o Ježišovi Kristovi. Až prišiel siedmy deň, keď
sme mali zhodnotiť to, čo preží-

Boh ma má aj tak veľmi rád.“
Po odovzdaní slova ma viackrát
prenikla otázka, čo som to vlastne povedal. Krátko na to nasledovala pieseň a počas nej som
stratil pojem o čase, o priesto-

vame. Nebol som na to pripravený, a tak bez prípravy moje
ústa vyslovili vetu: „Viem, že
som Bohu veľkým dlžníkom –
za svoje hriechy a za svoju ľahostajnosť, ale takisto viem, že

re a ocitol sa v Božom náručí,
ktoré som kropil svojimi slzami. Po precitnutí sa mi nedarilo
ukryť slzy z tváre, ten dotyk bol
silnejší. Toto bola chvíľa, keď
som prežil, že všetko mám od-

pustené, ale predovšetkým, že
mám otca! Otca, ktorý ma prijíma takého, aký som, a nemusím
nič robiť, aby ma mal rád.
Vďaka nemu mám odpoveď
na otázku, kto som. Odpoveď,
ktorá mi odkryla, že moja identita nie je v tom, čo vlastním, čo
robím a ako vyzerám, ale v tom,
že Boh je mojím Otcom a ja
jeho synom.
Odvtedy prešlo už takmer devätnásť rokov, ale na tejto pravde sa nič nezmenilo, ba naopak,
stáva sa stále reálnejšou v mojom živote. Dnes objatie Božej náruče neprežívam tak dramaticky a intenzívne ako po prvýkrát, ale viem, že toto náručie istoty a pokoja, náručie Otca
ma čaká kedykoľvek v modlitbe, a zvlášť vo sviatosti zmierenia. Do tohto náručia vkladám
vďaku za to, čo teší, svoje túžby, obavy, bolesti, ale aj zlyhania
a hriechy, a to bez obáv z výčitiek a odsúdenia, a vždy nachádzam odpustenie a novú milosť.
Táto skúsenosť a skutočnosť zároveň sú jedným z hlavných dôvodov mojej misijnej činnosti, pretože to milujúce náručie
Otca je tu pre každého. n
Jozef
snímka: SXC.hu

slovo o biblii

Bezpeční v Bohu

S

vet je plný rôznych nástrah a neustálych výziev čeliť nebezpečným situáciám. Človek každodenne bojuje o prežitie a v prípade hroziaceho nebezpečenstva si potrebuje zabezpečiť primeranú
ochranu. Napriek tejto ochrane ostáva život človeka v nepredvídateľnom ohrození. Tento stav spomína aj Biblia. No zároveň dáva uistenia, že Boh poskytuje bezpečie aj v nebezpečenstve (Iz 43, 2).
Bezpečie je stav bez starostí, bez strachu, bez obáv, že sa niečo nepríjemné stane. Byť bezpečný znamená nájsť útočisko v Bohu (Ž 91, 4). On pozýva človeka
do svojej bezpečnej ochrany v každej chví-

li života. Božie slovo hovorí o bezpečnom
bývaní, putovaní, spánku, odpočívaní, zábave, vedení a pod.
Tomu, kto sa spolieha na Božiu ochranu, utieka sa k nemu, zachováva Božie príkazy, nariadenia a podľa nich aj koná, pamätá na Boha, načúva Bohu a poslúcha ho,
hľadá múdrosť, nekoná nerozvážne, nespolieha sa na vlastnú spravodlivosť, ale
na Pánovu, a žije bezúhonne, Boh poskytuje bezpečie.
Bezpečný je pevný, spoľahlivý. Vrcholy hôr alebo opevnené miesta pre svoju nedostupnosť slúžili ako bezpečné útočiská. Preto aj žalmista volá k Bohu: „Buď mi

ochrannou skalou a opevneným hradom
na moju záchranu; veď ty si moja opora
a moje útočište.“ (71, 3)
Slovo bezpečie sa spomína aj v negatívnom zmysle ako ľahkomyseľná bezstarostnosť, nepripravenosť. Pred takýmto postojom varuje prorok Jeremiáš (22, 21): „Hovoril som ti, keď si bol v bezpečí, povedal si:
,Nechcem počuť!’ To je tvoj spôsob od mladosti, nepočúval si môj hlas“. Bezpečie,
ktoré nie je postavené na Bohu, môže byť
zbúrané.
Marica Kipikašová
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Čo nám vzala voda
mi milí a ochotní. Asi o týždeň
mi zatelefonovali, a keďže som
nemal k dispozícii auto, doviezli mi sušič priamo do domu. Naozaj boli veľmi ústretoví.“
Tento rok nám voda odniesla naozaj veľa. Napáchala škody, ktoré sa ani nebudú dať vyčísliť. Modlíme sa za všetkých,
aby im Boh pomohol v ich ťažkej situácii.

Počas mesiacov máj a jún Slovensko zasiahla pohroma. Neutíchajúce dažde, ktoré prechádzali do prívalových, spôsobili rozsiahle záplavy a následné zosuvy pôdy. Ľudia prežívali traumy, boli v šoku, rodiny
utekali z domov a z ľudí sa stávali bezdomovci.

T

ýmto veršom prorok Jeremiáš opisuje udalosť
z mládeneckých čias, keď
bol povolaný Bohom do služby proroka. Pánovo volanie
v ňom vyvolávalo strach a výhovorky. Chlapcove výhovorky,
že je príliš mladý vekom a nepripravený na danú službu, nezastavili to, aby Pán prestal hovoriť. Na vzdorovanie chlapca
Pán reaguje a prichádza s uistením, že ho nenechá v osamote,
ale že s ním vždy bude kráčať.
Po týchto slovách sa Boh svojou rukou dotkol Jeremiášovych
úst a povedal: „Hľa, vložil som
svoje slová do tvojich úst.“ (Jer 1,
9b) Touto udalosťou sa Jeremiáš
stáva prorokom.
Dediny a mestá zaliala voda,
ktorá priniesla iba bahno, pleseň a roje komárov. Odniesla si
domovy, rodinné šťastie a nádeje. Bolo treba pomáhať. Bo-

kom neostala ani Gréckokatolícka charita v Prešove. Jej pracovníci počas týchto dvoch mesiacov postupne rozdali okolo
1 000 čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov, ako aj sprejov proti komárom a zapožičali 41 sušičov. 		
„Pomohli sme približne 285
domácnostiam z okresu Prešov,
Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Snina a Vranov nad Topľou. Títo ľudia postihnutí záplavami boli nesmierne vďační za akúkoľvek pomoc,“ hovorí Mária Rajňáková, ktorá mala
na starosti koordináciu pomoci
ľuďom postihnutým povodňami za prešovskú charitu.
Pán Chovanec, ktorý býva
Pod Kamennou baňou, nám povedal: „Zalialo nám pivnice a garáže. Mali sme tam vyše metra vody. Od suseda som sa dozvedel, že charita pomáha. Tak

som tam zašiel a dostal som čistiace a dezinfekčné prostriedky aj sprej proti komárom. Sušiče mali vtedy všetky zapožičané, ale vzali si číslo na môj mobilný telefón a sľúbili, že len čo
ho budú mať, ozvú sa. Boli veľ-

Prispieť na pomoc obetiam
povodní na Slovensku sa dá:
• SMS správou s textom DMS
POVODNE (dms medzera povodne) na číslo 877 Toto číslo
je platné v sieťach všetkých mobilných operátorov. Cena darcovskej SMS je 1 euro. Výpočet
ceny DMS sa nachádza na www.
darcovskasms.sk
• na účet Slovenskej katolíckej charity 4008058424/7500
v ČSOB, variabilný symbol 170.
Za prejavenú dôveru vám
úprimne ďakujeme. n
Denisa Považanová
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Charita v akcii
Charita momentálne pomohla 285 domácnostiam v kritickej
situácii zvlášť zapožičaním odvlhčovačov a poskytnutím dezinfekčných prostriedkov.
Odvlhčovače sa priebežne
vymieňajú od rodín, ktoré už
domy vysušili a podľa zoznamu
posúvajú ďalším záujemcom.
Charita sprostredkovala ponuku p. Ing. Miroslava Midlocha z Hradca Králové (tel.
0420731925731, Probluz 29, Dolní Přím 503 16), ktorý sa zameriava na poradenstvo v odbore stavebníctva a ďalších činnostiach pri odstraňovaní následkov povodní. Zúčastnil sa
na odstraňovaní následkov povodní v roku 1997 a 2002 v Českej republike a na severe Moravy (kontrola postihnutých objektov, osobná pomoc občanom
a poradenstvo, ako odstraňovať
následky, ako sušiť, čo odstrániť...). V prípade záujmu a zabezpečenia ubytovania a stravy
ho možno opäť kontaktovať.
Spišská katolícka charita
sprostredkovala dar (asi 100 kg

mäsových konzerv a paštét),
ktoré boli v spolupráci s otcom
Rastislavom Bruzdom rozdelené rodinám postihnutým povodňami.
Firma Ekvia Prešov darovala 2
škatule novej posteľnej bielizne
a uterákov.
Únia miest Slovenska
sprostredkovala 72 kartónov hygienických prostriedkov od firmy UNILEVER Slovensko, s.r.o.
Tento dar bude postupne rozdeľovaný rodinám postihnutým
povodňami v okrese Prešov.
V súčasnosti charita pripravuje aj zbierky šatstva, nábytku a elektrospotrebičov v dobrom stave. Prebiehajú rokovania s firmou Real Prešov o poskytnutí bezplatného prenájmu priestorov na humanitárny
sklad. n
Mária Rajňáková,
koordinátorka
Povodeň vo Varhaňovciach
Čínske múdroslovie hovorí o mudrcovi sediacom na brehu rieky. Okoloidúci sa ho pýtali, prečo tam tak dlho vysedáva. On im odpovedal: „Rieka je

ako človek, dokáže dávať i brať.
Voda dáva život a voda prináša aj smrť.“
Čo dokáže voda, o tom sa
v poslednú májovú nedeľu presvedčili obyvatelia obce Varhaňovce. Vo chvíli, keď sa obcou valila voda dosahujúca výšku ponad kolená dospelého človeka, ktorá sa po prudkej búrke vyliala z koryta potoka a valila sa na obydlia ako lavína
z premočených okolitých svahov. Tie už nedokázali absorbovať viac vody, nikto nedokázal
stáť a uvažovať o tečúcej vode.
V tej chvíli sa odohrávalo množstvo veľmi podobných zápasov
s vodou. Žiaľ, v prvých hodinách napriek všetkej snahe dominovalo jediné – bezmocnosť.
Vodný živel v tej chvíli nedokázal nikto skrotiť. Voda bola všade. Tragédia človeka ho posúva do samoty kríža. Mohlo to
byť tak aj vo Varhaňovciach. Ale
nebolo. Od prvého okamihu si
ľudia vzájomne pomáhali. Zachraňovali, čo sa dalo. Tí, ktorí neboli zasiahnutí vodou, neostali sebecky doma v suchu so
založenými rukami. Celé hodi-

ny pomáhali. Nad vodou sa nepodarilo zvíťaziť, no ostali víťazmi lásky.
V tejto bezútešnej mimoriadnej situácii sa prejavila činná
služba Cirkvi pomáhajúcimi rukami charity. Pomoc poskytla
Gréckokatolícka charita z Prešova formou prístrojov na vysušovanie muriva domov. Šiestimi vysušovačmi sa pomohlo
už deviatim rodinám, pričom aj
naďalej vysušovače pomáhajú
a po vysušení budú prenesené
do ďalších domov.
Bola poskytnutá aj potravinová pomoc v podobe mäsových
konzerv, ktoré boli rozdané 50
rodinám. V súčasnosti sa pripravuje pomoc cez zbierku použitého nábytku a elektrospotrebičov v dobrom stave.
Ďakujeme všetkým zamestnancom charity, darcom a dobrodincom za sprítomnenie Božej lásky a jeho starostlivosti.
Ďakujeme, že sme neostali osamotení. Nech vás Pán požehnáva naďalej svojou milosťou vo
vašej činnej službe lásky. n
R.B.

Aj Boh odpočíval 1

P

rázdniny a dovolenky sú časom na rekreáciu. U kresťana má všetko toto ešte o dôvod viac – nie
je to len prirodzená, ale aj nadprirodzená potreba. Pre prácu
nemáme čas na seba a pre seba
čas na iných. Duša živorí, sú
narušené medziľudské vzťahy.
V návale povinností človek nie
je schopný podobných úvah.
Rekreácia znamená pokúsiť sa
vniesť do života pôvodnú harmóniu. Znamená stať sa opäť
človekom.
Odpovedať na tieto čisto prirodzené potreby života, medzi ktorými majú významné
miesto rozmanité formy trávenia voľného času, znamená pre
veriaceho človeka zároveň plniť

Božiu vôľu. Aj šport, turistika,
odpočinok sú formou posväcovania sa. Sú to potreby našej ľudskej prirodzenosti, ktorá
nám v jednotlivých životných
etapách ukazuje vôľu svojho
Stvoriteľa. Pripomína nám to aj
Katechizmus Katolíckej cirkvi:
„Ako Boh v siedmy deň odpočíval od všetkých diel (Gn 2, 2),
aj ľudský život má svoj rytmus
práce a odpočinku“ (KKC 2184).
Správne využitie voľného
času počas dovolenky, ktoré je
spojené s cestovaním, môže byť
chápané rôznymi spôsobmi,
a to neraz aj ako problémová
záležitosť. Pôžitkárstvo a podľahnutie konzumnému životu
často vedie turistu k odcudzeniu sa od Boha. „Človek má na-

podobňovať Boha, aj keď pracuje, aj keď odpočíva,“ napísal
pápež Ján Pavol II. (Laborem
exercens 25). Keď ideme na dovolenku, Boh na dovolenke
nie je. Preto sa využitie voľného času počas dovolenky stalo
podnetom pre prácu Cirkvi.
Naším cieľom je preto turista, ktorý zo svojho náboženského pohľadu hodnotnejšie vníma a objavuje svet, ktorý na cestách spoznáva otázky
viery a konfrontuje sa s nimi.
Preto sa sv. Ján z Kríža modlil celé noci v okne svojej cely
s pohľadom upretým na španielsku prírodu, preto bol sv.
František taký šťastný v krajine okolo Assisi. Lebo príroda je miestom epifánie, zjave-

nia Boha. Každá vychádzka sa
môže stať malými exercíciami:
materiál tentoraz nedáva exercitátor, ale prichádza priamo
z okolia.
Ježiš Kristus povedal: „Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani do stodôl
nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí... Pozrite sa
na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím
vám, že ani Šalamún v celej
svojej sláve nebol oblečený tak
ako jediná z nich.“ (Mt 6, 26;
28) Inak povedané: kontemplujte prírodu! Ježiš to nehovorí ako prosbu alebo prianie. Je
to príkaz. n
František Dancák
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Slnko po daždi
K
aždý život prináša svetlé i tmavé dni. A čím
viac človek žije v temnote, tým radostnejšie očakáva
svetlo. A keď príde, prežíva ho
úprimne a v nádeji.
Aj Martu, ktorá roky pracovala v kameňolome so svojím
manželom, postihlo obdobie
temna. Prv jej manžel prišiel
o nohu. Museli mu ju amputovať po závale. A tak sa musela
starať doma o manžela aj chodiť do ťažkej práce. A aby toho
nebolo dosť, lekári jej diagnostikovali zlyhanie obličiek. Prv
jedna, potom jej začala zlyhávať
aj druhá. Vtedy jej lekár povedal, že to bude vážne a že bude
musieť chodiť na dialýzu. Prijala to, nevyčítala nič Bohu, ale
neprestávala bojovať a veriť.
Bolo upršané májové počasie. V chráme sa dozvedela, že
do Prešova príde kňaz, ktorý má moc liečiť. Rozhodla sa,
že pôjde. Lenže pršalo v štvrtok i v piatok. A podobné počasie hlásili aj v sobotu. Vtedy
sa stretnutie konalo v amfiteátri. Večer sa rozhodla, že pôjde.
Bála sa, že ak bude pršať, prechladne a zhorší sa jej zdravotný stav, no rozhodla sa.
Ráno bolo ako vymenené.
Slnko sa predralo cez mraky
a vysúšalo kvapky, čo popadali minulé dni. Potešila sa. Keď
si sadla a počúvala slová kňaza,
bolo jej príjemne. Vlieval do jej

srdca nádej a pokoj. Hovorila si,
že to stálo za to. Cítila sa silnejšia, pokojnejšia.
Na konci prednášky a modlitby kňaz zdvihol ruky a vyzval
prítomných k prijatiu uzdravenia. Sklopila zrak a vo viere si
v duchu opakovala každé jeho
slovo, aby jej nič neuniklo. Boli
to silné slová plné viery. Kňaz
ešte ani nedohovoril a ona ucítila teplo na chrbte. Celý chrbát
sa jej zohrieval, akoby naň pražilo slnko. Nevedela, čo sa deje,
no nechcela stratiť niť, a tak sa
snažila zachovať pokoj. Vari by
aj ona bola tá vyvolená? Vari by
aj ona mohla byť naozaj uzdravená?
Stretnutie sa skončilo a ona
prišla domov. Teplo na chrbte už dávno pominulo, ale jej
modlitby boli oveľa silnejšie.
Boli plné nádeje. Modlila sa,
ako len vedela, z celého srdca,
mysle i duše. Nešlo jej o seba,
ale o manžela a deti. Ak by aj
ona mala také veľké problémy,
kto sa o nich postará?! Ich deti,
vedela to veľmi dobre, ale nechcela ich zaťažovať. Mali svoje
problémy. Preto pre nich a nie
pre seba prosila Boha, aby tá
nádej bola realitou.
V stredu išla na kontrolu
pred prvou dialýzou. V pondelok jej už odobrali krv. Lekár skonštatoval, že sa nemusia ponáhľať. „Zdá sa, že tá druhá oblička ešte stále ako-tak

funguje,“ povedal jej. Tešila sa.
Zázrak, stal sa zázrak. O dva
týždne išla znova. Sestrička ju
privítala čudne: „Pani Marta,
sadnite si, musím vám ešte raz
zobrať krv.“
„Prečo? Čo sa stalo?“
„Asi ju v laboratóriu zamenili,“ ospravedlňovala sa sestrička.
Po odbere dodala: „Ešte počkajte vonku, keď budeme mať aspoň základné výsledky, zavoláme vás.“
Krátko pred obedom si ju zavolala sestrička dnu. Vošla neistým krokom. Nevedela, čo sa
deje. Hovorila si, že ak to dáva
Boh, dá aj silu všetko prijať.
„No tak, ako sa má moja milá
pacientka?“ oslovil ju lekár.
„Dobre, pán doktor.“
„Vy sa modlíte, že?“
„Áno. Prečo sa pýtate?“
„Lebo vaše modlitby boli vyslyšané. Vyzerá to tak, že vám

minimálne jedna oblička funguje na 100 percent. To znamená žiadna dialýza. Ale predsa, urobíme ešte niekoľko vyšetrení, aby sme vedeli, na čom
sme.“
Súhlasila. Jej srdce zaplavila vlna radosti, ale aj vďaky
Bohu za to, čo prežila. Vedela,
že od tejto chvíle jej život patrí Bohu. A že ak príde niekedy znova temnota, tak to bude
iba preto, aby sa ešte viac tešila na svetlo.
A ako dopadli jej kontrolné
výsledky? Lekári zistili, že jej
fungujú obidve obličky. A v ich
srdci vznikla ďalšia pochybnosť, či predsa len ten Boh ich
starých mám neexistuje. Bohu
vďaka! n
Jeremy
ilustračná snímka:
upload.wikimedia.org

Verný ako pes
Priatelia sa vybrali na nákupy do Maďarska. Rozhodli sa, že sa po ceste zbavia svojho otravného psa. Naložili psa a poďho na nákupy. Tesne pred cieľom psa rýchlo vyložili z auta a odišli. Nákupy
prebehli hladko, každý si kúpil to, čo potreboval. Keď boli
za hranicami, zistili v spätnom
zrkadle, že pes, od ktorého si

len nedávno oddýchli, cvála
za ich autom. Tak pridali plyn,
začali na neho kričať a hádzať
po ňom palicu. Ubehlo niekoľko kilometrov a pohroma
so psom bola zažehnaná. Aspoň si to mysleli. Keď zaparkovali pri dome, zo strechy
auta zoskočil ich miláčik. No
čo už, láska nepozná hranice!
Helena Krenická
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Za duchovenstvo
a ľud 6
Prečo, ako a aké obety prinášať – to už vieme. Spokojné vydanie sa
do Božej opatery, ktorú tak získame, povedie k jeho oslave a životu
dá chuť raja. Ale pohľad na život v kresťanských (resp. farských)
spoločenstvách raj vôbec nepripomína. A predsa Písmo konštatuje,
že Božie kráľovstvo je pokoj a radosť vo Svätom Duchu. Kde je teda
problém?

V

šimnime si ovocie jednej z prvých obiet v Biblii. „Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu. Na Kaina
však a na jeho obetu nezhliadol.
Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu tvár.“ (Gn 4, 4n,
ekum. preklad)
Od zamračenej tváre k bratovražde bol kúsok a k trestu ešte
menší: „Budeš sa nepokojne
potulovať po zemi.“ Kain v odpovedi dopĺňa dôsledky trestu: „Ty ma dnes vyháňaš z pôdy
a budem sa skrývať pred tebou...“ (4, 12 – 16). Na počiatku
dvoch zničených životov Kaina a Ábela je závisť. A jej koreňom je túžba po uznaní, či ešte
hlbšie – po láske, prijatí a pocite vlastnej hodnoty. Zlá správa
je, že Kainov trest nepokojného
potulovania sa po zemi a skrývania sa pred Bohom je bežnou realitou mnohých. Koreň
je opäť ten istý a v Biblii sa opakuje často.

Napríklad: „Mária s Áronom
reptali proti Mojžišovi... Vraveli:
Hovoril azda Pán len prostredníctvom Mojžiša? Či nehovorí aj prostredníctvom nás?“ Mária sa uvádza ako prvá, ako iniciátor reptania a porovnávania.
Trest je prísny: „Pán sa rozhneval a odišiel... Mária bola malomocná“ (Num 12, 1 – 16). Alebo: „Kórach... si pribral Dátana a Abírama... Zhromaždili sa
proti Mojžišovi a Áronovi a vyčítali im: ... Prečo sa vyvyšujete?“ 250 Izraelitov nesúhlasilo
s tým, že niektorí boli oddelení
pre službu Pánovi. Závideli im
ich vyvolenie. Trest je tvrdý: „...
zem otvorila svoje ústa a zhltla ich... Zaživa zostúpili do ríše
mŕtvych so všetkým, čo mali“
(Num 16).
Vidíme, že trest za pachtenie
sa za tým, čo majú iní, je reálny:
1) nepokoj; 2) skrývanie sa pred
Bohom; 3) zomieranie zaživa.
Ale prísnosť dôsledkov si spô-

sobujeme sami, nie Boh. Ak napríklad nemáš hudobný sluch,
nemôžeš koncertovať. Ale ak si
nedáš povedať a roky sa pokúšaš
o hudobnú kariéru, zožneš trápenie. Na vine si budeš ty sám.
A tvoj život vyjde akoby navnivoč. Pritom si mohol byť skvelý v niečom inom. Podobne sa
porovnávame s inými a pachtíme za tým, čo majú iní, aj v duchovnej oblasti – v štýle modlitby, nazeraní na Písmo, schopnosti kázať, spôsobe prejavovania lásky a služby... Chceme to,
čo majú iní. Hlavne ak vidíme,
že to prináša uznanie a rešpekt.
Už minule sme si vraveli, že ako
obetu máme priniesť to najlepšie zo svojho (!) života. Neviem,
odkiaľ sa vzali rebríčky, ktoré schopnosti sú lepšie a ktoré
menej. Pravda je, že sme stvorení dokonale a famózne – s tými
vlastnosťami a schopnosťami,
ktoré nám prinesú „život snov“
ušitý nám na mieru.

Neprijatie seba samého je nevďačnosťou a odmietnutím Božieho daru. Akoby sme hovorili: „Bože, s mojím stvorením
si to odflákol. Nie som s tebou
spokojný!“ Problém neprijatia
seba je v ľudskej pýche, snahe
hodnotiť samého Boha. Ale on
vie, prečo jedných povoláva ku
kňazstvu, iných k práci na poli,
iných k materstvu a pod.
Chce to revíziu toho, kým
sme, a následné poddanie
sa Bohu. Aj Mojžiš chcel žiť
na púšti so Seforou, ale nechal
sa presvedčiť, že bude dobrý
vodca. Ester sa vyberie do háremu, aby zachránila národ, a pochybujem, že toto bol jej životný sen. Nakoniec však šťastní sú.
Existujú len dve možnosti:
buď tak veľmi ľúbiš sám seba,
že Boh pre teba podstatný nie
je (teda je dôležitý len preto,
aby sa staral o teba), a potom sa
budeš závistlivo obzerať okolo seba a nespokojne potulovať odo dňa ku dňu, od pondelka k piatku a život vyplytváš bez
toho, aby si skutočne žil, alebo máš Pána úprimne rád, a potom nezapochybuješ, že je dobré, čo ti dáva. Tvoja oddanosť
a jednoduchá dôvera spôsobia,
že tvoj život bude chutiť tebe aj
okoliu, lebo to, čo do teba Boh
vložil, bude rásť, fungovať a prinášať radosť tebe aj iným. Ako
obeta príjemnej vône pre Boha
i pre ľudí. n
Valéria Juríčková

zo života svätých

Zosnutie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

S

mrť je v našich končinách spojená akosi
prirodzene so smútkom. No keď hovoríme o smrti Božej Matky, nikdy to nespájame so smútkom, ale skôr s veľkou radosťou. Čo je teda dôvodom toho, že zosnutie
Bohorodičky je pre nás radostným dňom?
Táto udalosť nemá žiadne korene v evanjeliách. Skôr pre ňu máme základ v Tradícii Cirkvi, v apokryfoch a v jednomyseľnosti otcov v otázke vzkriesenia tela Božej Matky. Najvážnejším podkladom na ustanovenie tohto sviatku je spis Slovo na Zosnutie
svätej Bohorodičky od sv. Jána Teológa, kde

je v krátkosti uvedená táto udalosť: Tri dni
pred smrťou sa Bohorodičke zjavil archanjel
Gabriel a zvestoval jej odchod z pozemského života. V deň jej smrti sa zázračným spôsobom zhromaždili všetci apoštoli v Jeruzaleme, hoci boli rozosiati po celom svete,
kde ohlasovali evanjelium. Nebol prítomný
len apoštol Tomáš. Bohorodička si žiadala,
aby ju pochovali v Getsemani, v blízkosti jej
rodičov a sv. Jozefa. Samotný Kristus prišiel
v sprievode anjelov po jej dušu, tak ako to
hovoria aj liturgické texty: „Z končín zeme
ste sa tu zhromaždili, apoštoli, moje telo

pochovajte v Getsemani. A ty, Syn a Boh
môj, prijmi môjho ducha“ (svitilen Zosnutia). Za spevu žalmov ju zaniesli do hrobu,
od ktorého neodchádzali celé tri dni. Táto
udalosť je často zobrazovaná aj na ikonách.
Po troch dňoch prišiel aj apoštol Tomáš,
ktorý túžil ešte raz vidieť presvätú Bohorodičku. Keď však hrob otvorili, jej telo tu nenašli, len pohrebné plachty. Takto pochopili, že jej telo bolo vzkriesené a prenesené
k jej Synovi do nebies, čo je Božím plánom
pre každého človeka.
Michal Bučko
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Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

Čítania: 2 Kor 2, 3c – 15, zač. 171; Mt 23, 13 –
22, zač. 94

ŠTVRTOK 5. august

Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre
Boha. (2 Kor 2, 15a)

Čítania: 2 Kor 4, 1 – 6, zač. 175; Mt 24, 13 –
28, zač. 99

Voňavý kvet nie každému rovnako vonia. Jeden povie, že je to príjemná vôňa, pre druhého je tá vôňa odpudzujúca. Bez ohľadu
na to, kto má aký názor na jeho vôňu, kvet
neprestáva byť kvetom. Byť voňavý znamená nechať sa naplniť Bohom a túto vôňu šíriť ďalej. Žiť život evanjelia, to je tá ľúbezná vôňa, ktorá vyruší každého človeka. Je len
človeku, akou vôňou sa nechá preniknúť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 3. august
Prepodobní Izák, Dalmat a Faust
Čítania: 2 Kor 2, 14 – 3, 3, zač. 172; Mt 23,
23 – 28, zač. 95

Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva
a neprávostí. (Mt 23, 28)
Dobrý obal na výrobku neraz znamená viac
ako polovicu úspechu v predaji. Pekný obal
človeka pokúša natoľko, že neraz tomuto
pokušeniu podľahne a výrobok si kúpi. Bombastický obal ešte nemusí znamenať kvalitu. Neraz je nebezpečný, lebo klame. Takýto
obal škodí aj nám, keď napodobňujeme farizejov. Sme najúžasnejší, najhorlivejší kresťania, ale chýba nám to najpodstatnejšie − láska, ktorá chýbala aj pri distribúcii výrobku.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 4. august
Siedmi mladíci z Efezu
Čítania: 2 Kor 3, 4 – 11, zač.173; Mt 23, 29 –
39, zač. 96

Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje
deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste! (Mt 23,
37b)

Plače mama, keď sa jej rozvádza dcéra. Plačeme vtedy, keď je narušená jednota v rodine, keď je nejaké spoločenstvo rozpoltené.
Nejednota, nesúlad človeka vyruší z jeho pohodlia. Kristov nárek nad Jeruzalemom je
tiež pre jednotu, lebo Boh má stále snahu
zjednocovať, kým človek robí opačne. A rozdelenie znamená smrť.

Mučeník Eusignios

Im neveriacim boh tohto veku zaslepil
mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia
o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha.
(2 Kor 4, 4)

Múdrosť a hlúposť. S ktorou z nich sa dennodenne „zasnubujem“? Múdrosť ma naviguje ísť správnou cestou, varuje ma pred nebezpečenstvom, ukazuje jasný cieľ. Hlúposť
ukazuje chyby iných, škandály, prehrešky.
Bohužiaľ, z hlúposti žijú mnohí ľudia a sú
natoľko do nej ponorení, že radostná zvesť
je pre nich len fraškou.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz: kondák predprazdenstva. Ostatné zo štvrtka (HS: 404,
157; PZ: 387, 112; HP: 418, 113)

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

Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám
zaľúbenie, počúvajte ho. (Mt 17, 5b)
Dnes už nikto nechce počúvať. Každý by
chcel len rozprávať, rozkazovať. Už pri bežnom rozhovore si skáčeme do reči. Semeno
našej božskej slávy je zasiate vtedy, keď sa
rozhodneme poslúchať a konať jeho slovo.
Ono premieňa náš život na jeho obraz v plnej miere.
Liturgia: Menlivé časti z Premenenia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. Myrovanie. Voľnica
(HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

SOBOTA 7. august
Prepodobný mučeník Domécius
Čítania: 1 Kor 1, 3 – 9, zač. 123; Mt 19, 3 – 12,
zač. 78

A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. (Mt
19, 6a)

Pri rozpade manželstva hľadáme vinníka. Je
ním žena? Je ním muž? Ale títo dvaja sú jedno, ich nemožno rozdeliť ani v takomto prípade, lebo ich spojil Boh a človeku nie je dovolené to rozlučovať. Toto hľadanie je len
na uspokojenie jednej či druhej stránky. Každá choroba oslabuje celého človeka, nie-

len jeho časť. Choroba rozvodu je chorobou
oboch, lebo sú jedno telo.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Premenenia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 405; PZ: 387;
HP: 418)

NEDEĽA 8. august
Jedenásta nedeľa po Päťdesiatnici. Biskup Emilián Vyznávač
Čítania: 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141; Mt 18, 23
– 35, zač. 77

Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval
nad tebou? (Mt 18, 33)
Odpustenie je väčší zázrak ako vzkriesenie
mŕtveho. Lazár, ktorý bol vzkriesený, znova
zomrel. Ten, kto odpúšťa, otvára brány večností. Kristus otvoril brány večnosti, ktoré
Adam svojou neposlušnosťou zatvoril. Pre
nový život sa rodí ten, kto odpúšťa, aj ten,
komu bolo odpustené.
Boh v Edene hľadal Adama. Ten sa skryl,
lebo vedel, čo urobil. Nie preto, že mu nebolo do reči, ale nevedel prijať sám seba. Boh
neostal ľahostajný. Cez Krista bola Adamovi podaná ruka odpustenia, ktorá ho vyviedla z tmy na svetlo. Nemilosrdný sluha tiež
túžil po tejto odpúšťajúcej ruke. Chcel byť
slobodný ako Adam, ale túto slobodu nechcel dopriať svojmu spolusluhovi. Jeden
z najťažších hriechov je neodpustiť bratovi, pretože tento jediný hriech vzďaľuje človeka od Otca. Ničí moje bytie syna. Ak neodpustím, vraciam sa k logike dlhu: neprijímam odpustenie. Ak posielam do väzenia
blížneho, posielam tam seba. Zmilujem sa
nad tým, kto mi je podobný, pretože Pán sa
zmiloval nado mnou. Iba tak mám ten istý
cit ako Otec a stávam sa jeho synom. Ak neodpustím, umiera vo mne odpustenie, ktoré
som dostal, nežijem z neho. Odpustenie ma
nanovo vracia do spoločenstva. Nemilosrdný
sluha netúžil po tomto spoločenstve so svojím spolusluhom, chcel ho ovládať. Kristus
pri každom odpustení vracia človeka do spoločenstva, čím zdôrazňuje aj nám, že realizácia nášho kresťanského života má byť
v spoločenstve, ktoré je pre nás ako nastavené zrkadlo.
Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni jedenáste. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu a z Premenenia, Sláva: kondák hlasu, I teraz: kondák sviatku,
ostatné z hlasu a Premenenia (HS: 144, 405;
PZ: 97, 387; HP: 98, 418)
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PONDELOK 9. august
Apoštol Matej
Čítania: 2 Kor 5, 10 – 15, zač. 179; Mk 1, 9 –
15, zač. 2 (radové); Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač.
2; Lk 9, 1 – 6, zač. 40 (sv.)

Ale keby vás niekde neprijali, odíďte
z toho mesta. (Lk 9 ,5a)
Nasilu vložiť do človeka určitý mechanizmus sa stalo módou aj dnešných kresťanov.
Je to však účinné iba dovtedy, kým toho človeka ešte môžem riadiť. Napríklad vo vzťahu rodič – deti. No všetko prestáva fungovať,
keď sa deti osamostatnia. A potom aj svoj
postoj k Bohu vnímajú ako násilie. Veď inú
skúsenosť nemajú. Boh nás však povoláva
ako slobodné Božie deti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z Premenenia a Matejovi, Sláva: kondák Matejovi, I teraz: kondák
z Premenenia, ostatné z Premenenia a Matejovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku (HS: 408,
405; PZ: 309, 387; HP: 422, 418)

UTOROK 10. august
Mučeník a archidiakon Vavrinec
Čítania: 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180; Mk 1, 16 –
22, zač. 3

Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ (Mk 1, 17)
Loviť ľudí znamená privádzať ich zo smrti do života. V tvojej práci či v rodine je veľa
tých, ktorých môžeš „uloviť“ milým slovom,
podaním ruky, úsmevom, službou, ktorá
ich prekvapí. Apoštoli bez otáľania vykročili za Kristom. A Boh sa cez toto Božie slovo
pozerá aj na nás.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Premenenia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 405; PZ: 387;
HP: 418)

STREDA 11. august
Mučeník Euplos
Čítania: 2 Kor 6, 11 – 16, zač. 182; Mk 1, 23 –
28, zač. 4

Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi
z neho.“ (Mk 1, 25)
Keď človek stratil svoju identitu, hľadá ju
v tom, čo stále viac odsudzuje: moc a bohatstvo. Tu má pôvod rastúca nespokojnosť, nenasýtené sebectvo, nespravodlivosť a vojny. Toto zlo nie je naším konečným údelom.
Boh dnes tomu, čo ťa diplomaticky zožiera,

chce povedať to, čo povedal posadnutému.
Ak mu dáš svoj súhlas.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Premenenia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 405; PZ: 387;
HP: 418)

ŠTVRTOK 12. august
Mučeníci Fótios a Anikét
Čítania: 2 Kor 7, 1 – 10, zač. 183; Mk 1, 29 –
35, zač. 5

Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. (Mk 1, 31b)
Naša ruka, ktorej sa dotkne Kristus, je nakoniec schopná robiť to, čo robí on. Najkrajšia definícia, ktorú o sebe Ježiš podáva, je, že
Syn človeka prišiel, aby slúžil. Touto službou
je uzdravenie človeka zo smrteľnej horúčky –
zo sebectva, ktoré v ňom zabíja Boží obraz.
Môže sa zdať, že služba je niečo nepatrné.
A pritom jediná je schopná všetko zmeniť.
Peklo nastáva tam, kde každý v úsilí najesť
sa sám zomrie hladom. Raj nájdete tam, kde
každý kŕmi iného.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Premenenia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 405; PZ: 387;
HP: 418)

PIATOK 13. august
Prepodobný Maxim Vyznávač
Čítania: 2 Kor 7, 10 – 16, zač. 184; Mk 2, 18
– 22, zač. 9

Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi?“
(Mk 2, 19a)

„Tá radosť je veľkolepá. V Kristovi sa slávi svadba Boha s ľudstvom. On sa spojil
s nami, aby nás mohol spojiť so sebou, stal
sa človekom, aby sa človek stal Bohom. Obidve strany zdieľajú spoločenstvo života a dôvery, vytvárajú jedno telo a majú jedného
ducha.“ (Kabasilas)
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Premenenia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. Zdržanlivosť od mäsa
(HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

SOBOTA 14. august
Prorok Micheáš
Čítania: 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b; Mt zač.
82. (20, 29 – 34)

Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!

(Mt 20, 31b)

Túto skúsenosť má aj istá žena, v ktorej živote sa začínali problémy v rodine, na pracovisku: „Cítila som, že to tak ďalej nejde.
Bola som na dne svojich síl. Vstúpila som
do ticha a v samote som kričala: ,Pane, Syn
Dávidov, zmiluj sa nad nami.’ Boh sa nado
mnou zmiloval, dnes vidím jasným pohľadom.“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz: kondák predprazdenstva Zosnutia, ostatné zo soboty.
(HS: 410; PZ: 393; HP: 424)

NEDEĽA 15. august
Dvanásta nedeľa po Päťdesiatnici.
Zosnutie Presvätej Bohorodičky
Čítania: 1 Kor 15, 1 – 11, zač. 158; Mt 19, 16 –
26, zač. 79 (nedele); Flp 2, 5 –11, zač. 240; Lk
10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (sviatku)

Keď mladík počul toto slovo, odišiel
smutný, lebo mal veľký majetok. (Mt 19,
22)

Mladík odišiel smutný. Pýtal si návod na lepšiu budúcnosť a keď ho dostal, svojím postojom ho odmietol. To, čo považujeme za svoje, nás oddeľuje od druhých, to, čo darujeme, nás spája. Každá vec, ktorú Boh dáva
človeku, má poslúžiť. Nie on jej má slúžiť
a nechať sa ňou zotročovať. Majetok nie je
cieľ, pre ktorý by sme mali obetovať svoj život a život druhých, ale prostriedok, ktorý
máme užívať natoľko, nakoľko nám pomáha žiť ako synom a bratom v plnej slobode.
Na počiatku je všetko dar. Vlastniť a hromadiť znamená ničiť základ stvorenia. Majetok
a bohatstvo, pýcha a panovanie sú zbrane,
ktorými nás nepriateľ drží v otroctve. To, čo
platí o hmotnom majetku, platí pre všetky
ostatné hodnoty, talenty. Problémom bohatého mladíka nebolo jeho bohatstvo, ale to,
že sa nevedel s ním podeliť. Bohatstvo je Božím požehnaním, ak sa s ním viem podeliť,
prekliatím, ak sa ním nechám zotročiť. Nič
sme nepriniesli na tento svet, nič si z neho
ani neodnesieme. Jediné, čo nám otvorí brány večnosti, je láska. Nech táto láska má
konkrétnu podobu aj v spravovaní tvojho
hmotného majetku.
Liturgia: Hlas 3. Evanjelium na utierni prvé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu a zo Zosnutia, Sláva: kondák hlasu, I teraz: kondák Zosnutia. Ostatné z hlasu a sviatku zo Zosnutia. Myrovanie. Prikázaný sviatok. (HS: 145, 410; PZ:
99, 393; HP: 100, 424)
Róbert Demko
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PONDELOK 16. august
Prenesenie neutvoreného obrazu
Čítania: 2 Kor 8, 7 – 15, zač. 186; Mk 3, 6 –
12, zač. 11 (radové); 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173;
Lk 9, 51 – 56; 10, 22 – 24, zač. 48b (Obrazu)

Lebo (Ježiš) mnohých uzdravil... (Mk 3,
10)

V ťažkostiach a problémoch sa často obraciame na Pána. On však prišiel pre našu
spásu, a preto nám na naše prosby často dáva to, čo je zároveň prospešné pre večný život. V Písme je veľmi častá poznámka, že Pán nemohol vykonať žiaden zázrak
pre „ich neveru“. Môžeme očakávať pomoc
od Pána, len ak k nemu pristupujeme s vierou a v dôvere.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár Obrazu a zo Zosnutia, Sláva: kondák Obrazu, I teraz zo Zosnutia.
Ostatné zo Zosnutia. Namiesto Dôstojné je
sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne Zosnutia (HS: 412, 410; PZ: 395, 393; HP: 428,
424)

UTOROK 17. august
Mučeník Myrón
Čítania: 2 Kor 8, 16 – 9, 5, zač. 187; Mk 3,
13 – 19, zač. 12

Povolal k sebe tých, ktorých sám chcel,
a oni prišli k nemu. (Mk 3, 13b)
Je tajomstvom, prečo Boh zveruje správu
nadprirodzených darov do ľudských rúk. Ježiš povoláva obyčajných rybárov. My by sme
volili ináč, ale Boh nepotrebuje géniov pre
svoju Cirkev. Jeho dielo nie je ľudské, ale Božie. Pre apoštolát v službe Božieho kráľovstva sú potrební jednoduchí ľudia, ktorí sa
celkom s dôverou odovzdajú Božiemu volaniu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo Zosnutia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 410; PZ: 393;
HP: 424)

STREDA 18. august
Mučeníci Flórus a Laurus
Čítania: 2 Kor 9, 12 – 15. 10, 1 – 7, zač. 189;
Mk 3, 20 – 27, zač. 13

Ako môže satan vyháňať satana? (Mk 3,

23b)

Ježiš je mocnejší ako zlý duch a všetko zlo.
To nám dokazuje aj vyháňanie démonov.
Pán zdôrazňuje, že aj my môžeme premáhať
zlo, ale len Božou mocou a Božím duchom.

Takto Ježiš začína uskutočňovať Božie kráľovstvo medzi nami. Kto nechce podľahnúť
moci a vplyvu zlého, musí sa rozhodnúť pre
Krista, pre Boží poriadok vo svojom živote.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo Zosnutia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 410; PZ: 393;
HP: 424)

ŠTVRTOK 19. august
Mučeník Andrej Stratopedarcha
a spoločníci
Čítania: 2 Kor 10, 7 – 18, zač. 190; Mk 3, 28
– 35, zač. 14

Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat
i moja sestra, i matka. (Mk 3, 35)
Izraeliti si veľmi zakladali na svojom pokrvnom príbuzenstve s Abrahámom. Z neho odvodzovali právo na spásu, ale pritom sa nestarali o duchovný život. Ježiš zdôrazňuje,
že len príslušnosť k vyvolenému národu nestačí, treba predovšetkým duchovné príbuzenstvo, ktoré má základ vo viere, nádeji,
láske – a zároveň sa prejavuje plnením Božej vôle.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo Zosnutia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 410; PZ: 393;
HP: 424)

PIATOK 20. august
Prorok Samuel
Čítania: 2 Kor 11, 5 – 21a, zač. 192; Mk 4,
1 – 9, zač. 15

Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievať.

(Mk 4, 3)

Slovo počúvajte nie je len napomenutím
k stíšeniu sa, ale aj k uvedomeniu si doby
spásy, ktorá je tu. Rozsievač Božieho slova
stojí aj medzi nami a je len na nás, aby sme
sa postarali o dobrú pôdu svojich sŕdc. Božie
slovo môže priniesť úrodu aj napriek ťažkostiam, prekážkam a zdanlivým neúspechom.
Práve tieto skúšky kypria pôdu nášho srdca.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo Zosnutia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9.
irmos z utierne sviatku. Zdržanlivosť
od mäsa. (HS: 410; PZ: 393; HP: 424)

SOBOTA 21. august
Apoštol Tadeáš
Čítania: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 22, 15 –

22, zač. 90

Dávajte teda, čo je Božie, Bohu. ( porov.
Mt 22, 21b)

Ježiš ukazuje jasne na povinnosť človeka
dať Bohu, čo je Božie. Bohu však patrí všetko stvorenie, predovšetkým však človek, navonok i vnútorne. Človek má od Stvoriteľa dar života, dôstojnosť slobody, ale predovšetkým schopnosť milovať. Je mu vtlačený
Boží obraz. Dôsledkom Ježišovho: „Dávajte teda...“ je postoj oddanosti, vďačnosti, poslušnosti a lásky k Bohu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo Zosnutia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9.
irmos z utierne sviatku. (HS: 410; PZ: 393;
HP: 424)

NEDEĽA 22. august
Trinásta nedeľa po Päťdesiatnici.
Mučeník Agatonik a spol.
Čítania: 1 Kor 16, 13 – 24, zač. 166; Mt 21,
33 – 42, zač. 87

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným... (Mt 21, 42b)
Vinica bola pre všetkých v Izraeli znamením vyvoleného národa. Hospodár, ktorý vinicu vysadil a všetko zariadil pre tých, ktorým ju prenajal, je Boh Otec. On stvoril zem
pre človeka a zveril mu ju do starostlivosti.
Hriechom sa človeku zatemnil rozum a vôľa
stratila pôvodnú silu. Boh si však stále žiada od človeka, čo mu právom patrí. Posiela v Starom zákone prorokov k svojmu národu. Vodcovia i ľud prorokov zabíjajú, neprijímajú ich slová, pretože boli pre národ
svedomím, upozorňovali na hriechy voči
Bohu. Na svet prišiel dedič – Boží Syn Ježiš Kristus. Ukrižovali ho, aby umlčali Boží
hlas.
Podobenstvo sa týka každého z nás, jednotlivo i spoločne. Dostali sme od Boha do prenájmu jeho vinicu. Boh jediný má právo
a spravodlivo sleduje, aby sme mu dali to,
čo mu právom patrí. Ježiš aj nám cituje slová žalmu (118): „Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným“. Ježiš sa má
stať uholným kameňom v našom živote, ale
aj v celých dejinách ľudstva. Odstrániť Boha
zo života človeka či z dejín ľudstva sa nesmie. On sám to ústami svojho Syna Ježiša
Krista povedal. Od Boha sme vyšli a k Bohu
sa máme vrátiť. Svojím životom na zemi sa
každý človek má osvedčiť, že si zaslúži večnú odmenu v Božom kráľovstve.
Liturgia: Hlas 4. Evanjelium na utierni druhé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá, tropár hlasu a zo Zosnutia, Sláva:
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kondák hlasu, I teraz zo Zosnutia. Ostatné z hlasu a zo Zosnutia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 146, 410; PZ: 100, 393; HP:
101, 424)

PONDELOK 23. august
Mučeník Lupus
Čítania: 2 Kor 12, 10 – 19, zač. 195; Mk 4,
10 – 23, zač. 16

Do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo... (Mk 4, 20)
Pôda, ktorá je správne pripravená, prináša hojnú úrodu. Nebeský Otec učinil plody milostí závislé od spolupráce človeka.
Sebazaprením máme očisťovať pôdu srdca od kamenia a buriny, a zároveň ho zalievať modlitbou. Máme orať brázdy plnením
povinností a prijímaním každodenného kríža. Tak môže padnúť Božie semeno do dobre pripravenej pôdy.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo Zosnutia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9.
irmos z utierne sviatku. (HS: 410; PZ: 393;
HP: 424)

UTOROK 24. august
Hieromučeník Eutychés
Čítania: 2 Kor 12, 20 – 13, 2, zač. 196; Mk 4,
24 – 34, zač. 17

ne chce vyskúšať, ale aj upevniť ich vieru. Podobne je to aj u nás. Modlitba nie je
ochranou pred chorobami, nešťastím či ľudskou zlobou. Náboženstvo nie je poistkou
pred katastrofami a nešťastím. Pán nechráni pred búrkami, ale je Vládcom celého sveta a v búrkach ochráni svojich verných.

a škrupulózne ho plnili, ich srdcia ostávali mŕtve a nepremenené. Vyžadovali veľa
od iných, ale nedokázali to požadovať aj
od seba. Dobré skutky im slúžili iba na to,
aby nasýtili svoju túžbu po márnej sláve. Ježiš nás však podnecuje, aby sme v sebe pestovali postoj pokory a oddanej služby.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti bl. Metodovi. (HS:
414; PZ: 397; HP: 430)

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

ŠTVRTOK 26. august
Mučeníci Adrián a Natália
Čítania: Gal 1, 1 – 10; 20 – 24; 2, 1 – 5, zač.
198; Mk 5, 1 – 20, zač. 19

Zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán...
(Mk 5, 19b)

Ježišovou prítomnosťou sa končí strach
z démonov. Aj pluk zlých duchov má z Ježiša strach a ich bezmocnosť sa prejavuje prosbou o existenciu v prostredí svíň.
Uzdravený pochopil, že mu práve Kristova blízkosť dáva istotu pred zlými duchmi,
a preto prosí, aby smel zostať s ním. Ani my
nemáme dôvod k strachu zo zlého, ak dôverne zotrvávame s Pánom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 27. august
Prepodobný Pimen

Semeno klíči a rastie, a on ani o tom nevie. (Mk 4, 27b)

Čítania: Gal 2, 6 – 10, zač. 201; Mk 5, 22 –
24. 35 – 43; 6, 1, zač. 20

Božie diela vznikajú v skrytosti. Už roky
počúvame v chráme Božie slovo, mnohokrát sme ho čítali – a predsa sa nám môže
zdať, že je to bez výsledku. Možno strácame trpezlivosť aj sami so sebou a už ani neveríme v to, že sa môžeme zmeniť. Ale Božie slovo je mocné. My len máme siať a prosiť o vzrast, ktorý Pán dá vtedy, keď to bude
najvhodnejšie.

Dievča neumrelo, ale spí. (Mk 5, 39b)

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

Koniec života napĺňa človeka strachom. Ježiš tu však nehovorí o smrti, ale o spánku.
Ježišovým príchodom sa smrť stáva spánkom. Stráca svoju povahu konečnosti ľudského života, lebo po nej nasleduje prebudenie. Vzkriesené dievča musí síce neskôr znova zomrieť, ale Ježiš nám ukazuje, že vládne
aj nad smrťou a ponúka večný život.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

STREDA 25. august
Blažený hieromučeník
Metod Dominik Trčka

SOBOTA 28. august

Čítania: 2 Kor 13, 3 – 13, zač. 197; Mk 4, 35 –
41, zač. 18 (radové); 2 Tim 1, 8 – 18, zač. 291;
Mk 8, 34 – 9, 1, zač. 37 (hier.)

Čítania: 1 Kor 4, 1 – 5, zač. 130; Mt 23, 1 – 12,
zač. 93

Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? (Mk 4,
38b)

Ježiš nechránil učeníkov pred búrkami,
o ktorých ako Boh vedel vopred. Práve cez

Prepodobný Mojžiš Etiópsky

Podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria,
a nekonajú. (Mt 23, 3b)
Nešťastie farizejov a zákonníkov spočívalo v tom, že hoci dokonale poznali Zákon

NEDEĽA 29. august
Štrnásta nedeľa po Päťdesiatnici.
Sťatie hlavy Jána Krstiteľa
Čítania: 2 Kor 1, 21 – 2, 4, zač. 170; Mt 22,
1 – 14, zač. 89 (radové); Sk 13, 25 – 33a, zač.
33; Mk 6, 14 – 30, zač. 24 (Jánovi)

Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal... (Mt 22, 4b)
Ježiš hovorí v podobenstve o svadbe, ktorú vystrojil sám kráľ. Pozvaní však odmietajú prísť a vyhovárajú sa. Je zvláštne, že pozvanie na svadbu kráľovho syna, ktoré treba
chápať ako veľkú česť a osobné vyznamenanie, prijímajú spôsobom, akoby sa im dostalo výsmechu, potupy alebo krivdy. Kráľom
v podobenstve je sám Boh. Pozýva ľudí, aby
mali podiel na jeho blaženosti. Posiela svojich sluhov, aby ohlásili túto jeho radostnú
ponuku. Mnohí však odmietajú jeho pozvanie. Radšej uprednostnia svoju prácu a záujmy. Sú pre nich dôležitejšie ako to, čo im
ponúka Boh. Iní považujú Božie pozvanie
za útok proti vlastnému súkromiu. Majú
pocit, že Boh im bráni v ich šťastí, že chce
obmedzovať ich život.
Človek sa často snaží ušetriť čas. Dávajme si však pozor, aby sme pri starostlivom
šetrení časom nezabúdali na Božie pozvanie. Niekedy pri svojich starostiach si totiž
nenachádzame čas na stretnutie s Bohom.
Možno občas odkladáme modlitbu či svätú
liturgiu na neskôr. Najprv musíme vybaviť
pracovné, obchodné, rodinné či spoločenské
záležitosti. Akú dôležitosť a hodnotu prisudzujeme Božiemu pozvaniu? V prvom prikázaní nám Boh hovorí: „Ja som Pán, Boh
tvoj...“ Práca, obchod, pozemské starosti sú
prirodzenou súčasťou nášho života, ale nie
sú jeho cieľom. Človek nie je otrokom svojich starostí, ale Božím dieťaťom.
Liturgia: Hlas 5. Evanjelium na utierni tretie. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá.
Tropár hlasu a svätému, kondák hlasu, Sláva: kondák svätému, I teraz podľa predpisu. Ostatné z hlasu a svätému. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 148, 415; PZ: 101, 399;
HP: 102, 432)
Milan Kuzmiak
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Pantokrator – Vševládca 2
Ch

arakteristickou črtou tohto ikonografického typu
je zobrazenie Krista buď v celej postave, alebo iba po pás, so
žehnajúcou pravicou a v ľavici
držiac niekedy otvorenú, niekedy zatvorenú knihu, ale zriedkavo sa zobrazuje aj so zvitkom
v ruke. Hlava Krista je ovenčená
svätožiarou (nimbom), v ktorom je zobrazený kríž, pripomínajúci jeho obetu na kríži. Čo sa
týka odevu Krista Pantokratora,
jeho vrchný odev je nazvaný himation a spodný chitón. Himation (tóga) je vrchný plášť Krista
modrej farby, spodný odev chitón (tunika) je červenej, niekedy tmavočervenej farby. Spojenie modrého a červeného odevu
je symbolom zjednotenia dvoch
prirodzeností Krista – tak Božskej, ako aj ľudskej. Červená farba v Byzancii bola symbolom
božskosti a modrá ľudskosti.
Pravé plece chitónu je u Krista
zdobené tzv. klavom, čo je vlastne našitý zvislý pruh látky zlatistej farby, ktorý bol symbolom

vzájomnej odlišnosti rímskych
panovníkov. V ikonografii Krista
je klav symbolom čistoty a dokonalosti ľudskej prirodzenosti Krista a taktiež znakom mesiášskeho poslania Spasiteľa. S ta-

KNIHA: Marcel Hertsens –
Hovor, Pane
Kniha pre mladých aj
starších, veriacich i hľadajúcich. Kniha je pozvaním počúvať Boha
v slovách Písma a s veľkodušným srdcom mu
odpovedať. Nemecký autor Marcel Hertsens jednoducho a pútavo
predstavuje kresťanskú vieru a všetko, čo sa
s ňou spája (modlitba, svätá spoveď, sv. liturgia, kríž, prikázanie lásky). V úvode sám
napísal: „Chcel by som sa s tebou rozprávať o Ježišovi, aby si si vypočul jeho podnecujúcu výzvu, ktorú ti – ako v minulosti, tak aj teraz – adresuje.“ V knihe nájdete veľa pekných úvah a meditácií o dare viery, poprepletaných modlitbami a citátmi zo
Svätého písma. Každá kapitola predstavuje jednotlivé obdobia cirkevného liturgického roka.
INZercia

kýmto našitým pruhom látky sa
však nestretávame iba v ikonografii Krista, ale aj u apoštolov,
kde je klav symbolom ich ohlasovania Božieho slova.
Kniha, ktorú Kristus Pan-

tokrator drží v ľavej ruke, ako
už bolo vyššie uvedené, môže
byť zobrazená tak v podobe
zvitku, ako aj v podobe kódexu, t j. knihy zviazaných listov,
či už otvorenej, alebo zatvorenej. Samotná kniha však nie je
iba poukázaním na radostnú
zvesť evanjelia a učenie Krista
na zemi, ale ikonografický zmysel zobrazenej knihy je podstatne širší a obsahuje viac významov. Kniha v ruke Krista je knihou života, v ktorej sú zapísané
mená spasených; je tiež knihou,
o ktorej sa zmieňuje vo svojom
Zjavení sv. apoštol a evanjelista
Ján, knihou zapečatenou siedmimi pečaťami, ako o tom svedčí Nový aj Starý zákon (porov.
Ex 32, 32 – 33; Zj 5, 1 – 8). A nakoniec je kniha aj symbolom samotného evanjelia. Roztvorená
kniha obsahuje novozákonné
citáty zo Svätého písma. n
Milan Gábor
snímka (Kristus Pantokrator
v Katedrále di Monreale na Sicílii): upload.wikimedia.org

FILM: Agora

HUDBA: Stryper – Reborn

Konečne sme sa dočkali veľkovýpravného filmu, ktorý nie je z dielne
Hollywoodu. Španielsky
veľkofilm Agora preklenul očakávania filmových
kritikov. Čerstvý a horúci
film na jednej strane zobrazuje skutočné historické udalosti a na druhej poburuje súčasnú
kresťanskú komunitu v Egypte (zo strachu
z nepochopenia filmu moslimami). Film
rozpráva príbeh vzdelanej ženy – filozofky Hypatie, ktorá žila v 5. storočí po Kr. Film
konfrontuje kresťanskú kultúru a náboženstvo s vtedajším vzdelaným svetom a konfrontuje lásku dvoch odlišne svet a náboženstvo vnímajúcich ľudí. Ukazuje historické
rekonštrukcie udalostí, ktoré sa dodnes považujú za jedny z kľúčových v dejinách ľudstva a dejinách kresťanstva.
Lukáš Petruš

Skupinu Stryper sme si
už predstavovali. V zahraničí je viac než len
slávna, lebo tvorí históriu moderného gospelu.
V roku 2005 vydala CD
s názvom Reborn (Znovuzrodený), ktoré obsahovalo piesne, ktoré mali autori v šuplíku už skôr, ale neuzreli svetlo sveta. V piesňach cítiť ich špecifickosť a vyzretosť, keďže
sú v nich použité pre skupinu Stryper nezvyčajné zvuky a melodické témy. Aj zafarbenie
gitary je pre nich trocha netypické. To, čomu
pri tomto CD ostali verní, sú ich myšlienkovo prepracované texty, ktoré sa môžu pýšiť hĺbkou, výpovednou hodnotou a neustálou aktuálnosťou. Všetky piesne, čo je zjavné
z názvu albumu, vedú k znovuzrodeniu každého človeka v mene Ježiša Krista.
Lukáš Petruš
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spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti
50 rokov: Miroslav Janočko, Dlhé Klčovo; Valéria Jusková, Dlhé Klčovo; Ing. Ján Kačurek,
Vranov Nad Topľou; Anna Rusnáková, Malý
Ruskov; Jozef Sentivan, Stakčínska Roztoka
60 rokov: Ľudmila Baľaková, Záhor; Anna
Čižmárová, Trebišov; Anna Kalaninová, Humenné; Mária Perželová, Rudlov; Mária Suváková, Svidník
70 rokov: Mária Bugeľová, Sečovská Polianka; Anna Kicová, Koňuš; Mária Kučmašová,
Sobrance; Anna Kurišková, Dlhé Klčovo; Ján
Lach, Ľubica; Terézia Šepeľáková, Zemplínske Jastrabie; Anna Široká, Levoča
75 rokov: Anna Drobňáková, Nižný Hrabovec; Mária Frajkorová, Sečovce; Michal Kotos,
Slivník; Mária Mitrušová, Vranov nad Topľou;
Mária Naštová, Sečovská Polianka; Anna Ondovčíková, Sečovce; Mária Straňavská-Kurťaková, Humenné; Margita Šimková, Moravany
80 rokov: Peter Greňo, Strážske; Anna Jenčíková, Michalovce; Mária Kalafová, Čičava;
Mária Kicáková, Košice; Ján Koščo, Michalovce; Mária Ondriková, Baškovce; Mária Voleková, Stanča
85 rokov: Ján Beca, Úbrež; Anna Ivanková,
Rakovec nad Ondavou; Michal Puškár, Trnava pri Laborci; Helena Rohaľová, Volica; Mária Romanová, Šarišský Štiavnik
90 rokov: Mária Brejková, Ľubica
Oznamy
Vyslovujeme veľké a srdečné poďakovanie nemenovaným darcom, ktorí nám zaslali svoje 2% z odvedenej dane. Podľa daňových úradov ide o tieto čiastky: Humenné – 514,96 eur; Michalovce − 45,47 eur;
Košice − 3 44,50 eur; Košice − 5 26,46 eur;
Trebišov − 14,97 eur; Košice − 2 13,91 eur.
Spolok sv. Cyrila a Metoda pripravuje aj tento rok Gréckokatolícky kalendár a zaujímavú podielovú knihu. Ďakujeme autorom,
ktorí poslali svoje príspevky do kalendára.
Jednou z aktuálnych činností spolku je reštaurovanie starých kníh s náboženským obsahom. Reštaurovanie prebieha odborným
spôsobom s úmyslom zachrániť toto dedičstvo otcov pre budúce generácie. V dlhšej
perspektíve spolok prijíma ponuky na reštaurovanie aj od súkromných osôb a realizuje ich podľa vlastného uváženia.
výbor spolku
Prosíme všetkých členov spolku, ktorí nemajú vyrovnané svoje nedoplatky, aby tak urobili najneskôr do konca augusta.
koinonia sv. jána krstiteľa
Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, kde môže-

te osobne zakúsiť skutočnosť Božieho slova:
„Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným
sa hlása evanjelium“.
Tábor mladých (13 – 18 rokov)
10.08 – 14.08. Gréckokatolícky kňazský seminár
P. P. Gojdiča v Prešove
Dom modlitby pre mladých
Prešov – piatok o 18.00 hod. – kaviareň
Smajlík (Jožko Lukáč – jozef.ghost@gmail.com)
Vinné – streda o 17.00 hod. (Peter Kotora – pietrovinne@azet.sk)
Čemerné – utorok o 18.00 hod. (Andrea Chanathová – andreachanathova@gmail.com)
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinonia-presov.sk,
koinonia.presov@orangemail.sk,
sek@koinonia-presov.sk
blahoželáme
Drahý náš duchovný otec Jozef Harvilko,
16. júla ste oslávili svoje 30. narodeniny.
Pri tejto príležitosti ďakujeme Pánu Bohu
za vzácneho človeka, ktorého nám poslal.
Mladého, ale veľmi pracovitého, skromného a pokorného.
Vám, otče, vyprosujeme veľa Božej milosti,
zdravie a radosť, aby vás a vašu rodinu Pán
požehnal takým pokojom a láskou, akú vy
šírite vôkol seba.
Na mnohaja a blahaja lita!
veriaci farnosti Habura
4. augusta sa dožíva krásnych 60 rokov manželka, mamka a babka Božena Farkašová.
K vášmu sviatku vám vyprosujeme u nášho
nebeského Otca veľa Božích milostí, plnosť
darov Svätého Ducha a ochranu našej Bohorodičky. Na mnohé a blahé roky! Zo srdca vyprosujú manžel Milan, dcéry Adriana a Monika s rodinami, synovia Ľuboslav, Milan, Tomáš a najmladší vnuk Filipko.
9. augusta sa dožíva 60 rokov života
manželka a mamka
Anna Kalaninová
z Humenného.
Vďačnosť za tvoju
lásku a obetavosť sa
nedá vyjadriť slovami, preto veríme, že dobrotivý Boh ti všetko
vynahradí. Do ďalších rokov ti v modlitbách
vyprosujeme pevné zdravie, pokoj, hojnosť
Božieho požehnania a ochranu Božej Matky.
Na mnohaja i blahaja lita!
manžel Milan, deti Martin s priateľkou
Janou, Peter a Eva
Zároveň blahoželáme rodičom k 40. výročiu
sobáša, ktoré si pripomenú 10. októbra 2010.

Vo farnosti Humenné-Pod Sokolejom sa 9.
augusta dožíva okrúhlych 60 rokov naša
úžasná kantorka pani Anna Kalaninová.
Ďakujeme dobrotivému Pánu Bohu, že
máme takú oddanú kantorku, a vám jubilantka vyprosujeme silu Svätého Ducha,
ochranu nebeskej Matky a hojnosť Božieho
požehnania, aby nás váš nádherný hlas aj
naďalej sprevádzal počas bohoslužieb v našom chráme.
Na mnohaja i blahaja lita!
otec Anton a kurátori s rodinami
oznamy
Festival radosti
Dom Anky Kolesárovej pozýva mladých vo
veku od 15 rokov na 2. ročník Festivalu radosti, ktorý nesie tému Ustavične sa radujte (Flp 4, 4), ktorý sa uskutoční 12. – 16. augusta 2010 vo Vysokej nad Uhom. V programe vystúpia ako hostia otec Ján Knapík, sr.
M. Mechtilda Haburajová, sr. Helena Torkošová, manželia Rimarčíkovci, kapela Jeno´s
Brothers a otec Peter Milenky. Predstaví sa aj
divadlo Farár z (M)ARSU a na účastníkov čakajú workshopy, práca v skupinkách, belgický tanec a tradičný futbalový zápas. Prihlásiť
sa treba najneskôr do 4. augusta na stránke
www.domcek.org.
TK KBS
VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
Oznámenie o vyhlásení výberového
konania na miesto riaditeľa školy
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov ako
zriaďovateľ Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove vypísalo výberové konanie
na miesto riaditeľa školy.
Kompletné oznámenie o vyhlásení výberového konania spolu s povinnými kvalifikačnými predpokladmi, inými kritériami a požiadavkami v súvislosti s výberovým konaním bude zverejnené v chrámoch Prešovského protopresbyterátu a na internetovej
stránke Gréckokatolíckeho arcibiskupstva
Prešov www.grkatpo.sk .
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením VÝBEROVÉ KONANIE + názov školy treba poslať doporučenou poštou
do 07. 08. 2010 na adresu:
Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad
Hlavná 1
P. O. BOX 135
081 35 Prešov
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke. Miesto a termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.
DŠÚ PA
Púť do Osvienčimu
Komunita Sant´Egidio pozýva všetkých záu-

jemcov na púť mladých ľudí do Osvienčimu,
ktorá sa uskutoční 9. – 12. septembra 2010.
Program zahŕňa stretnutie s ľuďmi, ktorí prežili holokaust; návštevu pamätníka Osvienčim – Brezinka; prehliadku Krakova.
Prihlásiť sa môžete na adrese osviencim@
gmail.com, kde získate ďalšie informácie.
TK KBS
Dnešný výklad starovekej Knihy Exodus
11. a 12. septembra 2010 sa v Badíne pri
Banskej Bystrici uskutoční konferencia s medzinárodnou účasťou venovaná aktuálnemu
výkladu biblickej Knihy Exodus s názvom
Exodus: moderný komentár k starovekej knihe.
Viac na www.biblica.sk.
TK KBS
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. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
Predaj posledných pobytov
so štátnou dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov, namiesto 179 eur len 109 eur v hoteli SOREA
ĽUBOVŇA. Novinka na rok 2010: v cene navyše bazén + FYTOTERAPIA. Tel. 052/43
21751 – 54, lubovna@sorea.sk.
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
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tv lux – doma je doma
02.08. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri
káve 08.30 Rozprávanie mlynára Jána (1) 09.00
Doma na dôchodku 10.00 Aj ty povedz nie! (3)
10.15 Z prameňa P 10.30 Cisterciti v Holandsku
a Belgicku 11.00 Poltón klub 12.00 Anjel Pána
12.30 Zrodenie slobody 13.35 Kapucínska cesta
13.55 Kniha 14.15 Pri káve 15.00 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Zachej (Lk 10, 1 – 10) 15.45 Veľký malý Rím 16.15 Rozprávanie mlynára Jána (1)
17.00 Doma v rodine 18.00 Bioetika – Prevencia
proti aidsu P 18.30 Rozprávočka – Kvapka. Prvá
cesta P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami P 19.00 Octava dies 19.35 Poézia 20.00 Aj
ty povedz nie! (3) 20.15 Môj názor 20.30 U Pavla
22.00 Pri káve (BB) 22.45 Doma v kultúre 23.45
Aj ty povedz nie! (3) 24.00 Z prameňa
03.08. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve
08.30 Starý zákon (15) 09.00 Doma v rodine 10.00
Aj ty povedz nie! (3) 10.15 Z prameňa P 10.30
U Pavla 12.00 Anjel Pána 12.30 Medzi nebom a zemou 13.15 Bioetika – Prevencia proti aidsu 13.45
Octava dies 14.15 Pri káve 15.00 Dane 15.30 Poltón 16.00 Starý zákon (15) 16.30 Mestečko nádeje 17.00 Doma v Cirkvi (PO) 18.00 Veľký malý
Rím 18.30 Rozprávočka – Kvapka. Hlboko pod zemou P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 19.00 Večerná univerzita 19.40 Rehoľná abeceda 20.00 Spravodajský súhrn P 20.10 Putovanie
kalváriami 20.15 Mikrodokument 20.20 Návratka
20.30 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a bohatý mladík
(Mt 19, 16 – 22) 21.15 Kamenné pastorále 22.00
Pri káve 22.45 Doma na dôchodku 23.45 Spravodajský súhrn 24.00 Z prameňa
04.08. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Návratka 07.45 Pri
káve (BB) 08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma
v Cirkvi (PO) 10.00 Spravodajský súhrn 10.15 Z prameňa P 10.30 Generálna audiencia P 12.00 Anjel
Pána 12.35 Vlastná cesta 13.05 Môj názor 13.20
Dane 13.50 Poézia 14.15 Pri káve 15.00 Gospel
párty 16.00 Kniha 16.20 Centrum nápadov 17.00
Doma v histórii 18.00 Cisterciti v Holandsku a Belgicku 18.30 Rozprávočka – Kvapka. Malinovka P
18.40 Z prameňa 18.50 Ichtis – antivírus pre deti
19.15 Putovanie kalváriami 19.20 Kamenné pastorále 20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Rehoľná
abeceda 20.30 Poltón klub 21.30 Bioetika – Prevencia proti aidsu 22.00 Pri káve 22.45 Doma v rodine 23.45 Spravodajský súhrn 24.00 Z prameňa
05.08. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve
08.30 Rozprávanie mlynára Jána (1) 09.00 Doma
v histórii 10.00 Spravodajský súhrn 10.15 Z prameňa P 10.30 Moja misia − magazín Å 11.30 Bioetika – Prevencia proti aidsu 12.00 Anjel Pána 12.35
Večerná univerzita 13.15 Luxáreň 13.40 Vlastná
cesta 14.15 Pri káve (BB) 15.05 U Pavla 16.20 Rozprávanie mlynára Jána (1) 17.00 Doma v kultúre
(BB) 18.00 Dane 18.30 Rozprávočka – Kvapka. Veľké nebezpečenstvo P 18.40 Z prameňa 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a bohatý mladík (Mt 19, 16 – 22) 19.40 Poézia 20.00 Spravodajský súhrn 20.30 Poltón 21.00

slovo 16 – 17 | 2010

Medzi nebom a zemou 21.40 FILMiX Å 22.00 Pri
káve 22.45 Doma v Cirkvi (PO) 23.45 Spravodajský
súhrn 24.00 Z prameňa
06.08. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma v kultúre
(BB) 10.00 Spravodajský súhrn 10.15 Z prameňa P 10.30 Veľký malý Rím 11.00 Katechéza 11.30
Cisterciti v Holandsku a Belgicku 12.00 Anjel Pána
12.30 Kamenné pastorále 13.20 Dane 13.50 Poézia 14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P
15.20 Poltón klub 16.20 Centrum nápadov 16.50
Rehoľná abeceda 17.00 Doma na dôchodku (BB)
18.00 Kniha 18.30 Rozprávočka – Kvapka. Horúci
piesok P 18.40 Z prameňa 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Octava dies 19.30 Medzinárodné právo P 20.00 Aj ty povedz nie! (4) P 20.15 Môj názor 20.30 Moja misia − magazín Å 21.30 Štúdio AHA! 22.00 Pri káve (BB) 22.45 Doma v histórii 23.45 Aj ty povedz nie! (4) 23.55 Z prameňa
07.08. (sobota) 07.00 Starý zákon (16) P 07.30
Rozprávanie mlynára Jána (2) P 08.00 Mestečko nádeje P 08.40 Aj ty povedz nie! (4) 09.00 Čaviareň live 10.00 Štúdio AHA! 10.30 Gospel párty 11.30 Poltón 12.00 Anjel Pána 12.25 Návratka
12.30 Mariánska sobota P 13.45 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a bohatý mladík (Mt 19, 16 – 22)
14.30 Moja misia − magazín Å 15.25 Návratka
15.35 Večerná univerzita 16.20 Rehoľná abeceda
16.35 Ichtis – antivírus pre deti 17.00 Veľký malý
Rím 17.30 FILMiX Å 18.00 Luxáreň P 18.30 Rozprávočka – Kvapka. Čarovná zima P 18.40 Medzi
nebom a zemou 19.25 Katechéza 20.00 Aj ty povedz nie! (4) 20.30 Aj keď nemám takmer nič, vidím, že Boh sa o mňa stará P 21.15 Trapisti v Holandsku a Belgicku P 21.45 Vlastná cesta 22.15
Medzinárodné právo 22.45 Poltón klub 23.45 Aj
ty povedz nie! (4)
08.08. (nedeľa) 07.00 Starý zákon (16) 07.30
Každý deň so svätými P 07.31 Rozprávanie mlynára Jána (2) 08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 08.15
Mestečko nádeje 08.30 Aj keď nemám takmer
nič, vidím, že Boh sa o mňa stará 09.10 Katechéza
09.35 Luxáreň 10.00 Svätá omša P 11.10 Rehoľná abeceda 11.20 Trapisti v Holandsku a Belgicku
12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.45 U Pavla
14.05 Štúdio AHA! 14.35 Mestečko nádeje 14.50
Starý zákon (16) 15.20 Rozprávanie mlynára Jána
(2) 16.00 Ichtis – antivírus pre deti 16.30 Moja misia − magazín Å 17.30 Octava dies P 18.00 Poltón 18.30 Rozprávočka – Kvapka. Návrat domov P
18.40 Katechéza P 19.10 Vlastná cesta 19.35 Putovanie kalváriami 19.45 Návratka 20.00 Aj ty povedz nie! (5) P 20.10 Môj názor 20.30 Zrkadlenie
času P 21.00 Večerná univerzita P 21.40 Čaviareň
live 22.40 Gospel párty 23.40 Aj ty povedz nie! (5)
09.08. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri
káve 08.30 Rozprávanie mlynára Jána (2) 09.00
Doma na dôchodku (BB) 10.00 Aj ty povedz nie!
(5) 10.15 Z prameňa P 10.30 Trapisti v Holandsku
a Belgicku 11.00 Poltón klub 12.00 Anjel Pána
12.30 Generálna audiencia 13.55 Kniha 14.15
Pri káve 15.00 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a bohatý mladík (Mt 19, 16 – 22) 15.45 Zrkadlenie
času 16.15 Rozprávanie mlynára Jána (2) 17.00

n Pýta sa policajt vdovy: „Vieme, že je to pre vás ťažké, ale mohli by ste
identifikovať telo vášho manžela? Mal nejaké zvláštne znamenie?“
„Áno, koktal.“
n Išiel vtip s vtipom a vtom vtip zakopol o vtip a bolo po vtipe...

Doma v rodine 18.00 Bioetika – Legalizácia eutanázie P 18.30 Rozprávočka – Sedem výmyselných budíkov. Ako bolo doma najlepšie P 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami P 19.00
Octava dies 19.35 Poézia 20.00 Aj ty povedz nie!
(5) 20.15 Môj názor 20.30 U Nikodéma 22.00 Pri
káve 22.45 Doma v kultúre (BB) 23.45 Aj ty povedz
nie! (5) 24.00 Z prameňa
10.08. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri
káve 08.30 Starý zákon (16) 09.00 Doma v rodine 10.00 Aj ty povedz nie! (5) 10.15 Z prameňa P
10.30 U Nikodéma 12.00 Anjel Pána 12.30 Medzi
nebom a zemou 13.15 Bioetika – Legalizácia eutanázie 13.45 Octava dies 14.15 Pri káve 15.00 Medzinárodné právo 15.30 Poltón 16.00 Starý zákon
(16) 16.30 Mestečko nádeje 17.00 Doma v Cirkvi
18.00 Zrkadlenie času 18.30 Rozprávočka – Sedem
výmyselných budíkov. Pán, budík a lúka P 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 19.00
Večerná univerzita 20.00 Spravodajský súhrn P
20.25 Návratka 20.30 Stretnutia s Ježišom – Ježiš
a Ján Krstiteľ (Mt 3, 13 – 17) 21.15 Aj keď nemám
takmer nič, vidím, že Boh sa o mňa stará 22.00 Pri
káve 22.45 Doma na dôchodku (BB) 23.45 Spravodajský súhrn 24.00 Z prameňa
11.08. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve
08.30 Mestečko nádeje 09.00 Doma v Cirkvi 10.00
Spravodajský súhrn 10.15 Z prameňa P 10.30 Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.35 Vlastná cesta 13.05 Môj názor 13.10 Medzinárodné právo 13.50 Poézia 14.15 Pri káve 15.00 Gospel párty
16.00 Kniha 16.20 Mestečko nádeje 17.00 Doma
v histórii (BB) 18.00 Trapisti v Holandsku a Belgicku 18.30 Rozprávočka – Sedem výmyselných budíkov. Ako myš liezla budíku na nervy P 18.40 Z prameňa 18.50 Ichtis – antivírus pre deti 19.15 Aj keď
nemám takmer nič, vidím, že Boh sa o mňa stará
20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Rehoľná abeceda
20.30 UPéCé live 21.30 Bioetika – Legalizácia eutanázie 22.00 Pri káve 22.45 Doma v rodine 23.45
Spravodajský súhrn 24.00 Z prameňa
12.08. (štvrtok) 06.45 Prehľad programov TV
LUX P 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve (BB) 08.30
Rozprávanie mlynára Jána (2) 09.00 Doma v histórii (BB) 10.00 Spravodajský súhrn 10.15 Z prameňa P 10.30 Moja misia − magazín Å 11.30 Bioetika – Legalizácia eutanázie 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
Rozprávanie mlynára Jána (2) 17.00 Doma v kultúre (PO) 18.00 Medzinárodné právo 18.30 Rozprávočka – Sedem výmyselných budíkov. Ako sa nakoniec nikto nebál P 18.40 Z prameňa 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Stretnutia s Ježišom – Ježiš
a Ján Krstiteľ (Mt 3, 13 – 17) 19.40 Poézia 20.00
Spravodajský súhrn 20.25 Návratka 20.30 Zrkadlenie času 21.00 Medzi nebom a zemou 21.40 FILMiX Å 22.00 Pri káve 22.45 Doma v Cirkvi 23.45
Spravodajský súhrn 24.00 Z prameňa
13.08. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve
(PO) 08.30 Mestečko nádeje 09.00 Doma v kultúre (PO) 10.00 Spravodajský súhrn 10.15 Z prameňa P 10.30 Zrkadlenie času 11.00 Katechéza 11.30
Trapisti v Holandsku a Belgicku 12.00 Anjel Pána
12.30 Aj keď nemám takmer nič, vidím, že Boh sa
o mňa stará 13.20 Medzinárodné právo 13.50 Poézia 14.15 Pri káve (BB) 15.00 Božie milosrdenstvo P
15.20 Poltón klub 16.20 Mestečko nádeje 16.40
Rehoľná abeceda 17.00 Doma na dôchodku 18.00
Kniha 18.30 Rozprávočka – Sedem výmyselných

budíkov. Sekera, ktorá bola dvojako využitá P 18.40
Z prameňa 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Octava dies 19.30 Vzťahy na pracovisku P 20.00 Aj
ty povedz nie! (6) P 20.15 Môj názor 20.30 Moja
misia − magazín Å 21.30 Štúdio AHA! 22.00 Pri
káve 22.40 Doma v histórii (BB) 23.45 Aj ty povedz
nie! (6) 23.55 Z prameňa
14.08. (sobota) 07.00 Starý zákon (17) P 07.30
Každý deň so svätými P 07.31 Rozprávanie mlynára Jána (3) P 08.00 Centrum nápadov P 08.40
Aj ty povedz nie! (6) 09.00 UPéCé live 10.00 Štúdio AHA! 10.30 Taizé 11.30 Poltón 12.00 Anjel
Pána 12.30 Mariánska sobota P 13.45 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Ján Krstiteľ (Mt 3, 13 – 17)
14.25 Moja misia − magazín Å 15.20 Návratka
15.30 Večerná univerzita 16.15 Rehoľná abeceda
16.30 Ichtis – antivírus pre deti 17.00 Zrkadlenie
času 17.30 FILMiX Å 18.00 Luxáreň 18.30 Rozprávočka – Sedem výmyselných budíkov. Skoré
a neskoré jablká P 18.40 Medzi nebom a zemou
19.25 Katechéza 20.00 Aj ty povedz nie! (6) 20.30
Organista z Terchovej P 21.15 Ženské pravoslávne
kláštory v Bulharsku P 21.45 Vlastná cesta 22.15
Vzťahy na pracovisku 22.45 Poltón klub 23.45 Aj
ty povedz nie! (6)
15.08. (nedeľa) 07.00 Starý zákon (17) 07.30
Každý deň so svätými P 07.31 Rozprávanie mlynára Jána (3) 08.00 Ichtis – antivírus pre deti P
08.20 Mestečko nádeje 08.35 Organista z Terchovej 09.10 Katechéza 09.35 Luxáreň 10.00 Rehoľná
abeceda 10.15 Návratka 10.30 Svätá omša P 11.30
Ženské pravoslávne kláštory v Bulharsku 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 U Nikodéma 14.15
Štúdio AHA! 14.45 Mestečko nádeje 15.00 Starý
zákon (17) 15.30 Rozprávanie mlynára Jána (3)
16.00 Ichtis – antivírus pre deti 16.20 Moja misia − magazín Å 17.30 Octava dies P 18.00 Poltón 18.30 Rozprávočka – Sedem výmyselných budíkov. Ako pán a budík išli na drevo P 18.40 Katechéza 19.10 Vlastná cesta 19.40 Putovanie kalváriami 19.50 Návratka 20.00 Aj ty povedz nie!
(7) 20.15 Môj názor 20.30 Budete mi svedkami P
21.00 Večerná univerzita 21.45 UPéCé live 22.45
Taizé 23.45 Aj ty povedz nie! (7)
stv – dvojka
31.07. (sobota) 10.00 Ordinácia evanjelických
kňazov z chrámu v Adamovských Kochanovciach.
Kazateľ: biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Milan Krivda
01.08. (nedeľa) 10.00 Sv. omša z areálu Kaplnky sv. Gorazda v Močenku, ktorou vrcholí program
18. ročníka celonárodného festivalu kresťanského
divadla Gorazdov Močenok. Celebruje Mons. František Rábek. 13.00 Pohľad späť 13.30 Orientácie
02.08. (pondelok) 13.15 Orientácie R
03.08. (utorok) 13.05 Pohľad späť – z archívu redakcie duchovného života
08.08. (nedeľa) 10.30 Archijerejská svätá liturgia z Litmanovej pri príležitosti 20. výročia zjavení 13.40 Pohľad späť – z archívu redakcie duchovného života 14.10 Orientácie – strihová relácia s tematikou ECAV. Evanjelický zbor z Kežmarku. Svedectvo Ľubice Hajkovej o svojom otcovi
ThDr. Júliusovi Madarasovi. Apoštol Tomáš
09.08. (pondelok) 13.10 Orientácie R
10.08. (utorok) 12.30 Pohľad späť – z archívu redakcie duchovného života
15.08. (nedeľa) 09.30 Prameň – život sestier
Royových 10.00 Svätá omša na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 12.40 Pohľad späť – z archívu redakcie duchovného života 13.10 Orientácie
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16.08. (pondelok) 12.35 Orientácie R
17.08. (utorok) 12.15 Pohľad späť R
22.08. (nedeľa) 11.15 Kultúra a náboženstvo –
katolícka moderna 12.45 Pohľad späť – z archívu redakcie duchovného života 13.10 Orientácie
23.08. (pondelok) 13.15 Orientácie R
24.08. (utorok) 12.45 Pohľad späť R
29.08. (nedeľa) 08.30 Pohľad späť – z archívu
redakcie duchovného života 10.00 Spomienková
svätá omša 12.30 Orientácie

rádio lumen
01.08. (nedeľa) 10.30 Priamy prenos z Krivej
(bl. sr. Zdenka)
07.08. (sobota) 20.30 Na bicykloch za Kristom –
prázdninové aktivity nielen mladých
08.08. (nedeľa) 14.00 Farár z Arsu (sv. Ján
Vianney)
15.08. (nedeľa) 10.00 Priamy prenos sv. omše
zo Starých Hôr 13.00 Spomienka na poetku Margitu Dobrovičovú 14.00 Rozhlasová hra – Donebavzatá
(hra o nanebovzatí Panny Márie)
21.08. (sobota) 18.00 Priamy prenos z odpustovej svätej liturgie z Ľutiny (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
22.08. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – J.G. Tajovský: Sľuby (premiéra)
27.08. (utorok) 20.30 ÚV hovor – Naša strava
a naše choroby, hosť: MUDr. Mária Fulová
29.08. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – Hlas volajúceho na púšti

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 21.05 Cesty
rádio slovensko a regina
01.08. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka svätá
omša z Močenku
08.08. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka svätá
omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
15.08. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka svätá
omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
22.08. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby Božie z Brezna
29.08. (nedeľa) 09.30 Bohoslužby Reformovanej kresťanskej cirkvi z Bratislavy
rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 17.10 Frekvencia M
08.08. (nedeľa) 10.30 Archijerejská svätá
liturgia z Litmanovej pri príležitosti 20. výročia zjavení
rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
15.08. (nedeľa) 07.55 Z duše – D. Dian: Nanebovzatie Márie – obraz Božej lásky k človeku
rádio devín
Nedeľa 08.00 Viera v živote 10.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
   Zmena programu vyhradená.

Pomôcky:
Homo,
Volomit,
Nata

Opatrujte

Ťažil som

Vrhni

Emergency
Nutrition
Network,
skratka

Oná

Pustovník

Autor:
Vladimír
Komanický

Človek,
po latinsky

Zdravas

Náhrada
diamantu

Lekár liečiaci
alopaticky

Planétka

Meno psa

Omámi

Somizačná
slabika

Metropola
Kuby
Skupenstvo
vody

Pomsta

1. časť
tajničky
Predavači
novín na ulici

Chobotnatec

Chytil

Plavidlo

Ultraviolet,
skratka

Pero, po česky

Rub

Jednotka
informácie

Mliečny
výrobok

Čižma,
krajovo
Spojovací
prvok

Noc
Fungujú
Prekvital

Potupovala

Rímske číslo
1004
Detský
pozdrav

Holohumnica

Schránka
mäkkýšov

Ako

Japanese
Standard
Time, skratka
Ono

2. časť
tajničky

Štvorček,
typograf.

Ženské meno

Borovica

Chovateľ psov

Lebo

A preto

Krvný obraz,
skratka
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Rímske číslo
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Oriem úhor

Legenda: ANTIOCHIA, APOLLO, APOŠTOLI, CELA, CESTA, CYPRUS, EFEZ, EZOP, FARIZEJI, HNEV, HRIECH, CHLIEB,
CHRÁM, JERUZALEM, JEŽIŠ, JUDEA, KŇAZ, KOSŤ, KRÁĽ,
KRESŤAN, KRÍŽ, KRST, KVAS, KVET, LÁSKA, MUŽI, MÚDROSŤ,
NERV, ODEV, OMŠA, OSTROV, PLAZ, PLÁN, PROROK, ROZKAZY, SLOVO, SPEV, STOTNÍK, VEĽRADA, VIERA, VIETOR, VLADÁR, VZBURA, ZÁKON, ŽALOBA, ŽIVOT.
Tajničku osemsmerovky tvorí 27 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 13: krížovka: (pozri 2 Pt 1, 3b); osemsmerovka: Úcta je skrytá a jemná moc, ktorú si musí človek
namáhavo pestovať. Výherca: Ivana Nagratová, Veľký Lipník. Zo správnych riešení vylosujeme držiteľa knihy Reflexie
nad slovanskou duchovnosťou od Spolku sv. Cyrila a Metoda. Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, P.O.Box 204, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
16.08. – 20.08.2010 – Miništrantský turnus stretnutia mládeže v Juskovej voli
22.08. – 29.08.2010 – Ikonopisecký kurz (Peter Komišak). Cena kurzu je 100 eur na osobu (v cene je zahrnuté ubytovanie, strava a pracovný materiál). Počet osôb je
obmedzený na 10 účastníkov. Prihlásiť sa môžete na: skolacentrum@centrum.sk.
škola v prírode sv. lukáša
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
17.09. – 19.09. – kurz Rút (vedie Evanjelizačná škola
sv. Mikuláša)
08.10. – 10.10. – kurz Rút (vedie Evanjelizačná škola
sv. Mikuláša)

Slávnosť pri príležitosti 20. výročia
zjavení na hore Zvir v Litmanovej

gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov – Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500
pastoračné centrum rómov
Čičava, www.avamenca.sk, 0915951081
Nedeľná liturgia pre Rómov
Dom kultúry v Čičave 10.00 hod.
Dom kultúry v Hlinnom 10.00 hod.
Gréckokatolícky chrám v Soli 15.00 hod.
26. – 27.08.2010 – FESTROM 2010 – konferencia pre
vedúcich
28.08.2010 – festival FESTROM 2010 v Čičave

Sobota 07. 08. 2010
14.00 Svätá liturgia (slovenská)
15.15 Korunka k Božiemu milosrdenstvu
16.00 Posvätenie vody
16.15 Ruženec
17.00 Večiereň
18.00 Svätá liturgia (staroslovienska)
19.30 Beseda (vizionárky, kňazi, ktorí tu pôsobia a pôsobili, hostia, spevy, krátke modlitby,
projekcia fotiek)
22.00 Krížová cesta
23.00 Tichá adorácia (v prípade záujmu celonočná)
Paralelný program v chráme v Litmanovej
14.30 Moleben k Bohorodičke
15.00 Procesia na horu Zvir
Nedeľa 08. 08. 2010
07.00 Adorácia vedená kňazom
08.00 Akatist k Presvätej Bohorodičke
08.45 Duchovné slovo
09.30 Ruženec
10.30 Archijerejská svätá liturgia s myrovaním

Víkendové formačné školy pre chlapcov a dievčatá, víkendové umelecké kluby (presnejšie informácie telefonicky)
Pravidelné formačné stretnutia v rómskych osadách –
dospelí, skauti, dievčatá... (presnejšie informácie telefonicky)
Prázdniny s redemptoristami
Chceš prežiť niekoľko dní s redemptoristami?
Premýšľaš o kňazskom alebo rehoľnom povolaním?
Túžiš dozvedieť sa niečo viac o živote redemptoristov
a ich povolaní?
Chceš si oddýchnuť a zašportovať?
Ak áno, tak ťa radi privítame 16. až 18. augusta 2010
na chate na Motyčkách v Nízkych Tatrách.
Nezabudni si priniesť so sebou spací vak, Sväté písmo
a dobrú náladu.
Prihlásiť sa môžeš do 11. augusta 2010 u otca Metoda Lukačika CSsR, a to alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý
pošleš na adresu metodcssr@yahoo.com, prípadne na telefónnom čísle 0904 738 128.
Tešíme sa na teba...

Letný tábor MAKRÍNKA 2010

Miesto na zemi “tu žijem rád”
Mníchovský Potok

Účasť prisľúbil krakovský kardinál Stanislaw Dziwisz.
Všetkých čitateľov Slova srdečne pozývame.
Viac informácií nájdete na www.horazvir.sk.
Kontakty:
Hora Zvir: mobil: 0903 982 057; e-mail: vkindja@gmail.com
Farnosť: tel.: 052/4367105; mobil: 0911 912 643; e-mail: litmanova@grkatpo.sk

2. 8. - 7. 8. 2010
I. a II. stupeň ZŠ

Organizujú
rehoľné sestry Rádu sv. Bazila Veľkého zo Svidníka.
eRko
eRko
Kontakt: 054/752 0414, 0902 885 531
Organizujú rehoľné sestry Rádu sv. Bazila Veľkého zo Svidníka.
Kontakt: Svidník - 054/752 04 14, 0902 885 531

