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Monastier prepodobnej matky  
Makríny v Prešove
Sestry baziliánky prišli 

do Prešova 18. augusta 
1922. Na pozvanie gene-

rálneho vikára Dr. Mikuláša 
Russnáka začali pracovať ako 
vychovávateľky dievčat – sirôt. 
Sestry najprv žili v budove bis-
kupského paláca. V roku 1927 
vladyka Pavel Gojdič OSBM 
zakúpil nový dom na terajšej 
Plzenskej ulici. Do zrekonštruo-
vaného domu sa sestry presťa-
hovali 31. augusta 1929. Tu 9. 
októbra 1929 zomrela sr. Vasilia 
Hlibovická v povesti svätosti. 
Vladyka Gojdič 20. septembra 
1947 otvoril a posvätil noviciát. 
Tak sa mohla rodiť nová gene-
rácia sestier. Vo februári 1949 
sa však začala krížová cesta, 
na ktorej bola silno skúšaná vie-
ra a odovzdanosť sestier. Prešov 
museli opustiť.

Brány Prešova sa baziliánkam 
znova otvorili v roku 1990, keď 
zriadili Strednú zdravotníc-
ku školu sv. Bazila Veľkého. 
Nasťahovali sa do podnájmu, 

lebo monastier na Plzenskej 
ulici im nebol vrátený. Ne-
skôr sa naskytla príležitosť 
zakúpiť si domček, ktorý bol 
zrekonštruovaný a rozšírený 
o kaplnku a ďalšiu časť na bý-
vanie. Bol posvätený v októbri 
1993. Zaslúžila sa o to sestra M. 
Nikolaja Mydlíková, ktorá bola 
v tom čase zvolená za provinci-
álnu predstavenú a taktiež prvú 
riaditeľku školy.

Prešovský monastier 
na Narcisovej ulici je sídlom 
provinciálnej predstavenej. Je 
v ňom umiestnený aj noviciát. 
Spolu tu žije 19 sestier. Mo-
nastier je dvojposchodový. Dve 
krídla domu sú spojené vcho-
dovou chodbou a priestran-
nou kaplnkou. Kaplnka je 
zasvätená prep. matke Makríne. 
V kaplnke sa nachádza kom-
pletný ikonostas. Návrh a rezbu 
ikonostasu vypracoval majster 
Jozef Volosjansky z Ukrajiny. 
Ikony napísala sr. Celina OSBM 
z Argentíny.

Sestry vedú apoštolát, žijú 
a rozširujú evanjelium a zároveň 
sú zamestnané, aby zabezpe-

čili svoje živobytie. Pracujú 
ako učiteľky a administratívne 
pracovníčky v SZŠ sv. Bazila 
Veľkého. Vedú školský internát 
a venujú sa dievčatám ako vy-
chovávateľky. Pracujú aj na Ar-
cibiskupskom úrade v Prešove. 

Mladšie sestry študujú a staršie 
sa venujú modlitbe. Spoločne sa 
delia o prácu v záhrade i v do-

mácnosti. Pripravujú mesačné 
duchovné obnovy pre mládež, 
aby aj takýmto spôsobom 
sprostredkovali Krista mladým 
ľuďom. n

Josifa Šimová OSBM

Monastier Bolestnej Matky Božej v Bardejove
História sestier bazi-

liánok v Bardejove sa 
začala písať v roku 1969 

pod vedením sr. Jeremie Panku-
ličovej. Ich prvým pôsobiskom 
bol Ústav sociálnej starostli-
vosti pre mládež. Tento ústav 
bol zároveň aj ich domovom. 
Sestry sa okrem zdravotníckych 
prác tajne starali aj o duchovné 
potreby chlapcov.

Veľkým darom pre Kristo-
ve nevesty bola možnosť už 
od prvých chvíľ pôsobenia 
v Bardejove pracovať v Chráme 
sv. Petra a Pavla, kde upratovali, 
šili liturgické rúcha a zástavy. 
Verejné účinkovanie im bolo 
zakázané, ale aj napriek tomu 
sa stretávali s mládežou. Sestry 
už v roku 1970 začali viesť tajný 
noviciát. Nové sestry chodili 
v civile a o ich krásnom, Bohu 
zasvätenom živote nesmeli 
vedieť ani ich rodičia. Po páde 

komunizmu baziliánky začali 
verejne pracovať aj mimo ústa-
vu – katechizovali v škole, viedli 
rómsky apoštolát, organizovali 
letné tábory pre deti, raz v me-
siaci robili duchovné obnovy 
pre dievčatá a naďalej pracovali 
v chráme.

Terajší dom na Kláštornej 
ulici bol kúpený v roku 1992 
a neskôr zrekonštruovaný a roz-
šírený podľa projektu Ing. arch. 
Miroslava Lakatu. 23. januára 
1999 vykonal jeho posviacku 
prešovský biskup Mons. Ján 
Hirka. Kaplnka je zasvätená 

Bolestnej Matke Božej. Netra-
dičný dvojradový ikonostas 
je prispôsobený architektúre 
a rozmerom kaplnky, preto 
prostredná časť miestneho 
radu, t. j. ikona Bohorodičky 
Hodigitrie, kráľovské dvere 
a ikona Krista Pantokratora 
vchádza do priestorov svätyne. 
Jeho druhý rad majú tvoriť iko-
ny z radu Deésis (zatiaľ ešte nie 
sú hotové). Projekt ikonostasu 
a samotné prevedenie ikon je 
dielom sestry Daniely.

V súčasnosti v monastieri žije 
desať sestier. Je to miesto, kde 
sestry, ktoré prišli do Bardejo-
va ako mladé, teraz prežívajú 
obdobie svojej životnej jesene. 
Ony, ktoré niekedy slúžili iným, 
teraz v tichosti a pokore prijí-
majú službu iných. Ich odme-
nou sú ich neustále modlitby 
a obety za nás. n

Daniela Štefková OSBM
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Veľký dar Božej lásky
Na 1. septembra, keď Katolícka cirkev vý-

chodného obradu slávi začiatok liturgického 
roka, pripadá u nás aj liturgické slávenie 
Dňa stvorenstva v Katolíckej cirkvi obidvoch 
obradov. Celý mesiac september až do 4. 
októbra, keď sa slávi spomienka na svätého 
Františka Assiského, patróna ekológov, je tzv. 
čas stvorenstva, keď by biskupi a kňazi mali 
vyzývať Boží ľud k vďačnosti za veľký dar 
stvorenstva a ku kresťanskej zodpovednosti 
jeho múdreho spravovania.

Už prvé dve vety, ktoré vo Svätom pís-
me čítame: „Na počiatku stvoril Boh nebo 
a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma 
bola nad priepasťou a Duch Boží sa vyná-
šal nad vodami“ (Gn 1, 1 – 2) nám veriacim 
jasne hovoria, že to všetko, čo je okolo nás, 
nevzniklo samo od seba nejakými zhodami 
náhod, ale presne podľa Božieho plánu, Bo-
žou múdrosťou jeho zákonov. Boh Stvoriteľ 
nie je teda autorom žiadneho chaosu, ale 
poriadku, harmónie a jednoty vo vzájom-
nej službe stvorenstva k dosiahnutiu jeho 
prirodzeného cieľa. Biblické líčenie stvorenia 
však nemáme chápať ako text prírodovednej 
učebnice, ale ako oznámenie zásadnej prav-
dy o počiatku a dynamickom vývine celého 
vesmíru.

Aj stvorenstvo na našej modrej planéte 
v nespočetnom množstve rastlín a živočí-
chov, v nepredstaviteľnej pestrosti druhov 
predstavuje neopakovateľný fenomén života 
nielen v našej slnečnej sústave, ale hádam 
aj v celom vesmíre. Táto nevšedná druhová 
pestrosť pre všetky typy prírodného prostre-
dia (moria, rieky, močiare, púšte, stepi, lesy, 
veľhory a pod.) je zárukou stability, pevnosti 
tzv. ekologických systémov, a teda aj zárukou 
dlhodobého prežívania človeka v takomto 
prostredí. Sme závislí od prostredia, ktoré 
nám Boh pripravil a daroval do užívania. 
Vyzval nás k zodpovednosti za jeho ochra-
nu a zveľaďovanie. „I vzal Pán Boh človeka 
a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal 

a strážil.“ (Gn 2, 15) Človek sa však spreneve-
ril úlohe „obrábať a strážiť“ a zvlášť v období 
technickej revolúcie a v období bojových ate-
istických doktrín sa začal bohorovne správať 
a hrať na sudcu v prírode. V neskrotnej túžbe 
po mamone, po stále vyšších ziskoch začal 
prírodu vykorisťovať a devastovať. A tak kaž-
dý druh drancovania a znečisťovania prírody 
skracuje život našej planéty. Veľmi výrazným 
a viditeľným znakom oslabovania života-
schopnosti Zeme je ubúdanie druhov rastlín 
a živočíchov – znižovanie druhovej pestrosti, 
tzv. biodiverzity. Podľa Svetového fondu 
na ochranu prírody rozmanitosť rastlinných 
a živočíšnych druhov na Zemi poklesla za os-
tatných 35 rokov o jednu tretinu. Vážnym 
varovaním pred týmto nebezpečným tren-
dom je aj vyhlásenie Medzinárodného roka 
biodiverzity 2010 Organizáciou spojených 
národov, ku ktorému sa vyjadrila aj Konfe-
rencia biskupov Slovenska (publikované v 17. 
– 18. čísle Slova, s. 21).

Všetci kresťania si musia uvedomiť, že 
stvorenstvo je veľkým darom Božej lásky a že 
každý neuvážený zásah do prírodného pros-
tredia a každý druh znečisťovania životného 
prostredia ma za následok úbytok stvoren-
stva, a tým aj skracovanie životaschopnosti 
Zeme. Nepodpiľujme si konár, na ktorom 
človek žije spolu s celým stvorenstvom, ale 
správajme sa k nemu podľa príkladu sv. 
Františka Assiského. Ak to nepochopíme 
a nezmeníme svoje postoje voči prírode, prvé 
slová Biblie: „Zem však bola pustá a prázdna“ 
môžu platiť aj o jej konci.

A nakoniec nezabudnime, že každý náš 
prehrešok proti stvorenstvu patrí do matérie 
našich spovedí.

RNDr. Jozef Voskár
člen redakčnej rady

z obsahu

8 Klenoty Zemplína 
Zemplín odkrýva tajomstvá

10 Lietajúci Cyprián 
film, ktorý vás nenechá chladnými

12 Patrón miništrantov 
katechéza Svätého Otca

13 Rodina verzus štát 
ako sa štát stará o rodinu?

14 Tretie oko 
rozhovor s Máriou Žarnayovou

16 Médiá: rešpektovanie pravdy  
a dôstojnosti človeka 
čo robiť, aby médiá boli  
pre rodinu prínosom? (1)

18 Skala 
katechéza pre mladých

19 Ohováranie – nepotrebná vec! 
niekedy je lepšie počúvať, ako hovoriť

20 Nový začiatok 
keď sa aj katechéta potrebuje učiť

21 Dostane, kto neprosí 
čo naozaj potrebujeme?

24 Kristus Veľkňaz
ďalšia zo zaujímavých ikon
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�� V Čechách sa 11. až 19. septem-
bra konali Dni európskeho dedič-
stva (EHD). Každoročne v septem-
bri otvárajú European Heritage Days 
najširšej verejnosti brány najzau-
jímavejších cirkevných pamiatok, 
vrátane tých, ktoré sú inak sčasti 
alebo celkom neprístupné. EHD sú 
spoločnou aktivitou Rady Európy 
a Európskej komisie. (Litoměřické 
biskupstvo – www.dltm.cz)

�� Konferencia zástupcov naj-
významnejších mariánskych 
pútnických miest Európy sa 
konala 13. – 17. septembra v Gib-
raltári. Združenie European Marian 
Network (Európska mariánska sieť), 
spájajúce dvadsať mariánskych 
pútnických miest starého kontinen-
tu, usporiadalo stretnutie s hlavnou 
myšlienkou Naše svätyne – miesta 
ekumenizmu a medzináboženských 
stretnutí. Na konferencii vystúpil 
Lindsay Urwin, biskup Anglikánskej 
cirkvi z Walsinghamu, kde sa nachá-
dza jediná anglikánska mariánska 
svätyňa na svete. Predniesol referát 
o mariánskej úcte v oxfordskom 
prúde Anglikánskej cirkvi, v ktorom 
vyjadril presvedčenie, že Mária 
môže spájať a spája všetkých, ktorí 
milujú jej Syna.

�� V sídle OSN premietli 14. 
septembra dokumentárny film 
o Jánovi Pavlovi II. s názvom 
Deväť dní, ktoré zmenili svet. Išlo 
o snímku približujúcu návrat pápeža 
Jána Pavla II. do vlasti v roku 1979, 
len necelý rok po jeho zvolení.

�� Na historicky prvej arménskej 
bohoslužbe v Turecku po 95 ro-
koch sa 19. septembra zhromaždilo 
viac než 3 500 Arménov z Turecka, 
Arménska, USA a Európy v takmer 
tisíc rokov starom Kostole svätého 
Kríža na ostrove Akdamar vo vý-
chodnej Anatólii. (TS ČBK)

�� Vo Viedni zasadala komisia 
pre katolícko-pravoslávny dialóg, 
ktorá sa 20. – 26. septembra venova-
la téme postavenia pápeža v Cirkvi 
v prvom tisícročí. Delegáciu Kato-
líckej cirkvi viedol kardinál Walter 
Kasper a delegáciu Pravoslávnej 
cirkvi grécky metropolita Ioannis 
Zizioulas z Pergamonu, ktorý patrí 
k ekumenickému patriarchátu Kon-
štantínopola. (TS ČBK)
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Vynovená bazilika v Máriapócsi privítala pútnikov
Slávnostná archijerejská sv. li-
turgia sv. Jána Zlatoústeho bola 
11. septembra vrcholom prvého 
dňa odpustovej slávnosti pri 
príležitosti sviatku Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v zná-
mom maďarskom gréckoka-
tolíckom pútnickom mieste 
Máriapócs. Pred bohoslužbou 
vykonal vladyka Fülöp Kocsis, 
hajdúdorožský eparcha, po-

sviacku zreštaurovanej Baziliky 
sv. Michala Archanjela. 

Hlavným celebrantom bol 
sekretár Kongregácie pre 
východné cirkvi z Ríma arci-
biskup Cyril Vasiľ SJ. Homíliu 
predniesol kardinál Christoph 
Schönborn OP, viedenský arci-
biskup. Svätú stolicu zastupoval 
pápežský nuncius v Maďarsku 
arcibiskup Juliusz Janusz. Spolu 

s nimi koncelebrovalo dvadsať 
gréckokatolíckych i rímskoka-
tolíckych biskupov a vyše sto 
kňazov latinského i byzantské-
ho obradu nielen z Maďarska, 
ale aj zo Slovenska, Rumunska, 
Srbska a Ukrajiny. Na slávnos-
ti sa zúčastnili aj Mons. Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
a metropolita, a mukačevský 
eparcha Mons. Milan Šášik CM.

Sedembolestná našla svoje miesto v belgickom Banneuxe
Drevený reliéf Sedembolest-
nej Panny Márie, patrónky 
Slovenska, ktorého autorom 
je Štefan Dolobáč, posvätili 
a natrvalo umiestnili 18. sep-
tembra v Kaplnke sv. Františka 
na pútnickom mieste Banneux 

v Belgicku počas slávnostnej 
omše, ktorú celebroval Mons. 
Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup 
Košickej arcidiecézy, za účasti 
Slovákov žijúcich v Belgicku, 
Luxembursku a skupiny pút-
nikov zo Slovenska. Dedinka 

Banneux sa stala známou v roku 
1933, keď sa mladej Mariette 
Becovej osemkrát zjavila Panna 
Mária a predstavila sa ako Pan-
na chudobných. V súčasnosti 
toto posvätné miesto ročne 
navštívi až 800 000 pútnikov.

Svätá Ľudmila spojila katolíkov oboch obradov 
Púť k svätej Ľudmile na Tetín sa 
konala 19. septembra. Litur-
gia svätého Jana Zlatoústeho, 
ktorú slúžil otec Ján Kočerha, 
už tradične v tento deň strie-
da svätú omšu. Pre všetkých 
záujemcov bola k dispozícii aj 
sprievodcovská služba po tunaj-
ších pamätihodnostiach, 
ktorými sú popri známom 
torze hradiska Tetín, kde bola 
sv. Ľudmila zavraždená, aj tri 
kostoly a zámoček. Táto púť sa 
stala a aj do budúcnosti bude 
pekným spojením katolíkov 
oboch obradov, cieľom vý-

letníkov, milovníkov prírody 
a histórie, ale predovšetkým 
všetkých veriacich, ktorí sa 

radi „nadýchnu tradície oboma 
spirituálnymi pľúcami“ jednej 
Cirkvi. (www.exarchat.cz)

Na festivale v Užhorode ocenili dvoch Slovákov
Relácie Slovenskej televízie 
a Slovenského rozhlasu zaujali 
porotu 12. Medzinárodného 
festivalu televíznych a rozhla-
sových programov pre národ-
nostné menšiny Môj rodný kraj, 
ktorý sa skončil 19. septembra 
na Zlatej Hore pri Užhorode.

Zvláštnu cenu za najlepšiu 

autorskú prácu získal autor a re-
žisér cyklu Orientácie Vladimír 
Seman. „Porotu zaujalo spra-
covanie udalostí a životných 
príbehov gréckokatolíckych 
kňazov, ktorí boli začiatkom 50. 
rokov minulého storočia pre-
nasledovaní a väznení,“ uviedla 
členka medzinárodnej festivalo-

vej poroty Ľuba Koľová. Dodala, 
že v kategórii televíznej tvorby 
porota posudzovala spolu 76 
relácií z 13 krajín Európy.

Významný úspech dosiahol 
aj ďalší Slovák Ondrej Kandráč, 
ktorý za reláciu Spišskí drotári 
získal 3. miesto v kategórii roz-
hlasové programy. (TASR)

Vladyka Ján Babjak SJ navštívil Rumunsko
12. septembra bol v rumunskom 
meste Carei v eparchii Oradea 
posvätený gréckokatolícky 
chrám sv. Andreja. Posviacku 
vykonal miestny vladyka Virgil 

Bercea za účasti prešovského 
arcibiskupa a metropolitu Jána 
Babjaka SJ, hajdúdorožského 
biskupa Fülöpa Kocsisa, muka-
čevského biskupa Milana Šášika, 

pomocného biskupa rímskoka-
tolíckej diecézy Bukurešť Mons. 
Cornela Damiana a pomocného 
biskupa eparchie Blaj Vasileho 
Bizăua. (Martin Chudík)
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�� Duchovná obnova kňa-
zov Bratislavskej eparchie sa 
uskutočnila 9. – 10. septembra 
v Telgárte. Exercitátorom bol otec 
František Sochovič, duchovný 
správca archieparchiálneho Centra 
pre rodinu na Sigorde (okres Pre-
šov). Na krátke dva dni sa tu zišli 
všetci kňazi Bratislavskej eparchie, 
niektorí aj s rodinami. Program 
obnovy sa začal liturgiou zmiere-
nia, po ktorej nasledovali kateché-
zy na tému kňazského povolania 
prerušené chvíľami na osobnú 
modlitbu a meditáciu. Počas 
obnovy kňazi spoločne s vladykom 
Petrom slávili aj dve sv. liturgie vo 
farskom chráme. Na záver duchov-
nej obnovy zablahoželali kňazi 
svojmu vladykovi k jeho životnému 
jubileu. (Stanislav Gábor)

�� Konferencia pod názvom 
Exodus – moderný komentár 
k starovekej knihe s medziná-
rodnou účasťou, ktorá sa usku-
točnila 11. – 12. septembra v Badí-
ne, bola príležitosťou poukázať 
na dva významné míľniky v živote 
medzinárodnej biblistiky: prvým 
je príprava slovenskej publiká-
cie Komentár ku Knihe Exodus, 
druhou príležitosťou je zavŕšenie 
100. výročia vzniku Pápežského 
biblického inštitútu, na ktorom 
dlhé roky študovali či študujú a pô-
sobia aj viacerí slovenskí biblisti. 
Hlavný prínos konferencie spočíval 
vo výmene poznatkov a výsledkov 
bádania tak uznávaných, ako aj 
začínajúcich biblistov.

�� Pri príležitosti 140. výročia 
založenia Spolku sv. Vojtecha 
sa uskutočnilo 13. septembra 
v Divadle Jána Palárika v Trnave 
divadelné predstavenie hry Jána 
Palárika Zmierenie alebo Dob-
rodružstvo pri obžinkoch. Týmto 
kultúrnym predstavením vstúpil 
SSV do záveru osláv svojho zalo-
ženia pred stoštyridsiatymi rokmi. 
Slávnostnú sv. omšu v Chráme sv. 
apoštola Jakuba v Trnave celebro-
val 14. septembra Mons. Vendelín 
Pleva, riaditeľ SSV. 
Oslavy sa začali v Trnave na sviatok 
sv. Vojtecha 23. apríla v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa.

�� Ocenenie Fides et ratio za zá-
sluhy o dialóg medzi vierou a ve-
dou udelila po prvýkrát v histórii 
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Myrna Nazzourová opäť zavítala  
do Prešovskej archieparchie
Septembrovú púť na hore 
Zvir v Litmanovej sprevádzalo 
daždivé počasie, ktoré však 
pútnikov neodradilo. V nede-
ľu 5. septembra sa v hojnom 
počte zúčastnili na duchovnom 
programe archieparchiálnej od-
pustovej slávnosti. Pred archi-
jerejskou svätou liturgiou si po-
zorne vypočuli svedectvo pani 
Myrny Nazzourovej z Damasku, 
ktorá pricestovala na návštevu 
Prešovskej archieparchie spolu 
so svojím manželom Nikolasom 
na pozvanie vladyku Jána Bab-
jaka SJ. Rozprávala o svojej du-
chovnej skúsenosti, o potrebe 
modlitby, o kresťanskej rodine 
a jednote. Povzbudila pútnikov, 
aby vo svojom blížnom spo-
znávali Krista. „Aký je blažený 
človek, ktorému sa podarí nájsť 
Božiu lásku v živote! Lebo ten, 
komu sa to podarí, je svedkom 
Pána a jeho lásky. Lebo láska 
je Božia, láska je akceptovanie, 
prijatie toho druhého, láska je 
dar, ktorý vieme dať druhému, 
láska je pokoj a láska je život. 
Ale ako my dnes žijeme túto 
lásku?“ Nabádala veriacich, aby 
aj ťažkosti, ktoré život prináša, 
vnímali ako mosty, ktoré nás 
približujú k Bohu. Prosila tiež 
o modlitby za Stredný východ, 
kde sú kresťania ohrození.

Vladyka Ján bol hlavným 
celebrantom archijerejskej 
svätej liturgie. Koncelebroval aj 
vladyka Ján Eugen Kočiš, eme-
ritný pražský pomocný biskup. 
V homílii prešovský arcibiskup 
a metropolita povedal, že úcta 

k Najsvätejšej Eucharistii a úcta 
k Panne Márii sú tak úzko spo-
jené, ako sú si blízki Matka Má-
ria a jej Syn Ježiš Kristus. Panna 
Mária je počas účinkovania 
Ježiša Krista vždy v úzadí, aby 
bol v popredí Ježiš Kristus. „To je 
pravá mariánska úcta – privádza 
mariánskych ctiteľov k jednote 
s Kristom,“ povedal vladyka.

V ďalšej časti homílie hovoril 
o egoizme človeka, ktorý je 
príčinou mnohých ľudských 
nešťastí. „Je veľmi dôležité, aby 
rodičia prijímali deti ako dar 
Boží a aby sa im venovali napl-
no, aby im dali dobrú výchovu, 
pretože akí sú rodičia dnes, taká 
bude spoločnosť zajtra, ako 

vychováme deti dnes, tak bude 
vyzerať zajtrajšok. Človek, ktorý 
sa uzavrel do svojho egoizmu, 
ktorý odmieta dieťa ako dar, 
ktorý ho berie často ako záťaž, 
ktorý ho často nechce prijať 
a odmieta ho, chce byť šťastný, 
chce si užívať v tomto svete, ale 
nechce žiadnu zodpovednosť.“

Slávnosť v Litmanovej bola 

zakončená myrovaním, pri 
ktorom boli veriaci pomazaní 
olejom, ktorý so sebou priniesla 
pani Myrna. Aj v piatok a v so-
botu boli liturgické slávenia 
zakončené myrovaním s týmto 
olejom. Veľkou milosťou toho 
dňa bola možnosť získania 
plnomocných odpustkov pri 
splnení obvyklých podmienok.

V piatok 3. septembra Myrna 
Nazzourová navštívila Svidník, 
kde vydala svoje svedectvo 
v Chráme Božej múdrosti. 
Potom bola účastná na archi-
jerejskej svätej liturgii, ktorú 
so šestnástimi kňazmi v prepl-
nenom chráme slávil vladyka 
Ján Babjak. Homíliu predniesol 

domáci farár a protopresbyter 
Marek Pulščák. V sobotu 4. 
septembra vzácni hostia spolu 
s vladykom navštívili Červený 
Kláštor a večer Myrna vydala 
svedectvo v Chráme sv. Michala 
Archanjela vo Veľkom Lipníku, 
kde potom vladyka slávil svätú 
liturgiu. (Ľubomír Petrík, Ján 
Dubníček)

Vladyka Peter oslávil okrúhle výročie
V stredu 8. septembra, na svia-
tok Narodenia Panny Márie, 
slúžil o 17.00 hod v Katedrále 
Povýšenia svätého Kríža v Brati-
slave vladyka Peter archijerejskú 
božskú liturgiu za veľkej účasti 
veriacich. Liturgiu koncelebro-
vali viacerí kňazi.

Ako vo svojej homílii vladyka 
uviedol, každý človek má svoje 
plány v živote, ktoré chce zreali-
zovať. Boh má však pre každého 
z nás svoj plán a kresťan je 

povolaný k tomu, aby naplnil 
tento Boží plán vo svojom živo-
te. Len tak sa stane jeho život 
požehnaním pre neho i pre celé 
okolie. Keď prijmeme ten Boží 
plán do nášho života, bude to 
pravé „narodenia sa“ pre nebo.

Na záver liturgie v mene 
celej farnosti zablahoželal 
vladykovi k jeho okrúhlemu 
životnému jubileu miestny 
farár otec Rastislav Čižik. Ako 
dar farnosti odovzdal vladykovi 

červený biskupský podriasnik 
a kyticu kvetov. Po myrovaní 
mali veriaci možnosť osobne 
zablahoželať otcovi biskupo-
vi, stretnúť sa s ním a občerstviť 
sa na agapé v priestoroch epar-
chiálneho úradu. Medzi darmi, 
ktoré mu veriaci darovali, bol 
aj fotoalbum s fotkami vladyku 
z rôznych slávení za uplynulý 
čas alebo rezbársky vyrytý erb 
vladyku na drevenom štíte. 
(Stanislav Gábor)
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Trnava má nové miesto slávenia
V nedeľu 5. septembra 2010 
zavítal bratislavský eparcha 
vladyka Peter Rusnák do Trna-
vy. Dôvodom jeho pastoračnej 
návštevy bola svätá liturgia, 
ktorou sa začali slávenia grécko-
katolíckych obradov na novom 
mieste – v Kostole sv. Heleny. 

Na spoločnom užívaní chrámu 
sa dohodli biskupi vladyka 
Peter Rusnák a Mons. Róbert 
Bezák CSsR, trnavský arcibis-
kup. Na záver sv. liturgie sa 
správca farnosti otec Ján Burda 
SJ poďakoval vladykovi Petrovi 
za návštevu a povzbudenie 

a zablahoželal mu k 60-tym 
narodeninám. Kostol sv. Heleny 
na začiatku Hlavnej ulice je 
najmenší a najstarší dodnes 
stojaci chrám v Trnave. Liturgie 
v ňom budú v nedeľu o 10.00 
hod. a dvakrát v týždni o 17.30 
hod. (Ján Burda)

V Bárke diskutovali o médiách
Gréckokatolícke mládežnícke 
centrum Bárka v Juskovej Voli 
pripravilo aj tento školský rok 
sériu tematických víkendoviek. 

Témou dvojdňového stretnutia, 
ktoré sa uskutočnilo 17. – 19. 
septembra, boli Médiá a mani-
pulácia. Spolu so vzácnym hos-

ťom otcom Jozefom Kovačikom, 
CSILic., ktorý zároveň pôsobí 
ako hovorca KBS, si mohli 
vypočuť sériu zaujímavých 
prednášok ako napríklad Re-
klama a sublimálne posolstvá, 
Komunikácia a manipulácia, 
Film a New Age, Prečo sa kres-
ťan nesmie báť byť kontroverzný 
atď. Viac ako 80 nielen mladých 
ľudí sa mohlo zároveň zapojiť 
do zaujímavej diskusie. Kvalitné 
filmy a možnosť zúčastniť sa 
na duchovnom programe iba 
umocnili príjemné dojmy, ktoré 
účastníkom tohto vydareného 
podujatia zostali. (Erich Eštvan)

V Okružnej obnovili farský chrám
V nedeľu 19. septembra navští-
vil farnosť Okružná (Prešovský 
protopresbyterát) Mons. Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
a metropolita, aby posvätil 
obnovený exteriér farského 
chrámu a jeho okolie.

Slávnosť za prítomnosti 
Mons. Jána Eugena Kočiša, eme-
ritného pomocného pražského 
biskupa, Vladimíra Tomka, 
protosynkela Košickej eparchie, 
Daniela Galajdu, okresného 
dekana, Michala Hospodára, 
Milana Mojžiša, Pavla Dancáka 
ml. a Pavla Dancáka st. sa začala 
sprievodom z farskej budovy 
k chrámu, kde prítomných 
privítal starosta obce Ing. Pavol 
Sučko. Posvätením chrámu 
a archijerejskou svätou liturgiou 
zvolával vladyka Ján Božie po-
žehnanie na dielo rúk veriacich, 
aby tak, ako povedal aj v homílii, 
sa Božím chrámom stal nielen 
tento obnovený príbytok Boha, 
ale aj každá ľudská duša.

V závere slávnosti sa domáci 
farár otec Leontín Lizák poďa-

koval vladykovi Jánovi za sprí-
tomnenie Božej lásky a požeh-
nania, potom vladykovi Jánovi 
Eugenovi a kňazom za účasť 
na tejto slávnosti a všetkým 
svojim veriacim za finančnú, 
fyzickú a duchovnú pomoc.

Vladyka Ján Babjak v závere 
odovzdal ďakovné listy a darče-
ky dvom zaslúžilým kurátorom 
Františkovi Pelecháčovi a Vikto-
rovi Sučkovi a ostatným členom 
farskej rady za obetavosť pri 
prácach. Celú slávnosť sprevá-

dzal a svojím spevom obohatil 
mládežnícky zbor Emanuel, 
ktorý pôsobí vo farnosti pod ve-
dením Annamárie Vlkovičovej. 
Slávnostné chvíle pokračovali 
pohostením pozvaných hostí 
a potom aj všetkých veriacich 

v sále miestneho domu kultúry.
Slávnosti predchádzala 

duchovná príprava farnosti 
za prítomnosti sestier Matky 
Božieho milosrdenstva – faus-
tiniek z Nižného Hrušova. 
(Leontín Lizák) 

Konferencia biskupov Slovenska. 
Prvým laureátom ocenenia sa v uto-
rok 14. septembra v Primaciálnom 
paláci v Bratislave stal významný 
slovenský vedec a vysokoškolský pe-
dagóg prof. RNDr. Július Krempaský, 
DrSc. Udeleniu ocenenia predchá-
dzala svätá omša za vedcov, ktorú 
v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa 
v Bratislave celebroval vojenský 
ordinár Mons. František Rábek.

�� Osemnásti účastníci animá-
torskej školy sa počas víkendu 17. – 
19. septembra zišli v GMC Bárka, aby 
nastúpili do jej 1. ročníka. Prvý deň 
sa niesol v duchu prednášok o médi-
ách a manipulácii. V popoludňajších 
hodinách pokračoval duchovnou 
obnovou na tému Päť kameňov proti 
Goliášovi, ktorú viedol otec Slavomír 
Zahorjan. V prednáškach sa dotkol 
tém ako modlitba, pôst, Eucha-
ristia, Božie slovo a sviatosť zmie-
renia, ktoré prirovnal k zbraniam 
– kameňom pastiera Dávida. Prvé 
animátorské stretnutie v novom 
školskom roku sa skončilo v nedeľu 
sv. liturgiou a obedom.

�� Niekoľko stoviek Filipíncov 
a Rakúšanov sa v sobotu 18. 
septembra zúčastnilo na ôsmom 
ročníku riečneho sprievodu Pan-
ny Márie z Penafrancie pozdĺž rieky 
Dunaj do Bratislavy. 
Organizátori sa spoločne s filipín-
skymi katolíkmi vo Viedni rozhodli 
osláviť 300 rokov sviatku Panny Má-
rie z Penafrancie v širšom spektre – 
usporiadať vodný sprievod z Viedne 
po Dunaji do Bratislavy a sláviť svätú 
omšu v Katedrále sv. Martina.

�� Na večeradle s Bolestnou Mat-
kou v Šarišských Michaľanoch sa 
zišli mariánski ctitelia obce v nedeľu 
19. septembra v odpoludňajších 
hodinách pri kaplnke v poli zasvä-
tenej Sedembolestnej Bohorodičke. 
Pokračovali tak v tradícii každoroč-
nej púte veriacich k tejto kaplnke 
pri príležitosti sviatku Sedembolest-
nej Panny Márie. (František Fedor)

�� Deň ozbrojených síl Slo-
venskej republiky, svoj najväčší 
sviatok, si všetci slovenskí vojaci pri-
pomenuli 22. septembra na Minis-
terstve obrany SR za účasti ministra 
obrany Ľubomíra Galka, náčelníka 
Generálneho štábu OS SR generála 
Ľubomíra Bulíka a ďalších funkci-
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V Brusnici sa lúčili s letom
Od 24. – 26. augusta sa v spo-
lupráci s mladými z farnosti 
Prešov-Sekčov konal vo farnosti 
Brusnica nultý ročník tábora 
pre deti a mladých s názvom 
Pecka tábor. Rozlúčiť sa s letom 
prišlo vyše 50 mladých ľudí 
nielen z Brusnice, ale aj z dedín 

Kolbovce, Krišľovce, Ladomi-
rová a z farnosti Prešov-Sekčov. 
Počas troch dní zažili množstvo 
zábavy v podobe rôznych súťa-
ží, disciplín a super spoločen-
stva, ktoré spoločne putovalo 
Cestou životom a spoznávalo 
plán, pre ktorý je stvorený 

každý človek – dôjsť bezpečne 
do nebeského kráľovstva. Veľká 
vďaka patrí animátorom z Pre-
šova-Sekčova a Brusnice, ktorí 
sa postarali o hladký priebeh 
akcie. (Slavomír Tarasovič)

Šašová privítala mariánskych ctiteľov
Ani ochladenie, ani občasný 
dážď neodradil pútnikov zo ši-
rokého okolia od úmyslu poklo-
niť sa, poďakovať zázračnému 
obrazu Božej Matky a zároveň 
sa posilniť vo viere. Na začiat-
ku dvojdňovej slávnosti, ktorá 
sa konala 4. – 5. septembra, 

bolo svätenie vody v kaplnke. 
Hlavným svätiteľom bol otec 
František Dancák. Po svätení 
vody nasledoval Moleben k Pre-
svätej Bohorodičke, večiereň, 
liturgia, krížová cesta mladých 
a požehnanie s Najsvätejšou 
Eucharistiou.

V nedeľu ráno program po-
kračoval utierňou, sv. liturgiou, 
akatistom. Vyvrcholením bola 
slávnostná sv. liturgia, ktorú 
slávil otec Juraj Popovič. (Kamil 
Fech)

Odpust v Košiciach venovali rodinám
Ústrednou myšlienkou tohto-
ročnej odpustovej slávnosti 
v Katedrále Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach, ktorá 
sa konala 12. septembra,  bola 
blízka príprava na manželstvo. 
V tomto duchu sa niesla aj 
duchovná obnova. Zavŕšila ju 
archijerejská odpustová liturgia, 
ktorú slúžil arcibiskup Mons. 
Cyril Vasiľ SJ z Ríma spolu 
s vladykom Mons. Milanom 
Chauturom CSsR, košickým 
eparchom. V kázni vladyka 
Cyril objasnil biblický a histo-
rický základ udalosti Máriinho 
narodenia. Poukázal na veľkú 
hodnotu manželského a ro-
dinného života, ktorá je dnes 
znevažovaná. „Náš životný štýl 
je neustále rozdrobovaný. Preto 
potrebujeme spoločnú Mat-
ku, lebo matka spája,“ uviedol 
a povzbudil rodičov do neza-

stupiteľnej úlohy pri výchove 
a odovzdávaní viery.

Na slávnosti boli prítomní 
aj členovia Rádu sv. Lazára 
z košickej komendy, primátor 
mesta František Knapík, pote-
šiteľný počet mladých skautov 
a bohoslovcov. Vladyka Milan 
na záver predniesol zasväcujúcu 
modlitbu za rodiny eparchie 
a poďakoval sa vzácnemu pút-
nikovi, sekretárovi Kongregácie 
pre východné cirkvi a košické-
mu rodákovi vladykovi Cyrilovi 
za jeho aktívnu účasť. Celú 
slávnosť vysielala v priamom 
prenose Slovenská televízia. 
Po slávnosti mal predseda Spol-
ku sv. Cyrila a Metoda príleži-
tosť obdarovať hostí najnovšou 
publikáciou z pera arcibiskupa 
Vasiľa s názvom Na vlnách rádia 
Vatikán.

V sobotu 11.septembra, 

v predvečer odpustovej slávnos-
ti, vladyka Milan udelil sub-
diakonát rímskemu študentovi 
Martinovi Mrázovi z trhovišť-
skej farnosti. Súčasťou archije-
rejskej liturgie v katedrále bolo 
aj udelenie iniciačných sviatostí 
dospelému katechumenovi. Sv. 
liturgiu vysielalo v priamom 
prenose Rádio Lumen.

Večerný program v katedrále 
obohatil slovom i obrazom 
doc. Jozef Mikloško, ktorý ape-
loval na rodičov, aby venovali 
pozornosť už prenatálnemu vý-
voju svojho dieťaťa. V nočných 
hodinách vystúpil s evanjeli-
začným pásmom zbor kňazov 
eparchie a do stíšených sŕdc 
prítomných zaznievali aj slová 
meditácie otca Pavla Bardzáka 
pred Eucharistiou. (Michal 
Hospodár)

Premiérka SR prijala predsedu KBS
Predsedníčka vlády SR Iveta 
Radičová prijala 24. septembra 
v sídle Úradu vlády SR v Bra-
tislave predsedu KBS Mons. 
Stanislava Zvolenského. 
Mons. Zvolenský požiadal 
premiérku o podporu v oblasti 
cirkevných inštitúcií sociálnych 
služieb a navrhol riešenie v po-
dobe spoločnej pracovnej sku-
piny odborníkov na novelizáciu 

zákona o sociálnych službách.
Obaja sa dotkli i problematiky 
financovania školských zaria-
dení. Po prechode kompetencií 
v tejto oblasti na VÚC sa vytvo-
rila nerovnováha pri finan-
covaní neštátnych školských 
zariadení. 
Predsedníčka vlády uvítala 
iniciatívu KBS pozvať na Slo-
vensko pápeža Benedikta XVI. 

v roku 2013 pri príležitosti jubi-
lea príchodu sv. Cyrila a Metoda 
a predstavila mu novootvorenú 
kaplnku v budove Úradu vlády, 
kde sa začala tradícia ekume-
nických bohoslužieb. Zvažuje sa 
možnosť, že by sa kaplnka otvo-
rila aj širšej verejnosti. Mons. 
Zvolenský ocenil otvorenosť 
Ivety Radičovej voči duchovným 
hodnotám.

onárov rezortu obrany. V rámci 
pietneho aktu vystúpil aj ordinár 
Ozbrojených síl a ozbrojených 
zborov Slovenskej republiky Mons. 
František Rábek. Ako vojenský 
biskup vo svojom príhovore vyzval 
vojakov na používanie „duchov-
ných zbraní“, ktoré v mnohých prí-
padoch dokážu zamedziť použitiu 
tých ozajstných.

�� Katolícku univerzitu v Ru-
žomberku navštívil prof. Floren-
tin G. Martínez. Kumrán, Nový 
zákon a vplyv Zvitkov od Mŕtveho 
mora na chápanie biblických textov 
boli 20. a 24. septembra hlavnými 
témami hosťovských prednášok 
prof. Florentina Garcíu Martíneza 
na Teologickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku.

�� TK KBS prichádza s novou 
službou pre záujemcov o infor-
mačný list Generálneho sekretari-
átu Konferencie biskupov Sloven-
ska (Notitiae Ecclesiaes) – e@mail 
notifikácia. V prípade, že chcete 
byť okamžite informovaní o vyjde-
ní nového čísla a o jeho obsahu, sa 
môžete prihlásiť do mailinglistu TK 
KBS na adrese: http://www.tkkbs.
sk/subscribe_notitiae.php.

�� Gymnázium sv. Františka 
z Assisi v Žiline pozýva školy 
a školské zariadenia do 4. roč-
níka celoslovenskej kampane 
Červené stužky, kampane boja 
proti aidsu, ktorú organizuje s pod-
porou Ministerstva školstva SR. 
Kampaň Červené stužky sa začala 
1. septembra a vyvrcholí 1. decem-
bra, na Svetový deň boja proti 
aidsu. Kampaň je tiež zameraná 
na prevenciu látkových a nelátko-
vých závislostí a chce osloviť školy 
a školské zariadenia na Slovensku, 
ako aj širokú verejnosť. 
Školy a školské zariadenia sa môžu 
do kampane zapojiť viacerými ak-
tivitami. Podrobnejšie informácie 
o kampani sú na www.cervenestu-
zky.sk

�� 4. októbra o 18.00 hod. sa 
v Dome Quo vadis na Hurba-
novom námestí 1 v Bratislave 
uskutočnila vernisáž výstavy 
diel akademického maliara Ladisla-
va Záborského. Výstava organizo-
vaná pri príležitosti autorových 90. 
narodenín potrvá do 29. októbra.
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Klenoty Zemplína
Vedecká konferencia, ktorej témou i názvom bolo Kresťanstvo v de-
jinách Zemplína, sa konala 17. – 18. septembra v priestoroch Zem-
plínskeho múzea a Domu kultúry v obci Lesné. Konferencia sa konala 
v rámci Roka kresťanskej kultúry, ako aj Dňa na poctu mesta Micha-
lovce.

Michalovce
Prvý deň prebiehal v priesto-
roch Zemplínskeho múzea 
v Michalovciach. Program 
konferencie otvoril riaditeľ 
múzea p. Maroš Demko a účast-
níkov hneď na úvod pozdravil 
aj primátor mesta Michalovce 
p. Viliam Záhorčák. O začiat-
koch a vývojoch kresťanstva 
na Zemplíne do obdobia 
reformácie vo svojej hodnot-
nej prednáške mnohopočetné 
publikum oboznámila azda 
najvýraznejšia osobnosť súčas-
nej archeologicko-historickej 
vedeckej obce prof. Ferdinand 
Uličný. Archivár rímskokatolíc-
keho arcibiskupstva v Košiciach 
prof. Peter Zubko sa venoval 
téme Katolícke farnosti na Zem-
plíne v 18. storočí podľa zázna-
mov jágerských biskupov. Pra-
voslávny historik prof. Ján Šafin 
prítomných oboznámil s Adol-
fom Ivanovičom Dobrianskym 
ako veľkým historikom a apo-

logétom. Naši gréckokatolícki 
historici otec ThDr. Peter Borza 
a otec ThLic. Atanáz Daniel 
Mandzák CSsR sa venovali 
téme Apoštolskej administra-
túry Mukačevskej eparchie 
na území Slovenska v rokoch 
1939 – 1945, ako aj založeniu 
pravoslávnej eparchie v priesto-
roch kláštora redemptoristov 
v Michalovciach. Archeologička 
Lýdia Gačková načrtla osídlenie 
Zemplína od Keltov k Slova-
nom a poukázala na súčasné 
najaktuálnejšie archeologické 
kresťanské nálezy gotického 
Chrámu sv. Juraja v Sobran-
ciach, ako aj románsko-gotickej 
sakristie pri gréckokatolíckom 
chráme v Lesnom.

Lesné
Chrámu Nanebovstúpenia Pána 
v Lesnom sa venovala zvláštna 
pozornosť počas druhého dňa 
konferencie. Po veľmi hodnot-
ných prednáškach, z ktorých 

by som rád spomenul aspoň 
referát Petra Žeňucha s názvom 
Rukopisné pramene v byzant-
sko-slovanskej tradícii pod 
Karpatmi, sa prítomní odobrali 
do miestneho gréckokatolícke-
ho chrámu, kde ich otec Matúš 
Marcin oboznámil s históriou 
tohto nevšedného chrámu, 
o ktorý v súčasnosti stále viac 
a viac prejavuje záujem arche-
ologicko-historická vedecká 
obec.

Chrám je datovaný podľa 
prvej písomnej zmienky z roku 
1254 do románsko-gotického 
obdobia, čo však nevylučuje 
možnosť, že by mohol byť ešte 
starší. Potvrdiť alebo vyvrátiť to 
však môže len dôkladný archeo-
logický výskum, ktorý sa tu 
prakticky ešte nekonal.

Pôvodná stavba bola po-
stavená pred rokom 1254 
z iniciatívy zemanov. V roku 
1335 sa po prvýkrát uvádza 
patrocínium chrámu v Lesnom 

– Chrám všetkých svätých.
V prvej polovici 17. stor. 

nastáva konsolidácia pomerov, 
nové osídlenie, oprava chrámu, 
objavujú sa nové fresky (okolo 
roku 1700) maľované technikou 
al secco v ikonografickom štýle 
s cirkevnoslovanskými nápismi 
jasne hovoriacimi o príchode 
a dominancii veriacich z by-
zantského obradového prostre-
dia. Pravdepodobne od 18. stor. 
chrám patrí veriacim východné-
ho obradu.

Nad povalovými priestormi 
chrámu sa zachoval fragment 
gotickej fresky zo 14. alebo prvej  
polovice 15. storočia, ako aj 
byzantské fresky pochádzajúce 
z obdobia okolo roku 1700, ktoré 
nemajú na Slovensku obdobu. 
Nachádzajú sa v dĺžke 8 metrov 
a výške okolo 150 cm v severnej 
a južnej časti lode. Fragment go-
tickej fresky na konci východnej 
časti svätyne má šírku 4 m, jeho 
výška je tiež 150 cm. Zobrazuje 
ukrižovaného Krista. Na ľavej 
strane je viditeľná trojica žien 
a na pravej strane skupina 
postáv. Ide o skutočnú fresku 
maľovanú technikou all fresco 
(do čerstvej omietky). Gotická 
freska prechádza aj do polovice 
kristologického radu, nie je 
však jasne viditeľná, nakoľko 
je premaľovaná byzantskými 
freskami.

V severnej časti podvalových 
priestoroch sa nachádza súvislý 
pás malieb, ktorý odborníci 
stotožňujú s kristologickým 
cyklom. Môžeme rozoznať 
vstup Ježiša do Jeruzalema, Po-
slednú večeru, modlitbu v Get-
semanskej záhrade či dve scény 
z Nového zákona zobrazujúce 
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námet pravdepodobne vzkrie-
senie Lazára, mládenca alebo 
Jairovej dcéry. Zobrazenie 
Krista v mandorle je súčasťou 
väčšej kompozície Posledné-
ho súdu tak, ako ju poznáme 
z rôznych ikon východného 
Slovenska z daného obdobia. 
V tomto rade ešte môžeme 
rozoznať aj starozákonného 
proroka Eliáša na ohnivom 
voze. Na južnej strane lode sú 
vyobrazené postavy anjelov, 
respektíve okrídlených hláv so 
svätožiarami. Tieto byzantské 
renesančné fresky zo 17. stor. 
patria k ojedinelým výtvar-
ným prejavom a na Slovensku 
dosiaľ nemajú analógiu.

V chráme sa nachádza aj 
vzácna románsko-gotická 
krstiteľnica z 13. storočia 
svedčiaca o tom, že Lesné bolo 
už v tomto období samostat-
nou farnosťou. Neorokokový 
ikonostas s kazateľnicou a ol-
tárom s baldachýnom z roku 
1900 sú taktiež predmetom 
ochrany tejto národnej kultúr-
nej pamiatky. Veľkej pozornos-
ti sa teší objav už spomínanej 
románsko-gotickej sakristie 
a ossária (kostnice), ktoré sú 
na Zemplíne taktiež veľkou 
pozoruhodnosťou. Podľa 
vyjadrenia archeologičky Lýdie 
Gačkovej „patrí zistenie pô-
dorysnej dispozície kamennej 
sakristie a priľahlého ossária 
(kostnice) na severnej strane 
kostola medzi najvýznam-
nejšie objavy tohto druhu 
pamiatok stredovekej archi-
tektúry v regióne Zemplína. 
Túto skutočnosť podčiarkuje aj 
fakt, že pamiatka je súčasťou 
jedného z najstarších funkč-
ných chrámov na Zemplíne, 
ktorý je datovaný do román-
sko-gotického obdobia (12. – 
13. stor.). Posledné objavy však 
dokumentujú jeho jedineč-
nosť, originalitu a nadregio-
nálny význam. Pamiatkovo-ar-
cheologický výskum sakrálnej 
architektúry a jej následná 
prezentácia budú nenahradi-
teľným počinom v procese po-
znania počiatkov kresťanstva 
na východnom Slovensku“.

Objekt v súčasnosti vďaka 

nadácii VÚB banky Poklady 
môjho srdca, ako aj podpore 
Košického samosprávne-
ho kraja, miestnej akčnej 
skupiny DUŠA, obecného 
úradu v Lesnom, gréckoka-
tolíckej farnosti v Nacinej Vsi 
a Spolku sv. Cyrila a Metoda, 
pod záštitou ktorého sa tento 
projekt realizuje, pripravili 
pre všetkých potenciálnych 
návštevníkov tohto vzácneho 
chrámu pochôdzkové lavičky, 
osvetlenie fresiek či informač-
ný panel s krátkou históriou 
tohto chrámu v slovenskom 
i anglickom jazyku. Pripravuje 
sa nočné osvetlenie chrámu, 
ako aj prezentácia základov 
stredovekej sakristie a ossária, 
ale až po dôkladnom archeo-
logickom výskume. Ten bude 
zaujímavý aj vnútri chrámu, 
keďže georadarový prieskum 
podlahy zistil niekoľko zaují-
mavých nálezov. Mohlo by ísť 
o hroby či náhrobné kamene 
pochovaných zakladateľov 
chrámu alebo iných význam-
ných ľudí. Posledné slovo 
bude mať opäť archeológia.

Vedecká konferencia, 
k organizácii ktorej prispel aj 
Spolok sv. Cyrila a Metoda, sa 
skončila spoločným obe-
dom, vzájomnou diskusiou 
a vymieňaním kontaktov, 
ktoré v budúcnosti napomôžu 
poodkryť zabudnuté a ešte ne-
objavené kresťanské dedičstvo 
našich predkov na Zemplíne. 
Vzácne a hodnotné prednášky 
všetkých pozvaných historikov 
vyjdú onedlho aj v pripravova-
nom vedeckom zborníku.

Gréckokatolícky Chrám Na-
nebovstúpenia Pána v Lesnom 
nielenže je jedným z najstar-
ších románskych chrámov 
Zemplína a dodnes slúži 
svojmu pôvodnému účelu, ale 
obnovením jeho pôvodného 
vzhľadu sa mu vráti duch 
stredovekej sakrálnej stavby. 
Podľa publikácie Kultúrne 
pamiatky Zemplína sa chrám 
javí ako skutočná učebnica 
stavebných a umeleckých 
slohov.n

Matúš Marcin

Rozhovor s novým prešovským protosynke-
lom Michalom Onderkom ml.

Otec protosynkel, ako ste prijali svoje 
vymenovanie do tohto úradu? 
Okrem hriechu som urobil všetko pre to, 
aby sa to nestalo. Cítim sa ako Jonáš, ktorý 
utekal pred Božou vôľou, napriek tomu ho 
zhltla veľryba, ktorá ho vypľula pred Ninive. 
Boh mi nedal na výber, a tak som to musel 
v pokore prijať. Nikdy som netúžil po cirkev-
ných funkciách, lebo sú len väčšou službou a zodpovednosťou. 
Ježiš povedal: „Kto chce byť medzi vami prvý, nech je sluhom 
ostatných.“ Autorita v Cirkvi sa buduje jedine službou a ako 
hovorí stoický filozof Seneca: „Zlaté nádoby si váž tak ako hlinené 
a hlinené nádoby si váž tak ako zlaté“. Napriek svojim pocitom 
chcem Bohu slúžiť tam, kam ma poslal a je úplne jedno, či je to 
na prvom mieste, alebo na poslednom.

Ako ste sa lúčili s Humenným? Bolo vám ťažko? 
Kňaz musí byť v prvom rade otcom, preto ľudsky mi bolo veľmi 
ťažko a smutno, lebo s výnimkou svojej rodiny som opustil všetko, 
čo som mal rád. Napriek tomu som veril a verím, že inej cesty niet 
– iba nasledovať Krista až na Golgotu. Ja nie som pánom svojho 
života. Vo svojom kňazskom živote som sa za 12 rokov sťahoval už 
4-krát a od svojho narodenia ako syn kňaza už 10-krát. Napriek 
tomu odmietnutie Božej vôle by znamenalo, že z môjho života 
odišlo Božie požehnanie. Teda inej cesty niet a to mi dáva pokoj, 
aj keď mnohé veci sa ľudským rozumom jednoducho pochopiť 
nedajú.

Keď si teraz spätne pozriete na svoje pôsobenie v Humen-
nom, čo z toho vám môže pomôcť na novom mieste? 
Pôsobenie v Humennom vnímam ako jeden veľký dar od Boha. 
Je to najväčšia farnosť Prešovského arcibiskupstva a myslím si, 
že bola veľmi dobrou školou v mnohých oblastiach. Veľmi som 
túžil a snažil som sa, aby ľudia s radosťou prichádzali do chrámu 
a s radosťou aj z neho odchádzali. Kňaz sa má v prvom rade snažiť 
o dobrotu srdca. Snažil som sa farnosť budovať ako jednu rodinu, 
čoho nevyhnutným predpokladom bolo, aby sme aj my kňazi 
medzi sebou žili ako jedna rodina. Viera je v prvom rade o vzťa-
hoch k Bohu a blížnym a to všetko ostatné je až potom. A čo je 
najdôležitejšie? Pokora. Kto má pokoru, má Svätého Ducha a kto 
má Svätého Ducha, je pripravený na všetko!

Život ide ďalej, no spomienky zostávajú. Ktorá sa vám vyno-
rí ako prvá pri myšlienke na bývalú farnosť? 
Mám množstvo spomienok a je ťažké vybrať jednu, ale ak by som 
si mal vybrať, tak by to bola asi tá bodka za mojím pôsobením, 
a to výstavba šesťmetrového kríža z nádhernej švédskej žuly pred 
mestom Humenné. História tejto myšlienky sa začala asi pred 
štyrmi rokmi. Cítil som už dlhšie vnútorný hlas, ktorý ma navá-
dzal na myšlienku výstavby sv. kríža. Keďže som nemal dôvod ani 
miesto, ani peniaze, tak som tieto myšlienky v sebe potláčal. Keď 
mi však o pár dní cestári oznámili, že výstavbe novej cesty pred 
Humenným bráni náš starý, 200-ročný kríž, hneď som pochopil, 
že tu nejde o náhodu, ale o Božiu prozreteľnosť a nový kríž má 
stáť pred mestom. Po trojročných vybavovaniach a mnohých 
prekážkach dnes pred mestom stojí nádherný svätý kríž na oslavu 
Boha nielen pre nás, ale aj pre budúce generácie.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
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V spleti súčasných filmových ponúk nájdeme množstvo násilia, vul-
garizmov, intríg, nereálne luxusného životného štýlu údajne dostup-
ného každému či sexuálne scény v najrôznejších podobách. Nájdeme 
tam všetko, len chýba úcta k človeku, chýbajú skutočné hodnoty, 
chýba niečo, čo v nás zostane, čo nás osloví a možno posunie ďalej. 
Takýchto filmov je ako šafranu. Preto najnovší celovečerný slovenský 
film s názvom Legenda o lietajúcom Cypriánovi patrí medzi výnimky, 
ktoré však o to viac zaujmú i potešia. Aj keď nepatrí medzi tzv. filmo-
vé trháky, po jeho zhliadnutí nikoho nenechá chladným. A o to predsa 
ide v každom filme – aby v nás zanechal dojem.

Na začiatku bol jednoducho 
Cyprián
Legenda o Cypriánovi zasiahla 
režisérku a scenáristku v jednej 
osobe Marianu Čengel-Solčan-
skú už veľmi dávno. Dnes ťažko 
povedať, či fascinujúcou bola 
metafora o lietaní, alebo príbeh 
človeka, ktorý dokázal žiť 
v najprísnejšom kláštore nielen 
svojej doby.

„Cyprián vznikal postupne. 
Hlavne v tom štádiu, keď ešte 
nebolo nič napísané. A potom 
sa to zo mňa tak nejako ,vyva-
lilo´ a v priebehu niekoľkých 
týždňov bol napísaný scenár 
k celovečernému hranému 

filmu,“ hovorí režisérka Mariana 
Čengel-Solčanská. „Až keď 
som dopísala scenár, zistila 
som, že som vytvorila úplne 
novú postavu, o ktorej nikto nič 
nevie. Ktorá sa zrodila z ničo-
ho. Mohla by som povedať, že 
z morskej peny. Ale poviem 
z hlbín myšlienok a z túžby 
vyrozprávať príbeh o premene 
človeka, o potrebe odpúšťania, 
o potrebe krásy, dobra a lásky.“

Tak sa zrodil príbeh o človeku 
zasiahnutom nespravodlivosťou 
a krutosťou doby. O človeku, 
ktorý stratil všetko, aby našiel 
seba. Príbeh o človeku, ktorý 

mal dosť odvahy, aby žil, aj keď 
jeho najbližší zomierali pred 
jeho očami tým najkrutejším 
spôsobom. Zlo, ktoré prežil, 
sa však premenilo na dobro. 
Dobro, ktoré je pre niektorých 
bláznovstvom, no pre iných 
skutočným životom. Absolútne 
dobro, ktoré zostáva výzvou pre 
každého jedného z nás. Zrodil 
sa tak príbeh, ktorý nenechá 
diváka chladným. Legenda vyšla 
na povrch sveta, aby vydala sve-
dectvo nielen o svojej dobe, ale 
o výnimočnosti človeka v jeho 
podstate, v jeho srdci. Svedec-
tvo o premene, ktorá možno 
práve prebieha aj v nás.

Bez ťažkostí to nejde
To, že vznikne príbeh na pa-
pieri, je len jedna strana 
mince. Tou druhou je samotná 
realizácia. Za ňou sa skrýva 
finančné zabezpečenie, herecké 
obsadenie a ideálne počasie. 
Počasie neovplyvníme, len sa 
mu prispôsobíme. Tak sa štáb 
boril počas výroby so zimou, 
s výrobou snehu či dažďa... Ale 
k tomu by sa bez finančného 
zabezpečenia filmu ani nebol 
dostal. Režisérka o tom dnes 
už hovorí s ľahkosťou: „Peniaze 
sú vždy najväčším problémom. 
Všetko ostatné sa dá kúpiť. Ta-
kže najskôr som musela nabrať 
odvahu vysloviť myšlienku a za-
čať pýtať peniaze. Tá cesta bola 
veľmi ťažká, pretože zodpove-
dajúce inštitúcie mi tie peniaze 
na prvýkrát nedali. Dokonca 
ani na druhý. Ale potom sa 
o to začal Cyprián starať sám,“ 
priznáva režisérka. „Mala som 
pocit, že pomáha niekto iný. 
A začalo sa nám dariť. Keď sme 
mali dosť peňazí na prvú etapu, 
tak sme sa do toho pustili.“

S hlavnou úlohou sa popaso-
val Marko Igonda. Priznám sa, 
že keď som počula, kto stvárňuje 
v novom filme Cypriána, mala 
som zmiešané pocity. Marka 
som si vôbec nevedela predstaviť 
po všetkých jeho stvárneniach 
negatívnych postáv a charak-
terov ako niekoho, kto prejde 
takou silnou životnou katarziou. 
A prečo si ho vybrala režisérka 
filmu? „Marka Igondu som našla 
intuitívne. On Cypriána pocho-
pil a prijal ,na prvý šup´.“

Dnes si už neviem predstaviť, 
že by mal Cyprián iného pred-
staviteľa. Markovi uveríte, že je 
Cyprián a nie iba herec, ktorý 
excelentne hrá svoju rolu...

„Radšej hrám negatívne 
postavy. Je v nich väčší priestor 
na poukázanie na to dobré 
a na nastavenie zrkadla. Majú 
väčší pedagogický rozmer,“ 
prezrádza o svojich hereckých 

10 | slovo na tému

Lietajúci Cyprián
slovo   21 | 2010



úlohách Marko. Rovnako ako aj 
to, že ho zmenila každá posta-
va, ktorú stvárňoval. A zmenil 
ho aj Cyprián. „V príbehu je 
premena. A herec v sebe nesie 
osudy človeka. Bol som rád, keď 
som sa od neho mohol po skon-
čení nakrúcania oslobodiť. Je to 
veľmi silný príbeh.“ Marko ako 
Cyprián predstavuje člove-
ka, ktorý v snahe zabezpečiť 
bratov pytliači. Po krutej smrti 
najmladšieho brata sa stáva 
zbojníkom. Okráda a vraždí 
pocestných. Po tom, čo prestane 
veriť všetkým a všetkému, pri-
chádza ku kamaldulom. A tam 
sa mení. Všetko zlo, ktoré sa ho 
počas života dotklo, je preme-
nené. Pri sledovaní tej premeny 
sa divák zamýšľa nad tým, či by 
bol toho schopný aj on. Príbeh 
mnícha, ktorý má len jednu 
sutanu a spáva vo vlastnej truh-

le, nenechá diváka bez otázok. 
„Premena je v živote dôležitá. 
Bol by som rád, keby v mojom 
živote nastala situácia, žeby 
som dostal facku od života, 
žeby som musel všetko zmeniť, 
žeby som to ustál ako on. Chcel 
by som to zvládnuť s Cypriá-
novou gráciou,“ dodáva jeho 
hlavný predstaviteľ. V osobnom 
živote si však vstup do rehole 
nevie predstaviť. Rovnako ako 
fakt, že by už do konca svojho 
života neprehovoril.

A čo ďalej, Cyprián?
„Natočiť takýto film je odvaha 
hraničiaca s hlúposťou. Príbeh 
muža, ktorý celý život mlčí, 
ktorý sa len snaží dobre žiť 
a dobre zomrieť. To je dnes taká 
nepríťažlivá téma, že predsta-
vuje jednoznačnú filmársku 
samovraždu. Práve preto mám 

pocit, že sa stal zázrak, že ten 
film vznikol,“ dodáva Mariana 
Čengel-Solčanská. Veď v spleti 
vulgarizmov a násilia, ktoré sú 
nám ponúkané ako kultúra, je 
takýto príbeh výnimočným. 
Možno je načase, aby sme sa za-
mysleli, čo bez rozmýšľania ako 
kultúru prijímame. Je na nás, 
čo budeme svojím sledovaním 
podporovať.

Jedno je isté – Cyprián vás 
nebude nútiť, aby ste ho mali 
radi. Nebude kričať, nebude 
búchať, nebude vám vravieť, čo 
je správne. Bude naďalej mlčať 
a pracovať. Bude stáť pri tých, 
ktorí hľadajú odpovede a bude 
rozširovať okruh otázok. Kaž-
dého osloví inak. Aj pri tomto 
filme platí, že je lepšie raz vi-
dieť, ako stokrát počuť. Navyše 
Legenda o lietajúcom Cypriáno-
vi nie je len film. Zároveň mô-

žete siahnuť aj po knihe z pera 
Mariany Čengel-Solčanskej. Tá 
chodí po svete s otvorenými 
očami a ušami. „Paradoxne ma 
oslovujú príbehy obyčajných 
ľudí.“ Počúva tie, ktoré zapadajú 
prachom. Preto môžeme oča-
kávať ďalší zaujímavý príbeh, 
ktorý nebude patriť medzi tzv. 
rýchlo kvasené. Určite bude 
hovoriť o človeku, ktorý svojou 
jednoduchosťou zanechal 
neprehliadnuteľnú stopu.

Prečo spoznať Cypriánov 
príbeh?
Marko Igonda (Cyprián): Od-
hliadnuc od toho, koľko energie 
do toho filmu všetci dali, je 
to skutočne silný príbeh. Má 
v sebe katarziu. Myslím si, že 
jeho presah je nadčasový. Divák 
určite neoľutuje, keď tam zacíti 
srdce, ktoré sme do stvárnenia 
príbehu dali, a bude spokojný 
odchádzať domov. Prial by som 
si, aby sa film ľuďom páčil a aby 
ich zasiahol.

Kristína Koprdová (Zuzana): 
Je to niečo, čo tu ešte nebolo. 
Niečo, čo nebolo ani na Sloven-
sku, čo ľudia nepoznajú. A mys-
lím si, že práve to tajomno ľudí 
priťahuje viac, ako keď počujú 
o niečom, čo je notoricky 
známe. n

Andrea Gieciová-Čusová
snímky: promotion filmu
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www. lumen.sk
Viera sa rodí z počúvania. A kde inde sa dá 
lepšie vnímať počuté slovo ako cez rozhla-
sový prijímač. Rádio Lumen pokrýva práve 
túto oblasť mediálneho priestoru na Slo-
vensku. Cez svoju internetovú doménu 
www.lumen.sk sa ešte viac snaží priblížiť 
svojim poslucháčom doma i vo svete.

Masmédiá sa snažia o čo najpútavejšie 
prevedenie svojich internetových stránok, 
aby pritiahli pozornosť poslucháčov aj skr-
ze túto formu elektronickej komunikácie. 
Z môjho pohľadu Rádio Lumen v ničom 
v tomto smere nezaostáva za komerčnými 
rádiami.

Viac ako dobrá a pútavá grafika či pre-
hľadné vodorovné a zvislé usporiadanie 

odkazových riadkov umožní veľmi rýchlo 
a bez najmenších problémov nájsť to, čo 
potrebujete. Predstavím vám niekoľko 
z tých najzaujímavejších, ktoré by ste 
nemali prehliadnuť. Ak chcete vedieť, čo 
sa bude online vysielať, kliknite na záložku 

Program. Nájdete tam podrobný vysielací 
program aj s vysvetlivkami a krátkymi upú-
tavkami. Asi najviac využívanou záložkou 
je Archív, ktorý je rozdelený podľa relácií 
v programovej štruktúre. Ak chcete nieko-
mu venovať pieseň, ktorá by pre neho znela 
z éteru, môžete tak urobiť aj za pomoci 
odkazu Piesne na želanie.

Rozsah tejto rubriky mi neumožnil 
hlbšie nahliadnuť do štruktúry webových 
stránok Rádia Lumen, ale istotne tak 
urobíte vy sami, aby ste videli aj to, čo často 
len počujete prostredníctvom rozhlasových 
vĺn.

Mikuláš Jančuš

WEBOVÉ StRÁnKY
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Patrón miništrantov
Drahí miništranti a priatelia,
s radosťou dnes môžeme 
lepšie spoznať tohto svätca 
prvých kresťanských storočí. 
Nech všetci pozerajú na tohto 
odvážneho a silného mladíka 
s túžbou obnoviť priateľstvo 
s Pánom, naučiť sa žiť vždy 
v jeho blízkosti – kráčajúc 
po ceste, ktorú nám ukazuje 
jeho slovo a svedectvo mnohých 
svätých a mučeníkov, ktorí sú 
prostredníctvom svätého krstu 
našimi bratmi a sestrami.

Kto to bol svätý Tarzícius? 
Nemáme o ňom veľa informá-
cií. Žil v prvých storočiach dejín 
Cirkvi, presnejšie v treťom sto-
ročí; hovorí sa, že to bol mladík, 
ktorý navštevoval katakomby 
svätého Kalixta a bol mimoriad-
nym spôsobom verný svojim 
kresťanským povinnostiam. 
Miloval nadovšetko Eucharistiu 
a z viacerých skutočností usu-
dzujeme, že bol pravdepodobne 
akolytom, teda aj miništran-
tom. Boli to roky, v ktorých cisár 
Valerián tvrdo prenasledoval 
kresťanov: tí sa museli stretávať 
tajne v súkromných domoch 
a niekedy aj v katakombách, 

kde počúvali Božie slovo, mod-
lili sa a slávili svätú liturgiu. Aj 
zvyk nosiť Eucharistiu väzňom 
a chorým sa stal vtedy veľmi 
nebezpečným.

Jedného dňa, keď sa kňaz 
ako zvyčajne spýtal, kto by bol 
ochotný zaniesť Eucharistiu 
bratom a sestrám, ktorí na ňu 
čakali, zdvihol sa mladý Tarzí-
cius a povedal: „Mňa pošli.“ Ten-
to chlapec sa však kňazovi zdal 
príliš mladý na takúto náročnú 
službu! „Môj mladý vek,“ pove-
dal Tarzícius, „bude najlepšou 
skrýšou pre Eucharistiu.“ Kňaz 
sa napokon nechal presvedčiť 
a zveril mu tento vzácny chlieb 
hovoriac: „Tarzícius, pamätaj, že 
do tvojej starostlivosti zverujem 
nebeský poklad. Vyhýbaj sa 
rušným cestám a nezabudni, 
že sväté veci nepatria psom 
a drahokamy nehádžeme pred 
svine. Budeš verne a bezpečne 
strážiť sväté tajomstvá?“ „Radšej 
zomriem,“ odpovedal rozhod-
ne Tarzícius, „než by som ich 
mal vydať.“ Počas cesty stretol 
na ulici niekoľko priateľov, ktorí 
sa chceli k nemu pridať. Keď 
to odmietol, pretože to boli 

pohanskí chlapci, začali naňho 
naliehať a byť podozrievaví; 
všimli si, že čosi zviera na hrudi 
a snaží sa to chrániť. Chceli mu 
to vytrhnúť, ale nedalo sa. Zača-
li ho teda biť a bili ho ešte viac, 
keď sa dozvedeli, že je kresťan; 
kopali doňho, hádzali kamene, 
ale on neustúpil.

Dobitého na smrť ho našiel 
v poslednej chvíli jeden vojak 
(volal sa Quadratus), ktorý sa 
tiež tajne stal kresťanom. Ten 
ho zaniesol ku kňazovi. Kým 
tam prišli, chlapec už nežil, ale 
na hrudi zvieral kúsok plátna, 
v ktorom bola zabalená Eucha-
ristia. Pochovali ho v katakom-
bách svätého Kalixta. Pápež 
Damaz dal urobiť nápis na hrob 
svätého Tarzícia, podľa ktoré-
ho zomrel v roku 257. Rímske 
martyrológium k tomu pridáva 
dátum 15. augusta a tiež peknú 
ústnu tradíciu, podľa ktorej 
Najsvätejšiu sviatosť nenašli ani 
v rukách, ani v šatách svätého 
chlapca: premenená hostia, 
ktorú Tarzícius chránil za cenu 
vlastného života, sa stala jeho 
vlastným telom, čím vytvorila 
spolu s ním nepoškvrnenú 

hostiu obetovanú Bohu.
Drahí miništranti, svedectvo 

svätého Tarzícia a táto pekná 
tradícia nás učia hlbokej láske 
a veľkej úcte, ktorú máme mať 
k Eucharistii: je to vzácny 
dar, poklad, ktorého hodnotu 
nemožno zmerať; je to chlieb 
života; je to samotný Ježiš, ktorý 
sa nám dáva za pokrm, pomoc 
a silu pre naše každodenné 
putovanie na ceste k večnému 
životu; je to najväčší dar, ktorý 
nám Ježiš zanechal.

Obraciam sa k všetkým 
miništrantom celého sveta! 
Slúžte so všetkou ochotou 
Ježišovi prítomnému v Eucha-
ristii. Je to dôležitá úloha, ktorá 
vám umožňuje byť zvláštnym 
spôsobom blízko pri Pánovi 
a rásť v skutočnom a hlbokom 
priateľstve s ním. Chráňte si 
starostlivo toto priateľstvo vo 
svojich srdciach, ako to robil 
aj svätý Tarzícius, ochotní pra-
covať, bojovať a dať život za to, 
aby sa Ježiš dostal ku všetkým 
ľuďom. Snažte sa aj vy povedať 
svojim priateľom o dare tohto 
priateľstva s radosťou, odvahou 
a bez strachu – nech počujú, že 
poznáte toto tajomstvo, že je 
pravdivé a že ho máte radi ce-
lým srdcom. Vždy, keď prichá-
dzate k oltáru, máte to šťastie, 
že môžete byť prítomní pri 
veľkom diele Božej lásky, ktorá 
sa neustále túži darovať každé-
mu z nás, aby nám bola blízka, 
aby nám pomáhala a dávala silu 
dobre žiť. Pri premenení – to 
dobre viete – sa tento malý 
kúsok chleba stáva Kristovým 
telom a víno Kristovou krvou. Je 
veľkým šťastím môcť byť stále 
nablízku tomuto nevyslovi-
teľnému tajomstvu. S láskou, 
odovzdanosťou a vernosťou vy-
konávajte svoju miništrantskú 
službu; neprichádzajte do kos-
tola s povrchnosťou, ale vždy sa 
vnútorne pripravte na slávenie 
svätej liturgie. n

TK KBS
preložil: Martin Kramara

upravil: Juraj Gradoš
snímka z Miništrantského 

turnusu 2010 v Juskovej Voli: 
Lucia Krenická 
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Rodina verzus štát
Každý pozná pravidlo, podľa ktorého je základnou bunkou štátu či akejkoľvek spoločnosti 
rodina. Toto pravidlo platí zvlášť pre rodinu tak, ako ju charakterizuje dlhoročný model zalo-
žený na kresťanstve, teda muž, žena a dieťa (deti). Štát by mal teda vytvárať také prostredie, 
v ktorom môže takáto rodina cielene a zodpovedne vychovávať deti.

Základným prvkom je 
finančné zabezpečenie 
takýchto rodín. To má 

mnoho podôb – od príspevku 
pri narodení dieťaťa až po ro-
dičovský príspevok. Dnes, 
a vlastne to tak bolo za ostat-
ných 50 rokov stále,  sme zvlášť 
v mestách svedkami zvláštneho 
javu. Dieťa, ktoré prichádza 
do rodiny, nemá čas na to, aby 
sa spoznalo s rodičmi, a tí zasa 
nemajú čas na to, aby svoje 
dieťa cielene viedli na ceste jeho 
dozrievania.

Rodičia sú zväčša z existenč-
ných dôvodov nútení zveriť 
dieťa inému členovi rodiny 
alebo nájsť rôzne iné spôsoby 
starostlivosti. Len tak môžu 
finančne zabezpečiť svoju rodi-
nu. Príspevok, ktorý dostávajú, 
ak sa rozhodnú zostať na ma-
terskej, nezodpovedá potrebám, 
ktoré ako fyzické osoby majú, 
a vôbec neodzrkadľuje prácu, 
ktorú rodič pre svoje dieťa a tým 
aj pre spoločnosť vykonáva.

Z najnovšej štúdie írskej 
poisťovne Caledonian Life, ktorá  
zanalyzovala 11 hlavných druhov 
prác, ktoré vykonáva typický 

rodič v domácnosti (napríklad 
upratovanie, varenie, stráženie 
detí, vychovávateľstvo, ako aj 
počet hodín, ktoré priemerne 
venuje každej z týchto prác), 
vyplynulo, že práca rodiča, kto-
rý sa stará o deti a domácnosť, 
má hodnotu skoro 5-tisíc eur 
mesačne.

Podľa poslankyne Európske-
ho parlamentu Anny Záborskej 
(KDH) táto štúdia potvrdzuje, 
že treba zmeniť vnímanie práce 
matky alebo otca v domácnosti. 
„Na začiatok by bolo dobré, 
keby sme prestali používať 
termín materská dovolenka 
a priznali, že ide o prácu, ktorá 
je náročná a predstavuje objek-
tívnu hodnotu. Aj pri polo-
vičných hodinových sadzbách 
v slovenských podmienkach by 
mala táto práca hodnotu vyše 
29-tisíc eur ročne, čiže viac než 
2 400 eur mesačne,“ skonšta-
tovala. Podotkla pritom, že to 
je platová úroveň stredného 
manažmentu. „Rodičovský prí-
spevok ledva pokryje základné 
potreby dieťaťa, práca matky 
zostáva ignorovaná,“ zdôraz-
nila Anna Záborská, ktorá sa 

dlhodobo venuje téme podpory 
rodiny.

Aj keď sa v programových té-
zach súčasnej vlády nachádzajú 
rôzne formy podpory rodiny, 
všetko je viazané na možnosti 
štátneho rozpočtu. No práve 
v čase krízy rodina potrebuje 
ešte väčšiu pomoc. Napriek 
tomu niekoľko téz vyznieva pre 
rodinu priaznivo:

Zavedieme flexibilnejšie 
rodičovské dovolenky.

Rozšírime a skvalitníme 
služby pre rodičov s deťmi (na-
príklad mikroškôlky, dotovanie 
opatrovateliek z medzitrhu 
práce a pod.).

Podmienime poberanie 
rodinných dávok starostlivosťou 
o deti.

Predĺžime materskú dovolen-
ku a zvýšime materský príspe-
vok v závislosti od možností 
verejných financií a reformy 
odvodov.

Zvýšime daňový bonus 
o 100 % do 6 rokov na každé 
dieťa v závislosti od možností 
verejných financií a reformy 
odvodov.

Aj keď sú to zväčša body 

týkajúce sa financovania rodiny, 
ak dôjde k ich naplneniu, aspoň 
sčasti to pomôže rodičom pri 
výchove ich detí. Sen o zaplate-
ní iba jedenástich činností rodi-
ča zostáva snom. A tak priviesť 
na svet dieťa a zodpovedne sa 
oň postarať je naozaj obdivu-
hodná činnosť, ktorú by nemala 
podporovať iba rodina, ale aj my 
ostatní, hoc iba svojimi modlit-
bami. Ani to nie je málo. n

Juraj Gradoš
ilustračná snímka: SXC.hu
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Slava Isusu Christu!
Vážený otec šéfredaktor, už viackrát ste aj 
na tomto mieste písali o tom, že sa netreba 
pohoršovať nad správaním malých detí 
v chráme. Ale ja si myslím, že chrám je 
miestom modlitby a mňa ich hlučné sprá-
vanie odvádza od modlitby a znemožňuje 
sa mi na ňu sústrediť.

vaša čitateľka

Milá čitateľka,
chrám je naozaj miestom modlitby. Náš 
gréckokatolícky výraz pre chrám je cerkov 
– teda cirkev, spoločenstvo veriacich. Čiže 
chrám je miestom stretávania sa veriacich 
okolo jedného stola. A keďže do tohto 

spoločenstva patria aj deti, nemožno ich 
z neho vylúčiť. Ak nebudú prichádzať 
do spoločenstva, kým sú v tomto požehna-
nom veku, ako starší si k nemu len ťažko 
nájdu cestu.

Na druhej strane ak dieťa vyrušuje nad 
mieru, teda silno plače, kričí či inak výraz-
ne narušuje charakter tohto spoločenstva, 
je úlohou rodiča sa o neho postarať. Aj 
v chráme platí to známe o slobode: Moja 
sloboda sa končí tam, kde sa začína slobo-
da druhého. Ak sa dieťa správa slobodne 
a nechá iných slobodne prežívať tento 
posvätný okamih, je to v poriadku. Ak však 
dôjde k tomu, že sa správa – ako vy píšete 
– hlučne, rodič ho má utíšiť a urobiť všetko 

preto, aby ostatných nerušilo.
A to často znamená odísť z chrámu. Tým 

sa zdá, že došlo k zneplatneniu liturgie 
pre rodiča. Osobne si myslím, že ak rodič 
nehľadá bočné cesty, ako obísť „povin-
nosť“ byť v chráme, tak sa doň čím skôr 
vráti. A teda takéto prerušenie bohoslužby 
nemožno brať ako porušenie cirkevných 
prikázaní.

Nabudúce možno treba zobrať dieťaťu 
tichú hračku, plyšáka či obľúbený vankúšik 
a navodiť pocit bezpečia a pokoja. Je to 
však individuálne u každého dieťaťa. Treba 
však hľadať cesty, aby sa nik nevylučoval zo 
spoločenstva veriacich pri svätom prestole.

otec Juraj

liStÁREň
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Čo vás priviedlo k fotografii? 
Prečo ste sa fotografovaniu 
začali venovať profesionál-
ne?

Fotografovanie považujem 
predovšetkým za svoj koní-
ček. Prečo som sa mu začala 
venovať profesionálne? Nuž 
ja som to neplánovala, ja som 
len vykročila na dobrodruž-
stvo dôvery k nebeskej Matke, 
ktorú si zvlášť ctím. Ale  pekne 
poporiadku.

Prvé dotyky s fotografova-
ním boli počas štúdia na SZŠ 
v Prešove. Ostalo naozaj len 
pri dotykoch. Po maturite ( 

1976 ) som začala pracovať ako 
zdravotná sestra na prešovskom 
anesteziologicko- resusci-
tačnom oddelení, čo bola pre 
mňa veľmi zaujímavá život-
ná skúsenosť. Bola to práca 
náročná na odbornosť, tech-
nickú zručnosť, psychiku, ale 
i stretávanie sa s faktom smrti 
v každom veku.  V nemocnici 
som si po prvýkrát všimla  aj 
otca arcibiskupa Babjaka, v tom 
čase kaplána, ktorý bol občas 
pozvaný na oddelenie, väčši-
nou tajne, vyspovedať či podať 
pomazanie chorých. V tom čase 
sme sa bližšie nepoznali.

ARO má na svedomí aj 
moje fotografovanie. Dýchacie 
prístroje tam chodil opravo-
vať zamestnanec Chirany už 
nebohý pán Jozef Kožár. Bol to 
zanietený fotograf, ktorý sa rád 
v tomto smere podelil so svoj-
imi skúsenosťami, takže moje 
dotyky s fotografovaním mohli 
pokračovať.

Po narodení prvého syna 
(1980) som od manžela dostala 
peniaze na zlatý prsteň. Keď 
som sa ho neskôr vybrala kúpiť, 
stretla som pred výkladom 
zlatníctva práve pána Kožá-
ra. Po krátkom rozhovore mi 
pošepol, že vo fotopredajni 
práve dostali výborný japonský 
fotoaparát – automat, čo v tom 
čase nebol bežný tovar. 

Prsteň nemám dodnes, zato 
moje tri deti majú zvečnené 
detstvo. Dvakrát som s týmto 
fotoaparátom vyhrala aj fotogra-
fickú súťaž v rámci nemocnice.

V roku 1988 a 1989 Osvetové 
stredisko v Prešove otvorilo 
dvojročnú školu fotografovania 
pod odborným vedením lekto-
rov Dionýza Dugasa a Jaroslava 
Šurkalu. Skončila som ju a niečo 
sa v nej naučila, aj keď prácu 
v zdravotníctve som nepláno-
vala meniť. Život však šiel iným 
smerom. Už v jeseni 1989 som 
vážne ochorela a ďalších 7 rokov 

som sa na fotoaparát ani len 
nepozrela. Následok choroby 
bola invalidita a  odporúčanie 
nepracovať v zdravotníckych 
zariadeniach.  Takže  som sa 
stala žienka domáca.  Nie však 
nadlho. 

Aké boli začiatky?
V roku 1996 som po prvý-

krát navštívila známe pútnické 
miesto Medžugorie predovšet-
kým preto, aby som sa poďa-
kovala, že žijem a že sa môžem 
postarať o rodinu. Dovolila som 
si iba jedinú prosbu: nejakú 
prácu, aby som sa mohla nejako 
realizovať.

Hneď po príchode domov 
som našla v tlači inzerát, že 
ČTK hľadá pre východné 
Slovensko externého fotogra-
fa s vlastnou profesionálnou 
technikou, s novinárskymi 
skúsenosťami, najradšej z Ko-
šíc... Reagovala som naň s tým, 
že nespĺňam ich podmienky, 
ale som doma a mám dosť času. 
Na počudovanie mi obratom 
prišla ponuka na spoluprácu.  
Keby som dopredu vedela, čo 
všetko táto práca obnáša, určite 
sa nehlásim. 

Začiatky boli dosť ťažké. 
Mám síce technické vlohy, ale 
určite musím vyzdvihnúť aj 
veľkú podporu a trpezlivosť 

Zvyčajne má človek len dve oči, no fotografa sprevádza 
ešte jedno. V rukách majstra zachytí a zveční to, čo je veľmi 
prchavé. Má schopnosť veľmi zreteľne pripomenúť radosť 
aj bolesť.  Mária Žarnayová sa po rokoch práce v prešov-
skej nemocnici v roku 1996 vydala na neistú cestu  kariéry 
profesionálneho fotografa. Spolupracovala s agentúrami 
ČTK a ISIFA v Prahe a v súčasnosti je fotografkou na „voľ-
nej nohe“. Mohli ste ju stretnúť v Litmanovej i v Prešove pri 
vyhlásení metropolie, ale aj pri návšteve britskej kráľovnej 
na Slovensku.
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zo strany ČTK,  pomáhali mi, 
vysvetľovali. Popri  kúpe foto-
techniky a samotnom  foto-
grafovaní  bolo treba  zvládnuť 
aj  jazdenie autom po celom 
východe, vyznať sa v spoločen-
skom dianí, vyhľadávať  tipy  
na reportáže, vybaviť akreditá-
cie,  vyvolať doma  farebný film, 
do 2 – 3 hodín doručiť fotografie 
elektronickou cestou do Prahy a  
mnoho ďalších vecí.

Perličkou bolo, že nadriadení 
v ČTK mi neskôr povedali, že 
som u nich prvým veriacim 
zamestnancom, aj keď iba 
externým, pretože do nežnej 
revolúcie tam mohli pracovať 
len ľudia, ktorí prešli prísnym 
ideologickým výberom.  Ja 
som  totiž začala ponúkať aj 
fotografie z cirkevných udalostí, 
ktorým sa dovtedy vyhýbali.   

Za zmienku stojí aj fakt, že 
bodkou za mojou spoluprácou 
s ČTK v roku 2003 bola Cena 
detskej poroty na najvyššej no-
vinárskej česko-slovenskej súťa-
ži Czech press photo (s účasťou 
220 fotografov ) s fotografiou 
z interiéru dreveného kostolíka, 
na ktorej dominuje ikona Božej 
Matky. Považujem to za menší 
zázrak.

Koľko rokov vás sprevádza 
vaše tretie oko?

Ak beriem do úvahy amatér-
ske, tak od narodenia prvého 
syna, teda od roku 1980. Ak 
beriem do úvahy profesionálne, 
tak od leta 1996.

Kedy ste prešli na digitálnu 
fotografiu? Aké sú jej výhody 
a nevýhody?

Pri novinárskej fotografii je 
rozhodujúci čo najkratší čas 
od vyhotovenia fotografií po ich  
doručenie agentúre či iným 
médiám. Digitálna fotografia je 
preto nutnosť. Ak som chcela 
v tejto práci pokračovať, musela 
som reagovať na požiadavky 
nadriadených.  Digitalizácia 
redakcií prebehla okolo roka 
2000.  Fotoaparát Nikon D 
100  stál   vtedy 107 000  korún. 
Našťastie časom  šla kvalita 
zrkadloviek hore, ale ich  cena 
výrazne klesala.

Myslím si, že dnes sa nedá 
hovoriť o nevýhodách. Špičkové 
digitálne fotoaparáty v kombi-
nácii so svetelnými objektívmi 
zvládnu asi všetko. Inou vecou 
je, aké má fotograf príjmy a čo si 
môže dovoliť kúpiť. 

Často fotografujete aj 
rozličné cirkevné podujatia. 
V podstate ste „dvornou 
fotografkou“ Prešovského 
arcibiskupstva a zároveň 
členkou Komisie pre masmé-
diá pri Prešovskom arcibis-
kupstve. Čím vás obohatila 
táto práca? Priniesla nejaké 
nové podnety?

Otec arcibiskup je výrazná 
osobnosť, nemôže neinšpirovať, 
už len tým, aký je dynamický 
a činorodý. Nehovoriac o tom, 

že je duchovným vodcom. 
Otvoril mi možnosť uplatniť 
svoje zábery v publikáciách, 
ktoré postupne arcibiskup-
stvo vydávalo. Najprv to bol 
schematizmus, pre ktorý som 
dokumentačne fotografova-
la všetky kostoly Prešovskej 
archieparchie, potom kniha 
o Katedrále sv. Jána Krstiteľa, 
tri diely turistického sprievodcu 
o drevených chrámoch či iné 
menšie tlačoviny (kalendá-
re, pohľadnice, vstupenky). 
Veľkým duchovným obohate-
ním bolo pre mňa aj nečakané 
pozvanie na púť do Svätej zeme, 
najmä preto, že som o takejto 
ceste sama neuvažovala.

Čo vás v práci profesionálne 
najviac posúva dopredu?

Predovšetkým zaujímavé pra-
covné príležitosti. A, samozrej-
me, spokojnosť objednávateľov.  

Aké úskalia najčastejšie 
prekonávate v súvislosti so 
svojou prácou? 

Fotografie  o pozitívnych  
hodnotách života  sú v ostat-
nom čase prakticky nepredajné. 
Záujem Prahy či Bratislavy o  
reportáže  z východného Slo-
venska  je veľmi obmedzený.

Na ktorý záber ste obzvlášť 
hrdá a ktorej oblasti sa pri 
fotografovaní radšej vyhnete?

Fotografovala som viacero 
svetových osobností, medzi 
nimi Jána Pavla II. či anglickú 
kráľovnú, široké spektrum rôz-
nych domácich udalostí, šport, 

prírodu až po reportáže z naj-
biednejších rómskych osád. Je 
viac fotografií, ktoré sa zvlášť 
vydarili, niektoré boli ocenené 
aj v súťažiach. Nemala som rada 
napríklad hokej. Vyhýbam sa 
bulváru, kriminalite a papara-
covaniu.

Čo vás na fotografovaní 
fascinuje?

Možnosť vložiť do fotografie 
myšlienku, zachytiť neopakova-
teľný moment či zastaviť chvíľu, 
ktorá je zvlášť krásna.

za rozhovor ďakuje  
Dada Kolesárová

snímky (Drevený kostolík,  
najvyššie ocenené foto v roku 

2003; Bitka vrabcov pre vodu): 
Mária Žarnayová
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K prameňom
OZ Stropek; gréckokatolíc-
ka Farnosť sv. Petra a Pavla 
v Stropkove-Bokši a Rád 
svätého Bazila Veľkého pri 
príležitosti Roka kresťan-
skej kultúry, 320. výročia 
synody gréckokatolíckych 
kňazov v Stropkove, 210. 
výročia smrti významného 
baziliána Arsenija Koca-
ka a 620. výročia prvej 
písomnej zmienky o časti 
Stropkova Bokša vás pozýva 
na odborný seminár a osla-
vy prvej písomnej zmienky.

15. október
K prameňu poznania na-
šej viery (odborný seminár  
v kláštore redemptoristov 
v Stropkove)
S príspevkami vystúpia: 
Mgr. Andrej Škoviera, PhD.; 
prof. ThDr. Peter Šturák, 
PhD.; Mons. prof. ICDr. Cy-
ril Vasiľ SJ, PhD.; ThDr. Mi-
lan Lach SJ; ThDr. Peter 
Borza, PhD.; ThDr. Michal 
Hospodár, PhD.; PhDr. Er-
nest Sirochman a ďalší.

16. október
10.00 Ďakovná svätá liturgia 
na Bukovej Hôrke, odhale-
nie pamätnej tabule baziliá-
novi Arsenijovi Kocakovi 
13.00 Svätá liturgia za zo-
snulých – Chrám sv. Petra 
a Pavla v Stropkove-Bokši
14.00 Odovzdávanie pamät-
ných listov pri príležitosti 
osláv 620. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci 
a stretnutie rodákov

17. október
10.00 Prezentácia histórie 
časti Stropkov-Bokša
10.30 Odhalenie a posvä-
tenie pamätnej tabule 
kňazom pôsobiacim vo 
farnosti, posviacka vitráže
10.45 Slávnostná archije-
rejská sv. liturgia slávená 
vladykom Milanom Chau-
turom CSsR
17.00 Kultúrny program: 
Anna Servická a Zbor sv. 
Cyrila a Metoda v Stropkove

-jv

KultúRa
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Rešpektujú médiá v súčasnosti pravdu a dôstojnosť človeka? 
Mali by sme uvažovať o tom, či sú hodnoty rodiny skutočne také 
dôležité, aby si nárokovali na miesto v médiách. Ak áno, aká je situá-
cia v dnešných dňoch? A je dobré odpovedať si na otázku, čo by sme 
mohli urobiť lepšie a aké kroky by sme mali podniknúť. 

Kríza rodiny – celosvetový 
problém
Pre dieťa sa stalo bežné, že 
nepozná svojho otca a žije iba 
so svojou matkou. Toto je osud 
jednej tretiny detí v roz vinutých 
krajinách a v niektorých 
černošských štvrtiach ame-
rických miest čelí podobným 
podmienkam až 80 percent 
detí. Výnimkou je Taliansko, 
kde je neman želských detí 
iba 8 percent, v Grécku sú to 3 
percentá. V západnej Európe 
sa končí rozvodom 40 percent 
manželstiev. Štatistiky doka-
zujú, že v týchto podmienkach 
sa 52 percentám detí ne podarí 
stretnúť svojich otcov.

Ba čo viac, ak aj otcovia 
zostanú so svojimi rodinami, 
často sa vlastným de ťom vôbec 
nevenujú, nechávajú ich pre 
svoje pracovné povinnosti 
a kariéru s matkami, nevraviac 
o možnosti, že sa stanú obeťou 
rôznych sociálnych pato lógií. 
Prieskum v Rakúsku ukazuje, 
že otec trávi so svojimi deťmi 
v priemere pol hodiny denne, 
zatiaľ čo matka najmenej jednu 
hodinu a 45 minút.

Keď je rodina rozvrátená, keď 
sa rodia nemanželské deti, keď 
sa zabúda na morálne hodnoty, 
stále jestvuje bieda, nezamest-
nanosť, vraždy, samovraždy, 
drogová závislosť. Rozvod päť-

krát zvyšuje pravdepodobnosť 
vý chovy dieťaťa s patologickými 
sklonmi. Zmysel pre hodnoty, 
osobnú dôstojnosť a zmysel 
existencie sa vytratili.

Philipe Saint-Marc, fran-
cúzsky humanista, vo svojej 
vynikajúcej knihe Barbarská 
ekonomika ukazu je, že úroveň 
vývoja krajín na severe Európy 
v porovnaní s úrovňou štátov 
na juhu Európy ako napr. Gréc-
ko je trikrát vyššia, no viac rozvi-
nuté štáty zároveň päťkrát viac 
trpia sociálnymi patológiami.

Taktiež uvádza údaje, ktoré 
objasňujú niektoré účinky 
úpadku rodiny ako celku. Vo 
Francúzsku slobodní ľudia, 
ktorí žijú samostatne, skonzu-
mujú trikrát viac alkoholu ako 
zosobášení. Spomedzi tých, 
ktorí spôso bili vážne dopravné 
nehody pod vplyvom alkoholu, 
bolo iba 12 percent hláv rodín 
so zvýšenou hladinou alkoholu, 
32 percent bolo slobodných 
mužov. Podobne je to aj v prí-
pade samovrážd – na 100 000 
obyvateľov je v týchto prípa-
doch 33 ľudí zosobášených, 
72 slobodných. Okrem toho, 
ženatý muž spácha o 50 percent 
menej trestných činov, jeho fy-
zický stav je vyhovujúci a riziko 
srdcovej chyby je trikrát menšie 
ako u slobodného muža.

Prorodinná politika
Je podstatná, pretože bez nej 
nejestvuje žiadna sociálna 
spravodlivosť. V skutočnosti 
prorodinná politika nemá veľa 
spoločného so sociálnou poli-
tikou. Toto musím zdôrazniť. 
Rodina nepotrebu je prídavky, 
samozrejme okrem extrémnych 
situácií. Sociálna politika sa 
snaží oslabiť zlá ako chudoba, 
nezamestnanosť, chorobnosť, 
ale rodina nie je v žiadnom 
prípade zlo! Prorodinná po-
litika neutralizuje nerovnosti 
medzi tými rodinami, ktoré 
prosperujú vďaka bezdetnosti 
a neprispievajú tak k budú-
cej prosperite národa, a tými 
rodinami, ktoré majú deti. Tie 
druhé vytvárajú ľudský kapi-
tál, od ktorého vo veľkej miere 
závisí rast krajiny. Prorodinný 
kvocient je vtedy prostriedkom, 
ktorý do istej miery umožňuje 
redukciu jasnej nespravod livosti 
a jeho hodnota súvisí so spoloč-
nosťou i štátom ako celkom.

Je nevyhnutné položiť si 
otázku: ak odmietnem proro-
dinnú politi ku, aká je alterna-
tíva? Ak hovoríme o investícii 
a peniazoch – je lepšie inves-
tovať v rámci harmonického 
rozvoja s ohľadom na ľudskú 
dôstojnosť alebo minúť pe niaze 
v márnom ex-post boji s tým, 
že výsledkom je rozvrátená 

rodina, drogová závislosť, vraž-
dy a všetky ostatné patológie? 
Je lepšie investovať do rodiny 
alebo minúť peniaze na rozvoj 
politických síl a vytvárať nové 
väzenia prostredníc tvom dosť 
výnosného podniku v Kalifor-
nii? Je lepšie zaručiť dôstojnosť 
matky a otca? Alebo je lepšie sa 
zmieriť so životom v „žalárnej 
spoločnosti“, v ktorej nie sú 
za mrežami iba zločinci, ale aj 
tí, ktorí vlastnia, žijú v uzavre-
tých a strážených getách.

Mohol by nám po môcť 
príklad z Francúzska, kde silné 
rodiny, ako uvádza profesor Le-
caillon, poskytujú podmienky 
na prosperitu. Silná rodina nie-
len účinne funguje, ale súčasne 
vytvára dlhodobo trh, a tým 
zaisťuje ekonomický rast.

Dokonca aj liberálni eko-
nómovia chápu, že progres 
a rozvoj závisí od silnej pozície 
rodiny. Keď De Gaulle presa-
dzoval túto politiku v roku 1944, 
hovorieval, že „ak si chudob-
ný, nemáš inú možnosť, ako 
investovať do rodiny“. Aj vďaka 
tejto vete sa Francúzsko tešilo 
z ohromného ekonomického 
rastu v nasledujúcich troch de-
kádach, pričom začínalo od níz-
kej povojnovej úrovne. A to 
bolo prekvapením pre mnohých 
„učených“ ekonómov.

Rodinné hodnoty sú v sku-
točnosti základné elementy 
našich životov, či už s ohľadom 
na princípy, alebo na ekonómiu 
a úžitok. Dôsledkom toho by 
mali mať v médiách priestor. 
Sú tam vôbec? Všímame si 
ich? Prorodinnná politika 
neznamená nič iné, ako mať 
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v úcte rodinné hodnoty. Mali 
by tvoriť jadro každej ľud skej 
aktivity a byť ohniskom záujmu 
médií. Žurnalista sa zodpovedá 
spoločnosti, ak je cieľ rodiny 
formovať skutočnú a úplnú 
ľudskú bytosť, ktorá sa stane aj 
váženým občanom, potom je 
spojenie medzi média mi a rodi-
nou očividné.

A predsa vieme, že to tak nie 
je. Prečo? Lebo úlohou mno-
hých ľudí v médiách je zarábať 
peniaze. Recipient ich odka-
zu nie je občan alebo ľudská 
osoba, ktorej by mali slúžiť, ale 
konzument samotného média, 
konzument, na ktorého sa za-
meriava ako na zdroj príjmu. No 
my, ľudia z médií, máme určite 
aj dôležitejšiu misiu! Stále mám 
na pamäti slová riaditeľa veľké-
ho francúzskeho denníka, ktorý 
tvrdil, že noviny sú pro duktom 
na predaj. A zároveň ľahostajne 
dodal: „Dnes predávam tento 
produkt, zajtra možno budem 
predávať mydlo.“

Stalo sa to aj vo Varšave, kde 
som počul zástupcu šéfredak-
tora významných varšavských 
novín, ktorých redaktori sa pý-
šili hlbokým idealizmom, ktorý 
ot vorene alebo skôr odporne 
cynicky tvrdil, že jeho prácou 
je zarobiť toľko peňazí, koľko 
sa dá. V týchto podmienkach sa 
stretávame s odmietnutím a nie 
misiou médií. Nie je prekvape-
ním, že stupeň súhlasu a reš-

pektu žurnalistickej aktivity sa 
pohybuje medzi 17 – 18 percen-
tami v Anglicku, Francúzsku 
i Poľsku. Niet divu, že Ján Pavol 
II. musel počas svojej návštevy 
Poľska v roku 1991 po ložiť veľmi 
smutné otázky: Nie sú princípy 
slobody vykorenené z našej 
krajiny zlom zahaleným do roz-
ličných podôb, neboli vyďobané 
rozličnými vtákmi pro pagandy, 
publikácií a programov, ktoré 
sa zahrávajú s našou ľudskou 
slabosťou? A upozornil: nedo-
pusťte, aby sme boli vtiahnutí 
do tejto civilizácie žiadostivosti 
a zneužívania, ktoré živelne 
vyrastá medzi nami, pričom 
využíva výhody masmédií 
a techniky pokušenia.

Je veľmi smutné, že sa 
masmédiá príliš často spájajú 
s touto civi lizáciou žiadostivosti 
a zneužívania. Ak teda máme 
urobiť akékoľvek cen né zlepše-
nie v médiách, musíme zmeniť 
našu súčasnú pseudocivilizáciu. 
Počas dlhšieho pobytu na Har-
vardskej univerzite som na svoje 

veľké prekvapenie zistil, že 
najväčší americkí žurnalisti, 
najslávnejší a najlepšie platení, 
ktorí nás navštívili, sa sťažo-
vali na podmienky masmédií 
v Amerike. Pre Francúza, 
ktorý má veľkú úctu k slávnemu 
Prvému dodatku tejto krajiny 
(ktorý sa týka aj slobody tlače), 
to bol skutočný šok, keď zistil, 
že najoslavovanejšie americké 
mená bedákajú nad situáciou 
svojich médií.

Známy televízny moderátor 
Dan Rather povedal, že „my 
všetci by sme sa mali hanbiť 
za to, čo sme spravili 
a čo sme nespravili, 
hanbiť sa za to, čo 
sme spravili pre 
stav našej profesie, 
nášho profesionál-
neho života a nášho 
vlastné ho života“. 
Jeho kolega z inej 
televízie Ted Koppel 
uviedol ako jeden z mnohých 
príkladov pád Berlínskeho 
múra, historickú udalosť, ktorej 
tri veľké americké televízie 
nevenovali viac vysielacieho 
času ako príbehu Nancy Kerry-
ganovej, kraso korčuliarky, ktorá 
bola prepadnutá priaznivcami 
súperky. Považoval to za dô-
sledok skutočnosti, že trhová 
ekonomika viedla žurnalistiku 
k zaplaveniu silami obchodu. 
Johnny Apple Jr., šéf sídla New 
York Times vo Washingtone, 

zhodnotil situáciu takto: „Stále 
viac a viac sme kontrolovaní 
ľuďmi, ktorí nezdieľajú naše 
hodnoty a myslia si, že to, čo 
robíme, nemá žiadny význam.“

Appleovi je jasné, že ako špi-
navé peniaze nahrádzajú čisté, 
tak sa môže dobrá žurnalistika 
nahradiť zlou. Zaoberáme sa 
niečím, o čom niektorí hovoria 
ako o infotainmente alebo show-
biznifikácii správ. To znamená 
zmes správ a zábavy.

Dámy a páni, v tomto šialen-
stve je systém. Tieto sily nechcú 
kultivovaných občanov, ktorí si 

uvedomujú svoje práva a snažia 
sa dať svojmu životu zmy-
sel. Uprednostňujú rokovanie 
s otupenými konzumentmi, 
ktorí žijú od jednej pseudora-
dosti k druhej.

Takže odmietnutie alebo 
misia? n

Bernard J. Margueritte
(úryvky z prednášky, ktorá 

odznela na 23. medzinárodnom 
kongrese rodiny na Katolíckej 

univerzite v Ružomberku  
5. – 7. septembra 2008)
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Bernard J. Margueritte vyštudoval 
na univerzite Sorbonne latinskú, staro-
grécku a francúzsku literatúru a stredo-
vekú poľsko-latinskú literatúru. Od roku 
1996 do súčasnosti pôsobí v Medzinárod-
nom komunikačnom fóre (International 

Communications Forum), od roku 2001 ako 
predseda. Je ženatý a má dve deti.

Metalová hudba

Jedným z veľmi silných odvetví okul-
tizmu, zameraného najmä mládež, je 

metalová hudba. Existuje mnoho skupín, 
ktoré fascinujú nielen mladých ľudí. Je dô-
ležité uvedomiť si,  že metalová hudba, jej 
texty a obrazy s ňou spojené sú rečou, ktorá 
formuje poslucháčov. Počúvanie takejto 
hudby otvára srdce poslucháča na prija-
tie posolstva, ktoré sa v texte a v hudbe 
nachádza. 

Z veľkej časti metalová hudba vyjad-
ruje vzburu, bolesť, hrôzu, zlo, zúfalstvo, 
neviazanosť... Spúšťa v ľudskom organizme 
na hormonálnej úrovni reakcie, ktoré vedú 
k nárastu agresivity, uvoľneniu nižších váš-

ní, zmenám osobnosti... V prevažnej miere 
je posolstvo metalu pesimistické a naklo-
nené k úcte diabla, čo ostro kontrastuje 
s posolstvom kresťanstva. 

Odborníci hovoria, že pod vplyvom tejto 
hudby dochádza v tele k zvýšenej produk-
cii adrenalínu a endorfínu. To spôsobuje 
podobné príznaky ako užitie drog, nehovo-
riac o závislosti, ktorá tým vzniká!

Počúvaním tohto typu hudby mladý člo-
vek často hľadá únik z reality života alebo 
riešenie svojich problémov.

Jediným riešením pre tvoj život je Ježiš. 
Jeho poslal Boh ako odpoveď na každý 
problém, v ktorom sa nachádzaš. On je 

jediný Spasiteľ a Pán. Ježiš zobral na seba 
naše hriechy, bolesti, strachy a sklamania. 
On napĺňa tvoju prázdnotu, prináša pokoj, 
rieši problémy. 

Prijmi ho. Otvor svoj sluch a svoje srdce 
pre jeho slovo. „Poďte ku mne všetci, ktorí 
sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posil-
ním. Vezmite na seba moje jarmo a učte 
sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srd-
com, a nájdete odpočinok pre svoju dušu. 
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno 
ľahké.“ (Mt 11, 28 – 30) 

Damián Saraka

VaROVaniE
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Ako pripraviť stretko?
Stretnutie má  mať niektoré základ-

né prvky, ktoré sa môžu meniť, kom-
binovať alebo príležitostne vynechať. 
Sú to:

Aklimatizácia – na vytvorenie 
príjemnej atmosféry stretnutia. Môže 
sa použiť pieseň alebo hudba, hra, 
vhodná metóda určená na vzbudenie 
záujmu o tému stretnutia.

Cieľ – určiť ho od začiatku podobne 
ako metodiku, ktorá sa použije.

Modlitba – pripomenúť si, kto je 
ten, ktorý nás tu chce mať, ktorý je te-
raz medzi nami. V modlitbe upriamiť 
vďaky a prosby za práve prežívaný čas 
a to, čo sa udeje. Volať Svätého Du-
cha, nech nás požehná svojimi darmi.

Téma – je vlastným obsahom 
stretnutia, skupina sa k nej vyjadruje 
a prijíma cez ňu posolstvo. Existuje 
veľa spôsobov predstavenia témy – 
hry, aktivity...(o tom neskôr).

Predsavzatie – vedie k premene, 
k polepšeniu. Podnecuje potrebu 
zaviesť do života to, o čom sa hovori-
lo. Má byť konkrétne, hodnotiteľné 
a uskutočniteľné.

Záver, vyhodnotenie a záverečná 
modlitba – výhodou malej skupin-
ky je väčšia  možnosť vzájomných 
kontaktov, pochopenia a vyjadrenia sa 
každého účastníka. V malej skupine 
každý cíti, že sa mu venuje pozornosť.

Dominika Komišaková

18 | slovo mladým

Raz som sa skupiny mla-
dých ľudí opýtal, čo im 
najviac pomáha preko-

návať ťažké životné situácie. 
Vymenovali rôzne hodnoty 
ako rodina, priatelia, partner, 
partnerka, zdravie, dosť peňazí 
na štandardný životný štýl, 
nekonfliktné vzťahy charakte-
ristické dôverou a úprimnosťou, 
dobrí rodičia, Boh, viera, mod-
litba, hlasná hudba (koncerty, 
diskotéky), prechádzka, ciga-
reta, marihuana, pivo, niekto, 
kto vie v danej oblasti poradiť, 
zvieratko, kňaz, denník, odre-
agovanie sa myslením na niečo 
pekné, samota a pod.

Život prináša rôzne bolestivé 
situácie, ktoré už nemálo ľudí 
priviedli do šialenstva, depresií 
či k myšlienke na samovraždu, 
ba aj k samotnej samovražde. 
Uvažoval si, ako by si v nich ob-
stál ty? Čo by mohlo udržať tvoj 
život pevným v nápore búrok 
života, akými sú smrť najbliž-
šieho človeka (mamy, otca, sú-
rodenca, dieťaťa...), bez ktorého 
si teraz nevieš predstaviť život? 
Rozsiahle telesné poškodenie 
ako napr. ochrnutie, vážna cho-
roba, opakovaný nezdar v škole, 
zrada či nevera v partnerskom 
vzťahu, dlhodobá nemožnosť 
zamestnať sa, šikanovanie...

Ježiš raz povedal: Múdry 
muž postavil dom na základe 
pevnej skaly. Keď sa privalili 
silné prírodné živly a oborili sa 
na dom, vďaka pevnému zákla-

du ostal stáť. Iný muž, ktorého 
Ježiš nazýva hlúpym, postavil 
dom na piesku, privalili sa vody, 
prišla búrka a dom sa rozsypal. 
Zostalo z neho iba rumovisko.

Máme možnosť vybrať si, 
čo bude základom, na ktorom 
postavíme svoj život. V závislos-
ti od toho bude náš život pevný 
a v nápore ťažkých situácií 
odolný alebo sa zosypeme.

Hľadáme teda vhodný mate-
riál na základ života. Musí byť 
skutočne pevnou skalou. Nie 
lacnou napodobeninou, ktorá 
síce niečo vydrží, ale ako základ 
neobstojí. Pomôžeme si zozna-
mom hodnôt, ktoré mi vo svojej 
odpovedi poskytla spomínaná 
skupina mladých ľudí. Poď-
me vylučovacou metódou. Je 
ťažké predstaviť si, že vám život 
uštedrí napr. stratu blízkeho 

a vy budete rátať do 10 alebo sa 
zahráte so zvieratkom, alebo 
rozbijete nejakú vec. Po alko-
hole, narkotikách raz vytriez-
viete, no ťažkosť ostáva – nič to 

nerieši. Nehovoriac o tom, že by 
ste vtedy chceli skúsiť myslieť 
na niečo pekné. Všetko sú iba 
akési tlmiče, podobne ako 
peniaze, práca, záľuby... Ďalšou 
skupinou, ktorú musíme objek-
tívne vylúčiť, sú ľudské vzťahy. 
Môže sa stať:

1. Tvoj blízky človek môže 
mať tiež ťažké chvíle a práve, 
keď sa ti rúca svet, ťa nebude 
môcť podržať. Vlastne budete 
dvaja, ktorí potrebujete pevnú 
skalu.

2. Človek ťa môže sklamať, 
zradiť alebo ti jednoducho 
nebude vedieť pomôcť.

3. Človek, ktorého si si po-
stavil ako svoje útočisko, môže 
navždy zmiznúť z tvojho života 
napr. smrťou.

Ostali hodnoty ako viera, 
Boh, modlitba, náboženstvo. 

Keď som sa mladých opýtal, či 
by im v najťažších situáciách 
života bola oporou viera, akú 
žijú, Boh, ako ho poznajú, ich 
odpoveď bola záporná. Verím, 
že bola úprimná. Prečo? Boh sa 
im zdá strašne vzdialený a ná-
boženstvo iba súborom určitých 
praktík. Modlitba v ťažkých 
situáciách by bola len boľavým 
výkrikom a výčitkou Bohu, 
ktorému aj tak nerozumejú. 
Zrejme to bude pre mnohých 
prekvapivé, ale aj tieto hodnoty 
škrtáme ako nevhodný materiál 
nášho života. Totiž v prípade, 
že nie sú vyjadrením úprimné-
ho vzťahu s Bohom, ak sú len 
náboženskými pojmami bez 
spojitosti so životom, nemajú 
pri zdolávaní životných búrok 
silu podržať nás. Ježiš v podo-
benstve povedal, že mužovi, 
ktorý postavil dom na pevnej 
skale, je podobný ten, kto 
počúva jeho slovo a uskutočňuje 
ho. Ide teda o dialóg s Bohom. 
A dialóg je vyjadrením vzťahu. 
Jediným vhodným materiálom, 
ktorý pomohol tisícom ľudí 
obstáť v tlaku životných búrok 
(napr. mučeníci), je živý aktívny 
vzťah s Bohom.

Kto alebo čo je tvojou pevnou 
skalou? n

František Sochovič

anima šKOla

KUPÓN SMAJLÍK Prešov

Hurbanistov 3
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Ohováranie  
– nepotrebná vec!
„Ak si počul neprajné slovo proti blížnemu, nech umrie 
v tebe! Ver mi, neroztrhne ťa.“ (Sir 19, 10)

Dve kolegyne spravili 
nedávno chybu s ne-
gatívnymi dôsledkami 

na mnohých ľudí. Aj na mňa. 
Samozrejme, že som sa zlos-
tila. Pochytil ma „spravodlivý 
hnev“. Po prepuknutí problému 
sa v práci nehovorilo o ničom 
inom a ja som po príchode do-
mov už na to nechcela ani mys-
lieť. Riešenie sa našlo – hocijaký 
hlúpy film v tej chvíli zahatal 
všetky zmysluplné myšlienkové 
pochody. Druhý deň v práci ne-
bol pokojnejší. Ale predsa sa mi 
podarilo sadnúť si so „spriazne-
nou dušou“ ku káve. Nasledoval 
trojhodinový rozhovor plný 
ohovárania, hnevu, zlosti, súdu, 
po ktorom sa mi ľudsky uľavilo. 

Tentoraz som už doma 
nechcela vymeniť modlitbu 
za film. Ale cítila som sa pred 
Pánom dosť hlúpo. O čom mu 
mám hovoriť? Zas to isté, čo 
som hovorila kolegyni? Nemala 
som potrebu to znova opakovať. 
A keď som len tak sedela pred 
Pánom Ježišom, zbadala som 
všetku horkosť hriechu, čo bol 
vo mne: hnevu, tvrdých súdov 
a zlosti. Hriechu, ktorý bol 

ešte posilnený trojhodinovým 
potvrdzovaním mojej „spriaz-
nenej duše“, ktorá sa na túto 
situáciu pozerá tak isto a tiež 
sa hnevá. Našťastie bol predo 
mnou predĺžený víkend. A tak 
som kúsok po kúsku začala celú 
situáciu opisovať Pánovi Ježišo-
vi. Hneď pri rannej modlitbe sa 
mi v mysli vybavila situácia, keď 
biblický Noe ležal nahý v stane. 
Chám videl nahotu otca a vy-
táral to ďalej. Zvyšní dvaja však 
otcovu nahotu taktne zakryli. 
Jasné, že som sa vzpierala. Prečo 
by som mala zakrývať zlyhanie 
svojich kolegýň? Mal by im to 
predsa konečne niekto povedať! 
A mali by znášať aj dôsledky. 
Ale po chvíli mi prišli na um 
ďalšie časti Písma. A potom 
ďalšie.

Po víkende sme sa opäť 
zišli v práci. Po rannej káve 
mi zaklopala na dvere jedna 
z kolegýň, ktorá bojovala nielen 
s vlastným zlyhaním, ale aj s ve-
domím neschopnosti situáciu 
riešiť. „Prosím ťa, vysvetli mi 
ešte raz, kde sa podľa teba stala 
chyba. Ja tomu nerozumiem,“ 
žiadala ma bez ohľadu na svoju 

reputáciu. Na moje vlastné po-
čudovanie som v tej chvíli cítila 
jedinú vec – súcit a potrebu byť 
k nej láskavá. Teda o tom ho-
voril Pán Ježiš, keď mi neustále 
pripomínal 2 Kor 2, 5 – 8. A tak 
som vysvetľovala. A ona nechá-
pala. Trpezlivo som maľovala 
schémy a vymýšľala názorné 
príklady. Zišli sa aj ďalší kole-
govia. Aj oni si prešli svojím 
vlastným bojom v danej situácii. 
Ale zrazu sme sa rozprávali 
o probléme otvorene, pokojne, 

chyby sa nazývali chybami a bez 
ohľadu na podiel viny sa začali 
hľadať možné riešenia.

Ženy vraj nemôžu existovať 
bez ohovárania. Neviem. Moja 
skúsenosť je, že nemôžem 
existovať bez toho, aby som 
trápenie, ktoré je vo mne, nevy-
povedala. Viem však, že mám 
na výber, komu o tom porozprá-
vam ako prvému. Človeku alebo 
Pánovi? n

Lucia 
ilustračná snímka: SXC.hu
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Nechcem bratia, aby ste nevedeli

„Ja som to nevedel“ – to je častá veta 
z bežného života, ktorá sa vyskytuje aj 

v Božom slove. Biblia dobre pozná ľudskú 
nevedomosť. Môže súvisieť s tvrdosťou 
ľudského srdca. Niekedy to však býva aj 
zámerná ignorancia. Apoštol Pavol nás na-
báda: „Nechcem bratia, aby ste nevedeli...“ 
(Rim 1, 13), ktoré znamená: „Bol by som rád, 
aby ste vedeli...“ Nevedomosť má v Písme 
viac morálny než intelektuálny význam.

V Pentateuchu je nevedomosť považova-
ná za poľahčujúcu okolnosť hriešneho ko-

nania. Hriechy, ku ktorým došlo z nevedo-
mosti alebo nedopatrenia, možno odčiniť 
zmiernymi obeťami. (Num 15, 22 – 29)

Aj keď nevedomosť čiastočne ospra-
vedlňuje hriech, ktorý je jej dôsledkom, 
samotnú nevedomosť možno často pova-
žovať za trestuhodnú. Izaiáš prorokuje, že 
ľud pôjde do zajatia pre nevedomosť, jeho 
slávni budú hladovať a jeho zástup zvädne 
od smädu. (5, 13)

Nevedomosť označuje situáciu pohanské-
ho sveta, ktorému sa nedostalo Božie zjave-

nie. V Knihe múdrosti sa píše, že niektorí 
ľudia žijú pod takým silným náporom ne-
vedomosti a v mravnom rozvrate, že strašné 
zlá nazývajú šťastím a pokojom. (14, 22)

V Aténach Pavol hovorí pohanským 
poslucháčom, že Boh odpustil ľuďom dobu, 
keď ešte nemohli správne chápať, a teraz 
zvestuje, aby všetci a všade robili pokánie. 
(Sk 17, 30)

Marica Kipikašová

SlOVO O BiBlii
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Nový  začiatok
Rýchlym krokom vstúpila 

do zborovne. Líca jej ho-
reli od vzrušenia. Sadla 

si na stoličku. „Ja už neviem ako 
ďalej,“ povedala rezignovane. 
Kolegyne len pokrčili plecami. 
Všetci poznajú ten problém – 
neposlušnosť, arogancia žiakov 
na dennom poriadku. Zvlášť 
v  8.B. Tam sú experti. Všet-
kým robí vrásky na tvári Karol.  
V triede chce byť za každú 
cenu stredobodom pozornos-
ti. Telocvikár Milan ironicky 
poznamenal: „Som zvedavý, 
čo ich na tom náboženstve 
učíš.“ Otázka Renátu zaskočila. 
Ani  nevie, ako na ňu reagovať. 
„Ale neber si to tak,“ povedala 
ticho Vierka, „je to dlhodobý 
problém, voči ktorému sme už 
všetci ľahostajní. Musíš sa viac 
vyzbrojiť trpezlivosťou a láskou. 
Začína sa víkend, oddýchni 
si a prídeš na iné myšlien-
ky.“ Zaželali si pekný víkend 
a pomaly sa rozišli. Napriek 
tomu sa Renáta nemohla zbaviť 
pochmúrnych myšlienok. Dnes 
nemá svoj deň. Kolegom by 
mala dávať rady na ich problé-
my a nie sa sťažovať. Učí predsa 
náboženstvo. Mnohí z nich sú 
len formálni kresťania, necho-
dia ani do chrámu. Aké svedec-
tvo vydáva o Bohu?

Cez víkend  ju doma čaká 
upratovanie. A možno stihne aj 
návštevy, ktoré si naplánovala. 
Zo školy priam vyletela, ani 
nepozdravila vrátnikovi. Má zo-
znam vecí, ktoré treba nakúpiť. 
Ponorená do svojich problémov 
si nevšímala náhliacich sa ľudí. 
Niekto pozdravil. 

„Dobrý deň, pani  katechét-
ka.“ 

Obzrela sa – Karol z 8.B. 
„Kam sa tak ponáhľate?“ 
Chcela  mu odvrknúť, aby ne-

provokoval a stratil sa jej z očí. 
Nepovedala však nič, lebo si 
všimla ženu, ktorej niesol tašky. 

„To je moja mama.“  
No konečne, vzdychla si 

Renáta, aspoň jej porozprávam, 
akého má syna.

„Chcem sa s vami poroz-
právať. O synovi. Môžem vás 
pozvať na kávu?“

„Dobre,“ súhlasila Karolova 
mama.

Povedala všetko, čo ju trápilo. 
Sama sa čudovala, kde sa v nej 
zobrala toľká horkosť a zloba 
voči tomu chlapcovi. Mamka 
očividne zosmutnela. Dobre 
chápala, čo jej katechétka 
hovorí.

„Viete,“ začala trasľavým 
hlasom, „mám ešte dve dcéry, 
študujú na stredných školách, 
majú výborne výsledky. Všetko 
je v poriadku, zlaté deti, len 
Karolko,“ vzdychla si.

„Taký ako otec,“ zahľadela sa 
do diaľky, akoby nechcela o tom 
rozprávať. 

„Pred  pol rokom  ma  pre-
pustili z práce, podnik skracho-
val. Chlapec sa chce vyrovnať 
ostatným v škole, mať počítač, 
značkové oblečenie... Finančne 
sme na dne, ledva zaplatíme 
nájom za byt. A to nespomí-
nam  jedlo, ošatenie a ďalšie 
veci. Manžel je nezamestnaný,  
troška porobí a potom... všetko 
dáva na alkohol. Žijeme v zača-
rovanom kruhu.  Ale nestrácam 
nádej, dôverujem Bohu, že nás 
neopustí. Mám veľkú dôveru 

v  Presvätú Bohorodičku, že 
zachráni  našu rodinu.“

Vtedy si Renáta uvedomila 
pravdu o sebe. Reálne sa pozrela 
na svoj život. Jednoduchá žena 
má veľké problémy v rodine, ale 
aj veľkú  dôveru v Božiu pomoc! 
A ona?!

Zrušila všetky naplánované 
návštevy. Chce sa zastaviť, bi-
lancovať, obzrieť sa. Ale hlavne 
si nájsť čas na Boha. Vynorili sa 
jej telocvikárove slová: „Čo ich 
tam len učíš?“ Znova zalisto-
vala v učebniciach a objavila 
nádherné veci.  Čo len jej chce 
Boh cez tieto udalosti povedať? 
Uvažovala dlho do noci. V ne-
deľu bola na liturgii a rozhodla 
sa ísť na spoveď. Celú nedeľu 
zasa presedela nad učebnicami. 

Pomaly sa v nej rodilo nové  
rozhodnutie – intenzívnejšie 
prežívať udalosti, o ktorých 
bude na hodinách hovoriť. Roz-
hodla sa byť verná každodennej  
modlitbe a modliť sa za svojich 
žiakov aj kolegov.

Začiatok nového týždňa sa 
pre Renátu stáva novou príleži-
tosťou vydať svedectvo o Bohu. 
Hneď po prebudení pozýva 
Ježiša do nového dňa, aby bol 
Pánom nad  každou situáciou, 
ktorú bude prežívať. V ponde-
lok kráča do školy so zvláštnym 
pokojom. Na stránky svojho 
kalendára začína písať o novom 
dobrodružstve s Bohom. n

Ján Karas
ilustračná snímka:  

SXC.hu
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Čo za to?
Anička nastúpila do škôlky 
a bála sa, že nebude mať 
kamarátky. Dlho rozmýšľala, 
akým spôsobom si ich nájde. 
Vošla do šatne, kde mala 
v skrinke schované cukríky. 
Vošla s nimi do triedy a začala  
ich rozdávať deťom. Keď boli 
cukríky porozdávané, prišla 
za kamarátkou, ktorej dala 

najviac cukríkov, a hovorí jej: 
„Poď sa so mnou hrať!“ No 
kamarátka si to medzitým 
rozmyslela a nešla. Rozčúlená 
Anička sa ohradila: „Ale veď 
som ti dala cukrík!“ No ona 
odvetila: „Ale ja som už cukrík 
zjedla.“

Láska sa nedá kúpiť.
Helena Krenická

slovo   21 | 2010



katechéza | 21

Dostane, kto neprosí
V Izraeli je len jediná rieka – Jordán, ktorá sotva zabezpečí dosť 
vlahy pre celú zem. Úroda a hojnosť plodov teda v plnej miere závisia 
od dažďa a rosy, ktoré prichádzajú „zhora“. V dnešnej priemyselnej 
dobe sa pred hladom vieme zabezpečiť aj napriek zlej úrode a plná 
závislosť od Boha sa stráca. Ak sa však zamyslíme nad „hojnosťou“ 
hlbšie, zistíme, že to nie je celkom tak. 

Pri slovách hojnosť 
a pokojné časy si väčšina 
predstaví množstvo vecí, 

peňazí, možností užívať si 
život bez námahy či práce. Ak 
budeme dôslední, zbadáme, že 
koreňom našich predstáv je žia-
dostivosť, márnivosť, lenivosť 
a pohodlnosť, teda hriech. Hoci 
vlastniť veci a tešiť sa z toho, čo 
pre nás Boh stvoril, je dobré. 
A Boh nám to praje. Poplietla 
som vás? Tak poďme po po-
riadku.

Všetko, čo Boh stvoril, je 
dobré. Dal to do užívania 
človeku, aby nad tým vládol 
a tešil sa z toho. Lenže hriech 
ublížil najvzácnejšiemu, čo 
človek mal. Celé biblické dejiny 
sú príbehom boja o ľudskú 
dušu, pričom v tomto boji platí 
Boží Syn cenu svojho života. 
A „hoci bol bohatý, stal sa pre 
vás chudobným, aby ste sa vy 
jeho chudobou obohatili“ (2 
Kor 8, 9). Narodí sa v chudob-
nej rodine a neskôr sa zrieka 
aj vlastného príbytku. Jeho 

život sa končí akoby zlyhaním 
v opustenosti na kríži. Tým 
ukazuje jasne, čo hodnotu 
má a čo nie. Ježiš mohol prísť 
na tento svet v čase moderných 
technológií, čo by uľahčilo jeho 
misiu. Nechcel to. Dokázal žiť 
bez hmotných vymožeností. 
Kvôli mojej duši sa zrieka 
všetkého, aj chvály, úspechu 
a vlastného života. Prečo? 
Lebo mi tak umožní veľmi 
úzke spoločenstvo s ním. Nie 
je to len taký hocijaký vzťah, 
keď o Bohu viem, že je, alebo 
že s ním tu a tam prehodím 
pár slov. Ježiš sa postaral o to, 
aby som si mohla užívať jeho 
blízkosť so všetkými vymože-
nosťami, ktoré si môže dovoliť 
darovať milovanému všemo-
húci Boh. A to už tu na zemi. 
Neruší dar, ktorý dal Adamovi 
v raji. Celá zem s jej pôžitkami 
patrí aj naďalej človeku. Ale 
užívať si ju správne a naplno 
môže len ten, kto hľadá „najprv 
Božie kráľovstvo“. Len tomu 
bude „všetko pridané“.

A v tom je jeden háčik. 
Neraz rozmýšľame ako dieťa, 
ktoré si povie: „Najprv musím 
upratať a potom budem môcť 
pozerať rozprávku“. Čiže naj-
prv musím urobiť niečo, čo sa 
mi veľmi nechce, lebo potom 
už dostanem to, po čom túžim. 
Najprv musím urobiť to, čo 
sa odo mňa ako od kresťana 
žiada, a potom dostanem aj 
šťastný život. Toto nefunguje. 
Čítala som nedávno o tom, 
prečo Mojžiš vyvádzal ľudí 
z Egypta. Nešlo mu o to, aby 
ich voviedol do zasľúbenej 
zeme, ktorá oplýva mliekom 
a medom. Faraónovi neustále 
opakoval výzvu, aby prepustil 
ľud, aby mohol ísť uctievať 
Boha na púšti. Po prejdení 
Červeného mora nejdú ku 
Kanaánu. Smerujú k Horebu. 
K stretnutiu s Bohom. Vie-
me, že ľud odmietol vystúpiť 
na horu a stretnúť sa s Pánom. 
A tento ľud potom nevošiel 
ani do Kanaánu. Počas celého 
putovania židia hundrú, že 

materiálne podmienky sú 
chabé, a putovanie ich baví len 
pre prísľub o zasľúbenej zemi. 
Nechcú vystúpiť na vrch, lebo 
zoči-voči Božej svätosti by mu-
seli žiť inak. Nestoja o Boha, 
chcú Kanaán, chcú sa mať 
dobre. A ak „mať sa dobre“ je 
nevyhnutne spojené s Bohom, 
tak mu pokojne dajú svoj život. 
Ak sa inak do Kanaánu nedá 
dôjsť, tak pôjdu s ním a odtr-
pia si všetky jeho požiadavky. 
Kvôli sebe a vlastnej žiadosti-
vosti.

O čo ide tebe? Naozaj o Božie 
kráľovstvo? Je normálne, že sa 
chceš mať dobre. Ale zaujíma 
ťa, čo má na srdci on, čo ti chce 
povedať a čo chce s tebou zažiť? 
Ak hľadáš hojnosť kvôli sebe, 
nedosiahneš ju. Vždy budeš 
nanovo zažívať núdzu. Dosiah-
neš niečo, ale o chvíľu už budeš 
chcieť iné. A vytúžené konečné 
naplnenie nepríde. Ak hľadáš 
Božiu blízkosť, jeho samého, 
dostaneš nadmieru hojnosti 
v každej oblasti – vo vzťahoch, 
v úspechu, v materiálnych 
veciach, financiách a všetkom 
ostatnom ako pridanú hodno-
tu. Vtedy dosiahneš, o čo požia-
daš, lebo tvoje čisté srdce bude 
žiadať dobré veci. Ak budeš 
najprv hľadať Božiu blízkosť, 
nájdeš v jeho prítomnosti viac, 
ako dúfaš. n

Valéria Juríčková

Prepodobný Hilarion Veľký

Hilarion Veľký sa narodil v roku 288 
v Tabote v Sýrii. V školách v Alexan-

drii spoznal kresťanstvo a dal sa pokrstiť. 
Bol žiakom svätého Antona. Pochádzal zo 
zámožnej rodiny a po smrti rodičov rozdal 
dedičstvo chudobným. Odišiel na púšť pri 
Majume neďaleko Gazy. Žil veľmi striedmo. 
Jedol len raz denne, a to večer niekoľko fíg. 
Keď ho trápila telesná žiadostivosť, bojoval 
s ňou ešte prísnejším pôstom. 

Povesť o Hilarionovi sa rozšírila po celej 
krajine. Začali k nemu prúdiť zástupy ľudí. 

Mnohí z nich sa stali jeho žiakmi.
Raz k svätcovi prišiel vojak, ktorý bol 

posadnutý zlým duchom. Vojak bol Hila-
rionom uzdravený. Chcel mu za to dať 10 
libier zlata. Pustovník dar neprijal a podal 
vojakovi jačmenný chlieb so slovami: „Kto 
je takýto chlieb, pokladá zlato za smeti“.

Pretože návštevy ľudu svätca zaťažovali, 
odišiel so štyridsiatimi mníchmi na iné 
miesto. Odtiaľ sa vybral aj na návštevu 
k svätému Antonovi. Pri tomto stretnu-
tí mu abba Anton povedal: „Vitaj, fakľa 

zobúdzajúca deň.“ Abba Hilarion povedal: 
„Pokoj s tebou, maják dávajúci svetlo celé-
mu svetu.“ 

Abba Hilarion však ani na novom mieste 
nenašiel  pokoj, preto odišiel na Sicíliu. Aj 
tam uzdravil posadnutého človeka a začal 
byť vyhľadávaný. Odtiaľ odišiel do Dalmá-
cie, potom na Cyprus, kde konečne našiel 
samotu. Zomrel pokojne okolo roku 372.

Jozef Gača

zO žiVOta SVätých
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PONDELOK 11. október
Apoštol Filip, diakon 

Čítania: Flp 4, 10 – 23, zač. 248; Lk 7, 36 – 
50, zač. 33 (rad.); Sk 8, 26 – 39, zač. 20; Lk 
10, 1 – 15, zač. 50 (Filipovi)

... začala mu slzami máčať nohy... (Lk 7, 
38)

Stretol som na ulici žobráka, ktorý ma prosil 
o peniaze. Ponáhľal som sa a tak, aby som 
sa vyhol jeho nacvičenej reči, vylovil som pár 
mincí a doslova som mu ich vhodil do na-
stavenej ruky. Podvedome som sa ho štítil. 
Nechcel som sa ho ani dotknúť, iba uspokojiť 
svedomie peňažným darom. Aj farizej pozval 
Ježiša, aby s ním stoloval, ale len hriešnica 
sa neprestala dotýkať jeho nôh, umývať ich 
slzami a natierať voňavým olejom.

Liturgia: Každodenné antifóny a menlivé 
časti z pondelka alebo predobrazujúce 
antifóny, blaženstvá a menlivé časti Filipovi. 
(HS: 154/286; PZ: 108/258; HP: 109/271)

UTOROK 12. október
Mučeníci Probus a spol.

Čítania: Flp 1, 1 – 2. 7 – 11, zač. 249; Lk 8, 1 – 
3, zač. 34 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 21, 
12 – 19, zač. 106 (muč.)

Potom chodil po mestách a dedinách, 
kázal a hlásal evanjelium o Božom krá-
ľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, 
ktoré uzdravil... (Lk 8, 1 – 2a)

Keď ťa Pán uzdraví a dá ti milosť vidieť veľké 
veci v živote, nezabúdaj, že potom len v na-
sledovaní Ježiša a v službe jemu je tvoj pokoj 
a radosť. Uzdravené ženy sa nevrátili späť 
domov, do starých koľají, ale nasledovali 
Ježiša, lebo v tom našli zmysel svojho života.

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

STREDA 13. október
Mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika 

Čítania: Flp 1, 18 – 23, zač. 251; Lk 8, 22 – 
25, zač. 37

Kde je vaša viera? (Lk 8, 25)

Zvláštne, učeníci sa na Ježiša obrátili s na-
liehavou prosbou a on sa s výčitkou pýtal 
na ich vieru. Prečo? Lebo dokonca ani keď 
uvideli zázrak utíšenia búrky, neuverili, že 
pred nimi stojí Boží Syn. „Čo myslíš, kto je 
to?“ pýtali sa sami seba. Keď Boha prosíme 
o niečo v našom živote, veríme, že to môže 
spraviť? Alebo je Boh len jednou z možností 
na zozname toho, čo všetko treba skúsiť?

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

ŠTVRTOK 14. október
Prepodobná Paraskeva Trnovská

Čítania: Kol 1, 24 – 29, zač. 252; Lk 9, 7 – 11, 
zač. 41 (rad.); Gal 3, 23 – 29, zač. 208; Mt 25, 
1 – 13, zač. 104 (prep.)

A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. 
Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také 
veci?“ (Lk 9, 9)

Smrť nemôže prekaziť Božie plány. Aj keď 
mal Herodes na zemi veľkú moc, nikdy 
nemohla prevýšiť moc Božiu. Aj keď dal sťať 
Jána, nemohol umlčať pravdu o svojom živo-
te. Boh aj v tvojom živote víťazí nad tvojím 
hriechom, pretože smrť už nemá moc. Veríš 
tomu alebo potrebuješ dôkaz ako Herodes, 
ktorý si chcel overiť, či je to Ján, ktorého dal 
sťať?

Liturgia: Každodenné antifóny a menli-
vé časti zo štvrtka alebo predobrazujúce 
antifóny, blaženstvá a menlivé časti prep. 
Paraskeve. (HS: 157/288; PZ: 112/260; HP: 
113/273)

PIATOK 15. október
Prepodobný Eutymios Nový

Čítania: Kol 2, 1 – 7, zač. 253; Lk 9, 12b – 
18a, zač. 42

On im povedal: „Vy im dajte jesť!“ (Lk 9, 
13)

„Vy im dajte jesť. Nemáme...“ Ježiš dnes 
uvádza svojich apoštolov do pravdy, aby si 
uvedomili, že bez neho nie sú schopní urobiť 
nič. Akákoľvek snaha človeka konať niečo 
v živote bez Boha sa skončí fiaskom. Môžu 
existovať všelijaké finančné valy a pôžičky, 
kde niet Boha, niet budúcnosti.

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

SOBOTA 16. október
Mučeník Longín Stotník

Čítania: 2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174; Lk 6, 1 – 
10, zač. 22 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; 
Mt 27, 33 – 54, zač. 113 (sv.)

Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, 
zachrániť život, alebo zničiť? (Lk 6, 9)

Nedeľa sa stala pre niektorých ľudí až takou 
posvätnou, že nenavštívia ani chrám, aby 
neprešli väčšiu vzdialenosť, ako prikazuje 
ich vlastný výklad zákona. Pre niekto-
rých z tých, čo prídu do chrámu, však nie 
je dôvodom, aby aspoň vtedy nestriehli 
na správanie ostatných, aby ich mali z čoho 
„obžalovať“.

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

NEDEĽA 17. október
21. nedeľa po Päťdesiatnici. Prorok 
Ozeáš. Pamiatka svätého siedmeho 
všeobecného snemu

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

Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. (Lk 
8, 5)

Aktuálnosť Božieho slova je zrejmá aj z toh-
to podobenstva. Jednotlivé ťažkosti, ktoré 
sú popisované pri siatí, trefne vystihujú aj 
problémy dnešných ľudí. 
Poďme sa pozrieť bližšie na jednotlivé časti 
textu. Semeno, ktoré dopadá na okraj cesty, 
sú tí, čo počúvajú, ale prichádza diabol 
a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili. 
Tu je jasne znázornené, že ak slovo nenájde 
priestor v našom srdci, ak ho neprijmeme 
s vierou, potom existuje nebezpečenstvo, že 
ho posunieme len do oblasti rozumu a vtedy 
neprinesie očakávanú úrodu. Toto nebezpe-
čenstvo hrozí vtedy, keď sa človek pokúša 
vnímať Sväté písmo len ako nejaký historic-
ký text, keď sa pokúsi vysvetľovať zázraky 
len racionálne. 
Druhé nebezpečenstvo hrozí u ľudí, ktorí 
s radosťou prijímajú slovo, ale skala, na kto-
rej vzíde, nie je dostatočným miestom, kde 
by mohlo rásť, mocnieť a prinášať úrodu. 
Tu Ježiš sám popisuje problém: „Na skale, 
to sú tí, čo... veria len na čas a v čase skúšky 
odpadajú“. Práve v dnešnej dobe môže-
me vidieť ľudí, ktorí si pletú náboženstvo 
s modloslužbou. Síce radostne prijmú zvesť, 
že Boh je riešením ich problémov, ale keď ne-
vidia okamžitý výsledok, zanevrú na slovo, 
na Boha. 
A tretím veľkým nebezpečím je, keď sa 
človek nechá spútať svojou telesnosťou, či 
už v podobe bohatstva, telesnosti, alebo 
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aj starostí, ktoré uberajú na pokoji, lebo 
človek všetko vníma len cez svoje pripú-
tanie sa k zemi. A to mu bráni vzhliadnuť 
k nebesiam. 
Staňme sa otvoreným a úrodným miestom 
cez dobré a šľachetné srdce, ktoré nám dá 
jedine Boh.

Liturgia: Hlas 4. Evanjelium na utierni de-
siate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. 
Tropár hlasu, Sláva, kondák hlasu, I teraz 
podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričas-
ten hlasu. (HS: 146; PZ: 100; HP: 101)

PONDELOK 18. október
Apoštol a evanjelista Lukáš

Čítania: Kol 4, 5 – 9. 14. 18, zač. 260b; Lk 
10, 16 – 21, zač. 51a (rad.); Kol 2, 13 – 20, zač. 
255; Lk 9, 18 – 22, zač. 43 (apošt.) 

Syn človeka musí mnoho trpieť... (Lk 9, 
22)

Mladých ľudí aj v dnešnej dobe priťahujú 
príklady rebelov, ktorí sa vzopreli systému. 
Z toho potom často pramení aj zbožšťovanie 
týchto idolov. Aj mnohí súčasníci vnímali 
Ježiša ako rebela, ale keď ho videli na kríži, 
odvrátili sa. Preto Ježiš práve svojim apošto-
lom často hovoril o svojom utrpení a smrti, 
aby neostalo len pri vonkajšom pohľade. Aby 
nevnímali len človeka, ktorý dokáže robiť 
zázraky, ale aby vierou prijali podstatu, že 
on je Boží Mesiáš.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti Lukášovi.(HS: 289; 
PZ: 262; HP: 275)

UTOROK 19. október
Prorok Joel 

Čítania: Kol 2, 20 – 3, 3,zač. 256; Lk 9, 23 – 
27, zač. 44 (rad.); Gal 5,22 – 6,2, zač. 213; Mt 
11, 27 – 30, zač. 43 alebo Lk 6, 17 – 23, zač. 
24 (prep.)

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám 
seba, vezme každý deň svoj kríž a nasle-
duje ma. (Lk 9, 23)

Možno jedny z najznámejších slov. Dobre 
ich poznáme. No možno aj jedny z najme-
nej pochopených a zrealizovaných výrokov 
v našom živote. Pomenuj jasne svoj kríž. 
Vezmi ho. Objím ho a pocítiš príjemnosť 
jarma a ľahkosť bremena. Urob to každý deň 
a pocítiš pokoj, ktorý vie dať len Boh.

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

STREDA 20. október
Veľkomučeník Artemios

Čítania: Kol 3, 17 – 4, 1, zač. 259; Lk 9, 44 – 

50, zač. 47 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Jn 
15,17 – 16,2, zač. 52 (sv.)

Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je 
veľký. (Lk 9, 48)

Učeníci sa Ježiša báli spýtať na slovo 
o utrpení, keď vravel, že Syn človeka bude 
vydaný do rúk ľudí. Určite im napadlo, čo 
bude s nimi. Máš strach z pravdy, ktorú ti 
povie Ježiš o tvojom živote? Bojíš sa o svoju 
budúcnosť? Aké obavy ešte napĺňajú tvoj 
život? Ježiš dnes stavia do stredu malé dieťa, 
aby ťa uistil, že aj keď budeš v očiach tohto 
sveta bezvýznamný a maličký, môžeš byť 
veľký v očiach nášho Boha.

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

ŠTVRTOK 21. október
Prepodobný Hilárion Veľký

Čítania: Kol 4, 2 – 9, zač. 260; Lk 9, 49 – 
56, zač. 48a (rad.); 2 Kor 9, 6 – 11, zač. 188; 
Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (sv.)

Bránili sme mu to, veď nechodí s nami. 
(Lk 9, 49)

Ako často zažívaš „spravodlivý“ hnev vo 
vzťahu k blížnym, keď dáš priechod len svo-
jim emóciám, keď nechceš pripustiť názor 
toho druhého? A nechápeš, keď ťa v tom 
tvoj Boh nepodporí. Na ceste do Jeruzalema, 
toho nebeského, ešte mnohokrát zažiješ, 
že Boh ti nastaví zrkadlo, aby si sa uvidel 
v pravom svetle.

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

PIATOK 22. október
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca

Čítania: Kol 4, 10 – 18, zač. 261; Lk 10, 1 – 15, 
zač. 50 (rad.); Hebr 7,26 – 8,2, zač. 318; Jn 
10, 9 – 16, zač. 36 (Aberkiovi) 

Preto proste Pána žatvy, aby poslal ro-
botníkov na svoju žatvu! (Lk 10, 2)

Toto slovo je často spájané len s duchovným 
povolaním. No podľa mňa je aj slovom, kto-
ré hovorí o poslaní každého z nás – aby sme 
sa stali ohlasovateľmi Božieho kráľovstva. 
Prosme Pána žatvy, aby nám ukázal svoj 
zámer s naším životom.

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

SOBOTA 23. október
Apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat

Čítania: 2 Kor 5, 1 – 10a, zač. 178; Lk 7, 1b – 
10, zač. 29 (rad.); Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Mt 

13, 54 – 58, zač. 56 (apošt.)

A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu 
našli zdravého. (Lk 7, 10)

Ty ležíš chorý na posteli svojich slabostí 
a hriechu, ale je tu tvoj Pán. On ti ako jediný 
sprostredkuje zdravie. Práve jeho poslušnos-
ťou Otcovi na kríži ti prejavuje službu, akú 
dnes ukázal stotník, keď prosil za zdravie 
svojho sluhu. Takú cenu máme ako sluho-
via, či skôr synovia – dedičia v očiach nášho 
Pána.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti Jakubovi.(HS: 291; 
PZ: 263; HP: 276)

NEDEĽA 24. október
22. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeník 
Aretas a spol.

Čítania: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Lk 16, 19 – 
31, zač. 83 (rad.); Hebr 11,33 – 12,2a, zač. 330; 
Mt 10, 32 – 36. 11, 1, zač. 38 (sv.)

Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák menom 
Lazár... (Lk 16, 20)

Bol ten bohatý, ktorý ani nemal v tomto 
podobenstve meno, naozaj taký zlý? Veď 
predsa neodohnal Lazára spred svojej brány! 
V čom teda spočívalo jeho zatratenie? 
V pasivite. Neurobil nič, čím by dal najavo 
spolupatričnosť s Lazárom. Neublížil mu, 
ale ani mu nepomohol. Na zemi nepotrebo-
val vedieť meno chudáka ani ho nevnímal, 
ale vo veľkých mukách vyslovil jeho meno. 
Keďže Písmo neuvádza meno boháča, môže 
si každý z nás na to miesto doplniť svoje 
meno. Všetci máme pri dverách svojho 
domu konkrétneho „Lazára“. Teraz ho ani 
nechceme pomenovať, nechávame ho napo-
spas osudu, vyhýbame sa mu, lebo je „plný 
vredov“ a nie je podľa našich predstáv. A prá-
ve na tomto mieste máme prijať varovanie 
boháča, ktorý prosí Abraháma, aby poslal 
Lazára na zem, aby jeho bratia uverili. 
Tú priepasť, ktorú spomínal Abrahám, na-
ozaj nikto nemohol prekročiť. Iba Boh mal 
tú moc. Preto nám poslal svojho Syna a on 
vstal z mŕtvych, aby sme uverili a nemuseli 
znášať útrapy pekla. 
Skúsme sa aj v dnešný deň rozhliadnuť a dať 
meno človeku, ktorý je odkázaný na našu 
pomoc. Nech nás utrpenie našich blížnych 
nenechá ľahostajnými.

Liturgia: Hlas 5. Evanjelium na utierni 
jedenáste. Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár hlasu, Sláva, kondák hlasu, 
I teraz podľa predpisu. Prokimen, aleluja 
a pričasten hlasu. (HS: 148; PZ: 101; HP: 102)

Martin Chudík
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Kristus Veľkňaz
Ikonografia Krista Veľkňaza 

sa po prvýkrát objavuje v 15. 
storočí po páde Konštan-

tínopola. Jestvuje v dvoch 
spôsoboch prevedenia. Prvým 
typom je zobrazenie Krista se-
diaceho na tróne so žehnajúcou 
pravicou a otvorenou knihou, 
ktorú pridržiava ľavicou opre-
tou o ľavé koleno. Iný oproti 
ikonám Pantokratora či ikonám 
Krista na tróne je biskupský 
odev Krista: stichar, sakos často 
zdobený krížikmi umiestnený-
mi v kruhoch, omofor a mitra. 
Niekedy aj biskupské žezlo.

Pri popise takého typu ikony 
nechýba jej pomenovanie, kde 
je naľavo od nimbu Krista nápis 
Kráľ kráľov a napravo Veľký 
veľkňaz. Druhým spôsobom 
zobrazenia je zobrazenie po-
dobné predchádzajúcemu, len 
s tým rozdielom, že Kristus je 
zobrazený po pás, bez trónu a je 
odetý do biskupských rúch.

Obsah ikony Krista Veľkňa-
za a jej objasnenie sa opiera 
najmä o List sv. apoštola Pavla 
Hebrejom, v ktorom sa najmä 
od 3. do 10. kapitoly poukazuje 

na obraz Krista ako Veľkňaza. 
Kristova služba vychádza zo 
všeobecného Božieho plánu 
starostlivosti o spásu človeka. 
Tak ako každý kňaz, aj on pri-
náša vykupiteľskú obetu Otcovi 
za hriechy ľudstva, ale s tým 
rozdielom, že tou obetou je on 
sám: „Ty sám ich prinášaš a si 
prinášaný, ty ich prijímaš a sám 
si rozdávaný“. Takto sa modlí 
kňaz modlitbu pred prená-
šaním obetných darov počas 
spevu Cherubínskej piesne. 
Kristus sa pred Bohom prihová-
ra za všetkých ľudí a vystupuje 
spomedzi nich ako Najvyšší 
Veľkňaz. Pritom nie on sám si 
prisvojil slávu byť Najvyšším 
Veľkňazom, ale ten, kto mu po-
vedal: „Ty si môj Syn, ja som ťa 
dnes splodil“ (Hebr 5, 5). „Preto 
svätí bratia, účastníci nebeské-
ho povolania, hľaďte na Ježiša, 
apoštola a veľkňaza nášho 
vyznania. On je verný tomu, 
ktorý ho ustanovil...“ (3, 1 – 2) 
„Keďže teda máme vznešeného 
veľkňaza, ktorý prenikol nebe-
sia, Ježiša, Božieho Syna, držme 
sa svojho vyznania. Veď nemá-

me veľkňaza, ktorý by 
nemohol cítiť s našimi 
slabosťami; veď bol 
podobne skúšaný vo 
všetkom okrem hrie-
chu.“ (4, 14 – 15) „Lebo 
každý veľkňaz, vybratý 
spomedzi ľudí, je usta-
novený pre ľudí, aby 
ich zastupoval pred 
Bohom, aby prinášal 
dary a obety za hriechy 
a mohol mať súcit 
s nevedomými a blú-
diacimi, pretože aj 
sám podlieha slabosti. 
A kvôli nej musí pri-
nášať obety za hrie-
chy, tak za ľud, ako aj za seba 
samého. Ale túto hodnosť si nik 
nemôže prisvojiť sám, len ten, 
koho povoláva Boh tak ako Áro-
na. Tak ani Kristus sa neoslávil 
sám, keď sa stal veľkňazom, ale 
ten, ktorý mu povedal: Ty si môj 
syn, ja som ťa dnes splodil; ako 
aj na inom mieste hovorí: Ty si 
kňaz naveky podľa radu Melchi-
zedechovho.“ (5, 1 – 6) „Každý 
kňaz koná denne bohoslužbu 
a veľa ráz prináša tie isté obety, 

ktoré nikdy nemôžu odstrániť 
hriechy. No tento priniesol je-
dinú obetu za hriechy a navždy 
zasadol po Božej pravici. A teraz 
už čaká, kým mu nebudú jeho 
nepriatelia položení ako pod-
nožka  pod nohy. Lebo jedinou 
obetou navždy zdokonalil tých, 
čo sa posväcujú.“ (10, 11 – 14) n

Milan Gábor
ilustračná snímka:  

www.laparoledivine.com

KNIHA: Štefan Ištvaník CSsR 
– Modlitba sv. ruženca

(A6, 296 strán, 3,30 eur) 
V októbri si chceme s väč-
šou vrúcnosťou a horli-
vosťou uctiť Pannu Máriu 
modlitbou ruženca. 
Ponúkame vám už druhé 
rozšírené vydanie knihy 
Modlitba sv. ruženca. V úvode je predstave-
ná história vzniku tejto krásnej mariánskej 
modlitby. Potom autor podáva jednoduché, 
ale veľmi krásne úvahy o všetkých tajom-
stvách ruženca. Každá časť ruženca obsahu-
je osem osobitných zamyslení nad daným 
tajomstvom. Nestačí iba recitovať jednotlivé 
„Raduj sa, Bohorodička“, ale treba rozjí-
mať o udalosti, ktorú nám dané tajomstvo 
predstavuje. V ruženci rozjímame o tajom-
stvách života Ježiša Krista pod vedením tej, 
ktorá ho najviac milovala a najdokonalejšie 
nasledovala – pod vedením Panny Márie, 
jeho Matky.

FILM:  
Dear John – Milý John

Film o veľkej láske, ktorá 
sa snaží prekonať čas aj 
diaľku. Asi tak by sme 
mohli charakterizovať 
film Milý John. John je 
vojakom, ktorý nasadzuje 
svoj život vo vojne v Iraku. 
Na dovolenke stretne 
lásku svojich snov, života, túžob... Dilema 
je na svete. Vrátiť sa alebo ostať a tvoriť si 
budúcnosť? Film akoby na prvý pohľad 
predstavoval klasické romantické filmové 
klišé, ale opak je pravdou. Film vyzerá ako 
tradičný príbeh lásky Rómea a Júlie, no 
tu musí láska odolávať času a odlúčeniu. 
Skvelé výkony hercov vytvárajú obraz lásky 
trápenej vojnou v súčasnej dobe. Vydrží 
láska? Vydrží človek? Vydrží život? Pozrite 
si tento dojímavý film, ktorý poodhalí 
srdcia a pocity čistých túžob.

Lukáš Petruš

HUDBA: Since October – 
Life, Scars, Apologies

Pred pár mesiacmi 
vyšiel prvý štúdiový 
album skupiny Since 
October (Od októbra) 
s názvom Life, Scars, 
Apologies (Život, jazvy, 
ospravedlnenia). Táto skupina je jednou 
z tých, ktoré vzišli z obrátenia jej členov. 
Nenechajte sa preto zmiasť ich jemne 
extravagantným výzorom, ktorý je pozo-
statkom ich minulého života. Aj ich nový 
album už samotným názvom napovedá, že 
je nasmerovaný na obrátenie. Ich tzv. ak-
tívny rock je dopĺňaný textami opisujúcimi 
vnútorný boj človeka so zlom a neustálou 
potrebou viery a pomoci Boha. Ako vraví 
k tomuto CD spevák skupiny Ben Gra-
ham: „Piesne vyjadrujú to, čo robíme a čo 
žijeme“. A skutočne, z piesní cítiť neustálu 
nádej a silu na zmenu života.

Lukáš Petruš
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 koinonia sv. jána krstiteľa

Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanje-
lizácie 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
14.10. 18.00 hod. Vranov nad Topľou – Ka-
tolícky dom kultúry
04.11. 17.00 hod. Prešov – Opál
02.12. 17.00 hod. Prešov – Opál
Liturgie s modlitbami za uzdravenie
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 – Ka-
tolícky dom kultúry
11.11. 19.00 hod. Humenné-mesto – gr. 
kat. chrám
09.12. 18.00 hod. Vranov nad Topľou – Ka-
tolícky dom kultúry

Bližšie informácie: 0905 382 260
www.koinoniapo.sk
sek@koinoniapo.sk

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

OZNAMY
Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalov-
ciach pripravil vo svojom Vydavateľstve By-
zant, s.r.o., podielovú knihu z pera arcibiskupa 
Cyrila Vasiľa. Kniha má názov Na vlnách rádia 
Vatikán a obsahuje sériu príhovorov súčasné-
ho sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, 
ktoré odzneli v slovenčine prostredníctvom 

Vatikánskeho rozhlasu. 
     Aktuálne pripravujeme distribúciu člen-
ských podielov (knihy a  kalendáre) pre 
našich  členov.

Pri príležitosti 20-teho výročia smrti 
ThDr.  Jána Murína, priekopníka cyrilo-me-
todského hnutia gréckokatolíkov na  Zem-
plíne, usporiada Spolok sv. Cyrila a Metoda 
spomienkové podujatie – tryznu za  túto 
osobnosť. Tryzna sa uskutoční 20. novembra 
o  16.00 h v  Chráme Svätého Ducha v  Mi-
chalovciach. Súčasťou podujatia bude aj 
archijerejská svätá liturgia za účasti viacerých 
speváckych cirkevných zborov. Všetkých 
srdečne pozývame.

výbor spolku

 blahoželáme

7. októbra sa náš duchovný otec Milan 
Tomáš dožíva požehnaných 60 rokov života. 
Pri tejto príležitosti ďakujeme nebeskému 
Otcovi za  pastiera, ktorého nám poslal. 
Svojou láskavosťou, obetavosťou a dobrotou 
je pre nás veriacich vzorom a príkladom. Pri 
sv. liturgiách sa k  nám prihovára slovami 
evanjelia, potešuje nás v našich ťažkostiach 
a prostredníctvom kázne nám dáva návod 
na večný život.
Dvíhame náš zrak k Pánovi s prosbou, aby 
vás naďalej požehnával, udelil milosti, pevné 
zdravie, veľa darov Svätého Ducha, radosť 
a  pokoj pre vašu aj farskú rodinu. Želáme 
vám, aby Pán viedol vaše kroky ešte mnoho 
rokov, šťastných rokov.

veriaci zo Zemplínskeho Jastrabia

 oznamy

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 po-
treby, vypraté deky, posteľnú bielizeň, školské 
potreby, gumové rukavice, mikrovlnnú rúru, 
varnú kanvicu, dvojplatničku, maliarske ná-
radie, lopaty (nenoste hračky ani oblečenie).
Túto zbierku pripravila charita spolu s  týž-
denníkom 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 Slo-
venskej katolíckej charity 4008058424/7500 
v ČSOB, variabilný symbol 170. Za prejavenú 
dôveru ďakujeme.

Andrea Topoľská 
Modlitba pri relikviách  
bl. Metoda D. Trčku
Redemptoristi z  Michaloviec pozývajú 25. 
októbra na modlitebný večer pri relikviách 
blaženého hieromučeníka Metoda. Jeho 
relikvie sa nachádzajú v kláštornom Chráme 
Zoslania Svätého Ducha na Masarykovej ulici 
v Michalovciach. Od 17.00 hod. bude možnosť 
pristúpiť k sviatosti zmierenia. Prosby alebo 
poďakovania za vypočuté modlitby na prí-
hovor bl. Metoda možno priniesť osobne 
a  vhodiť do  schránky pri relikviách alebo 
poslať e-mailom na adresu vydavateľstvo@

misionar.sk. Prosby alebo poďakovania budú 
potom nahlas prednášané počas pobožnosti 
Molebena k bl. M. D. Trčkovi. Sv. liturgiu bude 
sláviť trebišovský protopresbyter otec Dušan 
Seman. Po sv. liturgii bude nasledovať asi 
hodinová modlitba za uzdravenie duše i tela 
na príhovor bl. Metoda. Na konci pobožnosti 
bude pomazanie olejom, ktorý bol posvätený 
relikviami bl. Metoda.
Program:
16.30 hod. ruženec
17.00 hod. Moleben k bl. M. D. Trčkovi s pred-
nášaním prosieb
18.00 hod. svätá liturgia
19.00 hod. modlitba za  uzdravenie tela 
a ducha s pomazaním posväteným olejom

redemptoristi 
Prosba o finančnú pomoc
Gréckokatolícki veriaci malej farnosti Ša-
rišské 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.

 inzercia

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, 
reštaurovanie oltárov, ikonostasov, ikon 
a  zlátenie predmetov, pokrývanie striech 
a veží. Ponúkame zľavu, 100% kvalitu a dl-
horočnú záruku. Kontakty: 035 / 659 31 39, 
0905 389 162, www.reart.szm.sk

Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech 
a fasád kostolov, fár a kláštorov, zrezávanie 
stromov. Tel.fax.: 056 / 64  32  778. Mobil: 
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@ston-
line.sk

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
Adresa: Sládkovičova 1951/71; 093  02 
Vranov n/T.
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Objednajte si Slovo na budúci rok!
Celoročný príspevok na vydávanie a distribúciu je 14,50 eura (v príspevku je zahrnutý 
nástenný kalendár na rok 2011 a zároveň aj na rok 2012 kvôli zmene koncepcie platieb). 
Polročný príspevok je 7,50 eura (v príspevku je zahrnutý nástenný kalendár na rok 2011).

Pri hromadnom odbere Slova pre farnosti (11 a viac kusov) je príspevok na celý rok 13 
eur, na pol roka 7 eur (aj s kalendármi, ako je uvedené vyššie). 
Zľava platí do 15. novembra 2010.

Z predplatiteľov, ktorí si do 15. novembra predplatia Slovo, vyberieme 25, ktorým 
venujeme zaujímavé knihy z partnerských vydavateľstiev.

Nástenný kalendár Slova Život cirkvi na rok 2011 si môžete objednať aj samostatne 
za 1,50 eura za kus. Slovo do každej rodiny!
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 tv lux – doma je doma

 11.10. (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 08.30 Detský ru-
ženec radostný 08.50 Mediálna výchova – Zatajo-
vaný kamarát 09.00 Doma je doma 10.00 Spravo-
dajský 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 Otec Frano z Malesije 13.00 Prví 
kresťania – Prenasledovanie a obrana kresťanstva 
(3) 13.30 Tandem kvíz 14.15 Pri káve 15.00 Octava 
dies 15.30 Katechéza 15.45 Poézia 16.00 Poltón 
16.30 Modlitba posv. ruženca P 17.00 Mestečko 
nádeje 17.15 Tri svište – Kĺzačka... P 17.30 Doma 
je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 
18.50 Putovanie kalváriami P 18.55 Ajhľa, Človek 
⓬ P 19.25 Luxáreň 19.50 Návratka 20.00 Sprá-
vy P 20.10 Celou vetou P 20.20 U Pavla P 21.45 
Pri káve 22.25 Pôvod človeka – Od veľkého tresku 
k modrej planéte (4) 22.50 Doma je doma (PO) 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 12.10. (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 (PO) 10.00 Správy 10.15 
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja 
misia – magazín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.00 
Anjel Pána 12.20 Krátke správy P 12.30 Pôvod 
človeka – Od veľkého tresku k modrej planéte (4) 
13.00 Katechézy Benedikta XVI. 13.30 Rehoľná 
abeceda – Chodník tadeto 13.40 Celou vetou 13.50 
Gurmánska misia 14.15 Pri káve 15.00 Večerná 
univerzita 15.45 Hudobné pódium 16.30 Modlitba 
posv. 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 
– Hrozba heréz (4) 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 Ajhľa, Človek ⓬ 22.50 
Doma je doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 13.10. (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 
Ufňukanec P 09.00 Doma je doma 10.00 Správy 
10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 
Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.20 
Krátke správy P 12.30 Ajhľa, Človek ⓬ 13.00 Pol-
tón 13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri káve 15.00 
Lectio divina 15.45 Tandem kvíz 16.30 Centrum 
nápadov 17.00 Mikrodokument 17.10 Katechéza 
17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Z  prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 
Augustiniánski kanonici v  Klosterneuburgu pri 
Viedni P 19.25 Gurmánska misia 19.40 Kniha P 
19.55 Prehľad katolíckych periodík P 20.00 Sprá-
vy P 20.10 Rehoľná abeceda – Milosrdenstvo P 
20.20 Čaviareň live P 21.45 Pri káve 22.25 Prví 
kresťania – Hrozba heréz (4) 22.50 Doma je doma 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 14.10. (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 (25) 09.00 Doma 
je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 
Mikrodokument P 10.30 U Pavla 11.50 Prehľad kat. 
periodík 12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke správy P 
12.30 Prví kresťania – Hrozba heréz (4) 13.00 
Poltón klub 13.55 Rehoľná abeceda – Milosrden-
stvo 14.15 Pri káve 15.00 Moja misia – magazín 
⓬ 16.00 Kniha 16.15 Poézia 16.30 Klbko 16.45 
Kĺzačka... 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 Dobrý pastier 
Franco Dalla Valle SDB P 19.25 Poltón 19.50 

Návratka 20.00 Správy P 20.10 Celou vetou 20.20 
Medzi nebom a zemou P 21.00 Hudobné pódium P 
21.45 Pri káve 22.25 Augustiniánski kanonici 
v Klosterneuburgu pri Viedni 22.50 Doma je doma 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 15.10. (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 Ako prišiel vták 
Gabo na svet P 09.00 Doma je doma 10.00 Správy 
10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 
Vlastná cesta 11.00 Večerná univ. 11.40 Katechéza 
12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke správy P 12.30 Au-
gustiniánski kanonici v Klosterneuburgu pri Viedni 
13.00 Ajhľa, Človek ⓬ 13.30 Medzi nebom a ze-
mou 14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 
15.15 Katechézy Benedikta XVI. 15.45 Hudobné 
pódium 16.30 Ako prišiel vták Gabo na svet P 16.40 
Živý vstup a svätá omša z Dómu sv. Martina P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami 18.55 Pôvod človeka – Existuje viac než 
len hmota? (5/9) P 19.25 Saleziánsky magazín P 
19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Prehľad kat. 
periodík 20.20 Moja misia – magazín ⓬ 21.15 
Katechézy Benedikta XVI. 21.45 Pri káve 22.25 
Dobrý pastier Franco Dalla Valle SDB 22.50 Doma 
je doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 16.10. (sobota)  06.45 Správy 07.00 Starý zákon 
(26) P 07.25 Detský ruženec bolestný P 07.45 
Mediálna výchova – Biele ovce P 07.50 Klbko P 
08.05 Centrum nápadov P 08.35 Mestečko náde-
je 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 Čaviareň live 11.50 
Rehoľná abeceda – Milosrdenstvo 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 
Ajhľa, Človek ⓬ 16.30 Dobrý pastier Franco Dalla 
Valle SDB 17.00 Pôvod človeka – Existuje viac než 
len hmota? (5) 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 Don Bosco 
(2) ⓬ P 22.15 Mikrodokument P 22.25 U Pavla 
23.45 Spravodajský súhrn
 17.10. (nedeľa)  06.45 Spravodajský súhrn 
07.00 Detský ruženec bolestný 07.20 Mediálna 
výchova – Biele ovce 07.30 U Pavla 08.55 Kate-
chézy Benedikta XVI. 09.20 Putovanie kalváriami 
09.25 Návratka 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá omša 
z Vatikánu P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (26) 
13.15 Detský ruženec bolestný 13.35 Mediálna 
výchova – Biele ovce 13.40 Klbko 13.55 Centrum 
nápadov 14.20 Mestečko nádeje 14.35 Vták Gabo 
sa fotografuje P 14.55 Pôvod človeka – Existuje viac 
než len hmota? (5) 15.30 Don Bosco (2) 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 – Mi-
losrdenstvo 20.25 Prví kresťania – Hrozba heréz (4) 
20.50 Putovanie kalváriami 21.00 Večerná univ. P 
21.40 Celou vetou 21.50 Moja misia – magazín 
⓬ 22.50 Čaviareň live 23.45 Spravodajský súhrn
 18.10. (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 08.30 Detský 
ruženec bolestný 08.50 Mediálna výchova – Biele 
ovce 09.00 Doma je doma 10.00 Spravodajský 
súhrn 10.20 Z prameňa P 10.30 Čaviareň live 11.30 
FILMiX ⓬ 12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke správy P 
12.30 Dobrý pastier Franco Dalla Valle SDB 13.00 
Prví kresťania – Hrozba heréz (4) 13.30 Tandem 

kvíz 14.15 Pri káve 15.00 Octava dies 15.30 Kate-
chéza 15.45 Poézia 16.00 Poltón 16.30 Modlitba 
posv. ruženca P 17.00 Mestečko nádeje 17.15 Vták 
Gabo a telefón P 17.30 Doma je doma P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami P 18.55 Laickí misionári v  Iquitos 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 – Existuje viac než len 
hmota? (5) 22.50 Doma je doma (PO) 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 19.10. (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 (PO) 10.00 Správy 10.15 
Z  prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 
Moja misia – magazín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 
12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke správy P 12.30 
Pôvod človeka – Existuje viac než len hmota? (5) 
13.00 Katechézy Benedikta XVI. 13.30 Rehoľná 
abeceda – Milosrdenstvo 13.40 Môj názor 13.50 
Gurmánska misia P 14.15 Pri káve 15.00 Večerná 
univerzita 15.45 Hudobné pódium 16.30 Modlitba 
posv. 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 
– Koniec prenasledovania – Cisár Konštantín (5) P 
19.25 Octava dies 19.50 Návratka 20.00 Správy P 
20.10 Celou vetou 20.20 Tandem kvíz 21.00 Gur-
mánska misia 21.15 Saleziánsky magazín 21.45 Pri 
káve 22.25 Laickí misionári v Iquitos 22.50 Doma 
je doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 20.10. (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 Vták 
Gabo a dvere P 09.00 Doma je doma 10.00 Správy 
10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 
Gen. audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke 
správy P 12.30 Laickí misionári v Iquitos 13.00 Pol-
tón 13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri káve 15.00 
Medzi nebom a zemou 15.45 Tandem kvíz 16.30 
Modlitba posv. ruženca P 17.00 Mikrodokument 
17.10 Katechéza 17.30 Doma je doma P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami 18.55 Benediktíni v Holandsku a Belgic-
ku P 19.25 Štúdio AHA! 19.55 Prehľad katolíckych 
periodík P 20.00 Správy P 20.10 Rehoľná abeceda 
– Milosrdenstvo 20.20 Poltón klub P 21.15 Vlastná 
cesta 21.45 Pri káve 22.25 Prví kresťania – Koniec 
prenasledovania – Cisár Konštantín (5) 22.50 
Doma je doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 21.10. (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 
(26) 09.00 Doma je doma 10.00 Správy 10.15 
Z  prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 
U Nikodéma 11.50 Prehľad katolíckych periodík 
12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke správy P 12.30 
Prví kresťania – Koniec prenasledovania – Cisár 
Konštantín (5) 13.00 Čaviareň live 13.55 Rehoľná 
abeceda – Milosrdenstvo 14.15 Pri káve 15.00 
Moja misia – magazín ⓬ 16.00 Kniha 16.15 
Poézia 16.30 Modlitba posvätného ruženca 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 Cirkev kmeňového spoločenstva 
v Nágsku P 19.25 Poltón P 19.50 Návratka 20.00 
Správy P 20.10 Môj názor 20.20 Lectio divina P 
21.00 Hudobné pódium 21.45 Pri káve 22.25 
Benediktíni v Holandsku a Belgicku 22.50 Doma 
je doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 22.10. (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 Vták Gabo ako 

hračka P 09.00 Doma je doma 10.00 Správy 10.15 
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Vlastná 
cesta 11.00 Večerná univ. 11.40 Katechéza 12.00 
Anjel Pána 12.20 Krátke správy P 12.30 Benedik-
tíni v Holandsku a Belgicku 13.00 Laickí misionári 
v Iquitos 13.30 Lectio divina 14.15 Pri káve 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 
(PO) P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z  prameňa 
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Pôvod človeka 
– Vznikli sme náhodou? (6) P 19.25 FILMiX ⓬ P 
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 22.25 
Cirkev kmeňového spoločenstva v Nágsku 22.50 
Doma je doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 23.10. (sobota)  06.45 Správy 07.00 Starý zákon 
(27) P 07.25 Detský ruženec slávnostný P 07.45 
Mediálna výchova – Netancuj s vlkom P 07.50 
Klbko P 08.05 Centrum nápadov 08.35 Mestečko 
nádeje P 08.50 Ako vták Gabo našiel sladký po-
klad P 09.05 Tandem kvíz 09.50 Celou vetou 10.00 
Správy 10.15 Štúdio AHA! P 10.50 Poltón klub 
11.50 Rehoľná abeceda – Milosrdenstvo 12.00 An-
jel Pána 12.25 Prehľad katolíckych periodík 12.30 
Mariánska sobota P 13.30 Medzi nebom a zemou 
14.15 Gen. audiencia 15.40 Poézia 16.00 Laickí 
misionári v Iquitos 16.30 Cirkev kmeňového spo-
ločenstva v Nágsku 17.00 Pôvod človeka – Vznikli 
sme náhodou? (6) 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 Svätý Anton 
Paduánsky ⓬ P 22.15 Mikrodokument P 22.25 
U Nikodéma 23.45 Spravodajský súhrn
 24.10. (nedeľa)  06.45 Spravodajský súhrn 
07.00 Detský ruženec slávnostný 07.20 Mediálna 
výchova – Netancuj s vlkom 07.30 U Nikodéma 
08.55 Katechézy Benedikta XVI. 09.20 Putovanie 
kalváriami 09.25 Návratka 09.30 Svätá omša 
z Vatikánu P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (27) 
13.15 Detský ruženec slávnostný 13.35 Mediálna 
výchova – Netancuj s vlkom 13.40 Klbko 13.55 
Centrum nápadov 14.20 Mestečko nádeje 14.40 
Bratislavské misie P 15.00 Svätá omša P 16.30 
Pôvod človeka – Vznikli sme náhodou? (6) 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 – Milosrdenstvo 20.25 Prví 
kresťania – Koniec prenasledovania – Cisár 
Konštantín (5) 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
 09.10. (sobota)  15.45 Poltón
 10.10. (nedeľa)  13.45 Poltón 14.10 Orientácie 
14.10 Slovo 14.35 Poltón 23.50 Slovo R
 11.10. (pondelok)  13.55 Orientácie R
 14.10. (štvrtok)  22.05 Sféry dôverné – Diskusná 
relácia o úlohe žien v Cirkvi
 15.10. (piatok)  14.40 Sféry dôverné – Diskusná 
relácia o úlohe žien v Cirkvi R
 17.10. (nedeľa)  13.30 Orientácie 14.00 Slovo 
(ECAV) 23.15 Slovo R
 18.10. (pondelok)  13.40 Orientácie R
 24.10. (nedeľa)  14.55 Orientácie 15.20 Slovo  
(Vendelín Pleva) 23.45 Slovo R
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Pomôcky: 
Záraza V poriadku Meno tenistky 

Wiliams
Buď  

povďačný
Znížený 
tón „e“ slovo Zvuky srdca Bežný meter, 

skratka Rázny zákrok Nesie Žltý nekovový 
prvok

Autor:  
Vladimír  

Komanický
2. časť 

tajničky
Patriace 
bratovi

Zvlášť
Prestieralo 

na stôl Značka 
kozmetiky

Keď

1. časť 
tajničky

Junior,  
skratka

Chem. značka 
hliníka

slovo
Egyptský boh 

slnka
Kilovolt, 
skratka

Parazitná 
rastlina

Skupenstvo 
stromov

Športové 
družstvo Nekňaz

Zeleninové 
jedlo

Young lady Listová 
zelenina

Priestorové 
útvary

Nech, 
po česky

Kód  
angličtiny

Starší, skratka Amat. atletic. 
asociácia

Cigáni
Krvný obraz, 

skratka

Cedil Nocturnus, 
skratka Hurhaj

4. časť 
tajničky

Konštrukcia 
strechy

Plurál, skratka

slovo Kukluxklan, 
skratka

Oválny 
výrastok Planiny

Anna, 
po domácky

Výkon 
futbalistu

Nábrežie, 
po nemecky

Eurocity vlak Prelud
So, po česky Severan

Chem. značka  
zinku Predložka

2. časť 
tajničky

3. časť 
tajničky

Mútna Primát 
z pralesa

Ruský kontra-
revolucionár

 b b v u b o o c i e Ľ č e s Ť ž i
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 r t b a Á l e k v Á r a a i Á u b

 h e k r Á s a t ch t ž z v e ž Š u

legenda: akord, bača, banÁn, baterka, bibliograFia, 
brÓm, cieĽ, česŤ, dejepis, dekan, dlaň, hluk, hrach, 
hríb, hrob, ikra, izÁk, kabinet, koFeín, konÁr, kosŤ, 
kotva, krÁsa, kronika,lekvÁr, obed, obuv, ocot, 
ochrana, ovocie, pasca, rodina, ryža, sabotÁž, 
sinaj, skutok, sĽub, svah, Šunka, tÓra, trnava, uzda, 
uzol, valach, vlak, zrak, zvon, žaba, žalobca, žiak, 
žiaĽ, žreb.

tajničku osemsmerovky tvorí 31 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky. 

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 18 – 19: krížovka: (pozri gal 1, 6b); 
osemsmerovka: radosť sa stane tvojím každodenným chle-
bom, keď užitočne prežiješ deň. VýhERcA:  oľga dudláková, 
veľký lipník. zo správnych riešení vylosujeme držiteľa knihy 
Reflexie nad slovanskou duchovnosťou od spolku sv. cyrila 
a metoda. riešenia zasielajte na adresu: slovo, p.o.box 204, 
080 01 prešov alebo slovo1@grkatpo.sk. 
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 rádio lumen
 10.10. (nedeľa)  14.00 Rozhlasová hra – Vohľady 
15.30 Svetlo nádeje – Naša chuť do života v triezvosti 
je nesmierna. Hostia: členovia združenia Anonymní 
alkoholici 21.00 Karmel – Zemplínska spoločnosť 
Michalovce

 12.10. (utorok)  20.30 Duchovný obzor – Biblická 
teológia. Hosť: doc. František Trstenský

 13.10. (streda)  20.30 Lupa – RKF Nižný Hrušov

 14.10. (štvrtok)  20.30 História a my – Cirkevná 
osobnosť. Generálny vikár prof. Mikuláš Rusnák – 
o dogme Nanebovzatia Panny Márie. Hosť: prof. Voj-
tech Boháč z GTF PU v Prešove

 17.10. (nedeľa)  14.00 Rozhlasová hra – Padajú 
hviezdy. Hra o Sládkovičovej Maríne Pišlovej 21.00 
Karmel – Barbarstvo ducha. Likvidácia duchovno-
-kultúrneho dedičstva komunistickým režimom

 19.10. (utorok)  20.30 Duchovný obzor – Duchovná 
príprava na dušičky. Hosť: Anton Červeň

 23.10. (sobota)  20.30 Od ucha k uchu – Mesiac 
s pápežom Benediktom XVI.

 24.10. (nedeľa)  13.00 Spisovateľka Lýdia Vadkerti-
-Gavorníková 14.00 Rozhlasová hra – Veľké nádeje. 
Epizóda zo života Ľudovíta Štúra 21.00 Karmel

 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
 10.10. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka svätá omša 
z Kostola Sv. rodiny v Bratislave- Petržalke

 17.10. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka svätá omša 
z Kostola Sv. rodiny v Bratislave- Petržalke

 24.10. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby Božie 
z Nového Mesta nad Váhom

 rádio regina (ba, bb, ke)
 Streda  21.00 Cesty R
 Sobota  21.00 Viera v živote
 Nedeľa  17.10 Frekvencia M
 16.10. (sobota)  21.00 Viera v živote – P. Gabriš: 
Misijné poslanie Cirkvi

 rádio regina (ba, bb)
 Nedeľa  07.55 Z duše 14.45 Z duše R
 10.10. (nedeľa)  07.55 Z duše –D. Dian: Ján XXIII.

 17.10. (nedeľa)  07.55 Z duše – Anton Adamkovič: 
Misia dnes

 24.10. (nedeľa)  07.55 Z duše – Daniela Hroncová-
-Faklová: Strechy

 rádio devín
 Nedeľa  08.00 Viera v živote 10.00 Slovo pre 
veriacich i neveriacich
 17.10. (nedeľa)  08.00 Slovo pre veriacich i neveria-
cich – P. Gabriš/R. Danko: Energia viery

  Zmena programu vyhradená.

slovo   21 | 2010



 gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

15. – 17.10. – Kultúra života (MUDr. František Orlov-
ský). Víkend o otázkach ochrany života a kresťanskej etiky, 
bioetiky, potratov, antikoncepcie, umelého oplodnenia, 
homosexuality a pod.
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 spo-
znávaní Svätého písma.
26. – 28.11. Kurz Emauzy (otec Jozef Maretta a Evan-
jelizačná škola sv. Mikuláša). Kurz o  čítaní a  štúdiu 
Božieho slova.
10. – 12.12. Víkend s princom Kaspiánom (otec Milan 
Záleha). Víkend orientovaný na  rozvoj prosociálnych 
vzťahov.
17. – 19.12. Život viery (Mgr. Peter Lipták a tím). Víkend 
o tom, ako žiť život viery podľa vzoru, ktorý nám hrdinovia 
viery zanechali. Podmienkou je minimálne kurz Filip.

 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

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.
19. – 21.11.2010 – Víkend pre kňazské rodiny

 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 20.00 Mládežnícka sv. liturgia v kaplnke vysokoškol-
ského internátu na Ul. 17. novembra (11. posch.)
Utorok – 17.00 Mládežnícka sv. liturgia v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa 18.00 Projekcia filmov a beseda
Streda – 14.30 Študentské stretko 18.00 Izrael – včera 
a dnes (zimný semester) 19.15 Modlitby chvál mladých 
v Kaplnke Božej múdrosti na GTF
Štvrtok – 16.00 Škola do manželstva
Piatok – 18.00 Dom modlitby pre mladých

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?
19.10. (utorok) 18.00 Na  rázcestí  – film a  beseda. 
Niekedy nás život obráti hore nohami, aby nás naučil 
žiť hlavou hore.
26.10. (utorok) 18.00 Dear John (Milý John) – film 
a beseda. Dokáže láska prekonávať diaľku? Romantický 
príbeh, pri ktorom stíchne aj ticho samo.

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, víken-
dové umelecké kluby (presnejšie informácie telefonicky)
Pravidelné formačné stretnutia v  rómskych osadách 
– dospelí, skauti, dievčatá... (presnejšie informácie 
telefonicky)

V prípade otázok kontaktujte členky komisie za Prešovskú archieparchiu:
Mgr. Beátu Baranovú (0908 839 338; 0904 738 278 – VPS)
Bc. Veroniku Krenickú (0915 934 398)

Otvorené srdcia 
Informačné stretnutia  
 
o Dobrej novine pre gréckokatolíkov
Dobrá novina je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre africké krajiny, ktorú už 
niekoľko rokov organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V spolupráci 
s týmto hnutím sa už 16 rokov do tejto akcie zapájajú aj gréckokatolícke farnosti našej 
archieparchie.

Cieľ:  Oboznámiť s Dobrou novinou a s jej prípravou.
 (Príprava nie je náročná, dôležité je chcieť.)

Stretnutie je určené pre kňazov, laikov a všetkých, ktorí sa venujú deťom či mládeži 
vo farnosti. Na stretnutie sa netreba prihlásiť.

Informačné stretnutia

15. október (piatok) o 15.00 hod.
Stará Ľubovňa – Katolícke pastoračné centrum  
(pod gréckokatolíckym chrámom)

18. október (pondelok) o 15.00 hod.
Vranov nad Topľou-mesto – farský úrad

21. október (štvrtok) o 15.00 hod.
Prešov – priestory GMPC – Šarišanka (pri hoteli Dukla)

Pozývame všetkých, ktorí sa ešte nezapojili do koledníckej akcie Dobrá novina. Spo-
ločne tak môžeme pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Vyberte si najvhodnejší termín a príďte na stretnutie.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu!


