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Skvosty práce dedov mladnú

Zachraňujeme drevené chrámy
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Provincia Bolestnej Matky Božej

R

ád sestier sv. Bazila
Veľkého je najstarším
rádom, ktorého korene
siahajú k sv. Bazilovi Veľkému
do 4. storočia. Prvý monastier
sa nachádzal v Annisoi na brehu
rieky Iris. Tam žila sv. Makrína, sestra sv. Bazila Veľkého,
s mladými ženami, ktoré žili
jednoduchým spôsobom života.
Mnohé pochádzali z urodzených rodín.
S rozšírením kresťanstva sa
na Kyjevskej Rusi rozšírili aj
monastiery, v ktorých sestry žili
podľa pravidiel sv. Bazila Veľkého. Reforma mužských monastierov v roku 1617 mala veľký
vplyv na spôsob života v ženských monastieroch, no napriek
tomu ženské monastiery zostali
autonómne pod autoritou igumeny a náhľadom miestneho
biskupa. Po Brest-litovskej únii
sa na konci 17. storočia začína
oživenie mníšskeho spôsobu
života. V tom čase sa naliehalo
na aktívny spôsob života sestier,
ktoré dovtedy žili ťažkým, uzavretým spôsobom. Sestry zakladali školy. Následkom reformy
Jozefa II. však bolo zatvorených
veľa stredísk. Sestry baziliánky
pokračovali v duchovnej tradícii,
v tradícii výchovy a vzdelávania
detí a mládeže. Začiatkom 20.
storočia začali vznikať nové
monastiery a ustanovizne sestier
baziliánok nielen v Haliči, ale aj
v iných krajinách sveta. Boli to
monastiery v Javorove, Slovite,
Ľvove a Stanislavove, ktoré boli
kolískou novozakladajúcich sa
monastierov, terajších provincií
v Európe i za morom. V roku
1951 Apoštolská stolica dekrétom Ad Septennium vyhlásila
centralizáciu Rádu sestier sv. Bazila Veľkého a vybrala generálne
vedenie, ktoré má v súčasnosti
sídlo v Ríme.
Do Mukačevskej eparchie boli
pozvané sestry zo Stanislavova
v októbri 1921. 19. marca 1922
pricestovalo do Užhorodu päť
sestier. Spoločnosť cirkevných
učiteľov sa rozhodla, že sestry
poveria vedením internátu.
Tento zámer sa však nemohol

uskutočniť. V bezvýchodiskovej
situácii prišiel do Užhorodu
list od kapitulárneho vikára
Prešovskej eparchie Dr. Mikuláša Rusnáka so žiadosťou, aby
sestry prevzali internát dievčat
v Prešove. Po príchode do Prešova 18. augusta 1922 sa sestry
usadili v biskupskom paláci,
ktorý bol prázdny. Patrilo im
celé poschodie, ktorého časť
slúžila kláštorným potrebám.
V ďalších miestnostiach mal byť
internát. Internát bol slávnostne
otvorený v septembri 1922.
Keď sa v roku 1927 stal prešovským administrátorom Pavel
Gojdič, eparchia kúpila pre sestry baziliánky budovu v Prešove
na Ul. Jána Francisciho (dnešná
Plzenská ul.). Do nových
priestorov sa presťahovali v roku
1929. Medzitým v roku 1924 boli

sestry znova požiadané o návrat
do Užhorodu. Sestry sa museli
rozdeliť, ale čoskoro dostali
ďalšiu posilu z Haliče. Sestry
pracovali v Prešove i Užhorode
a vzájomne si pomáhali. Ich
práca sa sústreďovala predovšetkým na výchovu dievčat. Učili aj
v meštianskych školách.
Politické zmeny, ktoré nastali
po vzniku Karpatskej Ukrajiny,
ovplyvnili aj život sestier Rádu
sv. Bazila Veľkého. Po Viedenskej arbitráži v roku 1938 odišli
z Užhorodu na rôzne miesta.
V podstate všetky sestry, ktoré
boli z Haliče a zo Slovenska, boli
nútené po okupácii Karpatskej
Ukrajiny opustiť jej územie. Tri
sestry odišli do Medzilaboriec.
Do Prešova sa okrem rodáčok
zo Slovenska a Podkarpatskej
Rusi presťahovalo aj sedem

haličských sestier a štyri siroty.
Na pozvanie prezidenta Karpatskej Ukrajiny Mons. A. Vološyna odišlo niekoľko sestier
v roku 1939 do Prahy, kam
bol presťahovaný aj sirotinec.
Keď NKVD – Smerš uväznilo
predstaviteľov vlády Karpatskej
Ukrajiny (1945), sestry sa vrátili
do Prešova.
Po skončení druhej svetovej
vojny boli sestry baziliánky
požiadané starať sa o siroty
v Stropkove a vo Svidníku.
V roku 1945 prišli do Sečoviec,
kde učili v školách a mali materskú škôlku. Ich radosť však netrvala dlho, lebo nastalo tragické
obdobie ich rehoľného života.
V roku 1950 boli prinútené odísť
z východného Slovenska. Sestry,
ktoré pochádzali z Haliče, boli
zatknuté. Niektoré si našli
ubytovanie a prácu v Trenčíne.
Ostatné boli v táboroch alebo
pracovali v továrňach. Aj počas
tohto neľahkého obdobia sestry
Rádu sv. Bazila Veľkého hľadali
všade možnosť, ako slúžiť Bohu
a ľuďom. n
Josifa Šimová OSBM

Provincia Bolestnej Matky Božej na Slovensku v súčasnosti zahŕňa:
Monastier prepodobnej matky Makríny v Prešove (provincialát) (provinciálna predstavená
sr. Josifa Šimová OSBM, predstavná monastiera sr. Simeona Hutníková OSBM)
Monastier Bolestnej Matky Božej v Bardejove (predstavená monastiera sr. Atanázia Holubová OSBM)
Monastier Ochrany Presvätej Bohorodičky vo Svidníku (predstavená monastiera sr. Alžbeta
Dacejová OSBM)
Monastier Zvestovania Presvätej Bohorodičke v Medzilaborciach (zodpovedná monastiera sr.
Damiána Kuzmová OSBM)
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Pod ochranou Matky
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Drahí mariánski ctitelia,
východná cirkev začína mesiac október,
mariánsky mesiac, sviatkom Pokrova –
Ochrany Presvätej Bohorodičky. Je to sviatok, ktorý má pre kresťanov veľký význam.
Počas všetkých mariánskych sviatkov, ale
zvlášť pri tomto sviatku si hlbšie uvedomujeme úlohu nebeskej Matky v našom živote, jej
každodennú pomoc a ochranu.
Dieťa sa cíti najviac v bezpečí, keď je
na rukách matky či otca. Vtedy dokáže aj vo
veľkých nebezpečenstvách zostať spokojné.
Podobne je to aj s dospelými. Tiež sa často
nachádzame v rôznych nebezpečenstvách
života. Číhajú na nás pokušenia, v ktorých
nie je ľahké obstáť, zvádza nás svet, vlastné
telo, zlé príklady ľudí. Zakúšame i ťažké
situácie a prírodné katastrofy, ktoré nám
privádzajú do duše strach a nepokoj. Ale
my kresťania sa aj napriek tomu všetkému
môžeme optimisticky pozerať na tento svet
a svoj život prežívať v láske a v pokoji. Pýtate
sa prečo? Pretože máme nebeskú Matku,
ktorej na nás veľmi záleží. Bohorodička
túži predovšetkým po tom, aby sme všetci
dosiahli večný cieľ. Preto za nás oroduje
u svojho Syna Ježiša Krista, preto nás ochraňuje a vyprosuje nám potrebnú pomoc pre
telo i dušu.
Kresťania už od počiatku kresťanstva
zbožne uctievajú Bohorodičku, ktorá po Nanebovstúpení svojho Syna Ježiša zotrvávala
v modlitbách uprostred apoštolov a očakávala príchod Svätého Ducha. V deň Turíc,
podobne ako všetci apoštoli, ho aj ona prijala
a bola naplnená silou a darmi Utešiteľa.
Bola Bohom najlepšie pripravená tak, že sa
jej hriech nedotkol. Preto v plnosti spočinul
na nej Svätý Duch so všetkými svojimi darmi
a milosťami.
Panna Mária bola počas celého svojho
života stále otvorená pre Božie dary a milosti. Bola najzrelšou a najdokonalejšou ženou,
kresťankou a Bohorodičkou a svoju pozemskú púť prežila tak sväto, ako si to prial
nebeský Otec.
Svätá Cirkev jej po Bohu prejavuje najväčšiu úctu, tzv. hyperduliu. Už Efézsky
cirkevný snem (431) o Panne Márii vyslovil
základnú mariánsku dogmu, že je Theotokos – Božia Matka.
Táto najvyššia dôstojnosť Panny Márie
ako Božej Matky je základom jej ostatných
mimoriadnych výsad: jej Nepoškvrneného počatia, dokonalej svätosti, večného
panenstva, oslávenia duše i tela, jej zvláštnej
úcty a tej výsady, že je sprostredkovateľkou
všetkých milostí.

Cirkevní otcovia o nej skladali hymny,
nádherné piesne a modlitby. Poznáme
mariánske modlitby: ruženec, Loretánske
litánie, mariánsky moleben. Ale najkrajšie ju
ospieval autor mariánskeho akatistu, najmä
v jeho dogmatickej časti.
A čo povedať o pútnických mariánskych
miestach? Sú to ozajstné klenoty, kde veriaci
na príhovor Bohorodičky čerpajú mnoho darov a Božích milostí. Spomeniem aspoň tie
najznámejšie: Santa Maria Maggiore v Ríme,
Bazilika Pomocnice kresťanov v Turíne;
pútnické miesta: Lurdy, Fatima, La Salet,
Čenstochová, Zarvanica a na Slovensku
Šaštín, Levoča, Staré Hory, Mariánka, u nás
gréckokatolíkov Ľutina, Klokočov, Litmanová, Čirč a ďalšie.
Koľko chrámov je zasvätených Božej
Matke? Len v Prešovskej archieparchii je
ich 145. Áno, to všetko svedčí o úcte, láske
a vďačnosti k našej nebeskej Matke. Koľkí
jej už ďakovali za pomoc, záchranu alebo aj
za to, že nestratili večný život!
Tento rok bol bohatý na záplavy, na rôzne
katastrofy, a to nielen na Slovensku, ale aj
vo svete. Ale tento rok sa zapíše do histórie
našej cirkvi zlatými písmenami. Pre našu
metropoliu bol veľmi radostný. Veď tri
miesta boli duchovne pričlenené k prvému
a najhlavnejšiemu mariánskemu Chrámu
Santa Maria Maggiore v Ríme: milostiplná
ikona klokočovskej Bohorodičky v gréckokatolíckom Chráme Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Žiline, mariánske pútnické
miesto v Ľutine s bazilikou minor a mariánske pútnické miesto v Litmanovej.
Tieto pútnické miesta pri tejto príležitosti
navštívili aj dvaja kardináli, aby vyhlásili
dekrét duchovného príbuzenstva. Litmanovú kardinál Stanislav Dziwisz, krakovský
arcibiskup a metropolita z Poľska, a Ľutinu
kardinál Bernard Francis Law, arcikňaz
baziliky Santa Maria Maggiore z Ríma. Pre
mariánskych ctiteľov to bola veľká radosť,
nakoľko s týmto duchovným príbuzenstvom sú spojené aj milostiplné odpustky
pre veriacich, o ktorých boli všetci pútnici
oboznámení.
Aj týmto duchovným príbuzenstvom
nám Božia Matka dala najavo svoju ochranu
a pomoc. Zo srdca jej za to ďakujme.

† Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup a metropolita
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Spracovávaniu násilím pozna
menanej minulosti Osvienčimu
a jeho následkov sa venoval európsky workshop organizovaný
Nadáciou Maximiliána Kolbeho
v Osvienčime 11. – 15. augusta
za účasti zástupcov cirkví z 10 krajín.
(TS ČBK)

Pri príležitosti spomienky
na uhorského kráľa sv. Štefana I.
navštívil 20. augusta Budapešť latinský patriarcha Jeruzalema Mons.
Fouad Twal na pozvanie ostrihomsko-budapeštianskeho arcibiskupa
a predsedu Rady európskych biskupských konferencií P. Erdődyho.

V Ostravsko-opavskej diecéze slávili 25. augusta pamiatku
mučeníka totalitného režimu bl.
Metoda D. Trčku, rodáka z Frýdlantu nad Ostravicí. (TS ČBK)

Kongres katolíckych laikov
Ázie na tému Ohlasovanie Ježiša
Krista v Ázii dnes zvolala od 31.
augusta do 5. septembra do Soulu
Pápežská rada pre laikov v spolupráci s Konferenciou biskupov Kórey.
Zúčastnili sa na ňom zástupcovia 20
členských krajín, členovia Federácie
ázijských biskupských konferencií,
35 delegácií ázijských združení, hnutí
a komunít uznaných Svätou stolicou.

Vo Freisingu pri Mníchove sa
2. – 4. septembra konal Medzinárodný kongres nadácie Renovabis za účasti zástupcov Slovenska
z FKI a KBS. Akcia solidarity nemeckých katolíkov s ľuďmi v strednej
a východnej Európe pod heslom
V zodpovednosti za stvorenstvo
zjednotila viac než 360 účastníkov
z vyše 30 krajín.

Apoštolská cesta pápeža Benedikta XVI. do Veľkej Británie sa
konala od 16. do 19. septembra.

Ukrajinská katolícka univerzita začala so stavbou univerzitného mestečka v Ľvove. Plán
univerzitného mestečka, ktoré má
byť dokončené v roku 2020, pozostáva z výstavby knižnice, informačného
a konferenčného centra, múzea a hotela. Základný kameň posvätil pápež
Ján Pavol II. v júni 2001 a o tri mesiace neskôr bol posvätený pozemok
mestečka, kde od júna 2009 funguje
nový drevený chrám zasvätený mučeníkom UGKC. (www.ugcc.org.ua)
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Na Ukrajine rokovala Synoda UGKC
V Ľvove-Brjuchoviči za predsedníctva arcibiskupa Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi
kardinála Ľubomíra Huzara sa
2. – 9. septembra za účasti 40
biskupov a hostí konala Synoda
biskupov UGKC. Ústredným
bodom synody bolo posúdenie
migrácie. Prednesené referáty
sa dotkli histórie i súčasného
stavu ukrajinskej migrácie,
pastoračnej starostlivosti
o ukrajinských gréckokatolíckych migrantov a ich právnom
statuse. Osobitná pozornosť
bola venovaná finančnej

stratégii, rozpočtu na rok 2011,
stavbe patriarchálneho centra
v Kyjeve, otázkam partikulárneho práva, evanjelizácie, liturgie
a Katechizmu UGKC. Rok 2011
bude venovaný kresťanskému
povolaniu s dôrazom na povolanie laikov. Na synode s referá-

tom o pastoračnej starostlivosti
o ukrajinských migrantov v ČR
vystúpil aj apoštolský exarcha
pre katolíkov byzantského obradu v ČR Mons. Ladislav Hučko.
(www.exarchat.cz)

Populačný fond OSN propaguje interrupciu
Populačný fond OSN (UNFPA) propaguje interrupciu ako
základné právo človeka v rámci
Medzinárodného roka mladých, vyhláseného 12. augusta.
Na stránkach fondu sa dočítame
o akciách, ktorých cieľom je

„univerzálny prístup k službám
zaisťujúci sexuálne a reprodukčné zdravie“, za ktorým sa skrýva
antikoncepcia a interrupcia.
V prípravných dokumentoch ku
konferencii prebiehajúcej v mexickom Leóne chýba zmienka

o Konvencii o právach dieťaťa,
dokumentu, ktorý „poukazuje
na základné práva a povinnosti
rodičov vo výchove a vzdelávaní
detí“, ako podotýka Osservatore
Romano. (RV)

V Prahe oslávili sviatok bl. Metoda Trčku
Na sviatok blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku
CSsR sa konala 25. augusta
v pražskom Chráme Najsvätejšej Trojice archijerejská sv. litur-

gia, ktorej predsedal emeritný
pomocný biskup Ján Eugen
Kočiš. Hrdinský život bl. Metoda v homílii pripomenul otec A.
Verbovský CSsR. z příbramskej

Svätej Hory, kde bl. Metod istý
čas pôsobil. Slávnosť bola ukončená molebenom a uctením si
ostatkov. (www.exarchat.cz)

Kadáfí vyzval Európu k prijatiu islamu
Debatu o moslimskej budúcnosti Európy rozpútali v Taliansku výroky Muammara Kadáfího z 29. augusta. Líbyjský vodca
prišiel do Ríma pri príležitosti
2. výročia uzavretia zmluvy o taliansko-líbyjskom priateľstve,
ktorá vynáša obidvom stranám
miliardové zisky. Kadáfí vyzval

Európanov k prijatiu moslimskej viery a predpovedal, že sa
islam stane náboženstvom celej
Európy. „Kadáfí nám ukázal,
že v Európe sú dôležité peniaze,“ podotkol šéf kresťanských
demokratov Rocco Buttiglione.
„Keby vyslovil niečo podobné
v Tripolise – ,Líbyjčania, obráťte

sa na kresťanstvo’, nevrátil by sa
domov živý a zdravý,“ povedal
Buttiglione. Pokojnejšie reagoval Vittorio Messori: „Kadáfí
môže mať pravdu. Sekularizovanú Európu môže stretnúť
osud iných kresťanských území
dobitých moslimami.“ (RV)

Zelená púť viedla z Ostrihomu do Mariazellu
Zelenou púťou z Ostrihomu
(Maďarsko) cez Bratislavu
(Slovensko) do Mariazellu
(Rakúsko) od 1. do 5. septembra
prejavili biskupi a splnomocnení z biskupských konferencií
Európy pochopenie a postoj
Cirkvi k Božím darom stvorenia. Heslom púte bol výrok
Benedikta XVI. k Celosvetové-

mu dňu mieru 2010 Ak túžiš
po mieri, ochraňuj stvorenie.
V Bratislave sa pútnici stretli
s Mons. Stanislavom Zvolenským a primátorom Bratislavy
A. Ďurkovským. Generálny
sekretár Rady európskych biskupských konferencií Duarte da
Cunha poznamenal, že ekologickú krízu chápe ako dôsledok

nezodpovedného postoja k darom stvorenia, a teda ako súčasť
morálnej krízy nášho kontinentu. Pripomenul, že skutočná
úcta k ekológii našej planéty nie
je možná bez úvah o „ekológii
človeka“, duchovnom obrátení
a zmene životného štýlu. (www.
ugcc.org.ua)

|5

slovo 20 | 2010

Farnosť Prievidza slávila prvý odpust
Štvrtý rok sa schádzajú prievidzskí gréckokatolíci v mariánskom chráme na cintoríne
v Prievidzi na pravidelných
bohoslužbách. Nedeľa 1. augusta sa zapíše do dejín farnosti
výnimočným spôsobom. Vo
farnosti sa po prvýkrát konala
odpustová slávnosť pri príležitosti ustanovenia a vyhlásenia
patrónov prievidzskej gréckokatolíckej farnosti, ktorými sa stali
svätí sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum,
Sáva a Angelár. Ich sviatok si
pripomíname 27. júla.
Veriaci vítali sprievod biskupa a kňazov vchádzajúcich
do chrámu. Otec Igor Cingeľ,
farár farnosti Trenčín a excurrendo farnosti Prievidza, priví-

tal na prvom odpuste vladyku
Petra Rusnáka, bratislavského
eparchu, otca Petra Sabola,
tajomníka eparchu, rímskokatolíckeho dekana Martina
Dada z farnosti Prievidza-mesto, otca Miroslava Macka,
farára gréckokatolíckej farnosti
Martin, otca Jána Sabola, správcu gréckokatolíckej farnosti
Zvolen, a prítomných veriacich.
Po pozdravnom slove dôstojného pána dekana Martina Dada
otec Peter Sabol v mene vladyku
prečítal ustanovujúci dekrét
na patrónov farnosti. Vladyka
Peter potom posvätil nový
evanjeliár zakúpený z milodarov miestnych veriacich a obraz
sv. sedmopočetníkov Mgr. Igora
Meška z Trenčína.

Vladyka Peter v homílii
vyzdvihol príklad patrónov
farnosti sv. sedmopočetníkov,
ktorí na prvom mieste hlásali
našim predkom svetlo evanjelia,
ale priniesli aj kultúru, národné povedomie a sebavedomie
i obrad, v ktorom oslavujeme
Boha do dnešných dní. V závere
sa vladyka Peter poďakoval
za nádherné spoločenstvo pri
oslave Boha a poprial, aby sme
v tomto duchu stále a stále
rástli, prichádzali oslavovať a milovať Boha, aby sme
v ohlasovaní evanjelia svojím
životom pokračovali. (Ružena
Volovárová)

V Trebišove spojili odpust s posviackou chrámu
Veriaci z gréckokatolíckej
farnosti v Trebišove sa napriek
finančnej kríze pustili minulého
roka do opravy svojho Chrámu
Zosnutia Presvätej Bohorodičky.
S Božou pomocou sa dielo podarilo, a tak v nedeľu 8. augusta
mohol vladyka Milan Chautur,
košický eparcha, zavítať do farnosti, aby posvätil komplexne
zrekonštruovaný exteriér
chrámu. Príležitosť posviacky
zapadla do odpustovej slávnosti
k cti zosnutia Bohorodičky.
Vladyka Milan slávil archijerejskú liturgiu, pri ktorej povzbu-

dil veriacich k zachovávaniu
Božieho zákona. Lebo práve
jeho nezachovávanie prináša
dramatické zmeny do života
rodín. „Tak ako porušovanie
prírodných zákonov sa odráža
v klimatických katastrofách,
porušovanie morálnych pravidiel narúša šťastie jednotlivca
i jeho okolia.“ Vladyka upriamil
pozornosť na Pannu Máriu,
ktorá z neba vyzýva na pokánie,
kým je čas. Veriacim poďakoval
za úspešne dokončené dielo pre
rozvoj ich viery.
Sv. liturgiu spevom spre-

vádzal Zbor sv. archanjela
Michala a mládežnícky zbor.
Na slávnosti bol prítomný aj
primátor mesta Vladimír Anďal
a ďalší hostia. V závere miestny
protopresbyter Dušan Seman
vyjadril vďaku všetkým spolupracovníkom a darcom, ako aj
realizačnej firme Alojza Terebu
z Košíc. Primátor odovzdal
vladykovi Milanovi pamätný erb
mesta Trebišov za jeho duchovný prínos pre mesto. (Michal
Hospodár)

Radosť v Helcmanovciach
19. a 20. júla prežili farníci
z Helcmanoviec dni plné radosti, turistiky, zábavy a duchovného povzbudenia. Vladyka
Milan Chautur navštívil farnosť
a spolu s mládežou v pondelok
vystúpil na vrch Kloptaň. Deti
za tento čas prešli náučným lesným chodníkom obohateným

o rôzne stanoviská s aktivitami.
Výstupy boli sprevádzané dvoma zanietenými lesníkmi a ich
výkladom o stavbe lesa, o spojitosti Boha a prírody. Obidve
skupiny turistov sa stretli pri
chate, kde spoločne slávili svätú
liturgiu. V utorok vladyka Milan
absolvoval túru ku Gelnickému

krížu spojenú so spomienkou
na zosnulých baníkov z obce.
Deň zakončila slávnostná svätá
liturgia v Chráme sv. Michala
v Helcmanovciach. (Anna
Bodnárová)

V Dúbravke otvorili multifunkčné ihrisko
15. augusta zavítal do farnosti
v Dúbravke pri Michalovciach
vladyka Milan Chautur CSsR,
aby posvätil multifunkčné
ihrisko pre mládež. Autorom

projektu je Občianske združenie Dúbravčan pod vedením
p. Miroslava Bajužika. Program
svätenia sa začal o 17.00 hod.
molebenom v miestnom chrá-

me, po skončení vladyka Milan
otvoril prestrihnutím pásky
multifunkčné ihrisko a futbalový zápas prítomných kňazov
a domácich. (Marcela Demková)


Víkend o charizmách v GMC
Bárka v Juskovej Voli sa 3. – 5. augusta niesol v réžii Svätého Ducha.
Pre 42 účastníkov viedol otec
Slavomír Palfi vyučovanie o charizmách Svätého Ducha a jeho
prejavoch. V sobotu večer medzi
účastníkov zavítali na modlitby
za uvoľnenie darov Svätého Ducha
aj štyria hostia zo spoločenstva
Maják. (Slavomír Palfi)

Repašania slávili odpust
na sviatok sv. Anny. Slávnostnú
svätú liturgiu v Nižných Repašoch slávil 8. augusta otec Marián
Sterančák, miestny správca, a otec
Slavomír Krajňák, farár zo Štefanoviec. Slávnosť bola spestrená sprievodom detského zboru z Torysiek.
(Mária Dudová-Bašistová)

Miništranský tábor v GMC
Bárka v Juskovej Voli sa konal
16. – 20. augusta. O 46 chlapcov sa
starali dvaja kňazi a sedem animátorov. Námetom tábora bola kniha
proroka Jeremiáša, a tak sa chlapci
stali „pátračmi“ po Arche zmluvy.
O tento nápad sa postaral otec
Jozef Greško a Mária Kravčáková.
Miništranti každý deň odkrývali
kľúče, ktoré ich bližšie naviedli
na miesto, kde sa ukrýva archa.
(Zuzana Pavlovská)

Crazy day – 1. ročník športového dňa v Nižnom Hrabovci sa
uskutočnil 18. augusta. Podujatie bolo venované najmä deťom
aktívne sa zapájajúcim do života
farnosti. Program prebiehal
na novovzniknutom multifunkčnom ihrisku v Nižnom Hrabovci.
Na záver stretnutia sa duchovný
otec Igor Zimovčák poďakoval
všetkým zúčastneným. Program
ukončila spoločná opekačka. (Jana
Lukáčová)

Členovia Konfederácie
politických väzňov Slovenska
sa stretli 21. augusta vo väznici
v Leopoldove. Hlavným celebrantom pontifikálnej svätej omše vo
farskom Kostole sv. Ignáca v Leopoldove bol trnavský arcibiskup
Mons. Róbert Bezák, koncelebrovali bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák a želivský opát p. Bronislav Ignác Kramár OPraem spolu
s ďalšími kňazmi. Nasledovalo
kladenie vencov k pamätnej tabuli
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na bráne leopoldovskej väznice.
Účastníci položili kvety k pamätným tabuliam na väzenských celách,
kde zomreli blahoslavení mučeníci
Pavel Gojdič a Metod Trčka. Popoludní program vyvrcholil na väzenskom cintoríne, kde položili kvety
k pamätníku Pavla Gojdiča, Metoda
Trčku a ostatných väzňov, ktorí
zomreli v Leopoldove. Bratislavský
eparcha Mons. Peter Rusnák požehnal novozriadený symbolický hrob
neznámeho politického väzňa, ktorý
má autentickú podobu pôvodného
hrobu, do ktorého pochovávali
politických väzňov. Nemá kríž, iba
tabuľku bez mena s väzenským
číslom bl. Pavla Gojdiča.

Celoslovenská púť mužov
v Gaboltove sa uskutočnila 22. augusta. Muži sa zišli na pútnickom
mieste už po ôsmykrát. Slávnostnú
sv. omšu celebroval pomocný biskup
Košickej arcidiecézy Mons. Stanislav Stolárik. Chvály, prednášky
a svedectvá na pódiu sprevádzalo
spoločenstvo Marana Tha pod
vedením Petra Štupáka. Prednášky
predniesol Noel Chircop z Malty.

Webové stránky Prešovskej
gréckokatolíckej archieparchie
majú nový dizajn. Gréckokatolícky
arcibiskupský úrad v Prešove spustil
27. augusta nový dizajn svojej oficiálnej webovej stránky www.grkatpo.
sk. Nejde iba o nový vzhľad, ale aj
o nové spracovanie stránky, na ktorej rýchlejšie nájdete potrebné informácie, napr. kompletne spracovaný
nový schematizmus s informáciami
o farnostiach a kňazoch Prešovskej
archieparchie. Niektoré rubriky,
ktoré boli na pôvodnej stránke, sú
presunuté na stránku www.zoe.sk.
Na novej stránke nájdete aj odkaz
na pôvodnú (starú) oficiálnu webovú stránku. (Ľubomír Petrík)

Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ
navštívil Fulianku. 28. augusta
slávil archijerejskú svätú liturgiu
v Chráme sv. Kozmu a Damiána
vo Fulianke pri príležitosti 210.
výročia jeho postavenia. Obec si
zároveň pripomenula 600. výročie
prvej písomnej zmienky. Koncelebrovali viacerí kňazi oboch obradov,
medzi nimi piati kňazi rodáci.
Na záver slávnosti sa vladykovi
poďakoval domáci duchovný otec
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Mladí sa stretli na Sarepte 2010
Dva júlové týždne strávili deti
a mládež z gréckokatolíckej
farnosti a protopresbyterátu
Medzilaborce na letnom kresťanskom tábore Sarepta, ktorý
pravidelne organizuje občianske
združenie Sarepta a gréckokatolícka farnosť Medzilaborce.
Oba turnusy štvrtého ročníka
sa uskutočnili v rekreačnom
zariadení Breza na Zemplínskej

Šírave.
Počas oboch turnusov sa
viac ako 80 účastníkov rôznych
vekových kategórií prenieslo do čias pirátov a hľadania
pokladov. Program spestrili aj
táborové olympijské hry, hra
živého Človeče, nehnevaj sa,
Vilomeniny, Slávici na Sarepte
a mnoho iných hier.
Naši „piráti“ v duchu pria-

teľstva a vzájomnej tolerancie
hľadali nielen materiálny
poklad, ale predovšetkým mali
objavovať duchovné poklady
ukryté v srdciach zúčastnených.
Štvrtý ročník tábora sa podarilo
zorganizovať vďaka finančnej
podpore Ministerstva obrany
SR, farnosti, sponzorom a darcom 2% daní z príjmu. (Miroslav Antoňak)

Bunkovce oslávili výročie
7. – 8. augusta sa v obci Bunkovce (Sobranecký protopresbyterát) konali obecné slávnosti pri
príležitosti 665. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Na pozvanie starostu obce p. Václava
Lička sa na nej zúčastnilo mnoho rodákov obce, ako aj ďalších
vzácnych hostí. V prvý deň sa
slávnosť začala o 15.00 hod.
posviackou byzantského kríža

pred miestnym domom nádeje,
ktorú vykonal vladyka Milan
Chautur CSsR, košický eparcha,
spolu s miestnym duchovným
otcom Dušanom Cipkom
a otcom Jánom Ostapčukom,
vojenským duchovným.
Vo svojom príhovore vladyka
Milan poukázal na symbol obce
Bunkovce, ktorá má vo svojom
modrom erbe podobne ako

v erbe vladyku bielu ľaliu, ktorá
symbolizuje nepoškvrnenosť
a čistotu. Korešpondujúc s erbom obce je aj miestny gréckokatolícky chrám zasvätený mariánskemu sviatku – Zosnutiu
Presvätej Bohorodičky. Obecné
slávnosti ďalej pokračovali kultúrnym programom a na ďalší
deň športovým podujatím.
(Marcela Cipková)

Smajlík navštívil srdce achieparchie
16. augusta spoločenstvo detí
a mládeže Smajlík uskutočnilo celodenný poznávací výlet
z farnosti Čabalovce a Ňagov
do Prešova – centra Prešovského arcibiskupstva. Najprv
navštívili Rusínske múzeum,
potom Arcibiskupský úrad, kde
sa stretli s otcom arcibiskupom

Jánom Babjakom SJ, ktorý
ochotne priblížil históriu úradu,
životy biskupov. Ďalšou zastávkou bola Katedrála sv. Jána
Krstiteľa, kde mali možnosť
vidieť kópiu Turínskeho plátna,
relikviu svätého kríža, ostatky
blahoslavených biskupov mučeníkov a množstvo zaujímavých

vecí, ktoré poodhalil otec G.
Székely. Poslednou zastávkou
bol gréckokatolícky kňazský
seminár, kde otec Marián Feckanič s otcom Jozefom Gačom
a prítomnými pútnikmi slávili
svätú liturgiu. Po nej nasledovala prehliadka seminára. (Lýdia
Licková)

V Ňagove privítali hosťa z Afriky
18. augusta navštívil farnosť
Čabalovce vzácny hosť don
Costantino Kyaliki Mubanda
z Konga v Afrike, pôsobiaci

v Taliansku, spolu s manželmi
z jeho farnosti a rehoľnými
sestrami z rehole satmárok.
Zúčastnili sa spolu s veriacimi

z Ňagova a Čabaloviec na svätej
liturgii v chráme v Ňagove. Pre
hosťa to bola prvá sv. liturgia
východného obradu. Bol to čas,
ktorý obohatil nielen hostí, ale
aj domácich.
Po svätej liturgii bola beseda,
počas ktorej otec Constantino
rozprával o svojom neľahkom
životnom príbehu a ťažkej ceste
ku kňazstvu. Priblížil aj spôsob
záchrany detí a celých ich rodín
formou adopcie na diaľku,
ktorú sprostredkováva. Jeho
rozprávanie bolo dojímavé
a obohacujúce. Na ďalší deň
mali naši hostia možnosť vidieť
niektoré drevené chrámy. (Lýdia
Licková)
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V Bárke ďakovali za službu
31. augusta sa v GMC Bárka
v Juskovej Voli konal večierok
ako poďakovanie všetkým
animátorom a kňazom s manželkami, ktorí slúžili tohto leta
na Stretnutiach mládeže 2010.
Toto stretnutie sa začalo o 19.00

hod. Molebenom k Presvätej
Bohorodičke. Po modlitbe sa 57
účastníkov presunulo do jedálne, kde otec Erich Eštvan,
riaditeľ CVČ, všetkých privítal
a vyjadril pevnú nádej na ďalšiu
spoluprácu aj do budúcnosti.

Po privítaní sa pustili do tanca v sprievode hudobnej skupiny Evans z Ďačova. V prestávke
nasledovala prezentácia s fotografiami jednotlivých letných
turnusov. (Slavomír Zahorjan)

V Juskovej Voli sa zišli ikonopisci
V GMC Bárka v Juskovej Voli
sa 22. – 29. augusta zišlo 12
záujemcov z celého Slovenska,
aby si osvojili znalosti o ikonách
a naučili sa základy písania
ikony pod dohľadom Mgr. Pet-

ra Komišaka a duchovným
vedením otca Jaroslava Matoľáka. Prednášajúci otec Jaroslav
poodhalil oblasť ikonografie.
So zaujímavou prednáškou vystúpil bohoslovec Daniel Černý,

ktorý prítomných oboznámil
s ikonou Najsvätejšia Trojica
Andreja Rubľova. Ikonopisecká
škola bola ukončená záverečnou
liturgiou s posviackou všetkých
ikon. (Jakub Halčák)

Veriaci z Ďurďoša putovali do Litmanovej
Do posledného miesta obsadený autobus s prevažne mladými
ľuďmi smeroval 28. augusta
z gréckokatolíckej farnosti
Ďurďoš v protopresbyteráte
Vranov-mesto na horu Zvir
do Litmanovej. Spolu s duchovným otcom Martinom Belasom

sa vydali na farskú púť.
Po modlitbách ruženca,
Molebenu k Presvätej Bohorodičke a mariánskych piesňach
sa ocitli v lone krásnej prírodnej
scenérie. Pred začiatkom krížovej cesty, ktorú obetovali za celé
farské spoločenstvo, už neprša-

lo a hora Zvir privítala všetkých
skromnými slnečnými lúčmi.
Po svätej liturgii, ktorú slúžil
správca farnosti otec Martin
Belas, pokračovali v programe
návštevou historického Červeného Kláštora. (jg)

Vo Vernári privítali vzácnu návštevu
Začiatok nového cirkevného
roka 1. september bol pre veriacich z farnosti Vernár slávnostný. Po rokoch do farnosti
zavítal otec Michal Vasiľ, ktorý
s veriacimi prežil neľahké obdobie počas rokov 1968 – 1976.
Táto chvíľa bola o to vzácnejšia,
že prišiel spolu so svojím synom
otcom arcibiskupom Cyrilom
Vasiľom SJ, ktorý slávil archijerejskú svätú liturgiu a povzbudil
veriacich Božím slovom. Svojou
prítomnosťou potešili aj otec
Vladimír Tomko, protosynkel Košickej eparchie, a otec

Marián Sabol, farár farnosti
Telgárt, ktorí vo farnosti tiež

pôsobili. (Marek Kaľata, foto:
Tomáš Soják)

Myropomazanie obohatilo program fatimskej soboty
Jemným vánkom osviežený
privítal pútnický areál v Klokočove veriacich na fatimskej
sobote 4. septembra. Spoločná
modlitba 3. hodinky otvorila
bohatý program. Vladyka Milan
Chautur, košický eparcha, mal
príležitosť na katechézu o sviatosti myropomazania, ktorú
v ten deň udelil dvom mladíkom z Poruby pod Vihorlatom.

V kázni počas archijerejskej
liturgie vladyka Milan analyzoval stav dnešnej spoločnosti cez
prizmu straty ľudskej blízkosti
a spolupatričnosti. Varoval pred
stratou duchovnej blízkosti
v rodinách a vyzval rodičov, aby
v novom školskom roku mali
čas na svoje deti a venovali im
svoju lásku. Pri bohoslužbe
koncelebrovali aj kňazi z proto-

presbyterátu Chlmec-Kapušany
so svojím dekanom Attilom
Vaklesom.
V závere slávnosti protosynkel Vladimír Tomko zablahoželal v mene pútnikov vladykovi Milanovi k narodeninám.
Mariánsky moleben zjednotil
všetkých pútnikov pod milostivým obrazom klokočovskej Bohorodičky. (Michal Hospodár)

Milan Kuzmiak. Slávnostný deň
pokračoval kultúrnym programom.
(Milan Kuzmiak)

28. – 29. augusta sa uskutočnila odpustová slávnosť v chráme redemptoristov v Michalovciach, kde sú uložené relikvie
blaženého hieromučeníka Metoda
CSsR. Večerný sobotný program
vyvrcholil svätou liturgiou, na ktorej sa prihovoril pražský provinciál
redemptoristov a generálny vikár
Litomeřickej diecézy otec Stanislav
Přibyl CSsR. Počas archijerejskej
svätej liturgie, ktorú slávil košický
eparcha vladyka Milan Chautur,
bola aj diakonská vysviacka redemptoristu Marka Krišku. Odpustový
program pokračoval poobede
zaujímavými aktivitami pre rodiny
s deťmi a mládež. (Metod Lukačik)

31. augusta sa uskutočnilo
otvorenie nového školského
roka pre katechétov Košickej
eparchie. Program sa začal svätou
liturgiou v Katedrálnom chráme
Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach. Slávnosť pokračovala
odborným metodickým seminárom v priestoroch Eparchiálneho
úradu na tému Reforma školského
vzdelávania v predmete náboženská
výchova/náboženstvo, ktorú viedli
pracovníci Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o.
(Tatiana Cmoriaková)

1. septembra sa uskutočnila
druhá slovenská púť Kruciáty
oslobodenia človeka (KOČ)
k hrobu zakladateľa Hnutia Svetlo-Život a Kruciáty oslobodenia
človeka otca Františka Blachnického v poľskom Kroscienku nad Dunajcom. Organizátorom púte bolo
Hnutie Svetlo- Život a Diakonia
oslobodenia pri HSŽ. Na tohtoročnej púti sa zúčastnilo takmer 100
účastníkov. Záverečnú svätú omšu
celebroval otec Peter Komanický,
národný moderátor hnutia, homíliu predniesol otec Martin Gaľa.

Primátor Handlovej Ing. Rudolf Podoba zaslal ďakovný list
Konferencii biskupov Slovenska
v súvislosti so solidaritou a pomocou, ktorou prispela k zvládnutiu
neľahkej povodňovej situácie
v Handlovej z 15. augusta 2010.
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Puto duchovného
príbuzenstva

Podobne ako pútnické miesto na hore Zvir v Litmanovej, aj najvýznamnejšie pútnické miesto Prešovskej archieparchie v Ľutine je
od archieparchiálnej odpustovej slávnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorá sa uskutočnila v sobotu a v nedeľu 21. a 22. augusta,
duchovne zviazané s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore
v Ríme.

N

a začiatku hlavnej archijerejskej svätej liturgie
v nedeľu, ktorou dvojdňová slávnosť vyvrcholila, arcikňaz pápežskej baziliky Santa
Maria Maggiore v Ríme kardinál
Bernard Francis Law slávnostne
zverejnil dekrét o ustanovení
tohto puta duchovného príbuzenstva medzi týmto prvým
a zároveň hlavným mariánskym
chrámom na svete a gréckokatolíckym mariánskym
pútnickým miestom v Ľutine.
Zároveň povedal, že si spomína na rok 1968, keď bol práve
na jednom kongrese a tam sa
dozvedel o invázii do vtedajšieho Československa. „Teraz
som veľmi rád, že som medzi

gréckokatolíkmi na Slovensku,
spomedzi ktorých vzišli také
osobnosti, ako sú blahoslavení
mučeníci komunistického režimu biskupi Pavel Peter Gojdič
a Vasiľ Hopko.“ Pripomenul aj
úzku spojitosť baziliky Santa
Maria Maggiore s cyrilo-metodskou tradíciou, s ktorou je
neodmysliteľne spätá Gréckokatolícka cirkev na Slovensku.
Preklad dekrétu v slovenskom
jazyku predstavil otec Ľudovít
Melo OP, apoštolský penitenciár z Ríma.
Puto duchovného príbuzenstva s pápežskou bazilikou
Santa Maria Maggiore znamená, že Bazilika Zosnutia
Presvätej Bohorodičky v Ľutine

je zapísaná v zozname tejto
pápežskej baziliky. Zároveň
znamená, že Apoštolská penitenciária v Ríme udelila tomuto
pútnickému miestu výsadu
plnomocných odpustkov, akým
sa teší aj bazilika Santa Maria
Maggiore. Pútnici ich môžu
prijať za zvyčajných podmienok
na chrámový sviatok zasvätenia
pápežskej baziliky 5. augusta,
na sviatok Zosnutia 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.
Hlavným celebrantom bol

prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Koncelebrovali viacerí ďalší biskupi zo
Slovenska a zahraničia: ľvovský
arcibiskup Igor Vozniak, apoštolský exarcha Srbska a Čiernej
Hory Juraj Džudžar, košický
eparcha Milan Chautur CSsR,
bratislavský eparcha Peter Rusnák, emeritný prešovský biskup
Ján Hirka a emeritný pomocný
pražský biskup Ján Eugen Kočiš.
Vladyka Juraj Džudžar
v kázni pútnikom pripomenul
skutočnosť, že každý, kto žije,
raz zomrie. „Ale tento sviatok
Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorá bola s telom a dušou
vzatá do neba, nám hovorí, že
ani my hriešni nezostaneme
v zemi, ale budeme vzkriesení.
To je viera našej Cirkvi, to je
viera našich predkov, to je naša
viera,“ pokračoval slávnostný
kazateľ. „Kráčame do večného
života šťastní, lebo nás Ježiš
Kristus nikdy neopustí a Božia
Matka nás sprevádza. Ostáva
nám skloniť hlavu pred jej
obrazom a modliť sa: Raduj sa,
milostiplná!“
Na konci slávnosti vladyka
Ján Babjak poďakoval vzácnym
hosťom a vyjadril svoje presvedčenie, že ustanovenie puta duchovného príbuzenstva medzi
pápežskou bazilikou a bazilikou
v Ľutine je iste výsledkom modlitieb našich blahoslavených
hieromučeníkov Pavla Petra
Gojdiča OSBM, Vasiľa Hopka
a Metoda Dominika Trčku
CSsR, ktorí za nás v nebi mocne
orodujú. „A toto modliace sa
spoločenstvo veriacich to dokazuje,“ dodal na záver.
Pútnici, ktorých sa v priebehu
dvoch dní v Ľutine zišlo okolo
20 000, zaslali list Svätému
Otcovi Benediktovi XVI., v ktorom uvádzajú: „V tomto roku
si pripomíname už 155. výročie
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na 5 minút
Rozhovor s kardinálom
Bernardom Francisom
Lawom, arcikňazom
baziliky Santa Maria
Maggiore

od času, keď Váš predchodca blahej
pamäti Pius IX. dekrétom o odpustkoch
udelil tomuto mariánskemu pútnickému miestu zvláštne výsady. Našu radosť
dnes umocňuje slávnostné vyhlásenie
dekrétu o ustanovení puta duchovného
príbuzenstva baziliky minor v Ľutine
s pápežskou bazilikou Santa Maria
Maggiore v Ríme, ktorým toto miesto
získava ďalšie milosti pre pútnikov.“
Zároveň Svätého Otca uistili o svojich
každodenných modlitbách, ktorými
prosia o Božie požehnanie pre jeho
náročnú apoštolskú službu.
Medzi pútnikmi boli aj podpredseda
a minister vlády SR Ivan Mikloš, predseda PSK Peter Chudík, primátor Prešova
Pavel Hagyari, primátor Sabinova Peter
Molčan a ďalší vzácni hostia.

Pestrý program púte v Ľutine sa začal
v sobotu popoludní posvätením vody
na hore. Potom pokračoval na hore
aj v bazilike v obci rôznymi bohoslužbami, adoráciou, celonočným bdením či
videoprojekciou. Okrem iného na hore
nechýbal program pre najmenších
a vo večerných hodinách hudobné
predstavenie Evanjelium o Márii, ktoré
predstavili mladí zo Starej Ľubovne
a mnohých pútnikov veľmi oslovilo.
V nočných hodinách sa veľa mladých
zúčastnilo na krížovej ceste a o polnoci
bola na hore svätá liturgia.
V sobotu večer bola súčasťou bohatého duchovného programu púte
archijerejská svätá liturgia, už tradične
vysielaná v priamom prenose Rádia
Lumen. Hlavným slúžiteľom bol vladyka Ján Babjak, koncelebrovali kardinál
Bernard Francis Law, ľvovský arcibiskup
Igor Vozniak a košický eparcha Milan
Chautur, ktorý predniesol homíliu.
Zameral sa v nej na skutočnosť, že
prírodné katastrofy, ktoré nás oberajú
o životy a materiálne dobrá, sú dôsledkom toho, že človek porušil harmóniu
v prírode, nerešpektoval zákony Božej
prírody. „Ešte nebezpečnejšie je však to,
že nezachovávanie mravného Božieho
zákona ničí v nás večný život,“ povedal
vladyka Milan. Pannu Máriu, ktorá je
nám svojou poslušnosťou a poníženosťou pred Bohom nádherným vzorom,
nazval skutočným znamením pre náš
život, aby sme aj my rešpektovali Božie
zákony prírody a mravnosti.
Pútnici odchádzali zo slnkom zaliatej
Ľutiny naplnení novou silou a odvahou
podľa príkladu Panny Márie a pod jej
ochranou dávať Boha vo svojom živote
na prvé miesto. n
Ľubomír Petrík
snímky: Mária Žarnayová

Je rozdiel medzi úctou
k Presvätej Bohorodičke v americkej a v európskej kultúre?
Najčastejšie sa stretávam
s modlitbou ruženca. Je rovnaká na celom
svete.
Mal som skúsenosť s európskou kultúrou
a tzv. európskym prežívaním viery (ak teraz
porovnávame s Amerikou). Chodieval som
na púte do Lúrd. Tam som videl, ako prežívali „tunajší“ veriaci úctu k Božej Matke. Ale
musím jednoznačne povedať, že najväčšie mariánske pútnické miesto sa nachádza v Mexiku
– k Božej Matke Guadalupskej. Narodil som
sa v Mexiku a som hrdý na to, že pektorálny
kríž, ktorý nosím, má na sebe aj Božiu Matku
z Guadalupe.
Ako vnímate skutočnosť, že ste sa stali arcikňazom baziliky Santa Maria Maggiore?
Bol som veľmi hlboko vďačný, a súčasne
prekvapený, že som sa stal arcikňazom tejto
baziliky. A dnes po šiestich rokoch som ešte
vďačnejší.
Navštívili ste aj ostatné baziliky v Ríme?
Navštívil som všetky pápežské baziliky. No
bazilika Santa Maria Maggiore má osobitnú
atmosféru. To mi potvrdili viacerí. Niektorí
hovoria, že má v sebe akési tajuplné teplo.
A určite to tak je, pretože je to dom našej
Matky.
Bazilika v Ľutine je v súčasnosti spojená
duchovným putom s bazilikou Santa
Maria Maggiore. Čo znamená duchovné
puto?
V prvom rade sú to duchovné dobrá, ktoré plynú z toho, čo Svätý Otec vyhlásil pre baziliku
(odpustky a milosti). Sú zdieľané aj v Ľutine.
Bazilika bola postavená, aby oslávila pravdu,
že Božia Matka jeTheotokos – Bohorodička,
že v jej živote sa počal a narodil sa Boží Syn
a zobral svoje telo z jej tela, krv z jej krvi. Aj
táto základná pravda viery sa zdieľa cez duchovné puto a ľudia sa skrze ňu môžu upevniť
vo svojej viere.
Čo hovorí Bohorodička súčasnému človeku?
Hovorí to isté, čo povedala pri svadbe v Káne
Galilejskej: Urobte všetko, čo vám povie. Nasledujte môjho Syna a urobte všetko, čo vám
povie.
Andrea Gieciová-Čusová
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Zachraňujeme
drevené chrámy
Z mnohých strán počúvame, že Slovensko je výnimočné svojím prírodným a kultúrnym bohatstvom, a tiež často apelujeme, že toto
bohatstvo nevieme využiť. Medzi toto bohatstvo zaiste patria drevené
chrámy, obdivuhodné svojou skromnosťou a krásou. Radi si toto naše
dedičstvo privlastňujeme a pýšime sa ním a občas sa aj kriticky ozveme na adresu kompetentných o nedostatočnosti ich ochrany a prezentácie. Ale čo sme pre zmenu tejto situácie urobili my?

K

eď sa hovorí o drevených
chrámoch, väčšinou sa
zabúda na tých, ktorým by sme mali ďakovať ako
prvým, a to sú naši dedovia,
ktorí tieto chrámy postavili.
Nepostavili ich preto, aby
možno raz mali v dedine raritu,
ale postavili ich z lásky k Bohu,
aby mali miesto, kde sa budú
so svojím Bohom stretávať.

Našu vďaku si hneď po staviteľoch zaslúžia veriaci zväčša
maličkých dediniek, v ktorých
dodnes stoja tieto chrámy. Práve
im ďakujeme za zachovanie
týchto pamiatok. Oni si nepostavili nový, murovaný chrám,
ale starajú sa o ten svoj – drevený. Viaceré chrámy, ktoré boli
v minulosti prenesené do skanzenov a múzeí, aby boli zachrá-

nené, sú dnes síce opravené,
ale ostali prázdne. Tie chrámy,
v ktorých sa denne modlia naši
veriaci, sú práve vďaka nim živé
a nechýba im nič z ich posvätnej atmosféry a krásy.
Dodnes sa u nás zachovalo
okolo 50 drevených chrámov
zo 16. – 18. storočia. Najväčšiu
skupinu tvorí 36 gréckokatolíckych drevených chrámov na východnom Slovensku. Prešovské
arcibiskupstvo sa stará o 27
týchto chrámov, čo si vyžaduje
nemalé úsilie a značné finančné
zdroje. Za ostatných niekoľko
rokov sa podarilo opraviť a v plnej kráse predstaviť väčšinu
týchto chrámov. Len v roku 2010
bolo ukončených šesť rozsiahlych renovácií a do konca roka
by mala byť ukončená ďalšia
rekonštrukcia.
V prvom polroku tohto roka
boli s finančnou pomocou rezervy vlády SR vo výške 445-tisíc eur uskutočnené opravy
na chrámoch vo Fričke, Vyšnom
Komárniku a kompletná oprava
exteriéru chrámu v Topoli.
Z týchto prostriedkov bola
financovaná aj oprava chrámu
v Potokoch, ktorá spolu s prostriedkami z Ministerstva kultúry SR a súkromných darcov bola
ukončená práve v týchto dňoch.
V ostatných týždňoch prebehli
opravy drevených chrámov
v Krivom a Hunkovciach v rámci projektu Záchrana drevených

chrámov na medzinárodnej
drevenej ceste, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V rámci tohto
projektu tiež stále prebieha
komplexná oprava dreveného
chrámu v Tročanoch.
Súbežne s opravou exteriérov
prebiehajú mnohé reštaurátorské práce na mobiliároch,
či už oltároch, jednotlivých
ikonách, alebo celých ikonostasoch. V súčasnosti sa s prispením Ministerstva kultúry SR
v niekoľkých etapách reštaurujú
ikonostasy z Topole a Tročian,
pripravuje sa reštaurovanie
ikonostasu v Krivom a zároveň
prebiehajú mnohé ďalšie menšie reštaurátorské práce, ktoré
sú zväčša ovplyvnené finančnými možnosťami farností.
Aj keď prvoradá je záchrana
týchto chrámov, či už oprava
exteriérov, interiérov, alebo
mobiliárov, nezabúdame ani
na ich ochranu a prezentáciu.
Práve k naplneniu týchto cieľov
smeruje projekt Prezentácia
drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste, ktorý rôznymi formami prezentuje šesť
gréckokatolíckych drevených
chrámov a projekt Záchrana
drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste,
ktorý okrem už spomínaných
opráv financuje aj propagačné
a prezentačné aktivity na šestnástich drevených chrámoch
v poľsko-slovenskej pohraničnej oblasti. Oba tieto projekty
sú spolufinancované Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2007 – 2013.
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Projekt Záchrana drevených
chrámov na medzinárodnej
drevenej ceste
Projekt, ktorého iniciátorom a vedúcim partnerom je
Gréckokatolícke arcibiskupstvo
v Prešove, má charakter úvodnej etapy širšieho riešenia záchrany a prezentácie sakrálnych
stavieb v prihraničnej oblasti.
Do projektu je okrem vedúceho
partnera zapojených ďalších 13
partnerov (5 zo Slovenska a 8
z Poľska). Projekt, ktorý zahŕňa
renováciu a zatraktívnenie 16
drevených chrámov, sa začal
realizovať v marci 2010 a je
naplánovaný do februára 2012.
Za toto obdobie sa na dosiahnutie cieľov projektu vynaloží
viac ako 526-tisíc eur. Hlavným
cieľom projektu je zintenzívnenie poľsko-slovenskej partnerskej spolupráce cirkevných
subjektov s cieľom zachovania
a propagácie kultúrno-historického dedičstva v slovensko-poľskom pohraničí.
Nosnou aktivitou je samotná
oprava 11 drevených chrámov.
Renovačné a reštauračné práce
budú obsahovať opravy striech,
opláštenia, interiérov a ikonostasov podľa potrieb jednotlivých chrámov. Niektoré chrámy
budú vybavené aj bezpečnostnými systémami. Poznávací
a prezentačný rozmer projektu
pokryje výroba audio sprievodcov v 10 jazykoch pre všetky
chrámy, spoločná maľovaná
mapa so zakreslenými pamiat-

kami regiónu a samostatné
publikácie o jednotlivých chrámoch v 5 jazykoch. Na webovej
stránke projektu www.zdch.
grkatpo.sk si záujemcovia môžu
pozrieť fotografické zdokumentovanie jednotlivých opráv
a tiež virtuálne navštíviť tieto
chrámy prostredníctvom 3D
prehliadok. V rámci riadenia
a publicity projektu sa počíta
s dvomi konferenciami, pracovnými workshopmi a informačnými tabuľami pri všetkých
chrámoch.
Mikroprojekt Prezentácia
drevených chrámov na me
dzinárodnej drevenej ceste
je ďalším úspešným projektom Prešovského arcibiskupstva, ktorý nadväzuje a dopĺňa
vyššie spomenutý veľký projekt.

Aktivity projektu sú realizované
od marca 2010 na 12 mesiacov
v celkovej výške necelých 47-tisíc eur. Je zameraný na drevené
chrámy, ktoré už boli opravené a potrebujú propagáciu.
Projekt chce riešiť prezentáciu
šiestich gréckokatolíckych
drevených chrámov v obciach
Kožany, Jedlinka, Potoky, Nižný
Komárnik, Uličské Krivé a Kalná Roztoka.
V rámci projektu bude
do každého chrámu vyrobený

audio sprievodca v 10 jazykoch,
propagačné letáky a brožúrky
a pamätné turistické pečiatky.
Chrámy budú fotograficky zdokumentované a budú vyrobené
atraktívne virtuálne 3D prezentácie. Vyvrcholením projektu
má byť infocesta po drevených
chrámoch a záverečný koncert
sakrálnych spevov v jednom
z chrámov, kde budú prezentované všetky výstupy projektu. n
Daniel Dzurovčin

WEBOVÉ STRÁNKY

www.zdch.grkatpo.sk
Jednou z aktivít realizovaných v rámci
projektu Záchrana drevených chrámov
na medzinárodnej drevenej ceste je aj
vybudovanie a spustenie webovej stránky
prezentujúcej priebeh implementácie
a výstupy projektu.
Stránka prináša správy z postupu
realizácie projektu, základné informácie
o projekte a popisuje jeho ciele. Samostatne predstavuje všetkých partnerov projektu
zo Slovenska a Poľska a špecifikuje miesta
realizácie jednotlivých aktivít. Pravdepodobne najnavštevovanejšie budú odkazy

na fotogalériu a výstupy projektu, kde
budú okrem bežných fotografií prezentované všetky výsledky realizácie projektu.

Počas trvania projektu sa tu budú postupne predstavovať zrealizované výstupy, ako
napr. maľovaná mapa poľsko-slovenského
pohraničia, brožúrka o každom chráme,
ukážky audio sprievodcov i zaujímavé
virtuálne 3D prehliadky interiérov a exteriérov drevených chrámov.
Verím, že táto stránka neposlúži len
na strohé informovanie o projekte, ale
prinesie aj nový pohľad na krásu drevených
chrámov a bude pre mnohých pozvaním
na návštevu týchto vzácnych pamiatok.
Daniel Dzurovčin
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Sv. Tomáš Akvinský

Drahí bratia a sestry,
dnes by som chcel hovoriť
o niekom, koho Cirkev volá
Doctor communis, teda o svätom Tomášovi Akvinskom. Môj
ctihodný predchodca pápež
Ján Pavol II. vo svojej encyklike
Fides et Ratio pripomenul, že
„Cirkev vždy oprávnene pokladala svätého Tomáša za učiteľa
myslenia a vzor správneho
prístupu k teológii”. Neprekvapuje preto, že svätý Tomáš je
spomedzi všetkých cirkevných
spisovateľov v Katechizme
Katolíckej cirkvi citovaný
najviac – až 61-krát! Nazývajú
ho aj Doctor Angelicus, a to pre
jeho čnosti, predovšetkým pre
vznešenosť myšlienok a čistotu
života.
Tomáš sa narodil medzi rokmi 1224 a 1225 na zámku, ktorý
vlastnila jeho vznešená a bohatá
rodina v Roccasecce neďaleko
Aquinu, v blízkosti slávneho
kláštora Montecassino, kam
ho jeho rodičia poslali, aby
získal základy svojho vzdelania.
O niekoľko rokov neskôr sa

presťahoval do hlavného mesta
Sicílskeho kráľovstva – do Neapolu, kde Fridrich II. založil
prestížnu univerzitu. Na tejto
univerzite sa vyučovalo myslenie gréckeho filozofa Aristotela.
Počas týchto rokov strávených
v Neapole sa zrodilo jeho povolanie do rehole dominikánov.
Keď si však obliekol dominikánsky habit, jeho rodina sa postavila proti tejto voľbe a on bol
nútený opustiť kláštor a vrátiť sa
na nejaký čas naspäť domov.
V roku 1245, keď už bol dospelý, mohol pokračovať na svojej ceste, odpovedajúc na Božie
volanie. Poslali ho do Paríža,
aby študoval teológiu pod
vedením ďalšieho svätca – Alberta Veľkého. Albert a Tomáš
sa stali opravdivými priateľmi,
naučili sa jeden druhého ctiť
a rešpektovať až do tej miery, že
Albert chcel, aby ho jeho učeník
nasledoval aj do Kolína, kam ho
predstavení posielali založiť teologický inštitút. Tomáš sa teda
dostal do kontaktu so všetkými
Aristotelovými dielami a s ich

arabskými komentármi, ktoré
Albert vysvetľoval a učil.
Pre svoje mimoriadne
intelektuálne vlohy bol Tomáš
pozvaný do Paríža ako profesor teológie na dominikánskej
katedre. Tu sa začala aj jeho
literárna činnosť, ktorá pokračovala až do smrti. Pri spisovaní
týchto diel mu pomáhali niekoľkí sekretári, medzi ktorými
vynikal jeho spolubrat Reginald
z Piperna, ktorý ho všade verne
nasledoval a s ktorým ho spájalo bratské a srdečné priateľstvo,
vyznačujúce sa veľkou vzájomnou dôverou. Toto je jedna
z vlastností svätých: pestujú
priateľstvo, pretože je jedným
z najvznešenejších prejavov
ľudského srdca a má v sebe
čosi božské – ako to sám Tomáš
opísal v niektorých otázkach
svojej Teologickej summy, keď
napísal: „Láska je predovšetkým
priateľstvo človeka s Bohom
a so stvoreniami, ktoré mu
patria“ (II, q. 23, a. 1).
Pápež Urban IV, ktorý si
Tomáša mimoriadne vážil, mu
zveril spracovanie liturgických
textov na sviatok Corpus Domini, zavedenom po eucharistickom zázraku v Bolsene. Tomáš
mal jedinečného eucharistického ducha. Nádherné hymny,
ktoré spieva liturgia Cirkvi
na slávenie toho tajomstva reálnej prítomnosti tela a krvi Pána
v Eucharistii sa pripisujú práve
jeho viere a jeho teologickému
poznaniu.
Študenti, ako možno predpokladať, boli nadšení jeho vyučovaním. Jeden z jeho poslucháčov napísal, že Tomášove kurzy
navštevovalo obrovské množstvo študentov, takže auly len
s námahou dostačovali, a dodal
osobnú poznámku, že „počúvať
ho bola skutočná radosť“.
Okrem štúdia a vyučovania sa
Tomáš venoval aj kázaniu. A ľudia ho radi chodievali počúvať.
Povedal by som, že je to naozaj
veľká milosť, keď sa teológovia
dokážu prihovoriť ľuďom s jednoduchosťou a zápalom. Služba

hlásania na druhej strane
pomáha samotným profesorom
teológie, aby nestratili pastoračný realizmus, ba je aj živým
stimulom, obohatením pre ich
štúdium.
Posledné mesiace pozemského života svätého Tomáša
sú zahalené zvláštnou, povedal
by som tajuplnou atmosférou.
V decembri 1273 zavolal svojho
priateľa a sekretára Reginalda,
aby mu povedal o svojom rozhodnutí prerušiť všetku prácu,
pretože počas slávenia svätej
omše mal nadprirodzené zjavenie a pochopil, že to, čo doteraz
napísal, bolo len „hromadou
slamy“. Je to tajomná príhoda,
ktorá nám pomáha pochopiť
nielen osobnú pokoru svätého
Tomáša, ale aj to, že všetko, čo si
dokážeme myslieť alebo hovoriť
o viere, nech je to akokoľvek
vznešené a čisté, je nekonečne
malé oproti veľkosti a kráse
Boha, ktorá nám bude zjavená
v nebi.
O niekoľko mesiacov neskôr,
ponorený do hlbokej meditácie,
Tomáš zomrel na ceste do Lionu, kam sa chystal na ekumenický koncil zvolaný pápežom
Gregorom X. Zomrel v cisterciátskom opátstve Fossanova
po tom, čo s veľkou zbožnosťou
prijal Viatikum.
Život a učenie svätého
Tomáša by sa dali zhrnúť
v epizóde, ktorú máme od jeho
životopiscov. Keď sa ten svätec,
ako mával vo zvyku, raz modlil
pred krížom v kaplnke svätého
Mikuláša v Neapole, kostolník
Domenico Caserta počul, ako
sa s niekým rozpráva. Tomáš sa
s obavami pýtal Pána, či to, čo
napísal o tajomstvách kresťanskej viery, bolo správne. A Ukrižovaný mu odpovedal: „Hovoril
si o mne dobre, Tomáš. Čo bude
tvojou odmenou?“ A odpoveď,
ktorú mu dal Tomáš, je odpoveďou, akú by sme aj my, Ježišovi
priatelia a učeníci, chceli vždy
dať: „Nič iné ako ty, Pane!“ n
TK KBS
preložil: Martin Kramara
upravil: Juraj Gradoš
snímka: upload.wikimedia.org
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Božie zákony
sa oklamať nedajú
Tohtoročné povodne nepochybne patrili u nás k najdramatickejším udalostiam, ktoré ľudia
komentovali stále nezvyčajnejšími výrokmi, ako sú – takú hrôzu sme ešte nevideli, toto sme
ešte nikdy nezažili, taká katastrofa nás ešte nikdy nepostihla a podobne. A iní pridávali i formou otázky – to nás Boh tak kruto trestá alebo varuje ešte pred niečím horším, či napomína?
A my sa pýtame prečo.

H

neď na začiatku treba
povedať, že len falošná
predstava o Bohu u niektorých ľudí ich vedie k názorom, že prírodné katastrofy sú
priamym prejavom Božieho
hnevu. Lenže takto by sme
museli potom Bohu uprieť jeho
podstatu. To, že Boh je láska, že
Boh nie je autorom žiadneho
zla, že stále a rovnako miluje
každého (aj hriešneho) človeka,
a to nepodmienečne a neprerušene. A teda aj v situáciách
prírodných katastrof sa predsa
Boh nemôže tešiť z ľudského
utrpenia, z povodní, požiarov,
hurikánov, ničivého krupobitia
či zemetrasení a z tragických
smrtí často až tisícov ľudí, ktorí
pritom zahynú.
Nám však musí byť jasné, že
Boh je Stvoriteľom sveta, celého
úžasného vesmíru, a teda i našej
planéty Zem a všetkého, čo je
na nej. Vložil do tohto materiálneho sveta kozmické, fyzikálne
a prírodné zákony, ktoré majú
zabezpečiť jeho prirodzený
poriadok, harmóniu a vývoj,
dynamiku premien s cieľom
jeho zmysluplného smerovania
k svojmu prirodzenému zavŕšeniu. Čo raz Boh určil ako zákon

pre vývoj tohto sveta, sa nemôže meniť, lebo by sa vylúčil cieľ,
ktorý má „projektant“ v pláne.
A zákon vývinu zahŕňa v sebe
aj výskyt prírodných katastrof,
ktoré boli aj v minulosti – väčšie, menšie, častejšie i zriedkavejšie, a nezávislé od existencie
a činnosti človeka. Dnes však
rozsah mnohých ľudských
činností je taký hrozivo veľký,
že môže ovplyvniť frekvenciu
výskytu prírodných katastrof
a ich intenzitu na našej planéte.
Veľmi nebezpečné sú činnosti, ktoré narúšajú štandardné
atmosferické pomery Zeme,
cirkuláciu vody, otepľovanie
atmosféry a zmeny intenzít
rôznych druhov žiarení a pod.
Tieto stavy sa vyvolávajú napr.
nadmerným odlesňovaním
území, výrubom tzv. dažďových
tropických pralesov, znečisťovaním ovzdušia rôznymi exhalátmi, plynmi, ktoré napr. poškodzujú ochrannú ozónovú vrstvu
Zeme, nadmernou produkciou
skleníkových plynov, ktoré
následne spôsobujú prehrievanie vzduchu, zvýšený odpar
vody a jej následné zrážanie
v podobe mohutných búrok. To
všetko, čím sa narúša a sabo-

tuje prirodzený Boží poriadok
v prírode, sa potom vracia ako
bumerang v podobe častejších
prírodných katastrof, ktoré sú
nakoniec prirodzeným ohlasom
na chybné kroky človeka.
Prírodný, teda Boží zákon
sa nedá ani obísť, ani oklamať.
Musí sa jednoducho rešpektovať. Boh by musel každú chvíľu
niekde na zemi urobiť výnimku
zo zákona, aby vylúčil prírodné
katastrofy z vývojového procesu. Každú chvíľu by musel robiť
zázrak za zázrakom. Lenže potom by bol jeho zákon zbytočný
a on zbytočné zákony nemá.
O to viac musíme niekedy veľmi
draho zaplatiť za ich nerešpektovanie. A ak by sme predsa
len chceli túto platbu nazvať
trestom, tak je to náš vlastný
trest, nie Boží. Ten si ľudstvo
samo pripravuje a Boh len využije jeho bolestné dôsledky ako
láskavé napomenutie, že treba
zmeniť filozofiu života z „viac
mať“ na filozofiu „viac byť“. Boh
nás vychováva aj prírodnými
katastrofami. Niekedy naozaj
až krízové situácie ukážu, aké
skutočné hodnoty sú v hĺbke ľudských sŕdc. U jedných
okamžite vyburcujú úžasnú

solidaritu, súcit a okamžitú pomoc až s nasadením vlastných
životov, u iných možno egoizmus, bezohľadnosť, cynizmus,
či dokonca hyenizmus.
Istý starší muž povedal
na adresu povodní: „Niečo nie
je v poriadku v nás.“ A tak sú aj
živelné pohromy jasnou výzvou
k tomu, aby sme sa zamysleli
nad duchovnými kvalitami
nášho života a usporiadali si
hodnotovú stupnicu tak, aby
Boh bol na jej vrchole. Aby sme
sa ešte viac primkli k Božím
princípom vo všetkom našom
konaní vo vzťahu k Bohu, k ľuďom i ku všetkému Božiemu
stvoreniu, ktoré on spravuje
svojimi zákonmi.
A čo zdôrazniť na záver?
Boh nás netrestá, trestáme
sa sami, ak nerešpektujeme
Božie zákony, ktoré v prírode
neomylne platia. Boh nebude
meniť svoje zákony, my musíme
zmeniť svoje postoje k nim.
Ak to neurobíme, katastrofy
budú pokračovať stále častejšie
a hrozivejšie. n
Jozef Voskár
ilustračná snímka:
kymk.wordpress.com
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Keď aj málo
stačí
Gerald Nicholas Dino je gréckokatolícky biskup pre
veriacich pochádzajúcich z prostredia niekdajšej
Podkarpatskej Rusi a východného Slovenska, ktorí
emigrovali vo viacerých vlnách do západnej časti
Spojených štátov amerických. Vladyka Gerald v týchto
dňoch putoval po stopách svojich predkov na Slovensku
a navštívil aj pútnické miesto Litmanová.

Vladyka, mohli by ste nám
v krátkosti charakterizovať
vašu eparchiu?
Oficiálne meno našej eparchie
je The Holy Protection of Mary
Byzantine Catholic Eparchy
of Phoenix (Gréckokatolícka
eparchia svätého Máriinho
Pokrova vo Phoenixe). Zahŕňa
13 najzápadnejších štátov USA.
Máme 19 farností a 9 misijných
miest (miest, kde ľudia prejavili
záujem o založenie gréckokatolíckych farností), 20 kňazov
pôsobiacich v našej eparchii
a 2 kňazi, ktorí majú pôsobnosť
mimo našej eparchie. Máme
tiež 5 kňazov dôchodcov a 14
birituálnych kňazov, ktorí sú
ochotní zastúpiť našich kňazov
vo všetkých farnostiach.
Vaše farnosti pokrývajú teda
veľké územie.
Áno. Všetky naše farnosti sú
však počtom veriacich malé
(najväčšia vo Phoenixe má iba
okolo 350 ľudí), ale kultúrna
rozličnosť je obrovská. Mnoho
našich farníkov má španielske,
talianske, anglické, afroamerické
či iné korene. Väčšina sú, samozrejme, potomkovia tých, ktorí
imigrovali z dnešného Slovenska,
Maďarska a Ukrajiny. Všetky
naše farnosti používajú na bohoslužby iba angličtinu s malým
množstvom cirkevnej slovančiny,
maďarčiny či španielčiny.

Máme jednu taliansko-grécku farnosť, ktorá používa vo
svojich bohoslužbách viac gréčtiny než zvyčajne. Mnohí naši
farníci sú konvertiti z protestantizmu, niektorí z mormónov
alebo z judaizmu.
Čo privádza ľudí rôznych ná
rodov práve do vašej cirkvi?
Mnoho rímskokatolíkov rado
vstupuje do našich farností,
pretože sú malé. Ľudia sa
navzájom poznajú, a to im
dáva pocit, že sú časťou rodiny,
na rozdiel od rímskokatolíckych
chrámov (niektoré z nich možno nazvať megachrámy). Jedna
rímskokatolícka farnosť v Las
Vegas v Nevade (ktorej farárom
je birituálny kňaz) má 11-tisíc
rodín. Nie ľudí, ale celých rodín!
Niektorí naši kňazi odišli
vykonávať svoje pastoračné
poslanie práve do Spojených
štátov amerických.
Áno, aj u nás v Chráme sv. apoštola Filipa v kalifornskom Sacramente pôsobí otec František
Murín, ktorý pochádza z východného Slovenska a tu aj istý
čas pôsobil.
Ako dokážete pastoračne
navštevovať takéto veľké
územie?
Farnosti sú navzájom od seba
ďaleko, veľmi ďaleko! Okrem

katedrálnej farnosti vo Phoenixe je iba jedna farnosť, ktorú
ja ako biskup môžem navštíviť
autom do pol hodiny. Ďalšia
najbližšia farnosť je vzdialená
2 hodiny cesty autom. Je 7
farností, ktoré sú od Phoenixu
vzdialené približne 5 hodín
cesty autom. Do ostatných
musím letieť lietadlom. Za ostatných dva a pol roka, čo som
biskupom, som pri navštevovaní farností a kvôli stretnutiam
biskupov nalietal okolo 250 000
leteckých míľ.

Ako vyzerá farský život v ta
kýchto spoločenstvách?
Musím o svojich kňazoch
a ľuďoch povedať jednu vec: sú
zbožní a veľmi misijne zameraní. Pred niekoľkými rokmi
dával jeden arcibiskup mojim
kňazom duchovné cvičenia. To,
čo si zapamätal z rozhovorov
s nimi, bolo, ako boli misijne
naladení. Vrátil sa do svojej
arcidiecézy a povedal svojim
kňazom, že sa majú stať podobní kňazom eparchie Phoenix.
Kvôli tomuto naladeniu sú
kňazi a veriaci veľmi prívetiví
k cudzincom, ktorí prichádzajú do našich chrámov – dajú
každému pocit príslušnosti
do „rodiny“. Pre podnebie
(zvlášť v južných štátoch) máme
mnoho sťaby „snežných sťahovavých vtákov“ zo stredozápadu
a východu USA, ktorí prichádzajú do našich chrámov počas
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zahrňovala aj zastávku v Prešove, pretože som si prial stretnúť
sa s arcibiskupom Jánom
Babjakom, ktorého som nikdy
predtým nestretol. Počas mojej
návštevy v roku 1972 som sa
stretol s blaženým biskupom
Vasiľom Hopkom, v roku 1996
s biskupom Jánom Hirkom
i s biskupom Milanom Chauturom, ale nikdy nie s arcibiskupom Jánom Babjakom.

zimných mesiacov. Niektorí
sa vracajú do našich farností
po tom, čo idú do dôchodku.
Majú vaše farnosti potenciál
rásť?
Ako som už vyššie spomenul,
všetky naše farnosti sú malé,
ale rastú – pomaly, ale isto.
Práve dnes som mal telefonát
s jedným z našich kňazov, ktorý
mi oznámil, že ich miestny
požiarny zbor mu povedal, že si
musia nájsť väčší priestor na bohoslužby, pretože príliš veľa
ľudí prichádza do ich malého
chrámu, a tak sú v prípade
požiaru v nebezpečí. Miestny
rímskokatolícky chrám im dovolil užívať ich chrám na bohoslužby, kým si nekúpia vlastný,
väčší chrám.
Čo vás priviedlo na Slovensko
a do Prešova?
Niekoľko rokov som počúval
o púti do Litmanovej a rozhodol som sa, že by som sa aspoň
raz v živote chcel na tejto púti
zúčastniť. Moja cesta na Slovensko bola skvelo načasovaná,
aby som si mohol splniť tento
sen. Chcel som tiež navštíviť dediny, z ktorých pochádzali moji
predkovia z matkinej strany, t.j.
Haburu a Čertižné.
Bola to vaša prvá cesta k slo
venským gréckokatolíkom?

Nie, Haburu a Čertižné som
navštívil v roku 1972, keď som
študoval v Ríme. Ako som povedal v príhovore počas liturgie,
ktorú som slávil v Habure:
„V roku 1972 som slávil liturgiu
za zamknutými dverami iba
s haburským farárom a kantorkou (spolu s otcom Patakim,
dnes emeritným biskupom
eparchie Passaic). Teraz mám
možnosť sláviť liturgiu otvorene s dedinčanmi, ktorí boli
prítomní. Chcel som vidieť, ako
sa všetko za ostatných 38 rokov
zmenilo“. Ďalším dôvodom,
prečo ísť do Habury a Čertižného, bolo to, že som sprevádzal
na tejto púti svoju sestru Joyce
Strilkovú, svoju tetu Helen
Kiserovú, dcéru mojich starých
rodičov z matkinej strany,
a svoju sesternicu Juliu Murinovú-Leeovú. Ony vždy snívali
o tom, že navštívia domovské
dediny mojich starých rodičov. Navyše moja teta Helen
povedala, že precestovala celý
svet, ale nikdy nebola schopná
splniť si sen a navštíviť Haburu
a Čertižné, a to až doteraz. Povedala mi: „Teraz už nemusím
nikam cestovať. Navštívila som
už všetky miesta, ktoré som si
priala navštíviť!“
Kde ste sa ešte počas svojej
púte zastavili?
Bol som šťastný, že naša cesta

Aké sú vaše pocity z návštevy
Slovenska?
Som veľmi spokojný s tým,
čo som videl a počul počas
pobytu na Slovensku. Zdá sa,
že ekonomicky sa krajine darí.
Gréckokatolícka cirkev si po 20
rokoch od čias perzekúcie vedie
dobre. To všetko napĺňa moje
srdce radosťou! Bol som šťastný,
že ľudia napĺňali chrámy. Všimol som si, že na sobotňajšej
večernej liturgii v prešovskej katedrále bol dav ľudí, ktorí stáli
v uličke, aby mohli byť účastní
na liturgii. Nedeľná večerná
liturgia o šiestej bola plná a bolo
na nej mnoho mladých ľudí.
Aj chrám v Habure bol takmer
naplnený dedinčanmi, ktorí
prišli na moju liturgiu v sobotu
ráno. A nakoniec som prekypoval radosťou, keď som videl
20-tisíc ľudí na púti v Litmanovej. Náš najväčší americký
odpust v Uniontowne pritiahne
iba okolo 5-tisíc ľudí.
Čo si z tejto púte odnášate?
Som veľmi vďačný za knihy
o drevených chrámoch Slovenska, ktoré mi daroval arcibiskup
Ján Babjak a za jeho pohostinnosť. Som vďačný aj za darčeky,
ktoré som dostal od starostu
Habury. Bola to úžasná a duchovne povznášajúca skúsenosť. Som šťastný, že som
na túto púť šiel.
za rozhovor ďakuje
Juraj Gradoš
snímky (erb eparchie; prvý
chrám v Kalifornii a súčasná
konkatedrála v Van Nuys): upload.wikimedia.org

kultúra

Čemerniansky
zbor oslavoval
27. – 29. septembra sa
uskutočnil 7. ročník
medzinárodného festivalu
duchovnej piesne byzantského obradu pod názvom
Boh je láska, ktorý bol
organizovaný Združením
šíriacim kresťanskú kultúru
so sídlom vo Vranove nad
Topľou-Čemernom.
Pri príležitosti 20. výročia založenia Gréckokatolíckeho chrámového zboru
bl. Pavla Petra Gojdiča sa
27. augusta konal jubilejný
koncert v Chráme Zosnutia
Presvätej Bohorodičky vo
Vranove n. T.-Čemernom.
Na koncerte vystúpil
domáci jubilujúci zbor
a komorný miešaný zbor
Societas Cantica z Vranova
nad Topľou.
Tohto roka sa na festivale
zúčastnili zbory z Poľska,
Ukrajiny a Slovenska.
Na podujatí vystúpilo viac
ako 120 spevákov v gréckokatolíckych chrámoch vo
Vranove, Zámutove Sečovskej Polianke a Dlhom Klčove. Ročník sa vyznačoval
veľkým záujmom veriacich
o tento druh umenia. Jeho
vyvrcholením boli dve
udalosti: oslavy 20. výročia
založenia chrámového zboru bl. Pavla Petra Gojdiča
a archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil prešovský
arcibiskup a metropolita
Mons. Ján Babjak SJ, spojená s posviackou obnoveného okolia a interiéru miestného chrámu vo Vranove
nad Topľou-Čemerné.
Štefan Zahorjan, Jozef
Nyarjaš, Dana Mikčová
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Zmluva lásky
Raz sa ma istá 17-ročná dievčina opýtala: „Čo si myslíte, čo je lepšie:
žiť len tak bez papiera, „na divoko“ alebo sa potom rozviesť?“ A tak
som sa zamyslela. Dnes ľudia nevedia, čo je to láska.
Boh je láska
Blahej pamäti pápež Ján Pavol
II. povedal, že niektorí ľudia
zosmiešňujú alebo dokonca
popierajú myšlienku verného
celoživotného zväzku. „Môžete si byť istí, že nevedia, čo je
to láska.“ (Ján Pavol II., Láska
v rodinách, Origins 16)
Ako sa dnes mladí ľudia pripravujú na manželstvo? Vedia,
čomu hovoria áno? Mnohokrát znechutení prichádzajú
na predmanželské náuky s tým,
že je to len čosi, čo musia nutne
absolvovať. Mladá žena pred
sobášom rozhorčene povedala:
„Čo mi už len kňaz môže povedať, čo neviem? Chodíme spolu
dva roky, čakáme bábätko.
O manželstve viem všetko.“

Lenže manželstvo nie je to,
čo by muž a žena chceli, aby
bolo. Malo by byť tým, čím
chce, aby bolo, Boh. Podľa
jeho plánu. Christopher West
vo svojej knihe Radostná zvesť
o sexe a manželstve vysvetľuje, že „láska nie je hrejivým
maznavým citom k druhej
osobe. Nemôžeme jednoducho
povedať, že láska je sexuálnou
príťažlivosťou alebo sexuálnou
túžbou po druhej osobe. Láska
nie je niečo, čo sa ľuďom prihodí. Láska je rozhodnutím. Láska
si slobodne volí obetovať sa pre
dobro druhého. To vyjadruje
sobášny sľub. Hocičo menšie je
iba napodobenina toho, po čom
srdce človeka naozaj túži“.
„My sa máme radi, my si

rozumieme. Tak načo potrebujeme papier?“ Samotný papier
muž a žena nepotrebujú, ale ten
papier vyjadruje, že ich manželský zväzok medzi nimi spečatil
Boh. A to je veľký rozdiel. A Boh
je láska. Nik iný a nič iné nás
nenaučí skutočnej láske, nik
iný a nič iné nám nedá záruku
skutočnej, milujúcej, obetavej
a plodnej lásky. West na inom
mieste hovorí, že pohlavný styk
nie je iba vyjadrením pocitu
sŕdc muža a ženy. Pocit nie je
ešte láska. Je viditeľným, čiže
telesným vyjadrením neviditeľného, duchovného, manželského zväzku. Tam sa slová manželských sľubov stávajú telom.
Toto je Boží dar pre manželov,
je neoddeliteľnou súčasťou

znaku sviatosti manželstva.
Pápež Ján Pavol II. v apoštolskej
exhortácii Familiaris consortio
– o úlohách kresťanskej rodiny
v dnešnom svete píše, že podľa
štúdií manželstvá, ktoré začali
so sexuálnym životom pred
sobášom, majú trojnásobne
vyššie šance na rozvod. Takýto život nesie so sebou ďalšie
riziká a neresti. To všetko je
príčinou rozkladu osobnosti
muža a ženy, a ich vzťahov.
Keď „nepotrebujeme papier“,
nepreberáme za svoj vzťah zodpovednosť. Stále si nechávame
akési zadné dvierka. Je ľahšie zo
vzťahu odísť, ako riešiť problém a zaprieť či obetovať sa pre
druhého. Ale to nie je láska.
Upriamuje na nebo
Pozemské manželstvo je prípravou na nebeské. „Radujme
sa a plesajme, vzdávajme mu
slávu, lebo nadišla Baránkova
svadba a jeho nevesta sa pripravila.“ (Zjv 19, 7) Manželstvo je
najbližším ľudským vzťahom.
Manželia sa stávajú jedným
telom a táto jednota vyžaduje
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úplnú vernosť. Nie sú spojení
iba citmi alebo náklonnosťou, či
príťažlivosťou. Spája ich samotný Boh, lebo on je pôvodcom
manželstva. On vložil túžbu

stve. A to je vidno.
Manželstvu ako sviatosti
prináleží patričná vážnosť.
Vyjadruje jednotu medzi Kristom a Cirkvou, je to tajomstvo,

Láska je spontánna, vždy nová: zakaždým sa
prejavuje iným spôsobom, nedá sa opísať, vynalieza
nepredvídateľné riešenia. (Chiara Lubichová)
Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje, možno
preto, aby nás povzbudil vzdorovať osudu. (Ján Pavol II.)
po tomto zväzku do muža
a ženy.
Ak má byť manželstvo manželstvom, musí sa podriadiť Božím zákonom. Pre dobro muža
a ženy. Ak ľudia menia zmysel
manželstva, dochádza k rozvratom, rozvodom a nešťastiu.
Istá detská lekárka povedala:
„Do ambulancie mi chodia veľmi labilné mamičky s jedným
dieťaťom. Tak bolestne chýba
model rodiny.“ Tridsaťročná
mladá žena na otázku, prečo
sa nevydáva, svojej spolužiačke
odpovedala: „A načo? Veď naše
dve spolužiačky sú už rozvedené, ďalšie dve sa trápia. A ja sa
nechcem trápiť ako ony alebo
moja mama.“ Je rozdiel v tom,
na čom manželstvo stojí.
Na predmanželských náukách nám istý kňaz povedal,
že koľko hriechu pred manželstvom, toľko hriechu v manžel-

ktoré sv. apoštol Pavol opisuje
takto: „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje
Cirkev a seba samého vydal
za ňu, aby ju posvätil očistným
kúpeľom vody a slovom, aby
si sám pripravil Cirkev slávnu,
na ktorej niet škvrny ani vrásky,
ani ničoho podobného, ale aby
bola svätá a nepoškvrnená. Tak
sú aj muži povinní milovať svoje
manželky ako vlastné telá. Kto
miluje svoju manželku, miluje
seba samého“ (Ef 5, 25 – 28).
A pápež Ján Pavol II. dodáva:
„Podriadenosť ženy mužovi, ako
je chápaná v kontexte úryvku
Listu Efezanom (Ef 5, 20 –
24), znamená predovšetkým
skúsenosť lásky. Ktorá ženy by
sa nechcela podriadiť skutočnej láske svojho muža? Láske,
o ktorej hovorí sv. Pavol.“
Sviatostné manželstvo je
zmluvou medzi mužom,

ženou a Bohom. Každá zmluva
obsahuje práva a povinnosti
zmluvných strán. Táto zmluva
však prevyšuje ostatné zmluvy
láskou. Je obrazom zmluvy
medzi Bohom a jeho ľudom.
Preto manželská zmluva vyzýva
manželov slobodne, bezhranične a plodne zdieľať Božiu lásku.
Všetky ostatné vzťahy alebo
chápania manželstva sú len lacnou napodobeninou. Manželia
sa môžu milovať láskou, akou
miluje Kristus, lebo „Kristova
láska bola vyliata do našich sŕdc
skrze Svätého Ducha“ (Rim 5,
5).

o manželstve a pohľade Cirkvi
na sexualitu človeka. Z 50
predpokladaných mladých ľudí
žijúcich vo farnosti neprišiel
nikto. Jedna mamička povedala, že jej dcére takéto besedy
netreba. Ježiš však hovorí: „Ja
som cesta, pravda a život.“ (Jn
14, 6) Na inom mieste vraví:
„Hľadajte a nájdete! ... Kto hľadá, nájde...“(Lk 11,9 –10) Čo však
môžeme nájsť, keď nehľadáme?
Keď sme z princípu proti tomu,
čo nám chce povedať Cirkev?
Cirkev tu nie je na to, aby presviedčala, ale na to, aby hovorila
pravdu.
Skúsme hľadať a konfrontovať pravdu o manželstve aj zo
strany Cirkvi, nielen zo strany
tohto sveta. Vždy môžeme

Hľadajte
Podľa prieskumu, ktorý urobil
Christopher West v Denverskej
arcidiecéze, je 91 %
katolíckych párov
PaedDr. Andrea Vaľková absolvovala RK
navštevujúcich predCMBF UK v Košiciach v odbore
manželské náuky
Katolícka teológia a Učiteľstvo pre 1. stupeň
sexuálne aktívnych
ZŠ na KU v Ružomberku. V súčasnosti
pred manželstvom.
je matkou 4 detí.
Ten istý prieskum
ukázal, že je to skôr
z neznalosti cirkevného pohľazmeniť svoje zmýšľanie, pretože
du na manželstvo. Väčšina ľudí Ježiš sa „za nás urobil hriereagovala pozitívne, keď im bol chom, aby sme sa v ňom stali
cirkevný pohľad na túto sviatosť Božou spravodlivosťou“ (2 Kor
vysvetlený.
5, 21). Túžba po láske je silná
V jednej farnosti kňaz dva
v každom jednom z nás. Túžbu
týždne pozýval a povzbudzoval
po pravej láske nám do srdca
mládež od 16 rokov na neforvpísal Boh. n
málnu besedu o vzťahoch,
Andrea Vaľková
životom pred manželstvom,
ilustračná snímka: SXC.hu

varovanie

Ako sa človek otvára pre kliatbu 2

A

k nájdeme veci, ktoré súvisia s predmetovým prekliatím, treba ich pokropiť svätenou vodou a spáliť niekde vonku,
aby sa popol alebo nehorľavé predmety
mohli vyhodiť do rieky, alebo kanalizácie.
Je dôležité, aby sme sa počas odstraňovania
týchto predmetov v duchu modlili.
Stáva sa, že keď si ľudia nevedia vysvetliť istú formu nezdaru, problémov alebo
chorôb, ktoré sa v ich živote vyskytli,
začnú hľadať ich príčinu v kliatbe, o ktorej
sa domnievajú, že ju na nich niekto uvalil.
Keďže to nemožno bežne zistiť, obrátia
sa s prosbou o radu na veštca. Ten im vo
väčšine prípadov povie, že ich predpoklad
je správny. Buď sa spýta, či nemajú vo

svojom živote niekoho, s kým dobre nevychádzajú, alebo to rovno zvalia na suseda,
ktorý im vraj zo závisti a neprajnosti dal
porobiť.
V týchto ľuďoch sa, samozrejme, prebudí upodozrievanie, nenávisť, pomstychtivosť a hnev, ktorý môže trvať niekedy celé
roky. Veštec sa im ponúkne, že im kliatbu
„odrobí“. Keď sa po nejakom čase dotyční
vrátia a potvrdia, že niektoré problémy prestali a vyskytli sa nové, veštec im zahlási,
že susedia na jeho „odrobenie“ zareagovali
ďalším porobením a že treba celý rituál
zopakovať. A tak sa stále viac zamotáva
nezmyselný kolobeh, z ktorého je čím ďalej
tým ťažšie sa vymaniť. A stojí to obrovské

množstvo peňazí, ktoré veštec pýta za svoju
„prácu“.
Nikdy nechoďte so svojimi zdravotnými
alebo psychickými problémami za veštcami, jasnovidcami a liečiteľmi. V Božom
slove sa hovorí: „Nech niet medzi vami
nikoho…, kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet
čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by
sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa
pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci
sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti
ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný
pred Pánom, svojím Bohom!“ (Dt 18, 10 –
13)
Damián Saraka

18 | slovo mladým

slovo 20 | 2010

Moja túžba, tvoje mlčanie
P
ovedzme si otvorene,
koľkokrát počas dňa
aspoň na chvíľu zabudneme na svoje každodenné
povinnosti a unikáme do sveta
svojich snov a túžob. Uberáme
sa tam dobrovoľne s cieľom,
potrebou odpútať sa od toho, čo
nás ťaží alebo len tak, pretože
to nemáme. Ako je možné, že sa
túžby neplnia?
Každý z nás bez ohľadu
na vek, pohlavie, obdobie nosí
v sebe, vo svojom vnútri, niečo,
čo nás sprevádza, kamkoľvek sa pohneme. Naše túžby.
Túžba po niečom, niekom,
túžba po skvelom manželovi/
manželke, priateľovi/priateľke,
po novom aute, lepšom bývaní,
po lepších priateľoch, po všetkom lepšom, čo by malo patriť
len a len nám. Ale niekedy to
nie je jednoduché. My túžime,
predstavujeme si, ale on mlčí.
Akoby nepočul, čo si želáme, čo
najakútnejšie potrebujeme, čo
sme si sami vybrali. Aj v Písme
nájdeme mnoho túžiacich.
Slepec túžil, túžila aj Samaritánka a podľa mňa aj Mária
Magdaléna. Všetci po inom.
Slepec po zraku, Samaritánka

po živej vode a verím, že by sa aj
v živote Márie Magdalény, nech
už bol akýkoľvek, našla aspoň
chvíľa, keď zatúžila po usporiadanosti. Aj my chceme vidieť
ako ten slepec, vidieť často
ďalej, ako je nám v danej chvíli
dovolené. Túžime po živej vode
ako Samaritánka po Kristovi
a po vyrovnanom živote ako
Mária Magdaléna. My túžime,
ale Boh mlčí. Akoby si nenašiel
ani chvíľu čas vypočuť si túžby
nášho srdca. Zaliečame sa, skúšame to modlitbami, pôstom,
odpustovými slávnosťami,
a stále sa nič nedeje. Nemení sa nič, čo by sa podľa nás
malo dávno zmeniť. Vyskúšali
sme všetko. Ale skúsili sme aj
postup, ktorý odporúča Ježiš
Petrovi, keď hovorí: „Zatiahni
na hlbinu“? Zatiahni na hlbinu,
k svojmu Bohu a spýtaj sa ho,
či je pre teba splnenie tvojej
túžby dobré. Zatiahni na hlbinu
a spýtaj sa Krista, či tvoja túžba
je správna, či to, po čom túžiš,
by nemalo byť upravené. Ako sa
len bojíme hlbiny, pretože tam
sme len my, on a naša túžba!
V skutočnej hlbine už nie je
miesto na pretvárku. V hlbine

potrebuješ počúvať. Potrebuješ
počuť Boha, aby ťa vyviedol
z tvojich túžob a naviedol ťa
na správnu cestu. Či chceme,
alebo nie, túžby k nám patria.
Odhliadnuc od toho, či sú

správne, alebo nie, sú jedným
z prostriedkov, ktorý nás neustále udržiava v komunikácii
s Otcom. Nútia nás s Bohom
diskutovať, dožadovať sa ich
splnenia, sme v neustálej tenzii.
A to je na nich pozitívne. Vždy
majú spoločný vzorec: moja
túžba + čo na to Boh = výsledok. Je naozaj náročné rozlíšiť,
aká túžba je správna, ale on,
napriek tomu, že mlčí a nekoná
okamžite, nemá najmenší problém splniť každú jednu z nich.
Nesmieš sa podvoliť strachu
alebo obave, že tvoja túžba
nebude vypočutá. Len vtedy to
má zmysel. Možno to nebude
presne to, čo si predstavuješ,
možno to nebude hneď, ako sa
domodlíš posledný desiatok,
ale bude to najlepšie, čo máš
dostať. Ak by žena trpiaca
na krvotok nachvíľu zapochybovala alebo stavila na strach,
že sa jej túžba nesplní, nikdy by
sa nedotkla Kristovho rúcha.
Nebojme sa toho, že nás Boh
nepočúva, skôr sa bojme toho,
ako málo počúvame Boha my. n
Lenka Mihaliková
ilustračná snímka: pipa.neaq.org

anima škola

Prečo sa stretávať?
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Stretnutie je základným prvkom,
ktorý formuje skupinu. Preto je
dôležité pripraviť ho, starať sa oň,
realizovať ho, no predovšetkým ho
s predstihom naplánovať. Stretko
môže byť rôznorodé. Kreatívne,
dynamické... Závisí to od účastníkov,
ale je dobré ho vždy vyhodnotiť, aby
sa mohlo zlepšovať. Stretnutia sú teda
veľmi dôležité a my všetci by sme sa
za ne mali cítiť zodpovední. Pre dobrý
priebeh stretnutia je dôležité, aby sme
všetci prispievali k ovzdušiu dôvery,
úcty a nedopustili sa ničoho, čo by
naznačovalo náš malý záujem.
Každé stretnutie musí byť naplánované, má sa uskutočniť s maximálnou účasťou členov skupín, má byť

rôznorodé a kreatívne a vždy má byť
zhodnotené.
Stretnutia nemajú byť ani krátke,
ani príliš dlhé. Zrelosť skupiny nám
napovie, dokedy sa dajú plodne predlžovať. Ideálny čas trvania stretnutia
sú dve hodiny.
Najdôležitejšou časťou celého
procesu stretávania sa skupín je modlitba. Modlitba za svoje zverené deti,
za priebeh, vnímavosť detí aj animátora, ktorý by mal byť citlivý na Božie
vedenie a jeho vôľu. Je dôležité, aby
animátor nepresadzoval silou-mocou to, čo on chce, ale aby bol citlivý
na to, na čo si ho chce Pán použiť.
Dominika Komišaková
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Naše srdiečko
N
ašej dcérke Nine
Kristíne diagnostikovali v decembri
2007 ako 3,5-ročnej problémy s prietokom krvi v srdci.
V januári 2008 jej objavili
v Detskom kardiocentre
v Bratislave dierku na srdcovej stene, ktorá bola
veľká 4,5 mm. Tam dcérke
nariadili operáciu srdca,
ktorá sa mala uskutočniť 2.
apríla 2008.
1. apríla 2008 som pre
svoju dcéru priniesol
z prameňa na hore Zvir pri
Litmanovej vodu Panny
Márie a večer pred plánovanou operáciou som jej
dal napiť so slovami, že je
to zázračná voda Panny
Márie Litmanovskej, ktorá
jej uzdraví srdiečko. Potom
sme išli spať.
V noci sa Nina sama
zobudila, prišla k mojej
posteli a povedala: „Tatinko,
daj mi ešte z tej vodičky.“
Zmeravel som a hneď som
jej dal. Napila sa a išla spať.
Zaspali sme.
O nejaký čas sa Ninka
znova sama zobudila (asi
som ju zobudil, keď som
šiel na toaletu) a znova si

sama od seba vypýtala z tej
vody. Vyhŕkli mi slzy. V tej
chvíli som vedel, že Panna
Mária bude pri nej stáť
počas operácie. Dal som jej
z nej znova sa napiť.
Ráno som odviezol manželku a Ninu do nemocnice,
manželka mohla s dcérkou
zostať a ja som odišiel
do práce. Ninke začali robiť
predoperačné vyšetrenia.
Asi o hodinu mi manželka vzrušene zavolala, že
operácia nie je nutná, lebo
dierka na srdcovej stene už
neexistuje. Lekári údajne
neverili, zavolali ďalších,
aby skontrolovali sonografický záber, použili výkonnejší sonograf, no nezistili
žiadne narušenie srdcovej
steny.
Odvtedy Ninka nemá
žiadne problémy so srdcom, behá, pláva, tancuje.
Z vďaky za toto zázračné
uzdravenie sme v lete
2008 umiestnili v kaplnke na hore Zvir ďakovnú
tabuľku – obrázok zdravej
Ninky. n
Patrik a Jana Dubovskovci
snímka: M. Žarnayová

slovo o biblii

Skúmajte, čo sa páči Pánovi

„Ch

cem si teraz nakloniť ľudí alebo
Boha? Alebo sa usilujem páčiť
sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť
ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.“ (Gal 1, 10) Teda napodobňovať Krista
alebo len zanechať príjemný dojem?
Nové šaty, perfektný účes, vypracované
svaly, hlava nabitá vedomosťami, vysoká
výkonnosť, samostatnosť. Len sa nepotknúť
ani nezlyhať, neukázať druhým slabosť! Asi
každý sa tak trocha chce niekomu páčiť.
Žena mužovi, chlapec dievčaťu, žiak učiteľovi, zamestnanec šéfovi, kňaz biskupovi.
Sv. Pavol hovorí, že blížnemu sa máme páčiť
len „na jeho dobro a budovanie“ (Rim 15, 2).
Otrocky oslňovať a napodobňovať iných
môže totiž priniesť sklamanie. Ani pri naj-

lepšej vôli spĺňať očakávania a požiadavky
ľudí človek nevyhovie každému. A tak zatiaľ čo je niekým chválený, môže byť iným
kritizovaný. Čím menej sa človek stará o to,
ako ho vidia druhí, a viac o to, ako ho vidí
Boh, tým viac pokoja zažíva vo svojom živote. Ľudia zväčša vidia iba zovňajšok, Boh
hľadí do hĺbky srdca človeka.
Čo mali spoločné králi Ezechiáš, Jozafát,
Dávid a Joziáš? Páčili sa Pánovi, dúfali, záviseli od neho, poslúchali Boha, nectili iné
božstvá. Písmo hovorí o Dávidovi, že
nasledoval Boha celým srdcom. O tom, čo
sa páči Pánovi, sa dá nájsť mnoho citátov
v Žalmoch, Prísloviach, v novozákonných
listoch. Píše sa tam, že Bohu sa páči viera,
poznávanie Pána, čnostný život, pravdo-

vravnosť, úprimná modlitba, poctivé konanie v každodennom živote, dobroprajnosť,
milosrdenstvo...
Ako však docieliť, aby sa človek páčil
Bohu? Božie slovo hovorí, že len prijatá Božia milosť (ktorá je prameňom našej viery)
môže spôsobiť, že človek slúži milo Bohu
(Hebr 12, 28).
A teda láska ku Kristovi nás ženie, aby
sme ho napodobňovali, konali, čo je mu
milé, a netúžili zanechať iba prchavý príjemný dojem. Veď ten, „kto slúži Kristovi,
páči sa Bohu“. A je zaujímavé, že takéhoto
človeka si potom vážia aj ostatní ľudia
(porov. Rim 14, 18).
Marica Kipikašová
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Netradičná kombinácia
D
eň ako každý iný, pre
niekoho výnimočný,
pre iného všedný,
niekto si naň neskôr spomína
s otázkami, niekto s trpkosťou.
Marcela skončila pred polrokom
teológiu. Snažila sa zamestnať,
ale školy už neprijímali ďalších
učiteľov náboženstva a inde
nepochodila. No žiť sa musí.
Skúšala si nájsť aspoň niečo podobné, veď tých päť rokov predsa
neštudovala nadarmo! No teraz
stála pred dilemou – buď si zachovať hrdosť na vysokoškolské
štúdium, alebo siahnuť do ponúk určených menej vzdelaným
mladým ľuďom. Rozhodla
sa a prijala ponuku upratovať
v jednej reštaurácii. Plat nebol
ktovieaký, ale aspoň niečo.
Od toho rozhodnutia prešlo
niekoľko mesiacov. Stále sa
modlila, aby jej Pán poslal iné
zamestnanie, kde by mohla
využiť všetko, čo sa naučila. Ale
reakcia Boha neprichádzala.
Až raz v hlbokej tiesni a zúfalstve siahla po jednej z kníh
s krátkymi príbehmi o Bohu.
Zaujal ju ten o stopách v piesku.
Uvedomila si, že aj ona sa cíti
opustená a nevidí Boha ani jeho
starostlivosť o ňu. Ale podľa príbehu tie stopy v piesku patrili
práve Ježišovi, ktorý ju nesie.
Vtedy sa v nej čosi zlomilo.
Zistila, že sa musí pozerať aj
dole, nielen hore. A pozrela sa
na Ježiša pod sebou. Ten večer
išla spať veľmi neskoro a rozjímala do hlbokej noci.
Ďalší deň v práci sa začal
všedne. Lenže ona už nebola
uzatvorená do seba a vnímala
okolie oveľa intenzívnejšie. Všimla si veľa konkrétnej bolesti
a trápenia, ktoré prežívajú ľudia
okolo nej. Ešte v nej doznievali
slová príbehu – ja som ťa niesol.
„Ak si ma niesol,“ povedala
si potichu, „istotne vieš, kde si
ma chcel mať. A ja mám byť tu.“
Poobzerala sa. Miešali sa v nej
protichodné pocity. Ešte stále
nebola na sto percent presvedčená.

„Marcela!“ začula svoje meno
z kuchyne. Vošla dnu.
„Volala si ma?“ spýtala sa
hlavnej kuchárky.
„Jano bol zasa šikovný,“ odvetila a ukázala jej rozhádzané
jedlo a rozbité taniere na zemi.
„Poprace to a ty poumývaj.“
Mladý stredoškolák, ktorý
tam bol na praxi, sa už vracal
s košom na smeti. Keď začal
zbierať, nedalo jej a zohla sa,
aby mu pomohla.
„Prečo mi pomáhaš?“ spýtal
sa.
„A nemôžem? Mám stáť
nad tebou a len tak sa na teba
pozerať?“
Usmial sa.
„Ďakujem. Vieš, málokedy mi
niekto pomôže.“
„Ale choď,“ odpovedala.
„Istotne by si našiel veľa ľudí, čo
ti pomohli.“
„Áno, ale každý z toho niečo
mal. Ale takých, čo by z toho

nemali nič, som veľa nestretol.“
„Ešte si mladý. Príde čas a ty
sa budeš na mnohé veci pozerať
inak.“
„Ako inak?“
„Ja som si do včera myslela, že
to, čo robím, je Boží trest.“
„A nie je? Ja by som tu neupratoval.“

„A čo robíš teraz?“ usmiala sa.
Nasledovala minúta ticha.
Neporiadok bol pozbieraný
a Marcela mohla poumývať.
Keď sa jej pohľad stretol
s Janovým, usmiali sa na seba.
Postupne ich vzájomné priateľstvo aj napriek vekovému
rozdielu silnelo a Jano cez
Marcelu spoznával iný svet. Svet
Boha, v ktorom síce žil, po ktorom celý život túžil, ale ktorý
nepoznal.
Začal s ňou chodiť do chrámu
a Marcela sa s ním dokonca vrátila aj do spoločenstva mladých.
Boli dvaja a povzbudzovali sa
na ceste k Bohu.
Raz pri rozjímaní si Marcela
spomenula na to, ako vnímala
svoju situáciu kedysi. Hoci sa
navonok nič nezmenilo, ona
sa zmenila. Spoznala Boha
zo stránky, ktorú si mnohí
nevšímajú. Našla si kamaráta, ktorý kedysi potreboval
jej pomoc, no odvtedy neraz
pomohol jej. A zistila, že má
Bohu za čo ďakovať. A to, že ako
vysokoškoláčka s teologickým
vzdelaním upratuje v reštaurácii, už nevnímala ako Boží trest,
ale ako výzvu a pomoc na ceste
k zdokonaleniu sa a vlastnej
spáse. „A o to predsa ide,“
povedala na konci modlitby
namiesto zvyčajného amen. n
Jeremy
ilustračná snímka:
SXC.hu

Televízna šou
V jednej z talentových šou
sa objavil pán, ktorý bol
veľmi nenápadný, hanblivý,
skromný. Na prvý dojem
nezaujímavý chlap. Nebol
ani krásavec, ani výstredne
oblečený. Keď sa ho na niečo
spýtali, ledva odpovedal. Pôsobil čudne, smutne, ba priam
depresívne. Moderátori si ho
doberali, predseda poroty
si z neho robil srandu. Keď
vstúpil na pódium, celá porota

očakávala, čo už len predvedie
za výkon! No keď začal spievať, atmosféra sa zmenila. Bol
úžasný, charizmatický, priam
famózny.
Dav burácal, porota plakala
a tento muž sa stal zrazu
objavom pre celé Česko a Slovensko.
Nie vždy je prvý dojem ten
správny.
Helena Krenická
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Život podľa viery v meste
Keď sa židia na čele s Ezdrášom vrátia do Jeruzalema, obnovia oltár, bohoslužbu, postavia chrám. Aggeus svedčí aj o stavbe domov
a zveľadení osobného majetku. Darí sa remeslu, obchodu, chrámová
služba rozkvitá, keďže dom veľkňaza bol naozaj veľkolepý. A predsa
k Nehemiášovi do Perzie príde posol so správou, že „zvyšok tých, čo sa
vrátili zo zajatia, je ... vo veľkej núdzi a potupe“ (Neh 1, 3 – EkP). Čosi
nefunguje. Pripomína vám to niečo?

D

al si Bohu svoj život,
modlíš sa, chodíš
do chrámu, si v spoločenstve. Máš rodinu, prácu,
známych. A predsa tvoj život
nemá chuť. Tiež čosi nefunguje.
Počúvaj, čo spravil Nehemiáš:
„Keď som počul tie slová, plakal
som... Postil som sa a modlil
pred Bohom“ (1, 4). Nato ho
kráľ posiela do Jeruzalema
vyriešiť situáciu. Nájde hradby,
ktoré sú samá trhlina. Nezvolá
krízový štáb. Neorganizuje
modlitby zmierenia. Nevymýšľa
projekty. Nerobí nič, čo by sa
od kráľovho vyslanca čakalo.
Pustí sa do práce. Za najvyššiu prioritu obnovy bezpečia
a poriadku v meste považuje
obnovu hradieb a brán. Nič nie
je také naliehavé ako toto. Aj
keď sa mu vysmievajú, vyhrážajú či intrigujú, vytrvalo stavia.
Pretože pevné hradby sú základ
bezpečia a poriadku v meste.
A v našom živote tiež. Ak tvojim

dňom chýba chuť, poriadok
a bezpečie, ak si nespokojný vo
vzťahoch, v práci – skontroluj
svoje hradby. V duchovnom
zmysle ich tvoria: osobná
modlitba, sviatosti, Písmo. Iste
nájdeš diery a roztvorené brány,
ktorými si nepriateľ vchádza,
kedy chce a vláči ti do života
tisíce obáv, hlúpych túžob,
smútkov a sklamaní. Nič nie je
dôležitejšie ako obnova hradieb.
Čo robil Nehemiáš po dokončení stavby? Zhromaždil ľud
a priniesol Tóru. Nielenže si ju
pravidelne čítali, ale aj „vysvetľovali zmysel, aby ľudia chápali,
čo sa čítalo“ (8, 8). A „ľud plakal, keď počul slová zákona“
(8, 9). Nie zo sentimentality.
Vypočuté slovo ich usvedčilo
z hriechu, ktorý sa zoči-voči
Božiemu milosrdenstvu odhalil
v plnej „kráse“. Nehemiáš vtedy
vyriekne mocné slová: „Nebuďte smutní, lebo robiť radosť
Pánovi je vaším útočiskom“

(8, 10 – EkP). Ak budete robiť
Pánovi radosť, zažijete spokojnosť človeka, ktorý nepozná
znepokojenie.
Nehemiášov model je jednoduchý: skúmanie hradieb, ich
obnova, pokánie, túžba robiť
Bohu radosť. Nič, čo by si už
nepočul. Prečo potom nerastieš
vo svätosti? Prečo nemáš problém vynechať modlitbu? Prečo
sa nevieš s Bohom rozprávať
a myšlienky ti odbiehajú kade-tade? Prečo neprahneš po Písme a nepovažuješ za hriech ho
nečítať? Prečo Bohu dávaš len
zvyšný čas, ktorý na nič iné
nepotrebuješ? Prečo ten, kto
dal za teba život, musí stáť v dlhokánskom rade tvojich aktivít
v nádeji, že si ho cez deň aspoň
na pár minút všimneš? Lebo ti
to tak vyhovuje.
Je hlúpa pravda, že v skutočnosti o Boha veľmi nestojíme.
Záleží nám na nás, našej spáse,
vyriešení starostí, dobrom živo-

te. A k tomu Boha potrebujeme.
Ale jeho srdce je nám ľahostajné. Nechceme s ním tráviť čas
kvôli nemu. Ak by sme naozaj
chceli, robili by sme to. Ak máš
na niečo chuť, uvaríš si to alebo
kúpiš. Ak niekam chceš ísť,
pôjdeš. Ak o niečo naozaj stojíš,
dosiahneš to. Aké sú tvoje hradby? Pevné, stabilné alebo plné
dier? Aby boli pevné, musí ti
najprv na Bohu naozaj záležať.
On má byť na prvom mieste.
Žiaľ, nie je. Toto je hriech, ktorý
vyvolal slzy v Jeruzaleme. Žili,
pracovali, chodili do chrámu,
modlili sa – to všetko len kvôli
sebe. Disciplínou môžeš dosiahnuť pravidelnosť v modlitbe,
ale ak máš prehodené priority (najprv ty a potom Boh),
spokojnosť, bezpečie a poriadok
ti to neprinesie. A opäť sme pri
vzťahu s Pánom. Lásku k Bohu
si nevyprodukuješ vlastnou
silou. Dostaneš ju ako dar, ak
o úprimný vzťah s Bohom budeš
naozaj stáť. Ak so svojou nemohúcnosťou ľúbiť prídeš k Bohu
a povieš mu o nej. Je paradox, že
skutočnú radosť zažije len ten,
kto vezme Boha vážne. Takto
sa žije podľa viery a za takéto
životy sa v ekténii prihovárame,
pretože prinášajú požehnanie
mestám, obciam a krajine. n
Valéria Juríčková

zo života svätých

Svätý Václav

S

vätý Václav, české knieža, sa narodil
v roku 907 ako najstarší syn českého
vojvodcu Vratislava I. a jeho manželky
Drahomíry. O jeho výchovu, a zvlášť kresťanskú, sa starala jeho stará mama Ľudmila.
Naučil sa slovanské písmo, ale ako dedič
trónu si osvojil aj znalosť latinského jazyka
a obradu.
Václav žil podľa Pánovho zákona. Rád
prisluhoval pri svätej liturgii a sám pripravoval obetné dary. Po násilnej smrti jeho
starej mamy a verejnej vzbure kniežat proti
Přemyslovcom sa v roku 924 ujíma vlády
mladý Václav. Hneď na začiatku svojho pô-

sobenia dal preniesť pozostatky svätej Ľudmily do Prahy. Matku, ktorá zosnovala jej
vraždu, vypovedal na hrad Budeč. Od začiatku sa staral o náboženský a kultúrny
vzrast krajiny. Staral sa, aby v krajine boli
každý deň bohoslužby. Vykupoval dlžníkov,
ktorí nemohli zaplatiť. Zastával sa sirôt
a vdov. Zveľaďoval remeslá a obchod, prísne
sa staral o poriadok, surovcov a pijanov
dával na dereš. Nemlčal ani pri hriechoch
veľmožov a postaral sa o spravodlivosť
súdov. Všemožne potláčal veštenie a modloslužbu. Jeho zbožný život nebol mnohým
veľmožom po chuti, a tak jeho mladší brat

Boleslav pri oslave pamiatky posvätenia
Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Starej Boleslavi zinscenoval jeho zabitie. V ranných
hodinách, keď Václav prichádzal na utiereň, sa na neho pri chrámových dverách
Boleslav zahnal mečom. Václav ho odrazil.
Nechcel sa mu pomstiť, preto mu meč vrátil
a ponáhľal sa do chrámu. Boleslav privolal
pomoc a Václava pri chrámových dverách
28. septembra 929 zavraždili.
Ľútosťou pohnutý bratovrah dal neskôr
uložiť jeho telesné ostatky v Chráme sv. Víta
na Pražskom hrade, kde sú dodnes.
spracoval Jozef Gača

22 | na každý deň
PONDELOK 27. september
Mučeník Kallistrat a spol.
Čítania: Flp 1, 1 – 7, zač. 235; Lk 4, 38 – 44,
zač. 16

Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa
na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali.
Prišli až k nemu a zdržiavali ho... (Lk 4,
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umožnila to, že nám dnes môže dať nové
šaty svojej vlastnej spravodlivosti a dobra.
Je to nové víno evanjelia.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ženstvá. Menlivé časti zo sviatku. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty
irmos z utierne sviatku. Myrovanie. Voľnica. Odporúčaný sviatok (HS: 281; PZ: 252;
HP: 265)

ŠTVRTOK 30. september

SOBOTA 2. október

42)

Hieromučeník Gregor Arménsky

Od tohto verša do konca kapitoly vidno
jeden deň Kristovho života. Ráno učil
a kázal v synagóge, potom išiel k Petrovi.
Možno na obed. Vyliečil Petrovu svokru, šiel
von a liečil až do večera. Keď nastal nový
deň, hľadal pokoj v divočine. Aj tam ho dav
našiel... Aký zmysluplný deň prežitý v láske!
Ako prežívam ja svoje dni?

Čítania: Flp 1, 20b – 27a, zač. 238; Lk 6,
12 – 19, zač. 23 (rad.); 1 Kor 16, 13 – 24, zač.
166; Mt 24, 42 – 47, zač. 103 (sv.)

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

UTOROK 28. september
Prepodobný vyznávač Charitón
Čítania: 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Lk 6, 17 –
23a, zač. 24 (prep.); Flp 1, 8 – 14, zač. 236;
Lk 5, 12 – 16, zač. 18 (rad.)

V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa
a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.
(Lk 6, 12)

Všimni si, že Syn hovorí celú noc s Otcom
skôr, ako si druhý deň ráno zvolí tých, ktorí
neskôr začnú roznášať jeho evanjelium
do celého sveta. Je veľmi dôležité pred
ťažkými rozhodnutiami stráviť čas s Otcom
v modlitbách. Ježiš si dáva poradiť od Otca.
A čo ty?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

Je veľa ľudí, ktorí nikdy nebudú počuť Kristovu správu o spáse ľudskej duše. Možno
práve ty nezdvihneš nosidlá takého človeka
a nedovlečieš ich tam, kde by mohol počuť:
„Tvoje hriechy sa ti odpúšťajú“. Mnohí sú
ochrnutí hriechom, predsudkami, ľahostajnosťou. Zubami-nechtami sa bránia zmeniť.
Svet je lákavá návnada, obzvlášť keď si
niekto kŕčovito drží klapky na očiach, aby
mu ich čerstvý vietor neodfúkol!

Čítania: 2 Kor 11, 31 – 33; 12, 1 – 9, zač. 194;
Lk 6, 31 – 36, zač. 26 (rad.); Sk 17, 16 – 34,
zač. 40; Mt 13, 44 – 54, zač. 55 (sv. Dionýzovi)

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

PIATOK 1. október
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

Prepodobný Kyriak Pustovník

Čítania: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38
– 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke); Sk
9, 10 – 19, zač. 21b; Lk 10, 16 – 21, zač. 51 (sv.
Ananiášovi)

Dnes nemáme dôvod na smútok – vieme, že
on sa po nás raz vráti, a vieme, kam ideme!
Áno, pôst je dôležitý, no našou hlavnou úlohou je rozhlásiť jeho evanjelium všade, aby
každý mal príležitosť Krista prijať alebo odmietnuť. A on neprišiel na to, aby „zaplátal“
ľudské srdce, „vylepšil“ jeho vzhľad! Prišiel
s niečím úplne novým. Jeho smrť na kríži

18)

19. nedeľa po Päťdesiatnici. Hieromučeník Dionýz Areopagita

STREDA 29. september

Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev... (Lk 5, 36)

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

NEDEĽA 3. október

Keď vyučuješ Božie slovo a všetci ľudia ťa
majú radi a chvália ťa, pozor... Niečo robíš
zle! Človek, ktorý bude učiť tak, ako je to
v Písme, bude mať problémy! Falošní proroci Starého zákona mali vždy plný stôl a veľa
priateľov. Svet vždy miloval prorokov, ktorí
hlásali to, čo chcel počuť. Falošný prorok
bude možno mať život plný radosti, ale čo
jeho koniec?

Čítania: Flp 1, 12 – 20a, zač. 237; Lk 5, 33 –
39, zač. 21 (rad.); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213;
Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (sv. Kyriakovi)

Čítania: 1 Kor 15, 58 – 16, 3, zač. 164; Lk 5,
17 – 26, zač. 19 (rad.); 1 Tim 1, 12 – 17, zač.
280; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (svätým)

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti hieromučeníkovi (HS: 192; PZ:150;
HP: 144)

Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia
nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi
seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše
meno pre Syna človeka. (Lk 6, 22)

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Charitónovi. (HS:
279; PZ: 251; HP: 264)

Hieromučeník Cyprián

Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si
sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho
slovo. (Lk 10, 39)
Ste zmätení tým všetkým, čo vidíte a počujete okolo seba? Zdá sa vám, že to všetko
nedáva žiadny zmysel? Prosím vás, zastavte
sa! Zastavte sa a sadnite si k jeho nohám!
Počúvajte slovo, ktoré vám chce povedať!
Verte mi, že sa budete cítiť omnoho pokojnejšie, silnejšie a istejšie.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-

Ak chceš vyzerať dobre z pohľadu Boha,
nemôžeš používať psychoanalýzu na vysvetlenie zla, robiť komplimenty ľudskej
nafúkanosti, poklepkávať pýchu po chrbte,
pomazať rakovinu hriechu filozofickým
krémom! Jediné miesto, kam môžeš ísť, je
pod krížom! Tam Boh vykoná operáciu. Dá
ti nové srdce a urobí z teba nové stvorenie!
A to je tá správa, ktorú práve Ježiš predniesol na tej pláni. Hovorí, že som pred
Bohom hriešnikom a len ak budem stavať
na Kristovi, nebudem mať problém milovať
nepriateľov, dobre robiť, požičiavať a nič
za to neočakávať, byť milosrdný. Mojím
zdrojom bude Kristus. Na kom staviaš?
Na Bohu alebo ľuďoch? Ľudia ťa odsúdia tu,
no Boh má moc odsúdiť ťa večne.
Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni
ôsme. Predobrazujúce antifóny a blažen-
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stvá. Menlivé časti z hlasu. (HS: 144; PZ: 97;
HP: 98)

PONDELOK 4. október
Hieromučeník Hierotej
Čítania: Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Lk 6, 24 –
30, zač. 25

Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! (Lk 6, 28)
Medzi sedem hlavných hriechov patrí hnev.
Najväčší príkaz, ktorý na svete odznel, je
príkaz lásky. Veľmi ťažko by sme našli človeka, ktorý by sa nestretol vo svojom živote
s hnevom a láskou. Ktosi poznamenal, že zo
vzdialenosti tristo metrov je nepriateľ iba
terčom, do ktorého sa chce trafiť. Keď však
príde na vzdialenosť troch metrov, je to človek. Dobre je zblížiť sa, vypočuť, dať si vec
vysvetliť, hľadať to, čo spája, nie rozdeľuje.
A vtedy sa nevraživosť a hnev mení na priateľstvo, radosť a lásku.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP:
109)

UTOROK 5. október
Mučenica Charitína
Čítania: Flp 2, 16b – 23, zač. 242; Lk 6, 37 –
45, zač. 27

Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! (Lk 6, 37a)
Ľudia, ktorí poznajú z Biblie iba Adama
a Evu, potopu a pohľadnicový obrázok
betlehemskej scény, sa budú oháňať týmto
veršom. „Nesmieš súdiť. Hovorí to predsa
Ježiš!“ Tu má Ježiš na mysli: súdiť motívy
druhých! O tých nemôžeme väčšinou vedieť
nič.
Grécke slovo krinó znamená rozhodovať,
odhadovať, posudzovať. Vo svojom živote
musíš rozsudzovať, čo je správne a čo nie.
Neposudzuj ľudí, ale ich skutky.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 6. október
Apoštol Tomáš
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 20, 19 –
31, zač. 65 (apoštolovi); Flp 2, 24 – 30, zač.
243; Lk 6, 46 – 7, 1, zač. 28 (rad.)

Čo ma oslovujete: „Pane, Pane“, keď
nerobíte, čo hovorím? (Lk 6, 46)
Devízou kresťanského života nie sú slová,
ale skutky. Aby nám Ježiš túto základnú
požiadavku vložil hlboko do duše, používa
podobenstvo o stavaní domu. Kto skutkami

plní vôľu nebeského Otca, je múdry muž,
ktorý stavia na skale. Môže prísť akákoľvek
búrka, domu sa nič nestane. Dom na skale
je viera založené na skutkoch.
Dom postavený na piesku nestojí za nič.
Tak isto za nič nestojí viera založená
na slovách.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Tomášovi. (HS: 282;
PZ: 254; HP: 267)

ŠTVRTOK 7. október
Mučeníci Sergej a Bakchus
Čítania: Flp 3, 1 – 8, zač. 244; Lk 7, 17 – 30,
zač. 31 (rad.); Hebr 11, 33 – 12, 2, zač. 330; Lk
21, 12 – 19, zač. 106 (svätým)

Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? (Lk 7, 25)
Ján sa obliekal veľmi nezvyčajne. Ale inak
bol ako každý druhý. Ľudia sa myslia, že
keď na seba oblečú rôzne „habity“ a budú
hovoriť „zbožne“, spraví to z nich kresťanov.
Raz som videl v televízii, ako jedna mladá
žena odpovedá na otázku, ako sa stať kresťanom: „Musíte byť milý k susedom, nikoho
nekritizovať a byť priateľský k ľuďom.“ Jej
zoznam bol oveľa dlhší. Kresťanstvo nie je
predsa to, čo robíš ty, ale čo urobil Kristus!
Kresťanstvo je tvoj vzťah k nemu.
Liturgia: Každodenné antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 8. október
Prepodobná Pelágia
Čítania: Flp 3, 8 – 19, zač. 245; Lk 7, 31 – 35,
zač. 32

Podobajú sa deťom, čo vysedávajú
na námestí a pokrikujú jedno na druhé:
„Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.“ (Lk 7, 32)
Dnes sa tlačí do popredia ľahostajnosť. Rodičom je ľahostajné, kde sú ich deti v noci,
s kým sa priatelia, čo robia vo svojom voľnom čase. Preto nám v nejednom prípade
vyrastá kriminálnik. Ľahostajnosť vidíme
pri plnení povinností. Robota sa odflákne, aj
keď je stále viac kontrolórov. Stráca sa tak
kvalita a človek sa hnevá, keď si za drahé
peniaze kúpi nepodarok. Nielen v spoločenskom živote sa stretávame s ľahostajnosťou, ale i v oblasti viery. A to má ešte väčšie
následky, pretože ide o večnosť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 9. október
Apoštol Jakub Alfejov
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Lk 10, 16 –
21, zač. 51a (apoštolovi); 2 Kor 1, 8 – 11, zač.
168; Lk 5, 27 – 32, zač. 20 (rad.)

Neprišiel som volať spravodlivých, ale
hriešnikov, aby sa kajali. (Lk 5, 32)
Na celom svete nie je jediný spravodlivý
človek. Ježiš hovorí, že jeho evanjelium je
pre tých, ktorí si uvedomia potrebu Spasiteľa. Veľa ľudí sa domnieva, že sú dostatočne
dobrí na to, aby potrebovali spásu. Pokiaľ
si si vedomý svojej „stratenosti“, Kristova
správa je pre teba! Náš veľký lekár nemôže
nič urobiť pre tých, ktorí si myslia, že lekára
nepotrebujú.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Jakubovi. (HS: 283;
PZ: 255; HP: 268)

NEDEĽA 10. október
20. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätých
otcov siedmeho ekumenického snemu.
Mučeníci Eulampios a Eulampia
Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Lk 7, 11 – 16,
zač. 30 (radové); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Jn
17, 1 – 13, zač. 56 (sv. otcom)

Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. (Lk 7,

15)

Iba Lukáš sa zmieňuje o tejto udalosti. Ani
jeden z tých prípadov by sa však nemal nazývať vzkriesením! Bolo to vlastne zreštaurovanie života do toho istého tela! Kristus
má moc zreštaurovať ti život. Ten mládenec
neskôr znova zomrel.
Ježiš mal po svojom zmŕtvychvstaní nové
telo. Prechádzal hmotou, nemusel jesť
a piť. Raz bol tu a raz inde. To bolo to pravé
vzkriesenie v kresťanskom zmysle slova!
Pozri sa, ako sa na to pozerá Pavol v 2 Kor
5, 1 – 4: „Veď vieme, že keď sa tento stánok – náš pozemský dom rozpadne, máme
od Boha príbytok nie rukou zhotovený,
ale večný dom v nebi. Lebo v tomto vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok, aby sme, hoci aj vyzlečení,
neostali nahí. Veď kým sme v tomto stánku,
vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme
vyzliecť, ale priodiať iným, aby život pohltil
to, čo je smrteľné.“
Liturgia: Hlas 3. Evanjelium na utierni
deviate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu a otcom, kondák hlasu,
Sláva kondák otcom, I teraz podľa predpisu. Ostatné z nedele a Otcov. (HS: 145, 285;
PZ: 99, 257; HP: 100, 270)
Vladimír Mikluš-Sekera
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Spasiteľ medzi anjelmi
V

tomto čísle sa zamyslíme nad ikonou,
ktorá má tak v cirkevnoslovanskom, ako aj v ruskom
jazyku názov Spas v silach. Toto
pomenovanie možno doslovne
preložiť ako Spasiteľ uprostred
nebeských síl. Ikona, ktorá je
v základe veľmi príbuzná ikone
Kristus na tróne zobrazuje
Krista sediaceho na tróne so
žehnajúcou pravicou na pozadí
troch geometrických útvarov:
kosoštvorca, oválu a štvoruholníka, ohraničujúcich postavu
Krista odetého do červeno-hnedého (okrového) odevu,
ktorého línie sú zobrazené
zlatou farbou. Trón, podušky
a podnožka sú akoby z krištáľu,
úplne priehľadné, na červenom
a tmavom modro-zelenom
pozadí.
Kosoštvorec červenej farby
má mierne ohnuté strany a je
symbolom Kristovej božskej slávy. Ovál, prekrývaný kosoštvorcom, prechádzajúci za neho je
v tmavej modro-zelenej farbe.
Je symbolom neba so zástupmi
anjelov a sú v ňom zobrazení

serafíni so šiestimi krídlami.
Zobrazenie vychádza z videnia proroka Izaiáša: „Videl
som Pána sedieť na vysokom
a vznešenom tróne; lem jeho
rúcha napĺňal chrám. Nad
ním stáli serafíni; každý mal
po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma
si zakrývali nohy a dvoma
lietali. A jeden druhému
volal: Svätý, svätý, svätý je
Pán zástupov, celá zem je
plná jeho slávy“ (Iz 6, 1 – 7).
Štvoruholník ako najväčší
útvar, ktorý je symbolom
zeme, má v rohoch vpísané
symboly štyroch evanjelistov
(tetramorf): vľavo hore je
okrídlený človek – symbol sv.
apoštola a evanjelistu Matúša,
pretože svoje evanjelium začína
rodokmeňom Ježiša Krista ako
človeka; vpravo hore sa nachádza orol – symbol sv. apoštola
a evanjelistu Jána, ktorý svoje
evanjelium začína nedosiahnuteľnými výšinami Slova (vzletne
ako orol); vľavo dole okrídlený
lev – symbol sv. evanjelistu
Marka, ktorý svoje evanjelium

začína hlasom volajúceho
na púšti a vpravo dole okrídlený
býk – symbol sv. evanjelistu
Lukáša, ktorý svoje evanjelium
začína opisom Zachariášovej
obety v chráme. Sv. apoštol
a evanjelista Ján vo svojom
Zjavení píše: „A v strede pred
trónom i okolo trónu boli
štyri živé bytosti, plné očí
spredu i zozadu. Prvá bytosť sa
podobala levovi, druhá bytosť

KNIHA: Francis Chan
Bláznivá láska

FILM: Crazy Heart – Bláznivé
srdce

Pýtali ste sa niekedy,
či vám niečo podstatné
neuniká?
Môže sa vám to zdať
bláznivé! Boh celého vesmíru, tvorca dusíka, borovicového ihličia, galaxií a stupnice e mol
nás miluje radikálnou a sebaobetujúcou
láskou. Aká je naša reakcia na ňu? Chodíme
do kostola, spievame piesne a snažíme sa
nepoužívať vulgárne výrazy. Všetci vieme,
že niečo nie je v poriadku. Netúžite v hĺbke
srdca zmeniť tento stav? Netúžite mať skutočnú vieru, ktorá vie pre problémy tohto
sveta nájsť konkrétne, možno radikálne
riešenia? Boh vám ponúka vzťah vášnivej
lásky. A keď sa stretnete s jeho láskou, ako
to opisuje Francis Chan, už nikdy nebudete
ako predtým. Pretože ak sa do niekoho
vášnivo zamilujete, zmení sa celý váš život.

Crazy Heart (Bláznivé
srdce) je snímka, ktorá
získala prestížneho Oscara v kategórii najlepší
mužský herecký výkon,
za ktorý si ho herecký
veterán Jeff Bridges naozaj plnohodnotne
zaslúžil. Snímka zobrazuje život zabudnutého country speváka Bada Blakea, ktorý
po prehýrenom živote na výslní pomaly
upadá, starne, stráca nápady a stále viac
a viac prepadá alkoholu. No pri jednom
z novinových interview začne spoznávať
sám seba. Postupne objavuje veci, ktoré
vôkol seba nevidel a zisťuje, že život je
o niečom inom než len o ženách, sexe
a alkohole. Nechajte sa voviesť do strhujúceho dramatického príbehu. Film vyznieva
miestami nezáživne, ale konečný happyend
je príjemným povzbudením do života.
Lukáš Petruš

INZercia

sa podobala býkovi, tretia
bytosť mala tvár ako človek
a štvrtá bytosť sa podobala
letiacemu orlovi.“ (Zjav 4,
6 – 8) Od Krista k rohom
štvoruholníka vychádzajú
tri zlaté lúče zakončujúce sa
na hranici oválu. Pod podnožkou pri nohách Spasiteľa
sa nachádzajú ešte dva, niekedy aj štyri obrysy (akoby
kruhy) s krídlami. Zobrazujú symbolicky tróny anjelov
prvého stupňa nebeskej
hierarchie podľa Dionýzia
Areopagitu, sú zobrazení
ako ohnivé kolesá s krídlami
dookola, pričom stred krídel
je plný očí ako symbolu
božskej všadeprítomnosti.
Ikonografický typ ikony Spas
v silach sa objavuje v Byzancii
v 12. – 13. storočí. V Rusku sa
rozšírila až koncom 14. storočia.
Tematikou je eschatologické
zobrazenie parúzie – druhého slávneho príchodu Krista
na zem. n
Milan Gábor
snímka (Spas v silach):
www.cirota.ru

HUDBA: F6 – Áno, je to On
Rómska kresťanská
pop-rocková kapela F6
z Čičavy sa v roku 2009
predstavila v poradí
druhým CD, nahratým
v štúdiu Lux. Štúdiové nahrávky neubrali
nič z autenticity prežívania spevu ako
úprimnej modlitby s cieľom viesť k Pánovej blízkosti aj počúvajúcich. Profesionálna kvalita zvýrazňuje to, čo má byť
dominantné (raz texty, inokedy ten či iný
nástroj). Z 12 piesní sú tri prevzaté a preložené do rómčiny (Hosana, Ča jekh drom,
Dikh pre ma). Zvyšných 9 pochádza z autorskej dielne otca Martina Mekela, Tadeáša Gavalu a Lukáša Buža. Každá skladba
robí česť názvu skupiny (Ef 6. kap.) a pomáha v obliekaní si Božej výzbroje. Album
je povzbudením pre každého, komu jeho
osobný vzťah s Pánom nie je ľahostajný.
Valéria Juríčková
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spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti
60 rokov: Emília Hakošová, Lesné; Mária
Kostrubaničová, Sobrance; Helena Mihaľová, Rakovec nad Ondavou; Daniel Ordoš,
Zemplínska Teplica; Cyril Pavlík, Lesíček;
Mária Petreňová, Giraltovce; Ladislav Sivák,
Lučkovce; otec Milan Tomáš, Novosad; Margita Trusová, Košice; Jozef Tušan, Sečovská
Polianka
70 rokov: Mária Adamová, Michalovce; Ján
Čopko, Novosad; Eduard Kniš, Fulianka; Ignác
Pastor, Kuzmice; Mária Peštová, Sačurov;
otec Michal Stanko, Michalovce; Margita
Vaníková, Prešov
75 rokov: Ing. Michal Bidleň, Sečovce;
Mária Gliganičová, Nižná Rybnica; Helena
Kostovčíková, Oreské; Terézia Petrušková,
Košice; Zuzana Rusinková, Vyšná Olšava;
PhDr. Michal Suchý, Hažín
80 rokov: Barbora Hurčíková, Ložín; Libuša
Kubínová, Košice; Anna Kušnírová, Vysoká
nad Uhom; Jolana Vasková, Geraltov
85 rokov: Mária Hajžinová, Vyšná Olšava
90 rokov: Ján Jenčík, Malé Ozorovce; Aurélia
Petríková, Prešov
95 rokov: Anna Hricová, Sačurov
Na spolok darovali: Patrik Bugan, Praha –
700 eur; Ján Šalata, Oreské – 10 eur
koinonia sv. jána krstiteľa
Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, kde môžete
osobne zakúsiť skutočnosť Božieho slova:
„Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí,
hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa
hlása evanjelium“.
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
07.10. 17.00 hod. Prešov – Opál
14.10. 18.00 hod. Vranov nad Topľou – Katolícky dom kultúry
04.11. 17.00 hod. Prešov – Opál
02.12. 17.00 hod. Prešov – Opál
Liturgie s modlitbami za uzdravenie
03.10. 10.00 hod. Ľutina – bazilika minor
07.11. 10.00 hod. Ľutina – bazilika minor
05.12. 10.00 hod. Ľutina – bazilika minor
09.12. 18.00 hod. Humenné-mesto – gr.
kat. chrám
Modlitba príhovoru
14.10. 19.00 hod. Humenné-mesto – gr.
kat. chrám
11.11. 18.00 hod. Vranov nad Topľou – Katolícky dom kultúry
11.11. 19.00 hod. Humenné-mesto – gr.
kat. chrám
09.12. 18.00 hod. Vranov nad Topľou – Katolícky dom kultúry

Bližšie informácie: 0905 382 260
www.koinoniapo.sk
sek@koinoniapo.sk
jubileá kňazov
Michal Stanko, titulárny dekan, výpomocný
duchovný v Michalovciach – 3. október – 70
rokov života; Milan Tomáš, farár v Novosade
– 7. október – 60 rokov života; prof. Vojtech
Boháč, titulárny kanonik, vysokoškolský
učiteľ, vedúci Katedry systematickej teológie
GTF PU v Prešove – 23. október – 60 rokov
života; Michal Drahňovský, výpomocný
duchovný v Starej Ľubovni – 30. október
– 70 rokov života
Srdečne blahoželáme
a prajeme Mnohaja lita!
blahoželáme
26. augusta 2010 oslávil svoje 40. narodeniny náš duchovný otec
Štefan Keruľ-Kmec.
Pri tejto príležitosti
mu chceme popriať
všetko najlepšie, pevné
zdravie, šťastie a veľa Božích milostí v jeho
zodpovednej a neľahkej práci.
Vyprosujú gréckokatolícki veriaci z Kuzmíc
a Slivníka.
3. októbra oslávi otec
Michal Stanko, titulárny dekan, krásne
životné jubileum – 70
rokov života. Srdečne
blahoželáme! Od nebeského Otca vyprosujeme veľa Božích milostí, hojnosť darov
Svätého Ducha a ochranu Božej Matky.
Na mnohaja i blahaja lita!
vďačná rodina
Vďaka ti, Bože, za kňaza, ktorý tvoje slovo
hlása.
Duchovný otec Milan
Tomáš oslávi 7. októbra svoje 60 narodeniny.
Drahý náš otec Milan, v týchto dňoch ďakujeme nebeskému Otcovi za dar života a dar
kňazstva, ktorý nám vo vás dal. Vyslovujeme
vám veľké Pán Boh zaplať za vašu obetavú
a nezištnú prácu vo farnosti, za rady, povzbudenie, modlitby, ktoré za nás obetujete.
Do ďalších rokov života vám vyprosujeme
hojné požehnanie, veľa darov Svätého Ducha
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Želáme tiež
pevné zdravie, veľa telesných a duševných síl,
spokojnosť v kruhu farskej rodiny. Nech Pán
žehná vaše kroky na mnohaja i blahaja lita.
vďační veriaci z Kysty

poďakovanie
Ďakujem všetkým veriacim, bratom
a sestrám, priateľom a známym, ktorí mi
pri príležitosti životného jubilea blahoželali alebo na mňa pamätali v modlitbách.
Ďakujem a žehnám vám!
vladyka Peter Rusnák
Vyjadrujeme veľké a srdečné poďakovanie
duchovnému otcovi Antonovi Uhrinovi
z farnosti Humenné-Pod Sokolejom za slová
útechy a povzbudenia pri rozlúčke s našou
zosnulou navždy milovanou manželkou, mamou, dcérou a sestrou Máriou Vasiľovou,
rod. Bartkovou.
pozostalá rodina
oznamy
PÚŤ DO RÍMA
Pozývame vás na gréckokatolícku púť
do Ríma 15. – 20. októbra 2010 s účasťou
na pápežskej kanonizačnej omši. Sprevádzať
a duchovne viesť túto púť bude otec Milan
Lach SJ.
V cene 155 eur je zahrnutá autobusová
doprava, 3-krát ubytovanie pri Vatikáne
s raňajkami a cestovné poistenie. Bližšie informácie a podrobný program nájdete na www.
roma.estranky.sk alebo na t. č: 0911 711 217.
Prosba o finančnú pomoc
Gréckokatolícki veriaci malej farnosti Šarišské Čierne v okrese Bardejov prosia
všetkých ochotných darcov o finančnú pomoc
pri rekonštrukcii 50 rokov neobývanej fary.
Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh
zaplať a vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
Číslo účtu: 0540198388/0900.
Podporte zaplavené domácnosti
Sú medzi nami ľudia, ktorým povodne
odplavili takmer celý život. Ale vieme, že sú
medzi nami aj takí, ktorí chcú pomôcť, hoci
nemajú peňazí nazvyš. Preto bola 2. septembra odštartovaná zbierka vecných darov
pre domácnosti postihnuté povodňami.
Do štyroch určených zberných miest možno
doniesť neotvorené hygienické a čistiace potreby, vypraté deky, posteľnú bielizeň, školské
potreby, gumové rukavice, mikrovlnnú rúru,
varnú kanvicu, dvojplatničku, maliarske náradie, lopaty (nenoste hračky ani oblečenie).
Túto zbierku pripravila charita spolu s týždenníkom pre ženy Maxi a logistickou
spoločnosťou DHL. Dary vhodne zabalené,
napr. do škatule (spolu so zoznamom vecí
v nej) stačí odniesť do niektorej z vybraných
pobočiek logistickej spoločnosti DHL, ktorá sa
postará o uskladnenie a následné doručenie
charite. Tá potom dary rozdelí rodinám, ktoré
povodňami utrpeli najviac.
Viac informácií: www.charita.sk, www.
dhl.sk.

Zberné miesta DHL: Bratislava, Na pántoch
18 (po – pia, 08.00 – 18.00); Zvolen, Pod
dráhami 1 (po – pia, 08.00 – 18.00); Košice,
Textilná 1 (po – pia, 08.00 – 18.00); Trenčín,
Bratislavská 12 (po – pia, 14.00 – 18.00)
Kedykoľvek možno prispieť aj na účet Slovenskej katolíckej charity 4008058424/7500
v ČSOB, variabilný symbol 170. Za prejavenú
dôveru ďakujeme.
Andrea Topoľská
Konferencia o pôsobení jezuitov
v Košiciach
Centrum spirituality Východ – Západ Michala
Lacka v Košiciach vás pozýva na vedeckú
konferenciu Potvrdenie jezuitskej košickej
univerzity Zlatou bulou Leopolda I. – 350.
výročie, ktorá sa uskutoční 8. – 9. októbra
2010 v Centre spirituality na Komenského 14
v Košiciach. V rámci konferencie vystúpia aj
profesori Peter Zubko, PhD., Cyril Hišem, PhD.,
či Ferenc Szabó SJ. V sobotu sa o 12.00 hod.
uskutoční slávnostná svätá omša v bývalom
jezuitskom (premonštrátskom) Kostole Najsvätejšej Trojice na Hlavnej ulici v Košiciach.
M. Lach
inzercia
Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád,
reštaurovanie oltárov, ikonostasov, ikon
a zlátenie predmetov, pokrývanie striech
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tv lux – doma je doma
27.09. (pondelok) 06.45 Spravodajský súhrn
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 (10) 09.00 Doma je doma 10.00
Sprav. súhrn 10.20 Z prameňa P 10.30 Poltón klub
11.30 FILMiX ⓬ 12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke
správy P 12.30 Most milosrdenstva 13.00 Prví
kresťania – Pohoršenie kríža (1) 13.30 Tandem kvíz
14.15 Pri káve 15.00 Octava dies 15.30 Katechéza
15.45 Poézia 16.00 Poltón 16.30 Mestečko nádeje
16.45 Lectio divina 17.30 Doma je doma P 18.30
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie
kalváriami P 18.55 Púť do Poľska P 19.25 Luxáreň
19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Celou vetou P 20.20 U Pavla P 21.45 Pri káve 22.25 Pôvod
človeka – Predkovia ľudí (2) 22.50 Doma je doma
(PO) 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
28.09. (utorok) 06.45 Správy 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 je doma (PO) 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikro P 10.30 Moja misia – magazín:
Quasimodo ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.00 Anjel
Pána 12.20 Krátke správy P 12.30 Pôvod človeka
– Predkovia ľudí (2) 13.00 Katechézy Benedikta
XVI. 13.30 Rehoľná abeceda – Opát 13.40 Celou
vetou 13.50 Gurmánska misia 14.15 Pri káve 15.00
Večerná univerzita 15.45 Hudobné pódium 16.30
Rozprávanie mlynára Jána (10) 17.00 Vlastná cesta
17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Prví
kresťania – Konverzia Rímskej ríše (2) P 19.25
Octava dies 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10
Môj názor 20.20 Tandem kvíz 21.00 Gurmánska
misia 21.15 FILMiX ⓬ 21.45 Pri káve 22.25
Púť do Poľska 22.50 Doma je doma 23.45 Správy
23.55 Z prameňa
29.09. (streda) 06.45 Správy 07.00 Svätá omša P
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka
07.45 Pri káve 08.30 Mestečko nádeje 08.45 Ako
sa Maťo s Klinčekom opaľovali P 09.00 Doma je
doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25
Mikro P 10.30 Generálna audiencia P 12.00 Anjel
Pána 12.20 Krátke správy P 12.30 Púť do Poľska
13.00 Poltón 13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri
káve 15.00 Lectio divina 15.45 Tandem kvíz 16.30
Centrum nápadov 17.00 Mikro 17.10 Katechéza
17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Premonštráti v Holandsku P 19.25 Gurmánska misia
19.40 Kniha 19.55 Prehľad kat.periodík P 20.00
Správy P 20.10 Rehoľná abeceda P 20.20 UPéCé
live P 21.15 Vlastná cesta 21.45 Pri káve (PO) 22.25
Prví kresťania – Konverzia Rímskej ríše (2) 22.50
Doma je doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
30.09. (štvrtok) 06.45 Správy 07.00 Svätá omša P
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka
07.45 Pri káve 08.30 Starý zákon (23) 09.00 Doma
je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25
Mikro P 10.30 U Pavla 11.50 Prehľad kat. periodík
12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke správy P 12.30
Prví kresťania – Konverzia Rímskej ríše (2) 13.00
Poltón klub 13.55 Rehoľná abeceda 14.15 Pri káve
(PO) 15.00 Moja misia – magazín: Quasimodo ⓬
16.00 Kniha 16.15 Poézia 16.30 Klbko 16.45 Ako
Maťo s Klinčekom nespoznali blchu P 16.55 Octava
dies 17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P
18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami
18.55 Povolaní slúžiť P 19.25 Poltón 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Celou vetou 20.20
Lectio divina 21.00 Hudobné pódium P 21.45 Pri
káve (BB) 22.25 Premonštráti v Holandsku 22.50
Doma je doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
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01.10. (piatok) 06.45 Správy 07.00 Svätá omša P
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka
07.45 Pri káve (PO) 08.30 Klbko 08.45 Ako Maťo
s Klinčekom našli poklad P 09.00 Doma je doma
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikro P
10.30 Vlastná cesta 11.00 Večerná univerzita 11.40
Katechéza 12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke správy P
12.30 Premonštráti v Holandsku 13.00 Púť do Poľska 13.30 Lectio divina 14.15 Pri káve (BB) 15.00
Božie milosrdenstvo P 15.15 Katechézy Benedikta
XVI. 15.45 Hudobné pódium 16.30 Modlitba
posv. ruženca P 17.00 Štúdio AHA! 17.30 Doma
je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Pôvod človeka
– Víťazí homo sapiens (3) P 19.25 Saleziánsky
magazín 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10
Prehľad kat. periodík 20.20 Moja misia – magazín:
Quasimodo ⓬ 21.15 Katechézy Benedikta XVI. P
21.45 Pri káve 22.25 Povolaní slúžiť 22.50 Doma je
doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
02.10. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Starý
zákon (24) P 07.25 Detský ruženec svetla P
07.45 Mediálna výchova – Bez kožušteka P
07.50 Klbko P 08.05 Centrum nápadov P 08.35
Mestečko nádeje P 08.50 Ako Maťo s Klinčekom
vrátili vajíčko... P 09.05 Tandem kvíz 09.50 Môj
názor 10.00 Správy 10.15 Štúdio AHA! P 10.50
UPéCé live 11.50 Rehoľná abeceda 12.00 Anjel
Pána 12.25 Prehľad katolíckych periodík 12.30
Mariánska sobota P 13.30 Medzi nebom a zemou
14.15 Generálna audiencia 15.40 Poézia 16.00
Púť do Poľska 16.30 Povolaní slúžiť 17.00 Pôvod
človeka – Víťazí homo sapiens (3) 17.30 FILMiX
⓬ 18.00 Luxáreň P 18.30 Rozprávočka P 18.45
Tandem kvíz P 19.25 Putovanie kalváriami 19.30
Katechézy Benedikta XVI. 20.00 Spravodajský
súhrn P 20.20 Romero ⓬ P 22.15 Mikro P 22.25
U Pavla 23.45 Spravodajský súhrn
03.10. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Detský ruženec svetla 07.20 Mediálna výchova
– Bez kožušteka 07.30 U Pavla 08.55 Katechézy
Benedikta XVI. 09.20 Putovanie kalváriami 09.25
Návratka 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá omša zo
Žiliny P 11.20 Rehoľná abeceda 11.30 Premonštráti
v Holandsku 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P
12.50 Starý zákon (24) 13.15 Detský ruženec svetla
13.35 Mediálna výchova – Bez kožušteka 13.40
Klbko 13.55 Centrum nápadov 14.20 Mestečko
nádeje 14.35 Ako Maťo s Klinčekom zasadili šušku P
14.55 Pôvod človeka – Víťazí homo sapiens (3)
15.30 Romero ⓬ 17.20 Návratka 17.30 Octava
dies P 18.00 Saleziánsky magazín 18.30 Rozprávočka P 18.40 Putovanie kalváriami 18.45 Vlastná
cesta P 19.15 Poézia 19.30 Gurmánska misia 19.45
Katechéza P 20.00 Spravodajský súhrn 20.15
Rehoľná abeceda 20.25 Prví kresťania – Konverzia
Rímskej ríše (2) 20.50 Putovanie kalváriami 21.00
Večerná univerzita P 21.40 Celou vetou 21.50 Moja
misia – magazín: Quasimodo ⓬ 22.50 UPéCé live
23.45 Spravodajský súhrn
04.10. (pondelok) 06.45 Spravodajský súhrn
07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so svätými P
07.35 Návratka P 07.45 Pri káve (BB) 08.30 Detský
ruženec svetla 08.50 Mediálna výchova – Bez
kožušteka 09.00 Doma je doma 10.00 Spravodajský súhrn 10.20 Z prameňa P 10.30 UPéCé live
11.30 FILMiX ⓬ 12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke
správy P 12.30 Povolaní slúžiť 13.00 Prví kresťania
– Konverzia Rímskej ríše (2) 13.30 Tandem kvíz
14.15 Pri káve 15.00 Octava dies 15.30 Katechéza
15.45 Poézia 16.00 Poltón 16.30 Modlitba posvätného ruženca P 17.00 Mestečko nádeje 17.15 Tri
svište – Vlkolak P 17.30 Doma je doma P 18.30
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie
kalváriami P 18.55 Srdce pre bezmocných P 19.25

Luxáreň 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Môj
názor P 20.20 U Nikodéma P 21.45 Pri káve 22.25
Pôvod človeka – Víťazí homo sapiens (3) 22.50
Doma je doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
05.10. (utorok) 06.45 Správy 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 je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikro P 10.30 Moja misia – magazín: Quasimodo ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.00 Anjel Pána
12.20 Krátke správy P 12.30 Pôvod človeka – Víťazí
homo sapiens (3) 13.00 Katechézy Benedikta XVI.
13.30 Rehoľná abeceda 13.40 Môj názor 13.50
Gurmánska misia P 14.15 Pri káve 15.00 Večerná
univerzita 15.45 Hudobné pódium 16.30 Modlitba
posvätného ruženca P 17.00 Vlastná cesta 17.30
Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Prví
kresťania – Prenasledovanie a obrana kresťanstva
(3) P 19.25 Octava dies 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Celou vetou 20.20 Tandem kvíz 21.00
Gurmánska misia 21.15 Saleziánsky magazín
21.45 Pri káve 22.25 Srdce pre bezmocných 22.50
Doma je doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
06.10. (streda) 06.45 Správy 07.00 Svätá omša P
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka
07.45 Pri káve 08.30 Mestečko nádeje 08.45
Tri svište – Lovec P 09.00 Doma je doma 10.00
Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikro P 10.30
Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.20
Krátke správy P 12.30 Srdce pre bezmocných 13.00
Poltón 13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri káve
15.00 Medzi nebom a zemou 15.45 Tandem kvíz
16.30 Modlitba posvätného ruženca P 17.00 Mikro
17.10 Katechéza 17.30 Doma je doma P 18.30
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie
kalváriami 18.55 Cisterciátsky Kláštor sv. Honoráta
vo Francúzsku P 19.25 Štúdio AHA! 19.55 Prehľad
kat. periodík P 20.00 Správy P 20.10 Rehoľná
abeceda 20.20 Poltón klub P 21.15 Vlastná cesta
21.45 Pri káve 22.25 Prví kresťania – Prenasledovanie a obrana kresťanstva (3) 22.50 Doma je doma
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
07.10. (štvrtok) 06.45 Správy 07.00 Svätá omša P
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka
07.45 Pri káve 08.30 Starý zákon (24) 09.00 Doma
je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25
Mikro P 10.30 U Nikodéma 11.50 Prehľad kat.
periodík 12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke správy P
12.30 Prví kresťania – Prenasledovanie a obrana
kresťanstva (3) 13.00 UPéCé live 13.55 Rehoľná
abeceda 14.15 Pri káve 15.00 Moja misia – magazín: Quasimodo ⓬ 16.00 Kniha 16.15 Poézia
16.30 Modlitba posvätného ruženca P 17.00 Octava dies 17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P
18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami
18.55 Otec Frano z Malesije P 19.25 Poltón P 19.50
Návratka 20.00 Správy P 20.10 Môj názor 20.20
Medzi nebom a zemou P 21.00 Hudobné pódium
21.45 Pri káve (PO) 22.25 Cisterciátsky Kláštor
sv. Honoráta vo Francúzsku 22.50 Doma je doma
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
08.10. (piatok) 06.45 Správy 07.00 Svätá omša P
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka
07.45 Pri káve 08.30 Klbko 08.45 Tri svište – Krikľúni P 09.00 Doma je doma 10.00 Správy 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikro P 10.30 Vlastná cesta
11.00 Večerná univerzita 11.40 Katechéza 12.00
Anjel Pána 12.20 Krátke správy P 12.30 Cisterciátsky Kláštor sv. Honoráta vo Francúzsku 13.00 Srdce
pre bezmocných 13.30 Medzi nebom a zemou
14.15 Pri káve (PO) 15.00 Božie milosrdenstvo P
15.15 Katechézy Benedikta XVI. 15.45 Hudobné
pódium 16.30 Modlitba posvätného ruženca P

17.00 Štúdio AHA! 17.30 Doma je doma P 18.30
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie
kalváriami 18.55 Pôvod človeka – Od veľkého
tresku k modrej planéte (4) P 19.25 FILMiX ⓬
19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Prehľad
kat. periodík 20.20 Moja misia – magazín ⓬ P
21.15 Katechézy Benedikta XVI. P 21.45 Pri káve
(BB) 22.25 Otec Frano z Malesije 22.50 Doma je
doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
09.10. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Starý zákon
(25) P 07.25 Detský ruženec radostný P 07.45
Mediálna výchova – Zatajovaný kamarát P 07.50
Klbko P 08.05 Centrum nápadov 08.35 Mestečko
nádeje P 08.50 Tri svište – Nádielka P 09.05 Tandem kvíz 09.50 Celou vetou 10.00 Správy 10.15
Štúdio AHA! P 10.50 Poltón klub 11.50 Reh. abeceda 12.00 Anjel Pána 12.25 Prehľad katolíckych
periodík 12.30 Mariánska sobota P 13.30 Lectio
divina 14.15 Gen. audiencia 15.40 Poézia 16.00
Srdce pre bezmocných 16.30 Otec Frano z Malesije
17.00 Pôvod človeka – Od veľkého tresku k modrej
planéte (4) 17.30 FILMiX ⓬ 18.00 Luxáreň
18.30 Rozprávočka P 18.45 Tandem kvíz P 19.25
Putovanie kalváriami 19.30 Katechézy Benedikta
XVI. 20.00 Spravodajský súhrn P 20.20 Don Bosco
(1) ⓬ P 22.15 Mikro P 22.25 U Nikodéma 23.45
Spravodajský súhrn
10.10. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Detský ruženec radostný 07.20 Mediálna výchova
– Zatajovaný kamarát 07.30 U Nikodéma 08.55
Katechézy Benedikta XVI. 09.20 Putovanie kalváriami 09.25 Návratka 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá
omša P 11.20 Reh. abeceda 11.30 Cisterciátsky
Kláštor sv. Honoráta vo Francúzsku 12.00 Anjel
Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (25)
13.15 Detský ruženec radostný 13.35 Mediálna
výchova – Zatajovaný kamarát 13.40 Klbko
13.55 Centrum nápadov 14.20 Mestečko nádeje
14.35 Tri svište – Nebezpečenstvo P 14.55 Pôvod
človeka – Od veľkého tresku k modrej planéte (4)
15.30 Don Bosco (1) ⓬ 17.20 Návratka 17.30
Octava dies P 18.00 Poltón 18.30 Rozprávočka P
18.40 Putovanie kalváriami 18.45 Vlastná cesta
19.15 Poézia 19.30 Kniha 19.45 Katechéza P
20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Rehoľná abeceda
20.25 Prví kresťania – Prenasledovanie a obrana
kresťanstva (3) 20.50 Putovanie kalváriami 21.00
Večerná univerzita P 21.40 Môj názor 21.50 Moja
misia – magazín ⓬ 22.50 Poltón klub 23.45
Spravodajský súhrn

stv – dvojka
19.09. (nedeľa) 09.30 100. výročie založenia
EPST – Sláva šľachetným. Priamy prenos služieb
Božích z evanjelického a. v. kostola v Liptovskom
Mikuláši 11.05 Kňaz podľa srdca Božieho – portrét evanjelického biskupa Jura Janošku 13.10
Orientácie 13.40 Slovo – príhovor evanjelického
farára Radoslava Gregu 23.20 Slovo R
20.09. (pondelok) 13.10 Orientácie R
23.09. (štvrtok) 22.05 Sféry dôverné – Dekalóg.
Diskusia o Desatore a jeho vplyve na dnešnú
spoločnosť
24.09. (piatok) 14.45 Sféry dôverné R
25.09. (sobota) 14.40 Poltón
26.09. (nedeľa) 12.10 Orientácie 12.40 Slovo –
príhovor Viliama Zemančíka
27.09. (pondelok) 13.35 Orientácie R
30.09. (štvrtok) 17.05 Orientácie R
02.10. (sobota) 15.50 Poltón
03.10. (nedeľa) 11.30 Blahorečenie Chiary Luce
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Badanovej 12.30 Orientácie 13.00 Slovo 13.05.
Poltón 23.20 Slovo R
04.10. (pondelok) 13.50 Orientácie R
09.10. (sobota) 15.45 Poltón
10.10. (nedeľa) 13.45 Orientácie 14.10 Slovo
15.40 Poltón 23.50 Slovo R
rádio lumen
23.09. (štvrtok) 20.30 Historický mlyn vo Veľkých
Teriakovciach
24.09. (piatok) 20.30 Základy finančnej gramotnosti. Hosť: Ing. Valéria Danková, Ing. Kvetoslava
Danková
26.09. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň – Július
Lenko 14.00 Rozhlasová hra – Dážď padá na mramor
27.09. (pondelok) 20.30 Študentské šapitó – Pre
študentské srdce – 72 hodín bez kompromisov.
Predstavenie dobrovoľníckeho projektu
03.10. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – Zo života
do života
06.10. (streda) 20.30 RKF Korňa
10.10. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – Vohľady
17.10. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – Padajú
hviezdy 21.00 Karmel – Barbarstvo ducha
27.10. (streda) 20.30 Lupa – RKF Trnovec nad
Váhom
31.10. (nedeľa) 21.00 Karmel – Dialóg medzi
vierou a vedou. Hosť: prof. Július Krempaský a Mons.
František Rábek

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 21.05 Cesty
26.09. (sobota) 21.05 Cesty – Proti prúdu 2
(P. Gabriš)

rádio slovensko a regina
26.09. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby Božie
z Kostolného
03.10. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka svätá omša
z Kostola Sv. rodiny v Bratislave- Petržalke
10.10. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka svätá omša
z Kostola Sv. rodiny v Bratislave- Petržalke

rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote

Pomôcky:
Stamnos,
Umka, Be
net, Nama

Naozaj

Nádoba na
uskladnenie
potravín

Kabela

Autor:
Anna,
Vladimír
po domácky Ženské meno Komanický

Postavil sa

26.09. (nedeľa) 07.55 Z duše – P. Gabriš: Proti prúdu
03.10. (nedeľa) 07.55 Z duše – P. Gabriš: Svedkovia
nebies a zeme 14.45 Z duše R
10.10. (nedeľa) 07.55 Z duše –D. Dian: Ján XXIII.

Turecká líra, EČV Rožňavy
skr.

Krásni

Bývalá
Značka lyží stredná
škola

4. časť
tajničky

3. časť
tajničky

Fúkalo
Ladislav,
po domácky
Zosilený
súhlas

Parený
ovčí syr
Múza
u Kollára
Trinitroanilín,
skr.
Krvný obraz,
skr.

Ír, po česky

Francúzske
mesto

Biely kov

Pokuty

Tam

Tableta, skr.

Miestnosť
na varenie

Obilnina

Univerzita
Komenského
Japonská
lovkyňa

Hodnota

Liberijské
mesto

Rytmický
celok

Lúka

5. časť
tajničky

slovo

Onuca

Vypínalo sa

Časť tváre
Umenie,
Rímske číslo po anglicky
999
Chránená
oblasť

Symetrály

Ako

Predložka

V poriadku

1. časť
tajničky
Plietla

Nedeľa 17.10 Frekvencia M

rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R

Filmová
hviezda

Č Č 	V	E	N	H	O	A	R	Ó	T	D	A	Ž	U	R	Á
	V	 Á	A	H	K	Z	H	M	A	E	Y	V	S	D	U	S	O
	A	E	L	A	P	A	L	M	T	Ž	K	Ž	L	E	A	B	I
	V	U	O	O	N	T	L	U	Ó	R	D	O	Á	R	U	R	Z
	K	V	K	S	K	A	A	E	M	E	Ž	Z	R	V	O	E	B
	M	O	Y	C	P	S	N	E	R	B	L	CH	A	D	M	R	O
	J	J	CH	E	I	R	H	Á	Ž	Á	L	P	M	E	E	O	R

rádio devín
Nedeľa 08.00 Viera v živote 10.00 Slovo pre
veriacich i neveriacich

	T	R	I	E	D	A	D	E	S	I	B	E	P	Z	CH	B	O

03.10. (nedeľa) 08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich – P. Gabriš/D. Dian: Oslava Boha a služba
  Zmena programu vyhradená.

	U	T	A	V	Z	 F	Z	V	O	N	Y	A	E	O	O	N	A

	A	D	E	O	N	A	L	J	E	S	N	I	A	Z	O	O	V
	D	S	O	B	L	E	M	B	A	A	S	R	Ľ	L	R	T	Ň
Ľ	E	C	O	Á	E	K	A	L	H	I	S	I	B	B	Í	O
	S	S	Ó	D	A	Z	K	R	Í	Ž	Ť	S	C	A	A	K	I

Domácke
ženské meno

Koncovka
ruských mien
Tibetské
zviera

2. časť
tajničky

Legenda: ANANÁS, ATÓM, AUKCIA, BOLESŤ, BRADA, BREZA,
CIEĽ, EFEZ, HANBA, HLUK, HNEV, HRIECH, CHLIEB, CHOROBA, IHLA, KALERÁB, KOLÁČ, KRÍŽ, KVAS, MRKVA, OBUV,
OBVOD, OCEĽ, ODMENA, OSUD, PALMA, PLÁŽ, POKOJ,
REKORD, ROBOTNÍK, RUŽA, SINAJ, SĽUDA, SNAHA, SÓDA,
TÓRA, TRIEDA, VLADÁR, VRED, ZÁVOD, ZBER, ZBOROVŇA,
ZEMEPIS, ZLOBA, ZRNO, ZVONY, ŽELEZO, ŽIAĽ, ŽOLD, ŽREB.
Tajničku osemsmerovky tvorí 35 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 16 – 17: krížovka: (pozri 1 Kor 7, 15c);
osemsmerovka: Bez večnosti je všetko nezmysel. Výherca:
Michaela Žolnová, Havaj. Zo správnych riešení vylosujeme
držiteľa knihy Reflexie nad slovanskou duchovnosťou
od Spolku sv. Cyrila a Metoda. Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
24. – 26.09. – Kurz Filip (Mgr. Peter Lipták a tím)
15. – 17.10. – Kultúra života (MUDr. František Orlovský). Víkend o otázkach ochrany života a kresťanskej etiky,
bioetiky, potratov, antikoncepcie, umelého oplodnenia,
homosexuality a pod.
05. – 07.11. Kurz Život v Kristovi (Mgr. Peter Lipták
a tím). Odporúčaný ako následná formácia po kurze Filip.
12. – 14.11. Kurz Izaiáš (Koinonia Ján Krstiteľ). O spoznávaní Svätého písma.
26. – 28.11. Kurz Emauzy (otec Jozef Maretta a Evanjelizačná škola sv. Mikuláša). Kurz o čítaní a štúdiu
Božieho slova.

Gréckokatolícke mládežnícke
pastoračné centrum (Šarišanka)
Ul. hurbanistov 3 v Prešove
Študentský zbor

Študentský zbor tvoria študenti vysokých a stredných škôl mesta Prešov. Ide o skupinu mladých, ktorí sa pravidelne spoločne stretávajú, nacvičujú piesne, nadväzujú
priateľstvá a navzájom sa spoznávajú.
Študentský zbor vyvíja aktivity na poli liturgickom aj sociálnom. Ide o spestrenie mládežníckych svätých liturgií, prípravu programov pri rôznych príležitostiach, napr. 17.
november, Deň úcty k starším, Vianoce, Deň abstinencie, návšteva detských domovov, domovov sociálnych služieb a pod.
Nácviky: každý pondelok od 18.00 h v GMPC
Študentské liturgie: každý utorok o 17.00 h počas školského roka
Počas celého akademického roka radi privítajú nových členov.

Študentské stretko

Stredoškoláci a vysokoškoláci sa majú možnosť stretávať pri oslave a počúvaní Boha,
pri spoločnej práci a modlitbe (po ktorej ešte môže nasledovať pokec na chodníku či
pri teplom čajíku o poschodie nižšie) aj v malých skupinkách.
Miesto: GMPC (Šarišanka)
Termín: každá streda o 14.30 h
Ak chceš zakúsiť na vlastnej koži pravdu slov žalmistu: „Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude“(Žalm 34,11), nechaj sa
pozvať a skús zažiť čosi nové.
Ako by pár slovami vyjadrili naše stretnutia samotní stretkáči?
• Neustále prekvapenie
• Čas s Bohom
• Vypni problémy, zapni Boha
• Alternatíva k tomu,
• Spoločenstvo
čo niekedy prežívam celý týždeň
• Vzťah s Bohom
• Bonus k liturgickému spoločenstvu
• Tabletka nádeje
• Priateľstvo
• Nové naštartovanie do ďalšieho týždňa

S batohom cez hory

Výlet do Slovenského raja
Termín: 9. október (sobota)
Odchod: autobusová stanica v Prešove v skorých ranných hodinách
Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné centrum
Hurbanistov 3, Prešov; gmpc.grkatpo.sk; gmpc@ grkatpo.sk
Koordinátor mladých: Marek Baran – 0915 942 050

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
24.09. – 26.09.2010 – Teen star program – školenie.
Projekt, ktorý je súčasťou výchovy k zodpovednému rodičovstvu. Je to výchova k ľudskej láske, čiže sexuálna výchova. 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 (Prešov-sídlisko
Sekčov)
22. – 24.10.2010 – Víkend pre kňazské rodiny
12. – 14.11.2010 – Kurz Samuel (Kurz vedie otec Jozef
Maretta a Evanjelizačná škola sv. Mikuláša.) Podmienkou
je mať absolvovaný kurz Rút.
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov – Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500
Pondelok – 16.00 Dramatický krúžok 18.00 Študentský
zbor
Utorok – 18.00 Stretnutia pri čaji (podľa vybraného
termínu) / Projekcia filmov a beseda
Streda – 14.30 Študentské stretko 18.00 Izrael – včera
a dnes (zimný semester)
Štvrtok – 16.00 Škola do manželstva 18.30 Modlitby chvál
mladých v Kaplnke Božej múdrosti na GTF
Piatok – 18.00 Dom modlitby pre mladých
28.09. (utorok) – 17.00 Prvá mládežnícka sv. liturgia
v akad. roku 2010/2011 v Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove; 18.00 My sisters Keeper (Je to
aj môj život) – film a beseda – Život nie je hra, ktorú
ovládame. Film, ktorý poriadne potrápi vaše zmysly
a morálne hodnoty.
05.10. (utorok) – 18.00 Hachiko – film a beseda.
Skutočný príbeh, ktorý vás dojme jediným pohľadom.
09.10.2010 (sobota) – S batohom cez hory – výlet
do Slovenského raja
12.10. (utorok) – 18.00 Bucket List (Kým si po nás príde)
– film a beseda. Aké sú vaše myšlienky, keď umierate?
Marek Baran – koordinátor mladých: 0915 942 050
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, víkendové umelecké kluby (presnejšie informácie telefonicky)
Pravidelné formačné stretnutia v rómskych osadách
– dospelí, skauti, dievčatá... (presnejšie informácie
telefonicky)

