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Kláštor bl. Metoda Dominika Trčku CSsR 
v Starej Ľubovni

Historicky najmladším 
kláštorom gréckokato-
líckych redemptoristov 

pôsobiacich na Slovensku je 
Kláštor blahoslaveného Metoda 
Dominika Trčku CSsR v Starej 
Ľubovni. Spolu s rastúcimi 
duchovnými potrebami ľudí 
vznikala túžba otcov misionárov 
odpovedať na potreby veriacich 
v tomto regióne otvorením no-
vého kláštora. Vyžadovali si to 
aj konkrétne okolnosti, keďže 
v roku 1989 otcovia redempto-
risti založili prvú gréckokatolíc-

ku farnosť v tomto meste a ujali 
sa jej správy. Farnosť a celý 
veriaci ľud boli zverení Panne 
Márii, Matke ustavičnej pomo-
ci. Farská pastorácia sa tak stala 
prioritnou úlohou redempto-
ristov v Starej Ľubovni. V rámci 
farskej pastorácie sa otcovia 
venujú mládeži a deťom, ale aj 
starým a chorým v nemocnici 
či v dome seniorov. Niektorí 
členovia komunity sa zase ak-
tívne venujú ľudovým misiám 
a duchovným cvičeniam, cha-
rakteristickým pre Kongregáciu 

Najsvätejšieho Vykupiteľa. 
Zámer redemptoristov založiť 
kláštor sa po pätnástich rokoch 
stal skutočnosťou. 21. augusta 
2005 sa konala slávnostná po-
sviacka, ktorú vykonali vtedajší 
prešovský eparcha vladyka Ján 
Babjak SJ a generálny predstave-
ný P. Josef Villiam Tobin CSsR.

4. novembra 2001 vyhlásil 
pápež Ján Pavol II. za blahosla-
veného mučeníka otca Metoda 
Dominika Trčku CSsR, človeka, 
ktorý stál pri zrode vicepro-
vincie. Práve preto sa redem-
ptoristi rozhodli svoj nový 
kláštor zasvätiť práve tomuto 
blahoslavenému mučeníkovi, 
aby vyprosoval potrebné milosti 
pre misionárov a veriaci ľud. 
Pri vstupe do areálu kláštora 
vás privíta sám otec Metod 
Dominik, ktorého sprítomňuje 
medená socha na kamennom 
podstavci.

Celý areál kláštora je uzatvo-
rený a tvorí jeden celok s chrá-
mom. Autor projektov kláštora 
je Ing. arch. Ján Zajac. Stavebné 
práce sa rozbehli v máji 2001. 
Budova má tri podlažia: príze-
mie, prvé poschodie a podkro-
vie. Okrem izieb rehoľníkov 

a spoločenskej miestnosti pre 
komunitu sa na prvom poscho-
dí nachádza aj kaplnka zasvä-
tená bl. Metodovi, ktorá čaká 
na svoje dokončenie. Svätyňa 
kaplnky je zaoblená a preskle-
ná. Na prízemí je farská kance-
lária, hosťovské izby, kuchyňa, 
jedáleň, práčovňa a garáže.

Kláštor, v ktorom nie sú uve-
dené úradné hodiny a otcovia 
redemptoristi svoj program 
dňa prispôsobujú potrebám 
ľudí, je vynikajúcim balzamom 
na uponáhľaný svet. Pre človeka 
uzatvoreného a pohrúženého 
do svojich problémov, zotro-
čeného unikajúcim časom, je 
neoceniteľným miestom, kde 
zostane vypočutý, kde mu bude 
poskytnutá sv. spoveď. V nedáv-
nom čase sa uskutočnil Break-
festival v Červenom kláštore, 
ktorého myšlienka sa zrodila 
pod taktovkou blahoslaveného 
Metoda D. Trčku. Hudobné 
predstavenie Evanjelium o Márii 
je ďalším dôkazom milostí, 
ktoré práve tento blahoslavený 
vyprosuje pre súčasných redem-
ptoristov pri práci s mladými 
v Starej Ľubovni. n

Miroslav Bujdoš CSsR 
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Boj proti hladu na Haiti pokračuje
Štvrtý ročník zbierky na Haiti vyvrcholí hlavnou 
kampaňou (predajom medovníčkov) od 15. septembra 
do 10. októbra 2010.

V tomto ročníku zbierky možno pomôcť hladujú-
cim na Haiti cez darcovské SMS správy od júla do 31. 
októbra 2010. Stačí poslať správu v tvare DMS VIN-
CENT na číslo 877 v sieti ktoréhokoľvek mobilného 
operátora na Slovensku. Cena správy je 1 euro. Takisto 
možno posielať peniaze na číslo účtu 20286026/6500 
s názvom Boj proti hladu.

Deň modlitieb za Haiti sa bude konať 9. septembra.
Sestra Anna Cigánpalová, v súčasnosti pôsobiaca 

na Haiti, zdôrazňuje, že pomoc je neustále vítaná. 
„Situácia je bezvýchodisková, stále sa odpratávajú 
dôsledky zemetrasenia zo začiatku roka. V súčasnosti 
máme obdobie dažďov, keď sme neustále premočení 
v provizórnych podmienkach pod stanmi. Veľa ľudí 
trpí nachladnutiami alebo zápalom pľúc, na ktorý 
nemáme dostatok liekov. Situáciu ešte zhoršili dva 
hurikány.“

Viac informácií o zbierke na www.bojprotihladu.sk
(Alojz Vlčko)

Pozývame vás na Eparchiálnu odpustovú slávnosť 
Narodenia Presvätej Bohorodičky  

v Košiciach
Sobota 11. september

15.30 Deviata hodinka
16.00 Modlitba 
 posvätného ruženca
16.30 Veľká večiereň s lítiou
18.00 Archijerejská sv. liturgia 
 s udelením iniciačných 
 svätých tajomstiev
19.45 Beseda s vladykom 
 Milanom na tému Blízka
	 príprava	na	manželstvo
20.45 Agapé na farskom dvore
21.30 Evanjelizačný koncert
 Kňazského zboru 
 Košickej eparchie
22.15 Malé povečerie

23.00 Eucharistická adorácia 
 so sviečkovým sprievodom

Nedeľa 12. september

06.00 Modlitba 
 posvätného ruženca
07.00 Utiereň
08.00 Svätá liturgia v cirkevno-
 slovanskom jazyku
10.00     Slávnostná archijerejská 
 svätá liturgia 
 v slovenskom jazyku 
 (priamy prenos do STV)

Viac	informácií	na	tel.	číslach
055/622 59 37, 623 23 03.
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Dnes,  
keď počujete jeho hlas

Vždy ma vie osloviť naliehavá veta z Listu 
Hebrejom: „Dnes, keď počujete jeho hlas, 
nezatvrdzujte svoje srdcia“ (3, 7). Slová dnes 
a teraz vyjadrujú prítomnosť – to, čo preží-
vame v istom okamihu, to, čo nemôžeme 
zastaviť, uchopiť a rýchlo sa pominie. Porov-
najme si vety: Včera som to urobil. Zajtra to 
budem robiť. Dnes, teraz to urobím. Posled-
ná v poradí vyjadruje akúsi nástojčivosť času 
a naliehavosť skutku. Akoby človek vyjadril: 
Teraz sa to začne a vy to so mnou prežijete. 

V príbehu kratučkej Knihy proroka Jonáša 
sa Boh rozhodne ponúknuť nový začiatok 
hriešnym ľuďom v Ninive. No najprv musí 
nájsť človeka, cez ktorého to urobí. Použije 
si pre svoj zámer Jonáša. Osloví ho. Tiež 
mu ponúkne nový začiatok a posiela ho 
ako proroka do Ninive, aby vyzval obyva-
teľov mesta k pokániu. Má však zámer aj 
s Jonášom. Chce ho naučiť čomusi novému. 
Príbeh je zaujímavý tým, že v ňom nikto nie 
je jednoznačne kladný. Ani Ninivčania, ani 
Jonáš. Ako zlyhali oni – pohania, ktorých 
zloba vystúpila k Bohu, tak zlyhal aj Jonáš – 
spravodlivý z vyvoleného národa.

A predsa si ho Boh vyberá, aj keď ráta 
s jeho povahou a slabosťou. Prehovorí 
k nemu naliehavým spôsobom: „Vstaň, choď 
do veľkého mesta Ninive“ (Jon 1, 2). Dnes. 
Hneď. Teraz. Zmeň svoje miesto. Zdvihni sa 
a choď, kam ti poviem. A Jonáš šiel. Vybral 
sa však opačným smerom, lebo sa mu nepo-
zdával Boží zámer. (Okrem správneho nača-
sovania je dôležitý aj smer, ktorým sa vydá-
me. Poznám množstvo „akčných“ ľudí, ale 
nie všetci vedia, kam smerujú. Mnohí svoju 
energiu míňajú úplne opačným smerom, ako 
by mali. Potom prichádzajú do života búrky 
a veľryby.) No na Knihe proroka Jonáša sa mi 

páči, že Boh dáva Jonášovi po dňoch pokánia 
a úzkosti v temnote ďalšiu šancu. Príbeh tak 
odhaľuje jednu z dôležitých vlastností Boha 
– trpezlivosť. Keď Jonáša veľryba vyhodí 
na breh, Boh hovorí k nemu presne tak ako 
na začiatku. Zaujímavé je, že jeho úlohu ne-
zmenil. „Tvrdohlavo“ stojí na svojom: „Vstaň, 
choď do veľkého mesta Ninive“ (Jon 3, 2). 
Dnes, teraz. Znova máš príležitosť.

Aj liturgický, aj školský rok má svoj 
začiatok. Možno je to príležitosť znova si 
uvedomiť to „dnes“ a  byť citlivejším na Boží 
hlas, ktorý hovorí: „Vstaň a choď“. Bol si 
povolaný bez strachu otvoriť ústa pri riešení 
dôležitej spoločenskej otázky (podobne ako 
Jonáš) a prvú šancu si zahodil? Choď a ho-
vor. Zlyhal si minulý školský rok a prospech 
nebol najlepší? Začni znova. Stojí ti v ateliéri 
nedokončený obraz? Vstaň a maľuj. Zatvoril 
si zaujímavú knihu po prvej nedočítanej 
kapitole a viac ju neotvoril? Nájdi ju v po-
lici a čítaj. Nezavolal si rodičom, ako sa 
majú? Zdvihni telefón... Aj pokazený vzťah 
s Bohom sa nanovo môže začať budovať. 
Už dnes, teraz. Začiatok nových vecí je pred 
nami každý deň. Aj dnes.

Na záver sa vrátim znova k Jonášovi. Keď 
splnil to, k čomu ho Boh povolal, predsa 
v ňom zvíťazila ľudská slabosť. Sadol si 
pod prístrešok neďaleko mesta a zlostil sa 
na Boha, že dal šancu Ninivčanom. Kniha 
sa nekončí tým, že by Boh Jonáša pre jeho 
závisť a hnev potrestal. Vysvetlil mu svoj 
postoj a dvere nového začiatku preňho znova 
nechal otvorené.

Dada Kolesárová
zástupkyňa šéfredaktora

z obsahu

8 20 rokov putovania 
výročie pútí na horu Zvir

10 Zemplín oslávil výročie slzenia 
340. výročie zázraku v Klokočove

12 Poklady sŕdc 
homília kardinála S. Dziwisza

14 Božie slovo a my 
homília aspoštolského nuncia

16 Rozmiestnenie ikon 
ako vyzerá úplný ikonostas

18 Povzbudenie pre dušu 
živé slová zo Sanktuária v Krakove (2)

26 Stretnutia mládeže
Juskova Voľa a Bystrá v roku 2010

26 Spoza hraníc
rozhovor s vladykom  
Milanom Šášikom

28 Hlava a srdce 
prednáška otca Mariána Kuffu (2)

30 Mladík odišiel šťastný,  
lebo bol veľmi bohatý 
katechéza pre mladých

31 Neopustím ho 
príbeh z hory Zvir

32 Prorok Daniel 
viera v bezbožnom svete

34 Dovolenka 
Mária zachránila rodinu

35 Tí, čo spravujú a ochraňujú 
modlitby za vládu a predstavených

36 Kristus na tróne
Sudca posledného súdu
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�� 14. júla zriadil Benedikt XVI. 
nový Sýrsko-malankarský apoš-
tolský exarchát a za jeho prvého 
apoštolského exarchu vymenoval 
otca Thomasa Naickamparampila. 
Nový exarcha, ktorý bude sídliť 
v New Yorku, bol zároveň vymeno-
vaný za apoštolského vizitátora pre 
sýrsko-malankarských veriacich 
v Kanade a v Európe.

�� Katolícka cirkev v Turkménsku 
bola vládou oficiálne uznaná. Pre 
malú katolícku komunitu tohto štá-
tu je to rozhodujúci krok v histórii 
Cirkvi. 17. júla navštívil krajinu apoš-
tolský nuncius v Turecku a Turkmén-
sku Mons. Antonio Lucibello.

�� V histórii vzťahov Ruska 
a Svätej stolice sa udiali dve 
významné udalosti. Arcibiskup 
Dominique Mamberti, vatikánsky 
sekretár pre vzťahy so štátmi, prijal 
26. júla poverovacie listiny Nikolaja 
Sadlichova, prvého veľvyslanca 
Ruskej federácie pri Svätej stolici. Pri 
podobnej slávnosti 15. júla predložil 
Mons. Antonio Mennini poverovacie 
listiny prvého apoštolského nuncia 
Ruskej federácie Sergejovi Lavrovovi, 
ministrovi zahraničných vecí.

�� Bavorská televízia vyrobila 
v tomto roku film Päť rokov pápe-
ža Benedikta XVI. Projekcia filmu, 
ktorý nesie podtitul Stopy v Ríme 
a na cestách, sa uskutočnila 29. júla 
v pápežskom letnom sídle v Castel 
Gandolfe, v Sále Švajčiarskej gardy. 
Film si pozrel aj Svätý Otec.

��Matka Terézia by oslávila 100 
rokov. Pri príležitosti tohto výročia 
pripravili v Indii veľké oslavy, ktoré 
sa konajú od 26. augusta (dňa jej 
100. narodenín) až do 5. septembra 
(13. výročia jej smrti). Vláda pri tejto 
príležitosti vydáva špeciálnu mincu. 
(TS ČBK)

�� V poľskom Lipsku sa 2. augusta 
uskutočnil zjazd svokier. Toto mesto 
je spojené s bl. Marianou Biernackou, 
ktorá počas vojny obetovala svoj život 
za nevestu. (www.credo-ua.org)

�� Vatikán pripravuje nový 
dokument o účinkoch potratov 
na ženy, často označovaný za post-
potratový syndróm. Tento dokument 
sa zameria na štúdiu o „zvyku potra-
tu“ a očakáva sa, že bude zverejnený 
v budúcom roku.

4 | spravodajstvo

10. júna zomrel  
pittsburgský arcibiskup a metropolita 
Bazil Myron Schott OFM
Pohrebnú svätú liturgiu 
za arcibiskupa Pittsburgskej 
metropolie Spojených štátov 
amerických (gréckokatolíkov 
byzantsko-ruténskej tradície) 
slávili 18. júna v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa (Munhal, 
Pensylvánia) postavenej 
v roku 1903 v novovzniknutej 
farnosti pre gréckokatolíc-
kych imigrantov. 

Pohrebné obrady sa konali 
v najväčšom pútnickom mieste 
katolíkov byzantského obra-
du v USA na Hore sv. Mak-
ríny (Mount Saint Macrina) 
v Uniontowne v Pensylvánii. 
Vladyka sa pred dvomi rokmi 
zúčastnil aj slávností povýšenia 
našej cirkvi a vysviacky vladyku 
Petra Rusnáka v Prešove. (www.
eparchy-of-van-nuys.org)

Kardinál Angelo Bagnasco navštívil Ukrajinu
Predseda Konferencie bisku-
pov Talianska kardinál Angelo 
Bagnasco navštívil od 16. do 20. 
júla Ukrajinu pri príležitosti 
výročnej púte do najväčšej 
mariánskej svätyne Zarvanycia, 
ktorá sa koná k ikone Božej 
Matky. Zhromaždilo sa tam viac 
ako 80-tisíc pútnikov. Púť sa ko-
nala pod vedením kyjevsko-ha-
ličského arcibiskupa kardinála 

Ľ. Huzara, hlavy Ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi.

Kardinál Angelo Bagnasco 
sa 19. a 20. júla stretol v Kyjeve 
s patriarchom Vladimírom, 
metropolitom Ukrajinskej pra-
voslávnej cirkvi Moskovského 
patriarchátu, a navštívil gréc-
kokatolícku Katedrálu Vzkrie-
senia Pána a Katedrálu svätého 
Alexandra patriacu katolíkom 

latinského obradu. Predseda 
CEI sa stretol aj s biskupmi 
Rímskokatolíckej a Gréckoka-
tolíckej cirkvi v Kyjeve. Kardi-
nála Bagnasca počas návštevy 
Ukrajiny sprevádzal Mons. Ivan 
Jurkovič, apoštolský nuncius 
na Ukrajine. Návšteva kardinála 
Angela Bagnasca na Ukrajine sa 
skončila 20. júla.

Bol vymenovaný pomocný biskup  
pre Ľvovskú archieparchiu UGKC
Pomocným biskupom archie-
parchiátu Ľvov sa 3. augusta stal 
mních studita z Univa Mons. 
Benedikt Alexijčuk a ako titu-
lárne sídlo mu pápež zveril Ger-
manicianu (severné Tunisko). 
Svätý Otec Benedikt XVI. túto 
voľbu synody biskupov Ukra-
jinskej gréckokatolíckej cirkvi 
schválil.

Mons. Benedikt Alexijčuk sa 
narodil 16. januára 1968 v Bor-
ščivke na Ukrajine. Po absol-

vovaní seminára v Drohobyči 
prijal 29. marca 1992 kňazské 
svätenie. 13. mája 1993 bol 
prijatý do kláštora studitských 
mníchov v Unive. 13. októbra 
1993 prijal mníšske postriženie 
a 31. decembra 1995 zložil prvé 
sľuby. Na Katolíckej univerzite 
v Ľubline (Poľsko) dokončil 
doktorát zo spirituálnej teoló-
gie. Najprv pôsobil v Bielorusku 
(1994 – 1996), neskôr  v Kanade 
(1996 – 1999). V roku 2000 sa 

vrátil na Ukrajinu, stal sa pred-
staveným (igumenom) kláš-
tora v Unive (v 2005 bol znova 
zvolený). Od roku 2004 bol 
členom Patriarchálnej komisie 
pre mníšske záležitosti. Bol 
tiež predsedom liturgickej rady 
a predsedom vyšších predstave-
ných mužských rehoľných rá-
dov Ukrajinskej gréckokatolíc-
kej cirkvi. Hovorí po ukrajinsky, 
poľsky, bielorusky a anglicky. 
(TS ČBK + TK UGKC)

Na kongrese mali mladí možnosť spoznať  
spiritualitu východu
Medzinárodný kongres re demp-
to ristickej mládeže na tému Byť	
ako Ty sa uskutočnil vo Ľvove 
od 9. do 14. augusta. Organizo-
vala ho Kongregácia Najsvätej-
šieho Vykupiteľa. Kongres bol 
pre mladých príležitosťou spo-
znať spiritualitu východu, ako 
aj spiritualitu redemptoristov. 
Pripravených bolo množstvo 

zaujímavých workshopov, napr. 
písanie ikon, výroba ružencov, 
miestne tradície, hudba, tanec, 
kozácke boje a pod.

Na stretnutí sa zúčastnilo 
asi 500 účastníkov z viac ako 
20 krajín Európy, ale aj z USA, 
Kanady a Ruska, ktorí už dlhší 
čas pomáhajú svojim ukrajin-
ským kolegom s prípravou tohto 

podujatia. „Je to skvelá príleži-
tosť pre mladých ľudí,“ povedal 
koordinátor kongresu otec Ro-
man Lahiš, „aby lepšie spoznali 
svoje vlastné tradície, ako aj 
kultúru a spiritualitu byzantské-
ho obradu na Ukrajine.“ Tieto 
dni poskytli čas na modlitbu, 
semináre, ale aj na predstavenie 
miestnych tradícií.
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�� 19. júna sa v priestoroch 
GMPC v Prešove (Šarišanka) 
konali prijímacie skúšky do ani-
mátorskej školy. Sedemnásť 
uchádzačov muselo prejsť testami 
z vierouky, psychológie, osob-
nostnými testami, ale aj ústnym 
pohovorom s členmi komisie otcom 
S. Zahorjanom, Dominikou a Te-
réziou Komišákovými. (Slavomír 
Zahorjan)

�� Kurz Biblia a peniaze. Súvis-
losti medzi Božím slovom a finan-
ciami na tomto biblickom kurze 
poodhalilo takmer 30 účastníkov 
počas víkendu od 2. – 4. júla v Cen-
tre pre rodinu na Sigorde. Kurz 
viedla Gréckokatolícka evanjelizač-
ná škola sv. Mikuláša, ktorá si pri-
zvala aj finančných poradcov, ktorí 
uplatňujú Božie princípy v praxi 
a vo svojom podnikaní. Kurz bol 
výnimočný, pretože napriek svojmu 
silne duchovnému charakteru ostal 
veľmi praktickým. (M. Sopko)

�� Predseda Konferencie 
biskupov Haiti Mons. Louis 
Kébreau poďakoval Slovákom 
za pomoc. Urobil to osobne 16. júla 
na stretnutí s cirkevnými predsta-
viteľmi pod vedením predsedu KBS 
Mons. Stanislava Zvolenského. Pri 
stretnutí v priestoroch Arcibiskup-
ského úradu v Bratislave, na ktorom 
bol prítomný aj apoštolský nuncius 
na Slovensku Mons. Mario Giorda-
na a prezident Slovenskej katolíckej 
charity Mons. Štefan Sečka, prero-
kovali ďalší postup pri využívaní 
materiálnej pomoci zo Slovenska 
pre obete zemetrasenia.

�� Zbierka KBS na povodne 
dosiahla k 19. júlu 2010 sumu 1,3 
mil. eur. Najbližším cieľom KBS je 
finančné prostriedky rozdeliť adres-
ne obetiam záplav. Administratíva 
projektu bude v réžii Slovenskej 
katolíckej charity.

�� Tradičná púť na Skalku pri 
Trenčíne, kde sa osobitným 
spôsobom rozvíja kult k sv. 
pustovníkom prepodobným otcom 
Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, 
ktorí na týchto miestach žili na za-
čiatku 11. storočia, sa uskutočnila 
17. – 18. júla. V bohatom programe 
výročnej púte boli aj dve gréckoka-
tolícke sväté liturgie. V sobotu večer 
17. júla bola v jaskyni v priestoroch 
Starej Skalky staroslovienska 
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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 priesto-
re Kamenica nad Cirochou, 
príslušníci Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky spolu so svoji-
mi 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 totál-
nym zničením. Pred trinástimi 
rokmi vojaci zrekonštruovali 
hrubú stavbu chrámu, vymenili 
okná a opravili strechu. Každý 
rok sa pri obnovenom chráme 

na sviatok sv. apoštolov Petra 
a Pavla slávi odpustová slávnosť. 
Tohtoročná slávnosť však bola 
výnimočnejšia, lebo arcibis-
kup a metropolita Prešovskej 
eparchie Mons. Ján Babjak 
v prítomnosti generality Ozbro-
jených síl SR v rámci programu 
posvätil drevený liturgický 
priestor, ktorý postavili vojenskí 
lesníci z Kamenice nad Ciro-
chou. Na slávnosti sa zúčastnilo 
takmer 400 veriacich, vojenskí 
kapláni Ordinariátu OS a OZ 
SR npor. Mgr. Ján Szakala z Tre-
bišova 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 mod-
litbou panychídy pripomenuli 
pamiatku tragicky zosnulého 
slobodníka Vladimíra Zlatníc-
keho, príslušníka 21. mechani-
zovaného práporu v Trebišove, 
ktorý prišiel o život v roku 2007 
počas výcviku vo VVP Kameni-
ca nad Cirochou.

Blahoželanie KBS novej premiérke Ivete Radičovej
Vážená pani predsedníčka 
vlády,
dovoľte, aby som Vám v mene 
Konferencie biskupov Sloven-
ska zablahoželal k vymenova-
niu za premiérku Slovenskej 
republiky. Rovnako blahoželám 
aj členom vlády Slovenskej 
republiky. Teší nás skutočnosť, 
že v programových tézach 
Vašej koalície sa objavili aj 
niektoré témy, ktoré predsta-
vitelia Konferencie biskupov 
Slovenska prezentovali počas 
stretnutia s politickými strana-
mi pred voľbami do Národnej 
rady Slovenskej republiky. 
Sme presvedčení, že napriek 
ťažkostiam nájdete dobrú vôľu 
zadosťučiniť záväzkom, ku 

ktorým sa Slovenská republika 
zaviazala v rámcovej zmluve so 
Svätou stolicou. Sociálna náuka 
Cirkvi sa aj pre Vašu vládu môže 
stať prameňom inšpirácie pri 
riadení štátu.

Chcem vyjadriť želanie, aby 
sa Vám ako prvej žene na poste 
premiérky vlády SR podarilo 
vtlačiť politike pečať služby 
spoločnému dobru. Je dôležité, 
aby ste pamätali na potrebu 
znižovať regionálne rozdiely 
a na ohrozené sociálne skupi-
ny. Osobitne chcem zdôrazniť 
potrebu podporovať rodinu, za-
loženú na trvalom zväzku muža 
a ženy, ktorá je zvlášť ohrozená 
a v dôsledku zhoršujúcej sa 
sociálnej situácie čelí mnohým 

problémom.
Mám nádej, že sa Vašej vláde 

podarí viesť konštruktívny 
a vzájomne prospešný dialóg 
s Katolíckou cirkvou, ako aj 
ďalšími cirkvami a nábožen-
skými spoločnosťami. Služba 
verejnému dobru totiž ponúka 
mnohé oblasti pre vzájomnú 
spoluprácu.

Naše priania posilňujeme 
modlitbou, aby Pán dejín spre-
vádzal požehnaním každé Vaše 
dobré úsilie pre blaho obyvate-
ľov našej vlasti.

V Pánovi
Mons. Stanislav Zvolenský

predseda Konferencie bisku-
pov Slovenska

Čeľovčania oslávili 790. výročie prvej písomnej zmienky
Hlaholom zvonov štyroch čeľov-
ských chrámov sa v  sobotu 26. 
júna začali oslavy 790. výročia 
prvej písomnej zmienky jednej 
z najstarších obcí Trebišovského 

okresu. Oslavy sa začali prene-
sením obecných symbolov po-
slancami OZ spolu so starostom 
do Chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky za spevu marián-

skej piesne v podaní folklórnych 
skupín. O 14.00 hod. otec M. 
Kovaľ, správca farnosti, príhovo-
rom začal slávnostnú ekumenic-
kú pobožnosť a spolu s evanje-
lickou farárkou A. Hisemovou 
a rodákom A. Rusnákom v jej 
závere posvätili obecné symboly. 
Spevom prispel domáci gréc-
kokatolícky mládežnícky zbor. 
Po ukončení pobožnosti s vý-
stižnou a aktuálnou homíliou 
farárky A. Hisemovej pokračoval 
program osláv v dome kultúry. 
(Anna Petríková)
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Vo Valaškovciach posvätili bohoslužobný priestor
V nedeľu 11. júla sa konala tra-
dičná odpustová slávnosť v bý-
valej gréckokatolíckej dedinke 
Valaškovce medzi Humenným 
a Sninou, kde je v súčasnosti 
vytvorený vojenský výcvikový 
priestor. Táto slávnosť sa konala 
pod záštitou armády Slovenskej 

republiky a Gréckokatolíckej 
farnosti v Humennom-Pod 
Sokolejom.

Slávnostnú archijerejskú 
svätú liturgiu celebroval Mons. 
Ján Babjak SJ, prešovský arci-
biskup a metropolita. Slávnosť 
sa začala posvätením nového 

bohoslužobného priestoru 
vedľa chrámu. Po skončení 
nasledoval sprievod na miestny 
cintorín, kde sa konala panychí-
da za zosnulých tam pocho-
vaných, ako aj za vojaka, ktorý 
tam pred tromi rokmi tragicky 
zahynul. (Anton Uhrin)

Chrám v Kalši oslávil storočnicu
Pamiatka svätých otcov bola 18. 
júla v Kalši výnimočne slávnost-
ná. Kalšania totiž oslavovali 
sté výročie založenia miestnej 
cerkvi zasvätenej sviatku Nane-
bovzatia Presvätej Bohorodičky. 
Pri tejto príležitosti slávil archi-
jerejskú svätú liturgiu košický 
eparcha Mons. Milan Chautur 
CSsR. Počas slávnosti posvä-

til storočný chrám, ktorého 
priestory prešli rekonštrukciou. 
Za veľkého nadšenia miestnych 
veriacich bola opravená veža 
chrámu, vynovená fasáda, 
vymenené okná a došlo k celko-
vému zveľadeniu chrámového 
exteriéru i interiéru. Vladyka 
Milan v homílii zdôraznil 
historickú úlohu svätých otcov 

pri ochrane pilierov našej viery 
a vyjadril presvedčenie, že i Kal-
šania budú naďalej nadväzovať 
na dedičstvo svojich predkov. 
K silnému duchovnému zážitku 
zo slávnosti prispel i Katedrálny 
zbor sv. Cyrila a Metoda, kto-
rého vynikajúci prejav potešil 
dušu i ucho všetkých prítom-
ných. (Juraj Tóth)

Ukrajina hostila zbor Stauros
Kým všetky problémy materi-
álneho charakteru sa zvládnuť 
dajú, krízu lásky v sebe len 
veľmi ťažko prekonáme. To sú 
slová otca Petra Krenického, 
ktoré rezonovali na tohtoroč-
nej Púti národov a národností 

v meste Tjačiv na Ukrajine 17. – 
18. júla 2010. Na púti sa zúčastnil 
spevácky zbor Stauros, ktorý už 
druhý rok pôsobí pri farnosti 
Povýšenia sv. Kríža v Prešove-
-Sekčove.

Pred prírodným oltárom 
zasvätenom sv. Cyrilovi a Meto-
dovi ani jazyková bariéra stoviek 
účastníkov nielen domácich, ale 
aj z Čiech, Rumunska, Ma-
ďarska a zo Slovenska nebola 
prekážkou. Spojili ich modlitby 

a Božie slovo, ktoré zaznievali 
z úst a sŕdc všetkých prítom-
ných, ale hlavne otca P. Krenic-
kého, vladyku Milana Šášika 
a množstva kňazov slúžiacich 
pred oltárom.

Po prosbách a modlitbách 
za choré deti trpiace násled-
kami černobyľskej havárie zo 
spoločenstva matiek nasledo-
val akatist v jazyku všetkých 
zúčastnených. V podvečerných 
hodinách celebroval slávnostnú 
sv. liturgiu vladyka Mons. Milan 
Šášik spolu s otcom Petrom 
Krenickým. Pôsobivým zakon-
čením bol sviečkový sprievod 
mestom na miestny amfiteáter. 
Slávnostný ohňostroj bol už len 
bodkou za nádherným dňom.

Po nočnom oddychu v mimo-
riadne pohostinných rodinách 
v obci Teresa sa na liturgii stretli 
s otcom P. Krenickým v meste 
Tjačiv a v dedinke Vilchovo lazy.

Poďakovanie za túto neza-
budnuteľnú cestu patrí členovi 
zboru a manažérovi Michalovi 
Hlivjakovi a umeleckej vedúcej 
pani Evke Fuchsovej. (Anna 
Tabačáková)

Veliatske slávnosti
Vo Veľatoch v Trebišovskom 
okrese sa 31. júla a 1. augusta 
uskutočnili oslavy 790. výročia 
prvej písomnej zmienky o obci 
Veľaty. Sobota bola venovaná 
kultúrnej časti, ktorú vyplnili 

folklórne súbory z okolitých 
dedín. V nedeľu 1. augusta bola 
v areáli domu kultúry slávnost-
ná sv. liturgia, ktorú celebroval 
gréckokatolícky farár otec Ján 
Maťaš spolu s rímskokatolíc-

kym kňazom otcom Daliborom 
Ondrejom z Trebišova, ktorý 
predniesol aj homíliu. Na svä-
tej liturgii sa zúčastnili veriaci 
obidvoch obradov. (-jm)

svätá liturgia, ktorú slávil otec Igor 
Cingeľ, farár v Trenčíne. Na tejto 
svätej liturgii sa okrem domácich 
farníkov a pútnikov zúčastnili aj 
veriaci z gréckokatolíckych farností 
Bratislava a Prievidza. V nedeľu ráno 
18. júla na poľnom oltári na Novej 
Skalke pri pútnickom chráme slávil 
svätú liturgiu protosynkel Bratislav-
skej eparchie otec Vladimír Skyba. 
Program púte vyvrcholil slávnostnou 
svätou omšou, ktorú na poľnom oltá-
ri celebroval nitriansky biskup Mons. 
Viliam Judák. (Stanislav Gábor)

�� Rómovia putovali do Gabol-
tova. Na tomto pútnickom mieste 
v okrese Bardejov sa 1. augusta stretli 
už po osemnástykrát. Slávnosť sa 
začala popoludní krížovou cestou 
mladých z Podsadku a divadelným 
vystúpením, ktoré pripravilo Pas-
toračné centrum Rómov v Čičave. 
Hudobný sprievod počas svätej omše 
zabezpečili rómske kapely z košic-
kého Luníka IX. a z bardejovskej 
Poštárky. Svätú omšu celebrovali 
košický arcibiskup metropolita 
Bernard Bober a spišský pomocný 
biskup Štefan Sečka.

�� Fatimská sobota Košickej 
eparchie sa uskutočnila 7. augus-
ta. Program sa začal modlitbou tre-
tej hodinky. V prednáške otca Marce-
la Gajdoša sa dozvedeli o novej knihe 
na celonočné bdenie, ktorú aktuálne 
vydala Košická eparchia pri príle-
žitosti blížiacej sa celoeparchiálnej 
odpustovej slávnosti. Kniha obsahuje 
večiereň, utiereň, paraklis, hodinky 
a obrad svätenia vody. Archijerejskú 
liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha. Fatimskú sobotu 
obohatili aj kňazi z po maďarsky 
hovoriaceho protopresbyterátu 
so svojimi veriacimi. V tradičných 
dialógoch boli rozoberané aktuálne 
témy modlitbového života grécko-
katolíka. Na záver vladyka Milan 
posvätil obnovený kríž v pútnickom 
areáli.  (Michal Hospodár)

�� Darujte knihy do diecéznej 
knižnice Ordinariátu OS a OZ SR. 
Ordinariát OS a OZ SR od 1. augusta 
zakladá diecéznu knižnicu s cieľom 
sústrediť a budovať knižný fond, 
ktorý bude k dispozícii príslušníkom 
a zamestnancom Ozbrojených síl 
a ozbrojených zborov SR. Knižnica 
bude sídliť v priestoroch Kancelárie 
Ordinariátu OS a OZ SR na Mi-
nisterstve obrany SR v Bratislave. 
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Vladyka Peter Rusnák posvätil autá
MIVA Slovensko, n. f., aj tento 
rok 18. júla usporiadala Krišto-
fovu akciu na podporu misioná-
rov. Rodina misijných organi-
zácií MIVA po celom svete sa 
snaží i tento rok spojiť vďačnosť 
vodičov za ubehnuté kilometre 
s podporou misionárov, a to 
zabezpečovaním ich mobility 
prostredníctvom kúpy doprav-
ných prostriedkov.

Krištofova akcia sa začala sláv-
nostnou sv. liturgiou v Chráme 
Sv. rodiny v Bratislave-Petržalke, 
ktorú slávil vladyka Mons. Peter 
Rusnák, bratislavský eparcha, 
ktorý je biskupským patrónom 
MIVA Slovensko spolu s otcom 
Petrom Sabolom, otcom Ľubo-
mírom Matejovičom, predse-
dom MIVA Slovensko, a otcom 
Jozefom Pajerským, kaplánom 
miestnej farnosti. V homílii 

vladyka Peter poukázal na po-
trebu vedieť sa podeliť s tým, čo 
máme.

Po sv. liturgii otec biskup po-
svätil autá prítomným veriacim. 
Tak ako každoročne posviacame 
byty i domy, aby sme si aktu-
alizovali vyprosenie Božieho 
požehnania pre naše domovy, 
vyprosujeme si požehnanie aj 
pre naše dopravné prostriedky. 
A to s prosbou, aby sme sa vždy 
šťastne a v zdraví vrátili z našich 
ciest do našich domovov.

Okrem toho myslíme 
aj na mobilitu misionárov 
a zbierame milodary na kúpu 
dopravných prostriedkov, ktoré 
potrebujú pri svojej práci v mi-
siách. V tomto roku je hlavným 
projektom MIVA Slovensko, n. 
f., kúpa terénneho automobilu 
pre slovenského misionára otca 

Jaroslava Jašša CM v Hondurase. 
Otec Jaššo je z Misijnej spo-
ločnosti sv. Vincenta. Koncom 
minulého roka začal pracovať 
na ťažko dostupnej misii, ktorá 
patrí do diecézy Trujillo-Colon.

Do jeho starostlivosti je 
zverených asi 25-tisíc ľudí v 45 
komunitách. Vzdialenosť, ktorú 
treba pri tom prekonávať je asi 
300 kilometrov.

Chceme poprosiť každého, 
kto môže, aby ako prejav vďaky 
za šťastne ubehnuté kilometre 
obetoval pre misionárov aj niečo 
zo svojich finančných prostried-
kov. Urobiť to môže poukáza-
ním na účet MIVA Slovensko 
n. f.: 4 030 030 807 / 3100 alebo 
poštou na adresu MIVA Sloven-
sko, Brančská 7, 851 05 Bratisla-
va. (Ľubomír Matejovič)

Prešovský arcibiskup navštívil Ľubicu
V nedeľu 25. júla navštívil Mons. 
Ján Babjak SJ, prešovský arcibis-
kup a metropolita, farnosť Ľubi-
ca. Počas pastoračnej návštevy 
posvätil obnovený farský Chrám 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Ľubici, obnovenú farskú budo-
vu a novopostavený kríž.

Pastoračná návšteva sa začala 
posviackou farskej budovy, 

po ktorej sa otec arcibiskup 
presunul v sprievode kňazov 
a veriacich k chrámu, kde bol 
posvätený kríž i samotný Boží 
príbytok.

Osobitosť návštevy bola spô-
sobená aj tým, že farnosť Ľubica 
je jedinou farnosťou, kde met-
ropolita Ján pôsobil v rokoch 
1983 – 1989 ako farár. Myšlienka 

o šesťročnej prítomnosti arcibis-
kupa v tomto farskom spoločen-
stve zaznievala pri jeho priví-
taní, v homílii i v poďakovaní 
za jeho pastoračnú návštevu, 
kde zaznela otázka, či možno 
túto jeho prítomnosť v Ľubici 
nazvať návštevou alebo návra-
tom domov. (Anna Fedorová)

Rómsky festival spojil všetkých do jednoty
Gréckokatolícke spoločenstvo 
z Blatných Remiet zorganizo-
valo v sobotu 31. júla 2. ročník 
festivalu rómskych cirkevných 
(gospelových) zborov. Archije-
rejskú sv. liturgiu v miestnom 
chráme slávil vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha. 
Koncelebroval aj rektor Kato-
líckej univerzity v Ružomberku 
prof. Tadeusz Zasępa, ktorý 
chrámu naplnenému predo-
všetkým mladými zvestoval 
posolstvo o dôvere v Boha. „Boh 
je náš Otec. Keď ho takto oslo-
vujeme v základnej modlitbe, 
mali by sme mať aj detskú vieru 
a detský postoj voči Bohu. Ani 
v prípadnom stave hriechu sa 
nebojme Boha, ale vráťme sa 
k nemu vo sviatosti pokánia,“ 

uviedol. V závere vyjadril radosť 
nad stretnutím sa so živou 
cirkvou v tejto obci a tiež nádej 
na opätovné stretnutie na pôde 
Katolíckej univerzity.

Druhú časť programu – sa-
motný festival otvoril v obec-
nom dome kultúry vladyka 
Milan. Potom už organizátor 
podujatia otec Peter Horváth, 
predseda Komisie pre pas-
toráciu Rómov, predstavil 
program i jednotlivé účinkujúce 
zbory:  Zbor sv. Jána Krstiteľa 
z Blatných Remiet,  domácu 
hudobnú skupinu, ktorá s hrou 
na elektronických nástrojoch 
vyvolala nadšenie  prítomných, 
amatérsky zbor z rímskoka-
tolíckej farnosti Jarovnice, 
dynamický evanjelický zbor 

Agatel zo Slavkoviec a hudobnú 
skupinu Agatangel. Vydarenú 
prehliadku ukončilo odovzda-
nie spomienkových ikon a vrelé 
poďakovanie z úst rektora 
Zasępu, ktorý ocenil hodnoty 
rómskej kultúry prežiarené 
kresťanstvom.

Po spoločnom obede vystú-
pila rómska hudobná skupina 
F6 z Čičavy. V srdci vyše 120 
účastníkov, členov zborov a os-
tatných prítomných zanechal 
tento deň hlbokú spomienku 
na radosť zo vzájomnej lásky, 
ktorá vďaka obetavým organi-
zátorom z farnosti i obecnej 
samosprávy nikomu nechýbala. 
(Michal Hospodár)

Základ fondu bude tvoriť teologická 
a náboženská literatúra, ale aj diela 
z histórie, geografie, prírodných 
vied, filozofie, pedagogiky, biblio-
grafie, práva, literatúry, encyklo-
pédie či jazykovedy v slovenskom 
jazyku, ale aj v latinčine, angličtine, 
nemčine a maďarčine. Ordinariát 
OS a OZ SR sa obracia na verejnosť 
s prosbou o darovanie knižných 
titulov na adresu Ministerstvo 
obrany SR, Ordinariát OS a OZ 
SR, Kutuzovova 8, 832 47, Bratisla-
va. Kontakt: 0902 906 860 alebo 
0960 322023.

�� Viera a kultúra v evanjeli-
začnom procese. Túto publikáciu 
vydal Spolok sv. Cyrila a Metoda 
v Michalovciach pri príležitosti 
Roka kresťanskej kultúry. Je to 
zborník prednášok z vedeckého 
sympózia z 29. mája. Zostavovate-
ľom a zodpovedným redaktorom 
je ThDr. Michal Hospodár, PhD., 
jazykový korektor PhDr. Ernest 
Sirochman, fotograf  Ing. Boris 
Voroňák. O vydanie zborníka sa 
pričinil aj Mestský úrad v Michalov-
ciach. (Štefan Oleksín)

�� Tajomstvá Jána Pavla II. je 
názov slovenského prekladu knihy 
Antonia Socciho venovanej novým 
faktom z duchovného života Karola 
Wojtylu. Na Slovensku ju uvedie 8. 
septembra vydavateľ SALI – FOTO 
v spolupráci s Biskupským úradom 
v Banskej Bystrici v konferenčnej 
miestnosti Diecézneho centra Jána 
Pavla II.

�� 3. ročník futbalového zápasu 
pod názvom Spomienky na Va-
laškovce, ktorý organizuje Grécko-
katolícka cirkev v Humennom-Pod 
Sokolejom, sa konal 3. júla na fut-
balovom ihrisku v Jasenove pri 
Humennom. Najprv si zmerali sily 
najmenší v predzápase a po nich 
za začal zápas gréckokatolíckych 
kňazov a bohoslovcov s výberom 
Valaškovčanov. 
Slávnostný výkop patril zástup-
covi Valaškovčanov − bývalému 
kurátorovi Michalovi Micikášovi. 
Cez prestávku si prišli na svoje deti 
v rozličných súťažiach. Cieľom 
podujatia bolo, aby sa stretli rodiny, 
priatelia a veriaci pri spomienkach 
na život vo Valaškovciach, z ktorých 
boli vysťahovaní do Humenného 
pre vytvorenie vojenského výcviko-
vého priestoru. (Anton Uhrin)
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Archieparchiálna odpustová slávnosť a spomienka na 20. výročie 
skúmaných mariánskych zjavení prilákala na horu Zvir prvých pútni-
kov už v sobotu 7. augusta.

Sobotný program sa začal 
o 14.00 hod. sv. liturgiou, 
ktorú slávil otec Vasil 

Kindja, duchovný správca hory 
Zvir. V homílii na evanjelio-
vých postavách sestier Márie 
a Marty poukázal na prehnanú 
starosť kresťanov o  každoden-
ný život na úkor vnútorného 
prebývania s Bohom. Použil aj 
slová z neoficiálnych posolstiev 
Panny Márie na hore Zvir, kde 
Bohorodička povedala: „Na-
pĺňate sa falošnými láskami“ 
a pripomenul aj silnú Máriinu 
výzvu: „Ochraňujte si duchovné 
zlato“.

Po svätej liturgii podal 
osobné svedectvo litmanovský 
rodák otec Vasil Kormaník. 
Potom nasledovala modlitba 
Korunky  k Božiemu milosr-
denstvu. Otec Rastislav Janičko 
po Molebene k Presvätej 
Bohorodičke v litmanovskom 
chráme a tradičnej procesii 
na horu Zvir posvätil vodu pri 
prameni. Ruženec o 16.15 hod. 

sa predmodlievali vizionárky 
Katka Vislocká-Česelková 
a Ivetka Hudáková-Korčáková 
a Hanka Vírová, Ivetkina sestra. 
Večiereň s posvätením lítijných 
darov slúžil nový kňaz na Zvire 
otec Marcel Pisio. Otec Daniel 
Galajda, predchádzajúci správca 
farnosti Litmanová a hory Zvir, 
slávil o 18.00 hod.  staroslovien-
sku svätú liturgiu. Po nej nasle-
dovala beseda s vizionárkami, 
v ktorej objasnili udalosti spred 
dvadsiatich rokov, a kňazmi, 
ktorí pôsobili v Litmanovej. 
Krížovú cestu nočnou horou 
viedol otec Rastislav Janičko. 
Pútnikov zostávajúcich počas 
celej noci na tomto požehna-
nom mieste viedol otec Vasil 
Kindja. Po úvodnej polhodine 
pokračovala v tichu až do rána. 
Ráno o siedmej program 
pokračoval adoráciou vedenou 
kňazom, Akatist k Presvätej Bo-
horodičke, duchovným slovom 
a ružencom.

Vasil Kindja

Duchovné puto s pápežskou 
bazilikou
Viac ako 25 000 pútnikov prišlo 
v nedeľu 8. augusta na horu 
Zvir v Litmanovej pri príležitosti 
archieparchiálnej odpustovej 
slávnosti, na ktorej bol slávnost-
ne zverejnený dekrét o ustano-
vení puta duchovného príbu-
zenstva tohto mariánskeho 
pútnického miesta s pápežskou 
bazilikou Santa Maria Maggiore 
v Ríme, ktorá je prvým a hlav-
ným mariánskym chrámom.

Najvzácnejším pútnikom bol 
kardinál Stanisław Dziwisz, kra-
kovský arcibiskup a metropoli-
ta, ktorý predniesol slávnostnú 
homíliu, v ktorej zdôraznil, že 
sme tu preto, aby sme „ďakovali 
Presvätej Bohorodičke za to, že 
chráni Cirkev, naše národy a ro-
diny, každého jedného z nás“. 
Otec kardinál naplnil očakáva-
nia pútnikov, keď v ďalšej časti 
homílie ako dlhoročný najbližší 
spolupracovník Božieho služob-
níka Jána Pavla II. vydal o ňom 

svoje osobné svedectvo. Povedal 
o ňom, že okrem iného práve 
jeho slovo a postoj spôsobili, že 
padla diktatúra v Poľsku a po-
tom v ostatných krajinách našej 
časti Európy. Vyzdvihol hlbokú 
mariánsku úctu Jána Pavla II., 
ktorý už ako dieťa chodieval 
s pútnikmi na púte a aj ako pá-
pež sa neprestal denne modliť 
ruženec. V kontexte mariánskej 
úcty hovoril o atentáte na Jána 
Pavla II. i o jeho smrti a všet-
kých pozval modliť sa za jeho 
blahorečenie a svätorečenie 
„s hlbokým presvedčením, 
že naďalej sprevádza dnešnú 
Cirkev a nás všetkých na cestách 
spásy“. Spomenul jeho návštevu 
v Prešove medzi gréckokatolík-
mi v roku 1995 a citoval z jeho 
príhovoru. Neobišiel ani skutoč-
nosť, akú veľkú úctu má Gréc-
kokatolícka cirkev na Slovensku 
k Bohorodičke a pútnikom 
zanechal tento odkaz: „Drahí 
pútnici na hore Zvir, ktorú si 
obľúbila Matka Božia! Nech je 
aj našou Matkou. Nech stretnu-
tie s ňou na tejto hore obnoví 
v nás priateľstvo s jej Synom 
a naším Pánom Ježišom Kris-
tom. On bol s nami solidárny až 
do konca. Otvorme svoje srdcia. 
Nech žiaria hodnotami, ktoré 
tak veľmi potrebujeme. Nech 
deň čo deň vyžarujú dobrotu, 
lásku, horlivosť, odpustenie, 
dôveru, solidaritu.“ Na konci 
liturgickej slávnosti odovzdal 
tomuto mariánskemu pútnické-
mu miestu ako dar ruženec Jána 
Pavla II.

Hlavným celebrantom archi-
jerejskej svätej liturgie, ktorú 
v priamom prenose vysielala 
Slovenská televízia, bol prešov-
ský arcibiskup a metropolita 
Ján Babjak SJ. Koncelebrovali 
ďalší biskupi zo Slovenska 
a zahraničia: vladyka Milan 
Šášik, mukačevský eparcha, 
vladyka Virgil Bercea, eparcha 
z Oradey v Rumunsku, vladyka 
Gerard Dino, eparcha z Phoe-

20 rokov putovania
slovo   18 – 19 | 2010



 | 9

nixu v USA, ktorý prišiel aj so 
skupinou veriacich zo svojej 
eparchie, pomocný biskup 
Spišskej diecézy Mons. Andrej 
Imrich, emeritný rožňavský 
biskup Eduard Kojnok a emerit-
ný pražský pomocný biskup Ján 
Eugen Kočiš. Na slávnosti bolo 
prítomných viac ako sto kňazov, 
z ktorých mnohí už od sobot-
ňajšieho popoludnia vysluhovali 
sviatosť zmierenia a pokánia, ku 
ktorej pristúpilo veľké množstvo 
pútnikov. Na púti sa zúčastnil 
aj minister Ján Figeľ, predseda 
Prešovského samosprávneho 
kraja Peter Chudík a viacerí 
ďalší vzácni hostia.

Puto duchovného príbu-
zenstva s pápežskou bazilikou 
Santa Maria Maggiore zname-
ná, že Chrám Nepoškvrneného 
počatia Presvätej Bohorodičky 
na hore Zvir v Litmanovej je 
zapísaný v zozname tejto pá-
pežskej baziliky. Dekrét v Ríme 
podpísal kardinál Bernard 
Francis Law, archipresbyter 
pápežskej baziliky Santa Maria 
Maggiore. Zároveň Apoštolská 
penitenciária v Ríme udelila 
tomuto pútnickému miestu vý-

sadu plnomocných odpustkov, 
akým sa teší aj bazilika Santa 
Maria Maggiore. Pútnici ich 
môžu prijať za zvyčajných pod-
mienok na chrámový sviatok 
zasvätenia baziliky 5. augusta, 
na sviatok Nepoškvrneného 
počatia Presvätej Bohorodičky, 
na všetky slávnosti Bohorodičky 
Panny Márie, raz do roka v deň, 
ktorý si má slobodne zvoliť 
každý veriaci jednotlivo a vždy, 
keď sem prídu pútnici v skupine 
prejaviť náboženskú úctu.

Pútnici sa už teraz tešia 
na návštevu pani Myrny Nazzo-
urovej z Damasku zo Sýrie, kto-

rá príde na horu Zvir v nedeľu 5. 
septembra 2010.

Hora Zvir v Litmanovej je 
pútnickým miestom Prešovskej 
gréckokatolíckej archieparchie 
od 7. septembra 2008. Prešov-
ský arcibiskup a metropolita 
vyhlásil dovtedajšie miesto 
modlitby na hore Zvir v Litma-
novej za pútnické miesto na zá-
klade skutočnosti, že od roku 
1990 do Litmanovej putuje 
„veľké množstvo veriacich zo 
Slovenska i zahraničia a mnohé 
svedectvá hovoria o tom, že 
pútnici v Litmanovej nachádza-
jú stratený pokoj duše, čerpajú 

Božiu pomoc a po sviatosti 
zmierenia začínajú novú etapu 
života“ (dekrét). Za hlavnú púť 
ustanovil nedeľu po prvom 
piatku v mesiaci august.

Okrem hlavnej púte je 
na hore Zvir v Litmanovej 
púť každý mesiac v nedeľu 
po prvom piatku, ale môžete 
tu prísť aj kedykoľvek inokedy 
a pookriať na duchu i na tele. So 
životom a aktivitami pútnické-
ho miesta sa môžete zoznámiť 
na internetovej stránke www.
horazvir.sk. n

Ľubomír Petrík
snímky: M. Žarnayová

Spýtali sme sa
Aký máte dojem z dnešnej 
slávnosti na hore Zvir 
v Litmanovej?
Kardinál Stanisław Dziwisz: 
Som pod dojmom tohto miesta 
v strede lesov, potokov, hôr. Zdá 
sa mi, že je to miesto stretnutia 
rôznych ľudí s Božou Matkou. 
Božia Matka hovorí k ľuďom, 
ale predovšetkým ľudia hovoria 
k Božej Matke a získavajú tu 
pokoj duše. A Božia Matka ich 
približuje k Bohu. Gratulujem 
vám k tomuto miestu modlitby. 
Prajem vám, aby slúžilo všet-
kým, nielen gréckokatolíkom, 
i Slovákom, i Poliakom, lebo 
Božia Matka vystúpila na hra-
nici, aby zmierila Poliakov, 
Slovákov, všetkých, ktorí žijú 
v tejto časti Európy. Možno aj 
kvôli tomu, aby ochránila toto 
miesto v centre Európy od zlých 
vplyvov. Treba sa k nej utiekať, 
aby všetky národy skryla pod 
svoj plášť.

Virgil Bercea, eparcha z Ora-
dey: Som veľmi rád, že som sa 
mohol zúčastniť na tejto púti, 
na dni modlitby. Získal som 
hlboký dojem z viery ľudí, zo 
slávenia a zo skutočnosti, že váš 
ľud má tak rád Božiu Matku. 
Je to skutočnosť, ktorá je pre 
nás spoločná, a dúfame, že raz 
tu prídu aj naši veriaci na púť. 
Nech vás Pán žehná a Božia 
Matka vždy ochraňuje. 
Andrej Imrich, spišský 
pomocný biskup: Tešíme sa 
z tohto pútnického miesta. 
Z toho, že ho ľudia majú radi. 
Predovšetkým tu vidieť  ducha 
kajúcnosti, keďže sa veľa ľudí 
spovedalo. Obdivujem aj ocho-
tu a obetavosť kňazov. A  Pán 
Boh nám doprial aj vynikajúce 
počasie. 
Eduard Kojnok, emeritný 
rožňavský biskup: S veľmi 
veľkým potešením odchádzam 
domov s myšlienkou, že či už to 

zjavenie skutočne bolo, alebo 
nebolo, na tom až tak nezále-
ží, ale záleží na tom, že ľudia 
chodia na toto pútnické miesto 
a modlia sa. 
Ján Eugen Kočiš, emeritný 
pražský pomocný biskup: 
Som nad mieru spokojný a prí-
jemne prekvapený.

Za čo sa v tomto období naj-
viac modlíte?
Otec Vasil Kindja: Zvyknem sa 
modliť za pútnikov aj za osobné 
veci, ale najviac mi leží na srdci 
eucharistická kaplnka. Mám 
víziu, aby tu bola nepretržitá 
adorácia. Aby tu prichádzali 
ľudia z farnosti na dvadsaťštvor-
ky a aby sme sa modlili za celé 
Slovensko.

Čo vás priviedlo na toto 
miesto?
Alena z Hanigoviec: 
Do Litmanovej chodíme veľmi 

radi. Je tu veľký pokoj. Necho-
díme tu pravidelne, ale keď 
máme čas a keď sa ako rodina 
dohodneme. Chodíme tu radi 
a zažívame tu Boží pokoj.
Štefan z Prešova: Bol som 
tu už minulý rok a zaujalo ma 
to, lebo tu nachádzam pokoj. 
Dobre sa tu cítim. Dobre sa tu 
modlí. Chodím tu s manželkou 
a so synom, niekedy aj s dcérou. 
Niekedy tu prichádzame aj cez 
rok.
Margita zo Starej Ľubovne: 
Chodievame tu často, lebo tu 
nachádzame pokoj. Je tu čosi 
výnimočne duchovné. Už sme 
tu neboli dlhšie, ale voľakedy 
sme chodili každú prvú nedeľu. 
Teraz už mám vnúčatá, nevy-
chádza to vždy... Najčastejšie sa 
tu modlím za deti. Za zdravie 
a za pokoj. Ktovie, čo čaká naše 
deti. S výchovou je to stále ťaž-
šie. Neviem, kde sa robí chyba...

Ľ. Petrík, D. Kolesárová
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Zemplín oslávil  
výročie slzenia
Tohtoročná celoeparchiálna odpustová slávnosť v Klokočove, konaná 
14. – 15. augusta, bola o čosi iná ako predchádzajúce. Niesla sa v zna-
mení 340. výročia vzniku tejto odpustovej tradície vyvrchoľujúcej kaž-
doročne v okruhu sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Pri tejto príležitosti vydala 
Gréckokatolícka eparchia 
v Košiciach novú liturgic-

kú príručku pre veriacich, ktorá 
obsahuje pokope všetky liturgic-
ké slávenia počas celonočného 
bdenia pred samotným sviat-
kom. Práve z nej začal modlit-
bou deviatej hodinky a malej 
večierne program odpustu otec 
Pavol Bardzák z Košíc. K od-
pustovej atmosfére patrí aj malé 
svätenie vody, ktoré vykonal 

otec Jozef Matejovský. Keďže 
večerný program v sobotu patrí 
predovšetkým mládeži, ďalší čas 
bol vyhradený práve jej. S evan-
jelizačným programom vystú-
pila miešaná hudobná skupina 
Agatangel a moderátorsky ju 
sprevádzal otec Martin Mekel. 
Večernú archijerejskú sv. liturgiu 
slávil vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha. Spevom ju pek-
ne sprevádzal mládežnícky zbor 
z farnosti Košice-Terasa pod ve-

dením kaplána otca Daniela Po-
rubca. Preplnený pútnický areál 
si v kázni vladyku vypočul chválu 
na nadprirodzenú krásu Panny 
Márie vyplývajúcu zo zachová-
vania Božích zákonov. „Dnešný 
svet tiež hľadá krásnu ženu, ale 
nachádza iba vonkajšiu krásu 
tela. Preto je toľko zmätku v živo-
te mladých, lebo sa dávajú zlákať 
iba vonkajškom. Ako dôsledok 
zanedbávania Božích zákonov 
sa ukáže rozbitý život,“ povedal 

vladyka a vyzval prítomných, aby 
v modlitbe počúvali Boha, ktorý 
zjavuje aj dnes svoju vôľu a spĺňa 
túžbu po šťastí človeka. Na tému 
homílie nadväzovali aj večerné 
dialógy, v ktorých doc. Jozef 
Mikloško, predseda nadácie 
Úsmev ako dar, pútavo vysvetlil 
obrovský vplyv rodičovskej lásky 
na prenatálny vývoj svojho dieťa-
ťa. So svojimi skúsenosťami s vý-
chovou adolescentov sa podelili 
manželia Marettovci z Dolného 
Kubína. Do ticha noci zaznievali 
hlboké myšlienky stichír veľkej 
večierne, ktorú slúžil otec Tomáš 
Porhinčák. Uprostred noci vla-
dyka Milan odovzdal certifikáty 
desiatkam nových účastníkov 
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eparchiálnej animátorskej školy.
Keďže mariánsky sviatok pripadol 

práve na nedeľu, aj utiereň sviatku slávená 
otcom Marcelom Gajdošom bola akoby 
symbiózou oslavy Kristovho vzkriese-
nia a Máriinho uspenia – nanebovzatia. 
Rannú sv. liturgiu v cirkevnoslovanskom 
jazyku slávil otec Pavol Tomko CSsR so 
Zborom sv. Jozefa z Michaloviec. V kázni 
otec Tomko zdôraznil dôležitosť dôve-
ry v  Bohorodičku v živote každého jej 
syna. Hlavnú archijerejskú liturgiu slávil 
vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup 
a metropolita, za účasti vladyku Milana 
a vladyku Petra Rusnáka, bratislavského 
eparchu. Osobitne cenným pútnikom 
sa po prvýkrát v Klokočove stal osobne 
apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana 
v sprievode svojich sekretárov Mons. Ger-
mana Penemoteho a Miroslava Medviďa 
CSsR. V homílii otec nuncius zdôraznil 
postoj Márie z evanjelia, ktorá si sadla 
Pánovi k nohám a prioritne sa venovala 
počúvaniu Božieho slova. „Len tak možno 
dosiahnuť Kristovo zmýšľanie, keď sa 
započúvame do jeho oživujúceho slova. 
A to nielen ušami, ale najmä srdcom. 
Kristovu pokoru mala najmä tá, ktorej 
sviatok dnes slávime – Matka Božia. Aj 
ona podľa svedectva evanjelií počúvala 
Božie slovo a zachovávala ho vo svojom 
srdci.“ Otec nuncius odovzdal prítomným 
apoštolské požehnanie Svätého Otca ako 
posilu na ceste pozemskou púťou. Súčasne 
vrelo odporúčal čítanie Svätého písma, 
ktoré obsahuje veľa praktických návodov 
na správny život.

Na  programe odpustu sa okrem po-
četných veriacich zúčastnili aj ctihodné 

sestry a bohoslovci. Hlavnú nedeľnú sv. 
liturgiu poctili svojou prítomnosťou pri-
mátori Michaloviec, Sobraniec, Trebišova 
a starostovia okolitých obcí. V závere 
sv. liturgie bol prečítaný pozdravný list 
Svätému Otcovi Benediktovi XVI. Vladyka 
Milan poďakoval všetkým prítomným 
za dvojdňové modlitbové stretnutie, ktoré 
prinieslo nielen veľa slnečných lúčov, ale 
predovšetkým veľa duchovného osvieže-
nia. Sprievod okolo chrámu symbolicky 
vyjadril naše pozemské putovanie, pri 
ktorom je posledným cieľom videnie 
Boha v nebeskej sláve. Počas myrovania 
si ľud v modlitbe šiestej hodinky ešte raz 
pripomenul dvojité tajomstvo Márie − pa-
nenský pôrod a tajomný odchod do večnej 
blaženosti.

Pútnické miesto v Klokočove je naj-
väčším a najstarším miestom v Košickej 
eparchii. Jeho začiatok zasadzujeme do 17. 
storočia, keď letopisec zaznamenal, že 
v roku 1670 zázračne  slzila ikona Presvä-
tej Bohorodičky v miestnom gréckoka-
tolíckom chráme.  Odvtedy sa rozšírila 
úcta k Božej Matke po celom Zemplíne 
i širšom okolí. Pútnický areál prechádzal 
v ostatných rokoch viacerými stavebnými 
úpravami. V rámci prebiehajúceho Roka 
kresťanskej kultúry bol toto leto obohate-
ný o štyri veľké drevené skulptúry. Obraz 
Bohorodičky z klokočovskej ikony do dre-
va vyrezal Jozef Bárta. Pod tri zastavenia 
krížovej cesty sa autorsky podpísali rezbári 
Dušan Šarkan, Juraj Mertuš a Miroslav 
Valenta. Je nádej, že v ďalších rokoch sa 
prírodná krížová cesta skompletizuje. n

Michal Hospodár
snímky: Peter Hospodár

Rozhovor s otcom 
Petrom Čintalom, 
farárom v Klokočove

Otec Peter, čo pre-
žívate po skončení 
najväčšej odpusto-
vej slávnosti v Ko-
šickej eparchii?  
Je to veľmi pekný po-
cit, že všetko dopadlo 
dobre. Zároveň cítim istú úľavu, keďže 
príprava takéhoto podujatia je dosť fyzicky 
i psychicky náročná. Som šťastný z počtu 
pútnikov, ktorí navštívili toto pútnické 
miesto nielen zo Slovenska, ale aj zo zahra-
ničia. Takisto ma napĺňa istým zadosťuči-
nením za vykonané dielo aj účasť toľkých 
cirkevných a svetských predstaviteľov.

Čím bol tento odpust z hľadiska prí-
prav výnimočný?  
Každá odpustová slávnosť v Klokočove 
sa pripravuje nielen po duchovnej, ale aj 
technickej stránke. Tento rok bol však 
výnimočný. Týždeň pred odpustovou 
slávnosťou v Klokočove sa niesol v duchu 
Roka kresťanskej kultúry. Jeho okolie 
sa premenilo na výstavu drevorezieb 
na tému Mária očami rezbára. Na tom-
to podujatí sa zúčastnili traja slovenskí 
a jeden moravský drevorezbár. Jozef Bárta 
vytvoril reliéf klokočovskej Bohorodičky, 
ktorý spolu s ostatnými dielami bude 
zdobiť toto pútnické miesto.

Celá príprava takejto akcie nemôže 
ležať na jednom človekovi. Kde ste 
našli ruky ochotné pomôcť?  
Pre mňa osobne bola veľkou oporou 
a pomocou moja manželka. No nesmiem 
opomenúť prácu kurátorov i veriacich 
z Klokočova a Kaluže. A navonok bola 
veľmi viditeľná aj práca bohoslovcov.

Chystajú sa nejaké zmeny alebo úpra-
vy na skrášlenie tohto pútnického 
miesta?  
Samozrejme. Už tohto roka tam pribudli 
tri drevorezby s motívom krížovej cesty. 
A pre pútnikov chceme upraviť nielen 
chrám, ale aj jeho okolie tak, aby sa v ňom 
cítili dobre a mohli sa sústrediť na to, 
na čo ma takéto miesto slúžiť – na modlit-
bu a rozjímanie. Po obnove fasády chrámu 
sa chceme sústrediť na dobudovanie 
spovedníc a úpravu nielen priestoru okolo 
chrámu, ale aj samotného vonkajšieho 
oltárneho komplexu tak, aby mohol pojať 
nielen slúžiacich, ale aj sprevádzajúce 
zbory.

Juraj Gradoš
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Drahý otec arcibiskup Ján, 
prešovský	metropolita,	 
bratia	biskupi	a	kňazi, 
rehoľné	sestry,	 
bratia a sestry, 
keď hľadíme na dnešné mod-
litbové a liturgické stretnutie, 
chceme v prvom rade velebiť 
jediného Boha vo svätej Trojici. 
Robíme to Máriinými slovami, 
ktoré sme počuli pred chvíľou: 
„Velebí moja duša Pána a môj 
duch jasá v Bohu, mojom 
Spasiteľovi“ (Lk 1, 46). Ďakuje-
me Pánovi neba a zeme za to, 
že sme takým veľkým, takým 
početným spoločenstvom viery, 
modlitby a nádeje. Ďakujeme 
Pánovi za to, že učeníci Ježiša 
Krista prichádzajú sem už 
dvadsať rokov, aby prejavovali 
úctu jeho Najsvätejšej Matke, 
nepoškvrnene počatej. Pri-
chádzajú sem, aby jej zverili 
svoje záležitosti, svoje starosti 
a bolesti, svoje radosti a nádeje. 
Ďakujeme za to, že tu získa-
vajú pokoj ducha, nachádzajú 
pomoc a naberajú silu na život 
viery a lásky. Ďakujeme za to, že 
je to osobitné miesto mod-
litby Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku, pútnické miesto, 
ale aj miesto modlitby našich 
bratských národov. Ďakujeme 
za nádhernú horskú scenériu 
tohto miesta, ktoré nám pomá-
ha pozdvihnúť srdcia k Pánovi. 
Sursum corda! Sursum corda 
– to je moje biskupské heslo. 
Navrhol mi ho sám Ján Pavol II., 
za čo som mu hlboko vďačný. 

Aj Mária sa „vydala na ces-
tu a ponáhľala sa do istého 
judejského mesta v horna-
tom kraji“ (Lk 1, 39) vo veľmi 
zvláštnom momente svojho 
života, po zvestovaní, keď 
ju navštívil nezvyčajný hosť 
z neba – anjel Gabriel a oznámil 
jej rovnako nezvyčajnú zvesť. 
„Počneš a porodíš syna a dáš 
mu meno Ježiš. On bude veľký 
a bude sa volať synom Najvyš-
šieho“. Prekvapenej Márii anjel 

tiež oznámil, ako sa to stane: 
„Duch Svätý zostúpi na teba 
a moc Najvyššieho ťa zatieni“ 
(Lk 1, 32. 35). Máriina odpoveď 
bola odpoveďou viery, pokory 
a poslušnosti: „Hľa, služobnica 
Pána, nech sa mi stane podľa 
tvojho slova“ (Lk 1, 38).

V evanjeliovom opise nás pre-
kvapuje fakt, že sa neuzatvára 
do seba so svojím najväčším ta-
jomstvom. Vo svojom lone nosí 
Ježiša, Božieho Syna, a s ním ide 
k druhému človekovi. Odteraz 
to bude v jej živote vždy tak. 
Odteraz bude celá patriť svojmu 
Synovi, tak na zemi, ako aj 
v nebi. Odteraz v jeho mene 
bude počúvať prosby a prinášať 
ich k trónu Najvyššieho. Sami 
skusujeme, že je prostrednicou 
milosti a Matkou Cirkvi. A pre-
to k nej prichádzame. Preto jej 
zverujeme svoje záležitosti. 

Mária sa ponáhľa pomôcť 
svojej príbuznej Alžbete, po-
kročilej vekom, ktorá vo svojom 
lone tiež nosí nový život. Intuí-
cia viery umožňuje Alžbete, aby 
spoznala tajomstvo a vyslovila 
slová, ktoré sa od vekov vznáša-
jú zo zeme k nebu: „Požehnaná 
si medzi ženami a požehnaný je 
plod tvojho života“ (Lk 1, 42). 

Hymnus Magnificat je ex-
plóziou Máriinej viery, radosti 
a vďačnosti pred tvárou všemo-
húceho Pána. Počas stretnutia 
s anjelom príliš veľa nehovorila. 
Iba sa spýtala: „Ako sa to stane, 
veď ja muža nepoznám?“, a po-
tom vyjadrila súhlas: „Nech sa 
mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 
1, 34. 38). Teraz odhaľuje a pre-
javuje to, čo cítilo jej nepoškvr-
nené srdce. To na ňu, pokornú 
služobnicu, zhliadol Najvyšší. 
Urobil jej veľké veci, veď čo 
môže byť väčšia dôstojnosť, 
ako byť Matkou Boha-Človeka? 
Preto si uvedomuje, že ju budú 
blahoslaviť všetky pokole-
nia a toto jej presvedčenie sa 
potvrdzuje aj teraz pred našimi 
očami. Sme tu preto, aby sme ju 

blahoslavili. Preto, aby sme jej 
prejavili vďačnosť za jej Božie 
materstvo. Sme tu preto, aby 
sme jej ďakovali za to, že chráni 
Cirkev, naše národy a rodiny, 
každého jedného z nás.

Mária oslavuje Božie milo-
srdenstvo. Hlása veľkosť Boha, 
ktorý navracia na zem zák-
ladnú spravodlivosť: „Ukázal 
silu svojho ramena, rozptýlil 
tých, čo v srdci pyšne zmýšľa-
jú. Mocnárov zosadil z trónov 
a povýšil ponížených“ (Lk 1, 51 – 
52). Ako veľmi sa potvrdili tieto 
slová v našej generácii! Predsa 
pred jedenadvadsiatimi rokmi 
sa zrútila bezbožná totalitná 
ideológia, ktorá utláčala naše 
národy. Táto ideológia nám 
chcela vziať poklad viery a zba-
viť nás dôstojnosti Božích detí. 

Ale Pán si spomenul na osud 
ukrivdeného človeka a utlá-
čaných národov pozbavených 
pravdy a slobody. 

Sestry a bratia,
pri navrátení Božieho zákona 
a slobody v krajinách komunis-
tického systému si Boh poslúžil 
človekom, ktorý prišiel na svet 
z druhej strany týchto hôr. 
Karol Wojtyła ako krakovský 
arcibiskup zápasil s bezbožnou 
diktatúrou. Hlásal slovo pravdy 
o Bohu a o človekovi. Bránil kríž 
ako znak najvyššej, bezbrannej 
a ukrižovanej Lásky, na ktorý sa 
dnes tak nezmyselne útočí v Eu-
rópe. Posilňoval nádej v ľud-
ských srdciach. Okrem iného 
práve jeho slovo a jeho postoj 
spôsobili, že padla diktatúra 
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v Poľsku a potom v ostatných 
krajinách našej časti Európy. 

 Božia prozreteľnosť spô-
sobila, že v pamätný deň 16. 
októbra 1978 sa krakovský 
metropolita stal pastierom celej 
Katolíckej cirkvi. Ján Pavol II. 
z vlastnej skúsenosti rozumel 
situácii Cirkvi v komunistic-
kých krajinách. Osobitne mu 
ležala na srdci situácia Grécko-
katolíckej cirkvi, ktorá za svoju 
vernosť evanjeliu i Svätému 
Otcovi platila veľkú cenu v po-
dobe postavenia mimo zákona, 
prenasledovania biskupov, 
kňazov, rehoľníkov i laických 
veriacich. Ján Pavol II. pamätal 
na váš osud a robil všetko, aby 
táto Cirkev mučeníkov získala 
slobodu. Pán Boh vypočul jeho 
modlitby a tiež úpenlivé prosby 
svojho ľudu. Sám pápež takto 
pripomínal túto ťažkú skúse-
nosť, keď navštívil vašu  cirkev 
v Prešove 2. júla  1995: „Všetci si 
pamätáme dramatickú situáciu 
v nedávnej minulosti, keď sily 
ideológie, ktorá je v rozpore 
so slobodou a dôstojnosťou 
človeka, odsúdili vaše cirkevné 
spoločenstvo na zánik. Ale Boh 
zosadil mocnárov z trónov 
a povýšil ponížených (Lk 1, 
52), pretože boli medzi sebou 
solidárni v Kristovej láske. (...) 
Gréckokatolícke spoločenstvo 
vyšlo z tejto skúšky obnovené 
a posilnené aj vďaka svedectvu 
a krvi početných mučeníkov. 
Živým odkazom toho je viera 
veľkého počtu laikov, rehoľ-
níkov, rehoľníčok, kňazov 
a duchovných pastierov. Stačí 
spomenúť utrpenie biskupa 
Vasiľa Hopku a mučeníctvo 
biskupa Pavla Gojdiča”.

Ján Pavol II. prežíval hlbokú 
úctu k Najsvätejšej Panne Márii. 
Už ako dieťa chodieval s pút-
nikmi do jej chrámu na Zebr-
zydovskej kalvárii. Ako kňaz, 
biskup, kardinál i pápež sa 
nikdy neprestal modliť ruženec. 
Denne sa modlil Loretánske 
litánie. Od detstva nosieval 
škapuliar Panny Márie a s týmto 
škapuliarom odišiel na druhý 
svet. Osobne to môžem dosved-
čiť. Ako vieme, heslom jeho 
kňazskej, biskupskej i pápežskej 

služby boli slová Totus tuus – 
celý tvoj, Mária, Matka Ježiša 
Krista. Celý tvoj, Matka Cirkvi. 
Celý tvoj, Mária, kráľovná 
našich národov, našich rodín 
a našich sŕdc. 

My v Poľsku vieme, akú veľkú 
úctu má Gréckokatolícka cirkev 
na Slovensku k Bohorodičke 
Panne Márii. Táto úcta k nej nás 
duchovne spája a samozrejme 
nás robí blízkymi bratmi a ses-
trami vo viere. 

Do života a služby Jána Pavla 
II. sa zapísal dátum 13. máj 1981. 
Zlovestné, pekelné sily chceli 
zničiť svedka lásky, obrancu 
práv človeka a národov. Po stre-
lách na Námestí svätého Petra 
v Ríme som vtedy v rukách 
držal krvácajúceho, zdalo sa, že 
umierajúceho pápeža. Nemô-
žem o tom hovoriť bez dojatia... 
Dnes poznáme scenár tejto 
dramatickej udalosti. Ján Pavol 
II. bol do konca svojho života 
presvedčený, že ho zachránila 
nepoškvrnená fatimská Panna 
Mária. Bolo predsa výročie jej 
zjavenia sa malým pastierikom 
v Portugalsku v roku 1917, v tom 
istom roku, keď vypukla boľše-
vická revolúcia v Rusku, ktorá 
v nasledujúcich desaťročiach 
spôsobila more sĺz a krvi mi-
liónov nevinných obetí a vzala 
slobodu celým národom. 

A znova sme mohli zakúsiť 
starostlivosť Pána Boha i jeho 
Presvätej Matky. Po atentáte Ján 
Pavol II. s ešte väčšou duchov-
nou silou slúžil Ježišovi a jeho 
Najsvätejšej Matke, s ešte väč-

šou energiou evanjelizoval svet 
často stratený, a predsa zúfalo 
hľadajúci pohnútky života a ná-
deje. Tak to bolo až do 2. apríla 
2005, keď odišiel do Otcovho 
domu. Dnes sa modlíme za jeho 
blahorečenie a svätorečenie 
s hlbokým presvedčením, že na-
ďalej sprevádza dnešnú Cirkev 
a nás všetkých na cestách spásy. 

Drahí pútnici na hore Zvir, ktorú 
si	obľúbila	Božia	Matka,
nech je aj našou Matkou. Nech 
stretnutie s ňou na tejto hore 
obnoví v nás priateľstvo s jej 
Synom a naším Pánom Ježi-
šom Kristom. On bol s nami 
solidárny až do konca. Ako nám 
to dnes povedal svätý Pavol, on 
sám, „hoci má božskú prirodze-
nosť, (...) zriekol sa seba samé-

ho, vzal si prirodzenosť sluhu, 
stal sa podobný ľuďom; (...) 
Uponížil sa, stal sa poslušným 
až na smrť, až na smrť na kríži“ 
(Flp 2, 6 – 8). 

Otvorme svoje srdcia. Nech 
žiaria hodnotami, ktoré tak 
veľmi potrebujeme. Nech deň 
čo deň vyžarujú dobrotu, lásku, 
horlivosť, odpustenie, dôveru, 
solidaritu. Nech žiaria poklad-
mi lásky Ježišovho Srdca a srdca 
jeho nepoškvrnenej Matky.

Amen! n

kardinál Stanisław Dziwisz
krakovský metropolita

(homília prednesená  
na hore Zvir v Litmanovej  

počas archieparchiálnej púte  
8. augusta 2010)

snímky: M. Žarnayová
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Božie slovo a my

Drahí bratia a sestry v Kristovi,
som veľmi rád, že môžem dnes 
spolu s vami a s pastiermi vašej 
Cirkvi slúžiť svätú liturgiu 
na sviatok Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky. Zo srdca chcem 
poďakovať miestnemu epar-
chovi vladykovi Milanovi 
za pozvanie na toto pútnické 
miesto, kde sa vaši predkovia 
skrze Pannu Máriu oddávna 
zverovali Bohu.

Predovšetkým vám chcem 
ako vyslanec Svätého Otca 
odovzdať jeho pozdrav a apoš-
tolské požehnanie. Pozývam 
vás k modlitbe zaňho, aby mu 
Boh pomáhal v úrade apoš-
tola Petra, aby ho sprevádzal 
a dával mu silu, ktorá je veľmi 
potrebná na to, aby tento apoš-
tolský úrad zastával dobre.

Dnes svoj pohľad upierame 
na Presvätú Bohorodičku. 
Dívame sa na ňu ako na tú, 
ktorá už prežíva Božiu odme-
nu v konečnom zmysle, teda 
s telom i dušou prebýva v Božej 
sláve. Ona už prežíva naplno 
to, k čomu je povolaný každý 
človek. Ale pre nás sa to stane 
skutočnosťou až na konci 
časov, keď príde náš Pán, aby 
vzkriesil z mŕtvych naše telá, 
aby ich oslávil, aby sme tak boli 
v jeho sláve po celú večnosť.

Čo pre to treba urobiť? Aby 
sme našli správnu odpoveď, 
musíme sa pozrieť na dnešné 
liturgické čítania. List Fili-
panom hovorí o poníženosti 
samého Božieho Syna, ktorý si 
nezakladal na svojej rovnosti 
s Bohom, hoci mal božskú 

prirodzenosť, ale sa uponížil 
a stal sa poslušným až na smrť 
na kríži, aby naplnil vôľu svoj-
ho Otca.

Iba takto, skrze pokoru a po-
slušnosť svojho Syna, mohol 
dať Otec ľudstvu veľký dar – 
spásu, ktorú stratilo hriechom 
svojich prarodičov.

Evanjelium zas hovorí o Bo-
žom slove. Na príklade Marty 
a Márie nám Boh ukazuje, že 
najpotrebnejšou vecou v živote 
človeka je vedieť sa započúvať 
do Božieho hlasu. Je to taká dô-
ležitá vec, že dokonca zatieňuje 
iné dôležité veci, akými sú 
napríklad pohostinnosť alebo 
starosť o živobytie.

Počúvanie Božieho slova je 
dôležité preto, lebo má schop-
nosť premeniť ľudské srdce 
podľa obrazu jednorodeného 
Božieho Syna. Aby sme mali Je-
žišovo zmýšľanie, jeho videnie, 
jeho túžby, musíme sa pozorne 
započúvať do jeho oživujúceho 
slova. Áno, aby plnenie Božej 
vôle bolo pre nás pokrmom, 
ako vraví sám Ježiš, treba byť 
vnímavý na Božie slovo, ktoré 
sa nepočúva ani tak ušami ako 
skôr srdcom.

Túto Kristovu pokoru mala 
najmä tá, ktorej sviatok dnes 
slávime – Božia Matka. Ani jej 
cesta k dosiahnutiu tejto po-
kory nebola iná ako tá, o ktorej 
je reč. Aj ona, podľa svedectva 
svätých evanjelií, počúvala 
Božie slovo a zachovávala ho 
vo svojom srdci. Tak sa v nej 
s pomocou Svätého Ducha 
vytvoril postoj, ktorý bol úplne 
otvorený na Boží spásonosný 
plán. Preto mala silu povedať 
svoje „staň sa“ Bohu pri náv-
števe anjela Gabriela, hoci ešte 
dobre nevedela, čo všetko to 
pre ňu bude znamenať. Z Bo-
žieho slova sa taktiež zrodila 
jej silná viera, ktorá sa prejavila 
pod krížom jej Syna.

Ale na konci toho všetkého 
bol triumf jej oslávenia s telom 
i dušou v nebi, pretože Boh 
nikdy neopúšťa tých, ktorí sa 

napriek rôznym ťažkostiam 
snažia plniť Božiu vôľu a s dô-
verou sa odovzdávajú do jeho 
rúk. Títo prechádzajú do več-
nej radosti, pretože to je Božia 
spravodlivosť.

Aj my sme povolaní k večné-
mu životu s Bohom. A teda aj 
my sa máme zaodieť Kristovou 
pokorou, ktorou sa priodela 
jeho Matka, aby sme boli vo 
svojom živote schopní plniť 
Božiu vôľu. Nevyhnutné však 
je, aby sme mali podobne ako 
ona otvorené uši srdca, počú-
vali Božie slovo, zachovávali 
ho, a tak aby nás ono mohlo 
premeniť na obraz nášho Pána.

A toto si chceme dnes živo 
uvedomiť. Chceme zaujať 
správny postoj voči výzve, 
ktorou je pre nás kniha Svätého 
písma. Berme ju do rúk a čítaj-
me. V dôvere srdca počúvajme 
a prijímajme aj to, ako nám 
Sväté písmo vysvetľuje Cirkev, 
pretože ona má na to poverenie 
od samého Boha. A na konci 
vekov, keď náš Pán príde v slá-
ve, bude z toho skladať účty.

Takto sa aj v nás zrodí nový 
duch, podobný Ježišovmu 
a Máriinmu. Duch, ktorý nám 
pomôže nehľadať vo svojom 
živote samých seba, ale vždy 
iba spásonosnú Božiu vôľu, 
ktorá nás privedie do večného 
života.

Dívajme sa na Presvätú 
Pannu ako na náš vzor. Ona je 
Ježišovou, ale aj našou Matkou. 
Jej jediným želaním je, aby 
sme sa počúvaním a usku-
točňovaním Božieho slova čo 
najviac priblížili k jej Synovi. 
Ako dobrá Matka sa o nás vždy 
postará v našich potrebách – 
v materiálnych i v duchovných. 
Dôverujme jej a ona nás nikdy 
neopustí. Amen. n

(Homília apoštolského 
nuncia Mons. Maria Giordanu 
na odpustovej slávnosti v Klo-

kočove 15. augusta 2010)
snímka: A. Čusová
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Hra na bohov
Československo spolu s mnohými ďalšími 
krajinami socialistického bloku od roku 1989 
znova vykročilo na cestu demokracie.  
No kráčali sme nielen po tejto ceste, ale po-
stupne sme menili svoje návyky, zvyky, oča-
kávania, túžby... Menili sme sa sami. Kto by 
mohol povedať, že je ten istý človek ako pred 
dvoma desiatkami rokov?

Čo sa však nezmenilo, je 
arogantná túžba po moci. 
Stále sa nájdu takí, ktorí 

po nej túžia, zvlášť v politike. 
V časoch, keď politika bola skôr 
o útokoch, klamstvách, podvo-
doch sa sami politici i sudcovia 
museli brániť pred svojimi 
kolegami. Všade vládol strach. 
Vtedy mala naozaj zmysel imu-
nita, ako ju poznáme v našom 
právnom poriadku.

Časy sa však zmenili. 
A zmenili sa aj ľudia i politika. 
Dvadsať rokov malo stačiť po-
litikom i sudcom, aby vytvorili 
spoločnosť, v ktorej nebudú 
potrebovať imunitu. Lenže oni 
ju naopak zneužívali. Tak sme 
sa stávali svedkami vulgárností, 
životunebezpečnej jazdy pod 
vplyvom alkoholu, letiacich áut 
po diaľnici... Imunita prestáva 
mať zmysel. Z nástroja ochrany 
sa stal stroj vyrábajúci nadľudí, 
polobohov, ktorí môžu všetko 
a nik im nemôže nič.

A nielen to. Tu nejde len 
o beztrestnosť, ale o absolút-
nu moc. Ak by imunita mala 
mať zmysel naozaj v ochrane 
pred politicky motivovaným 
väzením, mohli by sa protizá-
konné skutky politikov a sudcov 
prešetriť. Ale imunita, ako ju 
poznáme dnes, toto nepripúšťa. 
Dokonca ochraňuje verejných 
činiteľov aj pred pokutami 
za rýchlosť, chybné parkovanie 
či výtržnosti. Pred všetkým, 
pred vyšetrovaním i následka-
mi, trestom.

Toto konanie je v príkrom 
rozpore s učením Cirkvi i Božou 
náukou o človekovi. Sme Božie 
deti, nie rovní Bohu, no rovní 
sebe navzájom. A každý, kto by 
chcel logiku tejto vety zmeniť 
a urobiť sa rovným Bohu, sa 
stavia proti nemu. Ak by páni 
poslanci mali v sebe súdnosť 
a cit pre spravodlivosť, nik by 
ani dnes nežiadal zrušenie imu-
nity. Ale ak im chýba elemen-

tárna slušnosť, ktorú od nich 
požadujeme, je načase dať im 
jasne najavo, že oni nám nema-
jú vládnuť, ale slúžiť. A my ich 
za to odmeňujeme.

Ak si niekto nie je vedomý 
svojho miesta v Božom svete, 
ak nevníma Boha ako živého 
Otca, ktorý miluje a stará sa 
o svoje deti, potom len ťažko 
možno od neho chcieť, aby sa 
podriadil vyšším princípom. On 
ich neuznáva. Pre neho sú jeho 
túžby a ich naplnenie na prvom 
mieste a podriaďuje nim nielen 
svoje konanie, ale núti v ich 
súlade konať aj iných. A tak 
jasne popiera ľudskú dôstoj-
nosť týchto ľudí. Dokonca by 
som to možno mohol nazvať aj 
otroctvom, lebo v princípe ide 
o veľmi podobné neblahé javy 
v ľudských dejinách.

Čo s tým? Treba si jasne uve-
domiť, že politici i sudcovia nie 

sú naši páni. Oni nám nevlád-
nu, hoci sa volajú vláda. Vďaka 
Bohu a kresťanstvu dnes mô-
žeme slobodne dýchať a máme 
právo a povinnosť riadiť svoje 
životy. A ak sa oni rozhodli 
slobodne slúžiť našej spoloč-
nosti, potom musia prijať také 
pravidlá, s ktorými budeme 
spokojní. A ich služba musí byť 
na osoh nám, nie im. Je načase, 
aby ich konanie prestalo mať 
podobu hry na bohov a začalo 
prinášať konkrétne plody pre 
naše mestá, dediny, rodiny 
i jednotlivcov. Ak to nechápu, 
treba nielen razantne zúžiť 
ich imunitu, ale aj počet, aby 
zostali len tí, ktorým na srdci 
leží naozaj blaho obyvateľov 
Slovenskej republiky. n

Juraj Gradoš 
snímka NR SR: commons.

wikimedia.org
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Slava Isusu Christu!
Po prečítaní článku Nepriateľ	za	hradbami	
od redaktora Gradoša som nadobudol do-
jem, že pisateľ článku má záujem požiadať 
o maďarské občianstvo. Hádzanie Slovákov 
do jedného vreca s Maďarmi je bagatelizo-
vanie terajších medzištátnych vzťahov Ma-
ďarska a Slovenska. 

Pavol

Vážený pán Pavol, na úvod vám chcem 
povedať, že som Slovák telom i duchom 
a nemám záujem o maďarské občianstvo. 
Ale v prvom rade som dušou kresťan a ba-
gatelizovať to, že môj Otec na nebesiach je 

aj Otcom každého Maďara, a teda, že sú to 
moji bratia, je pre mňa zapretím svojej ro-
diny. Rodiny Božích detí. Rodiny nebeské-
ho Otca, ktorého Syn vylial svoju krv tak 
za mňa Slováka, ako aj za Čecha, Maďara, 
Rusína ... Vylial krv za človeka bez ohľadu 
na rasu, národ, farbu pleti, zdravotný stav, 
bohatstvo ...

Toto budem mať stále na svedomí a ak 
to niekto nemá, nie je to dôvod na to, aby 
som bagatelizoval evanjelium a celé Svä-
té písmo kvôli akejsi pseudoidee nadrade-
nosti či podradenosti jedného národa pred 
druhým. A je to jedno, či hľadím z pohľa-
du človeka, alebo Boha. Boh nenadŕža ni-

komu, a teda ani žiadnemu národu. A teda 
ani Slovákom, ani Maďarom.

V pokračovaní svojho listu uvádzate slo-
vá kladené do úst Bohorodičky: „Môj milo-
vaný národ, chcem ťa ochrániť od klamstva, 
nespravodlivosti, odstrkovania, pohŕda-
nia a nelásky od okolitých národov...“ Jedi-
ná ochrana od toho všetkého je naša vlastná 
ochrana pred tým všetkým zlom. Len ak sa 
toho sami budeme chrániť, budeme natoľ-
ko silní, aby sme každé takéto protivenstvo 
s Božou pomocou a pod ochranou Presvä-
tej Bohorodičky zvládli. Ale to sa nedá, kým 
konečne neodpustíme svojmu bratovi.

otec Juraj

listáreň
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Vo svojej klasickej forme ikonostas pozostáva z piatich jednotlivo 
usporiadaných radov ikon: základného radu, radu Deésis, radu sviat-
kov, prorokov a nakoniec patriarchov, ktorý je na vrchole ukončený 
krížom. Súčasťou každého ikonostasu sú troje dverí v prvom, tzv. 
miestnom, rade ikonostasu, ktorými sa vstupuje do oltárnej časti.
Prvý rad ikonostasu – 
základný rad (tzv. namisnyj) 
Jednotlivé ikony radu sú vzá-
jomne oddelené tromi dverami, 
a to dvomi diakonskými (sever-
nými a južnými) a strednými, 
tzv. cárskymi. Stredné dvere 
sa nazývajú cárske (kráľov-
ské) preto, že nimi ako pokrm 
pre veriacich na ceste k spáse 
prechádza Kristus – Kráľ kráľov 
v skromnom spôsobe chleba 
a vína v Eucharistii. Niekde, 
zvlášť v Grécku, sa stretávame 
s názvom sväté dvere (gr. thýrai 
agíai), pretože cezeň môžu 
prechádzať iba tí, ktorí prijali 
svätenie – obrad vkladania rúk 
v sviatosti kňazstva. Keďže oltár 
je symbolom neba a chrámo-
vá loď veriacich je zobraze-

ním zeme, celý ikonostas je 
miestom, ktoré nám sprostred-
kúva spojenie medzi božským 
a ľudským svetom. Cárske dvere 
ikonostasu podľa sv. patriarchu 
Germana v symbolickom vyjad-
rení predstavujú rajské dvere, 
vstup do Božieho kráľovstva.

V systéme ikonostasu sa cár-
ske dvere nachádzali od počiat-
ku formovania oltárnej prie-
hradky. Podľa tvrdenia historika 
A. Grabara boli už v období 
5. – 6. stor. zdobené ikonami. 
Zvyčajne sa na nich znázorňuje 
udalosť zvestovania Bohorodič-
ke ako počiatok nášho vykú-
penia. Táto ikona na cárskych 
dverách zároveň pripomína, že 
vtelením Božieho Slova sa nám 
otvorili brány raja. Pod ikonou 

Zvestovania sa zväčša zobrazujú 
štyria evanjelisti. Na ich mieste 
sú však niekde zobrazení autori 
byzantskej liturgie hierarchovia 
sv. Bazil Veľký a sv. Ján Zlato-
ústy, a to buď s evanjeliárom, 
alebo s roztvoreným zvitkom 
obsahujúcim liturgický text. 

Na pravej strane od cárskych 
dverí sa nachádza ikona Krista 
Pantokratora (Vševládcu). Na-
ľavo od cárskych dverí je ikona 
Presvätej Bohorodičky Hodi-
gitrie, ktorá je v tradícii Cirkvi 
spomedzi ikon Božej Matky 
najuctievanejším a zároveň 
najrozšírenejším typom. 

Počas slávenia božskej liturgie 
diakon často prechádza dvomi 
postrannými dverami v zák-
ladnom rade ikonostasu, ktoré 

odtiaľ dostali názov diakonské 
dvere. Sú zdobené ikonami sv. 
diakonov Štefana a Vavrinca 
alebo sv. archanjelov Michala 
a Gabriela, ktorí sú považovaní 
za diakonov nebeskej liturgie.

Súčasťou základného radu 
na južnej strane diakonských 
dverí je ikona sviatku alebo 
svätého, ktorému je zasvätený 
chrám. Naľavo od severných 
diakonských dverí sa vo väčšine 
prípadov nachádza sv. arcibis-
kup Mikuláš.

V niektorých chrámoch (nie 
je to pravidlo ani predpis) sa 
v prípade, že je pod ikonami zá-
kladného radu vhodný priestor, 
umiestňujú ikony s výjavmi zo 
Starého zákona. Tie sa vzťahujú 
na Kristovu obetu a Eucharistiu 
ako nekrvavú obetu Nového 
zákona. Medzi takéto ikony 
patrí kňazská služba veľkňaza 
Zachariáša v chráme, pozdvih-
nutie medeného hada na púšti, 
obeť Izáka či Melchisedekova 
obeť a iné. 
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Druhý rad ikonostasu – rad 
Deésis
Pomenovanie druhého radu 
ikonostasu vychádza zo skutoč-
nosti, že anjeli a svätí v zastú-
pení apoštolov a ich nástupcov 
biskupov, prepodobných 
otcov a mučeníkov sa v presne 
stanovenom poriadku pripá-
jajú k centrálnej ikone tohto 
radu Deésis, kde sa po stranách 
Krista na tróne v modlitebnom 
príhovore skláňajú po pravici 
Presvätá Bohorodička a po ľavi-
ci sv. Ján Krstiteľ. Pod gréckym 
slovom deésis	sa v užšom zmys-
le slova chápala trojdielna iko-
na, ktorá tvorila základné jadro 
oltárnej priehradky, z ktorej sa 
neskôr vyvinul ikonostas. Ale 
v širšom zmysle slova sa tento 
pojem vzťahoval všeobecne 
na celý rad ikon. Zaujímavosťou 
je aj tvrdenie L. Uspenského 
v diele Bogoslovie ikony, že 
v Rusku sa pojem deésis	až 
do 18. stor. nevzťahoval iba 
na jeden z radov ikonostasu, ale 
pod týmto pojmom sa chápal 
ikonostas ako celok. Symbo-
lickým vyjadrením tohto radu 
je modlitebný príhovor Cirkvi 
za svet. 

Tretí rad ikonostasu – rad 
sviatkov
Rad sviatkov predstavuje 
obdobie novozákonnej Cirkvi, 
v ktorej sa uskutočnilo to, čo 
predpovedali proroci a patriar-
chovia. Aj preto sa sviatočný rad 
umiestňuje pod radmi patriar-
chov a prorokov. Túto náväz-
nosť Starého a Nového zákona 
vyjadril aj Dionýz Areopagita 
citovaný L. Uspenským v diele 
Bogoslovie ikony: „Čo jeden 
(Zákon) o Kristovi hovoril, to 
druhý uskutočnil; jeden opi-
soval Krista v obrazoch, druhý 
zjavil Pravdu“. V rade sviatkov 
sú zobrazené tie udalosti No-
vého zákona, ktoré tvoria ročný 
liturgický kruh, hlavné etapy 
Božieho pôsobenia a postup-
ného uskutočňovania našej 
spásy. Zvyčajne tento sviatočný 
rad pozostáva z ikon Paschy 
a 12 hlavných sviatkov: šiestich 
Pánových, ktorými sú: Naro-
denie Pána – 25.12., Zjavenie 

Pána – udalosť pokrstenia Ježiša 
Krista (evanjelium o príchode 
mudrcov čítané v tento deň 
v západnej cirkvi sa v byzant-
skej liturgii číta počas vianočné-
ho obdobia) – 06.01., Stretnu-
tie Pána (v západnej cirkvi 
Hromnice) – 02.02., Vchod 
do Jeruzalema, Nanebovstú-
penie  a Premenenie – 06.08., 
a štyroch Bohorodičných, 
ktorými sú Narodenie Presvätej 
Bohorodičky – 08.09., Uvedenie 
Presvätej Bohorodičky do chrá-
mu – 21.11., Zvestovanie – 25.03. 
a Zosnutie Presvätej Bohorodič-
ky (v západnej cirkvi Nanebo-
vzatie Panny Márie) – 15. 08., 
a dvoch ekleziologických, a to 
Päťdesiatnica a Povýšenie sv. 
Kríža – 14.09. Tieto ikony sú 
zvyčajne usporiadané podľa 
liturgického roka (so začiatkom 
01.09. a koncom 31.08.) alebo 
podľa chronologického poriad-
ku. V prípade voľného miesta 
sa k nim pridávajú ikony menej 
významných sviatkov a taktiež 
ikona Ukrižovania a Vzkriesenia 
Lazára (ako predpoveď Pánov-
ho vzkriesenia). 

Štvrtý rad ikonostasu – rad 
prorokov
Rad prorokov poukazuje 
na obdobie od Mojžiša po Kris-
ta, a preto ho vypĺňajú postavy 
starozákonných prorokov. Je 
symbolom Cirkvi, ktorá prijala 
Mojžišov zákon a prorokov, kto-
rí zvestovali Kristovo vtelenie 
v lone Bohorodičky. Práve preto 
sa v centre tohto radu uprostred 
prorokov nachádza ikona 
Presvätej Bohorodičky Oran-
ty ako symbol uskutočnenia 
všetkých proroctiev. Je zobra-
zená s Dieťaťom Kristom v lone 
a s pozdvihnutými rukami 
na znak modlitby a prinesenia 
obety Bohu.

Zobrazenie Presvätej Bohoro-
dičky s pozdvihnutými rukami 
(tak s Kristom Dieťaťom, ako aj 
bez neho) sa po grécky nazýva 
Oranta (Modliaca sa). Jej ikona 
sa v chráme zvyčajne umiest-
ňuje na stene v oltárnej časti 
nad ikonou Eucharistie. Ak 
je zobrazená ako celá postava 
s Kristom Dieťaťom, ktorý je 

zobrazený len po pás a žehná 
obomi rukami alebo len pravi-
cou, pričom celá postava Krista 
je zobrazená v kruhu, nazýva sa 
Veľká	Panagija. V staroruskom 
ikonopisectve dosiahlo zobraze-
nie Oranty	–	Veľkej	Panagije	len 
po pás veľký rozmach. V prípa-
de tohto vyobrazenia sa používa 
aj názov Znamenie. Niektorí 
tvrdia, že toto pomenovanie 
pochádza z významu slovanské-
ho slova znamenie (v preklade 
zázrak, div), kde je zobrazenie 
Krista  Dieťaťa v lone Bohoro-
dičky symbolom najväčšieho 
zázraku – Božieho vtelenia, keď 
sa bezpočiatočný a nepochopi-
teľný Boh vtelil a prijal podobu 
človeka.

Piaty rad ikonostasu – rad 
patriarchov
Posledný rad v ikonostase – 
rad patriarchov predstavuje 
prvotnú starozákonnú Cirkev, 
ktorá ešte neprijala Zákon (sú 
tu zastúpené starozákonné 
osobnosti od Adama po Mojži-
ša, vyobrazenia starozákonných 
patriarchov sú doplnené zod-
povedajúcimi textami na roz-
vinutých zvitkoch). Uprostred 
tohto radu je zvyčajne umiest-
nená ikona starozákonnej 
Trojice v podobe troch anjelov, 
ktorí navštívili Abraháma pod 
dubom Mamre (porov. Gn 18, 
1 – 8), ako symbol prvej zmluvy 
medzi Bohom a človekom a tiež 

ako prvé zjavenie trojjediného 
Boha. Toto vyobrazenie sa zvyk-
ne nazývať aj ikonou pohostin-
nosti Abraháma (gr. Filoxénia).	
Rady prorokov a patriarchov sú 
tak predobrazom novozákonnej 
Cirkvi (v osobách Kristových 
predkov podľa tela a prorokov, 
ktorí predpovedali jeho prí-
chod). Týmto spôsobom ikona 
Božieho vtelenia uprostred radu 
prorokov poukazuje na bez-
prostrednú spojitosť medzi 
Starým a Novým zákonom. 
Každý z týchto zástupov v rade 
patriarchov i prorokov predsta-
vuje osobitnú periódu posvät-
nej histórie, prípravný proces 
v danom čase, pričom každý sa 
so svojím centrálnym obrazom 
vzťahuje na zavŕšenie príprav 
a proroctiev.

Počiatočné zobrazenie kríža 
na oltárnej priehradke sa od-
haľuje v obraze Spasiteľa, a tak 
sa samotný kríž ako znak slávy 
prenáša na vrchol ikonostasu, 
ktorý je akýmsi jeho zavŕše-
ním v obraze Golgoty – ikona 
Ukrižovania Krista po stranách 
s Presvätou Bohorodičkou 
a sv. apoštolom a evanjelistom 
Jánom. Tým sa zdôrazňuje sku-
točnosť, že Kristus ako najvyšší 
kňaz – Veľkňaz zavŕšil dielo 
spásy ľudského pokolenia. n

Milan Gábor
snímka bratislavského iko-

nostasu: archív BU Bratislava
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Keď si dnes rozprávame 
o Bohu, Otcovi mi-
losrdenstva, tak nám 

spontánne prichádza na um 
podobenstvo o márnotratnom 
synovi, ktoré je podobenstvom 
o dobrom otcovi. Otec z tohto 
podobenstva je opravdivým 
otcom, otvoreným, bdejúcim, 
očakávajúcim návrat svojho 
nevďačného syna. Tento otec je 
obrazom Boha Otca, od ktorého 
sa máme učiť milosrdenstvu.

Musíme sa starať o to, aby 
pôsobenie Božieho milosrden-
stva preniklo a zasiahlo aj nás, 
naše rodiny a náš národ. Je to 
v súčasnosti najdôležitejšia 
úloha, pred ktorou stojíme, aby 
Božie milosrdenstvo obklopilo 
našu vlasť a náš svet. Vieme 
aj z vlastných skúseností, čím 
Božie milosrdenstvo je, čo nám 
dáva a čo pre nás znamená. 
Pamätajme na to, že pôsobenie 
tejto milosrdnej lásky trvá v nás, 
vo svete a bude trvať po všet-
ky dni až do skončenia sveta. 
Pred nami je veľká úloha, ktorá 
je záležitosťou nás všetkých. 
Nielen kňazi, ale aj laici majú 
pred sebou veľkú úlohu v Cirkvi 
a taktiež v diele ohlasovania 
tajomstva Božieho milosrden-
stva svetu. Toto je budúcnosť 
Božieho milosrdenstva v Cirkvi 
a vo svete. Pápež Ján Pavol II. vo 
svojej encyklike hovorí o úlohe 
ohlasovania tajomstva Božieho 
milosrdenstva ako o základnej 
úlohe Cirkvi, a teda všetkých 
veriacich. Môžeme ju realizovať 
tým, že v bežnom živote bude-
me svedčiť o tom, že dôveruje-
me Bohu, a teda plníme verne 
jeho vôľu, a že milosrdenstvo 
k iným je naším životným 
štýlom.

Nezabudnime, že milosr-
denstvo, ktoré preukazujeme 
blížnym, má vyplývať z lásky 
k Bohu. Podstatou každého 
milosrdného skutku je teda pô-
sobenie Boha v nás. Čím väčšie 
je zjednotenie s Bohom, tým 
autentickejšie je milosrdenstvo.

Ježiš túžil po tom, aby 
posolstvo milosrdenstva bolo 
ohlasované všetkým hľadajú-
cim, hriešnikom i tým, ktorí 
nepoznajú Božiu lásku tak, aby 
mohli vstúpiť na cestu spásy.

Preto zveril sestre Faustíne 
novú úlohu – realizovať tajom-
stvo Božieho milosrdenstva 
nielen ohlasovaním radostnej 
zvesti o vykúpení a rozpráva-
ním o Božej dobrotivosti, ale aj 
vyprosovaním Božieho milosr-
denstva pre svet. Kvôli tomu jej 
Ježiš odovzdal nové formy úcty 
k Božiemu milosrdenstvu, ku 
ktorým pripojil veľké prisľúbe-
nia a ktoré splní pod podmien-
kou, že sa človek bude snažiť 
o postoj dôvery voči Pánu Bohu 
a milosrdenstva voči blížnym.

Už cirkevní otcovia upozor-
ňovali na to, čo sa deje v Bohu 
a čo sa ľudskými slovami nedá 
opísať. Boh je nespokojný, Boh 
po nás túži, je smutný, v istom 
zmysle môžeme povedať, že ne-
žasne nad chórmi archanjelov 
a serafínov so šiestimi krídlami, 
ale čaká na človeka. Pre jeho 
spásu už podnikol úplne všetko 
a daroval nám aj spôsob, ako si 
môžeme vyprosiť milosrdenstvo 
a Božiu pomoc.

Od sv. sestry Faustíny sa 
dozvedáme, že jej odovzdal 
nové formy úcty k Božiemu 
milosrdenstvu: obraz milosrd-
ného Ježiša, sviatok Božieho 
milosrdenstva – slávený v celej 

Cirkvi na druhú veľkonočnú 
nedeľu, Korunku Božieho mi-
losrdenstva, ktorú sa môžeme 
modliť kedykoľvek, hodinu 
milosrdenstva (modlitbu pri 
Kristovom kríži denne o 15.00 
hod.), a šírenie úcty k Božiemu 
milosrdenstvu. Každá z týchto 
foriem má na zreteli dielo spásy 
a záchranu hriešnikov.

Úcta k obrazu milosrdného 
Ježiša spočíva teda na dôve-
ryplnej modlitbe spojenej 
so skutkami milosrdenstva. 
K takto chápanej úcte pripojil 

Ježiš veľké prisľúbenia. Už pri 
prvom zjavení uistil, že „duša, 
ktorá bude tento obraz uctievať, 
nezahynie“ (Den. 48), a teda 
dal prísľub večnej spásy. Okrem 
toho prisľúbil aj veľké pokroky 
na ceste kresťanskej dokonalos-
ti, milosť šťastnej smrti a všetky 
iné milosti a dočasné dobrode-
nia, o ktoré ho budú milosrdní 
ľudia prosiť. „Dávam ľuďom 
nádobu, s ktorou majú prichá-
dzať k prameňu milosrdenstva 
po milosti. Tou nádobou je 
tento obraz s nápisom: Ježišu, 

15. mája 2010 sa uskutočnila Metropolitná púť gréckokatolíkov 
do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Počas nej sa prítomným priho-
vorila sr. M. Clareta Fečová KMBM. Ponúkame druhú časť jej príhovoru.

Povzbudenie pre dušu 2
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dôverujem ti.“ (Den. 327)
Keď hľadíme na obraz milo-

srdného Krista, vidíme dva lúče. 
A práve svetlý lúč predstavuje 
vodu, ktorá ospravedlňuje duše. 
Dušu človeka teda očisťuje 
krst a sviatosť pokánia. Keď sa 
raz sv. Faustína pripravovala 
na spoveď, zjavil sa jej Kristus 
a povedal: „Vždy, keď prichá-
dzaš na svätú spoveď, ponáraj 
sa celá do môjho milosrdenstva 
s veľkou dôverou, aby som mo-
hol vyliať na tvoju dušu hojnosť 
svojej milosti. Keď prichádzaš 
na svätú spoveď, mysli na to, 
že v spovednici ja sám čakám 
na teba, kňazom sa len zastie-
ram, ale sám pôsobím v tvojej 
duši. Tu sa úbohá duša stretáva 
s milosrdným Bohom. Povedz 
dušiam, že z tohto prameňa 
milosrdenstva môžu čerpať 
milosti jedine nádobou dôvery“ 
(1602). O tom, aká nesmierne 
dôležitá je táto sviatosť pre 
nás, hovorí aj samotná sestra 
Faustína, keď počas liečebné-
ho pobytu v nemocnici mala 
takúto skúsenosť: „Raz som 
mala isté pochybnosti, ktoré 
sa ma zmocnili krátko pred sv. 
prijímaním. Vtom stál pri mne 
serafín s Pánom Ježišom – teda 
držal hostiu v rukách. Ja som sa 
opýtala Pána Ježiša, a keď som 

nedostala odpoveď, povedala 
som serafínovi: ,Nemohol by si 
ma vyspovedať?‘ A on mi od-
povedal: ,Žiaden duch na nebi 
nemá tú moc‘” (Den. 1677).

Červený lúč predstavuje 
Eucharistiu, teda sv. omšu a sv. 
prijímanie zároveň. V čase 
pobytu v nemocnici v Krakove 
pre veľmi zlý zdravotný stav 
už nemohla sr. Faustína chodiť 
na svätú omšu a boli chvíle, keď 
nemohla ani prijímať sv. prijí-
manie. Mala však veľkú túžbu 
prijať Eucharistického Krista.

Spomína to vo svojom Den-
níčku: „Keď moja túžba a láska 
dosiahla najvyšší stupeň, vtom 
som uzrela pri lôžku serafína, 
ktorý mi podal sv. prijímanie 
so slovami: ,Hľa, Pán anjelov.‘ 
Keď som prijala Pána, môj 
duch sa ponoril do Božej lásky 
a úžasu. Opakovalo sa to 13 
dní. Nemala som istotu, či mi 
aj zajtra prinesie, ale odovzdala 
som sa Bohu, dôverujúc Božej 
dobrote. Neodvážila som sa ani 
pomyslieť, či zajtra budem mať 
sv. prijímanie týmto spôsobom. 
Serafína obklopovalo veľké 
svetlo, odzrkadľovalo sa v ňom 
zbožštenie, Božia láska.

Mal zlaté rúcho a na ňom mal 
oblečenú priezračnú superku 
a priezračnú štólu. Kalich bol 

krištáľový, prikrytý priehľad-
ným závojom. Keď mi podal 
Pána, okamžite zmizol.“ (Den. 
1676)

Naše duše teda očisťuje svia-
tosť krstu a pokánia a najhojnej-
šie nás sýti Eucharistia – teda 
tieto dva lúče znamenajú sväté 
sviatosti a všetky milosti Svä-
tého Ducha. Mocou kňazskej 
vysviacky kňazi sprítomňujú 
Kristovo spasiteľné pôsobenie. 
V tom spočíva ich nezvyčajná 
úloha na diele spásy: sprí-
tomňujú Kristovo spásonosné 
pôsobenie, môžeme povedať, že 
pomáhajú nadväzovať kontakt 
medzi Bohom a človekom, 
ktorý očakáva spásu; sprístup-
ňujú ľudstvu spásne Kristovo 
tajomstvo a jeho dielo.

Bez kňazov by človek nemal 
prístup k tajomstvu Krista – 
Spasiteľa, nemal by prístup 
k Božiemu životu a k tajomstvu 
večného života. „A večný život 
je v tom,“ hovorí sv. evanjelista 
Ján, „aby poznali teba, jediného 
pravého Boha, a toho, ktorého 
si poslal, Ježiša Krista.“ (Jn 17, 3)

V kňazstve je Kristus Pán 
naďalej medzi nami fyzicky prí-
tomný a zosiela na ľudstvo svoje 
milosrdenstvo ako za svojho 
pozemského života,“  hovoril 
spovedník sestry Faustíny, dnes 

už blahoslavený Michal Sopoč-
ko. Preto sa dnes už svätá sestra 
Faustína tak často modlievala 
za kňazov a Ježiš ju povzbu-
dzoval aj k obetám na tento 
úmysel. V novembri 1935 jej 
povedal: „Zverujem do tvojej 
starostlivosti dve perly drahé 
môjmu srdcu. Nimi sú duše 
kňazov a rehoľné duše. Budeš sa 
modliť zvlášť za nich. Modlit-
by, pôsty, umŕtvovania, prácu 
a všetky utrpenia budeš spájať 
s mojou modlitbou, pôstom, 
umŕtvením, prácou a utrpením. 
Vtedy budú mať moc pred 
mojím Otcom.“ (Den. 531)

Túto Ježišovu požiadavku spl-
nila svätá veľmi dôkladne. Ježiš, 
vidiac jej zodpovednosť a odda-
nosť, urobil ju nielen svedkom 
svojho milosrdenstva, ale aj tou, 
ktorá hlásala milosrdenstvo 
činom, slovom a modlitbou. 
Tých, ktorí sú mu najdrahší, 
zveril do jej modlitieb, aby jeho 
kňazi boli svätí a vytrvalí vo 
svojom povolaní.

O sviatku, čiže Nedeli 
Božieho milosrdenstva vieme, 
že s týmto dňom, presnejšie so 
svätým prijímaním prijatým 
v ten deň, je spojené najväčšie 
prisľúbenie „úplného odpus-
tenia vín a trestov“ (Den. 300). 
„Táto milosť,“ píše I. Rózycký, „je 
niečím oveľa väčším než úplné 
odpustky.“ Veľkosť toho sviatku 
spočíva predovšetkým v tom, že 
všetci ľudia, dokonca aj tí, ktorí 
sa ešte len v ten deň obrátili, 
môžu dostať všetky milosti 
a dočasné dobrodenia, ktoré 
Ježiš na tento sviatok pripravil.

O Korunke Božieho milo-
srdenstva môžeme povedať, 
že je to neobyčajne účinná 
modlitba, lebo v nej sa odvolá-
vame na najsilnejší argument, 
pre ktorý je nás nebeský Otec 
ochotný vypočuť – obetujeme 
mu telo a krv, dušu i božstvo 
jeho najmilšieho Syna. Pán Ježiš 
v niekoľkých zjaveniach ukázal 
dôležitosť a účinnosť tejto 
modlitby a zanechal aj prísľuby. 
„Keď sa budú modliť túto 
korunku, rád im dám všetko, 
o čo ma budú prosiť,“ (Den. 
1541) povedal sestre Faustíne 
a dodal: „Ak to (...) bude v zho-
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de s mojou vôľou“ (Den. 1731), 
čiže dobré pre človeka v per-
spektíve večnosti. Mimoriadne 
prísľuby sa týkajú hodiny smrti: 
milosť šťastnej a pokojnej smrti. 
Dosiahnu ju nielen tí, ktorí sa 
tento ruženec modlievajú, ale 
aj zomierajúci, pri ktorých sa ju 
iní budú modliť.

V kontexte Roka kňazov je 
vhodné spomenúť, že Ježiš 
povedal: „Kňazi ju budú podá-
vať hriešnikom ako poslednú 
záchranu. Hoci by bol hriešnik 
najzatvrdnutejší, ak sa len raz 
pomodlí túto korunku, dosiah-
ne milosti z môjho nekonečné-
ho milosrdenstva“ (Den. 687).

Ďalšou formou úcty k Božie-
mu milosrdenstvu je modlitba 
v hodine milosrdenstva. Nejde 
tu o 60 minút, ale o chvíľu Ježi-
šovho zomierania na kríži. 

„Vždy keď budeš počuť, ako 
hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj 
sa celá do môjho milosrden-
stva, zvelebuj a oslavuj ho; 
vzývaj jeho všemohúcnosť pre 
celý svet, a zvlášť pre úbohých 
hriešnikov, lebo v tej chvíli bolo 
otvorené dokorán pre každú 
dušu. (...) Je to hodina, v ktorej 
sa dostalo milosti celému svetu 

– milosrdenstvo zvíťazilo nad 
spravodlivosťou.“ (Den. 1572) 

Úlohou, ktorou Pán Ježiš 
poveril sestru Faustínu, bolo aj 
šírenie úcty k Božiemu milosr-
denstvu. „Dcéra moja, rob, čo je 
v tvojej moci, aby sa šírila úcta 
k môjmu milosrdenstvu. Ja vy-
konám to, čo ty nebudeš môcť. 
Povedz, dcéra moja, že som 
láska a milosrdenstvo samo.“ 
(Den. 1074) 

Ježiš povzbudzuje prostred-
níctvom sestry Faustíny k tejto 
úlohe všetkých ľudí. „Duše, 
ktoré šíria úctu k môjmu milo-
srdenstvu, budem ochraňovať 
po celý život ako láskavá matka 
svoje nemluvňa a v hodine 
smrti im nebudem sudcom, ale 
milosrdným Spasiteľom.“ (Den. 
1075)

V jej Denníčku môžeme pre-
čítať aj ďalší odkaz. „Všetkým 
dušiam, ktoré budú zvelebovať 
moje milosrdenstvo, šíriť jeho 
úctu a povzbudzovať iné duše 
k dôvere v moje milosrden-
stvo: tieto duše v hodine smrti 
nezakúsia strach. Moje milosr-
denstvo ich v tomto poslednom 
boji ochráni.“ (Den. 1540) Pán 
Ježiš sa obracia hlavne na kňa-

zov, keď im cez sestru Faustínu 
odkazuje: „Povedz mojim kňa-
zom, že zatvrdnutí hriešnici sa 
budú kajať po ich slovách, keď 
budú hovoriť o mojom nesmier-
nom milosrdenstve, dám im 
predivnú moc a pomažem ich 
slová a pohnem srdcia, ku kto-
rým budú hovoriť“ (Den. 1521). 
Budú to najmä srdcia, ktoré 
zatúžia po obrátení a prijatí 
sviatosti zmierenia.

Život sv. sestry Faustíny 
charakterizuje bezhraničná 
dôvera a milosrdné činy, ktoré 
s láskou denne vykonávala. 
Tento štýl jej života dnes nasle-
duje mnoho ľudí, tak veriacich, 
ako aj neveriacich na všetkých 
kontinentoch. Prekvapujúca 
je univerzálnosť jej poslania. 
Apoštolka Božieho milosr-
denstva nás učí, ako sa máme 
stávať skutočne milosrdnými 
ľuďmi, ako máme dôverovať 
Bohu v bežnom živote, a okrem 
toho nás učí prežívať osob-
ný, hlboký vzťah ku Kristovi 
v Eucharistii a od neho čerpať 
silu na kresťanské prežívanie 
skúšok, problémov, obáv, krízy 
a utrpenia.

Svätá nás príkladom svojho 
života, v ktorom prežila všetky 
etapy Spasiteľovho života 
na zemi, uisťuje, aby sme od-
hodlane a verne kráčali po ceste, 
ktorú Kristus prešiel ako prvý, 
a teda od jasličiek až po kríž, 
za ktorým nasleduje neopako-
vateľná milosť – zmŕtvychvsta-
nie. Ona je už ponorená v Bohu. 
Je mu veľmi blízko. Odvážne 
si od nej dnes vyprosujme túto 
milosť, aby sme sa mohli stať 
svätými tak ako ona a aby sme 
boli podobní Ježišovi práve 
naším milosrdným srdcom 
a zapálení pre záchranu duší 
pred večným zatratením. Aby 
ich spása bola pre nás nesmier-
ne dôležitá, tak ako je dôležitá 
pre Ježiša. Nebojme sa teda stať 
sa podľa jej vzoru svedkami 
a apoštolmi Božieho milosrden-
stva! Ona nám to určite vyprosí, 
ak ju o to budeme s dôverou 
a vytrvalo prosiť. n

sr. M. Clareta Fečová KMBM
ilustračné snímky 

(Metropolitná púť Grécko-
katolíckej cirkvi do Sanktuária 

Božieho milosrdenstva):
Mária Žarnayová

Na našu planétu sa teda 
môžeme pozerať ako 
na jeden veľký svä-

tostánok – tu Boh prebýva 
pod spôsobom Eucharistie vo 
svätostánkoch nesčíselných 
kostolov, pod spôsobom všet-
kých ľudských bratov a sestier, 
ktorí svojou láskou pretkávajú 
planétu nespočetnými vzťah-
mi, tu Boh prebýva sviatost-
ným spôsobom.

Preto turistu možno vidieť 
aj inak, než z pohľadu cieľa 
cesty, či ide k moru, do hôr, 
alebo na púť do Lúrd. Hoci 
je účastníkom „nenábožen-
ských“ zájazdov, mal by mať aj 
duchovný zážitok. Treba sa za-

myslieť aj nad tým, či sa prišiel 
len najesť, okúpať, predvádzať, 
alebo cieľom jeho aktivít počas 
dovolenky je hlbšie preži-
tie a dôkladnejšie poznanie 
tajomstiev tohto sveta. Už sv. 
Augustín povedal, že „výpravy 
cez hory a doly nepomôžu, 
ak človek nedbá sám o seba“ 
(Vyznanie).

Duchovné obohacovanie 
takto vedie ku kresťanskému 
spôsobu turistiky. To je vtedy, 
keď jeden druhému dávame, 
jeden od druhého prijímame, 
žijeme medzi sebou v bratskej 
láske.

S týmto krokom sú spojené 
veľké nádeje. Má nám pomôcť 

uvedomiť si, že ako kresťania 
máme v okolitých krajinách 
mnoho bratov a sestier vo 
viere, že v spoločenstve Cirkvi 
sme všade doma, medzi 
svojimi. Na to myslel Ján Pavol 
II. aj v Posolstve k 23. svetové-
mu dňu turizmu: „Voľný čas 
a turizmus môžu takto dopĺňať 
nedostatok ľudského kontaktu, 
ktorý často pociťujeme vo všed-
nom živote.“ 

V zdravom sebavedomí si 
môžeme uvedomiť, že ako 
ľudia riadiaci sa morálnymi 
zásadami kresťanskej viery 
máme druhým čo dať, čím ich 
obohatiť. Môže byť aj vzác-
nou skúsenosťou, ktorá nám 

pomôže vidieť v ľuďoch z iných 
národov našich bratov a sestry, 
poznávať a obdivovať ich kultú-
ru a hodnoty.

V oblasti turistiky sa začína 
nová epocha nášho života a je 
pre spoločnosť aj Cirkev veľkou 
výzvou. Čím viac sa budeme 
tváriť, že ju nevidíme, že ešte 
neprišla, že to nie je naša vec, 
tým viac na to doplatíme. 
Problémy, ktoré vzniknú, sa 
prejavia celoplošne, lebo môžu 
nahlodať morálku, osobnosť 
a rodinu. n

František Dancák

Aj Boh odpočíval 2
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Príroda v ohrození
Pod vedením svojho predsedu prešovského arcibiskupa  
Mons. Jána Babjaka SJ sa v Banskej Bystrici stretla  
1. júla Environmentálna subkomisia pri Konferencii biskupov 
Slovenska (ES KBS). Na svojom zasadnutí komisia schválila 
znenie Vyhlásenia Environmentálnej subkomisie Konferencie 
biskupov k Medzinárodnému roku biodiverzity 2010. Medzi 
ďalšie body programu patrila prezentácia plánovaného vydania 
Životné prostredie v dokumentoch Katolíckej cirkvi s citátmi 
z najdôležitejších dokumentov Cirkvi vo vzťahu k stvorenstvu, 
ochrane prírody a životnému prostrediu.
Vyhlásenie 
Environmentálnej 
subkomisie Konferencie 
biskupov Slovenska
k Medzinárodnému roku 
biodiverzity 2010
Cieľom Medzinárodného roku 
biodiverzity 2010, ktorý bol 
vyhlásený OSN, je upozorniť 
všetkých ľudí našej planéty 
na prírodné bohatstvo, ktoré 
tu máme, a poukázať na ne-
gatívny vývoj prejavujúci sa ne-
ustálym znižovaním biodiver-
zity. Biodiverzita, teda ekosys-
témová, druhová a genetická 
rozmanitosť živých organiz-
mov (živočíchov, rastlín, húb 
atď.), sa znižuje predovšetkým 
z dôvodu negatívnych vplyvov 
ľudskej činnosti. Rozmanitosť 
stvorenstva je výsledkom Božej 
stvoriteľskej aktivity pre dobro 
človeka i celého sveta. Preto 
znižovanie rozmanitosti príro-
dy je jasným znamením toho, 
že v určitých aktivitách ľudstvo 
nekoná rozvážne, teda v súlade 
s Božou vôľou, ktorá stvoren-
stvo vytvorila a odovzdala nám 

ho do zodpovedného užívania. 
Našou povinnosťou je stvorenú 
prírodu a životné prostredie 
primerane chrániť a zveľaďo-
vať, nie ohrozovať a ničiť.

Rozmanitosť rastlinných 
a živočíšnych druhov na Zemi 
poklesla za ostatných 35 
rokov o jednu tretinu (podľa 
Svetového fondu na ochranu 
prírody 2008). Slovensko ako 
malá krajina v srdci Európy 
oplýva veľkým počtom vzác-
nych druhov organizmov a ich 
spoločenstiev, a preto pred-
stavuje klenotnicu európskej 
biodiverzity. Vývoj druhovej 
rozmanitosti však nie je ani 
v našej krajine potešujúci. Pod-
ľa štatistiky bolo v roku 2006 
na Slovensku ohrozených 38% 
lišajníkov, 54,6% machorastov, 
42,6% vyšších rastlín, 49,1% 
mäkkýšov, 45,2% pavúkov, 
57% rýb, 100% obojživelníkov, 
96,1% plazov, 55,3% vtákov 
hniezdiacich v SR a 75,6% 
cicavcov (zdroj: ŠOP SR, 
Enviromagazín, roč. 13, 2008, 
č. 3, s. 5). Ako kresťania by 

sme nemali zostať ľahostajní 
k takémuto trendu znižovania 
biodiverzity.

Rastliny ani živočíchy nemô-
žu žiť bez vhodného prostre-
dia, čiže biotopu, a ak nám 
záleží, aby sa všetky druhy 
stvorené Bohom uchovali v čo 
najväčšej rozmanitosti, treba 
chrániť a vytvárať tieto vhodné 
biotopy. Je našou zodpoved-
nosťou uchovať dlhodobo 
budovanú sieť vzácnych a chrá-
nených území na Slovensku, 
ktoré sú zárukou prežitia roz-
manitých druhov organizmov 
a nesmú byť poškodzované pri 
presadzovaní ekonomických 
záujmov. Biodiverzitu treba 
udržiavať aj v obciach zacho-
vaním fragmentov pôvodných 
a vytváraním náhradných 
biotopov, ktoré sa stanú útočis-
kom mnohých druhov rastlín 
a živočíchov.   

V praktickom živote to zna-
mená rešpektovať potreby za-
chovania biodiverzity, ochrany 
a tvorby prirodzených bioto-
pov pri každej ľudskej činnos-

ti. Pri hospodárení na pôde 
a v lese, pri stavbe a rekon-
štrukcii budov a pri akýchkoľ-
vek zásahoch do prírodného 
prostredia treba dodržiavať 
environmentálne princípy 
a opatrenia. Praktickým prí-
kladom môže byť zatepľovanie 
budov s vytvorením úkrytov 
pre netopiere alebo hniezde-
nie lastovičiek a dážďovníkov, 
z ktorých každý jedinec denne 
vychytá až 3 000 kusov hmyzu, 
vrátane komárov. Ďalším kon-
krétnym návodom je vytvárať 
v rámci záhrad a poľnohospo-
dárskej krajiny bezzásahové 
územia (napr. medze), kde 
môžu žiť aj pôvodné druhy 
rastlín a živočíchov. Európska 
únia v rámci svojho programu 
Natura 2000 vytvára podmien-
ky a prostriedky na kompen-
záciu obmedzení z dôvodov 
ochrany prírody súkromným 
vlastníkom pôdy, ktoré treba 
žiadať od kompetentných úra-
dov v SR. Je dôležité zosúladiť 
záujmy ľudí so zachovaním 
stvorenstva v celej jeho rozma-
nitosti. 

Environmentálna subko-
misia Konferencie biskupov 
Slovenska víta a podporuje 
iniciatívu Roka biodiverzity 
a vyzýva všetkých kresťanov, 
aby aj v praxi čerpali z pokladu 
svojej viery a iniciatívne sa 
zasadzovali za zachovanie roz-
manitosti Božieho stvorenstva 
v jej plnosti a kráse. n

TK KBS
ilustračná snímka:  SXC.hu
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Repejov

Trnava pri Laborci

Šumiac

Čertižné

Vyšná Olšava

Helcmanovce

Ľubovec

Oľka
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Prešov-Sídlisko III

Mlynárovce

Košice-mesto

Dúbravka

Humenné-Pod Sokolejom

Stará Ľubovňa-mesto

Sedliská

Prešov-mesto
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Juskova Voľa 2010
Prológ
710 mladých ľudí – to už nie je 
len tak hocikoľko. Prirátajme 
k tomu 65 animátorov, kto-
rí „oživovali“, a veríme, že aj 
sami boli „oživení“ – a máme 
skoro osem stoviek ľudí, ktorí 
počas piatich turnusov letného 
stretnutia gréckokatolíckej 
mládeže v Juskovej Voli v čase 
od 12. júla do 13. augusta zažili 
spoločenstvo s Pánom Ježišom.

Časť prvá
Prvé dva turnusy patrili viac ako 
300 deťom vekovej kategórie 

od 9 do 11 rokov. O ich program, 
ktorý sa niesol v duchu hesla 
Mária, moja matka, sa staralo 
50 animátorov. Mária ako vzor 
modlitby, orodovníčka a milu-
júca Matka bola predstavená 
skutočne tvorivými spôsobmi. 
Skupinky, do ktorých boli deti 
počas týždňa rozdelené, niesli 
mená významných marián-
skych pútnických miest. Tie 
postupne spoznávali a prezen-
tovali ostatným. Hravou formou 
sa deti učili modliť ruženec 
a počas tvorivých dielní reago-
vali na vypočuté katechézy.

Časť druhá
Druhá veková skupina (12 – 
14-roční) sa počas tretieho 
turnusu vybrala na námornú 
plavbu. Kapitán Ježiš velil vyše 
190 pasažierom, 24 animáto-
rom (poručíkom) a 4 kňazom. 
V čase od 16. do 30. júla sa hlav-

nými dôstojníkmi plavby stali 
otec Martin Horňák a Viktória 
Žolnová. To všetko pod vlajkou 
s heslom Učiteľ	dobrý,	čo	mám	
robiť,	aby	som	dosiahol	večný	ži-
vot?  (Mk 10, 17). Účastníci boli 
rozdelení do fregát, torpédo-
borcov, ponoriek, zasvätených 
jednému zo svätých. Kateché-
zy boli dopĺňané tvorivými 
dielňami. Medzi hostí turnusu 
patril Vlado Špurek a gospelová 
skupina OtherFace. Posledný 
večer nám Bárka predstavila 
svoj talent. Vyvrcholením 
večera bola spoločná modlitba 
a zdieľanie sa s tým, čo Pán Ježiš 
robil v srdci účastníkov počas 
dňa.

Časť tretia 
Mládež vo veku od 15 do 17 
rokov (116 účastníkov) sa v čase 
od 2. do 6. augusta stretla 
pod zodpovednou rukou otca 

Slavomíra Pálfiho a Dominiky 
Komišakovej. Spolu s nimi tu 
slúžilo 14 animátorov a dva-
ja kňazi. Hneď v prvý deň 
potešila účastníkov návšteva 
otca arcibiskupa a metropolitu 
Jána Babjaka SJ, ktorý spolu 
s prítomnými kňazmi odslú-
žil archijerejskú sv. liturgiu. 
Po nej sa stretol s účastníkmi 
turnusu na priateľskej besede. 
Utorok patril hosťovi Petrovi 
Liptákovi, ktorý sa v katechéze 
zameral na modlitbu a osobný 
vzťah s Bohom. Anton Pariľák 
zavítal do Bárky s katechézou 
o Božom slove. Po jej vypočutí 
boli účastníkom rozdané zrnká 
s otázkou, ako prijímajú Božie 
slovo, a výzvou zasadiť to svoje 
zrnko na miesto spomínané 
v podobenstve o rozsievačovi. 
Na katechézu nadväzovali tvori-
vé dielne, ktorých cieľom bolo 
znázorniť podobenstvo jednou 
z umeleckých techník: drama-
ticky, výtvarne... Večer chvál 
sa niesol v tempe udávanom 
skupinou Anastasis. Štvrtok 
prebiehal pod taktovkou otca 
P. Horvátha, ktorý poukázal 
na potrebu spoločenstva, bez 
podpory ktorého môže dnešný 
svet Boží život v nás ľahko 
udusiť.

Časť štvrtá
Najstarších 53 účastníkov nad 
18 rokov sa stretlo od 9. do 13. 

augusta. O turnus sa starali 
dvaja kňazi na čele s otcom 
Milanom Zálehom a Beátou 
Baranovou. Katechézy na tému 
dňa dopĺňali dynamiky a tvo-
rivé dielne, ktoré otvárali nové 
pohľady na Bibliu a prácu s ňou. 
Jeden z večerov spríjemnil Vla-
do Špurek s bibliodrámou. Me-
dzi ďalších hostí turnusu pat-
rilo spoločenstvo Maranatha, 
otec Metod Lukačik (ktorý sa 
venoval téme povolania a služby 
Bohu) a skupina F6 z Čičavy. 

Zaujímavosťou tohto turnusu 
boli sedenia pri spoločnom 
stolovaní. Išlo o naaranžova-
né priestory jedálne, kde sa 
striedala nefalšovaná atmosféra 
svadby, stužkovej, slávnostného 
večera pri odovzdávaní cien 
Juskova	Voľa	má	talent...

Epilóg
Napísať záver je ťažké. Ale 
omnoho ťažšie bolo zažiť záver 
každého turnusu, lúčenie, ti-
síckrát zopakované frázy o tom, 
ako bolo dobre a ako sa stretnú 
o rok. Frázy, ktoré nimi boli len 
zvonku. Pre účastníkov Juskovej 
Voli 2010 obsahovali nefalšova-
nú autentickú radosť z Božieho 
dotyku, zažitého stokrát denne 
v mnohých obmenách. n

Erich Eštvan  
a Zuzana Pavlovská

snímky: archív Bárky
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Bystrá 2010
Prológ
Pri slove Bystrá sa v mysli 
nejedného účastníka minulých 
ročníkov vynoria špecifické 
asociácie – bazén, ihrisko, loď, 
bufet a okolo neho pobehu-
júci psíčkovia, chatky, hlavná 
budova, veľký kameň, hojdačky, 
párky, hlučný ranný budíček, 
megafón, eRko tanec... Zrejme 
najsymbolickejšie slovo pre 
stretnutie gréckokatolíckej mlá-
deže v Bystrej je však spoločen-
stvo v Kristovi. Aj ročník 2010 
pritiahol na toto miesto deti 
a mladých, ktorí túžia nielen 
po zábave a nových kamarát-
stvach, ale aj po nájdení pravdy 
o sebe. Ktorí vnímajú potrebu 
pochopiť, ako žiť svoj život 
tak, aby boli šťastní a dosiahli 
večný život. V tomto uvažo-
vaní sprevádzal tohtoročných 
účastníkov stretnutí biblický 
citát z posolstva Svätého Otca 
Benedikta XVI. k 25 svetovému 
dňu mládeže:  „Učiteľ dobrý, čo 
mám robiť, aby som dosiahol 
večný život?“ (Mk 10,17 ). Tohto-
ročné letné stretnutie grécko-
katolíckej mládeže Bystrá 2010, 
rozdelené na tri turnusy, trvalo 
od 20. do 30. júla.

Časť prvá
Najmladší účastníci prvého 
turnusu boli rozdelení podľa 
kmeňov Izraela do dvanástich 
skupín. Každá z nich mala svoju 
vlajku, ktorú si počas týchto 
dní strážili ako oko v hlave. 
Program každého dňa myslel 

nielen na to, aby z neho načer-
pali malí účastníci, ale prinášal 
povzbudenie aj animátorom. 
Deň sa začínal lámaním slova, 
skrze ktoré si nás Boh pripravo-
val na plnenie úloh celého dňa. 
Ešte aj dnes mi znejú v ušiach 
(a už aj v srdci) slová z evanjelia, 
že ak nebudeme ako deti, ne-
vojdeme do Božieho kráľovstva. 
Touto myšlienkou vyzval otec 
Martin Mati animátorov hneď 
v prvý deň do služby všetkým 
deťom na tomto turnuse. A tak 
„služobníci turnusu“ zahodili 
svoje predstavy o deťoch v sku-
pinke, o tom, aké majú byť, 

ako sa majú správať a v detskej 
jednoduchosti, úprimnosti 
a radosti s nimi trávili každú 
možnú chvíľu, aby im priblížili 
Božiu lásku.

Časť druhá
Vyše 120 účastníkov (starších 
ako 15 rokov) z celej eparchie 
prilákala výzva vydať sa na cestu 
do neba za svätosťou. „Žeby to 
bolo také jednoduché?“ spýtate 
sa zrejme mnohí. Je aj nie je. 
Na začiatku treba urobiť roz-
hodnutie nanovo patriť Ježišovi 
a potom napraviť „šarapatu“, 
ktorú hriech napáchal. Teda 
je to naozaj tvrdý oriešok. Aj 
vďaka slovám duchovných 
otcov sme urobili toto rozhod-
nutie a pristúpili k sviatosti 
zmierenia. Témy nasledujúcich 
dní – Eucharistia a Spoločenstvo	
Cirkvi – mali účastníkov utvrdiť 
v predchádzajúcom kroku 
a pomôcť na ceste za svätos-
ťou. Svojou prítomnosťou nás 
poctil vladyka Milan, divadelná 
skupina DIK a kapela Anastasis.

Časť tretia
Dátumovo posledný turnus bol 
venovaný 12 až 14-ročným mla-

dým. Niesla sa ním téma lásky 
k Bohu a blížnym, ktorá chýbala 
mladíkovi z evanjelia. O láske 
sa tu nielen rozprávalo, ale 
účastníci Bystrej ju aj skutkami 
potvrdzovali. Každá skupin-
ka mala za úlohu prejavovať 
lásku inej skupinke. Ako sa mal 
mladík rozhodnúť, či rozdá 
svoj majetok, aj my sme mohli 
zakúsiť, aké je vzdať sa niečoho 
v prospech iných. Odmenou 
za to bola hostina lásky – agapé, 
ktorá pozostávala z vecí – slad-
kostí, ktorých sme sa zriekli.

Epilóg
Je prirodzené, že sa po skončení 
Bystrej pýtame, či bola lepšia 
ako minulý rok. Bola iná, a zá-
roveň rovnaká. Znova sa stretli 
mladí ľudia túžiaci po Bohu 
a spoločenstve s ním. Spoločne 
zakúsili Božiu prítomnosť skrze 
slávené liturgie, rozhovory 
s kňazmi a vladykom Milanom, 
ktorý nechýbal ani na jednom 
turnuse, či aktivity pripravené 
zodpovednými za jednotlivé 
turnusy. n

Števka Čepová
snímky: archív Aetósu



V tomto roku sa na celoeparchiálnej púti Prešovskej 
archieparchie v Litmanovej zúčastnil aj slovenský rodák 
vladyka Mons. Milan Šášik CM, mukačevský eparcha, ktorý 
takto po prvýkrát mohol obdivovať krásu hory Zvir a jej 
okolia. Pri tejto príležitosti sme sa s ním porozprávali 
nielen o Litmanovej.

Ako vnímate mariánsku úctu 
na území Ukrajiny? Je nejaký 
rozdiel medzi Slovenskom 
a Ukrajinou?
Mariánska úcta má všade 
rovnaké korene. Je to predo-
všetkým Sväté písmo, zdravá 
kresťanská tradícia, ako aj po-
treba ľudského srdca. Slovanské 
národy sú si blízke mentalitou, 
a preto máme veľa spoločného 
aj v mariánskej úcte.

Zúčastnili ste sa na oslavách 
20. výročia prvého zo skú-
maných zjavení Presvätej 
Bohorodičky v Litmanovej. 
Prečo ste sa rozhodli prijať 

pozvanie na túto slávnosť?
Aj keď som o Litmanovej počul 
veľa, toto pútnické miesto Gréc-
kokatolíckej cirkvi na Slovensku 
som doteraz nenavštívil. Teda 
v Litmanovej som bol po prvý-
krát. Stalo sa to na pozvanie 
vladyku Jána Babjaka SJ, ktorý 
ako arcibiskup nesie zodpo-
vednosť za svoju archieparchiu. 
Som presvedčený, že ak usúdil, 
že na toto miesto môže pozývať 
iných biskupov, má na to opod-
statnené dôvody.

Ako na vás zapôsobilo toto 
miesto, vizionárky, ľudia? 
Poznajú toto pútnické miesto 

(príp. iné na Slovensku) aj 
veriaci vašej eparchie?
Bol som veľmi milo prekvapený 
neobyčajnou krásou miesta, 
samotnej hory Zvir. Obdivoval 
som a ocenil už upravené a tiež 
novopostavené priestory. Je však 
samozrejmé, že na mňa najviac 
zapôsobila modlitbová atmo-
sféra na tejto púti. Je povzbu-
dením vidieť, ako sa v modlitbe 
zjednotí také veľké množstvo 
veriacich, ktorí sa zídu z rôz-
nych strán. Aj z našej eparchie 
bolo prítomných dvadsaťpäť 
pútnikov. Bola to prvá oficiálna 
púť veriacich z Mukačevskej 
eparchie a medzi pútnikmi 

boli aj traja naši kňazi – moji 
synkeli.

Postoj hierarchov Cirkvi vo 
vzťahu k nadprirodzeným 
zjaveniam je z pochopiteľ-
ných dôvodov veľmi opatrný. 
Aký je váš postoj k marián-
skym zjaveniam?
Cirkev je oprávnene kritická 
a veľmi opatrná vo vynášaní 
úsudkov o nejakých mimoriad-
nych udalostiach a zjaveniach. 
Ľudia môžu mať naozaj veľkú 
fantáziu a radi hľadajú senzácie. 
Ale najväčšia senzácia je, že Boh 
sa stal človekom. A potom tento 
Boh a človek − Boží Syn zomrel 
na kríži za mňa i za teba, za tvo-
je a moje hriechy. Pán Ježiš však 
nezostal v hrobe, ale na tretí 
deň slávne vstal z mŕtvych! 
V ňom je naše ospravedlnenie, 
on je náš pokoj. A teda všetko 
to, čo ma privádza k nemu, je 
dobré. Aj mariánska úcta má 
v konečnom dôsledku privádzať 
k Pánovi Ježišovi. Panna Mária 
povedala na svadbe v Káne 
posluhovačom výstižné slová: 
„Urobte všetko, čo vám povie” 
(Jn 2, 5). Na všetkých Cirkvou 
uznaných miestach zjavenia 
nám Panna Mária adresuje tie 
isté slová a hovorí nimi, aby sme 
počúvali jej Syna. Teda pravá 
mariánska úcta je Kristocen-
trická. Privádza jednoznačne 
k Pánovi Ježišovi.

26 | rozhovor

Spoza hraníc

6. septembra 2010 náš 
najosvietenejší bratislavský eparcha 

Peter Rusnák oslavuje svoje  
60. narodeniny. Pri tejto príležitosti 

mu v mene redakcie i v mene 
čitateľov Slova prajeme zdravie,  
dlhý život plný darov Presvätého 

Ducha, aby múdro a v láske 
spravoval celú našu cirkev a vždy 
a všade svojím slovom i príkladom ohlasoval Krista, Božie Slovo.

Živite	ľudije	na	blaho	svita	našomu	jepiskopu	mnohaja	lita!
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Ako biskup máte určite svoju 
víziu o budovaní miestnej 
cirkvi. Ako do tejto vízie 
zapadajú mariánske pútnic-
ké miesta? V čom vidíte ich 
prínos pre veriacich? Môžu 
osloviť aj mladšie generácie 
napriek tomu, že je to prejav 
tradičnej zbožnosti?
To, čo najviac potrebujeme, 
je nová evanjelizácia. O tom 
veľa hovoril  pápež Ján Pavol 
II. a Svätý Otec  Benedikt XVI. 
stvoril špeciálnu komisiu, ktorá 
sa má zaoberať evanjelizáciou 
nášho starého kontinentu. 
Do tejto novej evanjelizácie sa 
celkom prirodzene začleňujú 
aj mariánske pútnické miesta, 
kde sa ohlasuje Božie slovo, kde 
sa ľudia modlia, kde pristupujú 
k sviatosti zmierenia. Práve toto 
je typické aj pre Litmanovú. 
K sviatosti zmierenia tu skutoč-
ne pristupuje veľké množstvo 
ľudí každého veku. Tradičné 
veci prinášajú aj do nábožen-
ského života stabilitu a spolu 
s modernými prvkami vytvárajú 
kolorit života. Ale na druhej 
strane mnohé, čo považujeme 

za moderné, tu už dávno bolo, 
len sa na to pozabudlo. Ale 
najdôležitejšie je, že evanjelium 
nebude nikdy staré!

V tomto roku vaša eparchia 
prežíva Rok blahoslaveného 
Teodora Romžu. Aký bol dô-
vod na vyhlásenie tohto roka 
vo vašej eparchii?
Rok blaženého Teodora Romžu 
bol vyhlásený pri príležitosti ju-
bilea jeho narodenia. 14. apríla 
2010 uplynulo 99 rokov, a teda 
na budúci rok si pripomenieme 
jeho nedožitých okrúhlych 100 
rokov. Vyhlásený Rok bl. Teodo-
ra Romžu chceme zakončiť 28. 
júna 2011, na sviatok Prenesenia 
relikvií bl. Teodora. V tento 
deň si zároveň pripomíname 10 
rokov od jeho beatifikácie, teda 
vyhlásenia za blahoslaveného.

Ako konkrétne sa Rok blaho-
slaveného Teodora Romžu 
premietne do života epar-
chie? Čo od toho ako biskup 
očakávate?
Počas celého roka na konci kaž-
dého mesiaca poputujú jeden 

alebo dva dekanáty do našej 
katedrály v Užhorode, kde sú 
uložené relikvie (po cirkevnosl. 
mošči) blahoslaveného Teo-
dora. Tretí augustový víkend 
(tento rok 20. – 22. augusta) 
sa už tradične koná pešia púť 
z Chustu do Veľkého Byčkova, 
rodiska blahoslaveného Teodo-
ra. Pred ukončením tohto roka 
plánujeme usporiadať vedeckú 
historickú konferenciu veno-
vanú životu, dielu a posolstvu 
nášho blahoslaveného. Mám 
veľkú nádej, že hlbšie pozna-
nie jeho života a mučeníctva 
nám pomôže viac si ceniť dar 
viery. Ale hlavne dúfam, že 
nás jeho príklad povzbudí, aby 
sme hlbšie a úprimnejšie žili 
náš každodenný život s Pánom 
Ježišom.

Vnímate geografickú a his-
torickú spriaznenosť našich 
eparchií s Mukačevskou 
eparchiou?
Samozrejme. A chcem sa aj tou-
to cestou poďakovať všetkým 
čitateľom Slova, ktorí nám 
pomáhajú nielen modlitbou, ale 
aj materiálne. Sme veľmi vďační 
hlavne za podporu pri stavbe 
našich chrámov. Od roku 1992 
bolo postavených už 145 nových 
cerkví a kaplniek, kde sa dnes 
môžu konať bohoslužby. Nate-
raz máme rozostavaných viac 
ako 60 nových chrámov a vyše 
30 fár. Akákoľvek pomoc je 
stále potrebná. Pán Boh zaplať 
všetkým!

za rozhovor ďakuje  
Dada Kolesárová

snímky: M. Žarnayová
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Vystavovali 
umenie  
Východu
Časť fotografického a do-
kumentačného materiálu 
o stredovekých chrámoch 
a kláštoroch na území 
Bulharska a Macedónska 
predstavuje výstava Zacho-
valá	posvätnosť	otvorená 
27. júla v Múzeu vo Svätom 
Antone. Materiál zozbierali 
pracovníci Centra pre slo-
vansko-byzantské výskumy 
profesora Ivana Dujčeva 
pri Sofijskej univerzite sv. 
Klementa Ochridského. Vy-
stavované maľby zo 14. – 17. 
stor. svedčia o synkretizme 
tradičných a inovačných 
ikonografických prístupov.

Kresťanské chrámy sa 
v 14. stor. tešili podpore 
vládcov balkánskych štátov. 
Vznikli tak jedny z naj-
lepších ukážok východnej 
monumentálnej maľby. 
Neskôr sa stavbe a maľo-
vaniu chrámov a kláštorov 
venovalo hlavne miestne 
obyvateľstvo. Majstri čerpa-
li z námetov zo 14. stor., ale 
aj z nových tendencií v ta-
lianskom a krétskom umení 
Východu. Výstava sa konala 
v spolupráci s Veľvyslanec-
tvom Bulharskej republiky 
v SR, Bulharským kultúr-
nym inštitútom v Bratislave 
a Národnou radou SR a bola 
súčasťou série výstav pri 
príležitosti regionálnej časti 
festivalu Capalest.

(TASR)

kultúra
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Vrátim sa k času, keď som bol zamilovaný. Čo myslíte, kedy som sa 
zamiloval do svojho dievčaťa? Boli sme kamaráti a rozprávali sme 
sa. Nikdy mi nenapadlo, že by sme sa mohli dať dohromady. No 
a keď sme sa tak rozprávali, naraz povedala: „Maroš, som rada, že 
som žena. Chcela by som, aby si vedel o tom, že som hrdá na to, že 
som žena“. Pozrel som sa na ňu a uvedomil som si, aká je pekná. Keď 
prijala to, že je žena, stala sa pre mňa neodolateľná. Keď žena chce 
byť ženou, chce byť aj muž mužom. Vedľa správnej ženy chce byť muž 
správnym mužom. Žena nemá víťaziť nad mužom svojimi svalmi, ako 
je to zobrazené v mnohých filmoch. Príde žena v kanadách so samo-
palom. Vbehne, vykopne dvere a začne strieľať. Dá pod zuby dvojmet-
rovému chlapovi. Vtedy si vždy pomyslím, že je to hlúposť. Na to sa 
nemôžem pozerať. Je to odporné.

Keby som sa opýtal žien: 
„Chcela by si mať muža, 
čo si nalakuje nechty, 

zoberie pilníček...?“ Fuj! Tak to 
je škaredé – zoženštený muž! 
Ani normálny muž nechce 
zmužštenú ženu. To si uvedom, 
žena. Toto normálny muž 
nehľadá. Mal som spolužiač-
ku, ktorá bola kočka. Veľmi 
pekné dievča. Napriek tomu 
nie je dodnes vydatá. Keď prišla 
medzi nás chlapcov, v ústach 
mala cigaretu, zahrešila si... Aj 
sme ju vzali medzi seba a mali 
sme z nej srandu. Dodnes 
sa nevydala. Normálny muž 
toto nehľadá. On hľadá to, čo 
nemá. Čo to je? To, čo je naj-
krajšie na žene. A čo je na nej 
najkrajšie? Ženskosť. Keď je 
žena ženou, stáva sa pre muža 
magnetom. Mal som aj inú 
spolužiačku. Bola skromnejšia, 
ale všetci chlapci za ňou „šaleli“. 
Priznám sa, že aj ja. Čo bolo 
na nej také príťažlivé? Po ro-
koch to viem – jej ženskosť. 
Prijala to, že je žena. Nedajte si, 
ženy, vymeniť za titul magister 
najväčšiu hodnosť matky.

Svätý Jozef bol prototypom 
správneho chlapa. Nebol to 
hocijaký diletant, ktorý ide 
z Nazareta a len tak s tehotnou 
manželkou blúdi. V Nazarete 
mal všetko pripravené, ale 
poslúchal Boží plán. A Boh 
dal cez neho všetkým mužom 
lekciu pokory. Keď šiel Jozef 
do Betlehema, Mária mala 
tesne pred pôrodom. Nekričala: 
„Rob niečo! Si neschopný muž! 
Ja som Božia Matka. No rob 
niečo!“ Koľkokrát žena práve 
takto sužuje muža. Toto Mária 
nerobila. Jozef našiel za Betle-
hemom len takú maštaľ. Nemal 
na výber. Musel to tam vyčistiť, 
ale stále to bola len maštaľ. 
Muž, dobre počúvaj – ženu si 
Boh vybral na to, aby z maštale 
spravila chrám. Nie teba, aj keď 
si hlava. Žena porodila do maš-
tale lásku. A žena z maštale 
spravila chrám. Prvý a najkrajší. 
Tvoja manželka môže urobiť to, 
čo ty nemôžeš. Boh stvoril ženu 
na to, aby spravila z maštale 
chrám. Z ktorej maštale? Z kaž-
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dej: v škole, v úrade, vo fabrike, 
na ulici... Podstata materstva je 
rodiť. A čo rodiť? Lásku.

Sú tri druhy materstva: 
duchovné (zasvätená osoba), 
telesné (v rodine) a to, keď 
žena nie je ani zasvätená, ani 
vydatá, ale je matkou tam, kde 
žije. Jedno z tých troch mater-
stiev je pre každú ženu. Žena 
nebude šťastná, kým nebude 
matkou. A podstata materstva 
je rodiť. Rodiť lásku. Toto má 
urobiť tvoja manželka a ty muž 
ju máš chrániť, aby robila to, 
na čo ju Boh stvoril. Okrem 
rodenia detí má žena dojčiť. 
Moje matky s deťmi v inštitúte 
nechcú dojčiť. Nerozumel som 
tomu. Vraveli, že to má nejaký 
vplyv na postavu. Išiel som teda 
za známym primárom: „Pán 
primár, má dojčenie nejaký 
vplyv na ženu, na jej postavu?“ 
„Ale čo ste, pán farár! Kdeže. 
Práve naopak. Keď žena dojčí, 
vytvára sa nádherný zväzok 
medzi dieťaťom a matkou.“ Ale 
viete, tie moje matky zoberú 
Bebu alebo Sunar. Keď im dajú 
najesť o šiestej, do dvanástej 
majú pokoj, lebo dieťa spí. To, 
že má potom tráviace prob-
lémy, ich už nezaujíma. Áno, 
keď žena dojčí, musí oveľa viac 
k dieťaťu vstávať. Koľko ju to 
stojí... Je vyčerpaná. Ale dáva 
niečo zo seba. To, čo nemôže 
dať muž. Dáva zo seba lásku. 
Žena, nemáš len porodiť lásku, 
máš ju aj udržiavať. Niečo ťa 
to stojí. Ten známy primár mi 
ešte povedal: „Pán farár, deti by 

nemali kopu alergií, keby ženy 
dojčili. V materinskom mlieku 
je toľko protialergických látok!“

U mňa v inštitúte rodila jedna 
14-ročná matka. Najprv chcela 
potrat, potom sme to „uhrali“ 
na adopciu. Tak som sa trápil, 
čo bude s dieťaťom. Mám však 
v inštitúte jednu zasvätenú ses-
tru, ktorá mi povedala: „Neboj 
sa nič. To nechaj na mňa.“ Mys-
lím si: Čo môžem nechať na ňu, 
keď dieťa ide na adopciu? A to 
hneď po pôrode a  matka ho 
nesmie vidieť. Predstavte si, tá 
sestra prišla tam a pri pôrode 
zobrala tú malú, čo sa narodila, 
a hneď ju priložila k matke. 
Na to matka povedala: „A ne-
dám!“ Dieťa v nej prebudilo 
materinský cit. Bolo to krásne. 
Slzy sa mi tlačili do očí. Nedajte 
sa, ženy, vtlačiť do chorej eman-
cipácie.

Pred časom k nám z Belgicka 
prišli Belgičanky. Boli tenké ako 
špáradlá. Povedali mi: „Mari-
án, my sme na západe troška 
ďalej ako vy. Sme rovnocenné 
s mužmi. Chceme robiť to, 
čo muži.“ „Na stavbe?“ „Hej.“ 
„Všetko?“ „Hej.“ Dobre, mys-
lím si, na teoretika je najlepší 
praktický príklad. „Dobre. 
To, čo hovoríte, dievčatká, si 
vyskúšame v praxi.“ A ony, že 
sú pripravené. Uvidíme. Kopali 
sme kanál. Každému z chlapcov 
som rozmeral po tri metre, dal 
im krompáč a lopatu. „Dievčatá, 
nech sa páči.“ A rozmeral som aj 
im po tri metre... Myslel som si, 
že prasknem. Všetci chlapi sme 

sa pozerali cez okno a smiali sa. 
Taká chudá Belgičanka, jazyk 
mala zaseknutý medzi zubami, 
nohy do x... nevedeli sme, či ona 
kýva s krompáčom, alebo on 
s ňou. Doobeda boli z emanci-
pácie vyliečené. Prišli na obed 
a rozvalili sa: „Marián, nevlá-
dzeme.“ Mali krvavé mozole. 
„Nie, nie, dievčatká, kanál treba 
dokopať.“

Aha! Boh vás na toto nestvo-
ril, ženy, aj keď to hlása dnešný 
liberalizmus. Žena nevyhrá nad 
mužom svalmi alebo rozumom. 
Má jedinú dovolenú zbraň, 
ktorou môže vyhrať – 
srdce. Ak žena vyhrá 
nad mužom srdcom, 
muž nie je porazený, 
ale pozdvihnutý. 
A nielen on, ale spolu 
s ním celá rodina 
a spoločnosť. Mrav-
nosť spoločnosti 
udržiavajú ženy. 
Koľko žena dovolí, 
toľko muž vezme. So 
ženou stúpa aj klesá 
mravnosť. Najlepšia 
nádoba na lásku je 
ženské srdce. Muž 
je ten, ktorý sa chce 
napiť, žena je tá, ktorá 
sa dáva napiť. Žena sa 
má podriadiť mužovi. 
Nie preto, že to pove-
dal farár zo Žakoviec, 
ale preto, že je to 
v Božom pláne. Ak sa 
žena nechce podriadiť 
mužovi (môže byť aj 
taký prípad), nech 

sa nevydáva. Keď sa nechcem 
podriadiť biskupovi, prečo by 
som mal ísť za kňaza? Budem 
zlý kňaz. My s biskupom sme 
ako manžel s manželkou. 
Biskup je ako muž a kňaz ako 
žena, ktorá musí poslúchnuť, 
keď chce požehnanie. Žena 
nie je menej, keď sa podriadi 
mužovi (aj keď je menej svätý, 
aj keď je menej múdry) okrem 
hriechu. n

Marián Kuffa
(z homílie na púti mužov 

v Hrabskom)
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Ako sa človek otvára pre kliatbu 1

Je to možné dvomi spôsobmi. Hriechom 
– to znamená, že Kristus nie je stre-

dobodom jeho života, alebo psychickým 
oslabením, zranením. Často sa stretneme 
s ľuďmi, ktorí sú veľmi dobrí. Ale pretože 
sú plní strachu, môžu absorbovať oveľa 
viac negativity ako ľudia, ktorí nie sú ustrá-
chaní. Preto v našom živote treba vnútorné 
uzdravenie. Ak sa však nebojíme a ak je 
Kristus stredobodom nášho života, potom 
nám nemôže uškodiť žiadna kliatba.

Vo Svätom písme nachádzame viac ako 
tristokrát výzvu: „Nebojte sa“. V tom duchu 

nás vyzýva aj apoštol Jakub: „Podriaďte 
sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde 
od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži 
k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite 
si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ“ 
(Jak 4, 7 – 8).

Čo máme teda robiť, keď vieme, že 
niekto na nás uvalil kliatbu? V prvom 
rade sa nebáť, pretože strach je znakom 
slabej dôvery v Boha a jeho ochranu. Ďalej 
nesmieme mať záľubu v nejakom hriechu 
a zotrvávať v ňom, lebo nás to robí zrani-
teľnými. Potom sa treba zveriť do Božích 

rúk, odpustiť tomu, kto nám to spôsobil, 
a modliť sa za neho s láskou. Akákoľvek ne-
návisť a pomstychtivosť by nás otvárali pre 
pôsobenie zla. Veď aj Ježiš povedal: „Ale 
vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte 
svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás 
nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, 
a modlite sa za tých, čo vás potupujú! (Lk 
6, 27 – 28).“ Je dobré každý deň sa v modlit-
be prikrývať krvou Ježiša Krista.

Damián Saraka

varovanie
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Zrelý animátor vie 4 
ĽUDIA CHCÚ MAŤ ÚSPECH.
POMÔŽ IM ZVÍŤAZIŤ.
Kľúčový princíp: Choď a pomôž ľuďom dosiah-
nuť ich ciele. Víťazstvo má tisíc otcov, porážka 
je sirota. Každý chce byť súčasťou tímu, ktorý 
víťazí a dosahuje svoje ciele. Toto vodcovia po-
skytujú druhým.

„Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: 
za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu, 
a keď padnú, jeden zdvihne druhého...“(Kaz 4,9 
– 10)

ĽUDIA TÚŽIA PO VZŤAHOCH.
POSKYTNI IM SPOLOČENSTVO.
Kľúčový princíp: V kontakte s ľuďmi praktizuj 
princíp 101 percent – nájdi 1 percento toho, čo 
máš s druhým človekom spoločné, a venuj tomu 
100 percent svojej pozornosti.

Boh nikdy nezamýšľal, aby sme na svojej 
kresťanskej ceste boli sami. Celé Božie slovo je 
o spoločenstve.

„Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všet-
ky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním 
všetky údy.“ (1 Kor 12, 26)

ĽUDIA HĽADAJÚ VZORY, KTORÉ BY
MOHLI NASLEDOVAŤ. BUĎ PRÍKLADOM.
Kľúčový princíp: Ľudia robia to, čo vidia. Príklad 
zo života: Nasledovníci Františka z Assisi sa 
pýtali, čo majú robiť, keď pôjdu do ulíc slúžiť 
druhým. Svätý František im radil: „Vždy kážte 
evanjelium a ak je to nutné, používajte slová.“

„Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem 
Krista.“ (1 Kor 11, 1)

Prevzaté z prílohy Zrelosť  
časopisu Nahlas (2007/5)
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Mladík odišiel šťastný,  
lebo bol veľmi bohatý
Ruky plné podpisov, v te-

lefóne niekoľko nových 
čísel, oči plné sĺz, v náru-

čí človek, ktorého som predtým 
nepoznal, v srdci vďačnosť 
a nutkanie povedať všetkým, že 
Boh sa ma tu dotkol, a v hlave 
neodbytná myšlienka na to, 
že už zajtra musím ísť preč 
a strach, či to všetko, čo som tu 
dostal, vydrží...

Spoznávaš to?
Myslím, že mnohí z vás, 

ktorí ste sa zúčastnili na letných 
stretnutiach mládeže, poznáte 
tieto príznaky veľmi dôverne. 
Poznáte ten pocit, keď ste prišli 
domov a nevedeli sa rozhodnúť, 
či sa najprv zrútiť do postele 
a dospať všetko, čo ste za po-
sledný týždeň prebdeli so super 
ľuďmi, alebo zapnúť počítač 
a čím rýchlejšie si ich pridať 
na Facebook. Poznáte ten pocit, 
keď ste si prečítali niečí status 
typu „Juskova 4ever“ alebo „ľu-
dia, chýbate mi“ a vy ste hneď 
klikli na „páči sa mi to“, lebo to 
bolo presne to, za čím pišťalo aj 
vaše srdce.

Ako sa ten pocit volá? Doja-
tie? Nostalgia? Smútok? Ak sa 
tvoje pocity dajú vyjadriť týmito 
slovami, tak stoj! Zastav sa 
a porozmýšľaj.

O čom to stretnutie vlastne 
bolo? – O mladíkovi, ktorý sa 
pýtal Ježiša, čo má robiť.

Kto je ten mladík? – Predsa ja.
A čo povedal Ježiš? – Poznáš 

prikázania...
Tvoja odpoveď? – Poznám. 

Dokonca som si svoje poznanie 
na stretnutí prehĺbil a znova si 
pevnejšie zaumienil plniť ich.

Čo na to Ježiš? – Predaj všet-
ko, čo máš, rozdaj chudobným 
a nasleduj ma.

Tvoja odpoveď? – Spoznával 
som svoje „bohatstvo“, rozhodol 
som sa vzdať niektorých vecí.

A záver? – Mladík odišiel 
smutný. Aj ja som smutný.

Kde sa stala chyba? Ako to, že 
prežívam smútok? Niečo som 
azda nepochopil? Čo vlastne 
znamená to „rozdaj“? Alebo 
mám doslova všetko dať preč 
a ísť do kláštora?

Musíme sa vrátiť k Ježišovi.

V prvom rade si všimnime, že 
Ježiš skôr, ako povedal mladí-
kovi tú „osudnú“ vetu, pozrel 
sa naňho s láskou (porov. Mt 
10, 21). On sa tak na neho díval 
po celý jeho život. Veď aj jeho 
veľké bohatstvo bolo prejavom 
tejto Božej lásky a požehnania. 
A teraz sa Ježiš na neho chvíľku 
díva. To nie je len pohľad – je to 
odovzdávanie hojnej lásky a po-
žehnania. Otázka je, či mladík 
tento pohľad vnímal. Či sa ich 
pohľady stretli. Či pochopil, že 
všetko bohatstvo a požehnanie, 
ktoré doteraz zakusoval, je ni-
čím v porovnaní s momentom, 
keď sa ho Ježiš dotýkal svojou 
láskou. Či pochopil, že pozvanie 
nasledovať Ježiša mu takéto do-
tyky lásky zabezpečí už navždy. 
Že ostane už navždy pri zdroji 
všetkého. Možno mladík vtedy 
rozmýšľal o požehnaní, ktorého 
sa mu po celý život dostávalo. 
Možno zavrel oči a v duchu 
ďakoval Bohu, ktorý mu to 
všetko dal. Ostal ako dievčina, 
ktorá je smutná, lebo kytica, 
ktorú dostala od svojho milého, 

vädne, a namiesto toho, aby 
mu otvorila dvere a dostala veľa 
ďalších a krajších darov, sedí 
s vyschnutou kyticou v srdci.

A čo my? Ježiš sa pozerá aj 
na nás s láskou. Vždy sa tak 
díval. Aj všetko to, čo sme 
dostali na letnom stretnutí, bolo 
prejavom tejto lásky. Podstatné 
je, či zavrieme oči a budeme 
nostalgicky spomínať, v lepšom 
prípade aj ďakovať za to, čo 
bolo, alebo sa pozrieme na Ježi-
ša znova. To, na čo spomíname 
s radosťou, sa opäť stane skutoč-
nosťou. Láska nám dá pochopiť, 
že veci, ktoré sme zažili, dary 
a požehnania, ktoré sme prijali, 
nie sú definitívne. Definitívna 
je láska, ktorá to dala a ktorá dá 
ešte viac.

Vari Ježiš chce, aby sme boli 
chudobní? Nie! On dáva seba 
samého, zdroj všetkého požeh-
nania a bohatstva, ktoré sú samy 
osebe v porovnaní s ním len 
malým chvíľkovým darčekom.

Prajem vám doširoka otvore-
né oči, ktoré sa stretnú s Ježišo-
vým pohľadom, a veľké srdce, 
aby prijalo čo najviac lásky 
a radosti. A tiež jazyk dostatoč-
ne obratný na to, aby tú krásu 
vylievajúcu sa zo srdca vedel 
vyjadriť. n

Ján Zubko

anima škola

KUPÓN SMAJLÍK Prešov

Hurbanistov 3

Káva 1+1 zadarmo

Internet a WIFI 

zadarmo
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Neopustím ho
Mám 52 rokov. Narodil 

som sa v jednoduchej 
katolíckej rodine. 

Moji rodičia boli dobrí, spra-
vodliví a nábožní. Ani za čias 
komunizmu nezapredali 
svoju vieru za kariéru alebo 
iné výhody. Od detstva som 
chodil miništrovať, pristupoval 
som k sviatostiam – ale teraz 
sa mi zdá, že to bolo všetko iba 
na pohľad. V skutočnosti bola 
moja viera iba povrchná. Vo 
svojom vnútri som neprijal Je-
žiša za svojho Pána, nebol som 
ochotný podriadiť sa mu.

Po skončení základnej školy 
som išiel študovať na stavebnú 
priemyslovku a začal som bývať 
v internáte. Tu som pomaly 
začínal s alkoholom a s ľahšími 
drogami – s liekmi. Začal som 
chodiť po fuškách, brigádach. 
Zvykal som si túlať sa po meste 
v nočných hodinách, po reštau-
ráciách, baroch. Do života mi 
pribúdali kamaráti so zlou 
povesťou. Sám som sa začal 
vulgárne správať. Postupom 
času som začal zvyšovať dávky 
piva, alkoholu, cigariet. Pod ich 
vplyvom som bol agresívnejší, 
začali sa konflikty s políciou. 
Nedokázal som sa ovládať, 
kontrolovať svoju povahu.

Po vojne som šiel pracovať 
na západné Slovensko. Tam 
som si vyslúžil svoj prvý pod-
mienečný trest. Neskôr som 

sa dostal na niekoľko rokov 
do väzenia. Po návrate som bol 
ešte agresívnejší a do života mi 
vstúpili zbrane, krádeže, lúpeže 

a bitky. Bola to príprava na cestu 
späť do väzenia. Na veľa rokov.

Počas väzenia som si za-
čal uvedomovať, čo zlé som 
napáchal, ako veľmi som ublížil 
rodine, mojej mame. V tichu 

a samote som začal spoznávať 
svoje poblúdenie a svoj pred-
chádzajúci život. No musel som 
prejsť dlhými rokmi väzenia, 

dlhým prehováraním mojej 
mamy, aby som s ňou navštívil 
Litmanovú a Žakovce. Aby som 
spoznal, že Pán Ježiš prišiel 
na tento svet nie pre spravodli-
vých, ale pre nás hriešnikov.

Prešlo už viac ako 13 rokov 
odvtedy, čo som po prvýkrát 
vystúpil na horu Zvir v Litma-
novej. Po návrate z väzenia 
ma tu zobrala moja mama. Aj 
keď s nechuťou a zlosťou som 
sa  nakoniec na prosbu mo-
jej mamy rozhodol ísť s ňou. 
Bola pekná februárová nedeľa, 
všade veľa snehu. Vošli sme 
do izbičky zjavení, kde sme sa 
spolu modlili. Mal som v srdci 
zvláštny pocit a po svätej spo-
vedi som cítil obrovskú radosť, 
že som poslúchol moju mamu 
a šiel som s ňou do Litmano-
vej. Tá krásna liturgia, ruženec 
a piesne, ktoré sa tam spievali 
– to všetko ma hlboko dojalo. 
Po skončení obradov sa začali 
pútnici rozchádzať. Celý ten čas 
som stál pod krížom a pozeral 
sa smerom k izbičke na obraz 
Božej Matky. Ľudia už z hory 
odišli, ale ja som tam stál ako 
prikovaný. Po tvári mi stekali 
slzy. Mal som úžasný pocit 
a zároveň takú pokojnú myseľ 
ako dávno nie. V hlave sa mi 
premietol môj dovtedajší život 
a ja som si vtedy sľúbil, že tam 
zostanem. Že to miesto už 
neopustím.

Ďakujem Bohu a Márii, že 
po trinástich rokoch nemám 
na hore Zvir vymeškaný ani 
jeden mesiac. n

Jožo
snímka: M. Žarnayová

svedectvo | 31

Sýtil ich medom zo skaly

Už starovekí Egypťania, Gréci a Rimania 
vedeli o konzervačných, liečebných, 

ako aj skrášľujúcich účinkoch medu. 
Izraeliti považovali med za jednu z naj-
dôležitejších vecí pre život (Sir 39, 31). 
V biblických dobách bol med obľúbenou 
a vyhľadávanou pochúťkou. Nachádzal 
sa v skalných rozsadlinách, v jaskyniach, 
v dutinách stromov, v hustých porastoch, 
v judskej púšti. Včely lákali z úľa pískaním 
alebo šeptaním, aby med mohli nerušene 
vybrať. Med predstavoval vhodný dar, cen-
nú zásobu a exportnú surovinu. Používal sa 

pri pečení koláčov, ale nesmel sa pridávať 
do žiadneho pokrmu obetovaného Pánovi, 
pretože sa používal v pohanskom kulte. 
Patril však medzi desiatky a prvotiny.

Príslovia hovoria o mede ako o výbor-
nom sladidle: „Jedz, syn môj, med, lebo je 
dobrý, a medu samotok je sladký tvojmu 
podnebiu“ (24, 13). Med ako najsladší zo 
sladkostí je súčasťou mnohých obrazných 
vyjadrení vo Svätom písme. Žalmista 
vyjadruje, že Pánove výroky sú „sladšie ako 
med, než medové kvapky z plástu“ (19, 11). 
Sirachovec k sladkosti medu prirovnáva 

vlastnenie múdrosti (24, 27). Sladká ako 
med v ústach je pamiatka svätého a boha-
bojného človeka (Sir 49, 2). Láskavé slová 
sa prirovnávajú k plástu pretekajúceho 
medom (Prís 16, 24).

Žalmista hovorí o predivnej Pánovej 
starostlivosti o svoj ľud, pre ktorý Boh 
zázračne vyvádza med zo skaly, aby ho 
nasýtil (81, 17). Asi najčastejšie sa med 
spomína v obraze zasľúbenej zeme. Božie 
slovo o nej hovorí ako o zemi oplývajúcej 
mliekom a medom.

Marica Kipikašová

slovo o biblii
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Daniel, ktorý je hlavnou 
postavou knihy, ako 
mladý Žid zo šľachtic-

kého rodu je v roku 606 pred 
Kristom odvedený do babylon-
ského zajatia. Babylonský kráľ 
Nabuchodonozor vydal pri za-
jatí nariadenie vybrať spomedzi 
mladíkov Izraela takých, ktorí 
majú vznešený pôvod, sú pek-
ného výzoru, oplývajú prirodze-
nou múdrosťou a znalosťami, 
aby boli poradcami v kráľových 
službách. Daniela si teda mô-
žeme predstaviť presne podľa 
slov tohto kráľovho príkazu. Bol 
vychovávaný priamo na krá-
ľovskom dvore, aby si osvojil 
babylonskú kultúru, a dostáva 
meno Baltazár. Stáva sa proro-
kom až v babylonskom zajatí 
a jeho služba proroka je darom 
od Boha nielen pre Židov, ale 
aj pre pohanský Babylon a pre 
samotných panovníkov, ktorí 
Izrael držali v zajatí.

Povolanie proroka
V Biblii sledujeme často práve 

túto schému: Izrael sa odkloní 
od Jahveho, začne uctievať 
pohanských bohov a nastáva 
úpadok. V Izraeli niet proroka, 
sudcu, chýba Božie slovo, ľud sa 
stáva korisťou okolitých náro-
dov, prichádza zajatie. A práve 

po týchto udalostiach sa u ver-
ných z Izraela začína prejavovať 
Božie pôsobenie: múdrosť, vi-
denie, proroctvo, zázrak. Takto 
je povolaný za proroka aj Daniel 
ako jeden z verných, ktorý vy-
znáva vieru v jediného pravého 
Boha napriek ťažkým skúškam 
a úkladom. Vykladanie snov, 
rozlúštenie záhadného nápi-
su, odhaľovanie zločinov mu 
pomáhajú prežiť, potvrdzujú 
pravosť jeho viery a zachraňujú 
nevinných pred smrťou. Kniha 
proroka Daniela podáva o tom 
svedectvá v príbehoch, ktoré 
rozpráva, a okolnosti, v ktorých 
sa Daniel ocitne, poukazujú až 
na vyhrotené situácie. Vždy ide 
o otázku života a smrti a v ko-
nečnom dôsledku o otázku, 
ktorý boh je naozaj bohom.

Babylon
Pohanské mesto. V Biblii 

často spomínané ako symbol 
hriechu, bezbožnosti, pýchy. 
Ale v podstate ide o mesto 
a ľudí veľmi „nábožných“, 
ktorí sú viazaní úcte k svojim 
božstvám, oddaní modlám – 
bohom zo zlata, kameňa, kovu, 
dreva. Je to ľud s „prirodzenou 
nábožnosťou“, ktorý má svoju 
modlu – boha na všetko. Má 
boha vojny, boha na úrodu, 

boha plodnosti... V babylon-
skom zajatí prichádza čas, keď 
panovník vydá príkaz, ktorým 
majú aj Židia prijať a uznať 
týchto pohanských bohov – 
klaňať sa zlatej soche, obetovať 
pokrmy bohu Bélovi a pod. 
Daniel a jeho druhovia, ktorí 
sú v knihe známi ako traja mlá-
denci, sa odmietnu klaňať soche 
a v situácii istej smrti vyznávajú 
vieru v jediného Boha Izraela. 
Vtedy sa ukazuje, aký je rozdiel 
medzi prirodzenou nábožnos-
ťou, ktorá je často založená len 
na strachu, plnení si nejakých 
náboženských praktík, obradov 
a povinností, a medzi skutoč-
nou vierou v Boha. Skutočná 
viera v Boha sa prejaví predo-
všetkým v dôvere Bohu.

Tento rozdiel je podstatný aj 
v kresťanstve. Niekto je nábož-
ný, lebo robí nejaké náboženské 
úkony. To ešte neznamená, 
že ten človek má skutočnú 
vieru a vzťah s Bohom. To sa 
ukáže v situáciách smrti, akú 
vieru človek vlastne má, čomu 
verí, o čo sa opiera jeho život. 
V staroveku boli všetci veľmi 
náboženskí. Aj ľudia, ktorí 
sa obracali na kresťanstvo, 
boli veľmi náboženskí. Kniha 
proroka Daniela má v sebe 

práve toto posolstvo. Ukázať, 
ako vyzerá veriaci človek, ktorý 
žije vieru v Boha v bezbožnom 
svete a čo spôsobuje dôvera 
v Boha v skúškach, v ktorých 
sa človek nachádza. V knihe je 
opísaný príbeh troch mláden-
cov, ktorí sú poviazaní a hodení 
do ohnivej pece. Je to ich trest, 
lebo neuposlúchli príkaz kráľa 
a neklaňali sa zlatej soche. Pec 
bola rozpálená tak, že plameň 
ohňa zabil aj chlapov, ktorí 
do nej hádzali troch mláden-
cov. Ale deje sa čosi zvláštne. 
Spolu s nimi stojí v plameňoch 
akási štvrtá postava. Súčasní 
biblisti hovoria, že tento príbeh 
je pravdepodobne nehistoric-
ký. Nám ide jedine o obraz, 
ktorý vyjadruje. Mládenci stoja 
uprostred ohňa nedotknutí 
a spievajú hymnu chvály na česť 
Pána Boha. „Či sme nehodili 
troch mládencov do pece? Čo 
tam robí štvrtá osoba?“ pýta sa 
Nabuchodonozor (porov. Dan 
3, 91 – 93). To je anjel, ktorý ich 
stráži a ochraňuje v plameni. To 
je kresťanstvo.

Páliace plamene
Kresťan je človek, ktorý sa 

tak ako každý druhý nachádza 
vo svete, kde je plameň kríža, 
utrpenia, ktorý páli každého 
človeka. Zatiaľ čo plameň 
iných ľudí páli, s kresťanom sa 
deje to, čo videl začudovaný 
Nabuchodonozor, ktorý odsúdil 
troch mládencov na upálenie. 
Kázal otvoriť pec, aby sa na nich 
pozrel, ale oni neboli spálení. 
S kresťanom sa nezaobchádza 
lepšie ako s inými ľuďmi. Aj 
jemu sa rodia postihnuté deti, 
stane sa mu na ulici nehoda, zo-
miera na rakovinu. Aj kresťano-
vi sa stane, že dieťa ujde z domu 
alebo má svokru, či prácu, ktorá 
je neznesiteľná. Toto sú plame-
ne, ktoré pália všetkých ľudí.

Ale kresťan je ten, ktorý – 
na rozdiel od prirodzenej ná-
boženskosti – vie, že je pri ňom 
štvrtá osoba – zmŕtvychvstalý 
Ježiš Kristus, ktorý v ňom žije 
a ktorý spôsobuje, že kríž stráca 
svoj osteň. „Už nežijem ja, ale 

32 | bIblIa

S Bohom v bezbožnom svete. Postava proroka Daniela, podľa kto-
rého je pomenovaná prorocká kniha Biblie, rieši práve túto tému – 
ako žiť vieru v Boha v bezbožnom svete.

Prorok Daniel
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vo mne žije Kristus,“ hovorí sv. 
Pavol (Gal 2, 20). Kríž neprestal 
byť krížom, plameň neprestal 
byť plameňom, iba stratil svoj 
osteň. Už neničí človeka.

Normálne kríž a utrpenie 
láme ľudí, ale kresťan v kríži 
nachádza život, pretože je 
v ňom prítomný zmŕtvychvstalý 
Ježiš Kristus. On spôsobuje, že 
kresťan vo svete, v ktorom žije 
– či je to v komunizme, či je to 
v kapitalizme, v Somálsku, či 
na Slovensku – zvelebuje Boha, 
lebo vie, že všetko je dobré 
a sväté, pretože všetko pochá-
dza od Boha. Tak, ako sa táto 
skúška pre troch mládencov 
stala príležitosťou stretnutia 
s Bohom, tak kresťania pocho-
pili, že kríž sa stal miestom 
najhlbšieho stretnutia s Bohom; 
stal sa miestom, kde možno 
zakúsiť Božiu spásu. Vtedy sa 
všetko stáva dobrým, vtedy sa 
človek aj na chorobu začína 
pozerať inými očami. Vtedy za-
čína vidieť rôzne neúspechy ako 
jazyk, ktorým sa mu Pán Boh 
prihovára, ako reč jeho lásky, 
ktorou mu chce niečo povedať.

V jame
Podobný motív má aj udalosť, 

keď je Daniel hodený do jamy 
plnej levov a je zázračne uchrá-
nený pred smrťou. Noc, ktorú 
tam strávil, nápadne poukazuje 
na prechod zo smrti do života 
a svedectvo v prospech Boha, 
ktorý zachraňuje a vyslobo-
dzuje, robí znamenia a zázraky 
na nebi i na zemi (porov. Dan 
6, 28). Kniha proroka Daniela 
je vôbec prvou knihou Starej 
zmluvy, ktorá otvorene hovorí 
o vzkriesení a stala sa posol-
stvom nádeje a silnou oporou 
pre Židov, ktorí podstúpili 
mučenícku smrť za vieru počas 
prenasledovania (porov. Mach 
7, 9.11.14.23.29).

Jediný živý
Z hľadiska súčasnosti je 

zaujímavý aj príbeh o baby-
lonskom bohu Bélovi. Každý 
deň mu Babylončania priná-
šali množstvo jedla, ktoré mu 
v chráme obetovali. Pritom 
očakávali skrze neho mocnú 

ochranu, istotu a požehnanie 
za svoju štedrosť. Išlo však len 
o dômyselný podvod, ktorým 
pohanskí kňazi a ich rodiny zís-
kavali cenné dary, ktoré v noci 
ukradli, zjedli a popili. Daniel 
odhalil kráľovi toto klamstvo 
a oslávil Boha Izraela. Tento 
príbeh v súčasnosti pripomína 
mnohé spôsoby zavádzania 
ľudí s peniazmi. Veď či peniaze 
nie sú na čele všetkých mo-
diel tohto sveta? Či im človek 
nepriznáva najvyššiu hodnotu? 
V peniazoch vidí svoju istotu, 
život, ktorý si predstavuje podľa 
svojich chúťok. Koľko toho 
obetoval a ešte obetuje svojmu 
bohu z kovu a o koľko prichá-
dza a ešte len príde, ak bude 
dôverovať viac ľuďom, bankám, 
mamone, ako Bohu?! Prorok 
Daniel je v knihe vyobrazený 

ako ten, ktorý je požehnaný 
oveľa viac ako všetci, a to pre 
vieru, ktorú vyznáva za každých 
okolností. Jeho postoj zachra-
ňuje aj pohanských panovníkov 
a privádza ich k pravej viere 
v jediného Boha. Udalosti sa 
končia zvolaním kráľa Dária: 
„Danielov Boh je jediný živý 
Boh a nech sa mu klania celá 
zem“ (Dan 6, 27). Ba aj sám kru-
tý kráľ Nabuchodonozor prejde 
svojím obrátením a začne 
oslavovať Kráľa nebies (porov. 
Dan 4, 34).

Pán Boh v celej prorockej 
knihe vystupuje ako ten, kto do-
pustil všetky tie udalosti skúšky, 
aby ukázal, že izraelská múd-
rosť prevyšuje každú pohanskú 
filozofiu a potvrdil pravdu, že 
Boh Izraela je Pánom dejín, 
ktorý „zosadzuje a ustanovuje 

kráľov“ (Dan 2, 21) až do času, 
keď definitívne ustanoví svoje 
kráľovstvo na celej zemi.

Časť Knihy proroka Daniela 
rozpráva aj o Danielových vide-
niach, ktoré sa vzťahujú na bu-
dúce udalosti, ktoré čakajú 
vyvolený národ, a apokalyptické 
reči o poslednom zápase medzi 
Božím kráľovstvom a kráľov-
stvom tohto sveta (porov. Zjv 13, 
1 – 10 s Dan 7, 3 – 11.21.25).

Meno proroka Daniela 
(po hebr. Dánijjél) znamená 
môj sudca je Boh. Práve tak sa 
Boh zjavuje v jeho živote – ako 
ten, kto vidí, kde je pravda, 
prichádza súdiť spravodlivo 
a zachraňuje tých, ktorí mu ako 
jedinému dôverujú. n

Radovan Kuzmiak
snímka: picasaweb.google.com
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Danielov príchod do paláca

Nabuchodonozorovi, doby-
vateľovi Judey, raz skrsol 

v hlave nápad. Obrátil sa s ním 
na veliteľa kráľovskej stráže: 

„Chcem, aby si vybral 
niekoľko judejských chlapcov 
a priviedol ich do kráľovskej 
školy. Dohliadni, prosím, aby 
boli zo vznešeného rodu, zdra-
ví, pekní a schopní sa ďalej 
vzdelávať. Nech strávia v škole 
tri roky a potom ich priveď ku 
mne.“

A tak sa veliteľ vybral tam, 
kde bývali judejci a dal si zavo-
lať všetkých vhodných chlap-
cov. Prihovoril sa prvému, 
potom druhému... nedalo mu 
to a vrátil sa opäť k prvému. 
Pozrel si tretieho a štvrtého 
a opäť ho čosi nútilo vrátiť sa 
na začiatok.

„Ako sa voláš?!“
„Daniel,“ odpovedal chlapec.
„Odkiaľ si?“
„Z Judska“
„A kým je tvoj otec?“
Daniel povedal meno jedné-

ho z najznámejších judských 
kňazov. Veliteľ bol veľmi spo-
kojný. „Kráľ prikázal, aby mali 
chlapci vznešený pôvod. Tento 
je akurát vhodný!“

Nato veliteľ vybral ďalších 

troch a poslal ich na kráľovský 
dvor. Chlapci sa so záujmom 
obzerali okolo seba. Viedli ich 
po dlhých chodbách, ktorých 
steny zdobili obrovské levy 
a okrídlené býky. Nakoniec 
došli na veľkolepé nádvorie. 
Od úžasu celkom oneme-
li. Danielov pohľad upútal 
chrám, ktorý stál v strede. 
Bola to vysoká veža, ktorej 
schody viedli akoby do neba. 
Bol to chrám babylonskému 
bohu Bálovi.

„Naučím sa jazyk tejto kraji-
ny, budem študovať ich knihy 
a verne slúžiť ich kráľovi. Hoci 
si náš národ podmanil silou, 
je k nám dobrý. Ale nikdy sa 
nevzdám viery našich otcov.“

„Ani my. Súhlasíme s tebou,“ 
pridali sa jeho priatelia.

Po tom, čo ich voviedli 
do ich izieb, boli pozvaní 
k stolu, aby sa najedli. Sluho-
via doniesli misy plné mletej 
husaciny a kačaciny. Do čiaš 
im naliali víno a na taniere 
naložili chutné jedlo. Všetci 
chlapci sa vyhladnutí vrhli 
na jedlo. Len Daniel a jeho 
priatelia sa jedla ani nedotkli. 
Všimol si to kráľovský veliteľ 
a prihovoril sa im:

„Jedz, syn môj, je to jedlo zo 
stola samotného kráľa.“

Daniel odpovedal: „Pane, 
toto mäso nie je pripravené 
podľa našich zákonov. Pro-
sím, dovoľ nám, aby sme ho 
nejedli.“

Ale veliteľ nesúhlasne po-
krútil hlavou. 

„Nie, nie! Kráľ mi prikázal, 
aby som sa o vás dobre staral. 
Ak budete vyzerať horšie ako 
ostatní, ako mu to vysvetlím?“

„Daj nám desať dní,“ požia-
dal Daniel. „Prikáž, nech nám 
podávajú len zeleninu, ovocie 
a vodu. Uvidíš, že budeme 
vyzerať tak dobre ako ostatní.“

Veliteľ teda súhlasil. Keď sa 
minulo desať dní, chlapci vyze-
rali vynikajúco. A tak smeli aj 
naďalej jesť len to, čo žiadali.

Keď nadišiel čas, aby sa po-
stavili pred kráľa, Nabuchodo-
nozor dával chlapcom množ-
stvo otázok. Daniel a jeho 
priatelia na všetky odpovedali 
excelentne. Kráľ vidiel, že nie 
je nik, kto by sa im v múdrosti 
vyrovnal. Prikázal teda, aby 
smeli ostať pri dvore spolu 
s dvornými mudrcami.

preložila Valéria Juríčková
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Dovolenka
„Ahoj, mami!“
Z mobilu sa ozval jemný 

ženský hlas. Mamka spoznala 
svoju dcérku.

„Zuzanka, kedy ste došli? 
Už sme si s ockom robili o vás 
starosti. Mali ste prísť už včera 
poobede, však?“

„Na letisku sa to trocha skom-
plikovalo. Lietadlo nemohlo 
vzlietnuť pre prietrž mračien. 
Až dnes doobeda sa troška 
vyčasilo a povolili nám let. Dosť 
ťažko to znášali deti, letisková 
hala bola plná cestujúcich. Ale 
vďaka Bohu, že sme už doma. 
Manžel a chlapci si už išli ľah-
núť.“ V Zuzkinom hlase mamka 
vycítila určité chvenie.

 „Je všetko v poriadku, Zuz-
ka?“

„Áno, mami, azda len udalos-
ti, ktoré sme prežili na dovolen-
ke, sa nás všetkých dosť dotkli.“ 
„A čo sa stalo?“ pýta sa prekva-
pená mamka.

Zuzka sa trocha odmlčala, 
akoby si to všetko nanovo 
premietla... V tej chvíli ticha si 
mamka vybavila Zuzkin život.

Je to ich jedináčik. Hneď 
po pôrode jej lekári povedali, 
že ďalšie dieťa mať nebude. 
A tak sa upli na dcérku, dali 
sme jej to najlepšie, čo mohli. 
Dnes je z nej úspešná učiteľka. 
Hneď po promóciách sa vydala 
za spolužiaka Karola. Sympatic-
ký, ambiciózny mladý muž. Ich 
manželstvo bolo pekné, harmo-
nické. Až po narodení druhého 
syna nastal určitý zlom. Časté 
hádky a tichá domácnosť viedli 
mladého otca za kamarátmi 
do barov. Čoraz častejšie sa 
pozeral na dno pohárika. Bol to 
začarovaný kruh. Rodinná kríza 
sa prehlbovala. Zuzka videla 
jediné východisko v rozvode. 
Na ich veľké naliehanie však 
stiahla žiadosť o rozvod. Radili 
jej, aby sa spolu s deťmi začali 
za ocka modliť. Na desiate výro-
čie ich manželstva im zaplatili 
pobyt pri mori v Chorvátsku.

Matkine spomienky prerušil 
Zuzkin hlas: „Vieš, mami, všet-

ko bolo pekné, ale na štvrtý deň 
nami otriasla jedna udalosť.“

„Čo sa stalo?“ nedočkavo sa 
spýtala mama.

„Cestovali sme spolu s jednou 
mladou rodinkou, deti sa rýchlo 
skamarátili. Aj my sme si s nimi 
dobre rozumeli. A v stredu po-
obede sa to nečakane zomlelo. 
Ich ocko si šiel s deťmi zaplávať. 
Zrazu sme začuli detský krik. 
Zbehli sme sa k moru. Karol 
okamžite skočil do vody. Ale 
spolu s ďalšími mužmi vytiahli 
na breh už len bezvládne telo. 
Hneď prišli záchranári, lekár 
robil, čo sa dalo, ale skonštato-
val už len smrť. Dostal infarkt. 
Bol to pre nás všetkých šok. 
Keď som sa v tej chvíli pozerala 
na mladého mŕtveho muža, 
s ktorým som sa len pred chvíľ-
kou rozprávala, niečo sa vo mne 
zrazu zlomilo. Och, keby sa to 
stalo môjmu Karolovi... Uve-
domila som si, že máte pravdu. 
Život je príliš krátky na to, aby 
sme ho premárnili hádkami 
a hnevom. Možno si Karol rád 
vypije, no je to aj moja chyba. 
Nevytváram doma pokojnú 
atmosféru, svojimi slovami ho 
často zraňujem, nachádzam 
na ňom len chyby. Ako je to 
dávno, čo som sa na neho 
usmiala! Možno aj preto uteká 
z domu. A v našej rodine chýba 
aj modlitba. Do chrámu cho-
díme len vtedy, keď prídeme 
k vám na návštevu. Tam na tej 
pláži som rozmýšľala, ako si 
treba vážiť život, ktorý nám Boh 
dal...“

Príjemne prekvapená mama 
prerušila dcérin monológ: 
„Možno by som ti to nemala ho-
voriť, ale každý deň sme za vás 
s otcom obetovali sv. prijímanie 
a modlitbu ruženca... Tak kedy 
prídete k nám? Chlapci sa už 
určite tešia na naše spoločné 
potulky lesom.“

„Ale ja som ešte neskonči-
la, mami, musím ti to všetko 
dorozprávať. Predposledný 
deň bola ponuka na výlet 
do Mostaru so zachádzkou 

do Medžugoria, tak sme sa pri-
hlásili. V Medžugorí sme zažili 
atmosféru pokoja a modlitby. 
Tam som po prvýkrát svojimi 
slovami ďakovala Bohorodičke 
za naše manželstvo, za manže-
la, že ho mám, za nádherných 
chlapcov a za vás... V tomto 
prostredí pokoja sme zrazu 
obidvaja pocítili potrebu 
vzájomného odpustenia. Mali 
sme tam čas len štyri hodiny, 
ale podarilo sa nám ísť aj na sv. 
spoveď a prijímanie. Po sv. omši 
bola modlitba za oslobodenie 
od závislosti. Keď som vide-
la, ako Karol ide s ostatnými 

dopredu k oltáru, mala som slzy 
v očiach. Povedal mi: ,Zuzka, 
naozaj, chcem sa zmeniť.‘ Mam-
ka, ani ti neviem vypovedať, 
aká som šťastná. Stal sa taký 
malý zázrak v našej rodine. V tej 
noci, keď sme čakali v letiskovej 
hale, sme nanovo objavili, ako 
byť darom jeden pre druhého. 
Vďaka vám za tento zájazd 
a za vaše modlitby.“

Mama už nedokázala povedať 
nič. Len jej po tvári stekali slzy 
radosti... n

Ján Karas
ilustračná snímka:  

travel.webshots.com

34 | príbeh

Kam kráčame?
• „Viete, ja by som si rád zaspie-
val tak od srdca!“ Prišiel na li-
turgiu a odchádza sklamaný. 
Melódie sú iné ako tie, ktoré 
mu znejú v spomienkach z det-
stva. Hovorí, že ešte príde, ale 
vidím, že je to len zo slušnosti. 
Nenašiel to, čo hľadal.
• Pred časom dcéra prinies-
la od kamarátky dve plné 

podložky domácich vajec. 
„Vieš, má ich prebytok. Jej 
svokrovci ich nechcú, vraj si 
kupujú  v obchode zdravšie, 
obohatené o omega-3 mastné 
kyseliny.“

Ešte, ešte niečo vylepšiť 
na Stvoriteľovom diele!

Quo vadis, homo sapiens?
Mária Škvareninová
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Tí, čo spravujú a ochraňujú
Tejto ekténie som sa trocha obávala. Písať o povinnosti modlitieb 
za vládu a predstavených, o dodržiavaní zákonov, odvádzaní daní... 
sa mi teda vôbec nechcelo. Aj keď ekténia je o tom. Tak som to skúsila 
z inej strany...

V     Písme nájdeme 
kapitoly známe ako 
„požehnania a preklia-

tia“. Ide o rady, ktoré dáva Boh 
ľudu pred vstupom do Kanaá-
nu: požehnanie bude dôsled-
kom poslušnosti a prekliatie, 
naopak, svojvôle. Keď človek 
zabudne na Boha, krajinu 
podľa týchto textov postihne 
sucho, neúroda, hlad, záplavy, 
vojny a pod. Vážnosť tohto 
princípu vidíme v Biblii často. 
Napríklad v čase Eliáša nastane 
v krajine sucho. Písmo vraví, že 
v Izraeli ostala skupina verných. 
Ale nemyslím si, že zatiaľ čo 
bolo v celej krajine sucho, nad 
domami a záhradkami verných 
pršalo. Keď prídu záplavy, prúd 
vody zázračne neobíde domy 
tých, ktorí sú Pánovi verní. Ale 
v Biblii nájdeme aj to, ako Boh 
práve pre vernosť jedného žeh-
ná celej komunite. Tak požeh-
nal faraónov dom kvôli Jozefovi 
či Labana kvôli Jakubovi. Nie je 
našou vecou skúmať, prečo Boh 
reaguje raz tak, raz inak. Pod-
statné je, že (ne)úspech krajiny 
nie je ani tak záležitosťou vlády 

a parlamentu. Zodpovedný je 
každý jeden človek: tým, ako 
žije on sám, ale aj tým, ako re-
aguje na životy ľudí vo svojom 
okolí. Teda tým, kto spravuje 
a ochraňuje krajinu, som v pr-
vom rade ja a ty. A na to, aby 
sme boli dobrými správcami, 
musíme najprv dobre spravovať 
a ochraňovať svoj vlastný život.

Tu je všetko napohľad jasné. 
Môj život mi nepatrí. Dostala 
som ho od Boha a jemu sa bu-
dem zodpovedať, čo som s ním 
spravila. Ako som ho spravova-
la, aby sa vzmáhal vo svätosti 
a ako som ho ochraňovala 
pred hriechom. Ale pri mojich 
úvahách som sa zastavila pri 
otázke: Prečo si potom denne 
vyberám hriech, keď viem, 
že mi škodí? Mala som len 
jednu odpoveď: Lebo v praxi 
nezažívam, že mi škodí. Ak sa 
na hriech pozrieme po „ľud-
sky“, potom ním skôr získava-
me. Ak niečo ukradneš, tak to 
máš, ak klameš, čosi získaš, ak 
ohováraš, cítiš sa lepší a pod. 
Ale veľmi reálne zažívame, 
ako nám škodí hriech iného 

človeka. A tak sa pred ním 
všemožne chránime – zamyká-
me domy, autá, seba v domoch, 
ba seba vo svojom vnútri, aby 
sme neboli zraniteľní, aby nás 
neohovárali, nesúdili a pod. 
Chránime sa pred hriechom 
iného namiesto toho, aby sme 
sa chránili pred vlastným. 
Kdesi v rozume vieme, že by 
sme čosi mali spraviť aj s ním, 
ale chýba nám skutočný dôvod, 
prečo to robiť. V dôsledku sa 
neraz na celú záležitosť pozerá-
me akosi úradnícky. Skúmame 
paragrafy, čo ešte dovolené je 
a čo už nie, hľadáme výnimky 
zo zákona, a potom raz za čas 
ideme so zoznamom hrie-
chom na spoveď, akoby sme šli 
na poštu vyplatiť šekom našu 
podlžnosť. Mesiac za mesia-
com sa takmer nič nemení 
k lepšiemu.

Ako teda spravovať svoj 
život? Ako ho žiť čistejší bez 
toho, aby sme otrocky striehli 
na náznak hriechu a stali sa 
škrupulantmi? Najprv treba 
zbadať, že hoci to navonok 
nevyzerá, môj hriech mi naozaj 

škodí. Tým, že ma vzďaľuje 
a oddeľuje od Boha.

V liturgii sa modlíme, že 
každý dobrý údel a dokonalý 
dar je od neho. Predstavte si, 
že niekto padá z 50. poschodia 
s vreckami plnými diaman-
tov. Môžeme mu závidieť tie 
diamanty, ale ktokoľvek, kto 
je v bezpečí, je bohatší ako on. 
Bohatší o život. Ak máme plné 
vrecká všeličoho získaného 
hriechom, rútime sa k smrti 
a niet nám čo závidieť. Len Boh 
dáva „dobrý údel“, bezpečie, 
pomoc, útechu a mnoho iného. 
A teda jediné, čo má naozaj 
zmysel, je byť blízko pri ňom. 
A to sa s hriechom nedá. Ak 
ti na Bohu záleží, nebudeš 
chcieť byť od neho ďaleko. 
A na druhej strane, čím bližší si 
budete, tým menej hriechov ťa 
bude obťažovať. Ktosi pove-
dal, že milosť posväcujúca je 
ako duchovný repelent, ktorý 
odháňa diabla. Správcovstvu 
a ochrane svojho života sa naj-
lepšie naučíš pri Božom tróne, 
keď si sadneš k jeho nohám 
a poddáš sa jeho výchove. Iste, 
hriechu sa celkom nezbavíme. 
Ale je iné zlyhať zo slabosti 
a iné z ľahostajnosti. Čo je 
dôvodom tvojich pádov? n

Valéria Juríčková

Narodenie Presvätej Bohorodičky Márie, vždy Panny

Sviatok Narodenia Presvätej Bohoro-
dičky nenachádzame v evanjeliách, 

ale dočítame sa o ňom v apokryfnom tzv. 
Jakubovom protoevanjeliu. Tu je zmienka 
o tejto udalosti nasledovná: Keďže Joachim 
a Anna nemohli mať deti, veľmi smútili. 
Po mnohých modlitbách sa Anne zjavil 
anjel a povedal jej: „Anna, Pán vyslyšal 
tvoju modlitbu. Počneš a porodíš a o tvojom 
potomstve budú hovoriť po celom svete.“ 
Anna odpovedala: „Ako je živý Pán, môj 
Boh, ak porodím syna alebo dcéru, daru-
jem ho môjmu Pánovi.“ Keď Anna, ktorá 
stála pri bráne, uvidela, že sa blíži Joachim 

so stádami, pribehla k nemu a objala ho. 
Potom povedala: „Teraz už viem, že ma Pán 
požehnal. Bola som bez dieťaťa a teraz poč-
nem.“ Anna v deviatom mesiaci porodila 
a spýtala sa pôrodnej babice: „Koho som 
porodila?“ Ona jej odpovedala: „Dcéru.“ Tu 
Anna riekla: „Dnes sa vyvýšila moja duša.“ 
A pomenovala ju Mária. Dieťa silnelo deň 
za dňom. Keď mala Mária šesť mesiacov, 
postavila ju matka na zem, aby skúsila, 
či môže stáť. Tu (Mária) pobehla sedem 
siah a vrátila sa k svojej matke. Matka ju 
vzala na ruky a povedala: „Ako je živý Pán, 
môj Boh, ty nebudeš chodiť po tejto zemi, 

dokiaľ ťa neprivediem do Pánovho chrá-
mu.“ Potom prichystala zvláštne miesto, 
kde mala dcérka spať a zakázali tam nosiť 
čokoľvek nečisté. A Anna spievala túto 
pieseň pred Pánom: „Zaspievam pieseň 
Pánovi, ktorý ku mne zostúpil a zbavil 
ma úkladov mojich nepriateľov. On mi 
daroval plod svojej spravodlivosti, jediný 
a tak veľmi významný pred jeho očami. Kto 
oznámi Rubenovým synom, že Anna dojčí? 
Počujte to, dvanásť pokolení Izraela, Anna 
dojčí dieťa!“

Michal Bučko

zo života svätých
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PONDELOK 30. august
Patriarchovia Alexander, Ján a Pavol 
Nový

Čítania: Gal 2, 11 – 16, zač. 202; Mk 5, 24 – 
34, zač. 21

Ježiš hneď spoznal, že z neho vyšla sila. 
(Mk 5, 30a)

Ježiš	demonštruje,	že	to	nebol	on,	kto	
naplánoval	uzdravenie	ženy,	hoci	pripravil	
uzdravenie	pre	všetkých.	Je	stále	pripra-
vený	uzdravovať	a	oslobodzovať.	Ale	tu	si	
uchvátenie	Božieho	požehnania	naplánovala	
samotná	žena.	Uvoľnenie	Božej	moci	spôso-
bila	jej	viera.	Nie	je	to	úžasné,	že	Ježiš	o	tom	
už	dávno	rozhodol,	ale	my	môžeme	o	tom	
požehnaní	rozhodnúť	dnes?

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 31. august
Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky

Čítania: Gal 2, 21; 3, 1 – 7, zač. 204; Mk 6, 1 
– 7, zač. 22 (rad.); Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 
10, 38 – 42. 11, 27 – 28, zač. 54 (Boh.)

Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jaku-
ba a Jozesa, Júdu a Šimona? (Mk 6, 3)

„No	už	len	ty	ma	budeš	poučovať!	Kto	si	
myslíš,	že	si?“	Takmer	na	každé	napome-
nutie	na	našu	adresu	reagujeme	takýmto	
spôsobom.	Nedávame	dôraz	na	to,	čo	nám	
kto	chce	povedať,	ale	na	to,	kto	to	hovorí.	
Tragédiou	je,	že	v	mnohých	prípadoch	sa	
nám takto cez iných prihovára sám Boh.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti zo sviatku uloženia. 
(HS: 417; PZ: 400; HP: 433)

STREDA 1. september
Prepodobný Simeon Stĺpnik a jeho mat-
ka. Začiatok cirkevného roka

Čítania: 1 Tim 2, 1 – 7, zač. 282; Lk 4, 16 – 
22a, zač. 13 (ind.); Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Mt 
11, 27 – 30; zač. 43 (prep.); Gal 3, 15 – 22, zač. 
207; Mk 6, 7 – 13, zač. 23 (rad.)

... aby si okrem palice nebrali na cestu 
nič... (Mk 6, 8a)

Čím	je	človek	starší,	tým	viac	vecí	hromadí,	
hoci	potrebuje	čoraz	menej.	Veľa	vecí	pou-
žiješ	iba	raz	v	živote,	niektoré	ani	raz.	Ale	
to,	čo	máš	používať	každý	deň,	čo	máš	mať	
poruke	každú	chvíľu,	je	Božia	moc,	ktorou	
ťa	Ježiš	vyzbrojil	už	pri	krste.	Boh	sa	ťa	raz	
spýta,	ako	často	si	sa	o	ňu	oprel.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Po malom vchode tropár indiktu, 
Zhromaždeniu k Bohorodičke a prepodob-

nému, Sláva, kondák prepodobného, I teraz 
indiktu. Prokimen, aleluja a pričasten 
indiktu a svätému. (HS: 262, 188; PZ: 232, 
145; HP: 247, 139)

ŠTRVTOK 2. september
Mučeník Mamant

Čítania: Gal 3, 23 – 4, 5, zač. 208; Mk 6, 30 
– 45, zač.25 (rad.); Rim 8, 28 – 39, zač. 99; 
Jn 15, 1 – 7, zač. 50 (sv. Mamantovi)

... zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce 
bez pastiera. (Mk 6, 34a)

Keď	človek	kráča	v	Kristových	šľapajach,	
keď	po	ňom	vytrvalo	túži,	Boh	nebude	voči	
jeho	snahe	ľahostajný.	Má	s	nami	súcit.	Je	to	
síce	ľudská	vlastnosť,	ale	Bohu	je	ľúto,	keď	
nám	niečo	chýba,	lebo	nás	miluje.	Kedy	na-
posledy	bolo	ľúto	nám,	že	sme	nedali	Bohu	
to,	čo	mu	patrí?

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 3. september
Hieromučeník Antim

Čítania: Gal 4, 8 – 21, zač. 210; Mk 6, 45 – 
53, zač. 26 (rad.); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Jn 
10, 9 – 16, zač. 36 (sv. Antimovi)

Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol (Mk 
6, 51)

Strach	je	falošný	dôkaz,	ktorý	sa	javí	ako	
skutočný.	Ak	sa	máš	vymaniť	z	náručia	stra-
chu,	musíš	nájsť	lepšie	a	silnejšie	náručie,	
v	ktorom	nájdeš	istotu.	Je	to	náručie	ne-
beského	Otca.	Učeníci	mali	vtedy	zakričať:	
„Abba,	Otče“,	nie	„Mátoha“.	Lebo	Otcovi	je	
všetko	možné.	„A	vietor	utíchol.“	A	strach	
odíde.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 4. september
Hieromučeník Babylas

Čítania: Gal 2, 6 – 10, zač. 201; Mk 5, 22 – 
24. 35 – 43; 6, 1, zač. 20 (rad.); Hebr 11, 33 
– 12, 2, zač. 330; Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (sv. 
Babylovi)

Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 
(Mt 24, 4)

Pri	katastrofických	proroctvách	sa	ako	prvé	
pýtame,	kedy	to	bude.	Spýtajme	sa	ináč:	Ako	
sa	zachrániť?	Odpoveď	je	skrze	lásku.	Keď	
sme	do	niekoho	zamilovaní,	zvlášť	do	Kris-
ta,	nezmýlime	si	ho	s	nikým.	Budeme	vedieť,	
aký	je,	aké	slová	používa,	čo	sa	dá	od	neho	
čakať,	čo	nikdy	neurobí...	Láska	buduje,	

neláska	ničí.

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

NEDEĽA 5. september
15. nedeľa po Päťdesiatnici. Prorok 
Zachariáš, otec Jána Krstiteľa

Čítania: 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 22, 
35 – 46, zač. 92 (nedeľné); Hebr 6, 13 – 20, 
zač. 314; Mt 23, 29 – 39, zač. 96 (sv. Zacha-
riášovi)

„Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je 
najväčšie?“ (Mt 22, 36)

Keď	si	prečítame	knihu	alebo	sa	jednoducho	
čosi	učíme,	po	čase	príde	na	rad	kontrolná	
otázka.	Tá	overí,	čo	sme	si	zapamätali.	Nie-
kedy	však	môže	kontrolná	otázka	vyzerať	aj	
inak:	„Si	normálny?	Vieš,	koľko	je	dva	krát	
dva?“	Vtedy	ide	o	niečo	iné	ako	o	správnu	
odpoveď. 
Aj toto Božie slovo ponúka jednu kontrol-
nú otázku. Sám Ježiš ju dostal od farize-
jov: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je 
najväčšie?“ Navyše evanjelista pripomína, 
že táto otázka prichádza ako pokušenie. 
V čom je to pokušenie ukryté? V otázke 
určite nie. Pretože tá je pre žida asi taká ná-
ročná ako pre nás spomínané dva krát dva. 
Otázka pokušenia je postavená takto: A ty 
sám miluješ Boha? Vieš, čo máš robiť v živo-
te ako prvé a robíš to? A Ježišova odpoveď: 
Neboj sa, viem, čo mám robiť, a presne to 
aj robím. Hneď aj doplní spôsob, akým to 
robí. Nezostáva teoretikom. Pripomenie 
akoby rovnocenné prikázanie, bez ktorého 
aj láska k Pánovi zostáva len cvendžiacim 
kovom – milovať budeš svojho blížneho 
ako seba samého. Toto prikázanie zostalo 
v židovskom zákone kdesi bokom. Nespo-
mínalo sa toľkokrát počas dňa ako prvé. 
Ako by sme v podobnom teste obstáli my? 
Dajme si kontrolnú otázku: Milujem Boha? 
Tak ako seba?

Liturgia: Hlas 6. Evanjelium na utierni 
štvrté. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár hlasu, Sláva, kondák hlasu, 
I teraz podľa predpisu. Prokimen, aleluja 
a pričasten z nedele. (HS: 149; PZ: 103; HP: 
104)

PONDELOK 6. september
Spomienka na zázrak archanjela Micha-
la v Kolosách

Čítania: Gal 4, 28 – 5, 10, zač. 211; Mk 6, 54 
– 7, 8, zač. 27 (rad.); Hebr 2, 2 – 10, zač. 305, 
Lk 10, 16 – 21, zač. 51 (sv. Michalovi)

Len čo vystúpil z lode, ľudia ho spoznali. 
(Mk 6, 54)
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Dobre	poznáme	záver	rozprávky	Popoluška:	
princ	našiel	črievičku,	ktorá	patrila	Popo-
luške.	Aké	by	to	bolo,	keby	sedela	aj	nejakej	
inej	žene?	Princ	ju	spoznal	podľa	črievičky.	
Spoznal	ju	hneď.	Podľa	čoho	spoznáme	my,	
že	Ježiš	je	ten	pravý	Mesiáš?	Podľa	viery,	
ktorá	je	„činná	skrze	lásku“.	(Gal	5,	6)

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 7. september
Mučeník Sózont

Čítania: Gal 5, 11 – 21, zač. 212; Mk 7, 5 – 16, 
zač. 28 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Jn 15, 17 
– 16, 2, zač. 52 (sv. Sózontovi)

Tento ľud ma uctieva perami, ale ich 
srdce je ďaleko odo mňa. (Mk 7, 6)

Farizeji	brali	službu	i	Zákon	smrteľne	vážne.	
Boli	na	to	hrdí.	Ale	Ježiš	ich	kritizuje.	Vyčíta	
im,	že	sa	príliš	venujú	vonkajším	úkonom	
namiesto	toho,	aby	Bohu	odovzdali	celého	
človeka.	Lebo	umývaním	sa	nedá	dosiahnuť	
pred	Bohom	čistota.	A	čo	ponúkaš	Bohu	ty	
svojou	zbožnou	horlivosťou?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák pred-
prazdenstva sviatku Narodenia. Ostatné 
z utorka. (HS: 263, 155; PZ: 233, 109; HP: 
249, 110)

STREDA 8. september
Narodenie Presvätej Bohorodičky

Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 – 
42; 11, 27 – 28, zač. 54

Mária si vybrala lepší podiel... (Lk 10, 42)

Spomeňte	si	na	okamih,	keď	ste	sa	rozho-
dovali	o	niečom	dôležitom	a	rozhodli	ste	
sa	zle.	Iste	ste	potom	špekulovali,	aké	by	to	
bolo	v	prípade	dobrého	rozhodnutia.	Koľ-
kým	nepríjemnostiam	či	spôsobenej	bolesti	
by	ste	mohli	predísť.	O	koľko	krajší	by	bol	
svet, keby som sa rozhodol správne. Dnes sa 
rozhodni	pre	Ježiša.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti zo sviatku Narode-
nia. Namiesto Dôstojné	je sa spieva Zvelebuj 

a deviaty irmos z kánona utierne sviatku. 
Myrovanie. (HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

ŠTVRTOK 9. september
Spravodliví Pánovi predkovia Joachim 
a Anna

Čítania: Ef 1, 1 – 9a, zač. 216; Mk 7, 24 – 30, 
zač. 30 (rad.); Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 
8, 16 – 21, zač. 36 (svätým)

Len čo sa o ňom dopočula, prišla a hodila 
sa mu k nohám. (Mk 7, 25)

Keď	Sýrofeničanka	počula	o	Ježišovi,	hodila	
sa mu s pokorou a vierou k nohám. Neo-
táľala.	Nestačilo	jej	len	počuť	o	Ježišovi,	
potrebovala	sa	s	ním	stretnúť	a	rozprávať.	
Po	koľkých	zmarených	pokusoch	nájsť	
východisko	z	problémov	prichádzame	
s	prosbou	o	pomoc	za	Ježišom	my?	Na	čo	
ešte	čakáme?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár sviatku Narodenia a o spra-
vodlivých, Sláva, kondák o spravodlivých, 
I teraz sviatku, ostatné zo sviatku Narode-
nia a o spravodlivých. (HS: 264, 265; PZ: 
234, 235; HP: 250, 252)

PIATOK 10. september
Mučenice Ménodora, Métrodora a Nym-
fodora

Čítania: Ef 1, 7 – 17, zač. 217; Mk 8, 1 – 10, 
zač. 32

Vzal sedem chlebov, vzdával vďaky, lámal 
a dával... (Mk 8, 6)

Štyritisíc	ľudí	a	len	sedem	chlebov?	Nie	je	to	
málo?	Pre	Ježiša	dosť.	Nepovedal	učeníkom,	
aby	šli	ešte	nejaké	chleby	pozháňať.	Aj	za	to	
málo	vzdával	Bohu	vďaku	a	chválu.	My	sa	
často	sťažujeme	na	nedostatok,	ale	ďakovať	
Bohu	zabúdame.	Ďakuj	mu	najprv	za	všet-
ko,	čo	máš,	a	on	ti	dá,	čo	ešte	potrebuješ.

Liturgia: Menlivé časti ako 8. septembra. 
Myrovanie. Zdržanlivosť od mäsa.

SOBOTA 11. september
Prepodobná Teodora Alexandrijská

Čítania: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 10, 37 – 
11,1, zač. 39 (sob. pr. Pov.); 1 Kor 10, 23 – 28, 
zač. 146; Mt 24, 34 – 44, zač. 101 (rad.)

...keď Noe vošiel do korába... (Mt 24, 38b)

Keď	začal	Noe	stavať	koráb	v	čase	ľudskej	
spokojnosti	a	bezstarostnosti,	považovali	ho	
za	blázna.	No	on	počúval	Boha,	bol	jeho	ná-
strojom,	čo	mu	zachránilo	život.	Aj	od	teba	
Boh	žiada	„bláznovstvá“:	milovať	nepriate-
ľov,	odpúšťať,	postiť	sa,	modliť	sa...	Čo	je	pre	
svet	nezmysel,	môže	tebe	zachrániť	život.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti zo sviatku Narode-
nia. Namiesto Dôstojné	je sa spieva Zvelebuj 
a deviaty irmos z kánona utierne sviatku. 
Prokimen a aleluja zo soboty pred Povýše-
ním. Pričasten sviatku. (HS: 264, 267; PZ: 
234, 238; HP: 250, 254)

NEDEĽA 12. september
16. nedeľa po Päťdesiatnici. Hieromuče-
ník Autonomos

Čítania: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Jn 3, 13 – 17, 
zač. 9 (ned. pr. Pov.); 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181; 
Mt 25, 14 – 30, zač. 105 (rad.)

Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj 
talent v zemi. (Mt 25, 25)

Postoj tretieho sluhu s jedným talentom 
dobre	poznáme:	„Bál	som	sa.“	Sluha,	ktorý	
sa	bojí	pána.	Keď	máme	strach,	zväčša	
čosi	ukrývame.	Bol	pán	až	taký	zlý?	Ako	je	
možné,	že	ostatní	sluhovia	strach	nemali?	
Ešte	z	nich	cítiť	nadšenie	a	radosť.	Strach	
jedného	je	znakom	toho,	že	ho	buď	nepozná,	
alebo	koná	tak,	že	má	dôvod	na	strach. 
„Istý	človek“	v	podobenstve	môže	predsta-
vovať	Boha,	nášho	nebeského	Otca.	On	nás,	
svojich	služobníkov,	obdarúva	naozaj	všet-
kým	nebeským	požehnaním.	Každému	tak,	
ako sa len dá a ako mu to my sami dovolí-
me.	Myslím	si,	že	nikto	z	nás	nedostal	len	
jeden	talent.	Čo	myslíte,	prečo?	Je	to	azda	
len	pre	naše	dobro?	Nie.	Od	sluhov	sa	oča-
kávalo,	že	budú	slúžiť	verne,	aj	keď	zostanú	
sami	doma.	Nie	je	náhoda,	že	prví	dvaja	išli	
a	obchodovali.	Očakávalo	sa	to	od	nich	a	oni	
očakávanie	splnili. 
Ako	dobre	poznáme	svojho	Pána	my?	
Vieme,	čo	od	nás	očakáva?	Vidíme	ho	ako	
toho,	ktorý	nám	chce	dať	ešte	neporovna-
teľne	viac,	než	sme	doteraz	mali?	Alebo	
sa	nám	zdá,	že	na	nás	zarába?	Ak	chcem	
byť	dobrým	sluhom,	musím	najprv	svojho	
Pána	spoznať.	Až	keď	sa	ho	prestaneme	
báť,	zistíme,	že	mu	ide	len	o	naše	šťastie.	
A	to	môže	prísť	len	vtedy,	keď	sa	odvážime	
obchodovať	–	strácať	svoj	život,	aby	sme	ho	
potom	mohli	nájsť...

Liturgia: Hlas 7. Evanjelium na utierni 
piate. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Vchod nedeľný. Tropár siedmeho 
hlasu a sviatku Narodenia, Sláva, kondák 
hlasu, I teraz, kondák sviatku. Prokimen 
a aleluja z nedele pred Povýšením sv. Kríža. 
Namiesto Dôstojné	je sa spieva Zvelebuj 
a deviaty irmos z utierne sviatku. Pričasten 
z nedele pred Povýšením a sviatku Naro-
denia. (HS: 150, 264, 268; PZ: 104, 234, 238; 
HP: 105, 250, 255)

Peter Olšavský
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PONDELOK 13. september
Pamiatka založenia chrámu vzkriesenia

Čítania: Ef 1, 22 – 2, 3, zač. 219; Mk 10, 46 – 
5, zač. 48 (rad.); Hebr 3, 1 – 4, zač. 307; Mt 
16, 13 – 18, zač. 67 (založ. chrámu)

Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado 
mnou! (Mk 10, 47b)

Zvolať	pred	Rimanmi	na	niekoho	syn	
Dávidov	znamenalo	nabrať	veľkú	odvahu,	
pretože	Rimania	dobre	vedeli,	z	akého	rodu	
má	povstať	nový	kráľ,	a	neznášali	tieto	reči.	
Slepec Bartimej videl v Kristovi istotu, a pre-
to	sa	nebál.	Čo	je	mojou	istotou?	Mať	pekný	
dom,	dostatok	peňazí,	pokojný	život?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá, tropár Založenia chrámu a pred-
prazdenstva, Sláva, kondák založenia 
chrámu, I teraz predprazdenstva. Ostatné 
zo Založenia chrámu. (HS: 269; PZ: 239; 
HP: 256)

UTOROK 14. september
Povýšenie svätého Kríža

Čítania: 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19, 6b – 
11. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35, zač. 60

My máme zákon a podľa zákona musí 
umrieť... (Jn 19, 7)

Mať	vzdelanie,	úspech	v	práci,	určité	po-
stavenie	–	o	tom	sníva	každý.	Toto	je	zákon	
dnešnej	spoločnosti.	Ale	mať	kríž	nie	je	in.	
Toho	sa	treba	čo	najskôr	zbaviť.	No	práve	
mať	kríž	znamená	ísť	cestou	víťazstva,	lebo	
kríž	je	symbol	toho,	že	môj	Boh	nehľadí	

na	zákon,	ale	pozerá	na	mňa.

Liturgia: Menlivé časti zo sviatku Povýše-
nia. Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu 
Krížu. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a deviaty irmos z utierne sviatku. 
Myrovanie. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 270; 
PZ: 241; HP: 257)

STREDA 15. september
Bohorodička Spolutrpiteľka

Čítania: Ef 3, 8 – 21, zač. 223; Mk 11, 22b – 
26, zač. 51 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; 
Mt 10, 16 – 22a, zač. 36 (sv. Nikitovi); Flp 2, 
5 – 11, zač. 240; Jn 19, 25 – 27, zač. 61 (Spolu-
trpiteľke)

Majte vieru v Boha. (Mk 11, 22)

Ak	potrebujeme	niečo	zmerať,	vezmeme	
do	rúk	meter.	Ak	chcem	zistiť,	koľko	je	
hodín,	mám	na	to	hodinky.	Ale	čím	si	overiť	
svoju	vieru?	Je	meradlom	to,	že	si	poviem,	že	
som nikoho nezabil, nekradnem, denne sa 
modlím...?	Kristus	nás	dnes	pozýva	milovať	
jeden	druhého	tak,	ako	to	urobil	on.	To,	ako	
milujem, je meradlom mojej viery.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár sviatku Povýšenia a Spolu-
trpiteľke, Sláva, kondák sviatku Povýšenia, 
I teraz, kondák Spolutrpiteľke. Ostatné zo 
sviatku Povýšenia a Spolutrpiteľke. (HS: 
270, 273; PZ: 241, 244; HP: 257, 245)

ŠTVRTOK 16. september
Veľkomučenica Eufémia

Čítania: Ef 4, 14 – 19, zač. 225; Mk 11, 27 – 
33, zač. 52 (rad.); 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181; Lk 
7, 36 – 50, zač. 33 (sv. Eufémii)

Akou mocou toto robíš? (Mk 11, 28)

V	Ježišovej	dobe	mal	cisár	okrem	iného	aj	
moc	niekomu	vziať	alebo	ponechať	život.	
Zvlášť	to	poznáme	z	gladiátorských	zápasov.	
Prst	otočený	hore	znamenal	život,	dole	
smrť.	Akú	moc	má	Kristus?	Máme	kráľa,	
ktorý nad nami nikdy neláme palicu, nikdy 
neotočí	prst	dole.	On	je	ten,	kto	vždy	dáva	
život.	Prijmime	ho.

Liturgia: Menlivé časti ako 14. septembra.

PIATOK 17. september
Mučenica Sofia a jej tri dcéry: Viera, 
Nádej a Láska

Čítania: Ef 4, 17 – 25a, zač. 226; Mk 12, 1 – 
12, zač. 53

Istý človek vysadil vinicu... (Mk 12, 1)

Prísť	do	hotového	je	super.	Už	len	zbierať	
plody	práce.	Náš	život	sa	podobá	tejto	vinici.	
Boh	pripravil,	čo	mohol.	No	my	sme	s	tým	

aj	tak	nevedeli	hospodáriť.	Posielal	k	nám	
mnohých,	aby	nás	to	naučili,	no	nechceli	
sme. Poslal svojho Syna, aj toho sme zavrhli. 
Ale	Boh	nás	nezavrhol,	nezabudol	na	nás.

Liturgia: Menlivé časti ako 14. septembra.

SOBOTA 18. september
Prepodobný Eumenios Divotvorca

Čítania: 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b; Jn 8, 21 
– 30, zač. 30 (sob. po Pov.); 1 Kor 14, 20 – 25, 
zač. 156; Mt 25, 1 – 13, zač. 104 (rad.)

Múdre si vzali s lampami aj olej 
do nádob. (Mt 24, 4)

Keď	potrebujem	svetlo,	stlačím	vypínač.	
Pred	pár	rokmi	nemať	svetlo	znamenalo	
blúdiť	v	tme.	Ak	nesvietim,	nik	ma	nemôže	
vidieť.	Kto	z	nás	môže	povedať,	že	svieti,	že	
je	mestom	postaveným	na	návrší?	Akokoľ-
vek	sa	budeme	snažiť,	svietiť	môžeme	len	
vtedy,	ak	máme	olej.	Každý	deň	nám	ho	chce	
dať	Ježiš	Kristus.	Múdre	panny	ho	prijali.

Liturgia: Menlivé časti ako 14. septembra.

NEDEĽA 19. september
17. nedeľa po Päťdesiat. Muč. Trofim, 
Sabbatios a Dorymendont

Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mk 8, 34b 
– 9, 1, zač. 37 (ned. po Pov.); 2 Kor 6, 16b – 7, 
1, zač. 182b; Mt 15, 21 – 28, zač. 62 (rad.)

Ale on jej neodpovedal ani slovo. (Mt 
15, 23)

Každý	rodič	môže	potvrdiť,	že	keď	vidí	trpieť	
vlastné	dieťa,	trpí	s	ním	aj	on.	Hľadá	všetko	
možné,	čím	by	utrpenie	odstránil	alebo	
aspoň	zmiernil.	Kanaánska	žena	prežíva	
podobné	muky.	Jej	dcéru	trápi	zlý	duch.	
Prichádza	k	Ježišovi	s	nádejou,	že	jej	pomô-
že,	aj	keď	je	cudzinka.	Topí	sa,	ale	chytá	sa	
slamky.	Vidíme,	že	Ježiš	ostáva	ticho,	bez	
reakcie.	Nezdá	sa	vám	niekedy,	že	Boh	tak	
„naťahuje“	čas	pri	vypočutí	našich	prosieb?	
O	čo	mu	vlastne	ide?	Niekto	by	povedal,	že	
Boh	nás	chce	iba	vyskúšať.	No	v	Starom	
zákone	sme	sa	mnohokrát	mohli	presvedčiť,	
že	Boh	si	nielenže	ponechával	istý	čas	pri	
vypočutí	prosieb,	ale	stávalo	sa,	že	chcel	
od	človeka	ešte	svedectvo	viery.	Pozrime	
sa	na	Abraháma.	Ako	asi	musel	prežívať	
Abrahám	žiadosť	Boha,	aby	obetoval	
svojho	jediného	syna?	V	židovskom	midraši	
nachádzame	vysvetlenie.	Abrahám	sa	pýta	
Boha:	„Rozumel	by	som	tomu	všetkému,	
keby	na	tvojom	mieste	bol	človek,	čo	chce	
skúšať	svojho	priateľa,	lebo	nepozná	jeho	
myšlienky.	Lenže	ty	poznáš	moju	dušu.	Či	
si	nevedel	aj	bez	skúšok,	že	som	pripravený	
priviesť	ti	obetu	svojho	syna?“	Boh	odpove-
dal:	„Samozrejme,	že	áno.	Chcel	som	však	
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ukázať	celému	svetu,	že	tvoja	bohabojnosť	
nemá	hraníc.“	Znášanie	kríža	a	aj	toho,	že	si	
Boh	„dáva	načas“,	je	pre	nás	najlepší	spôsob	
ukázať	mieru	svojej	lásky.

Liturgia: Hlas 8. Evanjelium na utierni 
šieste. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár ôsmeho hlasu a zo sviatku 
Povýšenia, Sláva, kondák hlasu, I teraz, 
kondák zo sviatku Povýšenia. Prokimen 
a aleluja z hlasu a z Nedele po Povýšení. 
Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu Krí-
žu. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a deviaty irmos z utierne sviatku. Pričasten 
nedeľný a z Nedele po Povýšení. (HS: 152, 
270, 276; PZ: 106, 241, 247; HP: 107, 257)

PONDELOK 20. september
Veľkomuč. Eustatios a spol.

Čítania: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 3, 19 – 22, 
zač. 10 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 21, 
12 – 19, zač. 106 (sv. Eustatiovi); Ef 6, 10 – 17, 
zač. 233; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (sv. muče-
níkom)

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

Lev	delil	zvieratá	na	skupiny:	pekné	napra-
vo,	múdre	naľavo.	Zvieratá	sa	rozdelili,	iba	
žaba	zostala	sedieť.	„A	ty	čo,	nerozumieš?“	
pýta	sa	lev.	„A	čo	sa	mám	roztrhnúť?“	He-
rodes	má	podobné	zmýšľanie.	Rád	počúva	
slová	Jána	Krstiteľa,	ale	keď	ho	karhá,	dáva	
ho	uväzniť.	Boh	nás	pozýva,	aby	sme	vedeli	
zaujať	pevný	postoj.	Na	ktorej	si	strane?

Liturgia: Menlivé časti ako 14. septembra.

UTOROK 21. september
Zakončenie sviatku Povýšenia svätého 
Kríža

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

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Svätého 
Ducha. (Lk 4, 1)

Ak	niekto	„zaspí“	na	štarte,	je	isté,	že	víťaz	
z neho nebude. Kristus nám ukazuje príklad, 
ako	nezaspať	na	štarte.	Pretože	svoje	verejné	
účinkovanie	začína	vyzbrojený	Svätým	
Duchom.	Chce	nám	ukázať,	že	je	v	jednote	
s	Otcom	a	Svätým	Duchom.	Ak	chceme	
bežať	dobrý	beh,	vstúpme	každý	deň	do	tejto	
jednoty.

Liturgia: Menlivé časti ako 14. septembra.

STREDA 22. september
Hieromučeník Fókas. Apoštol Kodrat 
z Magnézie

Čítania: Ef 5, 25 – 33, zač. 231; Lk 4, 1 – 15, 
zač. 12 (rad.); Hebr 4, 14 – 5, 6, zač. 311; Jn 

10, 1 – 9, zač. 36 (sv. Fókovi)

V tých dňoch nič nejedol. (Lk 4, 2)

Vieme	si	predstaviť,	ako	túži	po	vode	človek,	
keď	zablúdi	v	púšti.	Prichádzajú	haluciná-
cie, predstavuje si oázy s vodou. Kristus 
možno	tiež	prahne	po	vode,	po	jedle.	Veď	sa	
40	dní	postil.	Ale	na	diablovu	lákavú	ponuku	
nereaguje,	nechytí	sa	mu	na	háčik.	Ako	mo-
hol	odolať?	Vari	ten	pôst?	Áno,	postiacemu	
sa aj duchovia poddávajú.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 23. september
Počatie Jána Krstiteľa

Čítania: Ef 5, 33 – 6, 9, zač. 232; Lk 4, 16 – 
22a, zač. 13 (rad.); Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; 
Lk 1, 5 – 25, zač. 2 (Predchodcovi)

Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. 
(Lk 4, 16)

Vždy	je	dojímavé	sledovať	návrat	vojakov	
z	vojny,	z	misie.	Tie	sú	zväčša	spojené	
s mnohými objatiami, slzami radosti, lás-
kou,	prijatím.	Kristus	sa	tiež	vracia	domov	
do	Nazareta,	kde	vyrástol,	a	ľud	sa	teší	
z	jeho	príchodu.	Prežívame	aj	my	každý	deň	
príchod	Krista	ako	toho,	kto	prináša	radosť,	
objatie, lásku?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár zo sviatku Počatia, Sláva, 
kondák zo sviatku Počatia, I teraz podľa 
predpisu. Ostatné z utorka. (HS: 277, 155; 
PZ: 248, 109; HP: 261, 110)

PIATOK 24. september
Prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

Čítania: Ef 6, 18 – 24, zač. 234; Lk 4, 22 – 
30, zač. 14 (rad.); 2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; 
Mt 25, 1 – 13, zač. 104 (sv. Tekle)

Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. 
(Lk 4, 30)

Nie	vždy	nám	sadne	to,	čo	hovorí	Božie	slo-
vo.	Nie	vždy	máme	pochopenie	a	trpezlivosť	
pre	Krista.	On	sa	nevtiera,	lebo	vie,	čo	je	byť	
človekom.	Vie,	aké	nálady	postretnú	ľudí	
v	ich	každodennom	živote.	Ale	jedno	je	isté	
–	nevtiera	sa,	čaká.	Čaká	na	naše	pozvanie,	
keď	otvoríme	svoj	sluch	pre	jeho	slovo.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 25. september
Prepodobná Eufrozínia 

Čítania: Ef 4, 17 – 25a, zač. 226; Lk 4, 31 – 
36, zač.15

...lebo jeho slovo malo moc. (Lk 4, 32)

Koľkokrát	možno	túžime	aj	my	po	tom,	aby	
sme	obrátili	pol	dediny	či	mesta	na	živú	
vieru	v	Krista.	No	keď	sa	nám	to	nedarí,	
prichádza	sklamanie,	že	všetka	námaha	
vyšla	nazmar,	že	asi	nie	som	až	taký	dobrý.	
Kristus	však	neohlasoval	svoje	slovo	preto,	
aby	mal	výsledky,	štatistiku.	Ale	v	moci	svoj-
ho	Otca	hlása	slovo	pre	záchranu	každého	
jedného	z	nás.

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

NEDEĽA 26. september
18. nedeľa po Päťdesiatnici. Odchod 
do večnosti ap. a ev. Jána Teológa

Čítania: 2 Kor 9, 6 – 11, zač. 188; Lk 5, 1 – 11, 
zač. 17 (rad.); 1 Jn 4, 12 – 19, zač. 73b; Jn 19, 
25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61 (sv.)

Pane, odíď odo mňa, lebo som človek 
hriešny. (Lk 5, 8)

Môj bratranec chodí na karate a ak by chcel, 
vyprášil	by	aj	troch-štyroch,	keby	sa	mu	
vzopreli.	A	tak	keď	som	s	ním,	nemusím	sa	
báť,	že	sa	mi	niečo	stane.	Kamarát	hrá	fut-
bal	za	vyspelé	futbalové	mužstvo	a	dokáže	
prejsť	cez	obranu	súpera	ako	nôž	maslom.	
Ak	máme	jeho	v	mužstve,	málokedy	sa	
stáva,	že	prehráme.	Mať	takúto	„poistku“	
je	dobrá	vec.	Osobu,	na	ktorú	sa	môžem	
spoľahnúť,	keď	príde	na	lámanie	chleba.	Aj	
Peter	mohol	reagovať	podobne.	Veď	videl	
zázrak	nad	všetky	zázraky.	Rekord	v	ry-
bolove	hodný	zápisu	do	Guinessovej	knihy	
rekordov.	Mať	takéhoto	človeka	stále	pri	
sebe	by	pre	Petra	znamenalo	získať	bohat-
stvo	nebývalých	rozmerov.	Peter	však	vraví	
Ježišovi	nepochopiteľnú	vec	–	aby	od	neho	
odišiel.	Bojí	sa!	A	keď	mu	Kristus	vraví,	aby	
sa	nebál,	že	odteraz	už	bude	loviť	ľudí,	zane-
cháva	všetko	a	ide	za	ním.	Bláznovstvo!	Keď	
môže	prakticky	zadarmo	získať	bohatstvo,	
odmieta ho, a na druhej strane si vyberá ces-
tu,	na	ktorej	bude	musieť	niečo	robiť	a	nič	
z	toho	nebude	mať.	Kristove	cesty	sú	nevy-
spytateľné,	dokáže	osloviť	ľudí,	že	v	očiach	
ostatných sa stávajú bláznami. No v Kristovi 
môžeme	vidieť	ešte	jednu	vec.	Vždy	dáva.	Či	
už	ryby	do	siete,	či	možnosť	stať	sa	rybárom	
ľudí,	či	svoj	život	za	život	celého	sveta.	Je	len	
na	mne,	ktorú	voľbu	si	vyberiem.

Liturgia: Hlas 1. Evanjelium na utierni 
siedme. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár hlasu a svätému, Kondák hlasu, 
Sláva, kondák svätému, I teraz podľa pred-
pisu. Ostatné hlasu a svätému. Myrovanie. 
(HS: 143, 278; PZ: 96, 249; HP: 97, 262)

Michal Pavlišinovič
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Tento ikonografický typ 
zobrazuje Krista Panto-
kratora v celej postave 

odetého do tradičných rúch. 
Sedí na tróne s poduškou, žehná 
pravicou a na ľavom kolene má 
(otvorenú či zatvorenú) knihu, 
ktorú si zvrchu pridržiava ru-
kou. Pod Kristovými nohami je 
umiestnená podnožka. Okrem 
klasických textov, uvádzaných 
v ikonografii Krista Pantokra-
tora, sa v evanjeliári pri ikonách 
Krista na tróne zväčša používajú 
tieto: Mk 8, 34 – 35; Jn 3, 16 a Jn 
7, 24.

Základným obsahom ikono-
grafie Krista na tróne je escha-
tologické očakávanie Božieho 
súdu nad svetom vyjadrené 
v obraze Krista Sudcu. Kľúčom 
k tejto symbolike je práve trón, 
ktorý sa ako atribút dôstojnosti 
vládcu používa na symbolické 
vyjadrenie idey kráľovstva. Tá 
je úzko spätá so skutočnosťou 
súdu, keďže kráľovský úrad bol 
spojený s úradom najvyššieho 
sudcu. V tomto kontexte znejú 
Dávidove slová: „Pán si pripra-
vil trón v nebesiach; kraľuje 

a panuje nad všetkými“ (Ž 102, 
19), „...zasadol si na trón ako 
spravodlivý sudca. ...Pán tróni 
naveky, už si pripravil stolec 
sudcovský“ (Ž 9, 5. 8).

Je dôležité podotknúť, že 
v tomto prípade nejde o podobu 
akéhokoľvek hmotného trónu, 
ktorý stojí na nebesiach. Ne-
beský trón je trón slávy božstva. 
Teda aj trón zobrazený na ikone 
je len symbol, ktorý ľudskému 
mysleniu napomáha v nazeraní 
na duchovné predmety.

V starozákonných proroc-
tvách sa Pán zjavoval ako ten, 
kto sedí na tróne, odkiaľ nad 
pozemskými národmi panu-
je ako kráľ i ako spravodlivý 
sudca zároveň. Ten istý význam 
majú aj novozákonné Kristove 
prísľuby o budúcich veciach: 
„Ježiš im povedal: ...Syn človeka 
zasadne na trón svojej slávy... 
súdiť dvanásť kmeňov Izrae-
la“(Mt 19, 28). „Až príde Syn 
človeka vo svojej sláve a s ním 
všetci anjeli, zasadne na trón 
svojej slávy. Vtedy sa zhromaž-
dia pred ním všetky národy a on 
oddelí jedných od druhých ako 

pastier oddeľuje ovce od capov. 
Ovce si postaví sprava a capov 
zľava. Potom Kráľ povie tým, 
čo budú po jeho pravici: Poďte, 
požehnaní môjho Otca, zauj-
mite kráľovstvo, ktoré je pre vás 
pripravené od stvorenia sveta... 
Potom povie aj tým, čo budú 
zľava: Odíďte odo mňa, zlore-
čení, do večného ohňa, ktorý 
je pripravený diablovi a jeho 
anjelom“ (Mt 25, 31 – 34. 41).

V kontexte tematiky ikony 
Krista na tróne sa nám odkrýva 
symbolika jednotlivých prvkov 

ikony. Gesto žehnajúcej Kristo-
vej pravice je znakom definitív-
neho rozhodnutia Božieho súdu 
nad ľudstvom. Kniha s textom 
evanjelia je v zvyčajnom výz-
name chápaná ako večné Božie 
slovo, ktoré nás poučuje na ceste 
k spáse. V tomto prípade pred-
stavuje kritérium spravodlivosti, 
na základe ktorej sa posudzuje 
duchovno-mravný stav človeka. 
Je to kniha súdu, zákona. n

Milan Gábor
snímka (Deésis z Rovného  

pri Svidníku)

KNIHA: Max Lucado  
– Bez strachu

Prepúšťanie, spo-
maľovanie ekonomiky, 
výbuchy na Blízkom 
východe, kolaps na trhu 
s nehnuteľnosťami, 
zrýchľujúce sa globálne 
otepľovanie. Mor dnešnej doby – teroriz-
mus sa začína slovíčkom teror – strach. 
Strach si v susedstve prenajal budovu na sto 
rokov a otvoril si v nej obchod. Nadmer-
ne veľký a drzý nás zaženie do väzenia 
a pribuchne dvere. Nebolo by úžasné vyjsť 
z neho von? 

Predstavte si svoj život nedotknutý oba-
vami. Namiesto strachu by sa tou najpriro-
dzenejšou odpoveďou na hrozby sveta stala 
viera. Ak by ste mohli k svojmu srdcu pri-
ložiť magnet na strach a vytiahnuť z neho 
všetky odrobinky hrôzy a pochybností, čo 
by tam zostalo? Predstavte si deň, v ktorom 
viac dôverujete a menej sa bojíte.

FILM: The Greatest  
(Výnimočný)

Film ukazuje obraz 
rodiny strápenej žiaľom, 
ktorý by nechcel nikto 
z nás zažiť. Láska, zrada, 
smrť, bolesť, nevera... To 
sa rúti na rodinu, ktorá 
sa snaží vyrovnať so smrťou syna, brata, 
dievčaťom milovaného chlapca... Otec 
naoko vyzerá ako silná osobnosť, matke 
nepomáhajú ani tie najlepšie psychologické 
metódy a terapie, brat sa utápa v drogách 
a výčitkách. Do tohto trápenia však vstúpi 
dievča, ktoré ako anjel z jasného neba 
pomaly a postupne, síce bolestivo a prekva-
pujúco, ale predsa rozväzuje putá trápenia. 
Niečo im však prináša. Čo to je? Pozrite si 
nový film Pierca Brosnana, ktorý vás dra-
matickým dejom uchváti. Skúste pochopiť 
radosť a lásku uprostred trápenia a bôľu aj 
cez tento výnimočný film.

Lukáš Petruš

HUDBA: The Letter Black – 
Hanging On By 
a Thread

Dnes všetkým vrelo 
odporúčam skvelé CD 
od skupiny The Letter 
Black (Čierne písmeno), ktoré môžeme 
nájsť aj pod názvom Breaking the Silence 
(Lámanie	ticha). Nedávno vydali nové CD 
s názvom Hanging	On	By	a	Thread (Visieť	
na vlásku). Z tohto CD budete zaiste 
uchvátení. Je naplnené energiou, nádejou, 
radosťou, nápaditosťou, melodickosťou, 
vierou a oddaním sa Bohu. Skvelá hudba je 
doplnená ešte lepšími textami, v ktorých 
sú ukryté krásne myšlienky, z ktorých cítiť 
nádej a túžbu po Bohu. „Visím na vlásku, 
bojím sa, že padnem, a preto viem, že ťa 
potrebujem!“ Každá z piesní je originálna 
textom i hudbou. Skutočne skvelé CD!

Lukáš Petruš
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 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti
60 rokov: Veronika Baranišinová, Sečov
ská Polianka; Paulína Dienešová, Slivník; 
Jozef Hakoš, Lesné; MVDr. Dušan Kostovčík, 
Vranov nad Topľou; Mária Lisoňová, Košice;  
Jarka Medzibrinská,, Nacina Ves; Mons. Peter 
Rusnák, Bratislava; Mária Sarvajová,  Kaluža; 
Ing. Mikuláš Sigeti, Žiar nad Hronom; Mária 
Timková, Košice
70 rokov: Ján Dudlák, Stará Ľubovňa; Helena 
Macalová, Spišská Nová Ves; Ing. Vladimír 
Molčanyi, Košice; Anna Rošková, Záhor
75 rokov: Alexander Bajužik, Dúbravka; 
Anna Balogová, Hraň; Jozef Červinka, Košice; 
Mária Čižmárová, Košice; Mária Hricíková, 
Úbrež; Zuzana Jakubová, Stankovce; Vojtech 
Lakomý, Michalovce; Anna Zoľaková, Košice
80 rokov: Zuzana Kandráčová, Moravany; 
Ing. Andrej Kohút, Košice; Jozefína Mažová, 
Strážske
85 rokov: Juraj Ivan, Zdoba; Mária Simková, 
Hrabovčík; Helena Vasilišinová, Fijaš
90 rokov: Mária Beľušová, Malé Ozorovce

 jubileá kňazov
vladyka Peter Rusnák, bratislavský epar
cha – 6. september – 60 rokov života; Jozef 
Jurčenko CSsR, duchovný rehoľného rádu 
v Michalovciach – 9. september – 50 rokov 
života; Andrej Kereštan, tit. kanonik, výpo
mocný duchovný v Poprade – 17. september 
– 50 rokov kňazstva

Srdečne blahoželáme  
a prajeme Mnohaja lita!

 blahoželáme

26. augusta sa naša mamička, babička, 
prababička Mária Ondríková z Baškoviec 
dožíva 80 rokov. Do ďalšieho života jej praje
me hlavne dobré zdravie a rodinnú pohodu, 
nech sa teší dlho medzi nami.
Všetko najlepšie praje celá početná rodina.

4. septembra oslávi 
70. narodeniny mam
ka, babka a prababka 
Katarína Ihnatcová.
Dvíhame oči nad ob
lohu,
vznášame vrúcnu 
prosbu k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol tvoje kroky,
nech ťa vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z tvojich prianí.
Všetko to vám k vašim 70. narodeninám prajú 
deti Ján, Jana, Michal s rodinou a pravnučka 
Sára.

8. septembra si pripomína svoje 30. narode
niny duchovný otec Ján Kovaľ z Brezna. Pri 

tejto príležitosti ďaku
jeme Bohu za kňaza, 
ktorý láskavým srd
com rozdáva denne 
Kristovo slovo, prináša 
radostnú zvesť, vná
ša svetlo do  temnôt 
našich duší a učí nás, 
ako máme žiť, aby sme dosiahli nebeské 
kráľovstvo.
Drahý otče, s  úctou vám chceme k  vašim 
30. narodeninám zablahoželať a do ďalších 
rokov vám vyprosujeme pevné zdravie a silu 
Svätého Ducha pod ochranou Presvätej 
Bohorodičky. Nech Pán žehná vaše kroky! 
Na mnohaja i blahaja lita!

vďační farníci z Brezna

10. augusta 2010 ubehlo 13 rokov od chvíle, 
keď bol vysvätený za kňaza náš syn otec Igor 
Suchý z Košíc.
Vyprosujeme mu zdravie, hojnosť Božieho 
požehnania, darov Svätého Ducha a ochranu 
Presvätej Bohorodičky.

rodičia a sestra Evka s rodinou

 spomíName
V sobotu 7. augusta 
2010 vo veku 76 rokov 
odišiel k nebeskému 
Otcovi Ing.  Štefan 
Fedorčo. Vo chvíli 
smútku zo straty blíz
keho človeka prežíva
me aj úprimnú vďač
nosť za to, že bol od zrodu farnosti na Sídlisku 
III aktívnym členom našej duchovnej rodiny. 
Dlhé roky pomáhal pri stavebných prácach vo 
farnosti aj mimo nej, slúžil ako kurátor a kan
tor nielen vo farskom chráme, ale 20 rokov 
aj v Domove sociálnych služieb na Sídlisku III 
v Prešove. Modlíme sa, aby mu Pán daroval 
pokoj na mieste odpočinku, kde niet bolesti 
ani smútku.

Večná mu pamiatka!
kurátorský zbor a veriaci farnosti  

PrešovSídlisko III

 poďakovaNie

Z  našich sŕdc sa vznáša úprimná vďaka 
a veľké Pán Boh zaplať duchovnému otcovi 
Marcelovi Pisiovi.
Drahý duchovný otec, prežili sme s vami štyri 
krásne roky a teraz si uvedomujeme, čo pre 
nás znamenali.
Ďakujeme vám za  vašu obetavú prácu pri 
oprave a zveľaďovaní nášho chrámu a farskej 
budovy, za budovanie farského spoločenstva. 
Vďaka aj za prekrásne kázne, ktoré prenikali 
do našich sŕdc, za učenie liturgických spevov, 
za púte a odpustové slávnosti, ktorými ste nás 
sprevádzali ako náš dobrý pastier. Ďakujeme 
tiež za modlitby, za slová útechy a povzbu
denia a hoci dnes už neplníte svoje kňazské 

poslanie v  našej farnosti, vedzte, že naše 
srdcia a dvere ostanú pre vás navždy otvorené.
Boh je láska a láska je Boh. Nech vás Božia 
milosť sprevádza a vedie po cestách pozem
ského putovania a  nech vás litmanovská 
Bohorodička, ku ktorej sa denne uberáte, 
ochraňuje. Nech Pán žehná vaše kroky a práca 
v Pánovej vinici prináša bohatú úrodu.
vďační veriaci z farnosti Pichne

 ozNamy

Celoslovenské večeradlo
Pozývame vás na  celoslovenské večeradlo 
Mariánskeho kňazského hnutia, ktoré sa 
uskutoční 25. – 26. septembra (program pre 
laikov) v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku.
Nocľah a  obedy si treba objednať do  15. 
septembra na adrese Mária Galdunová, Južná 
3, 060 01, Kežmarok (v poznámke rozpísať 
počet nocľahov/obedov na jednotlivé dni).
Cena: nocľah 7 eur, obed 3,50 eura.
Informácie: 052 – 4568440, 0917 563 662, 
0905 862 668
Celý program môžete nájsť na www.mkh.sk.

mkh 
Kongres apoštolov  
Božieho milosrdenstva
Kongregácia sestier Matky Božieho milo
srdenstva, Združenie apoštolov Božieho 
milosrdenstva Faustínum a Teologická fakulta 
v Košiciach pozýva všetkých ctiteľov Božieho 
milosrdenstva na  Prvý kongres apoštolov 
Božieho milosrdenstva na Slovensku, ktorý sa 
uskutoční 9. – 11. septembra 2010 v Čiernom 
Balogu pri Brezne pod patronátom Mons. 
Vladimíra Fila, rožňavského biskupa. Téma 
stretnutia: Boží dar pre naše časy. Kongres 
sa koná pri príležitosti 75. výročia zjavenia 
Korunky Božieho milosrdenstva, ktorú Kristus 
nadiktoval sv. Faustíne Kowalskej.
Prihlášky a podrobné informácie: Sekretariát 
kongresu, RKFÚ, ul. P.  Jilemnického 134, 
976 52 Čierny BalogDobroč, tel. č. 048/61 
91  464, mobil 0915  165  800 (od  17:00 – 
21:00 hod.). Email: kongres@milosrdenstvo.
sk. Viac na: www.milosrdenstvo.sk.

TK KBS
Púť do Mariazellu
Rada európskych biskupských konferencií 
(CCEE) organizuje  1. – 5. septembra 2010 
púť do  Mariazellu pre delegátov biskup
ských konferencií v  Európe. Púť nemá len 
duchovný rozmer, ale má byť aj príležitosťou 
na vzájomné obohatenie sa skúsenosťami. 
Púť povedie po vodách Dunaja (loďou z Ostri
homu do Bratislavy), po cestách Slovenska 
a  Rakúska (autobusom z  Bratislavy do  St. 
Pöltenu), pokračovať bude vlakom (zo St. Pöl
tenu k jazeru Erlaufsee) a  posledných 10 km 
do Mariazellu pešo. Do programu sú zaradené 
vzájomné diskusie a  uvažovania na  témy: 
voda, energia (plánuje sa návšteva jednej 

z najväčších rafinérií na biopalivo v Európe 
– v maďarskom Komárome) a vzťah medzi 
rozvojom, pokojom a ochranou stvorenstva.
Ďalšie informácie nájdete na www.cefe.ch.

TK KBS
Duchovná obnova  
Linky Valentín a O.Z. Rieky
Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej 
cirkvi v KošiciachStarom meste a občianske 
združenie Rieky pozývajú na 3dňové stretnu
tie, ktoré je určené ľuďom zraneným v oblasti 
vzťahov, citov, sexuality, ktorí prežívajú vo 
svojom živote homosexuálne cítenie, ako aj 
ľuďom inak sexuálne cítiacim. Ak si sám, je ti 
smutno, a túžiš po prijatí, spoločenstve, láske 
a dobrých medziľudských vzťahoch, ak hľadáš 
naplnenie svojho života na správnej ceste 
smerom k Bohu, príď medzi nás. Duchovná 
obnova sa uskutoční v septembri 2010 v okolí 
mesta Liptovský Mikuláš. Bližšie informácie 
získaš na adrese:
Linka Valentín
Gréckokatolícka cirkev
P. O. Box B 43
040 01 Košice 1
mail: linkavalentin@centrum.sk

Občianske združenie Rieky
Puškinova 1
811 04 Bratislava
mail: rieky@centrum.sk

 iNzercia

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, 
reštaurovanie oltárov, ikonostasov, ikon 
a  zlátenie predmetov, pokrývanie striech 
a veží. Ponúkame zľavu, 100% kvalitu a dl
horočnú 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@ston
line.sk
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 tv lux – doma je doma

 30.08. (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 (5) 09.00 
Doma na dôchodku (PO) 10.00 Aj ty povedz nie! 
(11) 10.15 Z prameňa P 10.30 Benediktínsky kláš
tor Einsiedeln 11.00 Poltón klub 12.00 Anjel Pána 
12.20 Krátke správy P 12.30 Gen. audiencia 13.55 
Kniha 14.15 Pri káve 15.00 Stretnutia s Ježišom – 
Ježiš a Mária Magdaléna (Jn 20, 11 – 18) 15.45 
Vo vinici Pána 16.15 Rozprávanie mlynára Jána 
(5) 17.00 Doma v rodine 18.00 Púť maltézskych 
rytierov (Lurdy 2010) P 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami P 19.00 
Octava dies 19.35 Poézia 20.00 Správy P 20.15 
Aktuálne s kardinálom Tomkom P 20.30 U Pavla 
22.00 Pri káve 22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 31.08. (utorok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve 
08.30 Starý zákon (19) 09.00 Doma v rodine 10.00 
Správy 10.15 Z prameňa P 10.30 U Pavla 12.00 An
jel Pána 12.20 Krátke správy P 12.30 Medzi nebom 
a zemou 13.15 Púť maltézskych rytierov (Lurdy 
2010) 13.40 Octava dies 14.15 Pri káve 15.00 
Trhové hospodárstvo 15.30 Poltón 16.00 Starý 
zákon (19) 16.30 Mestečko nádeje 17.00 Doma 
v Cirkvi 18.00 Vo vinici Pána 18.30 Rozprávočka P 
18.40 Z  prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 
19.00 Večerná univerzita 19.50 Rehoľná abeceda 
20.00 Správy P 20.25 Návratka 20.30 Stretnutia 
s Ježišom – Ježiš a Nikodém (Jn 3, 1 – 21) 21.15 
Svätý grál 22.10 Pri káve 22.50 Doma na dôchodku 
(PO) 23.45 Správy 24.00 Z prameňa
 01.09. (streda)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.31 Návratka 07.45 Pri káve 
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma v  Cirkvi 
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.30 Generálna 
audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke sprá
vy P 12.35 Vlastná cesta 13.05 Aktuálne s kard. 
Tomkom 13.20 Trhové hospodárstvo 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 Benedikt. kláštor Einsiedeln 18.30 Rozprá
vočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Ichtis  19.10 Svätý 
grál 20.00 Správy P 20.10 Quo vadis P 21.30 Púť 
malt. rytierov (Lurdy 2010) 22.00 Pri káve 22.45 
Doma v rodine 23.40 Správy 23.50 Z prameňa
 02.09. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve 
(PO) 08.30 Rozprávanie mlynára Jána (5) 09.00 
Doma v histórii 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.30 Moja misia − magazín ⓬ 11.30 Púť mal
tézskych rytierov (Lurdy 2010) 12.00 Anjel Pána 
12.20 Krátke správy P 12.35 Večerná univerzita 
13.25 Luxáreň 13.50 Vlastná cesta 14.15 Pri káve 
15.00 U Pavla 16.20 Rozprávanie mlynára Jána (5) 
17.00 Doma v kultúre 18.00 Trhové hospodárstvo 
18.30 Rozprávočka P 18.40 Z  prameňa 18.55 
Putovanie kalváriami 19.00 Stretnutia s Ježišom 
– Ježiš a Nikodém (Jn 3, 1 – 21) 19.40 Poézia 
20.00 Správy P 20.30 Poltón 21.00 Medzi nebom 
a zemou 21.40 FILMiX ⓬ 22.05 Pri káve 22.45 
Doma v Cirkvi 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 03.09. (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 
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.30 Vo vinici 
Pána 11.00 Katechéza 11.30 Benedikt. kláštor 
Einsiedeln 12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke správy P 
12.30 Svätý grál 13.25 Trhové hospodárstvo 13.55 
Poézia 14.15 Pri káve (PO) 15.00 Božie milosrden
stvo P 15.20 Poltón klub 16.20 Centrum nápadov 
16.50 Rehoľná abeceda 17.00 Doma na dôchodku 

18.00 Kniha 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prame
ňa 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Octava dies 
19.30 Misionár P 20.00 Správy P 20.15 Aktuálne 
s kard.Tomkom 20.35 Moja misia − magazín ⓬ 
21.30 Štúdio AHA! 22.00 Pri káve 22.45 Doma 
v histórii 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 04.09. (sobota)  07.00 Starý zákon (20) P 07.30 
Rozprávanie mlynára Jána (6) P 08.00 Mestečko 
nádeje P 08.40 Správy 09.00 Každý deň so 
svätými P 09.01 Čaviareň live 10.00 Štúdio AHA! 
10.30 Gospel párty 11.30 Poltón 12.00 Anjel Pána 
12.20 Návratka 12.30 Mariánska sobota P 13.30 
Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Nikodém (Jn 3, 1 – 21) 
14.15 Moja misia − magazín ⓬ 15.15 Návratka 
15.30 Večerná univerzita 16.20 Rehoľná abeceda 
16.30 Ichtis 17.00 Vo vinici Pána 17.30 FILMiX ⓬ 
18.00 Luxáreň P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Medzi 
nebom a zemou 19.25 Katechéza 20.00 Spravo
dajský súhrn P 20.30 Milosrdný brat Eustachius P 
21.15 Premonštráti z Wiltenu v Rakúsku P 21.45 
Vlastná cesta 22.15 Misionár 22.45 Poltón klub 
23.45 Spravodajský súhrn
 05.09. (nedeľa)  07.00 Starý zákon (20) 07.25 
Rozprávanie mlynára Jána (6) 08.00 Ichtis – an
tivírus pre deti P 08.20 Mestečko nádeje 08.35 
Milosrdný brat Eustachius 09.10 Katechéza 09.30 
Luxáreň 10.00 Svätá omša P 11.20 Rehoľná 
abeceda 11.30 Premonštráti z Wiltenu v Rakúsku 
12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 U Pavla 
14.15 Štúdio AHA! 14.45 Mestečko nádeje 15.00 
Starý zákon (20) 15.30 Rozprávanie mlynára Jána 
(6) 16.00 Ichtis 16.20 Moja misia − magazín 
⓬ 17.30 Octava dies P 18.00 Poltón 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Katechéza P 19.10 Vlastná 
cesta 19.40 Putovanie kalváriami 19.50 Návratka 
20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Aktuálne s kard. 
Tomkom 20.30 Rómovia P 21.05 Večerná univer
zita P 21.45 Čaviareň live 22.45 Gospel párty 23.45 
Spravodajský súhrn
 06.09. (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 (6) 09.00 
Doma na  dôchodku 10.00 Spravodajský súhrn 
10.15 Z prameňa P 10.30 Premonštráti z Wiltenu 
v Rakúsku 11.00 Poltón klub 12.00 Anjel Pána 
12.20 Krátke správy P 12.30 Gen. audiencia 13.55 
Kniha 14.15 Pri káve 15.00 Stretnutia s Ježišom – 
Ježiš a Nikodém (Jn 3, 1 – 21) 15.45 Rómovia 16.20 
Rozprávanie mlynára Jána (6) 17.00 Doma v rodine 
18.00 Cez Matku k nádeji P 18.30 Rozprávočka P 
18.40 Z prameňa 19.00 Octava dies 19.35 Poézia 
20.00 Správy P 20.15 Môj názor 20.30 U Nikodéma 
22.00 Pri káve (PO) 22.45 Doma v kultúre 23.45 
Správy 23.55 Z prameňa
 07.09. (utorok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve 
08.30 Starý zákon (20) 09.00 Doma v rodine 10.00 
Správy 10.15 Z  prameňa P 10.30 U  Nikodéma 
12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke správy P 12.30 Me
dzi nebom a zemou 13.15 Cez Matku k nádeji 13.40 
Octava dies 14.15 Pri káve 15.00 Misionár 15.30 
Poltón 16.00 Starý zákon (20) 16.30 Mestečko 
nádeje 17.00 Doma v Cirkvi 18.00 Rómovia 18.35 
Rozprávočka P 18.45 Z prameňa 18.55 Putovanie 
kalváriami 19.00 Večerná univerzita 19.40 Rehoľná 
abeceda 20.00 Správy P 20.25 Návratka 20.30 
Stretnutia s Ježišom – Ježiš a emauzskí učeníci (Lk 
24, 13 – 35) 21.15 Milosrdný brat Eustachius 22.00 
Pri káve 22.45 Doma na dôchodku 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 08.09. (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 Správy 10.15 Z prameňa P 10.30 Generálna 

audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke správy P 
12.35 Vlastná cesta 13.05 Môj názor 13.20 Misio
nár 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 Premonštráti z Wiltenu v Ra
kúsku 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 
Ichtis 19.10 Putovanie kalváriami 19.15 Milosrdný 
brat Eustachius 20.00 Správy P 20.15 Reh. abeceda 
20.30 UPéCé live 21.25 Prehľad kat. periodík P 
21.30 Cez Matku k nádeji 22.00 Pri káve 22.45 
Doma v rodine 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 09.09. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve 
8.30 Rozprávanie mlynára Jána (6) 9.00 Doma 
v histórii (BB) 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.30 Moja misia − magazín ⓬ 11.30 Cez Matku 
k nádeji 12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke správy P 
12.35 Večerná univerzita 13.15 Luxáreň 13.40 
Vlastná cesta 14.15 Pri káve 15.00 U Nikodéma 
16.20 Rozprávanie mlynára Jána (6) 17.00 Doma 
v kultúre 18.00 Misionár 18.30 Rozprávočka P 
18.40 Z  prameňa 18.55 Putovanie kalváriami 
19.00 Stretnutia s  Ježišom – Ježiš a  emauzskí 
učeníci (Lk 24, 13 – 35) 19.40 Poézia 20.00 Sprá
vy P 20.25 Návratka 20.30 Rómovia 21.05 Medzi 
nebom a zemou 21.45 FILMiX ⓬ 22.10 Pri káve 
22.50 Doma v Cirkvi 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 10.09. (piatok)  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  kultúre 
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.30 Rómovia 
11.05 Katechéza 11.30 Premonštráti z Wiltenu 
v Rakúsku 12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke správy P 
12.35 Milosrdný brat Eustachius 13.20 Misionár 
13.45 Poézia 14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrden
stvo P 15.20 Poltón klub 16.20 Mestečko nádeje 
16.40 Rehoľná abeceda 17.00 Doma na dôchodku 
18.00 Kniha 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prame
ňa 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Octava dies 
19.30 Noc temnoty a sila milosti P 20.00 Správy P 
20.15 Môj názor 20.30 Moja misia − magazín ⓬ 
21.30 Štúdio AHA! 22.00 Pri káve 22.40 Doma 
v histórii (BB) 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 11.09. (sobota)  07.00 Starý zákon (21) P 07.30 
Rozprávanie mlynára Jána (8) P 08.00 Centrum 
nápadov P 08.40 Správy P 09.00 UPéCé live 
09.55 Každý deň so svätými P 10.00 Štúdio AHA! 
10.30 Taizé 11.30 Poltón 12.00 Anjel Pána 12.30 
Mariánska sobota P 13.30 Stretnutia s Ježišom – 
Ježiš a emauzskí učeníci (Lk 24, 13 – 35) 14.15 
Moja misia − magazín ⓬ 15.15 Návratka 15.30 
Večerná univerzita 16.15 Rehoľná abeceda 16.30 
Ichtis 17.00 Rómovia 17.30 FILMiX ⓬ 18.00 
Luxáreň 18.30 Rozprávočka P 18.40 Medzi nebom 
a  zemou 19.25 Katechéza 20.00 Spravodajský 
súhrn P 20.30 Tandem kvíz P 21.15 Dominikáni 
z La Tourette vo Francúzsku P 21.45 Vlastná cesta 
22.15 Noc temnoty a sila milosti 22.45 Poltón klub 
23.45 Spravodajský súhrn
 12.09. (nedeľa)  07.00 Starý zákon (21) 07.25 
Rozprávanie mlynára Jána (8) 07.55 Ichtis – an
tivírus pre deti P 08.10 Mestečko nádeje 08.25 
Tandem kvíz 09.05 Katechéza 09.30 Luxáreň 
09.55 Každý deň so svätými P 10.00 Svätá omša P 
11.00 Rehoľná abeceda 11.30 Dominikáni z La 
Tourette vo Francúzsku 12.00 Anjel Pána P 12.30 
Poézia P 12.40 U Nikodéma 14.05 Štúdio AHA! 
14.35 Mestečko nádeje 14.45 Starý zákon (21) 
15.10 Rozprávanie mlynára Jána (8) 15.45 Moja 
misia − magazín ⓬ 16.45 Ichtis 17.30 Octava 
dies P 18.00 Poltón 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Katechéza 19.10 Vlastná cesta 19.35 Putovanie 
kalváriami 19.40 Návratka 20.00 Spravodajský 
súhrn 20.15 Môj názor 20.30 Poklad najväčší P 

21.00 Večerná univerzita P 21.45 UPéCé live 22.45 
Taizé 23.45 Spravodajský súhrn

 stv – jedNotka
 01.09. (streda)  03.30 Nitriansky hrad – živé 
dedičstvo Katolíckej cirkvi
 15.09. (streda)  10.30 Pontifikálna svätá omša 
zo Šaštína 13.30 Páter Pio 1/2  14.45 Páter Pio 
2/2 20.15 Fatima 00.20 Páter Pio 1/2 R 02.05 Páter 
Pio 2/2 R 03.45 Fatima R

 stv – dvojka
 27.08. (piatok)  09.25 MUDr. Pavol Strauss – 
lekár a filozof, spisovateľ a esejista, konvertita, 
univerzálny človek so vzťahom k umeniu, ale najmä 
k ľuďom 10.40 Matka Terézia – svätica v temnote 
– dokumentárny film ⓬ 15.35 Trezor – Záhrada 
biskupa Moyzesa
 28.08. (sobota)  19.50 (Ne)celebrity – Nora 
Baráthová
 29.08. (nedeľa)  09.30 Pohľad späť – návrat k ľud
ským príbehom, projektom a udalostiam z 90tych 
rokov odvysielaných Redakciou duchovného života 
a sonda do ich súčasnosti 10.00 Spomienková sv. 
omša pri príležitosti 60. výročia tzv. Akcie R (násilnej 
likvidácie ženských reholí komunistami v bývalom 
Československu) z kaplnky kňazského seminára 
v Badíne 11.35 Pilátova amnestia – dokumentárny 
film o Akcii R 12.30 Orientácie – letné strihové 
vydanie náboženského magazínu. Témy: Katolícka 
akcia a svedectvo rehoľníka o vyhnaní z kláštora 
a väzení 18.35 Ondrejský cintorín – dokument 
o pozoruhodnostiach Bratislavy
 30.08. (pondelok)  12.50 Orientácie R
 31.08. (utorok)  09.25 Trpký voz nádeje (1) – 
Samson – televízny triptych na motívy zo Starého 
zákona 13.30 Pohľad späť R 15.20 Trezor – Listy 
a odkazy farára Hodžu – esej o  ľudskom, nábo
ženskom a politickom rozmere národovca a jazy
kovedca M. M. Hodžu 18.45 Profily – Milan Rúfus
 01.09. (streda)  11.05 Profily – Milan Rúfus R
 05.09. (nedeľa)  13.10 Božie deti – Deloreskere 
čhave 14.05 Orientácie 14.30 Slovo
 06.09. (pondelok)   13.15 Orientácie R
 11.09. (sobota)   15.30 Poltón
 12.09. (nedeľa)  09.50 Slovo 10.00 Svätá 
liturgia z Katedrály Narodenia Presvätej Bo-
horodičky v Košiciach. Slúži Mons. Milan Chautur, 
košický eparcha. 13.00 Orientácie ECAV – Semper 
reformanda – monotematické vydanie venované 
oslavám 400. výročia Žilinskej synody 23.25 Slovo R
 13.09. (pondelok)  13.25 Orientácie ECAV R
 15.09. (streda)  09.05 Modlitba ruženca 14.00 
Matka jednoty 14.55 Ruženec sestry Bernadety 
15.25 Odkaz Jána Pavla II. Slovensku 16.10 Pút
nické miesto Marianka 16.35 Ivetka a hora 18.35 
Matka jednoty R 19.50 Sviatočné slovo k sviatku 
Sedembolestnej Panny Márie 20.05 Ave Maria
18.09. (sobota)  15.05 Poltón
19.09. (nedeľa)  09.30 Služby Božie z evanjelické
ho a. v. kostola v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 
100. výročia založenia Evanjelického posla spod 
Tatier 11.05 Portrét biskupa Jura Janošku 13.15 
Orientácie 13.45 Slovo ECAV 23.25 Slovo ECAV R
 20.09. (pondelok)  13.10 Orientácie R
 25.09. (sobota)  14.55 Poltón
 26.09. (nedeľa)  10.00 Bohoslužby 12.30 Orien
tácie 13.00 Slovo Viliama Zemančíka
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legenda: atÓmy, árIa, bača, banán, bolesť, bozk, bre-
za, celok, cesta, cIeĽ, cIsterna, cItrÓn, cmar, časť, 
eFez, éter, FIlm, hnev, hnIs, hrach, chlIeb, cholera, 
kabát, keks, knIha, kosť, kvas, kvet, lIga, maslo, 
nemocnIca, nerv, otrok, ples, rybolov, slabIka, 
slama, slovo, snaha, škola, úkon, víno, vlasy, zvon, 
žaba, žIak, žold.

tajničku osemsmerovky tvorí 58 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky.

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 14 – 15: krížovka: (pozri 1 pt 2, 9a); 
osemsmerovka: z kristovej lásky možno dosiahnuť iba zisk. 
VýhERcA: mária hromjáková, tichý potok. zo správnych 
riešení vylosujeme držiteľa knihy Reflexie nad slovanskou 
duchovnosťou od spolku sv. cyrila a metoda. riešenia za-
sielajte na adresu: slovo, p.o.box 204, 080 01 prešov alebo 
slovo1@grkatpo.sk. 

relax | 43

 rádio lumeN
 28.08. (sobota)  20.30 Od ucha k duchu – Mesiac 
z pápežom Benediktom

 29.08. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň – Literár
na súťaž Anasoft Litera 14.00 Rozhlasová hra – Hlas 
volajúceho na púšti – hra o smrti sv. Jána Krstiteľa 
15.00 Svetlo nádeje – Byť doma v cudzine – o živote 
Slovákov v Santove (Pilisszántó) v Maďarsku 21.00 
Karmel – Ježiš uzdravuje; hostia: sr. Brige McKennová 
a páter Kevin Scallon

 30.08. (pondelok)  20.30 Študentské šapitó – Pre 
študentské ucho – muzikálové predstavenie Farár 
z (M)ARSU

 31.08. (utorok)  20.30 Duchovný obzor – Biblická 
teológia – praktické čítanie Svätého písma

 05.09. (nedeľa)  14.00 Rozhlasová hra – Zo života 
do života – cyklus poslucháčskych príbehov

 11.09. (sobota)  20.30 Od ucha k duchu – Rehoľné 
spoločenstvo minoritov

 12.09. (nedeľa)  10.30 Priamy prenos z Marianky 
14.00 Rozhlasová hra – Studnička (starohorské 
zastavenia)

 15.09. (streda)  10.30 Priamy prenos zo Šaštína 
14.00 Rozhlasová hra – Sedembolestná – príbeh 
šaštínskej Panny Márie

 19.09. (nedeľa)  14.00 Rozhlasová hra – Padajú 
hviezdy – príbeh Sládkovičovej múzy 21.00 Karmel 
– Zobudiť sa z  polstoročného spánku – obnova 
františkánskeho kláštora v Kremnici

 rádio sloveNsko
 Streda  19.20 Ekuména vo svete
 Štvrtok  19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
 Nedeľa  21.05 Cesty
 12.09. (nedeľa)  21.05 Cesty – Proti prúdu – re
portážna montáž z Liptovského Mikuláša (P. Gabriš)

 rádio sloveNsko a regiNa
 29.08. (nedeľa)  09.30 Bohoslužby Reformovanej 
kresťanskej cirkvi z Bratislavy

 05.09. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka svätá omša 
z Kostola Sv. rodiny v BratislavePetržalke.

 12.09. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka svätá omša 
z Kostola Sv. rodiny v BratislavePetržalke.

 19.09. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka svätá omša 
z Kostola Sv. rodiny v BratislavePetržalke.

 26.09. (nedeľa)  09.30 Evanjelické služby Božie 
z Kostolného

 rádio regiNa (ba, bb, ke)
 Streda  21.00 Cesty R
 Sobota  21.00 Viera v živote
 Nedeľa  17.10 Frekvencia M

 rádio regiNa (ba, bb)
 Nedeľa  07.55 Z duše 14.45 Z duše R
 15.08. (nedeľa)  07.55 Z duše – D. Dian: Nanebo
vzatie Márie – obraz Božej lásky k človeku

 rádio devíN
 Nedeľa  08.00 Viera v živote 10.00 Slovo pre 
veriacich i neveriacich
 29.08. (nedeľa)  10.00 Slovo pre veriacich i neve
riacich – D. Ružeková: Môj blížny

  Zmena programu vyhradená.
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 gr.kat. mládežNícke ceNtrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

03. – 05.09. – Charizmy Svätého Ducha (Mgr. Slavomír 
Pálfi) ...dychtite po duchovných daroch... (1 Kor 14, 1) 
Podmienka: vek od 15 rokov a minimálne po kurze Filip
17. – 19.09. – Médiá a manipulácia (Jozef Kováčik, 
CSILic., hovorca KBS). Víkend o vplyve médií na podve
domie človeka a o jej možnej manipulácii.
24. – 26.09. – Kurz Filip (Mgr. Peter Lipták a tím)
15. – 17.10. – Kultúra života (MUDr. František Orlov
ský). Víkend o otázkach ochrany života a kresťanskej etiky, 
bioetiky, potratov, antikoncepcie, umelého oplodnenia, 
homosexuality a pod.

 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. – 19.09.2010 – Kurz Rút (Kurz vedie otec Jozef 
Maretta a Evanjelizačná škola sv. Mikuláša.)
24.09. – 26.09.2010 – Teen star program – školenie. 
Projekt, ktorý je súčasťou výchovy k zodpovednému ro
dičovstvu. Je to výchova k ľudskej láske, čiže sexuálna vý
chova. Program je pre všetkých, nezáleží na vierovyznaní.
30.09. – 03.10.2010 – Kurz prípravy na manželstvo
08. – 10.10.2010 – Kurz Rút (Kurz vedie otec Jozef 
Maretta a Evanjelizačná škola sv. Mikuláša.)
15.10.2010 – Manželské večery (Prešovsídlisko 
Sekčov)
22. – 24.10.2010 – Víkend pre kňazské rodiny

 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.

Víkendové formačné školy pre chlapcov a dievčatá, víken
dové umelecké kluby (presnejšie informácie telefonicky)
Pravidelné formačné stretnutia v  rómskych osadách – 
dospelí, skauti, dievčatá... (presnejšie informácie tele
fonicky)

 púť  kruciaty oslobodeNia Človeka
1.septembra sa uskutoční 2. slovenská púť Kru-
ciaty oslobodenia človeka k hrobu Božieho sluhu 
otca Františka Blachnického, zakladateľa KOČ, 
v Kroscienku nad Dunajcom.

Program:
10.00 modlitba chvál v dolnom kostole
10.45 spoznávanie Centra HSŽ a KWC
11.30 katechéza
12.30 obed (jedlo z vlastných zásob)
13.00 krížová cesta so svedectvami vo večeradle
14.30 príprava na svätú omšu v dolnom kostole
15.00 svätá omša (s možnosťou odovzdania deklarácií 
vstupu do KOČ)
16.00 záver

Upozornenie: KOČ ani HSŽ nebude organizovať dopravu 
autobusmi. Všetci účastníci si zabezpečia spôsob dopravy 
do Kroscienka sami.

TK KBS

Archieparchiálne odpustové slávnosti
Zosnutia našej Presvätej Vládkyne,
Bohorodičky Márie, vždy Panny

Čirč
28. – 29. august 2010

SOBOTA
MARIÁNSKA HORA: 
13.30 Sprievod na horu z chrámu
15.00 Svätenie vody 
16.00 Svätá liturgia

CHRÁM PRESVÄTEJ BOHORODIČKY:
19.30 Svätá liturgia 
 Panachída pri hroboch kňazov
21.00 Moleben k Presvätej Bohorodičke
21.30 Procesia okolo chrámu so sviatosťou 
 Najsvätejšej Eucharistie
22.00 Krížová cesta na Mariánsku horu

NEDEĽA
CHRÁM PRESVÄTEJ BOHORODIČKY: 
06.00 Utiereň
07.00 Svätá liturgia
08.00  Sprievod na horu z chrámu

MARIÁNSKA HORA: 
09.00 Modlitba ruženca 
09.30 Moleben k Presvätej Bohorodičke
10.00 Slávnostná svätá liturgia 
 s myrovaním

Šašová
4. – 5. september 2010

SOBOTA
17.00 Svätenie vody 
 Moleben k Presvätej Bohorodičke
18.00  Sviatosť zmierenia (do 20.00)
18.00  Večiereň (cirkevnoslovanská)
19.00 Svätá liturgia (slovenská)
20.30 Modlitba ruženca 
 a program mladých
22.00 Adorácia a požehnanie so sviatosťou 
 Najsvätejšej Eucharistie

NEDEĽA
07.00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
08.00 Svätá liturgia (slovenská)
08.00  Sviatosť zmierenia (do 9.45)
09.20 Akatist k Presvätej Bohorodičke
10.00 Slávnostná svätá liturgia 
 s myrovaním

Všetkých	čitateľov	Slova	srdečne	pozývame.


