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Monastier Zvestovania Presvätej
Bohorodičke v Medzilaborciach

S

estry baziliánky prišli
po prvýkrát do Medzilaboriec 29. augusta 1938
z Užhorodu na pozvanie bl.
P. P. Gojdiča OSBM. Bola to sr.
Markiana Horvátová a sr. Viera
Popovičová. Viedli tu dve triedy
v národnej škole, učili náboženstvo a pripravovali deti na sviatosť zmierenia. V roku 1940
otvorili škôlku. Sestry sa starali
o miestny chrám, kde spolupracovali s otcami baziliánmi.
V tom čase bývali pravdepodobne v dome na Duchnovičovej ulici. V roku 1950 museli
monastier v Medzilaborciach
opustiť.
Po 68 rokoch od prvého
príchodu sestier baziliánok
do Medzilaboriec dal podnet
na ich  návrat protopresbyter
Ján Blaško. Požiadal matku
predstavenú sr. Josifu Šimovú,
aby sestry prišli pracovať medzi
rusínske obyvateľstvo. Tak sa 3.
septembra 2006 obnovila nová

kapitola dejín pôsobenia sestier
baziliánok v Medzilaborciach,
kde bol založený Monastier
Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Začali tu pôsobiť štyri
sestry.
Monastier, ktorý je architektonicky stavaný ako rodinný
dom, sa nachádza na Kukorelliho ul. 220/15. Je umiestnený

v centre mesta neďaleko farského Chrámu sv. Bazila Veľkého.
V monastieri bol do roku 2008
aj noviciát.
Úlohou sestier je vyučovanie
náboženskej výchovy v základných školách. Venujú sa deťom
a mládeži aj mimo vyučovania –
vedú  katechetický krúžok, pomáhajú pri organizovaní letných

táborov. Pre strednú generáciu
organizujú raz v mesiaci deň
duchovnej obnovy. V komunite
sa venujú aj šitiu kňazských
rúch a svojou službou prispievajú k skrášľovaniu chrámu.
Hlavným centrom monastiera
je Kaplnka Zvestovania Presvätej
Bohorodičke, ktorá bola posvätená 17. mája 2009 prešovským
arcibiskupom a metropolitom
Mons. Jánom Babjakom. Čelná
stena kaplnky za oltárom je
vyzdobená nástennou ikonou
Eucharistie, ktorá je v dvoch
častiach. Uprostred je vitráž –
zaprestolná ikona Zvestovania.
Ikony napísala sestra Monika
Fecková OSBM.
Najbližším cieľom komunity je dokončiť rekonštrukčné
práce a vybudovať priestory pre
mládež, a tak z novovzniknutého monastiera časom vytvoriť
priestor na rozvoj duchovného
centra. n
Damiána Kuzmová OSBM

V súčasnosti pôsobia vo Svidníku štyri sestry, ktoré sa venujú
apoštolátu detí, mládeže i dospelých. Sr. Alžbeta Dacejová, sr.
Františka Vasiliková a sr. Monika
Fecková katechizujú v školách.
Sr. Monika sa vo voľnom čase
venuje písaniu ikon. Raz do mesiaca organizujú v kaplnke celodennú duchovnú obnova pre
veriacich. Už ôsmy rok ju vedie
sr. Františka Vasilíková OSBM.

Sr. Melánia Legnavská pracuje
ako zdravotná sestra v nemocnici na chirurgickom oddelení. Sr.
Alžbeta v lete už tradične robí
letný tábor Makrínka pre deti
a mládež.
V kaplnke sú sväté liturgie
dvakrát do týždňa. Slúžia ich
duchovní otcovia z farnosti
Svidník pre sestry a veriacich
z blízkeho okolia.  n
Alžbeta Dacejová OSBM

Monastier Ochrany
Presvätej Bohorodičky
vo Svidníku

V

roku 1970 postavili sr.
Nikolaja Mydlíková a sr.
Vladimíra Dudková vo
Svidníku rodinný dom, ktorý
slúžil počas totality ako tajný
monastier sestier baziliánok.
Na víkend tu prichádzalo
ďalších sedem sestier, ktoré sa
pripravovali na svoje povolanie.
Po roku 1990 sestry bazilánky
v monastieri otvorili noviciát, ktorý bol v novembri 1993
premiestnený do provinciálneho
domu v Prešove.
Monastier sa nachádza
na Mierovej ulici v zastavanej
časti mesta. S rekonštrukciou
budovy sa začalo v septembri
2006.  Projekt rekonštrukcie
zrealizoval Ing. arch. Miroslav
Lakata.  Budova je dvojposcho-

dová. Na prízemí sa nachádza
kaplnka zasvätená Ochrane
Presvätej Bohorodičky. Pôvodný ikonostas bol rozobraný
a ikony boli rozmiestnené
na stenách kaplnky. Nový
projekt ikonostasu urobila
sr. Daniela Štefková OSBM.
Konštrukciu ikonostasu zrealizoval p. Štefan Oslovič a rezbu
Vladimír Tomko. Hlavné ikony
a ikonu Presvätej Eucharistie  
napísala sr. Monika Fecková
OSBM. Kaplnka monastiera je
prístupná verejnosti. Na prvom
poschodí bývajú sestry. V tejto
časti je klauzúra. Pastoračná
miestnosť, pracovňa a hosťovské izby sa nachádzajú na druhom poschodí. Za monstierom
je veľká záhrada.
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Čas uteká, večnosť čaká
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24 Oko, ktoré nespí
ďalšia zo zaujímavých ikon

Každý z nás je vložený na obmedzenú
časovú os. Pozemský život je iba úvodom
k večnému životu. Čas je iba zlomok
večnosti. Na začiatku pozemského života
je naše zrodenie, na jeho konci umieranie.
Medzitým sú chvíle plaču, smiechu, zármutku i tanca. Občas niečo budujeme, inokedy
búrame. Strieda sa čas nálezov s časom strát,
čas rozhovorov s mlčaním, čas životných bojov s časom pokoja... Všetko pod nebom má
svoj stanovený čas (porov. Kaz 3). Čas, ktorý
je darom, rýchlo plynie a my v ňom rastieme,
starneme a dozrievame. Stále sa o čosi bližšie
posúvame smerom k  večnosti. Čaká nás
prechod od porušenosti k neporušenosti,
od smrteľnosti k nesmrteľnosti. Večnosť nie
je vzdialená, lebo život žitý v Bohu je večný.
Ten sa neodníma, iba mení. „ I keď navonok
hynieme, vnútorne sa deň zo dňa obnovujeme. Toto krátke a ľahké súženie pôsobí
prenesmiernu váhu večnej slávy nám, ktorí
nehľadíme k viditeľnému, ale k neviditeľnému. Viditeľné je dočasné, neviditeľné však
večné.“ (2 Kor 4, 16 – 18)
Príprava na večnosť sa začína tu a teraz,
aby raz mohla byť naším definitívnym
cieľom. Apoštol Pavol povzbudzuje Timoteja
a spolu s ním všetkých nasledovníkov Krista,
keď hovorí: „Bojuj dobrý boj viery a zmocni
sa večného života; veď doň si povolaný“(1
Tim 6, 12).
„Nauč nás počítať naše dni,“ vraví žalmista, „nech dôjdeme k múdrosti srdca.“ (90, 12)
Múdry človek žije zároveň s vedomím času
a večnosti. Tu na zemi nie sme tak úplne
doma. Sme tu akoby na dovolenke. Nevlastníme, len spravujeme prepožičané a raz
budeme musieť všetko odovzdať. Svoj trvalý
domov máme v nebi. Tam si nevezmeme
fyzickú krásu, vysokoškolské tituly, prestíž, žiadne pole, dom ani auto. Akokoľvek
atraktívny je pozemský svet, predsa má svoje
hranice. Sme občanmi Božieho mesta a boli
sme stvorení pre vyššie veci. Túžime po hĺbke života, ktorý sa nikdy neskončí.

Každá chvíľa je neopakovateľná. Bola by
škoda len tak ju premrhať. „Čas zmarený
mdlobou sa nenavráti,“ spieval Karel Kryl
v jednej zo svojich piesní. Škoda vzácneho
času, ktorý je premárnený nedbanlivosťou
a osobnou nezainteresovanosťou, nezmyselnými bojmi a nerozumnými rozhodnutiami.
Vzácnosť chvíľ nám môže bolestne pripomenúť náhla strata milovanej osoby, keď si
s povzdychom uvedomíme: „Mohol som dať
viac pozornosti, viac lásky. Ešte objať. Mohol
som sa do toho vzťahu vložiť celý.“ Možno už
zajtra nestihneme niekoho objať a oľutovať
svoje hriechy...
Dôležitosť chvíle nespočíva v tom, čo
človek robí, ale ako to robí. Aj keď sa život
skladá z obyčajných prác a bežných udalostí,
môžeme si ho vychutnávať a objavovať jeho
tajomstvá, kochať sa krásou stvorenstva,
žasnúť a chváliť Boha za množstvo darov,
ktorými nás obdaroval. Z bežných udalostí
života robiť chvíle jedinečné. Ísť za tichým
Božím šepotom. Vtedy sa náš život stáva
oslavou života a stúpaním smerom k Bohu
do večnosti.
Na jednej bráne pred kostolom ma zaujal
veľký nápis: „Čas uteká, večnosť čaká“. Atmosféru nápisu umocňovalo ticho blízkeho
cintorína a naliehavý zvuk zvona. A tiež
opadané pestrofarebné lístie staručičkých
líp a nezbedný vánok, ktorý si ihravo kde-tu zdvihol odpočívajúci lístok do výšky
k nebu a potom ho kĺzavo vrátil do lona
zeme na tichý zimný spánok. Veľmi mi to
pripomenulo pominuteľnosť nášho života,
ktorý sa postupne skláňa k večnosti. Veď aj
my raz opadáme ako lístie. Kiež by sme sa
mohli vrátiť domov uspokojení v Bohu a sýti
svojich dní!

Marica Kipikašová
redaktorka
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Cirkev na Filipínach je znepokojená plánmi nového prezidenta, ktorý sa chystá bojovať s chudobou tým, že poskytne chudobným
rodinám antikoncepčné prostriedky, aby obmedzili počet detí.
Prezident Filipín Benigno Aquino
III. bol upozornený, že v prípade,
že neprestane podporovať štátne
programy na podporu antikoncepcie a potratov, hrozí mu vylúčenie
z Cirkvi. (VR/www.credo-ua.org)

Ukrajinská gréckokatolícka
cirkev začala dva beatifikačné
procesy obetí komunistického
režimu – otca Kyryla Seleckého a otca Jeremija Lomnyckého.
Okrem toho sa pripravujú procesy
ďalších 45 mučeníkov, ktorí zomreli
v čase komunistického prenasledovania Gréckokatolíckej cirkvi
na Ukrajine. (www.credo-ua.org)

Nobelovu cenu za medicínu
udelili priekopníkovi umelého oplodňovania Angličanovi
Robertovi Edwardsovi. Prof. Lucio
Romano, prezident asociácie Veda
a život, zdôrazňuje neprijateľnosť
techník oplodnenia v skúmavke,
ako aj výber a ničenie ľudských
bytostí v biologickom stave embrya.
Vyjadril sa, že v prípade rozhodnutia na udelenie tejto ceny boli odsunuté nabok všetky etické a s nimi
súvisiace kritériá.

Od 4. do 7. októbra sa konal
v Ríme na podnet Pápežskej rady
pre spoločenské komunikačné
prostriedky medzinárodný kongres o katolíckej tlači v digitálnej
ére. Zúčastnilo sa na ňom viac ako
200 žurnalistov a zástupcov médií
z 85 krajín. Slovensko zastupoval
hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik a šéfredaktor
Katolíckych novín Ivan Šulík.

Na púti rakúskych policajtov
do Mariazellu sa zúčastnila aj delegácia zo Slovenska. Od 7. do 10.
septembra sa na nej zišlo viac ako
500 policajtov a policajtiek.

Benedikt XVI. zriadil novú Pápežskú radu, ktorú oficiálne predstavili 12. októbra v Aule Jána Pavla
II. v Apoštolskom liste Ubicumque
et semper. Predsedom Pápežskej
rady pre novú evanjelizáciu sa stal
Mons. Rino Fisichella.
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Vatikánska pediatrická klinika
po prvýkrát natrvalo implantovala umelé srdce
Vo vatikánskej pediatrickej
nemocnici Bambino Gesù bolo
po prvýkrát na svete natrvalo
implantované umelé srdce. Desaťhodinová operácia prebehla
30. septembra, lekári o nej
informovali v sobotu 2. októbra.
Celkový zdravotný stav pätnásťročného pacienta nedovoľoval
transplantáciu. Lekársky tím
preto rozhodol o zavedení aparátu v podobe minipumpy priamo do hrudného koša. Umelé
srdce je poháňané elektricky
pomocou batérie, ktorú treba
po zhruba desiatich hodinách
dobíjať.
Prelomový charakter operácie
spočíva v tom, že umelé srdce
bolo implantované nastálo, nie
iba v čakaní na transplantáciu.
Výnimočne malé rozmery implantátu znižujú riziko infekcií,
ktoré bývajú pri zásahoch

tohto druhu hlavnou príčinou neúspechu. Vatikánska
pediatrická nemocnica neleží
na území Vatikánu, ale na úbočí
neďalekého pahorku Janikulu.
Vznikla pred 141 rokmi ako prvá

1924 odkázala Svätej stolici.
Od počiatku v nemocnici
pracovali Milosrdné sestry sv.
Vincenta de Paul. V 60. rokoch
minulého storočia bola nemocnica zmodernizovaná a rozšíre-

talianska nemocnica pre deti
z nadácie šľachtickej rodiny
Salviatiovcov, ktorá ju v roku

ná nákladom episkopátu USA.
Dnes má 800 nemocničných
lôžok. (RV)

Synoda o Blízkom východe sa niesla v znamení jednoty
Benedikt XVI. otvoril 10. októbra dopoludnia svätou omšou
vo vatikánskej bazilike zvláštne
zasadnutie Synody biskupov
o Blízkom východe na tému
Katolícka cirkev na Blízkom východe: spoločenstvo a svedectvo.
Množstvo veriacich malo jedno
srdce a jednu dušu. (Sk 4, 32)
Synoda trvala do 24. októbra.
Za Blízky východ sa na synode zúčastnilo 185 synodálnych
otcov, ktorí sa venovali mnohým náboženským a pastoračným aspektom života kresťan-

skej komunity vo Svätej zemi.
Okrem Cirkvi latinskej tradície
bolo prítomných šesť východných katolíckych cirkví sui iuris
– Koptská, Sýrska, Grécko-melchitská, Maronitská, Chaldejská
a Arménska cirkev.
Ako povedal Mons. Nikola
Eterović, generálny sekretár
Biskupskej synody, zasadnutie blízkovýchodnej synody
sa vyznačovalo niektorými
osobitosťami v porovnaní
s inými zasadnutiami. Bolo to
po prvýkrát, čo sa takmer všetci

ordinári Blízkeho východu
zhromaždili okolo biskupa
Ríma. Oficiálnym jazykom
synody bola arabčina.
Medzi dva hlavné ciele
synody zaradili obnovenie
spoločenstva medzi katolíckymi východnými cirkvami sui
iuris, aby tak mohli ponúknuť
svedectvo autentického kresťanského života a posilnenie
kresťanskej identity prostredníctvom Božieho slova a slávenia sviatostí. (RV)

Rada európskych biskupských konferencií
diskutovala o demografii
V záverečnom komuniké zo
40. generálneho zasadnutia
Rady európskych biskupských
konferencií (CCEE) – konanom
od 30. septembra v chorvátskom Záhrebe na tému Demografia a rodina – predsedovia
biskupských konferencií európskych krajín uviedli:
„Prieskum urobený v 47
krajinách potvrdil jednoznačný
demografický pokles. Na čo

má určite vplyv typ rodinnej
politiky, ktorú vedú mnohé
krajiny, ale to nie je dostatočným vysvetlením pre taký veľký
a všeobecný pokles pôrodnosti, ktorá je klasifikovaná ako
,demografická zima‘. Rozšírená
kultúrna klíma výrazne postihuje správanie osôb a spoločnosti. Zo strany katolíkov je
nutné viac podrásť v uvedomelej viere, vedomej a schopnej

kriticky posúdiť dominantnú
kultúru, ktorá má pochybnosti
o hodnote ľudského života
od jeho začiatku až do prirodzeného konca.“
V komuniké je vyjadrené aj
znepokojenie nad diskusiou,
ktorá chce obmedziť právo
na výhradu svedomia lekárov
pre jednoduchší prístup k vykonávaniu potratov.
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V Čeľovciach obnovili chrám
Nedeľa 26. septembra bola pre
farnosť Čeľovce (okres Trebišov)
veľmi významná. Po necelom
roku od začiatku kompletnej
rekonštrukcie gréckokatolíckeho Chrámu Premenenia Pána
sa veriaci dočkali jeho slávnostného posvätenia. Starosta obce
Ján Michalko v úvode privítal
vladyku Milana Chautura, košického eparchu, ktorý následne posvätil exteriér aj interiér
obnoveného chrámu. Nasledovala archijerejská liturgia, ktorú
spoluslúžil Mons. Ján Hirka,
emeritný prešovský biskup,
a vyše dvadsať kňazov z obidvoch eparchií. Vladyka Milan
v homílii poukázal na apoštola
Petra, ktorý bol zhrozený nad
tým, ako Ježišovo slovo dokázalo naplniť v beznádejnej situácii

sieť rybami. Veriacim a dobrodincom poďakoval za námahu
a obety pri zveľadení materiálneho dedičstva svojich predkov
a vyzval ich k zveľaďovaniu
duchovného dedičstva viery.
Svätú liturgiu spevom sprevádzal Zbor sv. Jozefa z Michaloviec a dopĺňal domáci dievčenský zbor. Na záver sa plnému
chrámu prihovoril Mons. Ján
Hirka, ktorý za východisko
z duchovnej krízy dnešného
sveta označil Božie milosrdenstvo. Práve veľký obraz Božieho
milosrdenstva od poľského
autora je umiestnený v novom
chráme spolu s ikonami blahoslavených biskupov P. P. Gojdiča
a Vasiľa Hopka a ich relikviami.
Svoje poďakovanie vyjadril
aj miestny farár Marek Kovaľ

rodine, ktorá iniciovala a bdela
nad rekonštrukciou, všetkým
dobrodincom a dobrovoľníkom
pri svojpomocných prácach.
V Čeľovciach sú od roku 1935
dva chrámy patriace Gréckokatolíckej cirkvi. Kompletná
rekonštrukcia jedného z nich
zahrňovala novú strechu,
vonkajšiu i vnútornú maľbu,
dlažbu, ako aj vonkajší kríž pred
chrámom. Autorom nového
ikonostasu je umelecký drevorezbár C. Lipták z Prešova.
Súčasťou chrámu je aj dvanásť
nových zástav s rozličnými náboženskými motívmi. Z farnosti
pochádzajú viacerí gréckokatolícki kňazi (doc. Marek Petro,
tit. arcidekan Andrej Rusnák
a otec Radoslav Tóth). (Michal
Hospodár)

V Potokoch obnovili drevený chrám
Po rok a pol trvajúcich rekonštrukčných prácach sa drevený
gréckokatolícky Chrám sv.
Paraskevy z roku 1773 v obci
Potoky v Svidníckom protopresbyteráte nanovo zaskvel v plnej
kráse. Po jeho kompletnej obnove ho v nedeľu 26. septembra
slávnostne posvätil prešovský
arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ. Po privítaní starostom obce Milanom Vavrekom
sa liturgická slávnosť začala
posviackou národnej kultúrnej
pamiatky a nových lavíc v jej
interiéri. Krásu tohto skvostu
ľudovej sakrálnej architektúry
zvýrazňuje aj zrekonštruovaná
zvonica a kamenné oplotenie
so šindľovou strieškou, ktoré
areálu chrámu v nádhernej
prírodnej scenérii dodáva neopakovateľné čaro. S vladykom
Jánom Babjakom koncelebroval
archijerejskú svätú liturgiu aj
emeritný pražský pomocný
biskup Ján Eugen Kočiš a 13
kňazov. Slávnosť svojím spevom
skrášlili bohoslovci z Gréckokatolíckeho kňazského seminára
bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča
v Prešove.
Hlavný celebrant v homílii
vychádzajúc z evanjelia o zá-

zračnom rybolove a povolaní
rybárov povedal, že Genezaretské jazero a rieka Jordán
ponúkajú vzácnu vodu na zavlažovanie pre celý Izrael. „My sa
však sústreďme na Ježiša Krista,
ktorý je pre nás ešte dôležitejší ako voda pre Izrael. Každý
chrám a každá svätá božská
liturgia je akoby Genezaretské
jazero a my sme tie zástupy,
ktoré počúvajú Ježišovo slovo.“
Vladyka pokračoval predstavením života patrónky chrámu sv.
mučenice Paraskevy a slovami
vďaky na adresu tých, ktorí
duchovne a materiálne pomohli
pri obnove tohto chrámu. Poďakoval sa domácemu správcovi farnosti v Stročíne otcovi
Mikulášovi Tatárovi, ktorý má
na rekonštrukcii chrámu veľký
osobný podiel.
Otec Mikuláš sa v závere
slávnosti poďakoval otcovi
arcibiskupovi, ako aj všetkým
darcom, ktorí pomohli pri
obnove chrámu. Najväčšími
sponzormi sú Nadácia VÚB
a Úrad vlády SR. Spolu s vladykom potom odovzdal ďakovné
listy a Schematizmus Prešovskej
gréckokatolíckej metropolie zástupkyni generálneho riaditeľa

VÚB Elene Kohútikovej a štátnemu tajomníkovi Ministerstva
školstva SR Jaroslavovi Ivančovi,
ktorí majú najväčšiu zásluhu
na finančnom zabezpečení
obnovy chrámu a stali sa tak
jeho patrónmi a dobrodincami.
Medzi ďalších sponzorov patrí
Ministerstvo kultúry SR, ako
aj Komisia USA pre záchranu
amerického dedičstva v zahraničí, ktorej zástupcovia Vincent
Obsitnik a Peter Hawryluk
sa na slávnosti tiež osobne
zúčastnili.
Za takmer 200 000 eur bolo
vymenené celé opláštenie chrámu, strecha chrámu, zvonice
a kamenné oplotenie pokryté
novými ručne štiepanými šindľami, kompletne zrekonštruovaná jeho statika, bezpečnostný
a protipožiarny systém, elektroinštalácia, kamenné oplotenie
a zvonica. Práce realizovala
firma ROD-HAR, s r.o. Chrám
je opatrený audio sprievodcom
v desiatich jazykoch. Drevený
chrám v Potokoch nie je len turisticky atraktívny, ale pravidelne sa v ňom konajú bohoslužby.
(Ľubomír Petrík)


V poradí sedemnásta duchovná obnova Linky Valentín
a Občianskeho združenia Rieky
pre ľudí s homosexuálnymi
sklonmi, ako aj iným sexuálnym
cítením sa uskutočnila v druhej
polovici septembra v Slovenskom
raji. Bola určená ľuďom zraneným
v oblasti vzťahov, citov a sexuality. K hlbšiemu vnímaniu prírody
a dobrých medziľudských vzťahov
prispela i sr. Clareta z Kongregácie
sestier Matky Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova. Krásnym
prejavom bratských vzťahov kresťanov bolo prijatie v pravoslávnom
chráme vo Vernári otcom Jozefom
Nemčíkom. Novým obohatením
programu na obnove bol Akatist
k Presvätej Bohorodičke. (Eva
Horáková)

Na hore Zvir sa uskutočnilo
ekumenické stretnutie. V stredu
15. septembra sa na litmanovskej
hore Zvir stretli prešovský Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa

a Chrámový zbor apoštola Pavla
z Brezna. Obidva zbory svojím
spevom umocnili atmosféru svätej
liturgie. Po jej skončení zazneli ešte
tóny niekoľkých piesní v krátkom
improvizovanom koncerte.
Stretnutie zborov bolo výnimočné
tým, že Chrámový zbor apoštola
Pavla je evanjelický zbor, ktorý
vedie dirigent MUDr. Ján Zachar,
ktorý bol iniciátorom tohto
stretnutia. Obidva zbory už spolu
účinkovali na niekoľkých podujatiach ekumenického charakteru,
no stretnutie na výsostne mariánskom mieste dalo týmto spoločným
spevom nový hlboký rozmer.
Stretnutie v Litmanovej bolo obohatené aj prítomnosťou pútnikov
z diaspóry – z gréckokatolíckych
farností Brezno, Trenčín, Prievidza,
Zvolen, Banská Bystrica, Telgárt,
Vernár a Svit. Zúčastnili sa na spoločnom programe na hore Zvir,
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ktorý vyvrcholil svätou liturgiou.
Išlo o prvé takéto spoločné podujatie
farností Bratislavskej eparchie, ktoré
bolo príležitosťou na vzájomné
spoznanie sa veriacich a rozvíjanie
bratských vzťahov medzi farnosťami eparchie rozprestierajúcej sa
v diaspóre. (Valéria Hricovová, Igor
Cingeľ)

Počas víkendu 24. – 26. septembra sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal Kurz Filip, ktorý
mal už tradične v réžii tím Petra
Liptáka z Košíc. Tentoraz sa tu
zišlo 58 účastníkov z rôznych kútov
Prešovskej archieparchie, ktorí túžili
po intímnej blízkosti Boha. (Slavomír Zahorjan)

V Kežmarku sa konalo celoslovenské stretnutie Mariánskeho
kňazského hnutia. V posledný
septembrový víkend sa mariánski
ctitelia z celého Slovenska zjednotili na jesennom celoslovenskom
večeradle. Nosný program prebiehal
v Bazilike sv. Kríža. Program pre laikov obsahoval modlitbu posvätného
ruženca, adoráciu, diskusie v skupinách podľa diecéz i prednášky.
Súčasťou celoslovenského stretnutia
v Kežmarku bol aj program pre kňazov. Zjednotili sa najprv s veriacimi
laikmi a potom aj osobitne, v spoločnej modlitbe ruženca i pri večeri
a počas prednášky. Program sa
zakončil v pondelok svätou omšou,
ktorej predsedal spišský pomocný
biskup Štefan Sečka.

V piatok 1. októbra prijal z rúk
vladyku Mons. Petra Rusnáka nižšie svätenia Ing. Michal
Jalčák, kantor gréckokatolíckej Farnosti sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi. Obrad sa konal v bratislavskej
Katedrále Povýšenia sv. Kríža o 17.00
hod. pred archijerejskou svätou
liturgiou. Michal Jalčák pochádza
zo siedmich detí, z gréckokatolíckej
rodiny z Humenného. Je ženatý,
s manželkou Katarínou majú syna
Timoteja. Je aktívnym členom
prievidzskej farnosti, kde vykonáva
službu kantora. (Stanislav Gábor)

Na októbrovej púti v Litmanovej sprevádzalo približne 2 200
návštevníkov hory Zvir príjemné
jesenné počasie. Po obvyklom rannom programe a modlitbe ruženca
sa 3. októbra o 10.30 hod. začala svä-
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Na GTF PU otvorili akademický rok
Svätou liturgiou v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
v Prešove a imatrikuláciou
študentov prvého ročníka sa 20.
septembra otvoril nový akademický rok na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte Prešovskej
univerzity v Prešove za účasti
dekana fakulty prof. Petra
Šturáka, rektora Kňazského
seminára bl. P. P. Gojdiča v Prešove otca Miroslava Dancáka,
učiteľov a študentov fakulty.
Vo svojej homílii otec Marcel
Mojzeš vyjadril predovšetkým
potrebu ohlasovať pravdu aj
vo vzdelávacom procese, byť
učiteľom – osobnosťou podľa
vzoru Krista a vnímať svoje pozície učiteľa i študenta ako svoje
povolanie. Liturgiu obohatili
spevom aj študenti a bohoslovci
fakulty. Po sv. liturgii nasledovala imatrikulácia študentov
prvého ročníka. V rámci obradu

sa prítomným prihovoril aj
dekan fakulty prof. Peter Šturák, ktorý vo svojom úvodnom

cov a študentov, aby spoločným
úsilím rozvíjali intelektuálny
a morálny rozmer, vedeli od-

príhovore vyjadril radosť z toho,
že Prešovskej univerzite bol
potvrdený status univerzity,
a vyzdvihol skutočnosť, že
fakulta slávi tohto roka 130.
výročie existencie. V závere
vyzval pedagógov, zamestnan-

povedať na výzvy dnešnej doby
v duchu kresťanských zásad
a prispeli k šíreniu vzdelanosti,
ale aj posolstva evanjelia lásky.
(Martina Poláková)

Sečovská Polianka privítala Hanku Servickú
V prvý októbrový deň
na pozvanie duchovného otca Ľubomíra
Nováka a starostu obce
Ing. Františka Katonu,
ktorý program finančne zabezpečil, zavítala
do farnosti Sečovská
Polianka speváčka ľudových a duchovných piesní pani Hanka Servická
z Prešova.
Program sa začal o 17.30 hod.
modlitbou ruženca. Po slávení
sv. liturgie pokračoval takmer
90 minútovým Mariánskym

koncertom plným spevu a svedectiev pani Hanky Servickej.
Vo svojom príhovore predstavila najznámejšie pútnické

miesta Slovenska i celého sveta. Jej anjelský
hlas a príbehy pohladili
srdce prítomných, ktorí
zaplnili chrám do takmer
posledného miesta.
Do spevu krásnych
mariánskych piesní sa
zapojil celý chrám, a tak
sa jednohlasne spojil
v modlitbe.
Na záver sa pani Servickej poďakoval miestny duchovný otec Ľubomír a starosta
obce. (Alžbeta Iľková)

Cirkevné školy pod ochranou Panny Márie
Októbrová fatimská sobota (2.
októbra) v Košickej eparchii je
tematicky zameraná na pedagógov a študentov cirkevných škôl.
Z tohto dôvodu v pútnickom
areáli v Klokočove na úvod fatimskej soboty viedli modlitbu
posvätného ruženca práve oni.
Riaditeľ školského úradu Peter
Orenič v príhovore zhodnotil
dejiny cirkevného gréckokatolíckeho školstva, ktoré sa začínajú v roku 1593, keď v Poráči

na Spiši vznikla prvá cirkevná
škola. Vznik nových cirkevných
škôl po roku 1990 teda nie je
novinkou, ale pokračovaním
stratenej kontinuity.
Archijerejskú liturgiu slávil
vladyka Milan Chautur, košický
eparcha. V kázni analyzoval
pocit bezradnosti, ktorému
často prepadajú rodičia i učitelia. Vyzval pedagógov i rodičov
k spoločnej modlitbe so zverenými deťmi.

Záver slávnosti patril mariánskemu molebenu a dialógom
o nastolenej problematike.
Zaujímavosťou bolo, že každá
cirkevná škola eparchie mala
svoj vlastný prezentačný stánok,
v ktorom študenti rozdávali
informačné letáky a suveníry.
Priaznivé počasie umocnilo toto
posledné fatimské stretnutie
v Klokočove v tomto kalendárnom roku. (Michal Hospodár)
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Zvolenská farnosť má svojho patróna
Odpustová slávnosť zvolenskej farnosti k cti sv. apoštola
a evanjelistu Jána Teológa sa
začala v piatok 24. septembra
v kaplnke Zvolenského zámku
duchovnou obnovou, ktorú
viedol Fr. Michal Milan Krovina
OP, administrátor farnosti
Zvolen-Západ. Priblížil osobnosť sv. apoštola Jána a poukázal na spätosť jeho teológie
s mystikou východných cirkví.
Vyzdvihol význam a dôležitosť
východnej tradície v súčasnom svete i v regióne, ktorý je
prevažne latinský a evanjelický.
Povzbudil k vernosti Gréckokatolíckej cirkvi. Po sv. liturgii
nasledovala eucharistická
pobožnosť.
Sobotnou veľkou večierňou
s lítiou, spojenou s duchovnou
obnovou, veriaci spolu s ot-

com Jánom Kovaľom, farárom
z Brezna, rozjímali nad odkazom nového patróna farnosti.
Nedeľná odpustová slávnosť
sa začala modlitbou Molebenu k sv. apoštolovi Jánovi,
ktorú viedol otec Igor Cingeľ
z Trenčína. V úvode tajomník
biskupa prečítal znenie dekrétu
o ustanovení patróna zvolenskej
farnosti a následne bola ikona
sv. apoštola a evanjelistu Jána
prenesená na oltár na posvätenie. Archijerejskej sv. liturgii
predsedal bratislavský eparcha
Mons. Peter Rusnák. Na liturgii
boli prítomní kancelár a tajomník eparchu otec Peter Sabol,
dekan otec Ján Sabol z Michaloviec, dôstojný pán Václav
Kocián zo združenia JAS, otec
Marcel Iľko z Kolonice, otec Ján
Krupa z Banskej Bystrice, otec

Igor Cingeľ a otec Ján Sabol ml.,
miestny správca farnosti.
Vladyka Peter v homílii zdôraznil povolanie prvých apoštolov, medzi ktorými bol i svätý
Ján. Poukázal na skutočnosť,
že Krista sa rozhodli nasledovať, keď sa im siete prepĺňali
úlovkom. Vtedy sa dokázali
odpútať od zisku a bohatstva
a ísť za Kristom.
Na záver archijerejskej sv.
liturgie sa zástupkyňa farskej
rady poďakovala vladykovi
za jeho prítomnosť a zároveň
mu v mene prítomných zablahoželala k jeho šesťdesiatym
narodeninám. Po mnoholitstvii
a myrovaní nasledovalo agapé,
ktoré pripravili miestne farníčky a hostia. Na odpustovej slávnosti sa zúčastnilo 70 veriacich.
(Mária Sabolová)

V prešovskej katedrále slávili odpust
Aj keď je prešovská gréckokatolícka katedrála zasvätená sv.
Jánovi Krstiteľovi, nachádza
sa v nej mariánska kaplnka
zasvätená Presvätej Bohorodičke Ochrankyni. Toto mariánske
tajomstvo je patrocíniom farnosti Prešov-mesto. V nedeľu 3.
októbra sa v katedrále uskutočnila farská odpustová slávnosť.
Hlavným celebrantom archijerejskej svätej liturgie bol prešovský arcibiskup a metropolita

Mons. Ján Babjak SJ, koncelebroval aj emeritný pražský pomocný biskup Mons. Ján Eugen
Kočiš. Homíliu predniesol nový
protosynkel Prešovskej archieparchie otec Michal Onderko
ml. Farár farnosti Prešov-mesto
a protopresbyter Prešovského
protopresbyteriátu otec Daniel
Galajda v závere slávnosti
poďakoval za milé spoločenstvo
kňazov pri oltári. Spevom slávnosť sprevádzal Katedrálny zbor

sv. Jána Krstiteľa pod vedením
Valérie Hricovovej.
Odpustovej slávnosti predchádzala duchovná obnova.
V piatok sa veriacim prihovoril
otec Peter Borza, odborný
asistent na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte Prešovskej
univerzity v Prešove, a v sobotu
otec Rastislav Baka, farár farnosti Prešov-Sekčov. (Ľubomír
Petrík)

POZVÁNKA
Regionálne osvetové stredisko Trebišov, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja,
a obec Hraň
vás pozývajú na podujatie Spomienka na bl. Petra Pavla Gojdiča, ktoré sa uskutoční v rámci
Roka kresťanskej kultúry  24. októbra 2010 o 15.00 hod. v Dome kultúry v Hrani.
Program
Muž zlatého srdca, 50. výročie mučeníckej smrti bl. Petra Pavla Gojdiča – odborný výklad (Mgr.
Ján Hreško)
Vystúpenie cirkevných zborov
•
Detský gréckokatolícky zbor Cherubín (Trebišov)
•
Mládežnícky rímskokatolícky zbor sv. Jozefa Robotníka (Zemplínske Hradište)
•
Miešaný cirkevný zbor (Veľká Tŕňa)
•
Gréckokatolícky zbor archanjela Michala (Vojčice)
•
Rímskokatolícky zbor pri Kostole Povýšenia sv. Kríža (Nižný Žipov)
Ikona ako tajomstvo – výstava ikon Rastislava Róku (Veľká Tŕňa)

tá liturgia, ktorú celebroval nový
duchovný správca hory Zvir otec
Marcel Pisio. Koncelebrovali ďalší
štyria spolubratia zastupujúci oba
obrady Katolíckej cirkvi. V závere
homílie zaznelo dôrazné pozvanie
k láske k tým, ktorí nás odmietajú,
ktorí nás ohovárajú a ktorých slabosti a chyby denne vidíme. Otec
Pisio poďakoval prítomným za ich
hojnú účasť. Odpustová slávnosť
bola ukončená modlitbou k Božiemu milosrdenstvu. (Ján Dubníček)

2. výročie posvätenia ikony
chrámového sviatku Uloženia
rúcha Presvätej Bohorodičky
v Blachernskom chráme si veriaci
gréckokatolíckej farnosti v Levoči
pripomenuli 3. októbra. Slávením
Eucharistie a Božím slovom veriacich povzbudil otec Pavol Nižník.
Slávnosť oživil miestny mládežnícky spevácky zbor. V podvečer sa
veriaci zišli na sídlisku Západ v parku pri kríži, kde pod vedením otca
Rastislava Višňovského obetovali
modlitbu ruženca, ktorou poďakovali Bohu za všetky dobrodenia.
Takto sa stretli už po štvrtýkrát
v prvú októbrovú nedeľu – Svetový
deň posvätného ruženca. (-dv-)

Kaplnku Úradu vlády SR
otvorili pre verejnosť. Z iniciatívy predsedníčky vlády SR Ivety
Radičovej sprístupnil Úrad vlády
SR pre verejnosť Kaplnku Nepoškvrneného počatia Panny Márie
každú stredu o 16.00 hod. Bohoslužby sa budú po týždni striedať
v poradí rímskokatolícka, evanjelická, gréckokatolícka a menšinová.
Záujemcovia o účasť na bohoslužbe, ktorí musia zároveň rátať s obmedzenou kapacitou (50 osôb),
vstupujú do areálu Úradu vlády
SR cez hlavný vchod z Námestia
slobody. Pri vstupe do objektu sa
podrobia bezpečnostnej prehliadke. Prvá ekumenická bohoslužba
sa v priestoroch kaplnky Úradu
vlády SR uskutočnila v stredu 22.
septembra 2010.

Nový odborný internetový
časopis Mosty k rodine začína
vydávať spoločnosť Úsmev ako dar
v spolupráci s Trnavskou univerzitou. Venuje sa téme sociálnej práce
s rodinou a deťmi. Nájdete ho
na adrese www.mostykrodine.sk.
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Odmena kňaza
Po pozitívnych ohlasoch kňazov na Metropolitnú púť kňazov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v Ľutine v Roku kňazov sa v pondelok
4. októbra uskutočnila v bazilike minor v Ľutine druhá takáto púť.

Z

ačala sa archijerejskou
svätou liturgiou, ktorej
predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak
SJ a takmer tristo kňazom sa
v homílii prihovoril bratislavský
eparcha Peter Rusnák. Koncelebrovali aj košický eparcha
Milan Chautur CSsR a emeritný
pražský pomocný biskup Ján
Eugen Kočiš.
V homílii vladyka Peter
povedal, že pre nás kňazov je
otázka, čo nás oslovilo z Božieho slova, dôležitejšia ako to, čo
budeme kázať iným, lebo nás

môže vyliečiť z akejsi domnelej
dôstojnosti. Pretože najväčšou
odmenou, akej sa biskupovi
a kňazovi môže dostať, je, že
sa bude volať Božím synom.
Toto slovo prichádza medzi
vlastných, ale vlastní ho neprijali. Pre ľudí tohto sveta je to
bláznovstvo. „U kňaza, ktorý
povie amen na toto slovo, môže
začať rásť. Svätý Duch chce
v tebe zrealizovať toto slovo
a urobiť z teba nové stvorenie –
Božieho syna. Čo môže byť pre
kňaza väčšou odmenou ako táto
milosť?“ povedal vladyka.

Koordinátori Modlitieb
matiek a Modlitieb otcov
na Slovensku oboznámili
kňazov s týmto hnutím, ktoré
je súčasťou života aj viacerých
gréckokatolíckych farností.
Dopoludňajší program pokračoval katechézou o kňazskom
manželstve a kňazskej rodine.
Otec Ivan Molčányi z Košickej
eparchie v nej kňazom a ich
manželkám pútavým spôsobom
hovoril o povolaní k manželstvu, o rozdieloch medzi
mužom a ženou a o špecifiku
Gréckokatolíckej cirkvi – kňaz-

skom manželstve. Okrem iného
povedal: „Aby mohla fungovať moja farnosť, musím mať
fungujúce manželstvo.“ Ponúkol
aj konkrétne odporúčania a návrhy, medzi ktorými na prvom
mieste ide o osobnú, manželskú
a rodinnú modlitbu, o ochotu
počúvať, načúvať a komunikovať, ale aj postiť sa za svoje
manželstvo a vytvárať spoločenstvo kňazských rodín.
Po diskusii na tému katechézy bol popoludní pri chutnom
obede priestor na rozhovory
medzi kňazmi, pri ktorých
asistovalo ešte celkom teplé
jesenné slnko, ktoré umocnilo
atmosféru kňazskej púte.
Popoludní sa kňazom prihovoril vladyka Milan, ktorý
zdôraznil, že po Roku kňazov
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na 5 minút
Rozhovor s františkánskym kustódom Svätej
zeme otcom Pierbattistom Pizzaballom
o Synode biskupov
o Blízkom východe,
ktorá sa konala 10. – 24.
októbra v Ríme.

nás čakajú roky o kňazoch. Ľudia si nás
všímajú, ako žijeme, aká je morálka
kňazských manželstiev a rodín. Opýtal
sa: „Verím ako kňaz alebo už len ohlasujem vieru?“ Vyzval kňazov, aby komunikovali ako priatelia nielen o bežných veciach, ale aj o kňazských záležitostiach,
aby sa spolu modlili, aby si vychádzali
v ústrety, aby o spolubratoch zmýšľali
a hovorili s láskou.
Vladyka Ján vo svojom príhovore
povedal, že vo svete dnes nejde len
o ekonomickú krízu, ale hlavne o krízu
vzťahov, krízu človeka, krízu morálky.
Položil otázku, či sa táto kríza nejakým
spôsobom nedotýka aj nás kňazov.
Požiadal kňazov, aby vedeli prijať to, keď
ich biskupi na niečo upozornia, „veď aj
napomenutia sú našou službou kňazom.
Upozorní predsa iba ten, komu na tom
druhom záleží. Iba horlivý kňaz má plnú
radosť zo svojho kňazského života. Kňaz

má nielen poznať cestu spásy, ktorú ukazuje iným, ale aj sám má po nej kráčať“,
pripomenul otec arcibiskup.
Po následnej zaujímavej hodinovej
besede s biskupmi bola Druhá metropolitná púť kňazov Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku zakončená spoločnou modlitbou Molebenu k Presvätej
Bohorodičke. Kňazi sa rozchádzali
do svojich farností a iných služieb, ktoré
plnia v Cirkvi, naplnení nielen radosťou
zo spoločného stretnutia pri modlitbe
a pri vzájomných rozhovoroch, ale aj naplnení Božou milosťou a plnomocnými
odpustkami, ktoré získali na tomto pútnickom mieste, ktoré je od tohtoročnej
archieparchiálnej odpustovej slávnosti
v duchovnom príbuzenstve s bazilikou
Santa Maria Maggiore v Ríme. n
Ľubomír Petrík
snímky: Mikuláš Jančuš

Ktorú z výziev synody
považujete za najdôležitejšiu?
Jednou z hlavných výziev je ukázať, že
existuje väčšie spoločenstvo medzi všetkými
cirkvami, pretože katolíckych cirkví je mnoho a rôznych tradícií, a všetky majú sklon
k autonómnemu životu. Preto je dôležité
nielen robiť dojem, ale vydávať kresťanskému katolíckemu spoločenstvu konkrétne
svedectvo tom, že sme jedna Cirkev a že
pracujeme spoločne. Konkrétne znamená
nevyvíjať zdvojené či dokonca zbrojené aktivity, ktoré sa krížia, napríklad zachovávať
spoločenstvo pri pôsobení v školách. Rôzne
cirkvi a rôzne ríty nepredstavujú problém,
ale je to tradícia a bohatstvo vlastné cirkvám
Blízkeho východu: katolíckej cirkvi latinského obradu, cirkvi melchitskej, gréckokatolíckej, maronitskej, sýrskej, chaldejskej,
arménskej, koptskej a ďalších.
Je tu mnoho cirkví, ktoré sú vyjadrením
starobylej tradície, ktorú je dobré uchovať.
Ale taktiež je dôležité ukázať jednotu medzi
týmito cirkvami, a pritom uchovať identitu
a tradície každej z nich. Toto musí byť ešte
jasnejšie ukazované od okamihu, keď sa
spoločnosť zmenila, komunikačné nástroje
ju spájajú a skracujú vzdialenosti. Je dôležité,
aby sa v konkrétnom živote týchto cirkví
viditeľne prejavila táto blízkosť.
Dotkla sa synoda aj problému vzťahov
medzi kresťanmi, moslimami a židmi
na Blízkom východe?
To je starý, a zároveň stále nový problém,
pretože spoločnosť sa mení. Cirkev vo Svätej
zemi sa stretáva s dvoma rôznymi svetmi:
izraelským a palestínskym, sú úplne odlišné.
S moslimským svetom máme predovšetkým
na palestínskych územiach storočné vzťahy,
v ktorých má miesto mierové spolužitie
aj napätie, ktorému treba čeliť s pokojom.
Tieto dva aspekty tu budú vždy. V Izraeli sa
my náboženskí predstavitelia musíme naučiť
pokojnejším vzťahom. Kresťania v Izraeli už
s Izraelom spolupracujú. V každodennom živote treba pracovať, žiť, robiť bežné veci, ale
náboženských predstaviteľov pokojné vzťahy
s Izraelom vždy stáli určité úsilie.
(RV)
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Som
Nepoškvrnené
Počatie
Gréckokatolícku cirkev na Slovensku môžeme pokojne
nazvať mariánskou cirkvou. Ak sa pozrieme na úctu
Bohorodičky v prejavoch veriacich i celej Cirkvi, nachádzame silný pilier náboženského života. Väčšina
tradičných pútí sa koná práve na sviatok Bohorodičky.
A mnoho chrámov je zasvätených jej sviatkom. Veď Bohorodičke je zasvätených 290 z 767 gréckokatolíckych
chrámov na Slovensku (stav k 31. decembru 2008).

S

viatok Nepoškvrneného
počatia však nepatrí k tradičným patrocíniám gréckokatolíckych chrámov. Istotne
na to vplýva mnoho faktorov
– počnúc ročným obdobím cez
obľúbenosť iných mariánskych
sviatkov až po sviatok sv. Mikuláša, ktorý sa slávi 6. decembra.
Ale aj u nás nájdeme chrámy,
ako napríklad starý drevený
chrám v Hraničnom (1785,
okres Stará Ľubovňa), ktoré
sú zasvätené tomuto sviatku.
Rovnako aj najnovšie mariánske
pútnické miesto na hore Zvir
v Litmanovej má Kaplnku Nepoškvrneného počatia Presvätej
Bohorodičky.

Z Východu na Západ
Sviatok Nepoškvrneného
počatia sa slávil vo východných
cirkvách už v 7. storočí a mal
rôzne názvy – Počatie našej
Presvätej Bohorodičky alebo
Počatie sv. Anny. Liturgicky
tento sviatok pripadol na 9.
december. Do južného Talianska a na Sicíliu prišiel v 9.
storočí z Konštantínopola. Jeho
rozšírenie v týchto končinách
súviselo s tým, že toto územie
patrilo v tom čase pod správu
tak rímskeho cisára sídliaceho

v Konštantínopole, ako konštantínopolského patriarchu (aj
dnes sa tu nachádzajú nielen
početné byzantské pamiatky,
ale aj živé gréckokatolícke
komunity).
V 10. – 11. storočí sa tento
sviatok slávil už aj v Normandii,
odkiaľ sa preniesol do Anglicka, kde bol veľmi obľúbený  
(v tom čase si južné Taliansko
a neskôr aj Anglicko podmanili
práve Normani). V 12. storočí
sa slávil v Lyonskej arcidiecéze
a na niektorých iných miestach
Francúzska. V Uhorsku, a teda
aj u nás, sa slávi tento sviatok
od roku 1193. Práve 12. storočie
bolo časom, keď sa tento sviatok rozšíril v západnej Cirkvi.
V roku 1476 ho pápež Sixtus IV.
nariadil pre celú rímsku Cirkev.
Pápež Inocent XII. na konci 17.
storočia pridal k tomuto sviatku
oktávu (poprazdenstvo).
Od zákazu k dogme
Diskusie o Nepoškvrnenom
počatí Panny Márie medzi
dominikánmi a františkánmi
trvali až do 17. storočia. V 17.
storočí rímska inkvizícia,
neskoršie Sväté ofícium, dnes
Kongregácia pre náuku viery,
zakázala používať výraz nepo-

škvrnené počatie. Obľuba tohto
sviatku však naďalej rástla, až
pápež Klement XI. v roku 1708
nariadil, že bude záväzným
pre celú Cirkev. Pápež Gregor
XVI. (1831 – 1846) bol priaznivo
naklonený vyhláseniu dogmy,
ale pre opozíciu katolíckych
kruhov z Nemecka, Francúzska a Anglicka nemohol svoj
úmysel uskutočniť. No v roku
1836 oficiálne schválil učenie
o Nepoškvrnenom počatí Panny
Márie.
Dogma, článok viery o tomto tajomstve, bola slávnostne
vyhlásená apoštolskou konštitúciou Ineffabilis Deus
na Prvom vatikánskom koncile
8. decembra 1854 pápežom
Piom IX. (1846 – 1878) za účasti
množstva biskupov z celého
sveta a tisícov veriacich. Slávnosť Nepoškvrneného počatia
bola ustanovená ako prikázaný
sviatok. Pápež okrem iného
vtedy povedal: „Preblahoslavená
Panna Mária v prvom okamihu
svojho počatia bola zvláštnou
milosťou a výnimkou od všemohúceho Boha z ohľadu na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa
ľudského pokolenia, zachovaná
čistá od všetkej poškvrny prvotnej viny...“

Keď pápež túto dogmu vyhlásil, urobil to aj napriek mnohým námietkam biskupov, ktorí
tvrdili, že to nie je ani potrebné,
ani vhodné. Dogma bola vyhlásená i napriek tomu, že niektorí
z najväčších učiteľov Cirkvi –
konkrétne svätý Tomáš Akvinský a svätý Bernard z Clairvaux
– nesúhlasili s teologickými dôvodmi náuky o nepoškvrnenom
počatí. Na druhej strane tu bolo
vyhlásenie pápeža Martina I.
na Lateránskom koncile v roku
649 o trojakej podstate panenstva Márie: „Mária počala bez
oplodnenia mužom zo Svätého
Ducha, bez porušenia porodila
Krista a po pôrode si zachovala
neporušené panenstvo.“
Ako odpoveď na slávnostné
vyhlásenie dogmy o nepoškvrnenom počatí sa pruský kráľ
Friedrich Viliam IV., ktorý bol
protestant, pokúšal zorganizovať medzinárodný protest.
Niektorí pravoslávni, anglikánski, luteránski a kalvínski teológovia toto vyhlásenie okamžite
odsúdili.
Som Nepoškvrnené Počatie
Štyri roky po vyhlásení tejto
pravdy viery sa Panna Mária
niekoľkokrát zjavila vo francúz-
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skych Lurdoch pri massabiellskej jaskyni Bernadete Soubirousovej, ktorá ju viackrát prosila,
aby jej prezradila svoje meno.
Nakoniec na sviatok Zvestovania Pána 25. marca 1858
v noci Bernadeta náhle zacítila
silné vnútorné volanie, preto už
o piatej ráno sa spolu s rodičmi
vybrala k jaskyni. Bola ešte tma
a naokolo vládlo úplné ticho,
ale na mieste zjavení sa už
zišla veľká skupina ľudí. Počas
modlitby ruženca sa Bernadete
zjavila krásna pani. Aj teraz sa
Bernadeta spýtala zjavenia, kto
vlastne je, a dostala odpoveď:
„Som Nepoškvrnené Počatie.“
Bernadeta bola tou odpoveďou
zaskočená, pretože nevedela, čo
znamená to čudné meno. Nestihla sa však už nič viac spýtať,
pretože pani zmizla.
Bernadeta rýchlo utekala
k farárovi Peyramalovi, aby mu
oznámila to čudné meno. Aby
ho nezabudla, cestou si ho stále
opakovala. Bernadeta nevedela
o dogme o Nepoškvrnenom
počatí Panny Márie. Keď kňaz
začul z Bernadetiných úst meno
Nepoškvrnené Počatie, veľmi sa
rozrušil. Pochopil, pretože Mária použila teologicky dokonalú
formuláciu, ktorá potvrdzovala
dogmu vyhlásenú pred štyrmi
rokmi. Až vtedy kňaz pochopil,
že ide o skutočné zjavenia Panny Márie, a štrnásťročné dievča
pochopilo, že tá krásna pani,

ktorá sa zjavila, je Božia Matka
a nie nejaká duša z očistca alebo
halucinácia, ako sa jej to niektorí snažili nahovoriť.
Nedotknutá hriechom
Kniha Genezis podáva správu
o hriechu prvých ľudí a o jeho
následkoch, ktoré sa prenášajú
na celé ľudské pokolenie. Ide
o dedičný hriech. No napriek
tomuto konaniu človeka Boh vo
svojej láske pripravuje ľuďom
východisko a návrat do strateného raja. Predpovedá príchod
potomstva, ktoré zvíťazí nad
pokušiteľom, keď hovorí satanovi v podobe hada: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou
a ženou, medzi tvojím potom-

stvom a jej potomstvom; ono ti
rozšliape hlavu a ty mu zraníš
pätu“ (GN 3, 15).
Ale kto z ľudí môže nad
diablom zvíťaziť, keď bolo
celé ľudské pokolenie vrhnuté
do jarma hriechu? Len ten, nad
kým hriech nemá nijakú moc.
A preto Boh vychádza človeku
v ústrety mimoriadnym a jedinečným spôsobom. Pripraví
Vykupiteľovi človeka cestu,
ktorá je nedotknutá hriechom
a jeho následkami – nepoškvrnene počatú Bohorodičku
Pannu Máriu. Aby Mária mohla
byť matkou Spasiteľa, „bola
od Boha obdarovaná darmi
hodnými takej veľkej úlohy“.
Bola vykúpená už od svojho
počatia, a tak Cirkev učí, že
preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho
počatia osobitnou milosťou
a výsadou všemohúceho Boha,
vzhľadom na zásluhy Ježiša
Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená, nedotknutá
od akejkoľvek škvrny dedičného
hriechu (KKC 490, 491).
Sám archanjel Gabriel ju pri
zvestovaní oslovuje titulom
„milostiplná“ – Bohom obľúbená. Jej počatie bez akejkoľvek
škvrny hriechu bolo počiatkom
úplne nového druhu človeka – nového stvorenia. V nej
sa táto skutočnosť rozvinula
v takej miere, že možno hovoriť
o plnosti rozvoja ľudskej osoby.

Prináša definitívne víťazstvo
nad zlom hriechu.
Mnohí to však nechápu. Mária im dáva odpoveď: „Môj duch
jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi“
(Lk 1, 47). Mária celkom jasne
vyhlasuje, že bola spasená (lebo
ho potrebovala). Rozdiel medzi
nami a ňou spočíva v tom,
že my sme očistení po počatí
prostredníctvom sviatosti krstu.
Mária bola očistená priamym
zásahom Boha. Je to podobný rozdiel ako pri záchrane
z jamy plnej bahna a záchrane
zadržaním pred pádom do tej
jamy. V oboch prípadoch ide
o záchranu od pobytu v jame
(dedičný hriech) a v oboch prípadoch je potrebný záchranca,
spasiteľ (Boh).
Gréckokatolícka cirkev
na Slovensku v rámci snahy
o jednotné slávenie prikázaných
sviatkov na Slovensku získala
možnosť preložiť slávenie tohto
sviatku z 9. decembra na 8.
decembra, čím síce upustila
od tradičného východného
termínu sviatku, ale z pastoračného hľadiska vyšla v ústrety
mnohým obradovo zmiešaným rodinám, ktoré tak môžu
sláviť tento sviatok v jeden deň
spoločne.n
Juraj Gradoš
snímky: holy-icons.com;
www.mountangelabbey.org

WEBOVÉ STRÁNKY

www.tvlux.sk
V kruhu kresťanských katolíckych médií
má aj Slovensko svoje zastúpenie. Mladučká televízna stanica Lux sa snaží v ničom
nezaostávať za svojimi skúsenejšími
a ostrieľanejšími predchodkyňami vo svete.
Aj skrze svoju internetovú doménu www.
tvlux.sk sa chce priblížiť k svojim divákom.
Bolo by nesmiernou hanbou, keby mediálny prvok, akým TV Lux bez pochyby je,
zanedbala svoju webovú podobu. Nestalo
sa to. Môžem bez akéhokoľvek zveličovania povedať, že webové stránky TV Lux
sú naozaj graficky aj obsahovo zvládnuté
na výbornú.
Na úvodnej stránke je prehľadne, ale
hlavne nápadne v hornej odkazovej lište

umiestnené základné rozdelenie stránok
podľa obsahovej formy. Rubriky TV Lux,
Ľudia, Aktuality či Relácie hovoria samy
za seba, preto netreba úmorne a nezmyselne klikať myšou, kým sa prepracujete
k tomu, čo vás ozaj zaujíma. Ten, kto hľadá

program televízneho vysielania, nebude
mať žiaden problém. Záložky Program,
Archív a Naživo sú umiestnené hneď pod
veľkým logom televízie. Samozrejme
nechýba Fotogaléria, Kontakty a príjemným prekvapením je jazyková mutácia
v štyroch svetových jazykoch.
Internetová doména televíznej stanice
Lux by si zaslúžila oveľa väčšiu pozornosť,
ako umožňuje táto rubrika. Verím však, že
neodmietnete moju ponuku a túto stránku
si prelistujete pri najbližšej návšteve virtuálneho sveta internetu. Prajem nerušené
sledovanie.
Mikuláš Jančuš
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Svätá Hildegarda
z Bingenu

Drahí bratia a sestry,
v roku 1988, teda pri príležitosti
slávenia Mariánskeho roka,
ctihodný pápež Ján Pavol II.
napísal apoštolský list Mulieris
dignitatem, v ktorom priblížil
dôležitú úlohu žien v živote
Cirkvi. „Cirkev,“ čítame tam,
„ďakuje za všetky prejavy
ženského ,génia‘ v priebehu
dejín vo všetkých krajinách
a uprostred všetkých národov,
ďakuje za všetky charizmy,
ktoré Duch Svätý udeľuje
ženám v histórii Božieho ľudu,
za všetky víťazstvá, za ktoré
vďačí ich viere, nádeji a láske:
ďakuje za všetky plody ženskej
svätosti.“ (č. 31)
Aj v období dejín, ktoré
zvykneme nazývať stredovek,
žilo viacero žien, ktoré vynikali svätosťou života a bohatstvom náuky. Dnes by som rád
predstavil jednu z nich: svätú
Hildegardu z Bingenu, ktorá
žila v 12. storočí v Nemecku.
Narodila sa v roku 1098 v Porýnsku, v Bermersheime v blízkosti
mesta Alzey a zomrela v roku
1179. Dožila sa teda 81 rokov –
a to aj napriek svojmu slabému
zdraviu. Hildegarda bola zo
vznešenej a mnohopočetnej

rodiny. Už od narodenia ju
rodičia zasvätili Božej službe.
Keď mala osem rokov, zverili
ju na výchovu učiteľke Judite zo Spanheimu, ktorá žila
klauzurovaná v benediktínskom
Kláštore svätého Dizibóda
a postupne sama založila malý
ženský kláštor podľa rehoľných
pravidiel svätého Benedikta.
Hildegarda prijala rehoľné rúcho z rúk biskupa Ota
z Bambergu a v roku 1136, keď
zomrela matka Judita, sa stala
predstavenou komunity. Požiadali ju o to jej spolusestry. Túto
úlohu vykonávala s využitím
všetkých svojich schopností –
ako vzdelaná a duchovne zrelá
žena s dobrými organizačnými
schopnosťami pre klauzúrny
život. Keďže na dvere kláštora
klopalo stále viac mladých žien,
ktoré mali záujem o rehoľný
život, o niekoľko rokov založila
Hildegarda ďalšiu komunitu
v Bingene a zasvätila ju svätému Rupertovi. Tu prežila celý
zvyšok svojho života. Spôsob,
akým uplatňovala autoritu
predstavenej kláštora, možno
dať za vzor všetkým rehoľným
komunitám: ako čítame v historických záznamoch z tých čias,

podnecovala svätú súťaživosť
v konaní dobra, a to až do takej
miery, že matky sa so svojimi
dcérami priam predbiehali vo
vzájomnej pomoci a úcte.
Už v čase, keď bola predstavenou Kláštora svätého
Dizibóda, začala diktovať
prežité mystické vízie svojmu
duchovnému radcovi, mníchovi Volmarovi a svojej pisárke,
s ktorou ju spájalo vrúcne priateľstvo, spolusestre Richardis di
Stradeovej. Ako to bolo v živote
svätcov bežné, aj Hildegarda
sa túžila podriadiť autorite
osôb vzdelaných vo viere, aby
určili pôvod jej vízií: mala totiž
strach, že to boli len ilúzie
a že nepochádzali od Boha.
Obrátila sa preto na človeka,
ktorého si Cirkev v tých časoch
mimoriadne vážila – na svätého
Bernarda z Clairvaux (hovoril
som o ňom už v niekoľkých
katechézach). Ten Hildegardu
upokojil a povzbudil. V roku
1147 Hildegarda získala ďalšie,
veľmi dôležité uznanie. Keď
pápež Eugen III. predsedal Trevírskej synode, prečítal si text
nadiktovaný svätou Hildegardou, ktorý mu priniesol biskup
Henrich z Mohuča. Pápež hneď

poveril Hildegardu, aby opísala
svoje vízie, a dovolil jej o nich
verejne hovoriť. Od toho okamihu prestíž svätej Hildegardy
neustále rástla. Jej súčasníci ju
dokonca nazvali „nemeckou
prorokyňou“. Toto je, drahí
priatelia, pečať autentickej skúsenosti Ducha Svätého, ktorý
je prameňom každej charizmy.
Totiž osoba, ktorá je obdarená
nadprirodzenými schopnosťami, sa nimi nikdy nevychvaľuje,
nevystavuje ich na obdiv a predovšetkým zostáva poslušná
cirkevnej autorite. Veď každý
dar udelený Svätým Duchom
je určený na budovanie Cirkvi;
a Cirkev prostredníctvom svojich pastierov dokáže rozpoznať
jeho autentickosť.
Už z týchto krátkych náznakov vidíme, ako môže byť
teológia obohatená ženami,
ktoré dokážu hovoriť o Bohu
a o tajomstvách viery prostredníctvom svojej neobyčajnej citlivosti a inteligencie. Chcem preto povzbudiť všetky ženy, ktoré
konajú túto službu, aby sa jej
venovali v opravdivo cirkevnom
duchu, aby svoje premýšľanie
živili modlitbou a pohľadom
na veľké, ešte stále nie celkom
prebádané bohatstvo stredovekej mystickej tradície, najmä
na jej žiarivé príklady, medzi
ktorými je aj naša Hildegarda
z Bingenu.n
TK KBS
preložil Martin Kramara
upravil Juraj Gradoš
snímky: www.trinitystores.com;
www.discerninghearts.com
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Doba dilemy
Informácie. Dnes azda najčastejšie používané slovo. A najviac
skloňované vo všetkých pádoch. Hýbu svetom politiky, svetom ekonomiky, peňazí... Hýbu jednoducho všetkým. Zdá sa, že majú neobmedzenú moc. Prijímame ich a snažíme sa ich nejako triediť. Často
sme však na pochybách, lebo sa nevyznáme, a tak sa spoliehame
na zdroj. Čím dôveryhodnejší, tým istejšia informácia. Čím väčšia
autorita, tým skôr to prijmeme za svoje.

A

le dnešná doba stavia
často proti sebe informácie, ktoré pochádzajú z nášho pohľadu z rovnako
dôveryhodných zdrojov.
Niektoré počujeme každý deň,
a tak máme tendenciu ich
prijať. No niekde v srdci tkvie
pochybnosť, či to nie je stokrát
povedaná lož. A tú mnohí
vnímajú ako pravdu. Médiá
sa dnes neobťažujú hovoriť
pravdu. Im ide o sledovanosť,
o biznis, o obchod, o peniaze.
Nejde im o človeka. Chrlia
informácie, ktoré nás upútajú,
zaujmú. A tak často ostane
pravda zamlčaná a my žijeme
vo všadeprítomnom klamstve.
Kde je pravda? Kto hovorí
pravdu? Týchto a im podobných otázok si každý deň
môžeme položiť tisíce. Odpoveďou nám bude to známe –
sami si musíme utvoriť mienku

o tom, kde je pravda.
Tak kde je pravda o otepľovaní zeme? Jedni hovoria, že
sa výrazne otepľuje vplyvom
človeka. Iní, že vplyv človeka
je zanedbateľný. Ďalší dokonca hovoria o ochladzovaní,
ktoré môže práve vplyv človeka
zabrzdiť. Ľudia pod vplyvom
týchto informácií začínajú
myslieť inak. Správať sa inak.
Mať iné priority. O chvíľu si už
nekúpime obyčajné žiarovky.
Čo bude nasledovať? Benzín?
Nafta? Kde je pravda?
A čo geneticky modifikované potraviny? Európska únia
ich zakázala. No prečo? Pre
zdravie alebo pre obchod a peniaze? Jedni ich preklínajú ako
zlo a hovoria o nedozerných
následkoch. Iní hovoria o nádeji pre chudobných. Hovoria
o potravinách s oveľa menšími
škodlivými účinkami na tých,

ktorí sú na nich odkázaní.
O potravinách, ktoré nepotrebujú chémiu na ošetrovanie
rastlín proti škodcom. Kde je
pravda?
A čo iné otázky? Napríklad
také zneužívanie detí kňazmi.
Aj keby to bol čo i len jeden
prípad, bolo by to veľmi, veľmi
zlé. Ale je to, čo nám podsúvajú
médiá, vždy pravda? Hovoria celú pravdu alebo klamú
a zavádzajú? Stačí si spomenúť
na minuloročný hon na troch
františkánov. Všetky najväčšie
médiá prinášali deň čo deň
správy o tomto šokujúcom
skutku Bohu zasvätených osôb.
A pravda? Kde bola pravda?
Klamstvo naplnilo srdcia ľudí
horkosťou, ba až nenávisťou.
A o pravde, že sa vlastne nič
nestalo a všetko bol podvod, sa
ponúkla ľuďom iba strohá informácia. Žiadne ospravedlne-

nie, žiadny skutok kajúcnosti
médií a snaha o nápravu kedysi
dobrého mena rehole. Kde je
teda pravda?
A čo Cirkev? Ponúkajú médiá pravdivý obraz o nej? Alebo
iba vyťahujú to pikantné, ktoré
ešte podľa potreby prikrášlia? Hovorí sa aj o dobre,
ktoré Cirkev koná, alebo len
o platoch duchovných (ktoré
často nepokrývajú základné
potreby kňazských rodín),
o ohromnom majetku (ktorého veľká časť zostáva aj po 20
rokoch vo vlastníctve iných
a štátu) a o chybách niekoľkých duchovných (za ktorými
stojí osobné zlyhanie i zlyhanie
Cirkvi ako spoločenstva)? Tak
kde je pravda?
Dokážete si z toho všetkého vytvoriť pravdivý obraz?
Dokážete nájsť čistú pravdu,
ktorej môžete bez obáv uveriť?
Možno nadišiel čas, aby nás
táto doba dilemy ešte viac
prinútila rozmýšľať o pravde
a zdroji absolútnej pravdy.
Možno konečne prichádza čas
na myšlienky smerujúce k poznaniu Boha. n
Juraj Gradoš

listáreň
Slava Isusu Christu!
Otec šéfredaktor, prečo sa v Slove dáva
väčší priestor životu gréckokatolíkov
v Prešovskom arcibiskupstve? Veď na Slovensku máme aj gréckokatolíkov v Košickej
a Bratislavskej eparchii.
čitateľ
Milý čitateľ,
život gréckokatolíkov na Slovensku mapujeme v rubrikách Spravodajstvo či Udalosť.
Výnimočne sa však vyskytnú takéto články
aj na iných miestach. Môžem vás ubezpečiť, že v spravodajskej časti uverejňujeme
všetok doručený spravodajský servis. Pri
redakčnom spracovaní spravodajstva neberieme ohľady na to, odkiaľ správa prišla.
Uverejňujeme všetky správy a tie, čo sa

do časopisu nedostanú (podľa času diania),
sa posúvajú do ďalšieho čísla. Pri fotografiách je to trocha iné – osobne sa snažím, ak
je to múdre a možné, o vyváženosť v rámci
všetkých troch eparchií. To isté platí aj
o rubrike Udalosť, kde majú tie najdôležitejšie správy väčší priestor.
Na druhej strane, Prešovské arcibiskupstvo je počtom veriacich i farností väčšie
než Košická alebo Bratislavská eparchia.
Má viac pútnických miest, ktoré sú hojne
navštevované. Mnohé akcie konané v Prešove majú celoslovenský charakter. Je preto
prirodzené, že z neho prichádza viac správ,
a teda sa mu v Slove venuje väčší priestor.
Nebránime sa žiadnej správe z akcie,
ktorá si zasluhuje pozornosť ostatných.
Väčšinu správ nám dodávajú hovorcovia

eparchií otec Ľubomír Petrík a otec Michal
Hospodár. Oni však nie sú na akciách
miestnej či protopresbyterátnej úrovne. Je
len na čitateľoch Slova, kňazoch a miestnych veriacich, aby o tejto akcii napísali
a poslali nám správu. Autori správ však
stále musia rátať s tým, že redakcia si
vyhradzuje právo na úpravu príspevkov.
Je to z viacerých dôvodov: dĺžka, priestor
v danom čísle (množstvo príspevkov),
pravopisná a štylistická úprava. V tomto
roku sme uverejnili články, ktoré mali autorom pomôcť pri písaní príspevkov, aby sa
vyvarovali základných chýb, ktoré by mohli
byť dôvodom pre neuverejnenie príspevku
alebo jeho časti.
otec Juraj
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A teraz špivaj ty
Pani Moniku Kandráčovú, rodáčku z Ďačova (okr. Sabinov),
poznáme ako vynikajúcu speváčku ľudových a duchovných
piesní. Mali sme ju možnosť spolu s jej synom Ondrejom
stretávať na rozličných folklórnych a duchovných podujatiach. Odmalička rástla s piesňou a dodnes svojím jemným
a prirodzene precíteným spevom potešuje mnohé srdcia.

V

krásne októbrové
popoludnie sme sa
vydali na cestu do dedinky Pánu Bohu za chrbtom,
ako sa s úsmevom vyjadrila naša
hostiteľka. Jej terajší domov
– Krásnu Lúku – objímajú
ramená hôr, ktoré aspoň trocha
zjemňujú nárazy drsných
tatranských vetrov. Akoby sa
pridali k jemným melódiám,
ktoré sa ozývajú z domčeka
pani Moniky Kandráčovej. Keď
sme sa usadili, rozhovorila sa
o tom, čo je jej srdcu najbližšie.
Poznáme vás ako speváčku
s nádherným hlasom. Kedy
a ako ste sa dostali k spievaniu?
Už ako malé dievčatko som rada
chodila do gréckokatolíckeho
chrámu v Ďačove. Pre dieťa to
bolo niečo nepochopiteľné.
Nadchýnala som sa krásou cirkevného spevu a jeho tajomnou
silou, ktorá prenikala celým mojím vnútrom. Môj dedko Andrej
Kanuščák bol predspevákom
a modlitbárom. Veľmi rada som
mu robila sprievod. Držala som
ho za ruku, aby nespadol, nosila
mu ružencovú knižočku, a tak sa
priúčala množstvu duchovných
piesní. Veľmi rád predspevoval
na púťach v Ľutine a v Levoči.
Iste máte na starého otca
mnoho spomienok.
Môj dedko putoval 36-krát pešo
z Ďačova na Levočskú horu.

Raz poňho prišli mladí, aby šiel
s nimi. „Pujdzem, moje dzeci,
ale mušice mi nisc torbečku
a trimac ze mnu krok,“ bola
jeho reakcia. Mala som vtedy
asi 8 rokov. V nedeľu šla celá
dedina naproti pútnikom, ktorí
sa vracali z Levočskej hory. Keď
sme začuli ich spev, privítali sme
ich. „Vitajce putničkove, co sce
donešli nove?“ Odpovedali: „Donešli sme pozdraveňe od Pannej
Mariji.“ Keďže už bola tma
a dedko nevidel, vraví mi: „Tu
maš modľacu knižečku i švičku
a teraz špivaj ty.“ Tým, že položil
ruku na moje detské plece, akoby mi odovzdal štafetu. Potom
som už procesiu viedla ja.
Rozprával vám zážitky z tejto
púte?
Vravel, že keď prišli na Levočskú horu, Panna Mária sa tešila,
mala ružové líca a usmievala
sa. Ale keď odchádzali, jej líca
zbledli a vypadli jej slzy. A my
sme tomu ako deti verili. Potom
v dospelosti som tie piesne
zaznamenala. Môj manžel ma
naštartoval, aby som to všetko
zdokumentovala na magnetofónové pásky. Tak vznikla kazeta
Na Levočskej hure.
Celá vaša rodina je hudobnícka. Zaspievate si niekedy len
tak, keď sa stretnete všetci
spolu?
Teraz už menej. Ondrej je preč,
Milan cvičí sám, väčšinou vážnu

hudbu. Aj komponuje. Veľmi
rada som spievala s manželom.
Každý deň hral na harmonike.
Keď mu oznámili jeho diagnózu, prišiel domov a celý deň hral
vianočné piesne. Bol si istý, že
sa Vianoc nedožije. Plakal a hral
všetky koledy. Aj keď bol chorý,
stále hral.
Spev máte zjavne hlboko
zakorenený v rodine.
Veď aj ja som ho zdedila po svojich predkoch. Už môj pradedo
bol dedinským huslistom.
A prababka mala nádherný
hlas. Spievala vraj aj vtedy, keď
išla bosá po žitnom strnisku. Aj
moji dvaja bratia sú kantormi
v našich gréckokatolíckych
chrámoch – v Ďačove a v Sabinove.
V rodine sme všetky významné sviatky oslavovali spevom. Ba
práve ním sa udržiavali dobré
vzťahy, lebo dokázal viac ako
prostá reč. Zbližoval nás. Aj keď
už nemám manžela, ostali mi
krásne spomienky na to, kde
všade sme spolu boli. Nie sú
smutné, naopak, tie najkrajšie.
Ktorá z piesní vám zvlášť
prirástla k srdcu?
Všetky moje piesne majú nejakú
súvislosť s mojimi predkami či
blízkymi. Manžel pre mňa napísal pieseň Ježiš še narodzil, Ježiš
malý. Takže pri nej si spomínam
naňho. A zase Na Levočskej hure
zvon še ozíva mi pripomína

dedka Andreja Kanuščáka.
Spomínam si s veľkou láskou
aj na otca Jána Ďurkáňa. Ten
nás naučil mnohé náboženské
piesne, pričom bol nielen autorom textov, ale aj hudby.
Pieseň Boža Maty, čista
Ďivo Marije slavna sa mi spája
s otcom Petraševičom, ktorý mi
v roku 1991 odovzdal celý svoj
piesňový archív. Ten som potom
zdokumentovala na štyroch
kazetách v cirkevnej slovančine. Práve tieto nahrávky slúžili
ako metodická pomôcka pri
obnovení liturgického spevu
na Ukrajine, kam chodil otec
Petraševič na výpomoc. V roku
1995 som touto mariánskou
piesňou s celou rodinou privítala v Prešove vzácnu návštevu
–pápeža Jána Pavla II.
Z rusínskych piesní mi je  
blízka Nova radosť stala, ktorá
sa podľa mňa vyrovná Tichej
noci. Spomínam si na to, ako
ma raz po Vianociach navštívil
otec Haľko s veľkou kyticou
kvetov. V jeho farnosti totiž
zomrel mladý človek, ktorý nemal veľký vzťah k chrámu. Jeho
príbuzní sa neskôr vyjadrili, že
v deň svojej smrti si neustále
prehrával moje koledy a plakal.
Možno, že práve v kráse týchto
melódií našiel hlbokú ľútosť.
Čo vám priniesla hudba
do vášho života?
Hudba je môj život. Keď
môžem spievať, chce sa mi aj
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žiť. Spev ma očisťuje. Nikdy ma
ešte neunavil. Skôr ma unavuje
rozprávanie, ale spev nikdy.
Je mi to vlastné, prirodzené,
nevyčerpáva ma to, lebo sa pri
speve neštylizujem. Je to súčasť
môjho života.

neskôr postavila strecha na jednom chráme. Zúčastnila som sa
aj na Púti národov. A niekoľkokrát sme vystupovali v Poľsku.
Dokonca som na medzinárodnej súťaži uspávaniek v Poľsku
zastupovala Slovensko.

Koľko koncertov ročne absolvujete? Spievate aj na tematicky ladených koncertoch?
Keď mi to dovolí moje zamestnanie, ročne ich je niekoľko.
Kedysi sme v rámci projektu
Humanita pre život robili
mariánske koncerty, z ktorých
výťažok šiel pre postihnuté
deti, detské domovy a pod. Boli
pre mňa vzácne aj preto, že
sme chodili vystupovať spolu
s manželom a deťmi. Stále som
synom vravela, aby si tieto chvíle vážili, lebo sa už nezopakujú.

Kde vás môžu stretnúť vaši
priaznivci v najbližšej budúcnosti?
Už asi 10 rokov účinkujem
v celoslovenskom projekte
Slovenský Betlehem. S ním som
vystúpila aj v prešovskej katedrále. Chystáme v Košiciach prezentáciu nového albumu, ktorý
bude obsahovať moje najkrajšie
vianočné piesne.

Boli medzi nimi aj nejaké
zahraničné?
Zahraničie ma neláka. Boli sme
pozvaní do Ameriky, ale práve
vtedy som si zlomila nohu.
Vôbec som preto nesmútila.
Spievali sme v Prahe, boli sme
aj na Ukrajine, kde pôsobí otec
Peter Krenický. Zo zbierok spojených s týmito koncertmi sa

Najčastejšie vás v súčasnosti
môžeme vidieť vystupovať so
synom Ondrejom.
Jeho skupina sa volá Kandráčovci, pretože pôvodne ju tvorila
celá naša rodina. Manžel sa
pominul, syn Milan sa preorientoval na duchovnú hudbu.
Ostali sme teda ja a Ondrík,
ktorý si prizval do skupiny
svojich spolužiakov.
Október je mesiac ruženca.
Aký je váš vzťah k tejto mod-

litbe a k Presvätej Bohorodičke?
V radostiach i trápeniach, ktorých bolo neúrekom, je Božia
Matka jediným miestom istoty
a bezpečia. Smútok som vždy
vkladala do jej rúk. Aj všetky
radosti. Keď som zažila úspech,
zaspievala som si Veličanije –
Velebí moja duša Pána.
Môj dedko sa stále modlil
a hovoril mi: „Moničko, len
modlitba ťa bude držať pri
živote.“
Ako osemročná som zažila
povodne. Mala som dozerať
na mladších bratov. Keď sa
rodičia vrátili z poľa, zbadali, že
najmenší Petrík sa stratil. Zľakli
sme sa, že sa utopil. Šla som
na most a pozerala vyľakaná
do vody. A vtedy hovorím Panne
Márii: „Keď sa mi nájde braček,
sľubujem, že sa budem stále
modliť ruženec.“ Tento sľub
sa snažím dodržiavať dodnes.
Keď som unavená, aspoň jeden
desiatok.
Spomeniete si na chvíle,
keď vám modlitba ruženca
obzvlášť pomohla?
Je ich veľa. Často sme sa ho
modlili s manželom. Je pozoruhodné, že keď pre zdravotné
problémy úplne stratil hlas, pri
tejto modlitbe sa mu zázračne
uzdravili hlasivky.
Viera robí zázraky...
Ľudia majú všelijaké predstavy.
Mnohí sa ma pýtajú, prečo len
zriedkavo verejne účinkujem
na rôznych púťach na Slovensku. Ak mám byť úprimná,
na púte chodím často, ale
súkromne, ako ostatní veriaci.
Neženiem sa za fascináciou alebo popularitou, ale vždy idem
z vnútorného presvedčenia. Ak
ma však na týchto púťach vyzve
nejaký kňaz alebo organizátor
podujatia, nikdy neodmietnem.
Veď v Bohu žijeme, dýchame
a sme. On je všade. Mojím
heslom je žiť nohami na zemi,
srdcom pri Bohu a s rukami pri
robote.
za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová

kultúra

Týždeň
kresťanskej
kultúry v Žiline
Združenie Ekuza v spolupráci so Žilinskou diecézou,
Inštitútom Communio,
n.o., Informačným centrom mladých v Žiline
a Mestom Žilina pripravilo
3. – 10. októbra 2010 Týždeň
kresťanskej kultúry v Žiline.
Ponúkli verejné čítanie
Svätého písma, diskusiu
o etike v podnikaní, výstavy
fotografií a ikon, autorské
čítanie, obrazovú meditáciu
a meditatívne pásmo, dokumentárny film inšpirovaný
životom Žofie Bosniakovej,
festival sakrálneho zborového umenia Žilina Voce
magna, konferenciu Kresťanská kultúra?. Program
vyvrcholil svätou omšou,
ktorú v Katedrále Najsvätejšej Trojice celebroval Mons.
František Rábek.
Na konferencii, ktorá
sa uskutočnila 9. októbra
v priestoroch Mestského
úradu v Žiline, vystúpili
so svojimi príspevkami
Mons. Tomáš Galis, žilinský
biskup, Mons. František
Rábek, predseda Rady pre
kultúru a vedu KBS, ktorý
zhodnotil Rok kresťanskej
kultúry na Slovensku 2010,
kazateľ Cirkvi bratskej
Tibor Mahrik, Ladislav
Kučkovský, doktorand
na salzburgskej univerzite, Zuzana Pekaríková
z Turistickej informačnej
kancelárie mesta Žilina,
Pavol Kuljovský, Peter Švec,
doktorand na CMBF v Bratislave, a hlavný koordinátor týždňa a konferencie
Zdeno Pupík. Do konca
kalendárneho roka vyjde zo
sympózia aj zborník.
TK KBS
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Médiá:

rešpektovanie pravdy
a dôstojnosti človeka 2
Práca v masmédiách prináša záväzky. Najmä pre osobu, ktorá je
veriaca. Na počiatku bolo slovo, a tak je to zodpovednosť za slovo. Je
pre kresťana niečo dôležitejšie? Byť žurnalistom je misia, povolanie.
Našou úlohou je slúžiť tým, ktorí nás počúvajú a čítajú. Ján Pavol II.
v Olsztyne povedal, že „masmédiá by mali brániť slobodu, no taktiež
rešpektovať dôstojnosť osoby. Mali by podporovať jedinečnú kultúru,
mali by byť naplnené evanjeliom“.

S

om hlboko presvedčený,
že ak vo svete jestvuje tak
veľa nenávisti a násilia,
sčasti je to preto, že médiám sa
nedarí splniť si poslanie.
Jestvujú dve základné poslania médií: na jednej strane by
sme mali nechať ľudí po celom svete navzájom sa dobre
spoznať, lepšie sa pochopiť,
priblížiť ľudské bytosti tým,
že si osvojíme rešpekt a lásku,
na druhej strane vnútri každej
krajiny sme nositeľmi demokracie my. A ak budeme vďaka
médiám lepšie poznať „tých
druhých“ ľudí, iné náboženstvo,
iný spôsob života, problémy
iných, ich sny, je tu šanca, že už
nebudeme žiť vo svete nenávisti
a násilia.
V každej krajine máme
priniesť tým, ktorí nás čítajú,
počúvajú a pozerajú, všetko,
čo musia vedieť – a nielen to,
čo chcú vedieť – a pomôcť im
pochopiť, čo sa okolo nich deje,
prečo je to tak, aké je historické,
politické, ekonomické, sociálne
a kultúrne odôvodnenie. Až vtedy si môže divák/čitateľ vytvoriť
názor a stať sa plnohodnotným
občanom. A tak by sme mali
šancu žiť v skutočnej, živej
a pravej demokracii. Nedostatok čestných médií predstavuje
hrozbu pre demokraciu tam,

kde existuje, a nenecháva vyvinúť sa tam, kde ešte nie je.

táto demokracia sa z veľkej časti
stala ilúziou.

Povolanie alebo
odmietnutie?
Obhajovanie zlej žurnalistiky,
t.j. žurnalistiky násilia a pornografie, nenapáda iba spoločnosť,
je to aj útok na demokraciu.
Ako Davis Meritt zdôrazňuje vo
svojej knihe Public Journalism
and Public Life, „nie je náhoda,
že úpadok žurnalistiky a verejného života sa dejú súčasne.
V modernej spoločnosti sú prepojené. Verejný život potrebuje
informáciu a víziu, že žurnalistika je schopná zásobovať,
a žurnalistika potrebuje pravý
verejný život, pretože bez neho
sa stáva zbytočnou“.
Jack Fuller napísal vo svojej
knihe News Values, že údely
médií a politického sveta sú
úzko spojené. Tam, kde sú médiá slabé, netešia sa všeobecnej
dôvere alebo jednoducho neposkytujú pravdivé a starostlivé
informácie, ktoré podporujú
tvorbu vlastného názoru. Nasleduje to, že takíto ľudia sa rýchlo
prestanú zaujímať o verejný
život a myslieť na verejné blaho.
Čoskoro na to sa odmietnu
zúčastňovať na voľbách – a my
radi žijeme v demokratickom
systéme, prehliadajúc fakt, že

Politici si môžu na chvíľu
myslieť, že takéto riešenie je
pre nich veľmi vhodné. Ale je
to veľký klam. Bez zodpovedných médií demokracia umrie,
a preto sa sami politici odcudzia a budú vlastne zbytoční.
Budúcnosť médií závisí od našej
predstavy budúcnosti našej
spoločnosti a nás samých. Toto
je ešte rozhodujúcejšie ako
technický pokrok masmédií.
A tak nám stále zostáva najdô
ležitejšia otázka, v akej spoločnosti chceme zajtra žiť. Ak
chceme neustále žiť v nemorálnej, materiálnej, hedonistickej
spoločnosti, v ktorej sa zdá, že
nič nedáva zmysel, prečo by
sme sa mali starať o slobodné
a zodpovedné médiá, ktoré
slúžia verejnosti? Ak ja sám ako
žurnalista a osobnosť netúžim
po živote, ktorý má zmysel,
prečo by som sa mal pokúšať
konať správne v médiách, ktoré
sú slušné? Nech každý z nás
začne svoju obnovu médií tým,
že začne od seba. Obnova médií
je nemožná bez sociálnej a ľudskej obnovy.
Ak chceme realizovať politiku
ľudskej dôstojnosti, rešpektu,
musíme sa najskôr vzdať ideí

liberalizmu, hedonizmu, povoľnosti a konzumizmu.
Budúcnosť
Je niekoľko príčin, vďaka
ktorým môžeme byť optimistickí: vidíme, ako sa svet mení,
v mnohých krajinách existujú
veľké komunity, dokonca aj vo
Francúzsku sú mimovládne organizácie, ktorým sa darí. Americkí diváci napríklad žiadajú
viac hodnotných programov
a dobré príspevky, takže nejaký
pokrok tu je. Aj mládež sa uberá
správnym smerom. Pamätám
si Thérésu Willandovú, ako
nám v Moskve počas Kongresu
pre rodinu povedala, že podľa
nedávneho prieskumu verejnej
mienky 91% mladých Nemcov
vo veku od 14 do 29 rokov zastáva názor, že vernosť v manželstve hrá pre nich rozhodujúcu
úlohu, a 81% si myslí, že rodine
by malo byť dané právo v celej
škále hodnôt. Mladí chcú nájsť
zmysel a dôstojnosť.
A preto by sme mali postupovať vpred s veľkou radosťou.
Mladý Američan Paul Lauer
podčiarkol dôležitosť radosti
počas Kongresu rodiny vo Varšave. Často sa zdá, že my, ktorí
rozprávame o kresťanských
hodnotách, sme príliš často
deprimovaní a nešťastní. Takto
nás vnímajú niektorí ľudia
zvonku a často majú pravdu.
Niekedy nemôžem pochopiť,
prečo ľudia, dokonca aj v kostoloch, spievajú Aleluja, a zdá
sa, akoby spievali Requiem. Nie,
viera nie je smutná!
Hľadáme radosť, skutočnú
radosť, nie prchavú rozkoš,
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ktorá vždy zanecháva trpkú
chuť. O tomto hovoril Paul
Lauer. Vyskúšal všetko: alkohol,
drogy, intenzívny sexuálny
život, a nikam to neviedlo,
až pokým konečne neprestal
a nešiel do púšte v Nevade, kde
po týždni našiel Boha. A zmenil
sa. A napokon zažil radosť.
Paul Lauer povedal poľským
ľuďom, ale mohol to povedať
všetkým ľuďom oslobodeným
od komunizmu v strednej
Európe: „Tu nasledujete vzory
z USA a západného sveta.
Vaši tínedžeri pozerajú filmy
z Hollywoodu, vychutnávajú
si ich a myslia si: ,Och, kiežby
sme boli takí...‘; pravda je taká,
že to všetko je lož. My v USA sa
zúčastňujeme na novej revolúcii pod zástavou viery, nádeje
a lásky a chceme nasledovať vás.
Pomohli sme vám oslobodiť sa
od komunizmu. A teraz nastáva
čas, aby ste oslobodili vy nás.
Nedovoľte nám, aby sme boli
klamaní. Máte všetko, čo potrebujete. Máte vieru, mladosť
a mali by ste mať nádej. Veďte
nás. Máte aj svetového vodcu,
jediného vodcu, ktorý ukazuje
správny smer – pápeža Jána
Pavla II.“

náš kontinent schopný opäť
ukázať príklad a postaviť – tak
ako chce Svätý Otec – civilizáciu lásky? Mali by sme načúvať
učeniu Svätého Otca a potom
zaručíme úspech síl, ktoré
bojujú za ľudskú dôstojnosť,
sociálnu spravodlivosť a civilizáciu lásky. A to je čas nádeje, čas
entuziazmu.
Všetko je vlastne v našich
rukách: budúcnosť závisí
od nás. Máme všetko. Máme
evanjelium, Desatoro, učenie
pápeža. Ako ich využijeme? Ján
Pavol II. nám povedal: „Buďte
skutočnými kresťanmi, nielen
podľa mena.“
Dámy a páni,
predstavte si, že zajtra novinár, obuvník, architekt, takmer
každý bude chcieť žiť podľa
Desatora. Časom sa zmení
obuvník, zmení sa architekt a aj
médiá budú úplne iné. Prostredníctvom učenia pápeža Jána
Pavla II. nám bolo dané všetko.
Teraz je čas postaviť civilizáciu
lásky. A rozhodujúcu úlohu by
v tom mali hrať médiá. n
Bernard J. Margueritte
(úryvky z prednášky, ktorá
odznela na 23. medzinárodnom
kongrese rodiny na Katolíckej
univerzite v Ružomberku
5. – 7. septembra 2008)
ilustračná snímka: SXC.hu

Musí byť naša Európa iba
Európou obchodu, peňazí
a byrokracie alebo môže byť
Európou ducha a hodnôt? Je

varovanie

Halloween 1

Č

o vám ako prvé napadne pri tomto
názve? Amerika? Oslavy, masky a strašidlá? Zubaté tekvice? Strašidelné rozprávky v televízii?
Názov vznikol zo skráteného anglického výrazu Hallows Eve Day (predvečer
Všetkých svätých). Je to sviatok oslavovaný
ráno 31. októbra najmä v USA a západnom
svete, kde predovšetkým deti oblečené
v kostýmoch navštevujú susedov a pýtajú
si sladkosti. Tento pohanský sviatok má
pôvod v Írsku. Vznikol na základe legendy
o Jackovi, zlom kováčovi, ktorý uzatvoril
zmluvu s diablom.

V tento deň nadšené deti preoblečené
za bosorky, pirátov, démonov, duchov,
upírov a iné príšery prechádzajú svoje susedstvá, chodia od domu k domu a kričia:
„Trick or treat“ („Obdarujte nás, lebo vám
niečo vyvedieme“). Doslovný význam je
biliard alebo zábava, úskok, pôžitok, no má
to aj hlbší význam – prekliatie alebo obeta.
V školách a domoch deti usporadúvajú
večierky, kde si hovoria strašidelné príbehy
o duchoch, kostrách, bosorkách a pripravujú si ozdobené tekvice.
Tento sviatok je umelo prinášaný do našej krajiny a kultúry. V supermarketoch si

v akcii môžete kúpiť strašidelné tekvice,
kostýmy bosoriek a upírov...
Málokto však vie, čo sa za Halloweenom
naozaj skrýva. Tom Sanguinet, bývalý
najvyšší kňaz v keltskej tradícii Wicca,
povedal: „Moderný sviatok, ktorý voláme
Halloween, má svoj pôvod v splne mesiaca, ktorý je najbližší 1. novembru, ktorý
je novým rokom bosoriek. Bol to čas, keď
sa duchovia dostali na vrchol svojej moci
a vracali sa na planétu Zem.“
Pre satanistov a bosorky Halloween nie
je zábavou. Je ich veľkým sviatkom.
Damián Saraka
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Život v Božej vízii
P
ri rozhovoroch s veriacimi ľuďmi často počujem
takéto vyznanie: „Otče,
pre mňa viera znamená veľa.
Vďaka viere dokážem znášať
svoju chorobu, problémy v rodine, v práci... Každý deň prosím
Boha o pomoc v tom, v tamtom.“ V takýchto situáciách
chválim Pána za to, že títo ľudia
majú takúto mocnú skúsenosť
s Bohom ako svojím záchrancom. Ale zároveň prežívam
určitú obavu. Keď totiž chodím
po našich farnostiach, vnímam,
že aj veľmi dobrí kresťania sú
niekedy iba pasívnymi prijímateľmi Božej milosti. Vtedy hrozí
nebezpečenstvo, že sa viera
stane iba „barličkou“ do ťažkých
chvíľ alebo – ako povedal Karol
Marx – ópiom ľudstva, nástrojom na utíšenie boľačiek. Som
však presvedčený, že náš Boh
nechce byť len naším Spasiteľom, ale ja Pánom, ktorý má

pre naše životy úžasný plán.
S každým z nás počíta v diele
budovania Božieho kráľovstva
a každý z nás má v tomto diele
nenahraditeľné miesto.
Druhým extrémom sú
horliví kresťania, ktorí neustále
rozmýšľajú o tom, čo by ešte
mohli urobiť pre Boha, a robia
to s úprimným srdcom. Sú plní
aktivity, spaľuje ich horlivosť
o Božie kráľovstvo. Zároveň
však často prežívajú znechutenie z nezáujmu alebo malého
záujmu o ich službu. Postupom
času ich zápal vychladne a oni
sa takisto stanú pasívnymi prijímateľmi Božej milosti.
Východiskom z tejto situácie
je hľadanie Božieho plánu, vstúpenie do Božej vízie. Základom
pre to sú tri jednoduché kroky.
1. Prvým krokom je obzrieť sa
okolo seba a všimnúť si konkrétne potreby v našom okolí.
Jednou z najčastejších príčin

nezáujmu o našu službu je to,
že chceme odpovedať na potreby, ktoré by ľudia mali mať a nie
na tie, ktoré skutočne majú.
Hovorí sa tomu aj „obšťastňovať ľudí nasilu“. Stačí, keď si
poriadne všimneme existujúce
potreby a nebudeme potrebovať hľadať ďalšie. Aj tak budú
oveľa väčšie ako naša schopnosť
odpovedať na ne.
2. Druhým krokom je to, že
sa v pravde pozrieme na svoje
dary a schopnosti, na výbavu,
ktorú máme. Hoci je okolo nás
veľa potrieb, naše dary a schopnosti sú obmedzené. Preto sa
musíme realisticky pozrieť,
na ktoré z týchto potrieb stačíme. Ináč sa budeme trápiť my aj
ľudia okolo nás.
3. Pri druhom kroku sa
rozsah potrieb výrazne zúži, ale
pravdepodobne ich ešte stále
bude veľa. Určite viac, ako sme
skutočne schopní urobiť.

Jedna moja známa raz
prichystala katechézu, ktorej
dala úžasný názov – Spasiteľ
už prišiel, a ja to nie som! Práve
preto musí prísť tretí krok:
Opýtať sa Pána, na ktoré
z týchto potrieb chce odpovedať skrze mňa. Kde je práve
to moje miesto v Božom pláne?
Kde najlepšie zhodnotím svoje
talenty? Práve tam začínam
so svojou službou, so svojou
účasťou na budovaní Božieho
kráľovstva.
Po prejdení týchto troch krokov môžeme zažiť, že náš život
je naplnený, že má zmysel, že
stojí za to ho žiť. Zároveň si však
môžeme byť istí, že nevyhoríme, ale vďaka tejto službe budeme vždy zjednotení s Pánom.
Budeme zažívať skutočnosť, že
náš život je požehnaný a že je
požehnaním aj pre druhých. n
Milan Záleha CSsR

anima škola

Tematické stretko
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Tematické stretká sú dobrou voľbou
hlavne pre začínajúcich vedúcich alebo pre
nových ľudí. Animátor začiatočník by sa
nemal hneď na začiatku svojej „animátorskej kariéry“ púšťať do komplikovanejších
tém. Tematické stretká sa skvele hodia
na prácu s deťmi a mládežou, ktorá nemá
zážitok Cirkvi v skupine. Nepoznajú sa,
nevedia sa spoločne modliť ani sa nikdy
nestretli s podaním evanjelia v inej podobe, ako sú bežne zvyknutí z chrámu.
Program by nemal byť dlhý a náročný. Skôr menej a časom pridávajte viac,
stretko by nemalo trvať dlhšie ako 3 hodiny, ideálny čas sú 1,5 – 2 hodiny. Mladí sa
nemajú problém stretávať často, a preto
je dobré udržať interval stretávania sa raz
týždenne. Dôležitou súčasťou stretnutia

sú vzťahy. Vytvárajme na stretkách ovzdušie
priateľstva a kolektívnosti. Mladí potrebujú
pravé priateľstva, sú citliví, no nemajú radi, ak
sa im chceme dostať „pod kožu“ príliš skoro.
Ale po získaní si ich priateľstva máme ich
srdcia ako na dlani, a to je znak úplnej dôvery.
Až vtedy, keď mám „srdce na dlani“, môžem
naplno evanjelizovať, pretože vtedy je semienko
zasiate v dobrej pôde.
Modlitby na začiatku majú byť jednoduché,
treba skôr podporovať modlitbu vlastnými slovami v kruhu. Hovorme o tom, čo je modlitba,
naučme ich modliť sa vlastnými slovami a až
potom prejdime a učme ich modlitby chvál.
Dôležité je ísť príkladom, vypovedané modlitby
nech sú jasne formulované. Majme na pamäti,
že „slová povzbudzujú, príklady priťahujú“.
Dominika Komišaková
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Prvá skúsenosť
P
ochádzam z klasickej
kresťanskej rodiny
– v dobrom aj v tom
horšom zmysle slova. Do chrámu sme síce chodili, ale tajne,
lebo za totality sa inak nedalo.
Navyše otec bol alkoholik. Nikdy sme sa spoločne nemodlili,
nečítali Božie slovo, nerozprávali sa o viere a o Božích
veciach, len sme jednoducho
chodili do chrámu, raz alebo
dvakrát v roku na spoveď a to
bolo všetko. Obrátila som sa až
v dospelosti. Vtedy sa mi začali
otvárať oči aj srdce a zažívala
som mnoho situácií, v ktorých
sa Boh rozličným spôsobom
oslávil. Jedna z nich sa udiala
tesne po mojom obrátení pred
mnohými rokmi.
V jeden večer otec dlho
nechodil domov. Nebolo to nič
výnimočné. Vždy si rád vypil
a niekde „sa zabudol“. Už sa
stmievalo a doma sme mali
všetci obavu, ako a kedy príde.
Čakanie nás všetkých napĺňalo
úzkosťou. Keď už bol pokročilý
čas, ozvalo sa štrnganie kľúčov
pri dverách. Otec sa snažil trafiť
do kľúčovej dierky. Otvoril
a ako sme predpokladali, ledva
sa vtackal dovnútra. Na chodbe
sa však v okamihu otočil a chcel
znova odísť. Nevedeli sme kam.
Mama sa ho snažila presvedčiť,
aby ostal doma. Ale alkohol mu
tak stúpol do hlavy, že nebol

schopný reálne uvažovať. Nič
nepomáhalo. Situácia sa stávala
stále zúfalejšou. Na chodbe
sa zvyšovala intenzita hlasu.
V takých chvíľach sa otec často
stával veľmi agresívnym. Pozorovala som to z diaľky, lebo som
sa bála, že ak vstúpim medzi
rodičov, bude to ešte horšie.
Všeličo mi vtedy prešlo hlavou i srdcom: zlosť hraničiaca
s nenávisťou, beznádej, tvrdé
riešenia, smútok... No uvedomila som si, že to nikam nevedie.

Vtedy som si kľakla v strede
obývačky a začala sa modliť.
Ruženec. Ani som presne nevedela, ako sa ho mám modliť, ale
cítila som, že to je to, čo mám
v tej chvíli urobiť. Po prvom
desiatku sa navonok nič mimoriadne nestalo. Po druhom
desiatku sa hlasy utíšili a bolo
počuť otca v kúpeľni. Umýval
sa, potom sa prezliekol do pyžama. Keď som končila piaty
desiatok, ležal predo mnou
v obývačke na sedačke a mama

ho prikrývala dekou. S malou
dušou som sa začala modliť aj
druhý ruženec. Pre istotu. Bála
som sa, že sa to začne znova.
Otec veľmi rýchlo zaspal a v ten
večer bolo v našom dome upokojujúce ticho. Po prvýkrát som
sa pomodlila sama celý ruženec.
A nie jeden.
V ten večer sa zmenilo aj
moje srdce. Prirástlo k ružencu. n
Lea
ilustračná snímka: SXC.hu
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Osteň smrti

S

mrť obvykle označuje koniec pozemského
života, t. j. pozorovateľný rozklad živého.
Vzhľadom na fyzickú konštitúciu našich tiel
je smrť nevyhnutná. Nemožno sa vyhnúť starnutiu tela a jeho konečnému rozpadu. „Isto
zomrieme a sme ako voda vyliata na zem,
ktorú nemožno pozbierať.“ (2 Sam 14, 14b)
Fyzická smrť je výrazom hlbšej smrti,
ktorú spôsobuje hriech. Biblia hovorí
o smrti ako o dôsledku hriechu. Pavol píše,
že „skrze jedného človeka vstúpil do tohto
sveta hriech a skrze hriech smrť“ (Rim 5,
12). Smrť je trestom za hriech: „mzdou

hriechu je smrť...“ (Rim 6, 23).
Smrť je konkrétnou udalosťou, ktorá sa
udeje v konkrétnom čase na konci nášho života, ale je aj stavom, v ktorom človek môže
prežiť časť alebo aj celý svoj život. Ako píše
apoštol Pavol, „zmýšľať podľa tela“, teda nechať sa viesť sebectvom, je smrť (Rim 8, 6).
Túto pravdu predkladá iným spôsobom Ján:
„Kto nemiluje, ostáva v smrti“ (1 Jn 3, 14).
Ak človek uzná, že smrť je stav, v ktorom sa
nachádza, pochopí nutnosť kajúcnosti. Keď
prijme Kristovu záchranu, otvára sa mu
cesta zo smrti do života.

Písmo chápe smrť ako viac-menej niečo,
z čoho má byť človek vyslobodený. Kristus
na seba vzal ľudskú podobu, „aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže
diabla“ (Hebr 2, 14). Aj keď smrť patrí ako
negácia života do satanovej sféry, Kristus
má nad ňou zvrchovanú moc. Prišiel, aby
učinil smrti koniec. Bez Krista sa smrť stáva
úhlavným nepriateľom, symbolom nášho
odcudzenia Bohu, najvyššou hrôzou. Kristus človeka vyslobodil od smrti. Zomrel,
aby človek mohol žiť.
Marica Kipikašová

S
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Sviečka za dieťa
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ychravý novembrový večer
umocňoval spomienku
na zosnulých. Svetlom
sviečok ožiarené cintoríny boli
plné kvetov a vencov. Väčšina ľudí sa pristavila na tichú
modlitbu pri hrobe blízkeho,
ktorého tvár môžu vidieť už len
na fotografiách či v spomienkach. Majo robil na zmeny. Ani
tento deň pracovného pokoja
mu neprinášal pokoj. V práci to
bolo ako vždy. Sem-tam niekto
pohundral, že musia robiť aj
teraz. Iní boli zasa radi, že
dostanú príplatky za takéto dni.
Dnes je každé euro dobré.
Posledný večerný autobus
pomaly vkĺzol do dediny. Majo
bol doma. Mladý zjav rezko
kráčajúceho muža bol v ostrom
protiklade s jeho vnútrom.
Bolo šedivé a ponuré ako tento
novembrový večer. Príliš veľa
bolesti na jedného človeka.
Táto bolesť mu nedávala pokoj
a oberala ho aj o to málo nádeje,
čo mal. Konečne prichádzal
domov. Otvoril bránku a jeho
oči spočinuli na okne, ktorého
temnotu rozbíjalo svetlo malej
čajovej sviečky.
Keď vošiel do domu, nechápavo sa spýtal Julky, svojej manželky, načo tá sviečka. Veď už
včera boli na všetkých hroboch.
„Na jednom nie,“ odpovedala
Julka.

Majo hneď vedel, na čo
naráža. Pred pol rokom Julka
v pokročilom štádiu tehotenstva potratila. Kým sa z toho
ako-tak spamätali, prešlo aj
niekoľko týždňov. Až potom
si uvedomili, že by bolo dobré
mať miesto, kde budú môcť
prísť za svojím nenarodeným
dieťaťom a vyplakať sa. Žiaľ, už
bolo neskoro. A tak ich bolesť
bola znásobená nemohúcnosťou niečo zmeniť.
„Poď,“ pokračovala, „pomodlíme sa.“
Bez slov ju objal a oči mu
zvlhli. Keď stál pred malou
čajovou sviečkou, po tvári sa
mu skotúľala prvá slza od toho
osudného dňa. Z hrdla sa mu
ťažko drali slová: „Otče náš...“
No srdce hovorilo niečo iné:
Ako to len Boh mohol dopustiť?
Ako to mohol dovoliť? Aký to
má zmysel? Každé slovo modlitby bolo plné otázok vyvierajúcich z veľkej bolesti. Julka
pohliadla na neho a aj jej tvár
zaliali slzy. Ešte viac sa k sebe
pritúlili. Viac sa zomkli. Moc
tejto čajovej sviečky ich stmelila
v ich bolesti.
Zrazu Majo vykríkol: „Prečo?“
Modlitba sa skončila, nahradil
ju plač. Plakali jeden druhému
do náručia.
„Prečo?“ opakoval tichým
hlasom znova a znova.

Po dlhých minútach svetlo
sviečky zažiarilo naposledy.
Izbu zaliala tma. Ešte tam
chvíľu stáli a potom bez slov
obaja cítili, že tu už nič nezmôžu. Nemali chuť ani pozerať
televízny program, ani nič jesť.
Ticho odkráčali do spálne a ľahli si spať. Julka si vzala do rúk
ruženec a modlila sa, ako mala
stále vo zvyku. Majo, ani sám
nevedel prečo, siahol po Biblii,
ktorú mal len tak položenú už
niekoľko mesiacov na nočnom
stolíku. Naslepo otvoril a jeho
pohľad padol na slová 143.
žalmu: „Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj
moju úpenlivú prosbu ...“
Tento žalm mu vyvieral
zo srdca. Čítal slovo po slove
a do každého vkladal svo-

ju túžbu po nádeji. Keď ho
dočítal, pokračoval ďalej. Žalm
za žalmom. Julka sa domodlila.
Otočil sa k nej a jeho oči zrazu
hovorili iný príbeh než ten,
na ktorý bola zvyknutá. Poznačil si stranu a zatvoril knihu.
Svetlo zhaslo.
...
Blížil sa Štedrý večer. Svetlá
na cintorínoch znova žiarili, len
pestré kvety vystriedali umelecké diela vytvorené mrazom.
Julka mala už niekoľko dní
zdravotné problémy. Majo sa
začínal báť. Za posledný rok
jedinú útechu čerpal z modlitby
žalmov. Od toho novembrového
večera si ich čítaval každý večer.
No v to ráno Julka nevyzerala
dobre.
„A ide sa k doktorovi,“
rozhodol. „Už sa nemôžem len
tak bezmocne pozerať, ako sa
trápiš. Ešte sa ti niečo stane, a to
by som nezvládol.“ Kým rozprával, obliekol sa a šiel odpratať
sneh, aby sa s autom dostali
z dvora. U doktora to bolo dosť
rýchle. Stál vonku v čakárni
a sledoval padajúce vločky.
Dvere sa otvorili a ich pohľady
sa stretli.
„Tak čo?“ spýtal sa.
„Budeme mať dieťa,“ odpovedala Julka a zaliata slzami
mu padla do náručia. V ten
deň dostali od Boha veľký dar.
Dostali nádej, majú čajovú
sviečku, ktorá svojím teplom
a svetlom rozbila pochmúrnu
temravu ostatných mesiacov ich
života. n
Jeremy
ilustračná snímka: SXC.hu

Nádhera
Kráčam rýchlym krokom
mestským parčíkom. V hlave
mi víria problémy, ktoré dnes
musím vyriešiť a sotva vnímam okolie. Zrazu mi s oneskorením prenikne do vedomia obrázok, ktorý ma náhle
preberie z myšlienok a vracia
do prítomnosti. Vraciam sa
niekoľko krokov a zostávam
stáť v nemom úžase – predo
mnou je rozvetvená krovina

posiata desiatkami pavučín
s drobučkými kvapkami
rannej rosy, ktoré sa v lúčoch
slnka jagajú ako diamanty.
Všetky problémy sú zrazu preč
a ja vnímam iba tú Stvoriteľovu nádheru. Čas je však neúprosný. Odchádzam. Niečo
sa však zmenilo – zostáva vo
mne hlboký pokoj. Dotkla sa
ma jeho prítomnosť.
Mária Škvareninová
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... za pokojné časy
Nie je náhoda, že hojnosť sa nachádza v jednej ekténii spolu s pokojnými časmi. Keď sme si minule povedali, že pri Bohu je dostatok
všetkého, čo potrebujeme, je len prirodzené, že pri ňom je aj hojnosť
pokoja. Každý to v istej miere aj zakúsil. Denne však zažívame Pavlovu skúsenosť po príchode do Macedónska, keď písal: „Naše telo
nemalo nijaký odpočinok, ale zo všetkých strán samé súženie: zvonka
boje, vnútri úzkosti“ (2 Kor 7, 5). Je vôbec možné, aby pokojné časy
boli našou každodennou realitou?

P

oďme sa pozrieť na skúsenosť prvotnej Cirkvi.
Neviem, nakoľko ste si
uvedomili, že List Hebrejom je
naozaj napísaný Židom. Tí sa
ocitli vo veľmi čudnej situácii.
Počas Ježišovho pôsobenia
alebo na ohlasovanie apoštolov
uverili, že našli Mesiáša. Poznali
Písmo a vedeli o proroctvách,
ktoré hovorili o ríši pokoja,
ktorá nastúpi po jeho príchode.
Poznali texty o jeho moci, víťazstve, pomoci, milosti, súcite
a pod. Iste, boli stále tu a tam
prenasledovaní. Ale za vlády
cisára Nera sa táto situácia
vyostrí. Veriaci v Rímskej ríši sú
ešte stále z väčšej časti pôvodne
zo židovstva. Keď sa po požiari
začne kruté prenasledovanie
Ježišových nasledovníkov,
títo veriaci zo židovstva majú
dilemu. V tom čase ešte stojí jeruzalemský chrám, kde sa stále
prinášajú obety a koná rituálna

služba. Židovstvo je v plnom
rozkvete. Títo „ortodoxní“ židia
si pokojne praktizujú svoju
vieru, zatiaľ čo tí, ktorí uverili
v Ježiša ako Mesiáša, sú prenasledovaní a zomierajú v aréne.
Klamali azda proroci? Alebo
uverili v nesprávneho mesiáša?
Nemali by sa radšej vrátiť späť
k židovstvu? A tak vzniká List
Hebrejom ako povzbudenie pre
tých, ktorí uvažujú o ceste späť.
Aj preto v ňom nájdete toľko
dôkazov Ježišovho mesiášstva
a toľko starozákonných citátov.
Čo to má spoločné s nami? Dileme, do ktorej sa dostali židia
v Rímskej ríši veriaci v Ježiša,
čelíme denne všetci.
Kto z nás nezažíva denne
kopu situácií, ktoré ho znepokojujú? Máme starosť o hmotné
veci, o dobré meno, normálne
vzťahy a pod. Ako reaguješ,
keď ti niekto ublíži? Vieš, že si
sľúbil žiť tak, aby bolo vidno,

že si uveril v Ježiša. Ale zároveň
máš túžbu byť rovnako tvrdý
a nemilosrdný, ako boli k tebe.
Si v pokušení „vrátiť sa späť“
k starému spôsobu života. Nedávno ma zaujali slová evanjelia: „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne
láska“ (Mt 24, 12). Tak často si
myslíme, že tí „mnohí“ nie sme
my. Ale na to, aby láska mohla
vychladnúť, najprv tu musela
byť. Tí, ktorí „vychladnú“, sú ľudia, ktorí dali svoj život Pánovi
veľmi úprimne. Ktorí žili svoj
život podľa Božích zásad, lebo
chceli robiť Ježišovi radosť, lebo
ho ľúbili. Ale stala sa im jedna
nespravodlivosť. Potom ďalšia.
A potom ešte zopár. Pri každej
riešili dilemu – ostať verní
Ježišovi alebo sa vrátiť k starému spôsobu konania. A krok
za krokom cúvali, až „láska
vychladla“. Pretože sa rozmnožila neprávosť. Najprv cudzia.

Ale tým, že sa vrátili k starému
zmýšľaniu, sa zaradili k tým,
ktorí rozšírili neprávosť.
Môžeš si zaumieniť, že budeš
reagovať podľa Písma. Ale ak ti
bude chýbať jedna podstatná
vec, tvoje predsavzatie sa zrúti
v momente, keď sa ťa bytostne
dotkne nejaká nespravodlivosť.
O tom, čo je podstatné pre
život v pokoji, sme si hovorili
minule – hľadať najprv Božie
kráľovstvo. A všetky nespravodlivosti, ktoré sa ti stanú,
preveria, nakoľko je pre teba
Boh dôležitý. „Lebo musia byť
medzi vami aj roztržky, aby sa
ukázalo, kto z vás sa osvedčí.“ (1
Kor 11, 17) Ak máš s Bohom fungujúci blízky vzťah, problémy
ťa vykoľaja len na chvíľu. Ale
v jeho blízkosti opäť zbadáš, že
v ňom máš všetko, čo ti treba.
Že sa postará. Zastane. Bude ťa
sprevádzať. Že nemusíš lipnúť
na veciach, o ktoré bojujú ľudia
vedľa teba. Len v jeho blízkosti
nájdeš hojnosť i odvahu žiť
podľa jeho princípov. Bonusom
ti bude radosť, ktorú zažíval aj
Pavol, ktorý bez ohľadu na to,
že bol vo väzení, napísal Filipanom list, kde ich k tejto radosti
pozýva. n
Valéria Juríčková

zo života svätých

Blahoslavený hieromučeník Teodor Romža

B

lahoslavený biskup mučeník Teodor
Romža sa narodil 14. apríla 1911 v dedine
Naďbočko na Podkarpatskej Rusi (dnes
Velikij Byčkov). Jeho kňazským mottom sa
stali slová 116. žalmu: „Pane, som tvoj sluha
a syn tvojej služobnice“. Biskupskú chirotóniu prijal 24. septembra 1944 v Užhorode.
Vo veľmi ťažkej a vyhrotenej spoločensko-politickej atmosfére biskup Romža
všetkými silami bránil svoju Cirkev a veriacich. Preto sa ho rozhodli fyzicky zlikvidovať. Stalo sa tak pri jeho návšteve v dedine
Lávky (filiálky farnosti Lochovo) v okrese
Mukačevo, kde bol pozvaný na posviacku

chrámu. Pri spiatočnej ceste 27. októbra
1947 narazilo do povozu, ktorý viezol
biskupa a jeho sprievod, vojenské nákladné auto. Po náraze sa ich útočníci snažili
dobiť železnými tyčami a palicami a len
neočakávaný príchod poštovej dodávky
vyrušil atentátnikov, a svoje obete nepozabíjali na mieste. Práve spomínaná dodávka
ich odviezla do nemocnice v Užhorode.
Biskup Teodor Romža bol ťažko ranený.
Veľa poranení mal na hlave, celé telo mal
posiate modrinami a ranami. O raneného
biskupa sa starala zdravotná sestra Teofila
OSBM, ale na chirurgické oddelenie bola

prijatá aj nová sestrička menom Odarka,
ktorá sliedila, kto biskupa navštevuje. Jeho
stav sa začal zlepšovať a nič nenasvedčovalo
tomu, že by sa mal zhoršiť. Ale prišla noc l.
novembra 1947, keď život biskupa Romžu
náhle vyhasol. Podľa dnes už známych historických faktov bol otrávený spomínanou
sestrou Odarkou, ktorú tam poslalo NKVD.
Heslom biskupa Teodora boli slová 18.
žalmu: „Milujem ťa, Pane, moja sila; Pane,
opora moja, útočisko moje, osloboditeľ
môj“.
Jozef Gača
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PONDELOK 25. október

ŠTVRTOK 28. október

NEDEĽA 31. október

Mučeníci a notári Marcián a Martyrios

Mučenica Paraskeva z Ikónia

Čítania: 1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 –
24, zač. 52 (rad.); Ef 4, 7 – 13, zač. 224b; Mt
10, 1. 5 – 8, zač. 34b (sv.)

Čítania: 1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265; Lk 11, 14 –
23, zač. 57 (rad.); 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181; Lk
7, 36 – 50, zač. 33 (Paraskeve)

23. nedeľa po Päťdesiatnici. (Nedeľa
Krista Kráľa) Bl. hieromučeník Teodor
Romža

Blažené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. (Lk

Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. (Lk

10, 23)  

11, 14)

Božie skutky videli v Starom zákone proroci
aj králi. Čo nevideli a čo Ježiš ukázal svojim
učeníkom, bola jeho smrť a vzkriesenie
na odpustenie hriechov a večný život.
Oko každého Ježišovho nasledovníka sa
môže stať blaženým, ak uvidí v jeho smrti
a vzkriesení vlastnú spásu a prijme ju v eucharistických znakoch, ktoré zanechal.

Umlčať svedka je najlepší spôsob, ako sa
vyhnúť podozreniu. Diabol sa snaží umlčať
ľudí, ktorí zažili, že Boh je mocný a diabol
porazený, aby nerozprávali o tejto pravde.
Ak majú ľudia užasnúť nad Božou mocou,
potrebujú ľudí, ktorí im vydajú svedectvo.

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

UTOROK 26. október
Veľkomučeník Demeter Myromvonný
Čítania: Hebr 12, 6 – 13. 25 – 27, zač. 331b;
Mt 8, 23 – 27, zač. 27 (zemetr.); 2 Tim 2, 1 –
10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (sv.)

Nenávideli ma bez príčiny. (Jn 15, 25)
Zloba či nepriazeň okolia nebude mať vždy
racionálne pozadie. Ľuďom ovládnutým
Zlým bude stále prekážať dobro vychádzajúce z Božieho človeka. Ak sa naše srdce
rozhodne podobať Ježišovmu, musí počítať
s tým, že bude prebodnuté zlobou. Prvá
reakcia, ktorú nebude zloba nikdy čakať, je
odpustenie. Ním nad ňou zvíťazíme.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár Demetrovi, Sláva, kondák Demetrovi, I teraz, podľa predpisu.
Prokimen, aleluja a pričasten zemetraseniu
a Demetrovi. Myrovanie. (HS: 292; PZ: 265;
HP: 278)

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti mučenici Paraskeve.
(HS: 294; PZ: 267; HP: 280)

PIATOK 29. október
Prepodobná mučenica Anastázia
Čítania: 1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk 11, 23
– 26, zač. 58 (rad.); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213;
Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (sv. Anast.a Abr.); Gal
5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 4, 25 – 5, 12, zač. 10
(sv. Abramiovi)

Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi
po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. (Lk 11, 24)
Zlo odpočíva tým, že škodí. Aj skryté
zlo, ktoré človek vyprodukuje skutkom či
srdcom, bude hľadať „miesto odpočinku“ –
možnosť uškodiť. Keď nenájde konkrétny
objekt, vráti sa späť k človeku, z ktorého
vyšlo. Vtedy odpoveďou na častý argument:
„Čo sa môže stať? Môj skrytý hriech nikomu
nemôže uškodiť“, bude: „Uškodí tebe“.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

STREDA 27. október

SOBOTA 30. október

Mučeník Nestor

Mučeníci Zenóbios a jeho sestra Zenóbia

Čítania: 1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; Lk 11, 9 – 13,
zač. 56 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 21,
12 – 19, zač. 106 (sv. Nestorovi)

... o čo skôr dá nebeský Otec Svätého
Ducha tým, čo ho prosia! (Lk 11, 13)

Čítania: 2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 21,
zač. 36

Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo
vchádzajú, videli svetlo. (Lk 8, 16)

Snaha presvedčiť Boha o tom, že nám má
dať to, o čo práve prosíme, je často sprevádzaná mnohými sklamaniami a zanevrením
na Boha. Prosiť o Svätého Ducha je najlepšou investíciou, pretože v ňom dokážeme
správne rozlíšiť, čo nám Boh chce dať podľa
svojej vôle. Tým ušetríme veľa času, ktorý by
sme premrhali klopaním na nesprávne dvere.

Keď má v žiarovke vzniknúť svetlo, musí
nastať prúdenie energie. Keď neprúdi,
nemôže vydať svetlo a je v podstate nanič.
Božia láska je „energiou“, ktorá musí prúdiť
cez kresťana, aby vydal svetlo skutkov. Ak
prúdenie nenastane, kresťanstvo sa stane
formalizmom.

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

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

Čítania: Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Lk 8, 26 – 39,
zač. 38 (rad.); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Lk
12, 32 – 40, zač. 67 (Teodorovi); Kol 1, 12 –
20, zač. 250; Jn 18, 33 – 37, zač.59 (z Nedele
Krista Kráľa)

(Pilát) si predvolal Ježiša a spýtal sa
ho: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal:
„Hovoríš to sám od seba alebo ti to iní
povedali o mne?“ (Jn 18, 33 – 34)
V našich podmienkach u mnohých kresťanov krst predbehol vieru. Na základe viery
vlastných či krstných rodičov sa dieťa dáva
krstiť. No v momente krstu nemá žiadnu
skúsenosť s Ježišom a jeho evanjeliom. V rodine, kde sa viera živo praktizuje, je predpoklad, že aj dieťa prijme Božiu lásku a vyzná:
„Ježiš je môj Pán“. Horšie je, keď rodina
ponúkne dieťaťu iba obrady a modlitby bez
príkladu života a vedenia k viere. Vtedy sa
ho Ježiš pýta podobne ako Piláta: „Vyznávaš
ma sám od seba alebo ťa to naučili iní? Je
tvoja viera osobnou skúsenosťou alebo iba
zachovávaním tradície?“
Bohu nikdy nešlo iba o zachovávanie tradície, ale predovšetkým o osobnú skúsenosť.
Človek ju zakúsi vtedy, keď si uvedomí, že
Boha potrebuje. Nielen ako plniteľa potrieb
či uzdravovateľa, ale predovšetkým ako
toho, kto vyrieši najväčší problém – osobný
hriech. Až vtedy, keď uverí, že najväčším
darom preňho je smrť a vzkriesenie Ježiša
Krista pre odpustenie hriechov a večný život,
prijme ich a vstúpi na cestu obrátenia srdca.
Vtedy viera prestane byť útrpným znášaním
náboženských povinností a stane sa radostnou skúsenosťou so živým Bohom.
Liturgia: Hlas 6. Evanjelium na utierni
prvé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá.
Tropár šiesteho hlasu a Teodorovi, kondák
šiesteho hlasu, Sláva, kondák Teodorovi,
I teraz, podľa predpisu. Prokimen, aleluja
a pričasten šiesteho hlasu a Teodorovi. (HS:
149, 296; PZ: 103, 269; HP: 104, 284)
Ak sa slávi Nedeľa Krista Kráľa, tak menlivé
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časti sa berú len z Nedele Krista Kráľa (HS:
311; PZ: 286; HP: 281)

cez ne videl, nakoľko sme prijali jeho lásku
a nakoľko túžime po jeho spravodlivosti.

PONDELOK 1. november

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

Nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián

ŠTVRTOK 4. november

Čítania: 1 Sol 2, 20 – 3, 8, zač. 267; Lk 11, 29
– 33, zač. 59 (rad.); 1 Kor 12, 27 – 13, 8a, zač.
153; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b (sv.)

(Kráľovná z juhu) prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto väčší
ako Šalamún. (Lk 11, 31)
Vytvoriť si vlastnú múdrosť života nie je ťažké. Oveľa ťažšie je, keď na jej vytváraní má
spolupracovať niekto iný. Vtedy treba uznať
jeho autoritu. A to dokáže iba pokorné
srdce. Uznať autoritu Ježiša a múdrosť jeho
slova pri budovaní charakteru je niekedy
ťažké, pretože to zasiahne do našej prirodzenosti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Kozmovi a Damiánovi. (HS: 296; PZ: 271; HP: 286)

UTOROK 2. november
Mučeník Akindyn a spol.
Čítania: 1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 –
41, zač. 60 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Mt
10, 16 – 22, zač. 36 (sv.)

Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe,
nebolo tmou. (Lk 11, 35)
Naše srdce je akoby tretím okom, cez ktoré
sa pozeráme na svet. Ak bude zašpinené
hriechom, aj v dobrej veci uvidíme príležitosť
hrešiť. Ak bude čisté, nezaťažené hriechom,
aj v zdanlivo zlej veci uvidíme príležitosť
konať dobro.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 3. november
Muč. biskup Akepsimas, presbyter Jozef
a diakon Aitalas

Prepodobný Joannikios Veľký
Čítania: 1 Sol 5, 1 – 8, zač. 271; Lk 11, 47 – 12,
1, zač. 62 (rad.); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt
4,25 – 5,12, zač. 10 (prep.)

Beda vám...! (Lk 11, 47)
Dobre sa počúva slovo povzbudenia, ktoré
nevyruší zo stereotypu života. Slovo, ktoré
poukáže na zlyhanie, vo väčšine prípadov
nesie riziko vzbury a nenávisti. Napomínať za takých podmienok bude iba ten,
komu na nás naozaj záleží. Ježiš vie, že pri
napomínaní sa mnohí vzbúria. No tí, ktorí
dokážu vzburu v sebe potlačiť, ukážu, že
jeho láske rozumejú.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 5. november
Mučeníci Galaktión a Epistéma
Čítania: 1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28, zač. 272; Lk
12, 2 – 12, zač. 63

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj
Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi.
Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude
zapretý pred Božími anjelmi. (Lk 12, 8 – 9)
Platonická láska sa odlišuje od pravej tým,
že pri pravej musí prísť okamih jej vonkajšieho vyjadrenia. Podobne je to aj v prípade
vzťahu s Ježišom. Nestačí „veriť srdcom“,
pretože viera, ktorú nevidieť a nepočuť, je
mŕtva. Kým sa k Ježišovi nepriznáme navonok slovom a životom, nemôžeme čakať,
že sa na základe „platonickej viery srdca“
prizná on k nám.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

Čítania: 1 Sol 4, 1 – 12, zač. 269; Lk 11, 42 –
46, zač. 61 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk
21, 12 – 19, zač. 106 (sv. muč.)

SOBOTA 6. november

No beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale
spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate!

Čítania: 2 Kor 11, 1 – 6, zač. 191; Lk 9, 1 – 6,
zač. 40 (rad.); Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318b;
Lk 12, 8 – 12, zač. 64 (sv.)

(Lk 11, 42)

Chcieť sa Bohu zapáčiť svojimi skutkami je
pomerne často rozšírená aktivita kresťanov.
Kým sú odpoveďou na lásku Boha, sú v poriadku. No keď sa zmenia na nebozáslužnú
iniciatívu, začínajú byť pochybné. Boh naše
skutky nepotrebuje pre našu spásu, ale aby

Arcibiskup Pavol Vyznávač

Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo
a uzdravovať chorých... Oni šli, chodili
po dedinách, všade hlásali evanjelium
a uzdravovali. (Lk 9, 2.6)
Keď niekto hľadá Boha len v čase vlastnej
potreby, akoby hovoril: „Najprv vyrieš, čo
treba, potom ťa budem počúvať“. Ježiš nes-

ľúbil vyriešenie všetkých problémov. Priniesol evanjelium s ponukou Boha, ktorý chce
v láske prevziať vládu nad životom človeka.
Keď toto posolstvo srdce prijme a urobí ho
svojím kráľom, Boh mnohé veci vyrieši sám.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 7. november
24. nedeľa po Päťdesiatnici. Tridsiati
traja mučeníci z Melitíny
Čítania: Ef 2, 14 – 22, zač. 221; Lk 8, 41 – 56,
zač. 39 (rad.); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 4,
25 – 5, 12, zač. 10 (prep.)

(Jairus) padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby šiel do jeho domu, lebo mal
jedinú, asi dvanásťročnú dcéru a tá
umierala. ... Bola tam aj istá žena, ktorá
mala dvanásť rokov krvotok... Pristúpila
odzadu, dotkla sa obruby (Ježišových)
šiat a hneď prestala krvácať. (Lk 8, 42 –
44)
Jairus a žena chorá na krvotok na prvý
pohľad nemajú v evanjeliovej stati nič spoločné. No môžeme vidieť, že Jairus dvanásť
rokov vychovával dcéru, a tá mala zomrieť.
Žena dvanásť rokov vyhľadávala lekárov,
a ostávala v chorobe. Obaja sa teda dvanásť
rokov namáhali, no ich námaha a prostriedky vychádzali nazmar. Riešením ich situácie
sa stala viera v Ježiša. Obaja síce zvolili iný
spôsob prejavu viery, no obom sa dostalo,
po čom túžili.
Niekedy sa môže zdať, že dlhoročné snahy
a námahy života začínajú vychádzať
nazmar. Nemusí to však hneď znamenať
tragédiu. Niekedy Boh dovolí, aby sme sa
dostali na pokraj svojich možností práve
preto, aby sme si uvedomili, že potrebujeme
jeho pomoc. Vtedy bude záležať na tom, či
uveríme, že jedine v ňom nájdeme odpoveď
na zdanlivo neriešiteľnú situáciu. Nie každý
bude schopný prejaviť svoju vieru rovnako.
Niekto to urobí tak ako Jairus – svoj problém
prednesie Bohu pred všetkými v nejakom
spoločenstve a poprosí o modlitebnú podporu. Niekto, kto sa hanbí o svojom probléme
verejne hovoriť, použije prejav podobný
žene – zatúži po Božom dotyku cez sviatosť
zmierenia či Eucharistie. Keď Boh vidí gestá
viery človeka, nesústredí sa na vonkajšie
vyjadrenie. Je ochotný konať podľa svojej
vôle a lásky v prospech každého.
Liturgia: Hlas 7. Evanjelium na utierni
druhé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu, Sláva, kondák hlasu,
I teraz, podľa predpisu. Prokimen, aleluja
a pričasten hlasu. (HS: 150; PZ: 104; HP: 105)
Matúš Čekan
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Oko, ktoré nespí
P
opri známych a najčastejšie využívaných námetoch a kompozíciách sa
v ikonografii zvlášť v Byzancii
počnúc 11. storočím objavujú (čo
sa týka teologického obsahu) aj
značne komplikované kompozície. Medzi takéto kompozície
patrí aj ikona, ktorej pomenovanie v cirkevnoslovanskom
jazyku znie Spas nedremannoe
oko, teda Spasiteľ – oko, ktoré
nespí.
Táto ikona zobrazuje Krista
ako mládenca, ktorý s otvorenými očami spí na červenom
lôžku. Pravou rukou si podopiera hlavu. Za jeho hlavou stojí
Presvätá Bohorodička. Nad ňou
je zobrazený strom a dookola
rozmanité rastliny a kvety ako
symbol raja. Pri nohách Krista
stojí anjel, ktorý v pravici drží
kríž a v ľavici suchú ratolesť,
z ktorej vyrastá kvet. Nad Kristom sa vznáša anjel. V rukách
drží nástroje Kristovho umučenia: trojramenný kríž, yzop
s hubkou namočenou v octe
a kopiju. Spánok mládenca
Krista s otvorenými očami je

symbolickým
zobrazením
Boha, ktorý
ochraňuje
a bdie nad svojím ľudom tak,
ako to vyjadruje
aj žalmista:
„Pomoc mi
príde od Pána,
ktorý stvoril
nebo i zem. Nedovolí, aby sa ti
noha zachvela,
nezdriemne
ten, čo ťa stráži.
Nedrieme,
veru, ani nespí ten, čo stráži
Izraela“ (Ž 121, 2 – 4). Na druhej
strane je zobrazenie Krista,
ktorý spí, ale aj bdie, symbolickým zjednotením dvoch prirodzeností v Kristovi: božskej
a ľudskej.
Zvláštnosťou niektorých
ikon takéhoto typu je, že tak
Bohorodička, ako aj Kristus
držia v rukách zvitky so slovami
vzájomného dialógu. Ako napr.
pskovská ikona z druhej polovice 16. storočia, kde v zvitku

KNIHA: Spievatko
(A5, 272 strán, 5,15 eur)
Radi spievate? Hráte
na gitare či klávesoch?
Potrebujete pomôcku
a nebaví vás hľadať
svoje obľúbené piesne
roztratené po mnohých
papieroch? Potrebujete
pomôcku pre svojich spevákov v zbore?
Mysleli sme na vás. Nová pevná väzba
za starú cenu lepených brožúr zabezpečí, že
vaše obľúbené piesne už nebudú poletovať
kade-tade. Knihu môžete otvoriť aj tisíckrát, napriek tomu vám vďaka šitej väzbe
nevypadnú. Hoci Spievatko obsahuje vyše
1 200 piesní, zorientujete sa v nich ľahko.
Máte ich vytriedené podľa liturgického roka
alebo podľa častí svätej omše (úvod, glória,
aleluja, krédo...), poľahky v nej nájdete
chvály, ukazovačky, Taizé adorácie či piesne
k Svätému Duchu. A môžete siahnuť aj
po abecednom registri.
INZercia

Bohorodičky môžeme čítať túto
modlitbu: „Vševládny Vládca,
Syn môj a Boh môj. Nakloň svoj
sluch a vypočuj modlitbu svojej
Matky modliacej sa k tvojmu
svätému menu...“   U Spasiteľa je napísaná táto modlitba:
„Prečo sa, Matka moja, strachuješ, vidiac ma pribitého
na kríži i do hrobu položeného.
Vstanem v sláve ... peklu ... sa
pomstím.“ Zvyk takýmto spôsobom interpretovať dialóg medzi
Bohorodičkou a Spasiteľom je

známy z byzantských pamiatok
počínajúc 12. storočím. Tento
dialóg napriek niektorým mienkam osobitne podčiarkuje ideu Bohorodičky ako zástankyne
ľudského pokolenia
pred Bohom. Na základe spomínaných
textov uvedených
v ikone zo Pskova sa
odkrýva centrálna
idea ikony, kde skrze
smrť Božieho Syna,
ktorý je nesmrteľný
a vždy prítomný vo
svete, dostalo ľudstvo
spásu, raj.
Ikonografické
počiatky tejto ikony
siahajú do Byzancie na počiatku 14. storočia, kde nachádzali
svoje miesto a uplatnenie najmä
v nástennej maľbe, zvyčajne
nad vchodom do cerkvi, čo
dokumentujú nespočetné
ikony na Athose. Do Ruska sa
tento typ dostáva koncom 14.
a začiatkom 15. storočia, ale masívne rozšírenie siaha až do 16.
storočia. n
Milan Gábor
ilustračná snímka:
ws.kathimerini.gr

FILM:
Welcome – Vitajte

HUDBA: Superchick – Rock
What You Got

Vitajte!
Takto si každý predstavuje privítanie. No
nie každý to môže zažiť
a nie každý je vítaný. To
platí aj o Bilalovi, hlavnej
postave francúzskeho
filmu Welcome, ktorý je
17-ročným zaľúbeným kurdským chlapcom,
utečencom z Iraku. Jeho láska k priateľke je
taká silná, že sa snaží ako utečenec dostať
ilegálnym spôsobom z Francúzska do Veľkej
Británie, a to tak, že chce preplávať La Manche. Z Iraku do Francúzska sa mu podarilo
dostať. No ako ďalej? Do deja vstupuje učiteľ plávania, ktorý nachádza hodnoty, ktoré
stratil a ktoré mu dávajú pocit ospravedlnenia. Dramatický príbeh nekonečnej lásky,
odhodlania, odvahy, ale aj nebezpečenstva
a ... Veď si film pozrite sami a uvidíte.
Lukáš Petruš

Superchick (Superkočka) sa môže na prvý pohľad zdať ako mainstreamová speváčka. Opak
je pravdou. Superchick
je kresťanská alternatívna skupina, ktorá holduje rozličným
hudobným štýlom ako R&B, rock, electric
rock, alternatívny rock, pop, soul atď. Táto
rozmanitosť im dodáva osobitý štýl na poli
kresťanskej hudby. Piesne sú veselé,
energické, plné radosti z viery a života
s Bohom. Ich najnovší album Rock What
You Got (Rozhýb všetko, čo máš) sa s touto
ich charakteristikou úplne zhoduje. Je
skvelým pop-rockovým kúskom v podaní
mladých kresťanov, ktorí svoju radosť
podávajú ďalej s posolstvom: „Potrebujeme sa tešiť z Boha“. Odporúčam všetkým,
ktorí sa chcú tešiť z viery aj hudby.
Lukáš Petruš
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koinonia sv. jána krstiteľa
Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, kde môžete
osobne zakúsiť skutočnosť Božieho slova:
„Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí,
hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa
hlása evanjelium“.
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
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
11.11. 18.00 hod. Vranov nad Topľou – Katolícky dom kultúry
11.11. 19.00 hod. Humenné-mesto – gr.
kat. chrám
09.12. 18.00 hod. Vranov nad Topľou – Katolícky dom kultúry
Bližšie informácie: 0905 382 260
www.koinoniapo.sk
sek@koinoniapo.sk
spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – november
50 rokov: Gabriela Gašparová, Malý Ruskov
60 rokov: Anna Jusková, Sečovce; Alžbeta Kroľová, Sobrance; Margita Krupová,
Sečovská Polianka; Vladimír Pastorčák, Michalovce; Helena Pichová, Priekopa; Valéria
Zahorčáková, Kusín
70 rokov: Štefan Baňas, Milpoš; Michal
Gecik, Sečovce; Helena Danišová, Trhovište;
Irena Homičková, Rudlov; Anna Sakmárová,
Košice; Mária Serafínová, Kamenná Poruba
75 rokov: Andrej Doboš, Novosad; Mária

Dulebová, Bukovce; Andrej Kicák, Vysoká
nad Uhom; Eleonóra Kolibabová, Pusté
Čemerné; Michal Kovaľ, Zemplínska Teplica;
Anna Mihalková, Trebišov; MUDr. Georgína
Olšakovská, Michalovce; Alžbeta Pačutová,
Kožuchov; Helena Puhkyová, Trebišov;
Mária Šafránová, Čertižné; Michal Šimaj,
Dvorianky; Helena Štefanichová, Trnava pri
Laborci; Jolana Titková, Sečovce
80 rokov: Mária Bojková, Kuzmice; Juraj
Capik, Koromľa
85 rokov: Helena Adamčinová, Prešov;
Anna Balogová, Ložín; Zuzana Gačová, Vlača;
Alžbeta Klebášková, Streda nad Bodrogom;
Mária Lešová, Novosad
90 rokov: Ján Pastír, Krásnovce
Darovali na spolok:
Oľga Baranovičová, Prešov – 3 eurá; Helena
Buffová, Prešov – 2 eurá; Helena Jaškaničová, Prešov – 2 eurá; Ján Kleban, Prešov – 3
eurá; Gabriela Sivuličová, Prešov – 2 eurá;
Ing. Peter Knut, Župčany – 2 eurá; Juliana
Knutová, Župčany –1 euro; otec Petr Helísek,
Valtice (ČR) – 4 eurá
OZNAMY
Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach pripravil vo svojom Vydavateľstve Byzant, s.r.o., podielovú knihu z pera arcibiskupa
Cyrila Vasiľa. Kniha má názov Na vlnách rádia
Vatikán a obsahuje sériu príhovorov súčasného sekretára Kongregácie pre východné cirkvi,
ktoré odzneli v slovenčine prostredníctvom
Vatikánskeho rozhlasu.
Aktuálne pripravujeme distribúciu členských podielov (knihy a kalendáre) pre
našich členov.
Pri príležitosti 20-teho výročia smrti
ThDr. Jána Murína, priekopníka cyrilo-metodského hnutia gréckokatolíkov na Zemplíne, usporiada Spolok sv. Cyrila a Metoda
spomienkové podujatie – tryznu za túto

jubileá kňazov
Pavol Chanáth st., správca farnosti Snakov
– 10. november – 60 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!

Začiatok je v pondelok 22. novembra večer
o 17.00 hod. spoločnou svätou omšou a zakončenie obedom v sobotu 27. novembra.
Viac informácií na website www.jezuiti.sk
a na tel. číslach 051/7460511, 0905/945544
alebo na e-maili: patkosj@jesuits.net
TK KBS
Výberové konanie
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov ako
zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P.P.Gojdiča v Prešove vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa
Cirkevnej základnej školy s materskou školou
bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Bližšie informácie
nájdete na www. grkatpo.sk.
ISPA
Prosba o finančnú pomoc
Gréckokatolícki veriaci malej farnosti Šarišské Čierne v okrese Bardejov prosia
všetkých ochotných darcov o finančnú pomoc
pri rekonštrukcii 50 rokov neobývanej fary.
Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh
zaplať a vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
Číslo účtu: 0540198388/0900.

blahoželáme

inzercia

28. októbra 2010 si
pripomína 52 rokov
života duchovný otec
Miroslav Dancák.
Drahý otče,
pôsobili ste v našej farnosti necelé tri roky,
ktoré ste nám obetovali. Obdarovali ste nás svojimi modlitbami
a peknými kázňami. Touto cestou vám
chceme vysloviť veľké Pán Boh zaplať.
Vniesli ste do našich sŕdc veľa svetla a kus
neba.
Do ďalšieho života vám vyprosujeme, drahý
otče, dobré zdravie, Božie požehnanie a hojnosť Božích milostí.
Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z Veľkého Lipníka

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

osobnosť. Tryzna sa uskutoční 20. novembra
o 16.00 h v Chráme Svätého Ducha v Michalovciach. Súčasťou podujatia bude aj
archijerejská svätá liturgia za účasti viacerých
speváckych cirkevných zborov. Všetkých
srdečne pozývame.
výbor spolku

oznamy
Duchovné cvičenia pre kňazov
Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove ponúka
pred adventom od 22. do 27. novembra
5-dňové Duchovné cvičenia pre kňazov
so všetkých slovenských diecéz. Exercície
na tému Túžba vidieť Ježiša vedie jezuitský
páter Patrik M. Kovaľ.

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!

Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech
a fasád kostolov, fár a kláštorov, zrezávanie
stromov. Tel.fax.: 056 / 64 32 778. Mobil:
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@stonline.sk
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický 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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tv lux – doma je doma
Pondelok - Piatok 06.45 Správy / Spravodajský
súhrn 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so
svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri káve
25.10. (pondelok) 08.30 Detský ruženec sláv.
08.50 Mediálna výchova – Netancuj s vlkom 09.00
Doma je doma 10.00 Spravodajský 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
Cirkev kmeňového spoločenstva v Nágsku 13.00
Prví kresťania – Koniec prenasledovania: Cisár
Konštantín (5) 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 Makový mužíček P 17.30
Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami P 18.55
Ukrajina – semienka viery P 19.25 Luxáreň 19.50
Návratka 20.00 Správy P 20.10 Celou vetou P 20.20
U Pavla P 21.45 Pri káve (BB) 22.25 Pôvod človeka
– Vznikli sme náhodou? (6) 22.50 Doma je doma
(PO) 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
26.10. (utorok) 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 –Vznikli
sme náhodou? (6) 13.00 Katechézy Benedikta XVI.
13.30 Rehoľná abeceda – Milosrdenstvo 13.40
Celou vetou 13.50 Gurmánska misia 14.15 Pri
káve 15.00 Več. 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 –Velikán viery: Svätý Augustín (6) 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
Ukrajina – semienka viery 22.50 Doma je doma
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
27.10. (streda) 08.30 Mestečko nádeje 08.45
Ako sa makový mužíček učil chodiť 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 Ukrajina
– semienka viery 13.00 Poltón 13.30 Večerná
univerzita 14.15 Pri káve 15.00 Medzi zemou
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 P 19.25 Gurmánska misia P
19.40 Kniha 19.55 Prehľad kat. periodík P 20.00
Správy P 20.10 Rehoľná abeceda – Dvojčatá P
20.20 UPéCé live P 21.15 Vlastná cesta 21.45 Pri
káve 22.25 Prví kresťania – Velikán viery: Svätý
Augustín (6) 22.50 Doma je doma 23.45 Správy
23.55 Z prameňa
28.10. (štvrtok) 08.30 Starý zákon (27) 09.00
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 U Pavla 11.50
Prehľad katolíckych periodík 12.00 Anjel Pána 12.20
Krátke správy P 12.30 Prví kresťania – Velikán viery:
Svätý Augustín (6) 13.00 Poltón klub 13.55 Rehoľná
abeceda – Dvojčatá 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 Iskierka nádeje – Rok po cunami 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 Benediktíni v Holandsku 22.50
Doma je doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
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29.10. (piatok) 08.30 Klbko 08.45 Ako sa makový
mužíček učil rozprávať 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 univerzita 11.40
Katechéza 12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke správy P
12.30 Benediktíni v Holandsku 13.00 Ukrajina – semienka viery 13.30 Medzi nebom a zemou 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 P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Pôvod človeka
– Evolúcia a kresťanstvo (7) P 19.25 Saleziánsky
magazín 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 Iskierka nádeje – Rok po cunami 22.50 Doma
je doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
30.10. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Starý zákon
(28) P 07.25 Poznaj svoju vieru – Cirkev (stretnutia
na chat–e) P 07.50 Klbko P 08.05 Centrum
nápadov P 08.35 Mestečko nádeje P 08.50 Ako sa
makový mužíček učil písmenká P 09.05 Tandem
kvíz 09.50 Môj názor 10.00 Správy 10.15 Štúdio
AHA! P 10.50 UPéCé live 11.50 Rehoľná abeceda
– Dvojčatá 12.00 Anjel Pána 12.25 Prehľad kat.
periodík 12.30 Mariánska sobota P 13.30 Lectio
divina 14.15 Gen. audiencia 15.40 Poézia 16.00
Ukrajina – semienka viery ⓬ 16.30 Iskierka nádeje
– Rok po cunami 17.00 Pôvod človeka – Evolúcia
a kresťanstvo (7) 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 Spravod. súhrn P 20.20 Na vrchol ⓬ P
22.15 Mikrodokument P 22.25 U Pavla 23.45
Spravod. súhrn
31.10. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Poznaj svoju vieru – Cirkev (stretnutia na chat–e)
07.30 U Pavla 08.55 Katechézy Benedikta XVI.
09.20 Putovanie kalváriami 09.25 Návratka 09.30
Luxáreň 10.00 Svätá omša P 11.15 Rehoľná abeceda – Dvojčatá 11.30 Benediktíni v Holandsku 12.00
Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon
(28) 13.15 Poznaj svoju vieru – Cirkev (stretnutia
na chat–e) 13.40 Klbko 13.55 Centrum nápadov
14.20 Mestečko nádeje 14.35 Ako sa makový
mužíček učil lietať P 14.55 Pôvod človeka – Evolúcia
a kresťanstvo (7) 15.30 Na vrchol 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 – Dvojčatá 20.25 Prví
kresťania – Velikán viery: Svätý Augustín (6) 20.50
Putovanie kalváriami 21.00 Večerná univerzita P
21.40 Celou vetou 21.50 Moja misia – magazín
⓬ 22.50 UPéCé live 23.45 Spravodajský súhrn
01.11. (pondelok) 08.30 Poznaj svoju vieru –
Cirkev (stretnutia na chat–e) 09.00 Doma je doma
10.00 Spravodajský súhrn 10.20 Z prameňa P 10.30
UPéCé live 11.30 FILMiX ⓬ 12.00 Anjel Pána
12.30 Iskierka nádeje – Rok po cunami 13.00 Prví
kresťania – Svätý Augustín (6) 13.30 Tandem kvíz
14.15 Pri káve 15.00 Octava dies 15.30 Katechéza
15.45 Poézia 16.00 Poltón 16.30 Mestečko nádeje
16.45 Lectio divina 17.30 W. A. Mozart, omša
D-mol z diela Requiem P 18.30 Rozprávočka P
18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami P
18.55 Na ceste do Tibetu 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
– Evolúcia a kresťanstvo (7) 22.50 Doma je doma
(PO) 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
02.11. (utorok) 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
– Evolúcia a kresťanstvo (7) 13.00 Katechézy Benedikta XVI. 13.30 Rehoľná abeceda – Dvojčatá 13.40
Môj názor 13.50 Gurmánska misia P 14.15 Pri káve
15.00 Večerná univ. 15.45 Hudobné pódium 16.30
Poznaj svoju vieru – Cirkev (stretnutia na chat–e)
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 – Mnísi, panny
a pustovníci (7) P 19.25 Octava dies 19.50 Návratka
20.00 Správy P 20.10 Celou vetou 20.20 Tandem
kvíz 21.00 Gurmánska misia 21.15 Saleziánsky magazín 21.45 Pri káve 22.25 Na ceste do Tibetu 22.50
Doma je doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
03.11. (streda) 08.30 Mestečko nádeje 08.45 Ako
sa makový mužíček zoznámil s pavúkom križiakom 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 Na ceste do Tibetu 13.00 Poltón 13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri káve 15.00 Lectio divina
15.45 Tandem kvíz 16.30 Centrum nápadov 17.00
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 vo
Flámsku P 19.25 Štúdio AHA! 19.55 Prehľad katolíckych periodík P 20.00 Správy P 20.10 Rehoľná
abeceda – Dvojčatá 20.20 Poltón klub P 21.15
Vlastná cesta 21.45 Pri káve 22.25 Prví kresťania –
Mnísi, panny a pustovníci (7) 22.50 Doma je doma
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
04.11. (štvrtok) 08.30 Starý zákon (28) 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 – Mnísi, panny
a pustovníci (7) 13.00 UPéCé live 13.55 Rehoľná
abeceda – Dvojčatá 14.15 Pri káve 15.00 Moja
misia – magazín ⓬ 16.00 Kniha 16.15 Poézia
16.30 Klbko 16.45 Desať Božích prikázaní (1) 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 Rozorvaná hora P 19.25 Poltón P
19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Môj názor
20.20 Lectio divina 21.00 Hudobné pódium 21.45
Pri káve 22.25 Benediktíni vo Flámsku 22.50 Doma
je doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
05.11. (piatok) 08.30 Klbko 08.45 Desať Božích
prikázaní (2) 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 univerzita 11.40 Katechéza 12.00 Anjel Pána 12.20 Krátke správy P 12.30
Benediktíni vo Flámsku 13.00 Na ceste do Tibetu
13.30 Lectio divina 14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.15 Katechézy Benedikta XVI. 15.45
Hudobné pódium 16.30 Starý zákon (28) 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 – Ľudia a opice (8) P
19.25 FILMiX ⓬ 19.50 Návratka 20.00 Správy P
20.10 Prehľad katolíckych periodík 20.20 Moja
misia – magazín ⓬ P 21.15 Katechézy Benedikta
XVI. P 21.45 Pri káve 22.25 Rozorvaná hora 22.50
Doma je doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
06.11. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Starý zákon
(29) P 07.25 Poznaj svoju vieru – Svätá omša P
07.50 Klbko P 08.05 Centrum nápadov 08.35
Mestečko nádeje P 08.50 Desať Božích prikázaní
(3) P 09.05 Tandem kvíz 09.50 Celou vetou 10.00
Správy 10.15 Štúdio AHA! P 10.45 Rehoľná abeceda
– Dvojčatá 11.15 Prílet Benedikta XVI. do Santiaga

de Compostela P 12.25 Prehľad katolíckych periodík
12.50 Návšteva katedrály v Santiagu de Compostela P 13.30 Medzi nebom a zemou 14.15 Generálna
audiencia 15.40 Poézia 16.15 Svätá omša v Santiagu de Compostela P 18.30 Rozprávočka P 18.45
Tandem kvíz P 19.25 Putovanie kalváriami 19.30
Katechézy Benedikta XVI. 20.00 Spravod. súhrn P
20.20 Quo vadis ⓬ P 22.15 Mikrodokument P
22.25 U Nikodéma 23.45 Spravodajský súhrn
07.11. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Poznaj svoju vieru – Svätá omša 07.30 U Nikodéma
08.55 Katechézy Benedikta XVI. 09.20 Putovanie
kalváriami 09.25 Návratka 09.45 Svätá omša
z Barcelony P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (29)
13.15 Poznaj svoju vieru – Svätá omša 13.40 Klbko
13.55 Centrum nápadov 14.20 Mestečko nádeje
14.35 Desať Božích prikázaní (4) P 14.55 Pôvod
človeka – Ľudia a opice (8) 15.30 Quo vadis ⓬
17.20 Návratka 17.30 Octava dies P 18.15 Rozlúčka
a odlet P 19.30 Kniha 19.45 Katechéza P 20.00
Spravod.súhrn 20.15 Rehoľná abeceda – Dvojčatá
20.25 Prví kresťania – Mnísi, panny a pustovníci (7)
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 Spravod. súhrn
stv – dvojka
23.10. (sobota) 11.15 Vajnorský kostol – dokument o pozoruhodnostiach Bratislavy 14.55 Poltón
– gospelová hitparáda 16.55 Drevená história – dokumentárny film o drevených kostolíkoch na Orave
24.10. (nedeľa) 12.35 Nedeľné matiné – organový
koncert 14.55 Orientácie – náboženský magazín zo
života katolíckych veriacich 15.20 Slovo – príhovor
riaditeľa Spolku sv. Vojtecha Mgr. Vendelína Plevu
16.30 Poltón R 17.55 Poklady sveta (5) – Jezuitské
osady v Cordóbe a okolí – Argentína 23.15 Slovo R
25.10. (pondelok) 13.45 Orientácie R
27.10. (streda) 15.55 V tichu minulosti – Kde
leží naša hrdosť
28.10. (štvrtok) 15.30 V tichu minulosti – Ondrejský cintorín 22.00 Sféry dôverné – Úloha
ženy v Cirkvi
29.10. (piatok) 14.35 Sféry dôverné R 16.05
V tichu minulosti – Židovský cintorín
30.10. (sobota) 15.10 V tichu minulosti – Cintoríny
v Liptovskom Mikuláši 15.40 Poltón 17.25 V tichu
minulosti – Modranský cintorín 18.20 Osobnosti –
Ľudmila Podjavorinská
31.10. (nedeľa) 08.55 Sviatočné slovo – generálny
biskup ECAV Miloš Klátik 09.00 Služby Božie z Bardejova na Pamiatku reformácie 09.35 Sola gratia
– Jedine milosťou – dokumentárny film o dejinách
Evanjelickej cirkvi od reformácie po Žilinskú synodu
12.45 Orientácie 15.25 V tichu minulosti – Trnavské
cintoríny 23.40 Sviatočné slovo R
01.11. (pondelok) 12.50 Orientácie R 13.45
Medailón E. B. Lukáča 17.00 V tichu minulosti –
Banskobystrické cintoríny 18.45 Za bránou nebies
19.10 Dominanty – A svetlo večné nech im svieti
19.20 Sviatočné slovo
06.11. (sobota) 14.55 Poltón
07.11. (nedeľa) 12.35 Orientácie 13.00 Slovo
13.45 Poltón R 23.10 Slovo R

rádio lumen
23.10. (sobota) 20.30 Od ucha k duchu – Mesiac
s pápežom Benediktom XVI.
24.10. (nedeľa) 21.00 Karmel – Výstupy po Božom
rebríku – reportážna mozaika príbehov a svedectiev
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známych ľudí, ktorým Boh obrátil život naruby
31.10. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra Pani richtárka
– rozhlasová úprava div. hry Ferka Urbánka 21.00 Karmel – Dialóg medzi vierou a vedou. Hostia: prof. Július
Krempaský a Mons. František Rábek
01.11. (pondelok) Slávnosť všetkých svätých
10.00 Príhody pohotovostného lekára – pohľad lekára
Karola Miku a kňaza Antona Červeňa na smrť 13.00
Slávnosť všetkých svätých – Nádej na zmŕtvychvstanie.
Literárno-hudobný program 14.00 Hľadanie rovnováhy – rozhlasová hra o biskupovi, svätom Karolovi
Boromejskom. 20.30 Fragmenty zo života pápežov.
Hosť: cirkevný historik G. Brendza
02.11. (utorok) Pamiatka zosnulých 12.00
Pobožnosť za zomrelých 20.30 Duchovný obzor –
Spomienka na všetkých verných zosnulých
Zmenená štruktúra nedeľného vysielania
od 03.10.2010: 15.00 Korunka Božieho milosrdenstva z Kostola Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
v Nižnom Hrušove. Vedú sestry z Kongregácie Matky
Božieho milosrdenstva; 15.30 Svetlo nádeje; 16.00
Piesne na želanie

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 21.05 Cesty
24.10. (nedeľa) 21.05 Cesty – Náboženské spektrum
(Š. Chrappa)
31.10. (nedeľa) 21.05 Cesty – Slovenskí evanjelici
v zahraničí 2. (P. Gabriš)
07.11. (nedeľa) 21.05 Cesty – Náboženské spektrum
(N. Lúčanská)

rádio slovensko a regina
24.10. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby Božie
z Nového Mesta nad Váhom
31.10. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby Božie
z Trenčína
01.11. (pondelok) 09.30 Rímskokatolícka sv. omša
z Kostola sv. Antona Paduánskeho v Košiciach
07.11. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka sv. omša
z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke

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

Pomôcky:
Asní, Šuja,
Lenta, Aare

Acetál,
po česky

Chemická
Nekráčajme značka
niklu

Prehŕňajte
vlasy

slovo

Pooberajú

rádio regina (BA, BB)

07.11. (nedeľa) 07.55 Z duše – Marián Šidlík:
Konvivencia

rádio devín
Nedeľa 08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
07.11. (nedeľa) 08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich – Mons. Anton Adamkovič: Viera vo vzkriesenie
  Zmena programu vyhradená.

Okresná
hygienická
inšpekcia,
skratka

Chorý, ktorý
sa lieči

Kryt vojaka

Mexické
mesto

Ekonomické
oddelenie,
skratka

6. časť
tajničky

Ruské ženské
meno

Chem. značka
amerícia
Rímske číslo
999

Seminaristi
Švajčiarska
rieka

Telovýchovná
jednota,
skratka

Španielsky
ostrov
Geometrický
útvar

Mužské meno

Nakazlivá
choroba

5. časť
tajničky

Zhubný nádor

Ruský
zásielkový
obchodný
dom

Borovica

Kancelárska
skratka

Anna,
po domácky
Investičná
banka

1. časť
tajničky

slovo

Autor:
Vladimír
Komanický
Úkon

Považské
mesto

Obec
pri Žiline

Entrance,
skratka

MPZ áut
Vatikánu

České mesto

Detská hračka

Zaraďuj
rýchlosť

Berliner Kód nemčiny
Zentralbank,
skratka
Otec

Skratka štátu Žrď na voze
Nevada

Údes
4 . časť
tajničky
Solmizačná
slabika

Predpona
„jeden“
Verejná
bezpečnosť

2. časť
tajničky

3. časť
tajničky

Majú strach

Patriace
obrovi

Nedeľa 17.10 Frekvencia M
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
24.10. (nedeľa) 07.55 Z duše – Daniela Hroncová-Faklová: Strechy
31.10. (nedeľa) 07.55 Z duše – Ján Grešo: Reformácia
01.11. (pondelok) 09.20 Z duše – P. Gabriš:
Dušičková jeseň

Slovenský
kardinál

	B	L	O	S	U	D	Á	A	Š	U	D	S	H	R	A	CH	K
	A	E	K	D	U	R	B	I	T	A	S	 Ľ	Ú	S	P	E	CH
	C	T	I	L	V	O	O	N	R	Z	E	V	Ú	Č	E	L	R
	A	M	B	L	R	J	A	H	Y	I	E	H	V	T	E	K	Ó
	A	N	A	O	CH	M	A	M	C	M	L	 Š	E	T	O	T	M
	O	K	CH	R	A	U	 Ó	Y	B	U	H	B	R	L	E	S	S
	S	I	P	I	R	T	L	O	K	T	A	A	O	L	I	O	Ť
Á	A	D	A	A	A	Z	S	K	R	N	S	U	R	D	G	B
	N	K	R	D	K	K	N	V	D	Z	E	R	K	E	H	R	A
	A	O	E	O	T	T	A	E	I	U	I	C	K	Á	U	A	N
	N	S	S	K	E	S	J	T	M	D	H	A	V	R	Z	F Á
	A	 Ť	S	I	R	O	K	A	Y	Z	N	O	N	A	O	I	N
	N	E	D	Ô	V	E	R	A	U	O	T	A	L	B	L	K	Y

Legenda: AKOSŤ, AMID, ANANÁS, ATÓMY, AZIMUT, BANÁNY, BARDEJOV, BLATO, BLUD, BOZK, CIEĽ, CMAR, CVAL, DEKAN, DIAMANT, DRES, DUŠA, GRAFIK, HLUK, HRAD, HRACH,
HROB, HUBY, CHARAKTER, CHLIEB, CHOROBA, CHRÓM,
IZÁK, KOLOSEUM, KORISŤ, KVAS, LIGA, ĽÚTOSŤ, NEDÔVERA,
OSUD, OSVETA, PAKT, RIADOK, TELURIDY, TRANZIT, UHOL,
URNA, UZOL, ÚČEL, ÚČET, ÚSPECH, ÚVER, VLAK, ZMENA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 25 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 20: krížovka: (pozri Ex 29, 9b);
osemsmerovka: Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel aj smrti.
Výherca: Oľga Glosíková, Kamienka. Zo správnych riešení
vylosujeme držiteľa knihy Reflexie nad slovanskou duchovnosťou od Spolku sv. Cyrila a Metoda. Riešenia zasielajte
na adresu: SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
05. – 07.11. Kurz Život v Kristovi (Mgr. Peter Lipták
a tím). Odporúčaný ako následná formácia po kurze Filip.
12. – 14.11. Kurz Izaiáš (Koinonia Ján Krstiteľ). O spoznávaní Svätého písma.
26. – 28.11. Kurz Emauzy (otec Jozef Maretta a Evanjelizačná škola sv. Mikuláša). Kurz o čítaní a štúdiu
Božieho slova.
10. – 12.12. Víkend s princom Kaspiánom (otec Milan
Záleha). Víkend orientovaný na rozvoj prosociálnych
vzťahov.
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
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

1. archieparchiálna púť matiek
do baziliky minor v Ľutine
30. október 2010
Program púte
10.00
11.30
12.30
13.30
14.00

Archijerejská svätá liturgia
Katechéza o poslaní matky (otec Jozef Maretta)
Prestávka
Prezentácia Centra pre rodinu
Modlitby matiek

Modlitby matiek se začali v roku 1995 v Anglicku. V tom čase dve staré mamy Veronika a jej švagriná Sandra pocítili túžbu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Mesiac
sa modlili každý deň jeden desiatok radostného ruženca (... ktorého si panna v Betleheme porodila), aby spoznali Pánovu vôľu. Po mesiaci sa stretli s ďalšími matkami,
ktoré mali problémy so svojimi deťmi, a tak vznikla prvá skupina hnutia Modlitby
matiek. Spoznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali svoje deti do jeho rúk, aby
mohol konať v ich živote. Za necelé dva roky sa Modlitby matiek rozšírili do celého
sveta.
Srdečne vás pozývame!

Pondelok – 16.00 Dramatický krúžok 18.00 Študentský
zbor 20.00 Mládežnícka sv. liturgia v kaplnke vysokoškolského 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
26.10. (utorok) 18.00 Dear John (Milý John) – film
a beseda. Dokáže láska prekonávať diaľku? Romantický
príbeh, pri ktorom stíchne aj ticho samo.
02.11. (utorok) 18.00 Agora – film a beseda. Veľkolepý
veľkofilm o prvotných dejinách kresťanstva, ktorý musíte
vidieť.
09.11. (utorok) 18.00 Welcome – film a beseda. Príbeh
emigranta, ktorý urobí pre lásku všetko. Naozaj všetko.
Marek Baran – koordinátor mladých: 0915 942 050
pastoračné centrum rómov
Čičava, www.avamenca.sk, 0915951081
Nedeľná liturgia pre Rómov
Dom kultúry v Čičave 10.00 hod.
Dom kultúry v Hlinnom 10.00 hod.
Gréckokatolícky chrám v Soli 15.00 hod.
Víkendové formačné školy pre chlapcov a dievčatá, víkendové umelecké kluby (presnejšie informácie telefonicky)
Pravidelné formačné stretnutia v rómskych osadách
– dospelí, skauti, dievčatá... (presnejšie informácie
telefonicky)
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
30.10.2010 – 1. archieparchiálna púť matiek
06.11.2010 – Fatimská sobota (Snina)
Michalovce, kláštor redemptoristov

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina

Farár: otec Jozef Novický
Telefón: 051 / 45 96 231 ; e-mail: lutina@grkatpo.sk
Web: www.bazilikalutina.sk

06.11.2010 – Fatimská sobota (Strážske)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
07.11.2010 – Malá púť (prvá nedeľa v mesiaci; program
na hore Zvir sa začína o 09.00)

