slovo

časopis gréckokatolíckej cirkvi · 43. ročník · číslo 14 – 15 · 03.07.2011

Svedok Božej milosti
Keď sa povie otec
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Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom

G

ymnázium sv. Jána
Zlatoústeho sídli
na Lesnej ulici 28
v Humennom, v pavilóne B2
a B3. Škola má k dispozícii 33
miestností. Výučbe napomáha
10 špecializovaných učební (dve
multimediálne učebne s interaktívnymi tabuľami, jazykové
laboratórium, učebňa cudzích
jazykov, biologická učebňa,
chemické laboratórium, učebňa
informatiky, učebňa prírodovedných predmetov, stolnotenisová miestnosť, posilňovňa).
Na stretávanie v modlitbe slúži
kaplnka zasvätená sv. Jánovi
Zlatoústemu.
Zriaďovateľom gymnázia je
Gréckokatolícke arcibiskupstvo
v Prešove. Na základe požiadavky žiadateľa Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v Bratislave povolilo 17. marca 1998
zaradiť Gymnázium sv. Jána
Zlatoústeho do siete stredných
škôl v SR. Za riaditeľku školy
bola vymenovaná Mgr. Nadežda
Suchá. Prvé prijímacie skúšky
uchádzačov o štúdium sa uskutočnili 12. mája 1998. Vzhľadom
na to, že pavilón B2 nebol
projektovaný na podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu,
začali sa 1. júla 1998 rozsiahle
rekonštrukčné práce, aby miestnosti vyhovovali požadovaným
podmienkam a prijatí žiaci
mohli nastúpiť v stanovenom
čase 1. septembra 1998.
2. september 1998 bol prvým
dňom školského roka 1998/99.
Slávnostné otvorenie sa začalo
svätou liturgiou, ktorú celebroval generálny vikár Mons. Ján
Gajdoš, vo farskom Chráme
Zosnutia Presvätej Bohorodič-

ky. Po slávnostnom prestrihnutí
zelenej stuhy posvätil budovu
školy.
V súčasnosti je riaditeľkou
školy PaedDr. Jana Pencáková.
Škola má 28 pedagogických a 5
nepedagogických zamestnancov. Pastoráciu vedú dvaja kňazi
a dve rehoľné sestry. Zo strany
pedagógov sa kladie dôraz
na individuálny prístup a rozvoj
osobnosti študenta v oblasti
vzdelávania, ale predovšetkým
v duchovnej formácii.
Kvalifikovanosť pedagogického zboru je stopercentná.
Učitelia sa priebežne zúčastňujú na školeniach a seminároch
organizovaných k jednotlivým
predmetom a k novej koncepcii
maturitnej skúšky. Na špecializovaných školeniach sa zúčastňujú taktiež výchovný poradca,
koordinátor protidrogovej prevencie, koordinátor projektovej
činnosti a koordinátor žiakov so
zdravotným znevýhodnením.
Práci so zdravotne znevýhodnenými žiakmi sa venuje aj
špeciálny pedagóg.
V školskom roku 2010/2011
študuje v 12 triedach 284 žiakov,

z toho je 112 chlapcov. Výučba
v 1. až 3. ročníku prebieha podľa
nového školského vzdelávacieho programu, vo 4. ročníku
podľa alternatívneho učebného
plánu. Študentský život tvoria
mnohé aktivity a akcie školy.
Jednou z nich sú aj každoročné
duchovné cvičenia pre všetkých študentov. Na duchovné
obohatenie pedagógov slúžia
formačné stretnutia s kňazmi raz v mesiaci. Študentom
sa dostáva kvalitné jazykové
vzdelanie v modernom jazykovom laboratóriu. Na výber majú
anglický jazyk, nemecký jazyk,
ruský jazyk, španielsky jazyk
a francúzsky jazyk.
Skúsenosti nadobúdajú
študenti v rámci medzinárodnej
spolupráce so zahraničnými
školami v rámci projektov (Nemecko, Španielsko, V. Británia,
Taliansko, Poľsko).
Škola získala grant v rámci
multilaterálneho projektu
Comenius s účasťou 5 krajín
(Slovensko, Taliansko, Nemecko,
Španielsko a Veľká Británia).
Spolupráca prebieha aj s družobnou školou z poľského Plocku.

Študenti majú na výber z bohatej mimoškolskej činnosti.
Od školského roka 2007/2008
je v škole zriadené stredisko
záujmovej činnosti, ktoré v súčasnosti ponúka 17 záujmových
útvarov.
Od vzniku školy opustilo
brány gymnázia 625 študentov.
Až 96 % absolventov pokračuje
v štúdiu na vysokých školách. Viac ako 10 absolventov
študuje alebo absolvovalo
štúdium v kňazskom seminári v Prešove, dve absolventky sa
stali súčasťou pedagogického
zboru gymnázia.
Škola sa naďalej bude zapájať
do projektov a medzinárodnej
spolupráce. Rozšírenie priestorových možností by umožnilo
vznik ešte mnohých špecializovaných učební a vlastnej
telocvične. Aktuálnou sa javí
otázka výmeny okien a získania
dlhodobo prenajatých priestorov do osobného vlastníctva. n
Emil Jaroš
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Cyrilo-metodský ideál
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Žijeme v globalizovanom svete. Či chceme, alebo nie, či si to pripúšťame, alebo nie,
na náš život vplývajú rôzne faktory, ktoré
presahujú našu bezprostrednú kontrolu,
poznanie a možnosť ich ovplyvňovania.
Globalizácia sa často vníma ako protiklad
vedomia národnej, kultúrnej a duchovnej
osobitosti – vlastnej identity. Čo je u nás
prameňom tejto osobitosti?
Na Slovensku sa iba občas dvíhame k akejsi národnej hrdosti, ktorá však často stúpa,
ale i padá pri úspechoch či neúspechoch
našich hokejistov, či futbalistov. Rozdeľujú
nás mnohé politické názory, spoločenské
a duchovné témy a prúdy.
Čo spája v tom najpozitívnejšom zmysle
slova ľudí na Slovensku bez ohľadu na ich
politické, duchovné, kultúrne a názorové
zaradenie, je povedomie vzťahu k misii
sv. Cyrila a Metoda. Nie vždy sme všetci
rovnako schopní presne zadefinovať, v čom
spočíva tento ich inšpiračný prínos, pretože
ich osoby sú také mnohotvárne a viacrozmerné, ale nikto tento prínos seriózne
nemôže popierať.
Pokúsme sa však vystihnúť aspoň to,
v čom chápeme prínos a inšpiráciu sv. Cyrila
a Metoda pre naše gréckokatolícke cirkevné
spoločenstvo.
Gréckokatolícka cirkev sa cíti spojená
s cyrilo-metodskou misiou a tradíciou v tých
bodoch, ktoré po duchovnej stránke charakterizovali dielo solúnskych bratov a ktoré sú
charakteristické aj pre našu cirkev. Ide o tieto
základné identifikačné prvky:
1) napojenie na pramene východnej duchovnosti,
2) hlboký vzťah k liturgii,
3) spojenie s rímskou Apoštolskou stolicou.
Byť gréckokatolíkom dnes, v globalizovanom duchovnom svete, ktorý sa väčšinou
stotožňuje so západnou kultúrou a duchovnosťou, znamená poznať aj naše východné duchovné korene. Tie vychádzajú zo
spoločnej tradície cirkevných otcov, osobitne
tých, ktorí formovali duchovný, liturgický
a kultúrny profil Byzancie. Byť dnes gréckokatolíkom znamená byť človekom, ktorý má
„dvojité duchovné občianstvo“, a teda je naozaj univerzálnym, je katolíkom v najhlbšom
zmysle slova. Keď pápež Ján Pavol II. vyhlásil
v roku 1980, na začiatku svojho pontifikátu,
sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy,
chcel pripomenúť tomuto kontinentu jeho
spoločné, západné i východné, duchovné
korene, chcel ponúknuť kresťanom v Európe
možnosť dýchať oboma stranami pľúc. To,

čo pre značnú časť kresťanského Západu
bolo výzvou k novosti, je pre slovenských
gréckokatolíkov samozrejmosťou, ktorú si
dnes práve preto potrebujú viac uvedomovať
a ceniť.
Jednou z veľkých pokoncilových tém v Katolíckej cirkvi bola a je aj obnova liturgie.
Zvlášť v latinskom obrade sme boli svedkami epochálnych zmien, hľadania nových
výrazových prostriedkov, ale aj obnovenej
túžby po znovunastolení hlbšej duchovnosti
v liturgickom prejave. V našej cirkvi sme tieto tendencie prežívali viac-menej len akosi
v ozvene či odraze. Dnes nás Cirkev vyzýva
k prehĺbeniu nášho vzťahu k liturgii, k jej
hlbšiemu duchovnému chápaniu, k rozvíjaniu jej bohatstva. Sv. Cyril a Metod pred
takmer 1150 rokmi darovali našej cirkvi liturgiu zrozumiteľnú a prístupnú ľudu. Dnes
sme pozývaní k tomu, aby sme pokračovali
v ich dedičstve tým, že sa budeme snažiť
liturgii naozaj rozumieť, rozumieť jej jazyku,
jej symbolom i hlbokej teológii, ktorá sa
za nimi skrýva.
Spojenie s Apoštolskou stolicou, s Petrom,
na ktorom Kristus postavil svoju Cirkev,
je ďalším identifikačným znakom diela sv.
Cyrila a Metoda i Gréckokatolíckej cirkvi.
V nedávnej minulosti sme tento prejav našej
identity potvrdili životným postojom státisícov veriacich, stoviek kňazov a hrdinským
svedectvom mučeníkov, dnes už blahoslavených biskupov Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa
Hopka, Teodora Romžu i rehoľného kňaza
Metoda Trčku.
O cyrilo-metodskej misii a jej ideáloch sa
niekedy hovorí ako o utópii, ktorá sa nikde
nakoniec neuskutočnila. Áno, je pravdou,
že aj tí, ktorí sa hlásia k cyrilo-metodskému
dedičstvu na Východe i na Západe, nedokázali ho vždy skutočne aj napĺňať. Na Východe prešli v priebehu dejín do akéhosi
východného izolacionizmu, na Západe zasa
presadzovali ideu západnej univerzality
neraz zamieňanej s liturgickou, duchovnou
a administratívnou uniformitou.
Ako slovenskí gréckokatolíci môžeme
byť právom hrdí, že v našej identite, v našej
duchovnej DNA sme tento ideál, toto dedičstvo prijali, zostali mu verní, a chceme ho
zodpovedne rozvíjať aj v budúcnosti.
Dedičstvo Otcov zachovaj nám, Pane!

Mons. Cyril Vasiľ
sekretár Kongregácie pre východné cirkvi
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Novú chaldejskú Eparchiu sv.
Mar Addaia v Kanade pre torontských chaldejcov ustanovil Svätý
Otec Benedikt XVI. a na jej čelo
vymenoval Mons. Hannu Zoru, pričom mu udelil titul arcibiskupa ad
personam. V Kanade žije približne
38-tisíc chaldejských veriacich.

Kauza masakra jezuitov
v Salvádore z roku 1989 je opäť
otvorená. Medzi obvinenými
figurujú aj mená dvoch bývalých
salvádorských ministrov obrany
a bývalého armádneho plukovníka.
Dôvodom krutej popravy jezuitov
mala byť skutočnosť, že podporovali
pokojné rokovania medzi pravicovou proamerickou vládou a ľavicovými gerilami podporovanými
Kubou a ďalšími komunistickými
krajinami.

Návrh zákona na miesta
kultu pripravilo Ministerstvo
pre miestny rozvoj v Egypte. Sú
v ňom priznané rovnaké práva pre
kresťanov a moslimov, čo sa týka
výstavby kostolov a mešít. Návrh bol
rozoslaný cirkevným predstaviteľom
krajiny. Mons. Rafic Greiche, hovorca Katolíckej cirkvi v Egypte, považuje tento návrh za dobrý a dúfa, že
nebude zmenený na byrokratickej
ceste ku konečnému schváleniu.
Zákon by mal byť schválený do konca júna.

Cirkev v Indii podporuje
nomináciu Mons. Thomasa
Menamparampila, arcibiskupa
Guwahati v severovýchodnej
Indii, na Nobelovu cenu za mier.
Arcibiskup je v súčasnosti predsedom Konferencia biskupov severovýchodnej Indie, predsedá Komisii
pre vzdelávanie a kultúru, pracuje
vo Federácii biskupských konferencií Ázie, v ktorej vedie Komisiu pre
evanjelizáciu. Jeho práca je veľmi
oceňovaná všetkými biskupmi ázijského kontinentu. Nominácia Mons.
Menamparampila na Nobelovu cenu
za mier bola predložená talianskym
časopisom Bolletino salesiano
a okamžite sa stretla s jednomyseľnou podporou.
Arcibiskup, mimoriadne schopný
sprostredkovateľ a mierotvorca,
prispel k úspešnému upokojeniu
minimálne siedmich etnických konfliktov v severovýchodnej Indii.
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Arcibiskup Záhrebu a predsedníčka vlády
zhodnotili návštevu Benedikta XVI. v Chorvátsku
Kardinál Josip Bozanić, arcibiskup Záhrebu, a Jadranka
Kosorová, predsedníčka vlády
Chorvátskej republiky, sa stretli
7. júna v rezidencii arcibiskupského paláca v Záhrebe, aby
zhodnotili návštevu Svätého
Otca Benedikta XVI. v Chorvátsku. Podľa tlačovej kancelárie
arcidiecézy sa predsedníčka
vlády a kardinál Bozanić zhodli
na tom, že návšteva Svätého

Otca vzbudila radosť, nádej
a dôveru chorvátskeho národa,
čo bolo zvlášť viditeľné počas
stretnutia mladých ľudí so Svätým Otcom na Námestí Josipa
Jelačića 4. júna. Kardinál a premiérka považujú návštevu Benedikta XVI. za historickú udalosť
veľkého významu pre posilnenie
jednoty rodiny, spoločnosti
a národa aj s ohľadom na proces
plného začlenenia Chorvátska

do EÚ. Kardinál Bozanić sa
poďakoval predsedníčke vlády
za vynikajúcu spoluprácu medzi
Cirkvou a chorvátskou vládou
pred i počas návštevy pápeža.
Ocenil prácu polície, vojenských a zdravotníckych služieb,
ktorých pracovníci k tejto
udalosti pristupovali profesionálne a s veľkou úctou k osobe
Svätého Otca, a tým zdôraznili
význam jeho návštevy.

Benedikt XVI. prijal európskych Rómov

Svätý Otec Benedikt XVI. prijal
11. júna po prvýkrát v histórii
v Aule Pavla VI. vo Vatikáne

na osobitnej audiencii viac ako
2 000 európskych Rómov, ktorí
sa zúčastnili na púti do Ríma
pri príležitosti 150. výročia
narodenia a 75. výročia umučenia bl. Zefirína Jiméneza Mallu
(1861 – 1936), cigánskeho mučeníka pôvodom zo Španielska.
Prítomných privítal Mons.
Antonio Veglió, predseda
Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich,
a predniesol úvodný príhovor,
v ktorom sa poďakoval pápežovi za realizáciu stretnutia.
Poukázal na mnohé ťažkosti,
s ktorými sa Rómovia stretávajú, a na nevyhnutnosť vytvoriť
pre nich podmienky na dôstojnejší život. Zdôraznil potrebu
nového postoja Cirkvi voči nim,

SDM podporia španielsku ekonomiku
Svetové dní mládeže v Madride
budú zrealizované „bez toho,
aby sa siahlo na peňaženky
daňových poplatníkov“ a budú
predstavovať „finančnú injekciu
vo výške viac ako 100 miliónov
eur pre španielsku ekonomiku,“
povedal Fernando Giménez
Barriocanal, finančný riaditeľ
Svetových dní mládeže 2011 pre
agentúru Sir. Okrem toho je to
pre Španielsko príležitosť predstaviť sa ako krajina schopná
zorganizovať udalosť takého
rozmeru a prilákať viac ako
milión mladých z celého sveta.
Svetové dni mládeže sú samofinancované prostredníctvom
príspevkov pútnikov (70%),
firiem a jednotlivcov (30%).

ako aj urgentnosť konsolidácie
rómskej identity.
Po jeho pozdrave okrem
iných predniesla svoje svedectvo aj slovenská sestra Atanázia
Holubová z Rádu sestier sv. Bazila Veľkého, ktorá sa na venuje
Rómom v Bardejove. Po tanečnom vystúpení rómskych detí
sa pútnikom prihovoril Svätý
Otec.
Okrem iného ich vyzval k napísaniu novej stránky dejín pre
rómsky ľud i pre Európu. Zdôraznil, že základom integrácie
Rómov do európskej spoločnosti, z ktorej môžu mať úžitok obe
strany i celá spoločnosť, je práve
nájdenie si príbytku, dôstojnej
práce a vzdelania pre deti.
il.snímka: www.dailymail.co.uk
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Spolok sv. Cyrila a Metoda hodnotil
29. mája sa v Michalovciach,
sídle Spolku sv. Cyrila a Metoda,
uskutočnilo 6. valné zhromaždenie tejto nábožensko-kultúrnej inštitúcie.
Po privítaní, spoločnej modlitbe a básni Mikuláša Kasardu
účastníkov rokovania pozdravilo Michalovské husľové trio.
Hlavnými bodmi rokovania
boli správa o činnosti za obdobie rokov 2007 – 2011, správa
o hospodárení, správa kontrolnej komisie a voľby spolkových
orgánov.
Nový výbor bude aj naďalej
pracovať pod vedením otca
Michala Hospodára v zložení:
Ing. Vladimír Miroššay a Ján
Poprik (podpredsedovia),
Ing. Michal Boka (správca),
otec Marek Badida, MUDr. Juraj
Duda, Ľubomír Kušnír, Ingrid
Lukáčová, otec Matúš Marcin,
otec Jozef Matejovský, otec
Ľubomír Petrík, Anna Sevková
(pokladníčka), Ernest Sirochman a doc. Andrej Slodička.
Trojčlennú kontrolnú komisiu tvoria: Ing. Pavol Kurilec,

Tatiana Knapiková a Vladimír
Jurčenko.
Súčasťou programu rokovania bolo podpísanie dohôd
o spolupráci medzi spolkom
a Spoločnosťou sv. Gorazda
zastúpenou predsedom Miroslavom Holečkom, vyhlásenie
čestných členov Spolku sv. Cyrila a Metoda MUDr. Juraja Dudu
a prof. Petra Libu, prezentácia
nových publikácií o Jozefovi
Pichonskom, otcovi Jozefovi
Knežovi a básnikoch Mikulášovi Kasardovi, Mons. Jozefovi
Tóthovi a Jurajovi Padovi.
Spolok má v súčasnosti vyše
3,5-tisíc členov, z toho viac než
stovku zakladajúcich, medzi
nimi aj 6 vladykov (J. E. Kočiš,
J. Hirka, J. Babjak, M. Šášik,
M. Chautur a P. Rusnák).
K aktivitám patrí každoročné
vydávanie knižného kalendára
a podielových kníh. Okrem
nich spolok vydal ďalších osem
titulov vrátane dvoch zborníkov
z odborných seminárov. Z ďalších možno spomenúť pomoc
pri záchrane starých liturgic-

kých kníh, predmetov a fresiek
(Lesné) s vysokou historickou
hodnotou, zasadnutia výboru
vo farnostiach či odhalenie
pamätnej tabule zakladateľovi
a správcovi Jednoty otcovi Jánovi Murínovi.
Po rokovaní sa v Chráme
Svätého Ducha uskutočnila
ďakovná svätá liturgia. Predsedal jej košický eparcha vladyka
Milan Chautur, ktorý v homílii
vyzdvihol záslužnú činnosť
cyrilo-metodského spolku.
Slávnosť svojím spevom obohatili chrámové zbory z Vranova
nad Topľou, Stropkova, Sečoviec a Michaloviec. Na záver
odovzdal otec Michal Hospodár
ďakovné listy Spolku SCM
vladykovi Milanovi, Andrejovi
Lakatošovi, Borisovi Voroňákovi, rodinám Murínovcov,
Pichonskovcov a Knežovcov,
poďakovanie Paulíne Kočišovej
a Jozefovi Koritárovi a plakety
novým zakladajúcim členom.
(Ján Poprik)

V Bardejove sa uskutočnili duchovné prednášky
Vo Farnosti sv. Petra a Pavla
v Bardejove sa 30. mája – 3. júna
v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou uskutočnili duchovné prednášky otca Jamesa
Mariakumara a sestry Mary
Pereirovej. Prednášky uviedol
bardejovský protopresbyter
otec Jozef Zorvan. Prednášky
sa konali v gréckokatolíckom
Chráme sv. apoštolov Petra
a Pavla v Bardejove, po ktorých
sa slúžili sväté liturgie v rímskokatolíckej Bazilike sv. Egídia
v Bardejove. Po svätej liturgii
nasledovala adorácia spojená
s modlitbami za oslobodenie

a vnútorné uzdravenie. Každý
deň prebehli dve prednášky,
na ktoré prichádzalo mnoho
ľudí. Medzi prednáškami sa

viedli duchovné poradenské
a modlitbové stretnutia. (Tomáš
Molčan)

Vladyka Ján Babjak SJ sa stretol s novicmi Spoločnosti Ježišovej
Od 2. do 8. júna sa na Slovensku uskutočnilo stretnutie
novicov z noviciátov Spoločnosti Ježišovej zo Slovenska,
Česka, Poľska, Chorvátska,
Maďarska, Ruska, Ukrajiny
a Kazachstanu. V piatok 3. júna

si v Prešove prezreli miesta
a pamiatky spojené s jezuitmi
ako napr. Kalváriu. Popoludní
ich spolu s kňazmi, ktorí sú ich
formátormi, prijal prešovský
arcibiskup a metropolita Mons.
Ján Babjak SJ, ktorý im predsta-

vil život Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku. Stretnutie bolo
zakončené večer v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa, kde spolu slávili
svätú liturgiu, ktorej predsedal
vladyka Ján. (Ľubomír Petrík)


Veriaci z farnosti Šamudovce
putovali 28. mája na mariánsku
horu Zvir s úmyslom prosiť za svoje rodiny. (Martin Hasaralejko)

Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita,
vysvätil 2. júna v prešovskej
Katedrále sv. Jána Krstiteľa
za diakonov piatich absolventov.
Novými diakonmi sú Martin Barna,
Peter Kačur, Patrik Palčo, Vladislav
Petrík a Peter Varga. (Ľubomír
Petrík)

Konferenciu s názvom Ľudia
bez domova 2011 usporiadala 2.
– 3. júna Sociálna subkomisia KBS
spolu s mimovládnymi organizáciami De Paul Slovakia, Proti prúdu
a Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach.
Cieľom bolo vytvoriť sieť spolupráce, diskutovať o vytváraní systému
pomoci ľuďom bez domova a hľadať riešenie pálčivých problémov.
Pri tejto príležitosti navštívil zariadenia Inštitútu Krista Veľkňaza
v Žakovciach i bratislavský eparcha
a predseda Sociálnej subkomisie
KBS Mons. Peter Rusnák. Na záver
slávil spolu s farárom zo Žakoviec
Mariánom Kuffom svätú liturgiu
v kaplnke Inštitútu Krista Veľkňaza.

Spišský biskup Mons. František Tondra oslávil 4. júna 75.
narodeniny. Pri tejto príležitosti
slávil v Katedrále sv. Martina
na Spišskej Kapitule slávnostnú
svätú omšu. Za Gréckokatolícku
cirkev na Slovensku oslávencovi
zablahoželal prešovský arcibiskup
a metropolita Mons. Ján Babjak.

Stretnutie rodín gréckokatolíckych väzenských kaplánov
z Košického väzenského dekanátu sa uskutočnilo 4. júna v rekreačnom zariadení ZVJS na Bukovci. Zúčastneným kaplánom, ich
manželkám a deťom sa venoval aj
tajomník košického eparchu otec
Róbert Jáger, ktorý v prednáške
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priblížil tému kresťanskej rodiny
ako živej bunky Kristovej cirkvi a jej
svedectvo.

4. júna sa pútnici na hore Zvir
v Litmanovej stretli na slávení
fatimskej soboty. Program modlitieb na hore Zvir sa začal ružencom
a pokračoval svätou liturgiou, ktorej
hlavným slúžiteľom bol otec Marcel
Pisio. Po nej sa veriaci spoločne
pomodlili na úmysel Svätého Otca,
Korunku k Božiemu milosrdenstvu
a Moleben k Presvätej Bohorodičke. Počas programu mali pútnici
možnosť verejne si uctiť ruženec
blahoslaveného Jána Pavla II. (Matúš
Verba)

5. júna sa v košickom rehoľnom dome dcér kresťanskej
lásky zišli na odbornom stretnutí
členovia katolíckej väzenskej
dobrovoľnej služby pracujúci vo
väzniciach v Košiciach a Košiciach-Šaci. Stretnutie viedol väzenský
vikár ZVJS mjr. Mons. Bartolomej
Juhás SDB spolu s väzenským dekanom mjr. Rudolfom Galambosom
a väzenským kaplánom kpt. Petrom
Nižníkom.

Júnová púť sa na hore Zvir
uskutočnila 5. júna. Jej atmosféru
umocnilo pekné počasie a návšteva
približne 2 200 pútnikov. Program
púte sa začal uctením ikony Presvätej Bohorodičky, modlitbou Akatistu
k Ježišovi Kristovi a pokračoval
rozjímavým ružencom, ktorý viedla
vizionárka Ivetka so svojou sestrou.
Vrcholom púte bola svätá liturgia,
ktorej hlavným slúžiteľom bol otec
Jozef Urvinitka, vicerektor Kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča
v Prešove. V závere púte veriaci vyprosovali hojnosť milostí a Božieho
požehnania pre otca Vasiľa Kindju,
ktorý oslávil 45 rokov. (Matúš Verba)

V Čirči slávili 5. júna svätú
liturgiu pod holým nebom. Pri
príležitosti sviatku Nanebovstúpenia
Pána slávil svätú liturgiu duchovný
otec Jaroslav Popovec pri kaplnke
zasvätenia tomuto sviatku. Pekné
počasie umožnilo rodinám čirčianskych veriacich putovať 5 km na horu
Vazivské, aby si aj takýmto spôsobom uctili Voznesiňa Hospoda. (-ľ)

Pravidelné zasadnutie Rady
KBS pre rodinu sa uskutočnilo 8.
júna v priestoroch pastoračného
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Klokočov objal prvoprijímajúce deti
Júnová fatimská sobota v Klokočove motivovala k účasti popri
dospelých pútnikoch predovšetkým prvoprijímajúce deti.
Na nich bol 4. júna zameraný
bohatý duchovný program,
ktorý pripravila Rada pre rodinu
Košickej eparchie. Svätú liturgiu slávil protosynkel Vladimír

Tomko s riaditeľom biskupskej
kancelárie Markom Rozkošom
a ďalšími kňazmi. V kázni otec
Dávid Zorvan poukázal na to,
že skutočné priateľstvo nemôže
byť virtuálne cez sociálnu sieť.
Skutočné priateľstvo vytvára
osobný vzťah, a takým priateľstvom je aj viera v Boha.

Po liturgickej časti boli pre
deti pripravené viaceré atrakcie
v pútnickom areáli. Rodičia si
mohli vypočuť povzbudivé slová
otca Dávida, ktorými doplnil
svoj výklad o rodičovskej autorite v rodinnom živote. (Michal
Hospodár)

Kňazský seminár v Prešove otvoril dvere návštevníkom
V Gréckokatolíckom kňazskom
seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove sa v sobotu 4. júna
konal Deň otvorených dverí.
Bohoslovci sa opäť predstavili
ako nápadití a štedrí hostitelia.
Celý deň prebiehal v hokejovom
duchu, teda používala sa hokejová terminológia.
Medzi účastníkmi Dňa
otvorených dverí bolo okrem
iných hostí aj veľa miništrantov
z gréckokatolíckych farností
a tiež 27 kandidátov, ktorí sa
tohto roka hlásia do seminára.
Rektor seminára otec Miroslav Dancák všetkých privítal.
Nasledovala beseda s predstavenými kňazského seminára,
prehliadka jeho priestorov
a spoločný obed pre všetkých.
Bohoslovci pripravili nie-

koľko zaujímavých a humorne
ladených krátkych videofilmov
zo života v seminári, kultúrny
program a rôzne workshopy,
napr. liturgický, spevácky, šer-

koncert bohosloveckej gospelovej skupiny Anastasis. Keď sa zatvorili dvere seminára, bohoslovci si po naozaj vydarenom dni
zahrali futbal a spolu s predsta-

miarsky či venujúci sa lukostreľbe, alebo správnej obsluhe pri
stoloch a iné. V závere nechýbal

venými zdieľali spoločenstvo pri
ohni a opekaní. (Ľubomír Petrík;
snímka: D. Petrík)

V Rohožníku majú obnovený chrám
V obci Rohožník (farnosť Ruská
Poruba) posvätil 5. júna prešovský arcibiskup a metropolita
Mons. Ján Babjak SJ za účasti
vladyku Jána Eugena Kočiša,
kňazov a hojnej účasti veriacich

obnovený exteriér, nový ikonostas a obnovený oltár Chrámu Nanebovstúpenia Pána.
Po skončení obradov sa miestny
kňaz otec Peter Malcovský poďakoval obom vladykom za ich

prítomnosť. Napriek tomu, že
v obci žije len 39 obyvateľov, sa
podarilo vďaka dobrotivému
Bohu, obetám veriacich, sponzorom a milodarom zavŕšiť toto
dielo. (Marcela Malcovská)

V Ľutine sa stretli prvoprijímajúce deti
Stretnutie prvoprijímajúcich
detí Prešovskej archieparchie
sa uskutočnilo 11. júna v Ľutine.
Zúčastnilo sa na ňom okolo 250
detí v sprievode rodičov a kňazov. Dopoludnia otec arcibiskup
spolu s deťmi a ich rodičmi
spoločne poďakovali za dar Eucharistie slávením svätej liturgie
v bazilike minor, na ktorej sa
prítomným prihovoril otec Marek Novický, osobný tajomník
vladyku. V homílii poukázal
na hlboký súvis medzi príklad-

ným životom viery rodičov a duchovnou životaschopnosťou
ich detí.
Po svätej liturgii bol otec
arcibiskup k dispozícii deťom, ktoré sa mu prichádzali
predstaviť podľa protopresbyterátov. Kládli mu rôzne otázky,
nechávali sa s ním fotografovať
a prijímali z jeho rúk požehnanie. Popoludní boli pre deti
pripravené športovo-zábavné
aktivity na ľutinskej pútnickej
hore, ktoré pre deti pripravilo 33

animátorov. Pre 17 animátorov
to bol zároveň víkend Archieparchiálnej animátorskej školy,
na ktorom si animátorstvo
mohli vyskúšať v praxi.
Rodičia detí využili možnosť
prednášky a besedy, ktorú
viedol otec Vasiľ Kormaník.
Bodkou za stretnutím bola
modlitba ruženca Božieho
milosrdenstva, ktorú zúčastnení prežili v prekvapivom stíšení.
(František Sochovič, Viktória
Žolnová)
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Rafajovce privítali pútnikov
V Rafajovciach sa na Sviatok
svätej Päťdesiatnice 11. – 12.
júna konala archieparchiálna
odpustová slávnosť. V sobotu
popoludní bol pre viac ako
50 detí pripravený zaujímavý program, v rámci ktorého
bohoslovci pripravili krátku
katechézu na tému Modlitba.
Potom sa veriaci presunuli
v procesii od chrámu k prameňu pri kaplnke za obcou, kde
bolo posvätenie vody a Moleben k Presvätej Bohorodičke.
Pri chráme nasledovala veľká
večiereň s lítiou a po nej svätá
liturgia, ktorú slávili otec Martin Mekel z Centra pre pastoráciu Rómov v Čičave a domáci
otec Pavol Székely. Po liturgii sa
všetci prítomní pomodlili panychídu za všetkých zosnulých.
Večerný program patril gospe-

lovej skupine F6. Eucharistická
pobožnosť pred 22. hodinou
zakončila sobotný program.
V nedeľu ráno bola v chráme
svätá liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku a po nej rímskokatolícka svätá omša, ktorú slávil
otec Marek Džurbala z Holčíkoviec. Pred hlavnou svätou
liturgiou pútnici chválili Boha
Akatistom k Svätému Duchu,
ktorý slúžil otec Michal Zorvan,
vranovský protopresbyter,
a spevom sprevádzal Katedrálny
zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova.
Vyvrcholením slávnosti bola
archijerejská svätá liturgia,
ktorú celebrovali arcibiskup metropolita Mons. Ján
Babjak SJ, vladyka Ján Eugen
Kočiš a ďalší prítomní kňazi.
Vladyka Ján po privítaní starostkou obce Boženou Dubasovou

posvätil obnovený exteriér
chrámu i obnovenú Kaplnku
Božského Srdca. Kazateľom
bol otec Ján Karas, špirituál
Gréckokatolíckeho kňazského
seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. Nakoniec sa otec
Pavol Székely poďakoval obom
vladykom, všetkým prítomným
a zvlášť dobrodincom, ktorí
prispeli k rekonštrukcii chrámu.
Vladyka a metropolita Ján
vyjadril radosť z toho, že toto
pútnické miesto počas tohtoročného odpustu navštívilo
viac pútnikov než inokedy aj
vďaka putovaniu vernej kópie
rafajovskej ikony Presvätej
Bohorodičky po Vranovskom
protopresbyteráte. Slávnosť,
na ktorej bolo prítomných vyše
1 500 veriacich, sa ukončila
myrovaním. (-ps)

V kňazskom seminári slávili odpustovú slávnosť
Predstavení a bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa
P. P. Gojdiča v Prešove v Pondelok Svätého Ducha 13. júna,
na sviatok Najsvätejšej Trojice,
privítali medzi sebou prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, košického
eparchu Milana Chautura CSsR,
emeritného biskupa Jána Eugena Kočiša, viacerých kňazov
a hostí, aby v kaplnke zasväte-

nej Najsvätejšej Trojici spolu
slávili odpustovú slávnosť.
Archijerejskej svätej liturgii
predsedal vladyka Milan a v homílii sa prihovoril protosynkel Prešovskej archieparchie
Michal Onderko ml.
Po myrovaní patril koniec
slávnosti liturgickému sprievodu okolo seminárnej kaplnky.
Pred začiatkom slávnostnej
odpustovej svätej liturgie sa bohoslovci modlili utiereň a Aka-

tist k Svätému Duchu. Hostí
oslovili aj duchovným pásmom,
ktoré pozostávalo z rozjímania
a piesní v podaní skupiny Zboru
sv. Romana Sladkopevca a hudobnej skupiny Anastasis. Odpustovej slávnosti predchádzala
trojdňová duchovná obnova,
ktorá prispela k otvorenosti sŕdc
pre pôsobenie Svätého Ducha.
(Ľubomír Petrík)

Vladyka Cyril Vasiľ zavítal do Michaloviec
Sviatok Päťdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha je
v rehoľnom chráme otcov redemptoristov v Michalovciach
odpustovou slávnosťou Košickej
eparchie. Liturgický program
sa začal 11. júna Veľkou večierňou, ktorú slúžil igumen
kláštora otec Jozef Jurčenko
CSsR. Archijerejskú liturgiu
s vyše päťdesiatimi kňazmi
slávil vladyka Milan Chautur.
V homílii vladyka pripomenul
kňazom vážnosť ich povolania
zameraného na život vo večnosti. „Dôstojnosť povolania závisí
od toho, k akému cieľu smeruje.
Kňazstvo je vznešené povolanie,

lebo je zamerané na večné dobro.“ Po svätej liturgii nasledoval
Akatist k Svätému Duchu.
V nedeľu 12. júna slávil
sviatočnú utiereň otec Metod Lukačik CSsR. V homílii
na liturgii otec Maroš Dupnák
CSsR prirovnal pôsobenie
Svätého Ducha k ozvučovacej
technike, ktorá pomáha šíriť
zvukový signál. Vyvrcholením bola archijerejská liturgia
za účasti otca arcibiskupa Cyrila
Vasiľa, sekretára Kongregácie
pre východné cirkvi, ktorý sa
v homílii zameral na viditeľný
účinok Svätého Ducha – svätosť. „Človek je svätý, lebo

svojou veľkosťou a duchom túži
po niečom, čo ho presahuje. Túžime po pravde, dobre a kráse,
a táto túžba je vlastne túžbou
po Bohu.“
Vladyka Milan pri bohoslužbe udelil sviatosť kňazstva
redemptoristovi diakonovi Markovi Kriškovi. V závere slávnosti
bolo myrovanie a prosba k bl.
Metodovi D. Trčkovi CSsR, aby
žehnal svoju rehoľnú rodinu,
ktorá si práve v tomto roku
pripomína 90 rokov od svojho príchodu na Slovensko.
Archijerejskú liturgiu prenášala
v priamom prenose Slovenská
televízia. (Michal Hospodár)

centra N3 v Žiline pod vedením
predsedu rady Mons. Milana
Chautura, košického eparchu.
Rada pre rodinu sa počas roku 2011
zaoberá oblasťami pastorácie, ktoré
odporučil Svätý Otec Benedikt XVI.
ako prípravu na 7. svetové stretnutie rodín s názvom Rodina: práca
a sviatok. Na stretnutí sa zúčastnil
aj otec Peter Jakub, riaditeľ Centra
pre rodinu na Sigorde.

Pre 31 účastníkov Kurzu Život
v spoločenstve v GMC Bárka
v Juskovej Voli 10. – 12. júna Boh
pripravil nádherný víkend pod
vedením tímu Petra Liptáka.
Spolu s účastníkmi kurzu tu bolo
aj 9 detí z farnosti Štefanovce pod
vedením otca Slavomíra Krajňáka,
ktoré mali svoj vlastný program.
(Slavomír Zahorjan)

Cenu Andreja Radlinského
novinárom a mediálnym pracovníkom udelila počas Mediálnej
púte v sobotu 11. júna v Šaštíne
Rada pre spoločenské komunikačné
prostriedky Konferencie biskupov
Slovenska. Ocenenia za rok 2010:
Štefan Mordel (katolícky kňaz)
za prínos v oblasti médií počas
totality, Marián Gavenda (katolícky kňaz) za prínos pre katolícke
médiá a aktívne pôsobenie v pozícii
hovorcu KBS, Alfonz Juck (športový
manažér a komentátor) za príkladný profesionálny prístup a vystupovanie v médiách.
69. plenárne zasadnutie
Konferencie biskupov Slovenska
(KBS) sa konalo 14. – 15. júna v penzióne Zornička na Donovaloch.
Konferencia schválila aj štyroch
delegátov na 7. svetové stretnutie
rodín, ktoré sa bude konať v roku
2012 v talianskom Miláne. Delegáciu zo Slovenska povedie Mons.
Milan Chautur, ktorý je predsedom
Rady pre rodinu KBS.

Novela vyhlášky Spravovacieho a kancelárskeho poriadku
pre súdy, o ktorej rozhodla ministerka Žitňanská a začne na Slovensku platiť od 1. septembra tohto
roka, otvára cestu k pôsobeniu tzv.
rodinných sudcov na slovenských
súdoch. Novelou sa vytvára priestor,
aby všetky konania, v ktorých súd
rozhoduje podľa zákona o rodine,
rozhodovali špecializovaní sudcovia
na rodinné spory.
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Svedok Božej milosti
Dominik
Metod

Trčka
sa narodil

6. júla 1886 vo Frýdlante nad Ostravicí vo vtedajšej Rakúsko-uhorskej monarchii (dnes Česká republika). Teda v tomto roku si pripomíname 125. výročie jeho narodenia.

K

aždé narodenie malého
človiečika prináša otázku, čo z neho vyrastie.
Pravdivo odpovedať na otázku
sa dá veľakrát až mnoho rokov
po jeho smrti. A ani tak úplne

neodhalíme tajomstvo jeho
života. 4. novembra 2011 bol
otec Metod Dominik Trčka
pápežom Jánom Pavlom II.
zaradený medzi blahoslavených
Cirkvi. Cirkev tak uznala jeho

kresťanský život hodný nasledovania. Najmladší zo siedmich
detí v rodine Trčkovcov dokázal
obetovať svoj život za Krista.
Všetko sa začalo veľmi jednoducho a obyčajne. Malý Domi-

nik najprv navštevoval základnú školu vo Frýdlante, potom
nižšie gymnázium v Místku
a neskôr vstúpil do juvenátu
redemptoristov na Červenku.
Skoro sa rozhodol pre svoje
budúce povolanie. Po ročnom
noviciáte v Bílsku 25. augusta
1904, vo veku 18 rokov, zložil
svoje večné sľuby a stal sa tak
redemptoristom. Neskôr sa
práve tento dátum, keď sa úplne
zasvätil Bohu, stal aj dátumom
jeho liturgickej spomienky.
Po štúdiách teológie v redemptoristickom seminári v Obořišti sa stal 17. júla 1910 kňazom.
Vysvätil ho pražský arcibiskup
a kardinál Leo Skrbenský. Ako
misionár pôsobil v kláštoroch
v Prahe, na Svatej Hore a v Plzni.
Nielenže konal ľudové misie,
ale vo svojej kňazskej službe sa
venoval aj pútnikom, vojnovým
emigrantom a vojakom rôznych
národností. Už v seminári sa
zapálil cyrilo-metodskými
ideálmi. Túžil pracovať na poli
únie, ako sa vtedy hovorilo, teda
na diele zjednotenia kresťanov.
Jeho sen sa začal plniť až v marci 1919, keď bol predstavenými
poslaný na misie medzi gréckokatolíkov do Haliče (dnešná
Ukrajina). Tam začal používať
svoje druhé meno Metod, ktoré
dostal už pri krste. Po dvoch
rokoch na podnet rehoľných
predstavených prichádza
do Stropkova. V tomto roku si
tak pripomíname aj 90. výročie
príchodu prvých redemptoristov na Slovensko. Pravdepodobne v decembri 1921 prišiel
do Stropkova aj otec Trčka spolu s ďalším gréckokatolíckym
redemptoristom Nikolajom
Stanislavom Nekulom. Po 10
rokoch pôsobenia v stropkovskom kláštore sa v roku 1931
presťahovali do novovybudovaného kláštora v Michalovciach.
Veľkým dátumom v jeho živote
a akýmsi korunovaním jeho
misijnej práce medzi grécko-
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katolíkmi bolo 23. marca 1946 vyhlásenie
Michalovskej gréckokatolíckej viceprovincie. Bl. Metod D. Trčka bol vymenovaný
za prvého protoigumena novej viceprovincie so sídlom v Michalovciach. Ale
redemptoristi mohli slobodne apoštolovať
už len krátky čas. Pre Cirkev v Československu nastávali ťažké časy. Komunisti
počas barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950
násilne likvidovali mužské kláštory. Prišli
aj do kláštora v Sabinove, kde zatkli otca
Metoda Trčku. Po dvoch rokoch internácie
a vyšetrovania bol 21. apríla 1952 nespravodlivo odsúdený na 12 rokov väzenia. Život
väzňa bol pre neho veľmi ťažký, pretože
bol starší a chorý. Prešiel väznicami v Ilave,
Mírove a Leopoldove.
Vo väzení v Leopoldove spieval 25.
decembra 1958 vianočnú koledu, za čo
bol veľmi prísne potrestaný. V chladnej
betónovej cele dostal zápal pľúc a vysoké
horúčky. Ani na naliehanie lekára nepovolili predstavení väznice preložiť chorého otca
Metoda do väzenskej nemocnice. Choroba
ako priamy dôsledok nespravodlivého
väzenského trestu mala smrteľné následky.
Otec Metod Dominik Trčka zomrel 23.
marca 1959. Odpustil všetkým, ktorí mu
spôsobili utrpenie a zapríčinili jeho smrť.
Jeho odpustenie je jasným znakom toho, že
v jeho srdci vládla láska až do konca. O dva
dni bol pochovaný na väzenskom cintoríne.
Jeho smrť sa stala príkladom nespravodlivosti a násilia komunistických väzenských
zariadení a ich dozorcov. Mnohí vtedajší
väzni o ňom rozprávali ako o mučeníkovi,
ktorý bol potrestaný korekciou, pretože
ako kňaz spieval náboženskú pieseň. Až
v októbri 1969 sa redemptoristom podarilo
previezť jeho ostatky do Topolian, kde bol
po cirkevnom pohrebe pochovaný v hrobke
redemptoristov na mestskom cintoríne
v Michalovciach. Tam jeho ostatky odpočívali do 17. septembra 2001, keď boli exhumované a prenesené v sarkofágu do kláš-

torného Chrámu Zoslania Svätého Ducha
v Michalovciach. Sú uložené pod bočným
oltárom. Dnes už bl. pápež Ján Pavol II.
vyhlásil otca Metoda Dominika Trčku 4.
novembra 2001 na Svätopeterskom námestí
v Ríme za blahoslaveného mučeníka spolu
s vladykom P. P. Gojdičom.
Liturgický sviatok bl. M. D. Trčku bol
ustanovený na 25. augusta. Okrem tejto odpustovej slávnosti si v kláštornom chráme
pripomínajú jeho spomienku 25. v každom
mesiaci modlitbou pri jeho svätých relikviách. Prichádzajú sem pútnici z blízkeho
aj ďalekého okolia. Spoločná modlitba má
stabilný program. Začína sa o 16.30 hod.
ružencom, o 17.00 hod. pokračuje Molebenom k bl. Metodovi, kde sa prednášajú
prosby a poďakovania za vypočuté modlitby. Vrcholom je sv. liturgia o 18.00 hod.
Modlitebný večer sa končí špeciálnou
modlitbou príhovoru za uzdravenie duše
i tela s pomazaním svätým olejom, ktorý
bol posvätený svätými relikviami bl. Metoda. Počas programu možnosť prijať sviatosť
zmierenia. Kláštorný Chrám Zoslania
Svätého Ducha v Michalovciach, kde sú
uložené sväté relikvie bl. Metoda, možno
navštíviť stále. Vedľa chrámu je kláštor
redemptoristov, ktorí sú ochotní na požiadanie chrám otvoriť. Okrem toho sa priamo
v kláštore nachádza malé múzeum venované životu a dielu bl. Metoda Trčku.
Bl. Metod Trčka je svedkom Božej milosti, ktorá posilňovala vo všetkých skúškach
života. Žil taký istý život, ako je ten náš,
ale žil ho akosi ináč. Jeho príkladom sú
všetci pozvaní žiť svoj život odvážnejšie,
veľkodušnejšie, s láskou a odpúšťaním,
s vytrvalosťou napriek rôznym životným
protivenstvám, žiť ho v neustálom zjednotení s Bohom. n
Metod Lukačik CSsR

BUKOVA HIRKA

Archieparchialnyj odpust – Preobraženije Hospoda
30. 07. - 31. 07. 2011
Subota 30. 07. 2011
16.00 Moleben k Hospodu Isusu Christu
16.30 Molitva ružanca
17.00 Večurňa z litijov
18.00 Služba Boža, agape
19.30 Akafist k Hospodu Isusu Christu
21.00 Molitva psalmiv
Serdečno Vas pozyvame !

Neďiľa 31. 07. 2011
8.00 Moleben k Presvjatoj Bohorodici
8.30 Molitva ružanca
9.00 Svjatočna utreňa
10.00 Posvjačiňa novoj studňi
10.30 Archijerejska služba Boža,
mirovaňa, vladyka Ján Babjak SJ,
prešovskyj archiepiskop
a metropolita

na 5 minút
Rozhovor
s JUDr. Petrom
Rajňákom,
predsedom
Okresného
súdu v Pezinku,
ktorý sa podieľal
na koncepcii zriadenia rodinných
sudcov.
Pán Rajňák, prečo je dôležité zriadiť
inštitúciu rodinných sudcov?
Dôvody zriadenia rodinných sudcov
možno rozdeliť do troch skupín:
1. spoločenské dôvody, ku ktorým patrí
vysoká miera rozvodovosti na Slovensku
s tendenciou neustáleho rastu, vysoký
počet detí pochádzajúcich z mimomanželských vzťahov a vo všeobecnosti
pozorovateľná kríza rodiny ako takej;
2. profesionálne dôvody, medzi ktoré
patrí potreba špecializácie sudcov pre
jednotlivé oblasti práva vzhľadom na vysoký počet právnych predpisov, vrátane
predpisov Európskej únie, ktoré musíme
v konaní na súdoch aplikovať, a nutnosť
ďalšieho vzdelávania sudcov v oblastiach nevyhnutných pre výkon funkcie
rodinného sudcu (forenzná psychológia,
sociológia, teória riešenia konfliktov);
3. praktické dôvody – sudca špecializovaný na riešenie sporov vyplývajúcich zo
Zákona o rodine môže tieto spory riešiť
rýchlejšie a efektívnejšie, sudca špecializovaný na riešenie problémov v súvislosti so Zákonom o rodine môže skončiť
veľkú časť sporov medzi účastníkmi
konania dohodou. Sudca špecializovaný
na rodinné právo môže ako posledná
inštitúcia zachrániť rozpadajúci sa
vzťah, resp. usporiadať vzťahy medzi
účastníkmi konania tak, aby boli obidve
strany konania spokojné a aby boli v najširšej miere ochránené práva maloletého
dieťaťa.
Ako túto zmenu pocítia občania?
Po zavedení špecializovaných rodinných
sudcov konania týkajúce sa vzťahov
občanov upravených Zákonom o rodine
budú rýchlejšie a kvalitatívne lepšie.
Existujú aj možné negatíva pri takejto koncentrácii právomocí sudcov
v rodinnej oblasti?
Negatíva zavedenia rodinných sudcov
do praxe, ktoré by mali vyplývať z koncentrácie právomoci sudcov v rodinnej
oblasti, nevidím.
Juraj Gradoš
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Záchrana i záhuba
Deti sú fascinované mečmi statočných rytierov či presným lukom
Robina Hooda. Dospelí, prevažne muži, zase puškami či revolvermi...
Zbrane sa stali neoddeliteľnou súčasťou dejín ľudstva. Už od počiatku, keď slúžili na lov divej zveri, i neskôr, keď ľudia otočili zbrane
proti sebe v krvavých vojnách.

K

eď čítame Sväté písmo,
nájdeme mnoho miest,
v ktorých sa spomínajú
zbrane. Tiež sa dá vnímať ich
symbolika, ktorá sa dá ľahko
odhaliť, keď si všimneme ich
vlastnosti a účel. Počas dejín
menili svoj výzor, niekedy aj
spôsob použitia, no ich symbolika pretrváva dodnes.

Najhrozivejšou zbraňou bojovníka bol meč. Z vojenského
hľadiska to bolo preto, lebo mal

dĺžku jedného metra. Ostrie
meča totiž musí spĺňať náročné
požiadavky. Po prvé, čepeľ musí
byť tvrdá, aby zbraň ostala čo
najdlhšie ostrá. Po druhé, musí
byť pružná, aby sa nepolámala
pri silných úderoch. Podľa toho,
ako bol nabrúsený, poznáme
jednosečný (naostrený podobne
ako nožík) meč a dvojsečný –
naostrené sú obe strany, teda
možno sekať oboma stranami.
Výrobcovia mečov boli špecializovaní remeselníci, často
odlišní aj od samotných kováčov. V očiach kráľov boli cenení

dlhú ostrú čepeľ, bol pomerne
ľahký, dobre vyvážený a dalo
sa ním sekať aj bodať. Napríklad taká sekera má len krátke
ostrie, navyše je nevyvážená,
kopija zas neposlúži na sekanie, len na bodanie. Práve pre
tieto vlastnosti sa meč stáva už
v staroveku veľmi váženou a cenenou zbraňou. Spočiatku sa
meče vyrábali z medi a bronzu.
No tieto kovy neumožňovali
vyrobiť obzvlášť dlhú čepeľ,
lebo sa často lámali. V tej dobe
meč zriedka prekročil dĺžku
70 cm a často sa podobal na väčší nôž. Neskôr, keď sa objavilo
železo, význam mečov vzrástol.
Meče sa stali dostupnejšími
pre širšie masy ľudí. No ani
použitie železa neurobilo meč
mečom, ako ho poznáme dnes.
Pre pomerne náročné spracovanie čepelí zbraň nepresiahla

a stávalo sa, že pri dobytí mesta
si takýchto remeselníkov brávali
do svojej krajiny. Pre náročnosť
výroby boli tieto zbrane pomerne drahé a nemohli si ich dovoliť obyčajní ľudia. Toto všetko
spôsobovalo, že meče vlastnili
a používali len privilegované
vrstvy vtedajšej spoločnosti.
Vo Svätom písme nachádzame slovo meč v 442 veršoch
(podľa prekladu SSV). Mnohokrát sa spomína ako zbraň,
nástroj na vykonanie trestu,
odplaty, kliatby, vojny, je symbolom boja, vojenskej sily (Ž 44,
7), víťazstva, rán, utrpenia (Sdc
7, 14) a sily (Sdc 1, 8.) No spomína sa aj ako symbol božstiev – či
už jediného Boha, či modiel (1
Sam 17, 45.47; 2 Kr 20, 9). Tiež
sa prirovnáva k slovám a k Božiemu slovu.
V pohanskom myslení sa meč

Meč

pokladal za nositeľa tajomných
síl, myslelo sa na tajomný vzťah
k slnku, ohňu, lebo pri jeho
výrobe sa používa oheň a roztavený kov sám žiari ako slnko.
Pre rýchly smrteľný účinok bol
prirovnávaný aj k blesku. Maloázijskí bohovia počasia mali ako
svoj atribút meč a rovnako ako
sýrsky boh podsvetia Mót boli
zobrazovaní s mečom.

Kopija a oštep

Kopija je dlhšia palica s ostrým
hrotom. Oštep sa v princípe
podobá na kopiju, no slúži

na hádzanie, preto je inak
vyvážený. Hroty kopije a oštepu
sa spočiatku vyrábali z kosti
alebo z kameňa. Neskôr ich
vystriedal kov. Železné hroty
zvládol ukuť aj menej skúsený
kováč. Z vojenského hľadiska
je kopija veľmi silná zbraň,
pretože jej účinná vzdialenosť je
oveľa väčšia než pri meči. Teda
vojak môže bojovať s nepriateľom, aj keď je vzdialený na dva
metre, a nemusí ho pustiť
do svojej tesnej blízkosti. Tiež
sa stáva silným prostriedkom
v boji proti jazdcom a bojovým
vozom. Nevýhodou je, že drevené porisko sa ľahko dá zlomiť
alebo preseknúť, v budovách
a obmedzenom manévrovacom priestore sa nedá použiť.
A takisto sa ňou nedá sekať.
V staroveku bola kopija základnou zbraňou väčšiny armád.
Osobná stráž perzských kráľov
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sa skladala z meloforov, teda
vyberaných kopijníkov, ktorých
kopija bola zakončená kovovou
guľou v podobe hrušky (odtiaľ
názov). Gréci mali svoju falangu, jednotku zloženú z množstva kopijníkov, ktorí bojovali
ako jeden tím.
Oštep bol prvou distančnou
zbraňou, teda zbraňou, ktorá
slúžila na zasiahnutie cieľov vo
väčšej vzdialenosti. Dá sa hádzať rôznym spôsobom – rukou
alebo pomocou špeciálneho
remienka. Výhodou oštepu je,
že vďaka hmotnosti ľahko prerazí štít aj pancier. Nevýhodou
je pomerne krátky dosah, asi 30
– 100 metrov a to, že bojovník
mohol so sebou vziať maximálne 8 – 9 oštepov.
Kráľ Šaul si obľúbil kopiju
a často ju používal, hoci bola
považovaná za podradnejšiu
zbraň. Má podobný symbolický
význam ako meč, lebo použitím
sa výrazne neodlišovala.

V pohanskom svete sa oštep
pripodobňoval k blesku alebo
slnečnému lúču. Napríklad boh
Zeus hádzal blesky ako oštepy.

Štít a pancier

Aj keď nepatria k zbraniam,
sú súčasťou výstroja takmer
každého starovekého bojovníka. Panciere sa vyrábali
z rôznych materiálov. Spočiatku
to boli kostené či rohovinové
plátky, neskôr hrubá koža
a nakoniec meď a železo. Prvé
brnenia sa skladali z malých
doštičiek alebo šupiniek, ktoré
boli pospájané remienkami. Tie
však boli pomerne nemotorné
a málo trvanlivé. S nástupom
kovov sa začali vyrábať krúžkové brnenia, ktoré dobre chránili
a zároveň boli veľmi ohybné.
Na jedno brnenie sa spotrebovalo okolo 7 000 – 12 000
krúžkov. Tie sa pozapletali
do jedného celku. Takáto zbroj

Moje srdce prekypuje krásnymi slovami,
svoje verše venujem kráľovi.
Môj jazyk je ako pero rýchlopisca.
Ty si najkrajší z ľudských synov.
Z tvojich perí plynie milota.
Preto ťa Boh požehnal naveky.
Ty, najmocnejší, pripáš si meč na bedrá;
svoju velebu a dôstojnosť.
Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz
a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť.
Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky.
Tvoje ostré šípy
zasiahnu srdcia kráľových nepriateľov;
poddajú sa ti národy.
Tvoj trón, Bože, trvá naveky
a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.
Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť,
preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal
olejom radosti viac ako tvojich druhov.
(Žalm 45, 2 – 8)
bola nesmierne drahá a mohli
si ju dovoliť len tí najbohatší.
Bojovník sa potom nemusel báť
prekvapujúcich zásahov alebo
nebezpečných šípov. Chudobnejší sa museli spoliehať na svoj
štít. Ten si vyrábali z najrôznejších materiálov. Najčastejšie
to bola trstina a prútie, potom
drevené dosky, koža, dokonca
aj kov. Na spevnenie štítov sa
používala surová koža, ktorá sa
natiahla na vonkajšiu stranu.
Na štítoch sa často objavovali
aj rôzne ozdobné kovania. Tvar
štítov bol rôzny − od kruhových, mesiačikovitých, elíps,
trojuholníkov... Tvar však nebol
samoúčelný, napríklad mesiačikovitý slúžil na to, aby do vý-

rezu mohol bojovník oprieť
svoju zbraň. Obdĺžnikový sa dal
položiť na zem a podoprieť. Štít
bojovníka musel dobre chrániť,
najmä pred nebezpečnými
šípmi, preto si naň maľovali
podobizne alebo symboly svojich božstiev. A tak štít reprezentoval aj vieru, aj príslušnosť
k národu. Pre tieto vlastnosti sa
spolu s pancierom stáva symbolom nezraniteľnosti, nepreniknuteľnosti, spoľahnutia a istoty,
tiež Božej ochrany a priazne
(Ž 18, 3). n
Peter Lazorík
ilustračné snímky:
www.archaeological-center.
com; gateofishtar-1.bp.blogspot.
com; archív redakcie

WEBOVÉ STRÁNKY

tisk.cirkev.cz
Aj virtuálny priestor internetu sa môže stať
hlasom Cirkvi, skrze ktorý sa Cirkev otvára
svetu a svet sa približuje k Cirkvi a k jej
životu. V úvode tejto rubriky sme si medzi
prvými webovými doménami predstavili
oficiálnu stránku Konferencie biskupov
Slovenska, dnes si priblížime oficiálnu webovú doménu tlačového strediska Českej
biskupskej konferencie www.tisk.cirkev.cz.
Ide o prvú zahraničnú stránku v tejto rubrike, no pre jazykovú príbuznosť nebude
žiaden problém v orientácii ani v načítavaní obsahovej stránky.

Dizajn stránky je veľmi moderný,
podobný najnovším grafickým riešeniam
webových stránok vo svete internetu.
Stránka má v prvom rade prinášať informácie a správy o živote Katolíckej cirkvi
v Česku, ktoré nájdete v rubrike Z domova.
No Cirkev je spoločenstvo, ktoré nepozná
geografické hranice. Dianie vo svete zachytáva spravodajská rubrika Ze zahraničí.

Zaujímavou a osožnou je určite záložka
Církev v médiích, kde je vždy aktuálne
upozornenie na vysielanie náboženských
relácií na obrazovkách televízie. Prehľadne
a veľmi vhodne i pre starších používateľov
internetu je realizovaná záložka Fotografie,
ktorá sa rozbaľuje podľa kalendárneho
roka.
Obsažne i formou je táto webová doména príťažlivá a jednoduchá, s ľahkosťou sa
v nej zorientuje úplne každý. Prajem vám
teda, aby ste podobne ako ja s radosťou
nachádzali na tejto stránke veľa nového
a zaujímavého.
Mikuláš Jančuš
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Svätý František Saleský 2
Ž
ivot sv. Františka Saleského bol pomerne
krátky, ale prežitý veľmi
intenzívne. Z postavy tohto
svätca vyžaruje vzácny dojem
plnosti, preukázaný v pokoji
jeho intelektuálnej činnosti,
ale aj v bohatstve jeho citov,
v „sladkosti“ jeho učenia, ktoré
malo veľký vplyv na kresťanské

svedomie. Zo slova ľudskosť
v ňom možno nájsť rôzne
odtiene, ktoré – dnes ako vtedy
– tento termín môže mať: vzdelanosť a ohľaduplnosť, sloboda
a neha, ušľachtilosť a solidarita.
Vo svojom výzore si zachoval
čosi z majestátnosti kraja,
v ktorom žil, zachovajúc si aj
jednoduchosť a prirodzenosť.
Staré slová a obrazy, v ktorých
sa vyjadroval, znejú nečakane
aj v ušiach dnešného človeka,
znejú ako rodná a známa reč.
Filotei, fiktívnej príjemkyni
jeho diela s názvom Návod
na nábožný život (1607), František Saleský adresuje pozvanie,
ktoré sa v tom čase zdalo revolučné. Je to pozvanie patriť úplne Bohu, žijúc vo svete a plniac
úlohy svojho postavenia. „Mojím zámerom je učiť tých, čo
žijú v mestách a v manželstve...“
(úvod k Návodu na nábožný

život). V dokumente, ktorým ho
pápež Lev XIII. viac ako o dve
storočia neskôr vyhlásil za učiteľa Cirkvi, bude zdôraznené
toto rozšírenie povolania k dokonalosti a svätosti na všetkých.
Píše sa v ňom: „Pravá zbožnosť
preniká až k trónom kráľov,
do stanov kapitánov armád,
do súdnych siení, do úradov,
do obchodov a dokonca aj
do príbytkov
jednoduchých
pastierov...“
(Dives in
misericordia, 16.
novembra
1877). Rodí
sa tak výzva
k laikom
k zasväteniu
časných vecí
a k posväteniu každodennosti,
ktoré bude
neskôr
tak veľmi
zdôrazňovať Druhý vatikánsky koncil
a súčasná spiritualita. Ukazuje
sa ideál zmierenej ľudskosti
v súlade medzi konaním vo
svete a modlitbou, medzi svetským postavením a hľadaním
dokonalosti, s pomocou Božej
milosti, ktorá preniká našu
ľudskosť a – bez toho, aby ju
zničila – ju očisťuje a pozdvihuje k Božím výšinám. Teotimovi,
dospelému kresťanovi, duchovne zrelému, ktorému adresuje
o niekoľko rokov neskôr svoje
dielo Traktát o Božej láske (1616), sv. František Saleský
ponúka komplexnejšie učenie.
To predpokladá na začiatku
jasnú víziu ľudského bytia,
čiže antropológiu: „myseľ“
človeka, či dokonca „rozumná
duša“ je akoby harmonickým
dielom, chrámom rozdeleným
do niekoľkých častí okolo
centra, ktoré on nazýva – spolu

s veľkými mystikmi – vrchol,
špička ducha alebo základ duše.
To je bod, v ktorom rozum
po prekonaní všetkých svojich
stupňov „zavrie oči“ a poznanie
sa zjednotí s láskou (porov.
tamtiež, kniha I, kap. XII). To,
že láska sa vo svojej teologálnej
a Božej dimenzii stáva dôvodom existencie všetkých vecí,
na vzostupnej stupnici, ktorá
nepozná žiadne praskliny či
priepasti, sv. František Saleský
zhrnul v jednej slávnej vete:
„Človek je vrcholom vesmíru;
duch je vrcholom človeka, láska
je vrcholom ducha a Božia láska
je vrcholom lásky“ (tamtiež,
kniha X., kap. I).
V období intenzívneho
mystického rozkvetu Traktát
o Božej láske je skutočnou summou a zároveň fascinujúcim
literárnym dielom. Jeho opis
cesty k Bohu sa začína od uznania „prirodzenej náklonnosti“
(tamtiež, kniha I., kap. XVI),
vpísanej do srdca človeka,
aby miloval Boha – hoci ako
hriešnik – nad všetky veci.
Podľa vzoru Svätého písma sv.
František Saleský hovorí o jednote medzi Bohom a človekom
rozvinúc celú sériu obrazov
o osobnom vzťahu. Jeho Boh je
otec a pán, ženích a priateľ, má
charakteristiky matky a živiteľky, je slnkom, ktorého dokonca
aj noc je mysterióznym zjavením. Taký Boh priťahuje k sebe
človeka putami lásky a teda
skutočnej slobody: „Pretože láska nemá sluhov ani otrokov, ale
všetko kladie do svojej poslušnosti so silou takou príjemnou,
že nič nie je také silné ako láska
a nič nie je tak veľmi milovaniahodné ako jej sila“ (tamtiež,
kniha I., kap. VI). V tomto
svätcovom diele nachádzame
hlboké rozjímanie o ľudskej vôli
a opis jej napredovania a zomierania pre život (porov. tamtiež,
kniha IX., kap. XIII). V úplnom
odovzdaní sa nielen Božej vôli,
ale aj tomu, čo sa jemu páči,
jeho bon plaisir jeho odobreniu
(porov. tamtiež, kniha IX., kap.

I). Na vrchole jednoty s Bohom
okrem kontemplatívnych extáz
nachádzame konkrétnu lásku,
ktorá je pozorná k potrebám
blížnych a ktorú on nazýva „extáza života a skutkov“ (tamtiež,
kniha VII., kap. VI).
Je zjavné, čítajúc Traktát
o Božej láske a ešte viac listy duchovného vedenia a priateľstva,
ako veľmi poznal ľudské srdce
sv. František Saleský. Sv. Jane
de Chantal píše: „Hľa, toto je
regula našej poslušnosti, preto
ju píšem veľkými písmenami:
KONAŤ VŠETKO PRE LÁSKU
A NIE Z DONÚTENIA – MILOVAŤ VIAC POLUŠNOSŤ, NEŽ
SA BÁŤ NEPOSLUŠNOSTI. Zanechávam vám ducha slobody,
nie toho, ktorý vylučuje poslušnosť, pretože toto je sloboda pre
svet; ale ducha slobody, ktorý
vylučuje násilie, strach a škrupule“ (list zo 14. októbra 1604).
Nie náhodou na počiatku
mnohých ciest pedagogiky a spirituality našich čias
nachádzame stopy práve tohto
učiteľa, bez ktorého by neboli
ani takí svätí, ako sv. Ján Bosco
či učiteľka „malej cesty“ sv.
Terézia z Lisieux.
Drahí bratia a sestry, v časoch, ako sú dnešné, ktoré
vyzdvihujú slobodu, hoci
s násilím a nepokojom, nemôže
nám uniknúť aktuálnosť tohto
veľkého majstra spirituality
a pokoja, ktorý zanecháva
svojim učeníkom ducha slobody, tej skutočnej, ako vrchol
fascinujúceho učenia o láske.
Sv. František Saleský je príkladným svedkom kresťanského
humanizmu; svojím rodinným
štýlom, obrazmi, ktoré hraničia
s poéziou, pripomína nám, že
človek nosí hlboko vo svojom
vnútri nostalgiu po Bohu a že
iba v ňom nachádza skutočnú
radosť a svoje plné realizovanie
sa. n
TKKBS
Preložil: Ľubomír Rebek
(dokončenie z minulého čísla)
snímka: baguette.over-blog.net
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Svet otrokov
Podľa väčšiny ľudí otroctvo patrí do minulosti. Proti tomu by jeho novodobé obete a ich rodiny namietali, že je súčasťou aj dnešného moderného spôsobu života. A to nielen nepriamo,
ale aj priamo. Vo svete je okolo 12 miliónov ľudí uväznených v tomto novodobom systéme
zneužívania. Ide najmä o nútené práce, obchod so sexom, zdedený majetok atď.

A

k sme doteraz vo väčšine
prípadov počúvali o otroctve práve so sexuálnymi službami, musíme sa
pripraviť na informácie týkajúce
sa ekonomického otroctva.
„Ešte do konca roku 2010 prevládalo sexuálne vykorisťovanie, väčšinou prostitúcia a účasť
v pornografickom priemysle.
Ale už sa to preklápa – asi
polovica ľudí je obchodovaná
s cieľom ekonomického vykorisťovania, to znamená na nútenú prácu,“ konštatovala Zuzana
Vatráľová, vedúca úradu IOM
Bratislava. Počet prípadov sexuálneho vykorisťovania výrazne
neklesá, ale prípadov nútenej
práce pribúda. Na celom svete
je ročne asi milión ľudí obeťou
obchodu s ľuďmi. Na Slovensku
ich je asi stovka ročne, pričom
v rokoch 2008 až 2010 odhalili 52 takýchto prípadov. „Je
jedným z tých trestných činov,
ktoré sú veľmi latentné, veľmi
skryté,“ vysvetlila Vatráľová. Ak
sa napríklad muži stanú obeťou
pracovného vykorisťovania
v zahraničí, tak sa často snažia
so situáciou vyrovnať sami.
„Pri každom trestnom čine je
pripravená poškodená osoba
vypovedať, ale pri trestnom čine
obchodovania s ľuďmi treba
s obeťou najprv pracovať,“ vysvetlila riaditeľka odboru boja
proti obchodovaniu s ľuďmi
Prezídia PZ SR Anna Babincová.
Slováci tak končia ako novodobí otroci najmä v Rakúsku,
Nemecku a Českej republike.
V prípadoch pracovného vykorisťovania to je Veľká Británia,
severské štáty, najnovšie Švédsko. Najviac sa táto forma rozšírila pred dvoma rokmi. No v budúcnosti sa môže Slovensko stať
aj cieľovou krajinou.
Väčšinou sa podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu

na Slovensku obeť rozhodne
odísť za prácou sama. Nie je
u nás zvykom, aby sa obete
ekonomického otroctva unášali.
No následne sú podvedení a donútení pracovať na inom mieste
alebo robiť inú prácu, ako im
bola sľúbená, alebo im je upieraná mzda. Podstatne väčšie
riziko takéhoto zaobchádzania
s človekom je pri nelegálnej
práci. „Dochádza k tomu,
že obete sú naozaj týrané, učené
na drogy, zatvárané, nevedia sa
dostať domov,“ vysvetlila Vatráľová. Vydierajú ich aj vyhrážkami o tom, že ublížia ich rodine
alebo že už sprostredkovateľom
dlhujú peniaze.
Často sú títo ľudia nakoniec veľmi radi, že sa hoci aj
bez peňazí vrátia domov. No
niekedy dochádza k situáciám,
že sa znova zamotajú do tejto
pavučiny klamstiev.
Hoci naše demokratické
zriadenie je proti každému

otroctvu a považuje ho za trestné, Biblia nikde neodsudzuje
praktizovanie otroctva. Dokonca dáva inštrukcie na to, ako by
sme sa mali k otrokom správať,
no vôbec otroctvo nezakazuje.
Ak však veriaci získa pocit, že
Biblia dovoľuje všetky formy
otroctva, je na omyle. V časoch Biblie bolo otroctvo skôr
otázkou sociálneho postavenia.
Ľudia sa predali do otroctva,
keď neboli schopní zaplatiť svoje dlhy, alebo keď sa nedokázali
postarať o svoje rodiny. Niektorí
ľudia sa dokonca rozhodli pre
otroctvo, pretože vedeli, že sa
o nich ich pán postará.
Otroctvo, pre ktoré nachádzame pochopenie v Biblii,
nemá v žiadnom prípade nič
spoločné s otroctvom, ktoré
zachvátilo svet v minulých
storočiach. O to viac sa Písmo
stavia proti unášaniu ľudí. Táto
forma otroctva je Bohu odpudzujúca. Mojžišov zákon jasne

hovorí: „Kto ukradne človeka
– predá ho alebo sa nájde v jeho
moci, prepadne smrti.“ Podobne hovorí aj Nový zákon.
No Biblia obsahuje aj jasné
inštrukcie a práva otrokov.
Otroctvo nikdy nie je večné – do smrti. Navyše ako tí,
ktorí boli vykúpení z otroctva
hriechu, by mali byť nasledovníci Ježiša Krista tými prvými,
ktorých cieľom by malo byť
ukončenie otroctva v dnešnom
svete. Osoba, ktorá zažila Boží
dar spásy a slobody z otroctva
hriechu, si nakoniec uvedomí,
že zotročovať inú osobu nie je
správne. Osoba, ktorá skutočne
zažila Božiu milosť, začne preukazovať milosť voči iným. Taký
by bol recept Biblie na ukončenie otroctva. n
spracoval Juraj Gradoš
ilustračná snímka:
interactive.wxxi.org
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Na strane
zákona
Pre mnohých z nás sú postrachom. Pre iných pomocou.
Vždy však pevne stoja na strane zákona. Čo všetko robí
policajný duchovný, čo ho na tejto práci teší a napĺňa, sme
sa porozprávali s mjr. ThDr. PaedDr. Martinom Juraškom,
PhD., ktorý pôsobí ako policajný duchovný na Krajskom
riaditeľstve policajného zboru v Košiciach.

Ako vyzerá organizačná
štruktúra duchovnej služby
v policajnom zbore?
Patrím pod Ordinariát ozbrojených síl, zborov Slovenskej
republiky. Mojím priamym nadriadeným je Mons. František
Rábek, vojenský ordinár a biskup. Na ministerstve vnútra
v Bratislave je mojím personálnym nadriadeným pplk. Mons.
ThDr. František Bartoš, PhD.
Každý rezort − či už obrana,
vnútro, alebo justícia − má nadriadeného pracovníka priamo
na ministerstve. Väčšinou ide
o generálneho vikára, prípadne
biskupských vikárov.

vojenskí alebo poľní kuráti,
ktorí sa starali o duchovnú službu vojakov. V 50-tych rokoch
bola táto služba pozastavená
a vojenskí kuráti boli posťahovaní z pastoračnej služby.
Duchová služba v policajnom
zbore doposiaľ neexistovala. Až
po nežnej revolúcii a podpísaní
zmluvy medzi Slovenskom
a Vatikánom sa začalo uvažovať
o duchovnej službe. Prvým policajným duchovným bol v roku
1994 môj predchodca na Krajskom riaditeľstve policajného
zboru v Košiciach. V súčasnosti
je policajný duchovný v každom
krajskom meste.

Aká bola tvoja cesta k policajnému zboru?
V roku 1995 som odišiel na svoju prvú farnosť do Davidova,
kde som bol správcom. V roku
2004 som dostal pozvanie skúsiť to v oblasti polície. Požiadal
som o uvoľnenie z pastorácie
a nastúpil som na Ministerstvo
vnútra do funkcie policajného
duchovného. V súčasnosti patrí
pod moju pôsobnosť celý Košický kraj a hranica Schengenského priestoru, t. j pohraničné
pásmo od Čiernej nad Tisou až
po oddelenie hraničnej kontroly
Zboj.
V časoch totality nebola
známa funkcia policajného
duchovného, skôr boli známi

Práca, ktorú vykonávaš, si
vyžaduje odborníka. Ako si si
dopĺňal vzdelanie?
Keď som nastúpil do policajného zboru, musel som ako každý
uchádzač absolvovať skúšky zo
slovenského jazyka, fyzickej
prípravy a psychologické testy.
Bol som dvanásť mesiacov
v skúšobnej lehote, po ktorej
som bol nadriadeným vyslaný
na dôstojnícky kurz na Policajnú akadémiu v Bratislave. Neskôr nasledovali náročné skúšky
z kriminalistiky, z poriadkovej
polície a z trestného práva. Bola
mi udelená hodnosť kapitána.
Až po skončení vzdelávania
som mohol naplno vykonávať
toto povolanie.

Ako vyzerá tvoj pracovný
deň?
Pre mňa má každý deň svoje
čaro. Neviem, kam budem
poslaný, ani to, aký problém budem riešiť. Keď som začínal, bol
som viac v kancelárii. Veľa vecí
som nepoznal, zoznamoval som
sa s novým prostredím a ľuďmi.
Vystriedal som viacero zložiek
polície. Musel som sa zoznámiť
s tým, čo robí poriadková, dopravná a justičná polícia. Keďže
práca v polícii má široký záber,
na začiatku som sa zoznamoval
s tým, čo znamená ochrana
Schengenského priestoru, práca
s utečencami, so žiadateľmi
o azyl.
Pracovne si viac v kancelárii
alebo chodievaš aj na výjazdy
do terénu?
Momentálne som určite viac
von, v službe. Chodievam
na výcviky, do útvarov, aby som
lepšie spoznal svoju prácu.
Čím viac chodím za svojimi
kolegami, tým viac spoznávam
ich samých a ich problémy.
Sám som ženatý, a navyše
kňaz. Z vlastnej skúsenosti
viem, že práca policajta − to sú
dve spojené nádoby. Čím viac
problémov v práci, tým viac
problémov v rodine. Nikdy
však nezabúdam na to, že som
predovšetkým kňaz.

V čom sa líši klasická pastorácia od tej, ktorú vykonávaš
teraz?
Hlavný rozdiel vidím v tom, že
pri klasickej pastoračnej službe
veriaci prichádzajú za kňazom
so svojimi radosťami i starosťami. Kňaz pre nich istým spôsobom vykonáva duchovný servis.
Keď som vstúpil do polície, tak
som sa musel ja ako kňaz vybrať
za ľuďmi. Nepoznal som nikoho. Nie je tu klasicky sterilné
prostredie. Mám pred sebou
personálnu farnosť. Často sa
stretávam s tvrdými chlapmi,
ktorým nechýba istá arogancia,
averzia voči duchovným veciam.
Vždy si uvedomujem, že som
len ten, ktorý sprostredkúva
Božiu milosť. Denne vstupujem
do boja dobra voči zlu. Viete, ak
niekomu ukradnú auto a polícia
ho nájde, tak ten človek chváli
policajtov „až do neba“. Ale ak
na druhý deň s tým istým autom prešvihne rýchlosť, na policajtov padá kopa nadávok pre
príslušnú represiu.
Ocitol si sa niekedy v situácii, ktorá bola pre teba
nesmierne ťažká, ba priam
ohrozujúca život?
Zatiaľ som nebol v situácii, kde
by sa dalo hovoriť o priamom
nasadení života. Do týchto
situácií sú nasadzovaní iní.
Skôr som bol ako kňaz posie-
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laný do mnohých ťažkých, až
traumatických momentov, ako
sú ťažké dopravné situácie, hromadné nešťastia, rodinné tragédie, práca s utečencami. Ide
hlavne o hraničné situácie, keď
neviete, ako to celé dopadne. Je
veľmi ťažké ísť niekomu domov
oznámiť, že prišiel o člena rodiny. Často treba uvoľniť napätie,
stres. Ako kňaz chcem prinášať
nádej do beznádeje a pokoj
tam, kde vládne chaos. Často
prichádzam domov vnútorne
vyčerpaný. Ale aj doma ma niekto potrebuje a čaká na mňa.
Akým spôsobom relaxuješ?
Veľmi rád si pospím, aspoň
na chvíľu. Tiež rád cvičím,
aktívne športujem a chodím
do prírody. Niektoré ťažké
momenty dňa sa nedajú len tak
rýchlo vyhodiť z hlavy. Nechcem svojou prácou zaťažovať
rodinu, preto sa snažím tieto
ťažkosti nechať pred dverami
domu.
Čo ti priniesla do života táto
práca?
Som rád, že vidím ovocie svojej
práce, lebo inak by som veľmi
ťažko vstával do práce. Vďaka
tejto práci sa mi rozšíril obzor,
rozhľad. Mám veľa nových skúseností a poznatkov, ktoré by
som inak len veľmi ťažko získal.

Pre mňa osobne sú najväčším
povzbudením prvé piatky
a sviatosti zmierenia. Na začiatku som nemal skoro nikoho,
kto by sa chcel vyspovedať.
Často som len tak sedel, modlil
sa a čakal. Boh ma však odmenil. Teraz mám na prvý piatok
celý rad spovedníkov. Viete,
je radosť vidieť, keď si veľký
chlap vyleje svoju dušu. Zrazu
zistíte, aká krehká duša je pred
vami. Policajti začali chodiť
k sviatostiam v uniformách, čo
bolo v totalite nepredstaviteľné.
Mám kolegov a kolegyne, ktorí
roky nepristupovali k sviatostiam a zrazu chcú zmeniť svoj
život, chcú si doplniť chýbajúce
veci. To sú fakt veci, ktoré ma
„zoberú“!
Kde ty osobne duchovne
čerpáš silu?
Každý deň začínam modlitbou
a Božím slovom. Potom počas
práce slúžim svätú liturgiu a vysluhujem potrebné sviatosti.
Pripravujem policajtov a civilných zamestnancov na sviatosti,
ktoré nemajú. Tiež sa snažím
cez rok prejsť nejakou duchovnou formáciou. Náš ordinár
Mons. Rábek upravil internou
formou, že kňazi ordinariátu sa
musia raz ročne zúčastniť na ordinariátnych duchovných cvičeniach. Okrem toho absolvujem

každý rok formačný týždeň.
Snažím sa tieto duchovné veci
brať poctivo, lebo môj osobný
vzťah k Bohu sa veľmi premieta
aj do služby, ktorú vykonávam. Spolu s kolegami z nášho
dekanátu každý rok v lete
organizujeme letný tábor pre
deti zamestnancov a policajtov.
Samozrejme, že to nie je všetko.
Cez pôst sme robili krížovú
cestu, organizujeme rôzne púte
a duchovné akcie. Máme tiež
webovú stránku, kde sa možno
viac dozvedieť o našej práci.
Ako vníma tvoju prácu
rodina?
Našťastie mám milujúcu
a veľmi pokornú manželku.
Vždy stála pri mne. Sme spolu
16 rokov a poznáme sa. Podporovala ma vo všetkých mojich
rozhodnutiach, aj keď nie vždy
boli ľahké. Najťažšie boli začiatky, keď som nevedel, do čoho
vlastne idem, a v podstate ani
ona.
Napriek tomu, že je na väčšinu povinností sama, môžem
sa na ňu spoľahnúť. Boh nám
požehnal štyri deti, takže roboty má stále dosť. Môžem však
povedať, že mám doma vždy
dostatok lásky.
za rozhovor ďakuje
Helena Krenická

večný motív
Mikuláš Berilla
Na strunách jarných krás
hrá srdce choré
a z hlbín znie nostalgický hlas
jak rozbúrené more...
Na vlny sadá snivý vták
v prameni mladých snov –
tak sladko je vyletieť nad oblak
v modlitbe večnosti slov
a nikdy sa nevrátiť na poblúdený svet,
zvíťaziť v márnej hre,
velebiť lásku čistú sťa kvet
a zasiať chvenie na perie...
Vo viere hľadať nové cesty,
pre lásku jednu žiť.
V nádeji spomínať cez sny
vernostné, pevný štít.
A večných túh krásy milovať
zapáleného srdca tíš.
Len tebe koriť sa a tebe žalovať,
lebo ty všetko pochopíš...
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Ranokresťanské
umenie
Umelecké diela sa dajú triediť podľa rozličných kritérií. Zoskupujeme
ich podľa miesta vzniku do geografických celkov ako napr. egyptské
umenie, byzantské umenie; podľa historických období alebo mena
významnej osobnosti zväčša cisára ako napr. umenie doby Konštantína, Justiniána či Palailogovcov, a nakoniec podľa architektonického
slohu ako napr. umenie renesančné či gotické.

N

iekde však musel byť začiatok, ktosi raz vystaval
prvý chrám, vytvoril
prvé symboly či ilustroval prvú
Bibliu. Na stránkach časopisu
Slovo, v jeho dvojčíslach, sa
pokúsime opísať historický
proces, v ktorom kresťanské
umenie vznikalo, vyvíjalo sa
a šírilo v prvom tisícročí svojej
existencie.

Začiatky
– prvotná Cirkev

„Dávajte teda, čo je cisárovo,
cisárovi, a čo je Božie, Bohu“
(Mt 22, 21) – tieto slová Krista
adresované farizejom a herodiánom mali za cieľ upozorniť
ich na skutočný právny stav ich
vlasti. Mali si uvedomiť, komu
sú politicky podriadení. Všeobecná odpoveď Krista o plnení
povinnosti voči štátu svedčí
o tom, že štát a jeho predstavi-

telia aj podľa Božieho zákona
oprávnene žiadajú od podriadených poslušnosť a dane, ale
na druhej strane nijaké ľudské
ustanovenie nemôže zrušiť
Božie požiadavky. Preto svojím
spôsobom táto odpoveď Krista
bola takmer revolučnou výzvou.
Z jedného jediného dôvodu,
a to z pretrvávania a v tom
čase veľmi rozšíreného pohanského kultu idolov. Veď cisár
Augustus sa v tom čase už niekoľko rokov po smrti stal predmetom kultu, ktorý sa rýchlo
rozšíril po celej Rímskej ríši.
Sám Augustus ešte počas svojej
vlády zbožštil Caesara. A v tejto
situácii malo vzniknúť kresťanstvo a rozvinúť sa vo svete, kde
náboženstvo, štát a vlastenectvo úzko súviseli, kde vznikali
chrámy zasvätené Augustovi
a bohyni Rome či Venuši, ktorá
sa stala bohyňou a ochrankyňou
rodu Iuliovcov. V neskorších

obdobiach prevzali túto funkciu
iní bohovia – Apolón, Jupiter či
Herakles.
Kresťanstvu bolo súdené vyvíjať sa v samom srdci
cisárskeho pohanstva, čím sa
nevyhlo mnohým prekážkam.
Životu v samotnom Ríme aj
na verejných priestranstvách
každého provinčného mesta
dominovali chrámy a sochy
bohov a zbožštených cisárov
– idoly. Divadlo bolo ešte stále
obradom Dionýzovho kultu
a aj hrami v amfiteátroch sa
Rimania snažili nakloniť si
priazeň bohov. Každý dôstojník
bol prísahou pripútaný k bohom a každý cisársky a mestský
úradník bol v takom či onakom
ohľade kňazom. Kresťania sa
preto nemohli zapájať do verejného života svojej doby. Aj
napriek týmto skutočnostiam
kresťanské obce prekvitali,
nažívali v harmónii a vzájomnej
láske. Spočiatku boli ich členmi
prostí ľudia – židovskí a sýrski
obchodníci, žijúci v osobitných
štvrtiach gréckych a rímskych
miest, a niekoľko pohanských
susedov, ktorých lákal ich
navonok viditeľne odlišný kresťanský spôsob života. Postupne
sa ku kresťanstvu pridávali
bohatšie a vzdelanejšie vrstvy,
čo bolo nepriamo zárukou toho,
že finančne bude možno pokryť
náklady spojené s umeleckou
tvorbou.
Je pravdou, že veriaci kresťania azda ani nepociťovali

potrebu takého umenia, najmä
vplyvom židovských predsudkov voči zobrazovania Boha daného starozákonným zákazom,
ale keď sa členmi kresťanských
obcí stávali i bohatí a vplyvní
občania, vznikala aj táto potreba. Vo svete, kde umenie bolo
oficiálne, cisárske a pohanské,
muselo kresťanské umenie
začínať veľmi skromne. Nielen
chudoba, ale aj opatrnosť v čase
prenasledovania bránili kresťanom stavať pre svoje zhromaždenia osobitné budovy, ktoré
by sa odlišovali od pohanských
chrámov. Preto sa najčastejšie
schádzali v domoch, ktoré kresťanským obciam prenajali alebo
darovali bohatí konvertiti. Tie
potom upravili, väčšinou tak, že
odstránili niekoľko priečnych
stien, aby získali priestrannejšiu miestnosť. Takto sa prvé
kresťanské chrámy v čase útlaku
a neslobody navonok neodlišovali od ostatných domov.
V čase, keď sa prenasledovanie kresťanov stalo z nariadenia štátnej moci verejným,
situácia Kristových stúpencov
bola natoľko zložitá, že jedinou
možnosťou, ako a kde udržiavať
v nepokojných a pre kresťanov
neprajných časoch bohoslužobný život, boli katakomby
– vtedajšie cintoríny. Dôvod,
prečo práve katakomby, bol
prostý. Pohrebiská (hroby či
hrobky) boli podľa rímskych
zákonov podobne ako pozemky,
na ktorých sa rozkladali cintoríny, chránené ako súkromné
vlastníctvo. Hroby, resp. zem
určená na definitívny odpočinok zosnulých mala náboženský, a preto nedotknuteľný
charakter.
Tieto pohrebiská kresťanov –
katakomby tvorili spleť podzemných chodieb, ktoré boli veľmi
úzke, nakoľko priestor musel byť
čo najúspornejšie využitý. Keď
boli loculi, čiže hroby vydlabané
do stien chodieb, zaplnené,
chodbu rozšírili do hĺbky alebo
do výšky, aby mohli vyhĺbiť
ďalšie hroby. Následne vykopali
nové tunely na nižšej úrovni, pričom ich rozvetvovali všetkými
smermi. Takto vznikali nielen
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v Ríme a na jeho okolí, ale aj
v ďalších provinciách ríše podivuhodné podzemné labyrinty.

Umenie katakomb

Ranokresťanské umenie malo
väčšinou primitívny ráz. Používalo predovšetkým symboly
prijaté z pohanského prostredia, aby v čase prenasledovania na seba neupozorňovali
svojím náboženským obsahom.
Táto prvokresťanská výzdoba
katakomb a sarkofágov vychádzala z vtedajšieho pohanského
výtvarného jazyka, ale kresťanské umenie sa s pohanským
rozchádza v obsahu. Svoj
vnútorný svet viery kresťania
vyjadrovali v určitých znakoch
a symboloch, ale je pravdou,
že sa tu stretneme s istými
pohanskými mýtmi, ktoré však
kresťania preberali len vtedy, ak
mohli byť chápané alegoricky,
t.j. napĺňať ich iným zmyslom
a významom. Medzi takéto
alegorické motívy zobrazené
v kresťanskom prostredí patrí
Amor a Psyché, (s týmito zobrazeniami sa stretávame v katakombách sv. Domitily v Ríme
zo začiatku 3. stor.), ktorí
kresťanom pripomínali učenie
o nesmrteľnosti duše a večnom
živote. Naopak v mýte o Orfeovi
(nachádza sa v katakombách
sv. Domitily, v katakombách
sv. Priscily a v katakombách sv.
Kalixta z konca 2. stor.), ktorý
svojím spevom a hrou na harfe
krotí divé šelmy (ožíva príroda,

rozkvitajú kvety či rozbúrené
more sa stáva pokojným), videli
kresťania typ Krista, v ktorého
kráľovstve bude podľa Izaiášovho proroctva (11, 6) spoločne vlk
s baránkom a rys s kozliatkom.
Samozrejme, že okrem týchto
alegorických námetov sa v prvokresťanskom umení stretávame
aj s námetmi biblickými, ktoré
sú z pohľadu ďalšieho vývoja
kresťanského výtvarného prejavu oveľa významnejšie. A tak
sa logicky objavujú symbolické
postavy Abraháma, Noema,
Izáka, Mojžiša, Dávida, Daniela,
Jonáša. Jednotlivé symboly, ako
aj celé námety sú predobrazmi
a poukazujú na Krista, napr.
obeť Izáka, paschálny Baránok,
medený had, či predobrazy
Presvätej Bohorodičky, napr. archa zmluvy, nádoba s mannou,
horiaci krík či Áronova palica.
Štýl malieb je plynulý
a uvoľnený, farby jasné a svieže, nanášané ľahkým ťahom
štetca, aby boli maľby zreteľné
i v svetle horiacich kahancov.
Postoj a pohyb postáv býva
výrazný, tváre jemne načrtnuté.
Výnimku tvoria modliace sa
ženy, kde pravdepodobne išlo
o portréty. Maľby sú zriedka
orámované, väčšinou vystupujú
zo svetlého pozadia alebo zo
stredu zložitých dekoratívnych
kompozícií. Najstaršie maľby
v katakombách majú skôr historickú a náboženskú hodnotu
než čisto umeleckú.
Z archeologických vykopávok v Dura-Europose, malom

opevnenom mestečku na brehoch Eufratu, je dokázateľné,
že maliarska výzdoba chrámu
z 3. stor. a samotné kresťanské
obydlia, zhromaždiská a ich
podzemné cintoríny – katakomby boli vyzdobené maľbami na rovnaké témy, poňaté
v podobnom duchu.

Ranokresťanské
sarkofágy

Sarkofág je prepychová rakva
vytesaná z kameňa, často
z mramoru. Jeho rozmery zodpovedajú telu, ktoré
uchováva, a je prikrytý ťažkým
vekom z jedného kusa kameňa.
Sarkofágy sa ukladali spoločne
do podzemných hrobiek.
Tak rímske, ako aj neskôr
kresťanské bývali zdobené. Bol
to zvyk zdedený po Etruskoch
a Grékoch. Plynulý vývoj sarkofágov sa dá sledovať od pohanských (2. stor.) až po jemne
zdobené kresťanské sarkofágy
(4. stor.), pričom vývoj nebol
ničím prerušený. Kamenári
používali tie isté nástroje, tú
istú techniku a pridŕžali sa tých
istých tradícií. Spracovanie
detailov postáv a drapérií sa
vyvíjalo v kresťanskom reliéfnom umení tým istým smerom
ako v oficiálnom umení. Nebolo
ničím výnimočným, že sa
do biblických výjavov dostali aj
prvky z pohanskej mytológie.
Na sarkofágoch sa podobne
ako v katakombách objavujú
rovnaké motívy, najmä symbo-

lické postavy Dobrého pastiera
nesúceho ovečku na pleciach či
Oranta. Najtypickejšie sarkofágy sú súborom výjavov najmä zo
Starého zákona: hriech prarodičov; obetovanie Izáka, Jonáš,
traja mládenci v ohnivej peci,
Mojžiš prijímajúci Desatoro,
Daniel v levovej jame, trpezlivý Jób. Z Nového zákona sa
opakujú predovšetkým výjavy
narodenia Krista a zázraky: nasýtenie zástupu, svadba v Káne,
uzdravenie slepého a chromého
či vzkriesenie Lazára a Jairovej
dcéry. Často sa vyskytovali aj
výjavy z utrpenia Krista, ukrižovania a vzkriesenia. Odborníci
vysvetľujú jednotlivé námety
na sarkofágoch ako prejav viery
zbožných kresťanov – pozostalých, komentujú vlastne modlitby za duše zosnulých s prosbou
o Božiu pomoc („Ochraňuj ho,
Bože, ako si kedysi ochránil
Daniela v jame levovej.“).
Umelecky náročnejšie ozdobené sarkofágy pochádzajú väčšinou z 2. pol. 4. storočia. Tieto
kresťanské sarkofágy patria
bohatstvom námetov, rozmanitosťou spracovania a nevšednou
fantáziou k najkrajším výtvorom ranokresťanského umenia.

Tradícia
s novým duchom

Hoci boli prvé kresťanské obce
chudobné, často i prenasledované, výtvory ich umelcov
a remeselníkov majú svoju
pevnú hodnotu. Ich sociologická hodnota spočíva v tom, že
výtvarné diela vyjadrujú, práve
tak jasne ako aj texty, najtypickejšie črty života vtedajších
kresťanských náboženských
obcí. Ich duchovnú hodnotu
vidíme v snahe nájsť výraz pre
novú vieru, v umení zhodnotiť
náboženstvo ducha a pravdy.
A napokon ich umelecká hodnota spočíva v tom, že tradičné
formy naplnili novým kresťanským duchom, ktorý podnietil
umelcov k tvorbe. n
Milan Gábor
snímky: legacy.earlham.edu
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Nikomu nedávaj
prednosť pred Bohom
Sila a životaschopnosť každej komunity nezávisí od jej kvantity,
ale kvality. Kvalita komunity je priamo úmerná schopnosti plodiť
nový život. Platí to v rovine prirodzenej, ale aj v rovine duchovnej.
Spoločnosť, ktorá neodovzdáva nový život, zomiera, a spoločenstvo,
uprostred ktorého sa nerodia nové povolania, speje k zániku. Vďaka
Bohu, že naša eparchia – aj keď počtom malá – nesie v sebe znaky živého spoločenstva, uprostred ktorého sa rodia nové povolania. Mladé
rodiny, ktoré sú ochotné v súčasnej konzumnej spoločnosti prijímať
nový život a odovzdávať svojim deťom vieru, ale aj nádherné duchovné povolania, ktoré vychádzajú z našej bratislavskej gréckokatolíckej
komunity svedčia o tom, že naše počtom neveľké spoločenstvo vydáva znaky živej Cirkvi schopnej v súčasnej spoločnosti sprítomňovať
živého Krista. Prekrásnym svedectvom tejto duchovnej vitality bola
aj nádherná slávnosť, ktorá sa uskutočnila na Zachejovu nedeľu 6.
februára 2011, keď brat Peter Mojzeš, rodák z Bratislavskej eparchie,
prijal malú schimu (rehoľné sľuby) v Svätouspenskej univskej lavre
studitského spôsobu života neďaleko Ľvova na Ukrajine.

B

Bol sychravý februárový
večer, keď sme po niekoľkohodinovom trmácaní
po ukrajinských cestách dorazili
do nášho cieľa − Svätouspenskej
lavry studitov v Unive asi 50 km
od Ľvova. A neboli sme tam zo
Slovenska sami: prišli aj ďalší
hostia, kňazi, rehoľné sestry,
príbuzní a rodičia Petra Mojzeša,
ktorý mal nasledujúci deň prijať
malú schimu (rehoľné sľuby)
v Svätouspenskej univskej lavre

studitského spôsobu života. Slovom lavra sa tradične označuje
väčší východný mužský kláštor
a slovom studiti sa označujú
východní (gréckokatolícki)
mnísi, ktorí žijú podľa pravidiel
sv. Teodora Studitu.
Novodobé dejiny mníšskeho
života v Unive sú spojené s obnovou východného mníšstva
v Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorú koncom 19.
a začiatkom 20. storočia začal

veľký ľvovský metropolita
bazilián Andrej Šeptický. Ten
zhromaždil okolo seba mladých
chlapcov túžiacich po hlbšom
duchovnom živote a ako regulu
(ustav) im upravil pravidlá sv.
Teodora Studitu (759 – 826). Sv.
Teodor obnovil v Carihrade monastier Studion (odtiaľ prímenie Studita), zhromaždil okolo
seba okolo tisícky mníchov
a napísal pre nich prísne pravidlá spoločného života podľa

pravidiel sv. Bazila Veľkého.
Sľubne sa rozvíjajúci monastier studitov však v r. 1947
zasiahlo prenasledovanie Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine
zo strany sovietskeho komunistického režimu. Do polorozpadnutého monastiera sa mohli
studiti vrátiť až v roku 1989.
Aj tu platí prastará pravda, že
mučeníci sú semenom nových
kresťanov, v tomto prípade
mníchov. Mnohí studiti počas
komunistického útlaku vydali
hrdinské svedectvo svojej viery.
Spomeňme prvého univského
igumena Klementa Šeptického
(inak rodného brata metropolitu Andreja Šeptického) a Leontija (Leonida) Fjodorova, prvého exarchu ruských katolíkov
byzantského obradu, ktorých
Ján Pavol II. blahorečil v Ľvove
v roku 2001. Univský monastier
je dnes živým a prosperujúcim
mníšskym spoločenstvom, kto-
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rý svojou spiritualitou mnohých
priťahuje, o čom svedčia aj traja
studitskí mnísi pochádzajúci zo
Slovenska. A práve jeden z nich,
brat Pimen, mal v to nedeľné
ráno zložiť rehoľné sľuby.
Slávnosť sa začala modlitbou
tretieho času, počas ktorej
rjasofor Peter Mojzeš vstúpil
do chrámu. Slávnostný obrad sa
konal po nedeľných tropároch
počas božskej liturgie. V liturgickom dialógu kládol igumen
(predstavený) otec Teodor
bratovi Petrovi otázky, či sa
zrieka sveta a či chce zachovávať
tri evanjeliové rady. Kandidát
vyjadril túžbu po asketickom
živote, verejne sa zriekol sveta
a do rúk predstaveného zložil
sľuby zachovávania čistoty,
poslušnosti a chudoby.
Následne dal igumen bratovi
ponaučenie od cirkevných
otcov pre mníšsky život, teda
pre toho, kto sa rozhodol
nasledovať Pána a slúžiť mu.
V ponaučení sa okrem iného
hovorí: „Keď chceš byť mníchom, najprv sa očisť od všetkej
špiny tela a ducha, vykonávajúc
sväté dielo s Božou bázňou.
Získavaj pokoru, skrze ktorú sa
staneš dedičom večných dobier,
zanechaj nepokoj svetských
obyčajov, buď poslušný všet-

kým... Buď trpezlivý v modlitbe, nelenivý v bdeniach. Počas
pokušení nebuď zarmútený,
v pôste sám sebe nepoľahčuj...
Rozoznávaj zlé myšlienky, lebo
nepriateľ neprestane v tebe
vzbudzovať spomienky na predchádzajúci svetský život, ako
aj nenávisť k životu, ktorý sa
páči Bohu... Ničomu nedávaj
prednosť pred Bohom...“
Igumen potom vykonal obrad
postriženija, keď novo začínajúcemu odstrihol vlasy na znak
zrieknutia sa sveta i toho, čo je
vo svete, na znak zrieknutia sa
jeho vôle a všetkých telesných
vášní, pričom brat Peter dostal
nové meno – Pimen, čo po grécky znamená pastier. Svätého
Pimena, ktorý žil v 4. storočí, si
brat Peter vybral za svoj vzor.
Novo začínajúci mních brat
Pimen potom prijal od igumena paraman, náprsný kríž,
riasu, kožený opasok, mantiu,
skufiu, klobúk (kamilavku),
sandále, čotky, ručný kríž
a zapálenú sviečku. Každá časť
odevu má aj hlboký duchovný
význam, napr. riasa je odevom
veselosti a duchovnej radosti,
skufia predstavuje prilbu spásy,
klobúk (kamilavka) symbolizuje pokoru a stálu poslušnosť
ako znak duchovnej múdrosti

a odvrátenia sa od tohto sveta.
Týmto spôsobom brat Pimen
prijal „zásnuby anjelského obrazu a obliekol sa v plnú Pánovu
výzbroj, aby mohol premáhať
všetku silu a útoky kniežatstiev,
mocností a vládcov temnoty
tohto sveta“ (z obradu Malej
schimy). Na záver liturgie mnísi
osobne pozdravili brata Pimena
bozkom pokoja. Malá schima
je vyjadrením toho, že mních je
pripísaný kláštoru.
Vďaka Bohu za túto veľkú
milosť, ktorá sa pomaly a nevtieravým spôsobom dotýkala
najprv malého miništranta
v bratislavskom chráme, potom
bohoslovca v prešovskom seminári a zároveň študenta teológie
na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity (1996 – 2001), a ktorá sa
naplno prehĺbila na doktorandskom štúdiu v Ríme, kde brat
Pimen študoval na Pápežskej
lateránskej univerzite patristickú teológiu. Vhodné rodinné
prostredie a roky duchovnej
formácie doma aj v zahraničí
túto milosť naplno rozvinuli
a pripravili ho na večné mníšske
sľuby, ktoré prijal v Univskej
lavre otcov studitov. Brat Pimen
v súčasnosti pôsobí v noviciáte
studitov.

Hoci sme pobudli v monastieri len pár dní, zanechal
v nás hlboký duchovný zážitok.
Život v tomto ukrajinskom
„Studione“ je postavený na trojnožke: modlitba, práca a odpočinok. Ora et labora – prišlo
mi na um staré benediktínske
(ba všeobecne mníšske) heslo,
ktoré sa tu skutočne realizuje.
Mnísi začínajú deň modlitbou
utierne (6.00 hod.) a prvého
času, potom je svätá liturgia.
Nasleduje práca až do 13.30
hod., keď sa modlia tretí a šiesty
čas; potom je obed. Nasleduje
opäť práca. Večer o 18.30 sa
modlia deviaty čas, večiereň
a povečerie, ktoré sa končí
okolo pol deviatej.
Mnísi sa venujú práci v záhrade a na poli – pestujú zeleninu,
ovocie, chovajú domáce zvieratá, včely; vyrábajú sviečky, uhlie
do kadidla atď. Niektorí mnísi
sa venujú písaniu ikon. Okrem
toho pri monastieri funguje
vydavateľstvo Svičado (po slov.
svietnik), ktoré vydáva hodnotnú duchovnú literatúru.
Univský monastier je naozaj
duchovným centrom Haliče.
Neustále sem prichádzajú
pútnici zblízka i zďaleka, aby
duchovne pookriali, aby v tichu,
modlitbe a kontemplácii nabrali
silu pre svoju dušu a svoj život,
aby prijali Božie odpustenie vo
sviatosti zmierenia či dostali
radu pre svoj život. Pútnici sa
tu radi modlia pred zázračnou
(čudotvornou) ikonou Presvätej
Bohorodičky a naberajú si vodu
zo svätého prameňa. Aj my sme
boli takýmito pútnikmi a nechcelo sa nám odísť naspäť do sveta z tohto požehnaného miesta,
z tejto oázy modlitby a pokoja.
„Určite sa sem ešte vrátime!“
hovoríme si v aute a nostalgicky
spomíname na priam nebeskú
atmosféru liturgických slávení,
žiaru horiacich sviec, nádherný
spev mníchov a vôňu kadidla
vznášajúceho sa k nebu ako
modlitba. n
Vladimír Skyba
snímky: www.panoramio.com;
picasaweb.google.com;
Veronika Vislocká
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Veľkolepé sú tvoje diela
„Milovaní, stále je zem plná Pánovej milosti a sama príroda, ktorá
nás obklopuje, je pre každého veriaceho školou úcty voči Bohu. veď
nebo i zem, more i všetko, čo je v ňom, ohlasujú dobrotu a všemohúcnosť svojho pôvodcu. A obdivuhodná krása živlov, ktoré mu slúžia, vyžaduje od rozumného stvorenia spravodlivé vďakyvzdávanie.“ (pápež
Lev Veľký, 5. stor.)

T

ento krátky, ale výstižný citát pápeža Leva
Veľkého naznačuje, že
Magistérium Cirkvi od začiatku
až po súčasnosť vyzýva Boží ľud
nielen k oslave Boha Stvoriteľa,
k vďakyvzdávaniu za stvorenstvo, ktoré nám daroval
k nášmu dobru a úžitku, ale
najmä v ostatných storočiach
nás stále dôraznejšie vyzýva
aj k väčšej zodpovednosti
za uchovanie stvorenstva, harmonického a zdravého životného prostredia, čo nakoniec
pramení priamo z Božieho slova
(porov. Gn 2, 15).
Environmentálna subkomisia Teologickej komisie KBS
pripravila a vydala pre potreby
biskupov, kňazov, katechétov,
ako aj pre všetkých veriacich
publikáciu s názvom Životné
prostredie v dokumentoch
Katolíckej cirkvi, ktorú možno
kúpiť v predajniach Spolku sv.
Vojtecha.
Publikácia v sympatickom
formáte obsahuje všetky
zásadné dokumenty Cirkvi
k problematike ochrany stvorenstva a životného prostredia.

Po predslove predsedu subkomisie arcibiskupa metropolitu
Mons. Jána Babjaka a úvode
zostavovateľov obsahuje prvá
kapitola dokumenty Druhého
vatikánskeho koncilu. Druhú
kapitolu predstavujú dokumenty Jána Pavla II. obsahujúce
jeho encykliky, exhortácie
a posolstvo, v ktorých sa dotýka
problematiky životného prostredia. Tretiu kapitolu tvoria
dokumenty Benedikta XVI.
V štvrtej kapitole sa nachádzajú
tie pasáže Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktoré vyjadrujú
vzťah Cirkvi k problematike
životného prostredia a stvorenstva. Predposlednú kapitolu
tvoria dokumenty Konferencie
biskupov Slovenska a záver
publikácie je venovaný liturgickým textom, ktoré je vhodné
použiť pri rôznych liturgických
sláveniach v Katolíckej cirkvi
obidvoch obradov.
Ponúknutá publikácia by
mohla byť inšpiráciou a vhodnou pomôckou pre služobné
kňazstvo vo všetkých stupňoch pri ohlasovaní evanjelia,
ktorého integrálnou súčasťou

je aj výzva kresťanov k zodpovednému vzťahu k ochrane
Božieho stvorenstva a zdravého
životného prostredia. Publikácia poslúži ako prameň
vhodných citácií autorít Cirkvi
pri príprave homílií, príhovorov
na vhodných miestach v liturgickom roku.
Svätý Otec Benedikt XVI. si
v liturgickom roku našiel viacero miest, kde vysoko fundovane medituje nad aktuálnymi
otázkami environmentálnej
problematiky. Nájdeme ich
napr. v jeho publikácii Božie
svetlo v našej dobe, kde prechádza celým liturgickým rokom.
Píše: „Turíce by pre nás mali
byť tiež sviatkom vďakyvzdávania za stvorenie, chvíľou
rozpamätania sa na tvorivý
rozum, ktorý sa v nádhere sveta
zároveň prejavuje ako tvorivá
láska, vďačnosť za stvorenie by
sa mohlo stať rozpomenutím
sa na stvorenie, rozpomenutím sa na to, ako sa správne
správať k stvorenstvu, pretože
takéto správanie je nakoniec
správaním sa podľa Ducha, čo
znamená odvrat od praktic-

kého materializmu, ktorý svet
zneužíva a ničí.“ Pri liturgickej
spomienke na sv. Františka
Assiského dodáva: „Ak človek
stratí svoju vnútornú rovnováhu a prestane mať rád sám
seba, vtedy sa nemôže dobre
dariť ani prírode. Práve naopak,
človek musí byť v harmónii
sám so sebou. Len tak môže
byť v súlade s prírodou a so
stvorením, a ony s ním. Ale toho
je človek schopný iba vtedy, ak
žije v zhode so Stvoriteľom,
ktorý chcel aj prírodu, aj nás.
Úcta k človeku a úcta k prírode
patria k sebe, ale obaja môžu
prospievať a byť v rovnováhe iba
vtedy, ak v človeku i v prírode
budeme rešpektovať Stvoriteľa
a jeho stvorenie.“
Ak najvyšší pastier Cirkvi
nás takto horlivo povzbudzuje,
nesmieme ani my ostatní ostať
často i celé roky nečinní v ohlasovaní Božej pravdy o stvorení,
odkiaľ aj Ježiš bral množstvo príkladov do svojich podobenstiev.
Ťaživá situácia sveta aj
v environmentálnej oblasti je
výzvou pre každého kresťana
preberať stále väčšiu zodpovednosť za ochranu stvorenstva.
A potrebuje na to aj horlivé
ohlasovanie Božej pravdy o ňom
zo strany tých, ktorých Ježiš
k tomu osobitne povolal. n
Jozef Voskár
ilustračná snímka:
www.fennelandfern.co.uk
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Snímka: Eva Vasiľová

Vranov nad Topľou–Juh
Snímka: Š. .Stieber

Údol

Zvolen
Snímka: Eva Vasiľová

Zámutov

Pčoliné

Jakubany

Červená voda
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Hažín nad Cirochou

Hlivištia

F E S T I VA L

Banské

RODINA JE BUDÚCNOSŤ
Občianske združenie Hieronymus všetkých srdečne pozýva
na festival o rodine

Dátum: 5. júl 2011 (utorok)
Miesto: Námestie osloboditeľov, Lipt.Mikuláš
Program:
13.00 privítanie a program pre deti
13.30 prednáška o rodine a manželstve (otec Peter Milenky)
13.45 koncert (manželia Maťo a Veronika Husovskovci)
14.25 prednáška na tému Ježiš Kristus – Hlava rodiny
(otec Miroslav Čajka CSsR)
15.00 koncert (Peter Milenky Band)
15.45 prezentácia prorodinných aktivít v Liptovskom Mikuláši
16.00 koncert (Peter Križian – Krížik)
16.45 záverečná spoločná modlitba

Stankovce

„A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska
zakrýva množstvo hriechov.“ (1 Pt 4, 8)
„Súčasná spoločnosť obzvlášť potrebuje svedectvo manželských párov, ktoré zotrvávajú vo svojich manželstvách, ktoré sú významným
znakom našej ľudskej prirodzenosti, ako aj ustavičnej lásky Boha
(aj keď je to niekedy ťažké).“ (Ján Pavol II., Zápisník pre tretie milénium)
Mnoho párov žije dnes ako druh a družka. Vytráca sa zmysel pre
rodinu a stále viac detí nemôže zakúsiť bezpečie skutočnej rodiny v manželstve. Chceme vyzdvihnúť zmysel rodiny ako celku
a hodnoty, ktoré už akosi upadajú do zabudnutia, a pritom príjemne stráviť čas.

www.rodinajebuducnost.weebly.com
Infolinka: 0914 250 970
Mediálna podpora:
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Zrodenie Cirkvi
na Slovensku
Európa v 4. a 5.storočí prežívala ťažké obdobie sťahovania národov. Postupný úpadok Rímskej ríše vytvoril priaznivé podmienky na postup ďalekých národov zo svojich pôvodných
území do oblasti kedysi prosperujúcej ríše. Medzi také národy patrili aj Slovania, ktorí začiatkom 5. storočia začali prichádzať na naše územie, a okolo roku 600 po Kristovi bolo už celé
dnešné Slovensko slovanské.

H

ektické 6. storočie
negatívne poznačil v roku 567 vpád
divokých Avarov do dunajskej
kotliny. Podmanili si našich
predkov, a tým zabránili hlbšiemu prenikaniu kresťanstva
medzi Slovanov od pôvodného
obyvateľstva rímskej provincie
Panónia. Proti avarskej tyranii
sa napokon vzbúrili v roku 623
pod vedením franského kupca
Sama a o rok nato si vytvorili
vlastný štát známy ako Samova
ríša (624 – 658). Úplnú porážku
Avarom však spôsobil až cisár
Karol Veľký v roku 796, pričom
Panóniu, Slovensko a Moravu
pripojil k Franskej ríši. Avari
sa z prehry nikdy nespamätali
a skončili v prepadlisku dejín.
Karolovi Veľkému vďačíme za organizované šírenie
kresťanstva medzi našimi
predkami, keď v roku 798
nariadil salzburskému arcibiskupovi Arnovi a skrze neho
všetkým bavorským biskupom,
aby vyslali misionárov k podunajským Slovanom. Počas ich
misijnej práce došlo aj k usporiadaniu dvoch štátnych celkov

medzi podunajskými Slovanmi.
Do histórie vstúpili ako Moravské a Nitrianske kniežatstvo.
Prvý známy panovník v Moravskom kniežatstve bol Mojmír
I. a v Nitrianskom kniežatstve
Pribina. Medzi kniežatstvami
zavládlo napätie a Mojmírovi
I. sa podarilo nad Pribinom
zvíťaziť, čím zjednotil obe kniežatstvá a položil základy vzniku
Veľkej Moravy.
Skôr ako Karol Veľký nariadil
misiu k Slovanom, pôsobili
medzi nimi už v 7. storočí
írski a škótski mnísi. Predtým
rozsievali evanjelium aj medzi
bavorskými Nemcami. Vyznačovali sa zvláštnym zjavom,
v ruke mali palicu, na pleci
torbu s knihami, v mníšskom
odeve s dlhými vlasmi a bradou pôsobili nezameniteľným
dojmom. O ich činnosti sa však
zachovalo málo správ. Oveľa
viac informácií nám písomné
pramene poskytli o evanjelizácii zo strany Nemcov. V spise
De conversione Bagoariorum
et Carantanorum z roku 871
(Salzburg) sa o Pribinovom
pôsobení v Nitre uvádza, že

jemu (t.j. Pribinovi) už dávnejšie arcibiskup Adalram posvätil
kostol na jeho panstve za Dunajom, na mieste nazývanom
Nitra. Stalo sa tak ešte predtým,
ako Pribina prijal sviatosť krstu
v Bavorsku. Historici datujú
posviacku do rokov 828 – 829,
keď salzburský arcibiskup
Adalram sprevádzal Ľudovíta
Nemca na jeho výprave proti
Bulharom a cestou sa zastavil
na mieste pôsobenia kňazov
z jeho biskupstva v Nitre.
Konsekrácia prvého známeho chrámu v strednej Európe
presahuje hranice Slovenska
a svedčí o postupnom udomácnení kresťanstva medzi našimi
predkami. Svedčí o vytváraní
pevného kresťanského spoločenstva Cirkvi na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
Blahoslavený pápež Ján Pavol
II. sa počas návštevy Slovenska
v roku 1995 prihovoril mládeži
zhromaždenej v Nitre týmito
slovami: „Nitra nám hovorí
o prvom tisícročí. Tu neďaleko
stál prvý kresťanský kostol
v celej stredovýchodnej Európe.
Tu sa od roku osemsto dvad-

saťosem pšeničné zrno stáva
v Eucharistii telom Krista, ktorý
v sebe zjednocuje všetkých, čo
ho s vierou prijímajú. Preto som
túžil navštíviť Nitru“.
Iným dôkazom misijnej
činnosti nemeckých misionárov
u nás sú niektoré slová slovenskej náboženskej terminológie.
Bežne používame slová ako biskup, fara, pápež, žehnať, a neuvedomujeme si, že boli pôvodne
odvodené z nemeckých slov
Bischof, Pfarre, Papst a segnen.
Smelo môžeme predpokladať,
že aj nemeckí misionári museli
aspoň nedokonale ovládať reč
podunajských Slovienov.
Veď ako inak by mohli hlásať
evanjelium a odovzdávať ľuďom
základy viery! Dôkazom môžu
byť aj v mníchovskej knižnici
uložené tzv. Frízinské pamiatky
pochádzajúce síce z 10. storočia,
ale obsahujúce oveľa staršie
predcyrilo-metodské modlitby,
zapísané latinským písmom
v staroslovienskej reči.
Evanjelizácia írskych, škótskych a nemeckých misionárov
pripravila pôdu slovanským
vierozvestcom sv. Cyrilovi a sv.
Metodovi. Ich pôsobenie obaja
rešpektovali, ako aj autoritu
pápeža. Napriek negatívnej
skúsenosti s charakterovo falošným nitrianskym biskupom
Wichingom musíme s vďačnosťou hľadieť na apoštolské dielo
írskych, škótskych a nemeckých
misionárov pred príchodom
misie solúnskych bratov. n
Peter Borza
ilustračná snímka: maketa
chrámu na Devíne (slovanske-hradiska.blogspot.com)
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Sestra Miriam Terézia
Demjanovičová
Veriaci Katolíckej cirkvi si nielen v USA, ale aj na Slovensku pripomenuli 110. výročie narodenia sestry Miriam Terézie Demjanovičovej,
americkej katolíckej mystičky slovenského pôvodu, ktorá sa narodila
26. marca 1901 v meste Bayonne v štáte New Jersey v USA.

J

ej rodičia Alexander
Demjanovič a Johanna
Demjanovičová, rodená
Suchá, pochádzali z Bardejova na východnom Slovensku.
Po príchode do USA v máji 1884
sa usadili v meste Bayonne,
kde sa im postupne narodilo
7 detí. Ich najmladším dieťaťom bola dcéra, ktorá pri
krste (31. marca) dostala meno
Terézia. Maličká Terézia bola
veľmi nadaným dieťaťom,
o čom svedčí aj skutočnosť, že
do základnej školy nastúpila
už ako 5-ročná. Stredoškolské
vzdelanie dostala na Bayonne
High School, kde maturovala
v januári 1917. V tom čase veľmi
túžila stať sa karmelitánkou,
ale zdĺhavá nemoc jej matky ju
zdržala doma ako ošetrovateľku
a gazdinú. Až po matkinej smrti
v novembri 1918 začala vážne
uvažovať o vstupe do rehoľného
života.
V septembri 1919 začala
navštevovať Učiteľský ústav
sv. Alžbety v Convent Station
(New Jersey). Štúdium skončila
s vyznamenaním 14. júna 1923.
Po vážnom zvažovaní sa 11.
februára 1925 rozhodla vstúpiť
do Kongregácie milosrdných
sestier sv. Alžbety v Convent
Station a prijala rehoľné meno
Miriam. Jej veľkým duchovným vzorom bola sv. Terézia
z Lisieux. Podobne ako sv.
Terézia, aj ona prežila veľmi
veľa a v krátkej dobe. Rehoľný
život sestry Miriam Terézie
nemal dlhé trvanie. Zomrela
na komplikovaný zápal slepého
čreva 8. mája 1927 a pochovali
ju na kláštornom cintoríne.

Z Boha budeme čerpať. On, môj hosť, hovorí a ja, jeho hostiteľ,
počúvam. Vyviedol ma do samoty, samoty jeho srdca; a moje
srdce bijúc v súzvuku s jeho srdcom hovorí: „Hovor Pane, tvoj
sluha počúva“. Je to Božia múdrosť porozumenia, ktorá je teraz
moja. Svetlo, ktorého lúče pramenia v Bohu a prenikajú temnoty
môjho rozumu, rozháňajú mraky slepoty a neistoty a osvetľujú
pravdu, ktorá bola ukrytá. Rada sa dívam na neho a nechávam
sa nim objať. Konečne začínam chápať, kúsok po kúsku niečo
z jeho nepochopiteľnej múdrosti.
Od svojej smrti si získala
sestra Miriam Terézia Demjanovičová veľmi veľa priateľov
po celom svete. Boli zaznamenané početné milosti a uzdravenia, ktoré sa pripisujú jej
orodovaniu.
Jej starší brat a kňaz Karol
Demjanovič našiel v jej pozosta-

lostiach viacero zápiskov a poznámok mystického charakteru
zameraných na kresťanskú
dokonalosť, ktoré v roku 1928
vydal v knihe pod názvom Greater Perfection (Väčšia dokonalosť). Pod názvom Kvet z bardejovských záhonov ju neskôr
v Kanade do slovenčiny preložil

a vydal slovenský jezuita Páter
Štefan Senčík SJ.
Z podnetu vtedajšieho biskupa rímskokatolíckej diecézy
v Patersone v New Jersey Mons.
Thomasa McLaughlina sa krátko po skončení druhej svetovej
vojny začali prípravné práce
na beatifikáciu sestry Miriam
Terézie Demjanovičovej. V júni
1980 Kongregácia pre svätorečenia pri Svätej stolici vo Vatikáne
vydala dekrét, v ktorom bolo
predstaveným rímskokatolíckej
diecézy v Patersone oznámené,
že sa proces beatifikácie začal.
Na podporu blahorečenia
sestry Miriam Terézie Demjanovičovej bola v Kláštore
milosrdných sestier sv. Alžbety
v Convent Station založená
Modlitbová liga, ktorá prostredníctvom svojich letákov
rozšírila do tisícich katolíckych
domácností po celých USA, ale
aj na Slovensku nasledovnú
modlitbu za jej blahorečenie:
Najsvätejšia Trojica, sestra
Miriam Terézia ťa tak vrúcne
milovala! Udeľ nám milosti,
aby sme si aj my podobne
ako ona vždy viac a viac
uvedomovali tvoju božskú
prítomnosť v našich dušiach. Prosíme ťa, ukáž nám
znamenia, že tvoja skromná
služobnica požíva slávu
s tebou v nebesiach, a urýchli
deň, keď ju budeme môcť
verejne uctievať. Sláva Otcu
i Synu, i Duchu Svätému, ako
bolo na počiatku, tak nech
je i teraz i vždycky, i na veky
vekov. Amen.
Nech táto modlitba bude
zároveň tichou spomienkou
všetkých čitateľov na túto úžasnú a skvelú dcéru slovenských
prisťahovalcov. n
Juraj Pavlišin
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Chvála spevu
V

eľkonočné obdobie
prináša množstvo umeleckých, spoločenských
a náboženských akcií, poskytuje
dlhotrvajúce zážitky pre širokú
obec veriacich i pre ostatnú
verejnosť.
O mimoriadny zážitok sa
na Veľkonočnú nedeľu zaslúžil
gréckokatolícky Katedrálny
spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Autentický
východný obrad v priamom
televíznom prenose potešil
každého veriaceho, každého
milovníka tradičnej duchovnej
kultúry, každého emocionálne
pripraveného poslucháča.
Veľkolepý veľkonočný obrad,
starostlivo pripravený po všetkých stránkach, bol vyvrcholením sviatočnej atmosféry
najdôležitejšieho sviatku
všetkých kresťanov. Nechcem
robiť recenziu celého obradu,
jeho analýzu, ale nemôžem
nevyjadriť niekoľko vnútorných rezonancií, nepodeliť sa
o potešenie a osobný umelecký
zážitok.
Výkon speváckeho zboru
a jeho dirigentky môžeme
smelo prirovnať k náročnému
opernému predstaveniu či
celovečernému oratóriu, alebo

rozsiahlej kantáte. Pri počúvaní jednotlivých zborových
skladieb sa priam vytrácal
racionálny prvok, vytrácala sa
schopnosť a potreba sledovať
intonáciu, rytmus či harmóniu.
Vieme však, že bez racionálneho prístupu by výsledok
nemohol byť taký, aký bol.
Základom úspechu bola
dramaturgia speváckeho zboru,
premyslený výber autorov s dôrazom na funkčnosť a umelecké
hodnoty jednotlivých skladieb,
bez zľavovania z technickej
a interpretačnej náročnosti
z titulu amatérskeho umeleckého telesa. Do značnej miery

racionálnou bola aj realizácia
vybraných skladieb – spoločné
nácviky, delené skúšky, vypracovanie jednotlivých zborových
partov, intonačná pohotovosť,
zveľaďovanie hlasovej kultúry a pod. Od racionálneho
prístupu sa odvíjal výsledný
emocionálny efekt – čistý akord,
presvedčivá polyfónia, logická
frázovanie a v neposlednom
rade aj dynamická výstavba diel.
Popri krásnom forte a fortissime
boli veľmi pôsobivé subtílnejšie dynamické stupne – piano
pianissimo a pod.
V dnešnej dobe sa svetská
zborová kultúra u nás úplne

vytráca. Z rozličných príčin prestávajú pracovať kedysi početné
detské, mládežnícke či dospelé
spevácke zbory. Renesancia
cirkevných speváckych zborov
do istej miery kompenzuje toto
vákuum v kultúrnom živote,
udržiava dlhoročné tradície
zborového spevu v našich mestách a dedinách. Mimoriadne
treba oceniť prínos speváckych
zborov, ktoré sa venujú pôvodnému cirkevnoslovanskému
obradu, skutočnému skvostu
a hrdosti našej slovanskej
kultúry. Katedrálny zbor sv. Jána
Krstiteľa v Prešove mimoriadne
krásnym a ušľachtilým spôsobom zapĺňa vyššie uvedené vákuum a nadväzuje tak
na svoje dlhoročné pôsobenie
pod citlivým vedením osvedčených zbormajstrov, opiera sa
na mnohé úspechy a uznania
na Slovensku a v zahraničí.
Nemôžeme mať iného želania, len to, aby čistý zvuk zboru
dlho, dlho znel, aby obohacoval
náš duchovný život, aby popri
osvedčených členoch vyrastala
spevácka mlaď, ktorá náš Otče
náš, Viruju, Christos voskrese,
Slava Isusu Christu prenesie
do ďalších generácií, do ďalších
vekov.
Chce sa mi každému členovi
speváckeho zboru čo najsrdečnejšie stisnúť pravicu a dirigentke Valike Hricovovej zaželať
veľa síl a trpezlivosti v tejto
neľahkej, ale prepotrebnej
činnosti. n
Vladimír Ljubimov
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Keď sa
povie otec 1
„Každý muž sa môže stať rodičom.
Ale vyžaduje si to lásku, aby sa stal otcom.“ (Pam Brownová)

V

eľká časť psychológov
a psychologických
výskumov sa zhoduje
na tom, že dieťa sa na svojej
ceste životom musí stretnúť
s niekým tretím. Okrem dieťaťa a matky je nenahraditeľný
otec. Boh potvrdzuje dôležitú
úlohu otca, keď aj svojmu
synovi Ježišovi dáva Jozefa,
aby bol vychovávaný matkou
Máriou a otcom Jozefom. Ježiš
a Jozef žijú vedľa seba a navzájom sa obohacujú. Tak ako otec
obohacuje syna, syn obohacuje

otca. Otec je ten, ktorý miluje,
živí, chráni, poučuje, vychováva, ale aj pretrháva puto medzi
matkou a dieťaťom.
„Otcovia chytia svoje deti
za ruky a vyvedú ich do šíreho
sveta. Ukážu im veci, ktoré milovali. Stromy, planiny a rieky,
hrady a múzeá. A deti im tento
dar oplatia tisíckrát a ukážu im
veci, na ktoré dávno zabudli.
Orosené pavučiny, kaluže, cupot dažďa.“ (Pam Brownová)
Darovanie života dieťaťu
je rozdávanie lásky, ktorú

manželia dostali vo sviatosti
manželstva. Žena ako matka je
obdarovaná silným materským
inštinktom, ktorý sa prebúdza už u malých dievčat pri
hrách na mamičky. Matka pri
príchode dieťaťa na svet ľahšie
prijíma úlohu obetovania sa
pre dieťa. Otcovská nezištnosť
a obeta je viac ovocím rozhodnutia srdca. Najdôležitejšou
obetou rodičov je v dnešnej
dobe obeta času. Od okamihu príchodu na svet si dieťa
vyžaduje čas. Nedostatok času

rodičov v detstve a v dospievaní sa prejavuje v psychickom
vývoji i v dospelosti človeka.
Kvôli štandardnému zabezpečeniu rodiny sú často otcovia
na dlhšie intervaly odcestovaní
od rodiny. Józef Augustyn sa
raz rozprával so sedemročným
chlapcom, ktorého otec trávil
veľa času v práci. Odchádzal
do práce, keď syn ešte spal,
a vracal sa, keď syn už spal.
Józef sa opýtal chlapca, čo by
chcel na narodeniny. Chlapec
odpovedal: „Veľa, veľa času
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od ocka.“ V čakárni u lekára sa
rozprávali dvaja muži v zrelom veku o svojich rodinách.
Na otázku o deťoch jeden odpovedal: „Mám tri dospelé deti.
Dcéra je v Anglicku, prichádza
veľmi zriedka. Dvaja synovia sú
doma, každý z nich má svoju
prácu, svoj svet, nerozumiem
im. V detstve som na nich
nemal čas a dnes si nemáme
čo povedať. Žijeme vedľa seba.“
A sklonil hlavu. Otec pracoval, aby zabezpečil deti, no
nezostal mu čas na spoločné
rozhovory, prechádzky. V takejto situácii sa môžu otcovia cítiť
opustení, osamotení, nepochopení. Obviňujú deti výčitkami
z nevďačnosti a prichádzajú
rodinné konflikty.
Predovšetkým malé deti sú
pre otca šancou.
„Pre mnohých mužov, ktorí
dokážu nadviazať kontakt
s dieťaťom, sa čas strávený
s ním stáva skutočnou radosťou zo života a odpočinkom.“
(Józef Augustyn)
Veľmi rada spomínam
na detstvo, keď sme spolu
s otcom pozerali prírodopisné filmy, skoky na lyžiach či
krasokorčuľovanie. Keď sme
v nedeľné zimné popoludnie
márne hľadali bobrov popri
potokoch vedľajších obcí. Keď
nám otec živo popisoval spôsob
života týchto tvorov. Brodili
sme sa snehom do súmraku,

plní očakávania. Na zber malín,
keď nám otec razil cestu vysokou pŕhľavou, a na spoločné
výlety. Teraz, keď trávim čas so
svojimi deťmi, ožívajú vo mne
spomienky na detstvo.
„Kto ma nosil na pleciach
vysoko v bezpečí so skvelým
výhľadom v tlačiacom sa dave?
Kto ma zodvihol, aby som dočiahla konáre duba, objavovala,
čo je za plotom, alebo sledovala
veselý sprievod, čo prechádzal
okolo? Kto ma zdvihol a podelil sa o to, čo vidí? Môj otec.“
(Jenny De Vriesová)
Obeta otca je služba. Otec
tým, že slúži svojmu dieťaťu,
si prirodzene buduje svoju
autoritu. Je tu, keď ho dieťa
potrebuje. Buduje si dôveru
i autoritu.
„Môj otec bol chrbtovou
kosťou našej rodiny. Nech
som mala akýkoľvek problém,
vždy som mohla za ním prísť.“(Whitney Houston)
Vďaka otcovi dieťa nadobúda
sebavedomie, vďaka otcovi sa
dieťa učí schopnosti poradiť si
s ťažkými situáciami. Vďaka otcovi dieťa zažíva, čo je dôvera.
Čas na budovanie vzájomnej
dôvery medzi otcom a dieťaťom je obmedzený. Vytvára sa,
kým dieťa nevstúpi do puberty.
Zvlášť sa to týka vzťahu otca
a syna. Lebo matkino spolucítenie je iné ako otcovo. Matky
majú tendenciu chrániť svoje

deti, pripútavať si ich, ochraňovať pred utrpením, oslobodzovať od námahy. Preto do tohto
vzťahu matky a dieťaťa musí
vstúpiť otec, muž. Ten dieťaťu
otvára svet, učí ho prekonávať
prekážky, boriť sa s námahou
a prežívať utrpenie. Matky
dobre cítia potrebu vzťahu
medzi svojimi deťmi a otcami.
Nemusia robiť nič zvláštne, len
manželom dôverovať. Lebo pohľad otca na tú istú vec môže
byť iný ako pohľad matky,
ktorá dieťa chráni. Pohľad otca
je nenahraditeľný. Niektoré
matky si myslia, že bez otca
vychovajú dieťa lepšie. Že otec
je na zabezpečovanie rodiny
a matka na výchovu. Funguje
to veľmi krátko. Keď dieťa
dorastie, matka stráca vo výchove kontrolu, je terorizovaná
vlastnými deťmi a otec si už
nemôže svoje miesto vybudovať. Je veľmi dôležité, aby otcovi bolo od počiatku poskytnuté
miesto v rodine. Múdre matky
povzbudzujú svoje deti, aby
rešpektovali a dôverovali svojmu otcovi. Vytvárajú priestor
pre otca vo výchove, dovolia,
aby otec bol hlavnou rodiny,
aby bol dominantný. Ak matka
zruší otcov príkaz v otcovej
neprítomnosti, dieťa vycíti
trhlinu medzi rodičmi. Muž
v pozícii otca je nenahraditeľný. Muž vo výchove môže dať
deťom osobnosť i autoritu.

„Ak dieťa nenarazí na svojej
ceste na žiadne hranice, riskuje, že si osvojí logiku všemohúcnosti: ,Dostanem všetko,
čo chcem!‘ Je teda prejavom
lásky k dieťaťu, keď stanovíme
hranice, ktoré budú ako koľaje,
ktoré ho privedú až do štádia
dospelého, slobodného a zodpovedného človeka.“ (Hugues
Dollié: Ženy, milujte své muže!)
Do čakárne k detskej lekárke
prišli s asi trojmesačným
bábätkom rodičia a matka
jedného z nich. Babka dieťatko
tíšila, matka držala tašku a otec
stál bokom. Do ambulancie
vstúpila babička s dieťaťom
a matka s taškou. Otec odišiel
vonku. Otcovi prischla úloha
vodiča auta. Muž nebude dlho
bojovať o svoju úlohu otca. Ostane bokom. Aj pomoc starých
rodičov má svoje hranice. Otec
má nenahraditeľné miesto. Ak
mu ho vezmeme, stane sa to, že
sa s „druhými husľami“ ľahko
stotožní. Matke pri dospievaní
zostanú výčitky: „Veď mu niečo
povedz, mňa už nepočúva!“
David O. Mickay raz povedal:
„Ak by sa ma spýtali, čo svet
potrebuje najviac, bez váhania
by som odpovedal – múdre
matky a príkladných otcov.“n
Andrea Vaľková
ilustračná snímka: SXC.hu

varovanie

Útočné zbrane 3: Zbraň ohlasovania a kázania

T

áto zbraň je veľmi úzko spojená s Božím slovom. V Biblii sa o Božom slove
hovorí: „Tak bude moje slovo, ktoré mi
vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno,
ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo
som ho poslal“ (Iz 55, 11). A prorok Jeremiáš
hovorí: „Či nie je moje slovo ako oheň – hovorí Pán, a ako kladivo, ktoré drví skalu?“
Ohlasovanie a kázanie Božieho slova
je silnou zbraňou proti diablovi, pretože ohlasovanie oslavuje víťazstvo Ježiša
Krista. Ohlasovať evanjelium znamená,
že svojimi ústami a slovami vyvyšujem

Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie. Ježišovo
víťazstvo na mojich perách umlčuje diabla.
Vždy láme jeho moc a pôsobenie. Zaberá
jeho územie a vyháňa ho preč. Tam, kam
prichádza Ježiš, diabol vždy musí ustúpiť
(pozri Lk 8, 26 – 39 – o posadnutom v Gergezskom kraji).
Najčastejšou chybou pri ohlasovaní
a kázaní je, že namiesto Ježiša sa vyvyšuje
ľudská filozofia, vysoká teológia, politické
názory či ľudské tradície. V knihe Skutkov
apoštolov je ohlasovanie vždy sprevádzané
zázrakmi a mocnou Božou prítomnosťou.

Apoštoli vedení Svätým Duchom v moci
svedčili a dokazovali, že Ježiš je Mesiáš.
Ak chcem v moci hovoriť o Ježišovi,
moje srdce ním musí byť naplnené, lebo
z plnosti srdca hovoria ústa (porov. Lk 6,
45). Čomu venujem svoj čas, to ma potom
napĺňa. Televízne noviny a politika nás vedia naplniť zlosťou a strachom z budúcnosti, ale Božie slovo odvahou, silou a nádejou
v Kristovi.
Damián Saraka
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Nielen pre mužov

Leto, priesvitné šaty, pekné ženy. My muži to poznáme. V lete môžeme
vidieť pekné ženy väčšinou v extra krátkych nohaviciach. Ak majú
náhodou sukňu, tak extra šetrnú na látku, ak blúzku, tak priesvitnú.

N

a ulici, v škole, v autobuse. Veriaci človek
niekedy nevie, či sa
pozerať, alebo nie. Prejde okolo
pekná žena a sme z toho „úplne
mimo“. No skôr si všimneme
jej hlboký výstrih a to, že má
minisukňu. Dáme prednosť
pohľadu na jej telo pred pohľadom na dušu a myslíme si, že by
bolo škoda nepozerať sa. V srdci
však cítime, že si ženy nemáme
prezerať od sandálov nahor.

Ako sa má muž
pozerať na ženu?

Môžeme sa takto pozerať alebo
nie? Každý veriaci muž by
sa asi vyjadril ináč. Jeden by
tvrdil, že áno, pretože žena je
stvorená na Boží obraz, preto
je na mieste prezerať si ženu
celú. Iný by tvrdil, že muž sa má

pozerať žene iba do očí, pretože
ak nie, tak na ňu jednoznačne
hľadí nezriadene. Zdá sa, že
ani jedno, ani druhé tvrdenie
nie je dostačujúce. Niekedy je
ťažké rozsúdiť, čo je hriešny
pohľad a čo nie. Ako je to teda?
Skúsme sa pozerať na ženy
Ježišovým pohľadom.
Aj Ježiš bol muž so všetkým,
čo k tomu patrí. No nikde
v Písme sa nespomína, žeby si
Pán Ježiš prezrel ženu od hlavy
po päty a pozastavoval sa nad
jej prednosťami. Nepozeral sa
na ženu ako na objekt, ale ako
na osobu s jej vlastnosťami.
Hľadel na vnútro, oceňoval
vnútornú krásu. Videl v nej
poslanie. Ježiš si ženy nesmierne vážil, počnúc od svojej
matky až po verejnú hriešnicu.
Ako príklad si môžeme všimnúť Máriu Magdalénu. Bolo

všeobecne známe, že bola
verejná hriešnica. Keď ju priviedli k Ježišovi, nevykričal sa
na ňu pre jej skutky, ale ukázal
jej, že ako žena má nesmiernu
hodnotu a poslanie, že vo svojej
podstate nie je zlá, iba zle koná.
Dokázal jej, že má v jeho očiach
nesmiernu cenu, a práve tým si
získal jej srdce.
Ani dnes žena nemá problém
otvoriť svoje srdce mužovi, ak
vidí, že si ju muž váži.

Sami to nedokážeme

Muž sa vo svojej prirodzenosti
pozerá na ženu najprv očami.
Očarí ho svojím výzorom. Pre
mužov sú ženy najkrajším
a najpríťažlivejším stvorením
na zemi. Preto je pre nich také
ťažké neobzrieť sa za príťažlivou ženou. Pri takto očarujúcej

kráse často skončíme pri nezriadenom pozeraní. Snažíme sa
z toho vymotať, no znova a znova do toho upadáme. Je to aj
preto, lebo máme zle nastavené
meradlo. Myslíme si, že máme
právo aspoň trocha sa pozrieť
do výstrihu alebo na odhalené nohy. No Boh nám hovorí
nie. „Buďte dokonalí, ako je
dokonalý váš nebeský Otec.“
Smerodajný je pre nás postoj
srdca. Ak sa zabudneme alebo
zablúdime pohľadom, ešte
nemusíme hovoriť o hriechu.
Netreba sa tým v danej chvíli
zaoberať, a ísť ďalej. Ak nás premáhajú pokušenia pozerať sa
ďalej, môže pomôcť modlitba,
počúvanie mp3 alebo obyčajný
rozhovor s kamarátom. Skúsme
sa na všetko v živote pozerať
Božím pohľadom s láskou
a jasným cieľom. Ako hovorí
sv. Pavol: „Utekám za tým, čo je
predo mnou“.
Sami z vlastných síl nedokážeme mať priamy, milujúci
a pokojný pohľad na opačné
pohlavie. Môžeme ho získať
jedine cez Boží pohľad a s Božou pomocou, ktorá prichádza
v Eucharistii, sviatosti zmierenia a v modlitbe – rozhovorom
so svojím Pánom o svojich
túžbach. Tieto túžby po kráse
ženy nie sú pre mužov kliatbou,
ale požehnaním. Sexualita
sama osebe nie je zlá, takou ju
robí zlé nasmerovanie. Plnosť
jej krásy a poslania sa završuje
v manželskom spolužití. Vtedy
nie je sebecká, ale darujúca.
Nebyť sexuality, tak tu nie sme.
Nielen obsah pojmu sexualita, ale aj mnohých ďalších
súčasná spoločnosť do značnej
miery zdeformovala. Preto stále
v každej oblasti skúmajme, čo je
Božia vôľa a aký mal Boh zámer.
Iba tak si môžeme zdravo vyberať životných partnerov. Iba
tak môžeme prežiť tento život
s nohami na zemi a srdcom
na pravom mieste. n
Jozef Demčák
ilustračná snímka: SXC.hu
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Uzdravujúci dotyk
V

ždy som si myslela, že
pre svoju vieru zázraky
nepotrebujem. Nikdy
som sa nimi nezaoberala ani
som po nich nepátrala. Ak
však budeme charakterizovať
zázrak ako tajomný a rozumom
neobsiahnuteľný dotyk Boha,
tak potom tento dotyk významne zasiahol do môjho života.
Zámerne sa vyhýbam slovu
zázrak, pripadá mi to príliš
trúfalé.
Jedna konkrétna udalosť,
ktorú popíšem, by sa dala
nazvať uzdravujúcim dotykom
Božej sily. Nebudem zoširoka
rozoberať súvisiace záležitosti.
Jednoducho mi lekár našiel
cystu na vaječníku veľkých
rozmerov. Hneď ma informoval, že som prišla v pravý čas
a že operácia ma neminie. Len
ešte musí spraviť rôzne testy
a potom sa dohodneme, ako
budeme postupovať ďalej.
Mala som prísť asi o 2 týždne,
keď budú výsledky. Našťastie,
výsledky boli negatívne, ale
na operáciu som sa mala aj tak
nachystať. Opýtala som sa, či
sa nedá vyskúšať nejaká liečba
liekmi, injekciami, pretože
operáciu som vôbec nechcela
pripustiť. Bála som sa, aké to
bude mať dôsledky. A kto má

rád nemocnice a celý proces
okolo toho, zvlášť keď ide o dosť
citlivú a chúlostivú záležitosť?
Lekár mi povedal, že vzhľadom
na všetky negatívne výsledky
injekcie môžeme vyskúšať, ale
nič mi nesľubuje, pretože je to
veľký nález.

Tak som začala chodiť na injekcie. Po ceste som sa pravidelne zastavila v chráme a prosila
som o to, nech „tá sprostá cysta
zmizne“, že nechcem ísť na operáciu, že sa bojím. Okrem toho
som sa veľmi intenzívne začala
modliť k svätému Gerardovi

– patrónovi matiek a materstva. Život svätca bol pretkaný
zázrakmi, ktoré počas svojho
života spôsobil.
Jednoducho som zverila všetko do Božích rúk prostredníctvom tohto svätca. Keď som išla
po absolvovaní injekcií na ďalšie
vyšetrenie, ešte v čakárni som
dočítavala jeho životopis a znova sa k nemu utiekala. Možno
to znie detinsky a naivne, ale
v tej chvíli som dokonca mala
zopäté ruky a prosila Gerarda,
nech s tým niečo urobí.
Výsledok? Lekár mi povedal,
že operácia sa nekoná. Všetko je v poriadku. Po cyste ani
stopy... Nesmiem zabudnúť
ešte na jednu vec. Počas celého
tohto procesu som sa zúčastnila
na modlitbách za uzdravenie
a oslobodenie, pristúpila som
k spovedi. Zverila som sa Bohu.
Po tejto osobnej skúsenosti
viem jedno: na to, aby mohlo
byť liečené a vyliečené telo,
musí byť predovšetkým liečená
a uzdravená duša. Som len
na začiatku, tak ako mnohí iní.
Nech je môj príbeh povzbudením, že cesta s Kristom je
tá najlepšia, ktorú si môžeme
vybrať. n
Andrea
ilustračná snímka: SXC.hu
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Požehnanie

P

ožehnanie (beráká) znamenalo v najstarších dobách v Oriente zvláštnu životnú silu, ktorá človeku umožňuje úspech
vo svete. Pre židov znamenalo požehnanie
vnútornú silu a životné šťastie.
Zvlášť náčelníci kmeňov a králi boli
v Starom zákone požehnanými ľuďmi, lebo
dávali dobré rady.
Aj izraelskí patriarchovia, podobne ako
králi, boli nositeľmi Božieho požehnania.
V reči Starého zákona znamená požehnanie úspech.
Na to, aby bol človek požehnaný, potrebuje múdrosť (Jer 3, 15). A naopak: z múdreho človeka plynie požehnanie na všetky

strany, od neho závisí úspech, prosperita
celej rodiny, kmeňa i národa. Pred smrťou
môže človek odovzdať svoje požehnanie.
Keďže požehnanie je prenášaním určitej
sily, možno v tomto duchu požehnať aj
predmety, napr. prorockú palicu. Zvláštnym
symbolom a nositeľom Božieho požehnania
bola aj archa zmluvy. Ak bol niekto v Starom zákone mocne požehnaný, mal veľa
potomkov, bohatstvo, veľa dobytka a hojnú
úrodu (Jób 29, 1 – 6).
Nový zákon prehĺbil pojem požehnania
tým, že ho spojil s Mesiášom, cez ktorého sa v plnosti uskutočnilo požehnanie
dané Abrahámovi (Hebr 7, 1 – 6). Mesiáš

je vítaný ako požehnaný (Mt 21, 9). Prichádza v mene Pánovom a prináša Božie
kráľovstvo. Ježiš požehnáva deti aj učeníkov. V Starom zákone a židovskom zvyku
sa žehnanie pred jedlom chápalo tiež ako
dobrorečenie, ďakovanie. Tak to bolo aj pri
Poslednej večeri, kde Ježiš Kristus dobrorečil a požehnal (Mt 14, 19).
Bohorodička je nazývaná eulogémené –
tá, ktorú Pán požehnal. Požehnaná medzi
ženami, pretože je matkou Mesiáša. Požehnaní v Novom zákone sa prekrývajú s tými,
ktorých Ježiš zvyčajne nazýva blahoslavení.
Helena Krenická
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nie. Prečo by aj mal zachraňovať týchto neľútostných,
brutálnych a nemorálnych
bojovníkov mocnej Asýrskej
ríše, ktorú nikto nedokáže
zastaviť v „požieraní“ okolitých
národov? Ochromuje ho strach
o budúcnosť Izraela. Strach je
väčší ako jeho viera a skúsenosť s Božou mocou. A ten mu
nedovolí naplniť jeho sľub.

Búrka a veľryba

Prorok Jonáš
Kniha proroka Jonáša je jedna z najkratších kníh vo Svätom písme.
Tvoria ju iba 4 krátke kapitoly, ktoré napriek malému priestoru
majstrovsky odhaľujú Božie zámery. Príbeh sa odohráva na pomerne konkrétnom historickom pozadí, no chce byť skôr podobenstvom
hovoriacim o nadčasovej pravde.

P

rorok Jonáš bol Amitajovým synom a pochádzal
z Get Oferu z kmeňa
Zabulon. V Starom zákone
sa spomína aj v Druhej knihe
kráľov (14, 25). Pôsobil za panovania kráľa Jeroboama II.
Meno Jonáš vyjadruje súvislosť
so slovom holubica (po hebr.
Jónáh), ktorého symbolika má
pozitívny aj negatívny význam.
Vyjadruje nestálosť, kolísavosť,
no v súvislosti s potopou je
tou, ktorá ohlasuje jej koniec.
V tomto vyjadruje hlbokú podobnosť so základnou myšlienkou celej Knihy proroka Jonáša.
Hieronym vykladá meno aj
na základe zvukovej podobnosti slov holubica a trpiaci.
Miesto, kde bol Jonáš povolaný za proroka, nie je známe.
Kniha proroka Jonáša sa začína
priamym vstupom do deja

bez bližšieho určenia miesta:
„Pán prehovoril k Jonášovi,
synovi Amatiho, takto: ,Vstaň,
choď do veľkého mesta Ninive
a zvestuj im...‘“ (Jon 1, 1 – 2a).

A Jonáš nepočúvol

Keď som v ostatnom čase
viackrát čítala state z Knihy
proroka Jonáša, čosi mi bolo
nesmierne blízke aj na konaní
proroka, aj na konaní Najvyššieho. Kniha veľmi jasne odhaľuje podstatu ľudského a božského konania. Ľudskej biedy,
hriechu, ale aj viery, a Božej
slávy, moci a milosrdenstva. Jonáš poznal Boha veľmi dobre.
Mal s ním osobný vzťah, počul
jeho hlas. Určite mu mnohokrát vo svojej modlitbe odovzdal svoj život. Napriek tomu
odpoveďou Jonáša na Božie

pozvanie bolo rozhodné a plne
uvedomelé: „Nejdem“. Sadol
na loď, ktorá smerovala iným
smerom. Žiadne Ninive! Ale
Boh vzal jeho predchádzajúce
odovzdanie vážne. Prišla búrka
ako upozornenie, že za sľubmi
musia nasledovať aj skutky.
Slová majú svoju hodnotu. Boh
si raz vyžiada ich naplnenie.
Zaujímavé je, že niekedy
nebolo také jednoduché len
tak natrafiť na loď, ktorá ide
do Taršiša. Cestovné poriadky neexistovali a napríklad
Šalamúnove lode sa z Taršiša
vracali raz za tri roky. Ale
v rozprávaní o Jonášovi je všetko pripravené tak, aby všetky
okolnosti poslúžili konečnému
cieľu.
Prečo sa Jonáš rozhodne
odporovať Bohu? Boh chce
zachrániť Ninivčanov. Jonáš

Keď námorníci na lodi, ktorá
mieri (aj s Jonášom) do Taršiša,
zistia, že búrka je kvôli Jonášovi, pretože nepočúvol svojho
Boha, hodia Jonáša na jeho žiadosť do mora. Zaujímavé. Boh
si aj túto situáciu využije na to,
aby sa dotkol sŕdc pohanov,
ktorí „volali k Pánovi: ,Ach,
Pane, nech nezahynieme pre
život tohto človeka a neuvaľ
na nás nevinnú krv! Veď ty si
Pán a urobil si, ako sa ti páčilo.‘
I chytili Jonáša a hodili ho
do mora, načo more prestalo
zúriť. Tu pojal mužov veľký
strach pred Pánom a obetovali Pánovi obetu a zaviazali
sa sľubmi“ (Jon 1, 14 – 15). Ak
ste si všimli posledné slová
z citátu, tiež hovoria o sľube.
Verím, že aj ich naplnenie si
Boh od nich vyžiadal.
Cez Jonáša sa prevalia vlny
mora a Pán privádza veľkú
rybu. V niektorých prekladoch
sa hovorí o morskom netvorovi. Nie je podstatné, o aký
druh morského živočícha išlo,
pretože autor chce symbolicky
vyjadriť, že Pána poslúcha
všetko stvorenie, od najväčšieho po najmenšie. A Boh túži,
aby sa v slobode pre túto cestu
rozhodol aj človek.
Ryby vo svojej prirodzenosti
bežne neprehĺtajú ľudí. Buď
si ich nevšímajú, alebo ich
roztrhajú. Túto však priviedol
Boh s jediným úmyslom: aby
pohltila Jonáša. Niektoré búrky
a veľryby prichádzajú do nášho
života možno aj preto, lebo si
Boh žiada naplnenie našich
sľubov.
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Kde sa ukáže viera,
ak nie v problémoch?

Jonáš bol tvrdohlavý človek
a jeho poslušnosť voči Bohu
bola poriadne naštrbená, no
bol to muž viery. Tri dni v temnote a neistote. Napriek tomu
z jeho úst i srdca vychádza
v útrobách veľkej ryby veľmi
mocná modlitba. Uvedomuje
si svoj hriech, ale aj Božiu
blízkosť. Mal mocnú skúsenosť s Božou dobrotu, preto si
môže dovoliť s istotou vysloviť: „Odvrhnutý som spred
tvojich očí, ale ešte uzriem tvoj
svätý chrám“ (Jon 2, 5). A vo
viere prorocky pokračuje: „Až
k úpätiam vrchov som zostúpil a závory zeme boli navždy
za mnou, lež vyzdvihol si
z hĺbky môj život, Pane, Bože
môj“ (Jon 2, 7). Vie, že Boh je
ten, ktorý dvíha život človeka
a z úpätia vrchov, z najhlbšej
hĺbky ho má moc vyzdvihnúť
na najvyšší končiar. Nezabúda
však na svoj osobný podiel
na svojej spáse i spáse iných.
Uvedomuje si, že svoj život
odovzdal Bohu, že sa zaviazal
sľubmi a že v kritickej chvíli
sa od svojich sľubov odvrátil.
Nežobroní pred Bohom, aby
odvrátil nebezpečenstvo, ale

stojí pevne a s vierou, skalopevnou istotou, že Boh to má
všetko pod kontrolou. Volá
k Pánovi, že naplní to, čo mu
sľúbil. A po troch dňoch Pán
prikáže rybe, aby vydala Jonáša
na suchú zem.
Svätý Cyril Jeruzalemský
v jednej katechéze uvažuje
o tom, či môže človek prežiť
v bruchu veľkej ryby. Môže
vystúpiť z jej brucha bez toho,
aby podľahol rozkladu? Ako
je to možné? A sám odpovedá: „Ja verím, že Jonáša (Pán)
udržiaval pri živote, lebo Bohu
nič nie je nemožné.“ (Catech.
14, 7) A ďalej pokračuje tým, že
vyznáva svoju vieru v Kristovo
zmŕtvychvstanie, v to, že Kristus zostúpil dovnútra neviditeľnej ryby − smrti z vlastnej
vôle, aby zachránil tých, čo boli
prehltnutí. Takto sa Jonáš stáva
predobrazom Krista.

V Ninive

Po troch dňoch v temnote
Jonáš prichádza do Ninive a tri
dni volá v uliciach tohto veľkého mesta (žilo v ňom 120 000
obyvateľov): „Ešte štyridsať
dní a Ninive bude rozvrátené“. Reakcia pohanov ohromí
všetkých: muži Ninive uveria

Bohu, vyhlásia pôst, oblečú sa
do vrecoviny od kráľa po najmenšieho obyvateľa (dokonca
do pôstu zahrnú aj zvieratá).
Aj napriek tomu, že nemajú
istotu, že sa Boh nad nimi
zmiluje, urobia všetko pre to,
aby odvrátili nešťastie. A Boh
vidí ich skutky. A vidí i ďalej
– do ich sŕdc, lebo Božie slovo
pokračuje: „(Boh videl), že sa
odvrátili od svojich zlých ciest“
(Jon 3, 10).
Príbeh pokánia Ninivčanov sa podobá príbehu kráľa
Dávida, ktorý po tom, čo zhreší
s Betsabe, koná pokánie. No
Boh je prekvapujúco v tejto
situácii neoblomný a vyžiada
si za hriech jeho syna. Akoby
k národu, ktorý si vyvolil, bol
oveľa prísnejší ako k pohanom.
A čo na to Jonáš? V hneve sa
modlí a prosí Boha, aby odňal
jeho dušu, lebo je mu lepšie
zomrieť, ako žiť. Nerozumie
tomuto veľkému Bohu, ktorý
ušetril ich nepriateľov a zdá sa,
akoby sa odvrátil od jeho ľudu.
No Boh s Jonášom ešte neskončil. Jonáš vychádza z mesta
a urobí si prístrešok, aby mal
tieň. Boh rozkáže ricínovému
kru, aby mu vyrástol na hlavou
a tak ho chránil pred slnkom.

Jonášova radosť sa však hneď
na druhý deň premenila na utrpenie, keď ricínus vyschol.
Jonáš sa znova hnevá a túži
zomrieť.
Boh sa mu prihovára: „Ty
ľutuješ ricínus, na ktorom si
nerobil a nevypestoval si ho;
ktorý za noc vznikol a za noc
zanikol. A ja sa nemám
zľutovať nad veľkým mestom
Ninive...? (Jon 4, 10 – 11)
Boh nikomu nenadŕža. Tento
fakt dobre poznáme, ale žiť
ho je oveľa ťažšie. Stále máme
pocit, že čím viac pre Pána
robíme: dodržiavame zákon,
nasledujeme ho, počúvame
jeho slovo, vyhýbame sa hriechu, tým nás má radšej. Preto
sa nám stáva to, čo Jonášovi. Ak
Boh požehnáva iných, zdá sa,
akoby sa od nás odvrátil a svoju
priazeň presunul na iný objekt
svojho záujmu. Ale prameň
Božej lásky prerastá naše
obmedzené „cisterny“. Poznanie hĺbky, šírky a výšky Božej
lásky v nás rastie s narastaním
objemu nášho srdca, do ktorého sa jej potom môže zmestiť
stále viac.n
Dada Kolesárová
snímka: www.4.bp.blogspot.com

Šašová a jej zázračná ikona
Autorom publikácie je PaedDr. František
Dancák, gréckokatolícky kňaz, kanonik,
bývalý vysokoškolský učiteľ na GTF PU
a známy náboženský publicista. Kniha bola
vydaná v máji 2011 pri príležitosti blížiaceho
sa 660. výročia prvej písomnej zmienky
o obci Šašová (1352 – 2012) a 170. výročia
od postavenia Chrámu Zosnutia Presvätej
Bohorodičky v Šašovej (1842 – 2012). Bola
vydaná vo Vydavateľstve PETRA, n. o., s nákladom 800 kusov a s celkovým počtom 87
strán. Publikácia je rozdelená na 7 kapitol
spolu s predslovom, úvodom, modlitbou
Vypočuj nás, ó, Mária, opisom problematiky, záverom, zhrnutím, zoznamom použitej
literatúry a obrazovou prílohou. Publikácia
voľne nadväzuje na dve predošlé knihy
o gréckokatolíckych pútnických miestach
s názvom Litmanovská hora (2010) a Ľutina. Bazilika a hora (2010). Venuje sa histórii
pútnických miest na Slovensku, najmä však

histórii obce Šašová a farnosti v Šašovej,
zaoberá sa tiež jej náboženským životom,
pamiatkami, púťami a chronológiou udalostí na tomto milostivom mieste od roku
1726 do roku 2010.
Publikácia je určená všetkým, ktorí
majú živý záujem o dejiny a súčasnosť
gréckokatolíckeho pútnického miesta.
Po jej prečítaní už nemusíte hľadať mnoho
informácií v archívoch či schematizmoch –
je v nej uvedené všetko podstatné. Verím,
že nielen odborná, ale aj laická verejnosť
túto publikáciu ocení a zvýši sa tým
záujem o toto pútnické miesto v Prešovskej gréckokatolíckej archieparchii. A tak
aj skrze toto milostivé miesto môžeme
ospevovať Božiu Matku spolu s neviditeľnými mocnosťami: „Raduj sa, lebo skrze
teba k nám radosť prichádza! Raduj sa,
lebo skrze teba pominie prekliatie! Raduj
sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!

Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine! Raduj
sa, panenská Nevesta!“
Ivana Sedláková
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Susedia
Č
erství rodičia druhého
potomka Miro a Silvia
začali v jari zvažovať samostatné bývanie. U Mirových
rodičov sa im bývalo dobre,
ale predsa, trojizbový byt nie
je určený pre život ich rodiny,
Mirových rodičov a jeho brata.
Všade sa povaľovali veci, pivnica bola zaprataná až tak, že keď
niečo chceli, neraz z nej museli
vytiahnuť polovicu obsahu.
Rodičom ani bratovi neprekážala ich prítomnosť. Teraz sa ale
šťastie usmialo aj na nich. Miro
dostal lepšie platenú prácu,
a tak sa rozhodli, že to skúsia
sami.
Po niekoľkomesačnom hľadaní a vybavovaní hypotéky sa
nakoniec začiatkom leta začali
sťahovať. Trojizbový byt, ktorý
našli, nebol síce ideálny, ale ak
porovnali jeho cenu a kvalitu,
bolo to viac ako primerané.
Mesiac rekonštrukcií prešiel
veľmi rýchlo a po nich bol byt
na nepoznanie. Tešili sa z každej pozitívnej zmeny. S nimi sa
do paneláku prisťahovali v tom
istom čase aj dve ďalšie mladé
rodiny. Obyvatelia bytovky mali
teda celý máj a jún postarané
o buchot, vŕtanie, pílenie, prach
na chodbách a partie robotníkov vo výťahoch.
Keď sa nasťahovali, prekvapila ich suseda. Staršia pani im
upiekla koláč na privítanie. Boli
v šoku. To sa im ešte nestalo,
a potešilo ich to. Poukazovali jej
svoj byt. Na chvíľu sa zamyslela a odbehla domov. O pár
minút znova zazvonil zvonček a vo dverách stála suseda
s krásnou palmou. Silvia sa
veľmi potešila. Zrazu dostal ich
jednoduchý byt nádych domova
– kúsok prírody zmenil celú
obývačku na nepoznanie.
Buchot a opravy bytu nad
nimi ešte trvali celý júl, a tak
bola Silvia s deťmi väčšinu času
vonku. Suseda jej často robila
spoločnosť. Rozprávali sa spolu,
vymieňali si skúsenosti, Silvia
počúvala rady staršej panej.

Raz večer sa v ich spálni odohral zaujímavý rozhovor:
„Miro, tá naša suseda je hrozne milá.“
„Hmm,“ odvetil stroho Miro
a chcel dočítať odsek v knihe.
„Až budem stará, chcela
by som byť ako ona. Je plná
života, energie a niečoho veľmi
dobrého.“
„Veď aj ty si taká dobrá,“
stále sa iba akosi naoko zapájal
do diskusie Miro.
„Ale veď už prestaň čítať! Ja
to myslím vážne. Dokonca mi
navrhla, že nám postráži deti,
keď budeme chcieť ísť niekde
spolu sami. Nemohli by sme pre
ňu niečo urobiť aj my? Urobme
si na celý víkend výlet – zišlo by
sa trocha vypnúť.“
Miro konečne dočítal odsek
a otočil sa k Silvii: „To myslíš
vážne?“ No zahľadený do jej
očí po chvíli hovorí: „A vieš čo?
Nie je to zlý nápad. Popravde ti
poviem, že som si myslel, že si
skôr nájdeme priateľov medzi
mladšími rodinami. Ale tu akosi
každý hrá len sám za seba. Trocha mi pripomína babku.“
Nasledujúce dni obaja venovali rozmýšľaniu nad pekným
spoločným víkendom. Nakoniec sa rozhodli, že sa spýtajú
susedky, kam by chcela ísť.
Na ich počudovanie im povedala, že by mohli ísť do Litmanovej. Tak by mali duchovný
i telesný zážitok. Príroda je tam
očarujúca a na hore Zvir by sa
mohli spolu pomodliť a byť
na liturgii. Neboli praktickí
veriaci, no nechceli vziať svoju
ponuku späť.
Víkend prešiel ako voda.
Našli si čas aj sami na seba,
keď im suseda postrážila deti.
Našli si čas byť všetci spolu, čas
na modlitbu aj liturgiu. Dokonca sa na hore pomodlili so
susedou aj ruženec. Prv počúvali, potom sa pridali. Aj liturgia
bola pre nich niečím novým.
Keď sa vracali domov, Miro
úprimne povedal: „Také niečo
som ešte v živote nezažil. Cítil

som sa inak, akoby som bol
stále vo svojej rodine. Cítil som
sa veľmi dobre.“
Silvia iba súhlasne prikývla,
no suseda odpovedala: „No
to je preto, lebo sme tu boli
s našou nebeskou Matkou a jej
milovaným Synom. Nič ma
nenapĺňa väčším potešením
než ich prítomnosť. Je to zdroj
môjho života i jeho zmysel. Tu

nachádzam radosť, keď som
smutná, potešenie, keď mám
slzy v očiach, povzbudenie, pochopenie a silu ísť ďalej.“
Vtedy si obaja manželia
uvedomili, že to je to, čo na tejto
panej tak obdivovali. n
Jeremy
ilustračná snímka:
www.ephoto.sk

Šikovná
Danielku čakalo v nedeľu prvé
sväté prijímanie. Deň predtým
zasa prvýkrát v jej živote svätá
spoveď.
Keď bol po dôkladnej
príprave čas na oddych,
prišla k nim na návštevu teta
Anička. Rozprúdil sa medzi
nimi rozhovor o starostiach
i radostiach spojených s touto
veľkou udalosťou, dostali sa až
k hriechu.

„Teta Anička, ja mám na papieriku napísaných sedemdesiatjeden hriechov,“ priznala
sa Danielka.
„Sedemdesiatjeden? Och,
Danielka, tak to na tej spovedi
budeš poriadne dlho.“
„Neboj sa, teta Anička!
Nebudem. Ja to viem veľmi
rýchlo prečítať!“
Juliana Kronová
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Posväť tých, čo milujú
krásu tvojho domu
V záverečnej modlitbe liturgie, tzv. zaambónovej, kňaz prednáša tieto
slová: „Pane, ty žehnáš tým, čo dúfajú v teba... Posväcuj tých, čo milujú krásu tvojho domu. Osláv ich svojou božskou mocou a neopúšťaj
nás, v teba dúfajúcich“. Kladiem si otázku, čo znamená milovať krásu
Pánovho domu. Znamená to udržiavať chrám uprataný, v čistote,
s čistými plachtami na prestole alebo ide o niečo viac?

P

rečo sa tak veľmi kladie
dôraz na krásu chrámu?
Lebo krása je jeden
z Božích atribútov. Boh sám
je krása. Kontemplovať Boha
znamená kontemplovať večnú
krásu. „Krása spasí svet,“ píše
Dostojevskij. Ak je teda Boh
krása, či sa nepožaduje, aby
chrám – miesto, ktoré je jeho
trónom a kde takmer hmatateľne zakúšame jeho prítomnosť,
bolo tiež krásne? Už kráľ Dávid
mal zlý pocit z toho, že kým on
býva v nádhernom dome, Pánova archa, ktorá sprítomňovala
Pána v izraelskom ľude, ešte
stále nemá dôstojný príbytok,
a takto si posťažoval prorokovi
Nátanovi: „Pozri, ja bývam
v cédrovom dome, a Božia archa
býva v koženom stane“ (2 Sam
7, 2). Túto Dávidovu túžbu vyplnil jeho syn Šalamún, ktorý postavil Pánovi veľkolepý chrám
v Jeruzaleme. Chrám pôsobil
vznešene, bol urobený s veľ-

kým umeleckým citom a bolo
v ňom všetko to, čo tam malo
byť. Nič v ňom nechýbalo, ale
nebolo v ňom ani nič navyše.
A preto bol krásny. Ak vnímame
udalosti a obradové predpisy
Starého zákona ako predobraz
a iba slabý tieň Nového zákona,
potom nemôžeme byť ľahostajní voči tomu, ako vyzerajú naše
chrámy.
Totiž celá rozmanitosť našich
bohoslužieb sa odzrkadľuje
v byzantskej tradícii budovy
chrámu. Stojac pred ikonou
Pantokratora – obrazom neobsiahnuteľného, všemohúceho
Boha, cítime potrebu skloniť
sa pred ním a vyznať našu
úbohosť. Interiér chrámu nám
pripomína jeruzalemskú svätyňu, ktorá bola predobrazom
tej novozákonnej, ale novozákonná svätyňa je tiež predobrazom a len slabým tieňom tej
nebeskej svätyne, kde sa koná
svadba Baránka a jeho Nevesty.

Koľkokrát stojíme pred ikonami
svätých, uvedomujeme si naše
spoločenstvo s nimi a zároveň
cítime túžbu po dokonalosti!
Niekto sa môže domnievať,
že chrám je nepotrebný, lebo
„modliť sa predsa možno hocikde a Boh je aj tak všadeprítomný“. Takáto námietka by bola
opodstatnená, ale iba vtedy,
keby sme šli do chrámu iba
na obyčajnú modlitbu, ktorú si
naozaj možno vykonať na ktoromkoľvek inom mieste. Lenže
skutočné a prvoradé určenie
chrámu sa uskutočňuje vtedy,
keď sa v ňom slávi svätá liturgia.
Tajomstvo Božej prítomnosti sa nás môže mimoriadne
dotknúť jedine v chráme, a to
práve vtedy, keď chrám ožíva
vďaka bohoslužbám. Počas
svätej služby Boh naozaj koná
uprostred svojho ľudu. Nanovo nás pretvára. Naša spása sa
vtedy uskutočňuje bez prestania, ako to často zdôrazňovali

cirkevní otcovia. Preto keď sa
bohoslužby konajú v chráme,
ktorý je náležite vybavený všetkým, čo tam má byť, keď v ňom
nič nechýba, ale nie sú v ňom
ani veci navyše, veci zbytočné,
keď aj chrámový spev je naozaj
chrámový a dýcha posvätnosťou, vtedy sme uchvátení akoby
mimo času, takže môžeme zažiť
rovnakú skúsenosť ako poslovia
z Kyjevskej Rusi v Konštantinopole. Po svojom návrate do rodnej zeme referovali kniežaťu
o svojom zážitku z bohoslužieb
v Chráme Svätej múdrosti: „Nevedeli sme, či sme ešte na zemi,
alebo či už stojíme v nebesiach“.
Človek najviac poznáva zmyslami, preto aj chrám so všetkým jeho zariadením má byť
uspôsobený tak, aby príjemne,
harmonicky, ale hlavne duchovne, ba až mysticky pôsobil
na naše zmysly, a tak našu dušu
dvíhal k nebesiam. Dávida Pán
za jeho túžbu vystaviť mu dom
požehnal. Nech aj nás znepokojuje podobná myšlienka. Ako
mi leží na srdci Boží príbytok
v mojej farnosti? Ak sa aj takéto
otázky stanú záležitosťou nášho
srdca, potom budeme patriť
medzi tých, čo milujú krásu
Pánovho domu a môžu na sebe
okusovať Pánovo požehnanie.
Vtedy budeme môcť spievať
s Dávidom: „Jeden deň v tvojich
nádvoriach je lepší než iných
tisíce“. n
Marko Durlák

zo života svätých

Prepodobný Sisoes

S

isoes pochádzal z Egypta a žil v čase,
keď na jednej z hôr v Skýtskej púšti žil
pustovníckym životom vo veľkom chýre
svätosti svätý Anton. Povzbudený jeho životom sa Sisoes jedného dňa rozhodol odísť
tak isto do púšte slúžiť Bohu. Po smrti svätého Antona sa presťahoval na jeho miesto,
čo mu veľmi pomáhalo v jeho duchovnom
zápase o svätosť. Onedlho sa rozniesla
správa o veľkom duchovnom bojovníkovi
Sisoovi. Mnohí pustovníci, ktorí obývali
egyptskú púšť, prichádzali k nemu a prosili
o duchovné vedenie a rady.

Pri všetkých svojich ponaučeniach Sisoes
zdôrazňoval, že konečnou cnosťou je
pokora. Istý pustovník mu povedal: „Otče,
ja vždy staviam seba do prítomnosti Boha.“
On mu odpovedal: „Bolo by lepšie, ak by
si seba postavil nižšie od každého stvorenia, aby si sa naozaj stal pokorným. V tom
prípade by si nezabúdal na prítomnosť
Boha a súčasne by si si bol vedomý svojej
maličkosti.“
Iný brat rehoľník, ktorý k nemu prišiel,
povedal: „Otče, môj brat ma urazil a ja sa
mu musím pomstiť.“ Sisoes mu povedal:

„Dobre, syn môj, rob, ako vieš, ale pomodlime sa spolu.“ Keď obaja pokľakli, Sisoes sa
začal nahlas modliť: „ Pane, my už nepotrebujeme, aby si sa o nás staral, my sami sa
budeme mstiť na iných.“ Keď rehoľník počul tieto slová, pochopil ich hlboký zmysel
a povedal: „Otče, odpúšťam svojmu bratovi
a teba prosím, odpusť mi môj hriech!“
A Sisoes dodal: „Niet človeka, ktorého by
nenapádali pokušenia, ale umenie je v tom,
že keď padneme do hriechu, majme silnú
a dobrú vôľu vyslobodiť sa z neho.“
Jozef Gača
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PONDELOK 4. júl
Arcibiskup Andrej Jeruzalemčan
Čítania: Rim 9, 18 – 33, zač. 102; Mt 11, 2 –
15, zač. 40 (rad.); Hebr 8, 3 – 6, zač. 318b;
Mt 7, 12 – 21, zač. 21 (sv.)

Čo ste vyšli vidieť? (Mt 11, 2 – 15)
Boh mi dal oči, aby som videl všetko okolo
seba. Boh mi dal aj oči srdca, aby som mohol vidieť jeho dobrotu a lásku.
V našej farnosti žil človek, ktorý utrpel úraz
očí a dlhé roky nevidel. Nebol to dokonalý
človek, ale veril v Boha a miloval ho. Aj keď
stratil zrak, videl očami srdca, že Boh ho
má rád. Každú nedeľu, každý sviatok sa dal
priviesť do chrámu, aby mohol Boha za to
chváliť.
Liturgia: Menlivé časti z pondelka. (HS:
154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 5. júl
Apoštolom rovní Cyril a Metod
Čítania: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Mt 5, 14
– 19, zač. 11 (sv.); Rim 10, 11 – 11, 2a, zač. 104;
Mt 11, 16 – 20, zač. 41 (rad.)

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi...
(Mt 5, 14 – 19)

Brat Šavol vo svojej knihe Boží šašo rozpráva príbeh o tom, ako bol raz s postihnutými
ľuďmi na Spiši, kde sa spriatelili s Rómami.
Raz išli na výlet a išli s nimi aj rómske deti.
Ráno sa stretli pri obchode. Dvaja chlapci
odtiaľ vyšli s dvoma čokoládami a kolou
a povedali: „To sme si kúpili.“ Prežili krásny
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deň naplnený zážitkami. Keď išli domov,
chlapci prišli k nemu a povedali: „Chceme
vám niečo povedať. My sme si tie veci ráno
nekúpili. My sme ich ukradli.“ Starostlivosť,
ktorú dostali počas dňa, zmäkčila ich srdce
natoľko, že pochopili svoj hriech.
Liturgia: Menlivé časti Cyrilovi a Metodovi.
Myrovanie. (HS: 395; PZ: 376; HP: 398)

STREDA 6. júl
Prepodobný Sisoés Veľký
Čítania: Rim 11, 2b – 12, zač. 105; Mt 11, 20 –
26, zač. 42

... vari sa budeš vyvyšovať až do neba?
(Mt 11, 20 – 26)

Bohu sa nepáči, keď sa niekto vyvyšuje.
Bohu sa páčia tí, ktorí vedia, že Boha
potrebujú, teda chudobní v duchu. Carlo
Carretto v knihe Ja František hovorí: „Nie
všetci chudobní sú rovnakí. Sú chudobní,
čo sú iba chudobní, veľmi smutní, často nahnevaní a istotne nie blahoslavení. A potom
sú blahoslavení chudobní. Chudobní, ktorí
sú presvedčení, že ich vedie Boh, že im je
oporou jeho prítomnosť.“
Liturgia: Menlivé časti zo stredy. (HS: 156;
PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 7. júl
Prepodobní Tomáš z Maley a Akakios
Čítania: Rim 11, 13 – 24, zač. 106; Mt 11, 27 –
30, zač. 43

práva svoju skúsenosť, ako raz stretol
človeka, ktorý sa triasol zimou. Hoci mal
dve prikrývky, nedal mu nič. Obával sa totiž
zimy, lebo na púšti je v noci veľmi chladno.
Na druhý deň si ľahol na púšti do tieňa skaly
a snívalo sa mu, že tá skala naňho padla
a on sa nemohol ani pohnúť. Videl pred
sebou človeka, ako sa trasie od zimy. Chcel
mu pomôcť, ale nemohol. Vtedy pochopil, že
toto je očistec. Trápil sa, lebo nebol milosrdný.
Liturgia: Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 9. júl
Hieromučeník Pankrác
Čítania: Rim 6, 11 – 17, zač. 92; Mt 8, 14 –
23, zač. 26

On vzal na seba naše slabosti... (Mt 8, 14 – 23)
Čo je moja slabosť? Všeličo, ale možno málo
lásky. Je to problém, ktorý si nemám nechať
pre seba, ale dať ho Kristovi.
V básni od Carol Parrottovej sa okrem iného
hovorí:
„O mojom zranení som mu povedala všetko.
Otvorila som mu svoje srdce. Počúval každé,
každučké slovo. Každú vetu plnú biedy.
Sňal z mojej duše temnotu a môjmu duchu
dal slobodu. Na mieste, kde zranenie bývalo,
už niečo krásne vznikalo.“
Liturgia: Menlivé časti zo soboty. (HS: 160;
PZ: 115; HP: 115)

Poďte ku mne všetci... (Mt 11, 27 – 30)

NEDEĽA 10. júl

Boh má pre každého otvorenú náruč. Ilona
Tartallyová v knihe Život na vrchovine hovorí o žene, ktorej sa počas pobytu manžela
v Amerike narodil syn s cudzím mužom.
Muž ju týral. A ona trpela. Raz prišla
za svojím otcom a prosila ho o pomoc „pre
Kristove rany“. A otec jej hovorí: „Kristove
rany spomínaš? Kristus trpel nevinne, ale ty
spravodlivo! Vieš prečo!“ A ona: „Otec, veď aj
lotrovi Ježiš odpustil, keď ľutoval. Aj hriešnej
žene. Ježiš trpel nevinne, ale za nás. Aby sme
mohli nanovo začínať a žiť. Prečo ja nemám
novú šancu?“

Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný Anton Pečersko-Kyjevský

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

PIATOK 8. júl
Veľkomučeník Prokop
Čítania: Rim 11, 25 – 36, zač. 107; Mt 12, 1 –
8, zač. 44 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Mt
10, 37 – 11, 1, zač. 39 (sv.)

Milosrdenstvo chcem. (Mt 12, 1 – 8)
Carlo Carretto v knihe Listy z púšte roz-

Čítania: Rim 6, 18 – 23, zač. 93; Mt 8, 5 – 13,
zač. 25

... nech sa ti stane, ako si uveril. (Mt 8, 5 – 13)
Viera. Starostlivosť stotníka o svojho sluhu
je obdivuhodná, ale ešte obdivuhodnejšia je
jeho viera. Nemecký biskup Klaus Hemmerle
hovorí: „Keď rozmýšľam o tom, čo vlastne
ľudia od biskupa najviac čakajú, prichádzam k záveru, že všetky tie priania a otázky
v sebe skrývajú jednu vetu: Povedz mi, v čo
veríš! A myslia tým odvahu odovzdávať ďalej
vlastnú vieru a to, čo pre mňa samého viera
znamená. Odovzdávať ju ako orientáciu
zakotvenú v osobnom živote.“
Liturgia: 3. hlas. Evanjelium na utierni
štvrté. Menlivé časti z hlasu. (HS: 145; PZ:
99; HP: 100)

PONDELOK 11. júl
Mučenica Eufémia
Čítania: Rim 12, 4 – 5; 15 – 21, zač. 109; Mt
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12, 9 – 13, zač. 45 (rad.); 2 Kor 6, 1 – 10, zač.
181; Lk 7, 36 – 50, zač. 33 (sv. Eufémii)

O koľko viac je človek ako ovca. (Mt 12,
9 – 13)

Raz sa biskup Fulton Sheen spýtal Matky
Terézie, ako sa jej podarilo obrátiť 15 000
mužov z ulíc Kalkaty. A ona nato: „Viete, nevyučovali sme ich. Keď som sa o nich starala, prejavovala som im lásku, spytovala som
sa ich, či by nechceli počuť niečo o Kristovi.
Oni sa ma zväčša pýtali: ,Je Kristus taký
ako vy? Podobá sa Kristus vám?’ A ja som
odpovedala: ,Nie, ale ja sa snažím o to, aby
som sa podobala jemu.’ ,Tak potom chceme
byť kresťanmi.’“
Takým spôsobom by sme mali konať aj my.
Liturgia: Menlivé časti z pondelka. (HS:
154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 12. júl
Mučeníci Proklos a Hilarios
Čítania: Rim 14, 9 – 18, zač. 114; Mt 12, 14 –
16. 22 – 30, zač. 46

Nalomenú trsť nedolomí... (Mt 12, 14 – 30)
Fulton Sheen rozpráva, ako raz na Veľký
piatok po kázni prišla do chrámu istá žena
a kliala. Opýtal sa jej, prečo prišla. „Kradnúť peňaženky.“ „A ukradli ste už?“ „Nie,
chytilo ma to slovo o druhom lotrovi. Idem
preč, lebo ma udáte.“ Z ďalšieho rozhovoru
vzišlo, že ju hľadá polícia. Fulton sa jej ujal
a denne prijímala Eucharistiu. Po čase ju
musel nahlásiť FBI. Súhlasila. Keď im všetko
o nej porozprával, povedali mu: „Vy ste pre
ňu urobili oveľa viac ako my alebo nejaké
väzenie, takže ju necháme na pokoji.“
Liturgia: Menlivé časti z utorka. (HS: 155;
PZ: 109; HP: 110)

STREDA 13. júl
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi
Čítania: Rim 15, 7 – 16, zač. 117; Mt 12, 38 –
45, zač. 48 (rad.); Hebr 2, 2 – 10, zač. 305; Lk
10, 16 – 21, zač. 51 (zhromaždeniu)

Tu je niekto väčší ako Šalamún. (Mt 12,

38 – 45)

Kristus je skutočne niekto veľký, a to
v láske, ktorej sa nám treba od neho učiť.
Fulton Sheen rozpráva, ako raz miništroval
biskupovi Spaldingovi a vypadla mu ampulka, ktorá narobila veľký rámus. Biskup
si ho zavolal. Fulton si myslel, že ho za to
potrestá, ale on povedal, aby sa nebál, a že
keď vyrastie, aby išiel študovať na univerzitu. „Jedného dňa budeš presne taký ako ja.“
Veľkosť biskupa spôsobila, že Fulton sa stal

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

ŠTVRTOK 14. júl
Apoštol Akvila
Čítania: Rim 15, 17 – 29, zač. 118; Mt 12, 46 –
13, 3a, zač. 4

Chceli sa s ním rozprávať. (Mt 12, 46 – 13,

3a)

Čo mi prináša rozhovor s Kristom?
Chiara Lubichová píše: „Jedného dňa som
vošla do kostola a so srdcom plným dôvery
som sa ho pýtala: ,Pane, prečo si chcel
zostať na zemi, na každom kúsku zeme,
v predrahej Eucharistii, a nenašiel si, ty, Boh,
spôsob, aby si nám dal a zanechal i Máriu,
Matku nás všetkých, čo tu putujeme?’
A odpovedal: ,Nezanechal som ju, lebo ju
chcem vidieť v tebe. Roztvorte materinskú
náruč i srdcia ľudstvu, ktoré dychtí po svojom Bohu a jeho Matke. Vám teraz prináleží
zmierňovať bolesti, rany, zotierať slzy.’“
Liturgia: Menlivé časti zo štvrtka. (HS: 157;
PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 15. júl
Apoštolom rovný Vladimír
Čítania: Rim 16, 1 – 6, zač. 120; Mt 13, 3b –
9, zač. 50 (rad.); Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Jn
10, 1 – 9, zač. 35b (sv.)

Rozsievač vyšiel rozsievať. (Mt 13, 3b – 9)
Nielen Kristus, ale aj ja mám byť rozsievačom. Chiara Lubichová hovorí: „Nikdy si
si nevšimol, ako na opustenej ceste zahrievanej jarnými lúčmi vypučí zeleň a bez
prestania sa rozvíja život? Tak sa to odohrá
aj s ľuďmi okolo teba, len čo sa na nich
prestaneš dívať pozemským okom a dodáš
im silu božským svetlom lásky. Nadprirodzená láska v tvojej duši je slnkom, čo bez
prestania podnecuje život. Je životom, ktorý
je rohovým kameňom kútika, v ktorom žiješ.
Povzniesť svet, vrátiť ho späť Bohu, na to
okrem tejto nadprirodzenej lásky netreba
nič inšie!“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Vladimírovi. Voľnica.
(HS: 183; PZ: 140; HP: 403)

SOBOTA 16. júl
Hieromučeník Aténogénes a jeho desiati spoločníci
Čítania: Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9, 9 – 13,
zač. 30

Poď za mnou. (Mt 9, 9 – 13)

Matúš využil svoju šancu. Išiel za Kristom,
aby sa mu podobal.
Chiara Lubichová píše: „Každý svätec má
svoju vlastnú tvár a jeden od druhého sa
líšia ako rozličné kvety v záhrade. Človeku netreba hľadať nejakú mimoriadnu
cestu, určovať si vlastný plán, ale vrhnúť
sa do priepastnosti prítomného okamihu
a v ňom plniť vôľu toho, ktorý vyhlásil, že
je Cesta. Veď minulý okamih už nejestvuje
a ktovie, či sa budúceho dožijeme. Isté je len
jedno, že Boha môžeme milovať len v prítomnom okamihu, lebo len ten nám je daný.
Svätosť sa teda buduje v čase.“
Liturgia: Menlivé časti zo soboty. (HS: 160;
PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 17. júl
Piata nedeľa po Päťdesiatnici. Pamiatka
otcov šiestich ekumenických snemov.
Bl. hieromučeník Pavel Peter Gojdič
Čítania: Rim 10, 1 – 10, zač. 103; Mt 8, 28 –
9, 1, zač. 28 (rad.); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334;
Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (otcom); Hebr 13, 7 – 16,
zač. 334; Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (blaženému)

Kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.
(Lk 12, 32 – 40)

Mnohí poznáme životnú cestu biskupa
zlatého srdca Pavla Petra Gojdiča. Vždy mal
čas pre Boha. Či bol kňazom, rehoľníkom,
alebo biskupom.
Klaus Hemmerle hovorí: „Byť kresťanom
znamená veriť v lásku, ktorú má Boh, a ktorá je Boh. K láske určite patrí tiež mať čas.
Ten, kto miluje, nemá svoj čas len pre seba.
Tí, ktorí milujú, chcú mať čo najviac času
pre seba a spolu navzájom. Dá sa povedať,
že láska znamená ,súčasnosť’.
A presne to je Božia láska k nám a naša
láska k Bohu. Boh otvoril svoj vlastný život
do nášho času, lebo jeho Syn vzal na seba
čas ľudského života, aby to, čo prežívajú
a čím trpia všetci ľudia vo všetkých dobách,
prežil a pretrpel s nami a aby to vniesol
do večného života Boha. Ježiš Kristus je
,súčasnosť’ Boha so svetom a s ľuďmi. On
je Boh, ktorý je celkom pri človekovi, je však
tiež človek, ktorý je celkom pri Bohu.“
Liturgia: 4. hlas. Evanjelium na utierni
piate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, tropár otcom, tropár
Pavlovi, kondák otcom, Sláva, kondák
Pavlovi, I teraz, podľa predpisu. Prokimen,
Aleluja a pričasten otcom a Pavlovi. Myrovanie. (HS: 146, 396, 398; PZ: 100, 377, 379;
HP: 101, 405, 407)
Milan Mojžiš
snímka: www.centroarte.sk
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PONDELOK 18. júl
Prepodobní Andrej-Svorad a Beňadik
Čítania: Rim 16, 17 – 24, zač. 121; Mt 13, 10 –
23, zač. 51

Lebo otupelo srdce tohto ľudu... (Mt 13, 15)
Je rozdiel medzi počúvaním a poslúchaním –
teda pochopením. Veriaci, ktorí prichádzajú
do chrámu len v nedele, tí len počúvajú slovo. Tí, ktorí túžia žiť zo slova, prichádzajú
na liturgie stále, hoc aj každý deň. Srdce človeka sa otupí, ak je samo. Aj Ježiš vyjavoval
Otcove skutky, ktoré boli najviac preniknuté
láskou, zvlášť v skrytosti, nie na verejnosti.
Koľkonásobnú úrodu chceš prinášať?!
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 19. júl
Prepodobná Makrína, sestra Bazila
Veľkého
Čítania: 1 Kor 1, 1 – 9, zač. 122; Mt 13, 24 –
30, zač. 52

Ale kým ľudia spali... (Mt 13, 25)
Možno si už zažil, že keď si niečo v živote
zmeškal, človek, s ktorým si mal dočinenia,
ti povedal: „Je mi ľúto, ale zaspal si“. Jednoducho sme pochybili. Čo myslíš, môžeme aj
v duchovnom živote zaspať, poľaviť, neuvedomiť si vážnosť situácie?! Ježiš ti aj napriek
tomu verí a necháva slobodnú vôľu. Chci byť
preňho dobrou pšenicou.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 20. júl
Prorok Eliáš
Čítania: Jak 5, 10 – 20, zač. 57; Lk 4, 22 – 30,
zač. 14

... iba k onej vdove do Sarepty v Sidone.
(Lk 4, 26)

Spomienka na proroka Eliáša je v čase veľkého sucha alebo búrok. Prítomnosť proroka

vyvoláva u ľudí slová „spravodlivého Božieho
hnevu“, moralizovania a karhania. Slová
proroka však spejú k Božiemu požehnaniu
a sú pre všetkých: „Mnoho vdov a mnoho
malomocných“. Ale iba ten, kto dá svoj život
úplne Bohu, iba ten bude očistený. Nech náš
život nesužuje strach z prírodných živlov,
ale ho napĺňa radosť z kajúceho života
s Kristom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Eliášovi. (HS: 400;
PZ: 382; HP: 410)

ŠTVRTOK 21. júl
Prepodobní Simeon a Ján
Čítania: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Mt 13, 36b
– 43, zač. 54

Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko
v kráľovstve svojho Otca. (Mt 13, 43)
Možno sa pýtame sami seba, kam len
ten svet speje. Zdá sa, že všetko ide dole
kopcom. Vzťahy, rodina, spravodlivosť,
priateľstvo, láska... To všetko v tomto svete
už prestáva mať hodnotu a zmysel. Nebojme
sa! Veď Ježišove slová sú pravda. Nikdy neklamú. Ježiš je víťaz. Na konci sa spravodliví
zaskvejú ako slnko v kráľovstve Otca.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 22. júl
Myronosička a apoštolom rovná Mária
Magdaléna
Čítania: 1 Kor 4, 5 – 8, zač. 130b; Mt 13, 44 –
54a, zač. 55 (rad.); 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141;
Lk 8, 1 – 3, zač. 34 (svätej)

Každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom
nebeského kráľovstva, podobá sa hospodárovi... (Mt 13, 52)
Život človeka pozostáva z dennodenných
stretnutí, ktoré viac alebo menej ovplyvňujú
jeho ďalšie konanie. Či budeš roľníkom,
rybárom, alebo zákonníkom, stretnutie
s Kristom na tebe musí zanechať veľkú
zmenu. Takú zmenu, ktorej nebude ľúto povyhadzovať všetky zbytočnosti, hriešny starý
spôsob života a všetko pripraviť pre Krista
ako jediný poklad a najvzácnejšiu perlu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Márii Magdaléne.
(HS: 402; PZ: 384; HP: 411)

SOBOTA 23. júl
Mučeníci Trofim, Teofil a spol.
Čítania: Rim 9, 1 – 5, zač. 100; Mt 9, 18 – 26,
zač. 32

Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí. (Mt 9, 24)
Hlboko veriaci a ľudia, ktorí sa neboja smrti,
na otázku, ako sa majú, hovoria: „Každým
dňom bližšie do neba“. Ježiš vraví: „Ja som
cesta, pravda, život.“ Život v hriechu nie je
pravým životom. Dotýkajme sa Krista, či
máme dvanásť rokov, alebo sme dvanásť
rokov chorí. Chyťme sa ho a nepustime. Aby
sme sa v jeho prítomnosti prebudili k večnému životu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 24. júl
Šiesta nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeníci Boris a Gleb
Čítania: Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 9, 1 – 8,
zač. 29 (rad.); Rim 8, 28 – 39, zač. 99; Jn 15,
17 – 16, 2, zač. 52 (muč.)

„Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má
na zemi moc odpúšťať hriechy,“ povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko
a choď domov!“ (Mt 9, 6)
Počas dovolenky sme hľadali chrám, aby sme
sa mohli zúčastniť na sviatočnej bohoslužbe.
Keď sme ho našli, zaujalo nás, že v chráme
neboli žiadne stoličky ani lavice. Bol to chrám
nejakých východných katolíkov. Veriaci v ňom
pri bohoslužbe nesedeli, len stáli.)
Je to symbol zmŕtvychvstalého Krista
a všetkých tých, ktorí v neho veria. Ježiš
v dnešnom evanjeliu hovorí ochrnutému:
„Vstaň... a choď domov!“ Vráť sa do života
plný telesného aj duchovného zdravia.
My vieme, že u židov bola choroba chápaná
ako trest, následok za hriech. Farizeji nechceli pripustiť uzdravenie ochrnutého. Veď on
si to určite zaslúžil a Ježiš chce konať proti
Božej vôli?! To je rúhanie! S veľkou túžbou
a škodoradosťou čakali, čo sa bude ďalej
diať, aby ho mohli obžalovať a odsúdiť. Ale
Ježiš im nedal šancu. Ako Otec víťazí nad
diablom, tak aj Syn je víťazom. A diabol zase
musel kapitulovať.
Ježiš je víťaz nad smrťou! On na sebe, svojom tele nesie znaky víťazstva. Prebodnuté
ruky, nohy, srdce. On jediný má moc nad
smrťou. Prijmi jeho cestu víťazstva, jeho
slovo, jeho Cirkev.
Premúdrosť! Stojme úctivo. Ako spievame
na svätej liturgii. Kristov nasledovník neumiera, ten stojí večne s ním.
Liturgia: 5. Hlas. Evanjelium na utierni
šieste. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, tropár mučeníkom,
kondák z hlasu, Sláva kondák mučeníkom,
I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja
a pričasten z hlasu a mučeníkom. (HS: 148,
191; PZ: 101, 149; HP: 102, 413)
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PONDELOK 25. júl
Zosnutie svätej Anny
Čítania: 1 Kor 5, 9 – 6, 11, zač. 134; Mt 13, 54
– 58, zač. 56 (rad.); Gal 4, 22 – 31, zač. 210b;
Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (Anne)

A pohoršovali sa na ňom. (Mt 13, 57)
Závisť – jeden zo siedmich hlavných hriechov. Možno to poznáme, keď niekto v našom okolí spromuje na inžiniera, magistra
alebo doktoranda. Známi, susedia, rodina sa
tešia a radujú. Škoda, že to nie je tak aj v ich
srdciach. Dôkazom toho je naša nedostatočná láska k blížnym. V takýchto srdciach ani
Boh nedokáže urobiť zázrak.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo Zosnutia. Namiesto Dôstojné je spievame Zvelebuj a 9.
irmos. (HS: 403; PZ: 385; HP: 414)

UTOROK 26. júl
Prepodobná mučenica Paraskeva
Čítania: 1 Kor 6, 20b. 7, 1 – 2, zač. 136; Mt
14, 1 – 13, zač. 57

Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod
prísahou sľúbil dať všetko... (Mt 14, 7)
Vraví sa, že diabol dnes zmenil taktiku
boja. Netrápi ľudí bolesťou a trápením, ale
blahobytom. Podstata takého boja spočíva
(rovnako ako u Herodesa) v tom, čo sa mi
páči, nie v tom, čo potrebujem. Diabol chce,
aby sme sa všetci cítili ako Herodes. Boháči,
užívajúci rozkoše, tí, ktorí rozkazujú...
Chceš byť skutočne Herodesom?!
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 27. júl
Veľkomučeník Panteleimón
Čítania: 1 Kor 7, 12 – 24, zač. 137; Mt 14, 35 –
15, 11, zač. 60 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292;
Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (muč.)

No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia,
sú iba ľudské príkazy. (Mt 15, 9)
Milovať budeš svojho Boha celým svojím

srdcom, dušou, mysľou a z celej sily. Inak sa
Boha ani nedá milovať. Nedá sa Boha milovať len určitou časťou, niektorú z božských
osôb alebo v určitom čase, alebo mieste.
Nedá sa Boha milovať špekulatívne, obchodne. Musíme ho milovať celého a celou našou
bytosťou.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Panteleimónovi.
(HS: 190; PZ: 148; HP: 416)

a nezhôd, neraz sa povie: „Vieš, otca a matku si nevyberieš“. Vidíme, akí sme nestáli
a slabí. Kristus však chce z nás mať svätý,
vyvolený ľud. Nech by čokoľvek v rieke života okolo nás pretieklo, koľkých a akých ľudí
sme poznali, aké situácie sme zažili, chce,
aby sme ako Božie deti povedali: „Tvoje slovo
sme zachovali a zmluvu dodržali“.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

ŠTVRTOK 28. júl

NEDEĽA 31. júl

Apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor,
Timón a Parmenas

Siedma nedeľa po Päťdesiatnici. Predprazdenstvo Vynesenia svätého Kríža.
Svätý a spravodlivý Eudokim

Čítania: 1 Kor 7, 24 – 35, zač. 138; Mt 15, 12b
– 21, zač. 61

Ešte ani vy nechápete? (Mt 15, 16)
U židov, ba aj u samotných apoštolov
vidíme silnú náboženskú tradíciu postavenú
na Mojžišovom zákone. Nábožnosť a viera
bola praktizovaná striktným dodržiavaním
predpisov. Tento zákon vychovával k maximálnej poslušnosti, k naplneniu starozákonnej zmluvy. Ježiš musí aj svojich učeníkov
učiť novému zákonu lásky. Láska je princípom všetkého. Manželstva, priateľstva,
rodiny, vzťahov.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 29. júl
Mučeník Kallinik
Čítania: 1 Kor 7, 35 – 8, 7, zač. 139; Mt 15,
29 – 31, zač. 63

Kládli ich k Ježišovým nohám a on ich
uzdravoval. (Mt 15, 30)
U židov kľaknúť si alebo položiť niečo,
niekoho k nohám druhého bolo gesto úplnej
odovzdanosti a pokory. Podobné gesto
poznáme aj v našej cirkvi, keď kňaz v Božej
moci kladie svoju ruku na hlavy veriacich,
ktorí k nemu prichádzajú ako za druhým
Kristom. Zvlášť to vidno pri vysluhovaní
sviatostí, modlitbe príhovoru, prijímaní
svätenín. Skloň pred ním svoju hlavu!
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 30. júl
Apoštoli Silas, Silván a spol.
Čítania: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Mt 10, 37 –
11, 1, zač. 39

... kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
(Mt 10, 39b)

Ak nastanú v rodine chvíle nepochopenia

Čítania: Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 9, 27 – 35,
zač. 33 (rad.); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 11,
27 – 30, zač. 43 (sv.)

Veríte, že to môžem urobiť? Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“ (Mt 9, 28b)
Aké jednoduché. Dobro a zlo. Láska a nenávisť. Každá rozprávka má dve strany: dobrú
a zlú. Aj dnešné evanjelium má dve strany.
Tých, ktorí veria Ježišovej moci, a tých, ktorí
ho nazývajú zlým duchom.
„Veríte, že to môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“
Syn Dávidov – pre židov to bolo oslovenie
Mesiáša. Boli to slová prisľúbenia. Boh bude
ako kráľ prebývať uprostred svojho ľudu.
Napriek telesnej slepote mali dvaja slepci
videnie srdca. Farizeji nevideli Mesiáša
v Kristovi. Videli v ňom potulného učiteľa,
liečiteľa, možno samozvaného proroka.
Nepripustili, žeby ich prišiel spasiť! Najhoršie bolo, že nebol podľa ich predstáv. Nebol
nimi schválený.
Ako si na tom ty? Spĺňa Ježiš tvoje kritériá,
tvoje očakávania, priazeň a ľahkosť života?
Alebo keď začne od teba požadovať vieru, poslušnosť, jeho Cirkev náuku, slovo,
sviatosti, modlitbu, cúvneš, zablokuješ sa?
Prijímaš jeho spôsob života?
Na náboženstve sa kňaz pýta: „Kde býva
Boh?“ Všetci sa smiali a kričali. Po chvíli
kňaz odpovedá: „Boh býva tam, kam ho
nechajú ľudia vstúpiť.“
Je to stále také jednoduché a priamočiare
s tým dobrom a zlom?
Pane, daj nám svojho Ducha, aby sme spolu
so slepcami kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa
nad nami!“
Liturgia: 6. hlas. Evanjelium na utierni
siedme. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, tropár krížu, Sláva,
kondák z hlasu, I teraz, kondák krížu.
Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu. (HS:
149, 156; PZ: 103, 114; HP: 104, 114)
Andrej Šambronský
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Premenenie Pána 3
Kristus

V súlade s evanjeliovým opisom
udalosti Premenenia a na základe liturgických textov je centrálnou postavou ikony Kristus
vyžarujúci svetlo. Evanjelista
Lukáš píše: „Ako sa (Ježiš) modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre
a jeho odev zažiaril belobou.“
(9, 29) Podobne píše aj sv. Matúš: „... tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.“
(17, 2) A nakoniec aj sv. Marek
uvádza: „Jeho odev zažiaril a bol
taký biely, žeby ho nijaký bielič
na svete tak nevybielil.“ (9, 3)
Sv. Ján Zlatoústy v jednej
z homílii vedie dialóg s evanjelistom Matúšom:
„Povedz mi, ako zažiaril?“
„Nezvyčajne silne.“
„Ty si povedal, že tak ako
slnko, je tak?“
„Áno.“
„Prečo?“
„Lebo nepoznám žiarivejšiu
hviezdu. A on bol takým bielym
ako sneh.“
„Prečo ako sneh?“
„Lebo nepoznám belšiu
látku.“
„To, že on žiaril akosi ináč

a výnimočne, potvrdzujú jeho
učeníci práve tým, že oslepení
jeho žiarou padli na zem. Ak
by jeho žiara bola takou, akou
je žiara slnka, učeníci by neboli
popadali, ale nakoľko žiara bola
silnejšia než slnko, to je skutočnou príčinou toho, prečo padli
na zem. Povedz mi, evanjelista,
či jeho žiarenie bolo silnejším
než žiarenie slnka? Prečo si
povedal ako slnko?“
„Áno, je to tak, ale ak chcem
uviesť príklad takéhoto svetla,
tak potom nepoznám žiarivejšiu hviezdu spomedzi všetkých,
akou je práve slnko.“
Ikona zobrazuje Krista, ktorý
sa apoštolom zjavil „ako Boh“,
ako jedna z troch božských
osôb. Stojí ako kráľ žiariaci
svetlom, ktoré symbolizuje
jeho božstvo. Biela farba rúcha
zvýrazňuje jeho božskú prirodzenosť a slávu, čo potvrdzuje
aj skutočnosť, že s Kristom
v bielom, niekedy v zlatom
rúchu sa stretávame už len pri
ikonách Zostúpenia do podsvetia Hádesu (Vzkriesenia) a nie
v modro-červenej kombinácii
ako na ostatných ikonách. Jeho

postava je umiestnená do troch
sfér v tvare kruhu alebo mandorly. Farba sfér prechádza
postupne do tmavších odtieňov
smerom do stredu ku Kristovi.
Ich farba je najčastejšie tmavomodro-zelená, ktorá je podľa
E. Sendlera symbolom hlbín
božstva, kde svetlo a tma sú
jedno, lebo poznanie božstva
presahuje naše vlastné myslenie. Kruhy a ich tmavá farba,
ktoré sú v ostrom kontraste so
žiarivým odevom Krista, ešte
viac oddeľujú Krista od zvyšku
výjavu a umocňujú nadprirodzený charakter videnia. Postava Krista uprostred mandorly je
lemovaná geometrickým útvarom pripomínajúcim viaccípu
hviezdu, ktorej lúče smerujú
po stranách k Mojžišovi a Eliášovi a do spodnej roviny ikony
k apoštolom. Tým sa zvýrazňuje
účasť celého stvoreného sveta
na Pánovom premenení. Toto
potvrdzuje aj tropár 8. piesne
kánona utierne sviatku: „Keď
nezadržateľné a nezapadajúce
Svetlo, odlesk Otca, v neprístupnej sláve nevýslovne sa
zjavilo na vrchu Tábor, ožiarilo

stvorenie a zbožštilo ľudí, čo volajú: ,Dobrorečte Pánovi, všetky
diela Pánove‘“.
Toto zjavenie sa počas premenenia stáva zároveň Bohozjavením, podobne ako pri udalosti
krstu Krista v Jordáne za účasti
hlasu Otca a žiariaceho oblaku
Svätého Ducha. Božstvo, podľa
slov Inocenta Chersonského,
ukryté pod rúškom tela odhalilo
svoju prítomnosť a zažiarilo ako
blesk. Modlitba Krista podnietila a pozdvihla v ľudskej podobe
ukrytú plnosť božstva, ktoré
naplnilo dušu Bohočloveka
svojím svetlom, preniklo skrze
telo, zažiarilo v osobe a premenilo odev. n
Milan Gábor
Mozaika Premenenia:
www.farnost-dobroc.sk

KNIHA: Dale Evans Rogersová
– Netušený anjel

FILM: Nine (Deväť)

HUDBA: This Beautiful Republic – Perceptions

Keď sa Royovi a Dale
narodila malá dcérka
Robin, boli veľmi šťastní.
Po informácii, že má
Downov syndróm, a odporúčaní, aby sa jej vzdali, sa však ich vzrušenie
premenilo na obavy. Odmietli to a dcérka zostala v rodine dva a pol
roka. I keď čas, ktorý strávila na zemi, bol
krátky, zmenila ich životy aj životy ďalších
detí so špeciálnymi potrebami.
Robin sa zadívala na svoj život na zemi
z nebies a rozhodla sa o ňom napísať
správu. List z neba. Rozpráva v ňom Bohu
o úlohe lásky.
Kniha sa dotýka životov rodičov nielen
takýchto detí, ale aj rodičov, ktorých dieťatko už nie je s nimi na zemi. Kúpou Netušeného anjela na www.kumran.sk prispejeme
sumou 2 eurá ďalším netušeným anjelom.

Film vzišiel zo zaujímavej
kombinácie Hollywoodu
a talianskej energickosti.
Muzikál ukazuje príbeh
talianskeho režiséra
Guida Continiho, ktorý
žije hýrivým životom
a túži natočiť veľký film
o Taliansku s príznačným názvom Italia.
Akosi mu to však nejde. Zmätok v srdci,
neusporiadaný život, depresie, problémy
života atď. mu bránia tvoriť film. Vo filme
badať snahy o vytvorenie podobného
muzikálu, ako bol Chicago, no veľmi sa to
neoplatilo. Nesie v sebe niečo hollywoodske a niečo talianske, no miestami je nudný
a má dlhšiu minutáž, než by sa čakalo. Zaujímavý pohľad na zmenu ľudského života
a Sofia Loren sú však dobrým lákadlom
tohto filmu.
Lukáš Petruš

„Môj Bože, ty si ma nikdy nesklamal, ty si to,
čo potrebujem.“ Tieto
slová spievajú chlapci zo
skupiny This Beautiful Republic (Táto prekrásna republika)
v novom albume Perceptions (Vnemy).
A naozaj je to tak. Hoci je táto skupina
na hudobnej scéne len krátko, stihla zaujať
svojím baladickým spevom, miestami
jemne kričiacim, ale vždy vyjadrujúcim
vnútorné pocity piesní, ktoré sú skutočne
plne prežité aj po hudobnej, aj po speváckej stránke. Vo svojich piesňach sa neboja
priamo hovoriť o Bohu a Ježišovi ako ich
záchrancovi. Musím sa priznať, že mnohé
ich piesne dojímajú k slzám a ak vnímate
hudbu nielen sluchom, ale aj srdcom,
musíte počuť nielen ľudské slová, ale aj
slová Boha.
Lukáš Petruš
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Cyrilo-metodská púť na Velehrad
Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach pozýva všetkých
gréckokatolíkov Slovenska na 3. cyrilo-metodskú púť na Velehrad pri príležitosti 65. výročia konania prvej púte.
Slávnostný program s archijerejskou svätou liturgiou sa začína vo
velehradskej bazilike v sobotu 30. júla o 12.00 hod. Organizáciu
dopravy si pútnici zabezpečujú sami.
výbor spolku

jubileá kňazov
Štefan Ištvaník CSsR, na odpočinku
v Michalovciach – 20. jún 1971 – 40 rokov
kňazstva; Cyril Jančišin, na odpočinku
v Zemplínskej Teplici – 20. jún 1971 – 40
rokov kňazstva; František Čitbaj, odborný
asistent na GTF PU a cirkevný právnik – 14.
jún 1981 – 30 rokov kňazstva; Vojtech Hornyák – 14. jún 1981 – 30 rokov kňazstva;
Ján Kmec, farár v Dvoriankach – 14. jún
1981 – 30 rokov kňazstva
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
blahoželáme
„Blahoslovit ťa Hospoď
ot Siona i uzriši blahaja
Jerusalima vo vsja dňi
života tvojeho.“
Drahý náš otec Marek
Kolesár, vyprosujeme
ti veľa lásky, pokoja,
radosti, nech je tvoje
srdce každý deň otvorené pre Pána.
Vďační veriaci farnosti Prešov-Sídlisko III,
zbor Hlahol, detský zborík, pastoračná
rada, kurátorský zbor, miništranti, stretkári,
futbalisti, priatelia, známi... A všetci, ktorí
ťa máme radi.
23. júna oslávil náš
duchovný otec Maroš
Riník 35 rokov života.
Pri tejto príležitosti
vám prajeme dobré
zdravie, mnoho Božích milostí, hojnosť
darov Svätého Ducha
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Zvlášť ďakujeme za neúnavnú prácu pri zveľaďovaní

nášho chrámu, ktorý je každým dňom krajší,
a za obetavú prácu s mládežou. Zo srdca
prajeme aj vašej manželke Radke, ktorá tiež
oslávila narodeniny, pevné zdravie a veľa síl
pri výchove vašich milých detí.
veriaci z Trhovišťa

a skrze váš konkrétny život v nás vzbudili
túžbu po kňazstve. Vďaka aj za pomoc a konkrétne rady v našej pastorácii.
Nech vám nebeský Otec žehná na mnohaja
i blahaja lita!
vaši kňazi z Ľutiny
25. júna 2011 oslávil krásnych 33 rokov života
a 29. júna svoje meniny náš duchovný otec
Peter Vaško. V modlitbách vám vyprosujeme zdravie, Božie požehnanie, hojnosť
Božieho milosrdenstva, dary Svätého Ducha,
ochranu Panny Márie. Aby sila prameniaca
z kríža bola vašou posilou.
Nech ste stále svetlom, ktoré nám ukazuje
pravú cestu k Bohu.
veriaci z farnosti Geraltov
oznamy

29. mája oslávil otec Ivan Saraka v kruhu
svojej rodiny 60 rokov života. Pri tejto príležitosti sa chceme poďakovať vladykovi Jánovi
Babjakovi SJ, prešovskému arcibiskupovi
a metropolitovi, za jeho osobnú prítomnosť
a gratuláciu nášmu otcovi a dedkovi. Zároveň
jubilantovi želáme veľa síl, Božieho požehnania a Pánovej blízkosti v jeho chorobe.
manželka Anna, deti Damián, Marek,
Katka, Matúš a vnúčatká
Drahý otec Cyril Jančišin!
Pri príležitosti 40. výročia vašej kňazskej
vysviacky chceme my,
vaši duchovní synovia
a zároveň kňazi z Ľutiny, vyprosovať vám
aj vašej manželke Maruške hojnosť Božích
milostí, dar zdravia a pokojnej staroby. Nedá
sa zabudnúť na mladosť strávenú na ľutinskej fare, kde ste nás prijali za svojich synov

Srdečne vás pozývame na
DUCHOVNÉ CVIČENIA pre laikov
Cieľom týchto modlitbových duchovných cvičení je cez modlitbu
ruženca a úctu k Presvätej Bohorodičke prehĺbiť oslavu Pána Ježiša
prítomného v Najsvätejšej Eucharistii a vyprosiť si vo večeradle
na príhovor Panny Márie nové Zoslanie Svätého Ducha.
Termín: 29. 07. – 31.07. 2011
Miesto: Prešov
Poplatok za stravu a ubytovanie: 25 eur
Bližšie informácie a prihlášky: 0904 738 049 (VPS) alebo 0902 190 947.
Tešíme sa na spoločenstvo s vami a prosíme o modlitbu za požehnanie.
-jd

Výzva na predkladanie projektov
pre cirkevné školy
Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska v spolupráci
s nemeckou nadáciou Renovabis aj tento
rok vyzýva na predkladanie projektov
v rámci Programu vybavenia a dobudovania
cirkevných škôl na Slovensku (obdobie 2011
– 2013). Najbližšia uzávierka na podávanie
projektov v rámci prvého kola roku 2011
je 15. júla.
Celková suma alokovaná pre školské projekty je 292 500 eur (8 811 855 Sk). Oproti
predchádzajúcemu obdobiu (2008 – 2010)
sa zmenil formulár projektovej žiadosti aj
niektoré ostatné náležitosti, preto venujte,
prosím, pozornosť oficiálnej stránke programu www.skolyrenovabis.sk.
Kontakt: granty.bb@rcc.sk
TK KBS
Pomoc pre Južný Sudán
Občianske združenie Savio už dva roky pomáha zlepšiť gramotnosť a vzdelanie v Južnom
Sudáne prostredníctvom projektu Adopcia
tried v Sudáne. Do projektu sa zapojilo 105
darcov – adoptívnych rodičov, ktorí každý
mesiac posielajú 100 eur pre jednotlivé triedy v materských školách, základných školách
alebo učňovských strediskách. Spolu bolo
adoptovaných 97 tried v mestách Gumbo,
Mori, Maridi, Wau a Tonj na juhu Sudánu.
Z darovanej sumy sa deťom zabezpečuje
strava, učebné pomôcky a mzda pre učiteľa.
Ak by ste chceli pomôcť vzdelávať sa deťom
v Južnom Sudáne, viac informácií nájdete
na www.savio.sk alebo na e-mailovej adrese
adopcia@savio.sk.
TK KBS
inzercia
Ponúkame lipové drevo.
Tel.: 02 43 41 48 39 alebo 0903 181 981

Poukazy so štátnou dotáciou pre nepracujúcich seniorov v hoteli SOREA ĽUBOVŇA
už v predaji. Počet poukazov je obmedzený – objednávky a informácie na č.
tel. 052/4321751 – 54 alebo e-mailom
lubovna@sorea.sk.
NOVINKA – svätá omša priamo v hoteli.
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.
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
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov
a zlátenie. Pokrývanie kostolných striech
a veží. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 168,
www.reart.eu
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
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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 09.00
Doma je doma 10.00 Správy / Spravodajský súhrn
12.00 Anjel Pána 12.15 Krátke správy P 17.30
Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40
Z prameňa 22.50 Doma je doma 23.45 Správy
23.55 Z prameňa
04.07. (pondelok) 08.30 Rozprávanie mlynára
Jána – Zodpovednosť 10.00 Spravodajský súhrn
10.20 Z prameňa P 10.30 Poltón klub 11.30
FILMix ⓬ 12.30 Laickí misionári v Iquitos ⓬
13.00 Púť mládeže Muráň – Levoča 13.30 Medzi
nebom a zemou 14.15 Pri káve 15.00 Octava dies
15.30 Katechéza 15.45 Poézia 16.00 Poltón 19.30
Ichtis – antivírus pre deti 16.45 Lectio divina 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami P 18.55 Reč
rúk ⓬ P 19.25 Luxáreň 19.50 Návratka 20.00
Krátke správy P 20.05 Celou vetou P 20.20 U Pavla P 21.45 Pri káve 22.25 Bioetika – Potrat dnes ⓬
05.07. (utorok) 07.00 Vlastná cesta 08.30
Centrum nápadov 10.05 Cyrilo-metodské dni
v Terchovej P 10.20 K Teen cez pervitín ⓬ P
10.30 Moja misia – magazín ⓬ 11.30 Štúdio
AHA! 12.30 Bioetika – Potrat dnes ⓬ 13.00
Katechézy Benedikta XVI. 13.30 Rehoľná abeceda
⓬ 13.40 Celou vetou 13.50 Gurmánska misia
14.15 Pri káve 15.00 Večerná univerzita 15.45
Hudobné pódium 16.30 Rozprávanie mlynára Jána
– Zodpovednosť 17.00 Pontifikálna svätá omša
z Nových Zámkov P 18.40 Rehoľná abeceda ⓬
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Cyrilo-metodské
dni v Terchovej 19.25 Octava dies 19.50 Návratka
20.00 Spravodajský súhrn P 20.20 Môj názor 20.30
Medzi nebom a zemou 21.10 Gurmánska misia
21.25 FILMiX ⓬ 21.50 Pri káve 22.25 Reč rúk ⓬
06.07. (streda) 08.30 Ichtis – antivírus pre deti
10.15 Z prameňa P 10.25 Dokonalé rozpúšťadlo
⓬ P 10.35 Koncert z Vatikánu P 11.40 Púť
Maltézskych rytierov P 12.30 Reč rúk ⓬ 13.00
Poltón 13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri káve
15.00 Lectio divina 15.45 Medzi nebom a zemou
16.45 Centrum nápadov 17.15 Katechéza 18.50
Putovanie kalváriami 18.55 Premonštráti vo
Flámsku (2) P 19.25 Štúdio AHA! 20.00 Krátke
správy P 20.05 Rehoľná abeceda P 20.20 LAJF –
Cesta za snom P 21.15 Vlastná cesta 21.45 Pri káve
22.25 Cyrilo-metodské dni v Terchovej
07.07. (štvrtok) 08.30 Svätý František (26)
10.05 Z prameňa P 10.15 Zabetónovaný v Bohu
⓬ P 10.30 U Pavla 12.30 Cyrilo-metodské dni
v Terchovej 13.00 Poltón klub 13.55 Rehoľná abeceda 14.15 Pri káve 15.00 Moja misia – magazín
⓬ 16.15 Kniha 16.15 Poézia 16.30 Klbko 16.55
Octava dies 18.50 Putovanie kalváriami 18.55
Elektronická kazateľnica ⓬ P 19.25 Poltón P
19.50 Návratka 20.00 Krátke správy P 20.05
Celou vetou 20.20 Lectio divina P 21.00 Hudobné
pódium P 21.45 Pri káve 22.25 Premonštráti vo
Flámsku (2) ⓬
08.07. (piatok) 08.30 Klbko 10.05 Z prameňa P
10.15 Joint náš každodenný ⓬ P 10.30 Vlastná
cesta 11.00 Večerná univerzita 11.40 Katechéza
12.30 Premonštráti vo Flámsku (2) 13.00 Reč
rúk ⓬ 13.30 Lectio divina 14.15 Pri káve 15.00
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Božie milosrdenstvo P 15.15 Katechézy Benedikta
XVI. 15.45 Hudobné pódium 16.30 Svätý František
(26) 17.00 Štúdio AHA! 18.40 Z prameňa 18.50
Putovanie kalváriami 18.55 Bioetika – Umelé
oplodnenie ⓬ P 19.25 Saleziánsky magazín
19.50 Návratka 20.00 Krátke správy P 20.05 Moja
misia – magazín ⓬ P 21.00 Katechézy Benedikta
XVI. P 21.30 Poézia 21.45 Pri káve 22.25 Elektronická kazateľnica ⓬
09.07. (sobota) 07.00 Svätý František (26) P
07.25 Rozprávanie mlynára Jána – Poslušnosť P
07.50 Klbko 08.05 Centrum nápadov P 08.35 Ichtis
– antivírus pre deti P 09.05 Medzi nebom a zemou
09.50 Môj názor 10.05 Štúdio AHA! P 10.35
Posledný enter ⓬ P 10.50 LAJF – Cesta za snom
11.50 Rehoľná abeceda 12.30 Mariánska sobota P
13.30 Lectio divina 14.15 Koncert z Vatikánu 15.20
Púť Maltézskych rytierov 15.40 Poézia 16.00 Reč
rúk ⓬ 16.30 Elektronická kazateľnica ⓬ 17.00
Bioetika – Umelé oplodnenie ⓬ 17.30 Saleziánsky magazín 18.00 Luxáreň 18.45 Medzi nebom
a zemou P 19.25 Putovanie kalváriami 19.30 Katechézy Benedikta XVI. 20.00 Spravodajský súhrn
20.20 Don Camillo, Monsignor,... ale nie príliš (5)
⓬ P 22.00 Grazer Choralschola P 22.20 U Pavla
10.07. (nedeľa) 07.00 Rozprávanie mlynára
Jána – Poslušnosť 07.30 U Pavla 08.55 Katechézy
Benedikta XVI. 09.20 Putovanie kalváriami
09.25 Návratka 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá omša
z Prešova P 11.25 Kamalduli v Bielanoch v Poľsku
12.30 Poézia P 12.50 Svätý František (26) 13.15
Rozprávanie mlynára Jána – Poslušnosť 13.40
Klbko 13.55 Centrum nápadov 14.20 Ichtis –
antivírus pre deti 14.30 Etiópia – Národ na ceste
(XXX – 12)P 15.00 Bioetika – Umelé oplodnenie
⓬ 15.30 Don Camillo, Monsignor,... ale nie príliš
(5) ⓬ 17.20 Návratka 17.30 Octava dies P 18.00
Saleziánsky magazín 18.30 Rozprávočka P 18.40
Putovanie kalváriami 19.30 Gurmánska misia P
19.45 Katechéza P 20.00 Spravodajský súhrn
20.15 Rehoľná abeceda 20.25 Cyrilo-metodské dni
v Terchovej ⓬ 20.50 Putovanie kalváriami 21.00
Večerná univerzita P 21.40 Celou vetou 21.50 Moja
misia – magazín ⓬ 22.50 LAJF – Cesta za snom
11.07. (pondelok) 08.30 Rozprávanie mlynára
Jána – Poslušnosť 10.20 Z prameňa P 10.30
LAJF – Cesta za snom 11.30 Saleziánsky magazín
⓬ 12.30 Elektronická kazateľnica ⓬ 13.00
Cyrilo-metodské dni v Terchovej ⓬ 13.30 Medzi
nebom a zemou 14.15 Pri káve 15.00 Octava dies
15.30 Katechéza 15.45 Poézia 16.00 Poltón 16.30
Ichtis – antivírus pre deti 16.45 Lectio divina 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami P 18.55
Skutky viery ⓬ P 19.25 Luxáreň 19.50 Návratka
20.00 Krátke správy P 20.05 Môj názor P 20.20
U Nikodéma P 21.45 Pri káve 22.25 Bioetika –
Umelé oplodnenie ⓬
12.07. (utorok) 08.30 Centrum nápadov 09.00
Doma je doma 10.05 Z prameňa P 10.15 Nič, len
Providenza ⓬ P 10.30 Moja misia – magazín
⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.30 Bioetika – Umelé
oplodnenie ⓬ 13.00 Katechézy Benedikta XVI.
13.30 Rehoľná abeceda ⓬ 13.40 Môj názor
13.50 Gurmánska misia 14.15 Pri káve 15.00
Večerná univerzita 15.45 Hudobné pódium 16.30
Rozprávanie mlynára Jána – Poslušnosť 17.00
Vlastná cesta 18.50 Putovanie kalváriami 18.55

n Učiteľka dala žiakom slohovú úlohu na tému Keby som bol riaditeľom
firmy. Všetci žiaci sa s nadšením pustili do písania, iba Matej nie.
„Prečo nepíšeš?“ pýta sa učiteľka.
„Čakám na sekretárku.“

Povedz im Siyabonga ⓬ P 19.25 Octava dies
19.50 Návratka 20.00 Spravodajský súhrn P 20.20
Celou vetou 20.30 Medzi nebom a zemou 21.10
Gurmánska misia 21.25 Saleziánsky magazín ⓬
21.50 Pri káve 22.25 Skutky viery ⓬
13.07. (streda) 08.30 Ichtis – antivírus pre deti
10.15 Spravodajský súhrn 10.15 Z prameňa P
10.25 K Teen cez pervitín ⓬ 10.35 Orchester
a zbor Talianskej národnej akadémie sv. Cecílie P
11.40 Naše zasvätenie P 12.30 Skutky viery ⓬
13.00 Poltón 13.30 Večerná univerzita 14.15
Pri káve 15.00 Lectio divina 15.45 Medzi nebom
a zemou 17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami
18.55 Premonštráti vo Flámsku (2) P 19.25 Štúdio
AHA! 20.00 Krátke správy P 20.05 Rehoľná abeceda P 20.20 Čaviareň live P 21.15 Vlastná cesta
21.45 Pri káve 22.25 Povedz im Siyabonga ⓬
14.07. (štvrtok) 08.30 Svätý František (26) 10.05
Z prameňa P 10.15 Dokonalé rozpúšťadlo ⓬
10.30 U Nikodéma 12.30 Povedz im Siyabonga ⓬
13.00 LAJF – Cesta za snom 13.55 Rehoľná abeceda 14.15 Pri káve 15.00 Moja misia – magazín
⓬ 16.15 Dokonalé rozpúšťadlo ⓬ 16.15 Poézia
16.30 Klbko 16.55 Octava dies 18.50 Putovanie
kalváriami 18.55 Ukrajina – semienka viery ⓬
19.25 Poltón 19.50 Návratka 20.00 Krátke správy P
20.05 Môj názor 20.20 Lectio divina (10) P 21.00
Hudobné pódium 21.45 Pri káve 22.25 Premonštráti vo Flámsku (2) ⓬
15.07. (piatok) 08.30 Klbko 10.05 Z prameňa P
10.15 Zabetónovaný v Bohu ⓬ P 10.30 Vlastná
cesta 11.00 Večerná univerzita 11.40 Katechéza
12.00 Anjel Pána 12.30 Premonštráti vo Flámsku
(2) 13.00 Skutky viery ⓬ 13.30 Lectio divina
(10) 14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P
15.15 Katechézy Benedikta XVI. 15.45 Hudobné
pódium 16.30 Svätý František (26) 17.00 Štúdio
AHA! 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami
18.55 Bioetika – Kmeňové bunky ⓬ 19.25
Saleziánsky magazín 19.50 Návratka 20.00 Krátke
správy P 20.05 Moja misia – magazín ⓬ P 21.00
Katechézy Benedikta XVI. P 21.30 Poézia 21.45 Pri
káve 22.25 Ukrajina – semienka viery ⓬
16.07. (sobota) 07.00 Svätý František (26) P
07.25 Rozprávanie mlynára Jána – Poriadok P
07.50 Klbko P 08.05 Centrum nápadov P 08.35
Ichtis – antivírus pre deti P 09.05 Medzi nebom
a zemou 09.50 Celou vetou 10.05 Štúdio AHA! P
10.35 Joint náš každodenný ⓬ P 10.50 Čaviareň
live 11.50 Rehoľná abeceda 12.30 Mariánska sobota P 13.30 Lectio divina (10) 14.15 Orchester a zbor
Talianskej národnej akadémie sv. Cecílie 15.20
Naše zasvätenie 15.40 Poézia 16.00 Skutky viery
⓬ 16.30 Ukrajina – semienka viery ⓬ 17.00
Bioetika – Kmeňové bunky ⓬ 17.30 Saleziánsky
magazín 18.00 Luxáreň P 18.45 Medzi nebom
a zemou P 19.25 Putovanie kalváriami 19.30
Katechézy Benedikta XVI. 20.00 Spravodajský
súhrn 20.20 Súdruh Don Camillo (5) ⓬ P 22.15
Mikrodokument P 22.20 U Nikodéma
17.07. (nedeľa) 07.00 Rozprávanie mlynára Jána
– Poriadok 07.30 U Nikodéma 08.55 Katechézy
Benedikta XVI. 09.20 Putovanie kalváriami 09.25
Návratka 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá liturgia
východného obradu z Prešova P 11.45 Rehoľná
abeceda 12.30 Poézia P 12.50 Svätý František
(26) 13.15 Rozprávanie mlynára Jána – Poriadok
13.40 Klbko 13.55 Centrum nápadov 14.20 Ichtis
– antivírus pre deti 14.30 Deti zeme (Thajsko)
⓬ P 14.55 Bioetika – Kmeňové bunky ⓬ 15.30
Súdruh Don Camillo (5) ⓬ 17.20 Návratka 17.30
Octava dies P 18.00 Poltón 18.45 Vlastná cesta P
19.15 Poézia 19.30 Gurmánska misia P 19.45 Ka-

techéza P 20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Rehoľná
abeceda 20.25 Povedz im Siyabonga ⓬ 20.50
Putovanie kalváriami 21.00 Večerná univerzita P
21.40 Môj názor 21.50 Moja misia – magazín ⓬
22.50 Čaviareň live
STV – jednotka
05.07. (utorok) 10.00 Svätá omša na sviatok
sv. Cyrila a Metoda. Celebruje Mons. Viliam Judák,
nitriansky biskup 11.50 Knieža – historická dráma
13.25 Stopy dávnej minulosti – Pribinov stratený
kostol 17.45 Klenotníkov obchod – romantický
príbeh podľa predlohy Karola Wojtylu.
06.07. (streda) 01.45 Klenotníkov obchod R
STV – dvojka
03.07. (nedeľa) 10.00 Svätá omša z Levočskej
púte 11.50 Pútnické miesta na Slovensku – dokument o Mariánskej hore v Levoči 12.15 Orientácie
05.07. (utorok) 13.30 Kresťanstvo na území
Slovenska v rokoch 400 – 907 – dokument o počiatkoch kresťanstva na území Slovenska 13.55
Orientácie R 17.55 Pribinov Balatón – Pavel Dvořák
a fakty o pôsobení kniežaťa Pribinu pri maďarskom
Balatone 20.00 Sviatočné slovo – príhovor Mons.
Mariána Gavendu 20.05 Poklady.sk – predslov
k Svätému písmu v sto jedenástich veršoch z pera
Konštantína Filozofa 20.20 Na Metodovom stolci
(2) – dokument o životnej ceste kardinála Jána
Chryzostoma Korca 21.50 Sféry dôverné – diskusia
o význame misie sv. Cyrila a Metoda 22.50 Za tajomstvom spevov veľkomoravských – rekonštrukcia
hudby starých Slovanov
06.07. (streda) 08.15 Prosba za Deésis – dokument o unikátnej ikone zo 16. storočia 10.55
Na Metodovom stolci (2) R
07.07. (štvrtok) 08.00 Gemerské oltáre – dokument o neskorobarokových oltároch v Gemeri
10.07. (nedeľa) 09.15 Poklady.sk – Dóm svätého
Martina 12.15 Orientácie

rádio lumen
02.07. (sobota) 20.30 Mariánska púť v Levoči
03.07. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra Zo života
do života (poslucháčske príbehy) 15.30 Klesla
na úplné dno, ale viera jej pomohla vstať a bojovať
05.07. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra Solúnski
bratia (sv. Cyril a Metod) 20.30 Sociálna náuka Cirkvi.
Hosť: Mons. František Tondra
06.07. (streda) 20.30 Lupa – Rímskokatolícka
farnosť Kolárovice
09.07. (sobota) 18.00 Emauzy – Gréckokatolícka svätá liturgia zo Sobraniec. Slúži otec Jozef
Kellő 20.30 Rozhovor s pátrom Eliasom Vellom
10.07. (nedeľa) 13.00 20. výročie súťaže KÁTLOVCE
Paľa Ušáka Olivu 14.00 Rozhlasová hra Ctihodná
matka
12.07. (utorok) 20.30 Kam kráčaš Cirkev. Hosť:
don Anton Červeň
17.07. (nedeľa) 13.00 Margita Dobrovičová –
Dievča s tvárou Luny 14.00 Rozhlasová hra Boží
služobníci
19.07. (utorok) 20.30 Biblická teológia. Hosť:
doc. František Trstenský
20.07. (streda) 20.30 Lupa – Rímskokatolícka
farnosť Veľké Lovce
24.07. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra Gorazd
21.00 Páter Augustín Vrecko – misionár na Haiti
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26.07. (utorok) 20.30 Katechetické centrum
28.07. (štvrtok) 20.30 História a my – Niekdajšia
sláva Levického hradu
30.07. (sobota) 18.00 Emauzy – Gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
31.07. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra Pretrhnuté
osídla

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 21.05 Cesty
03.07. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Praktickí služobníci
evanjelia – Diakonia Krok a Horné Saliby
24.07. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Misijné dni – 1.
časť

rádio slovensko a regina
03.07. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
05.07. (utorok) 09.30 Slávnostná gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrály Povýšenia sv.
Kríža v Bratislave
10.07. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
17.07. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
24.07. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
31.07. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)

rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 17.10 Frekvencia M
07.07. (štvrtok) 21.00 P. Gabriš: Praktickí služobníci evanjelia – Diakonia Krok a Horné Saliby
23.07. (sobota) 21.00 P. Gabriš: Príbehy leta

rádio regina (KE)
10.07. (nedeľa) 07.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia z Chrámu Povýšenia svätého Kríža v Prešove-Sekčove
19.07. (utorok) 20.00 Duchovné slovo (po rusínsky; otec Vladimír Lapihuska, Radvaň n/Laborcom)

rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
03.07. (nedeľa) 07.55 Daniel Šovc: Vedieme
slovnú vojnu?
05.07. (utorok) 07.50 Jozef Krupa: Cyrilo-metodský
odkaz súčasníkovi
10.07. (nedeľa) 07.55 Terézia Lenczová: Zápas
o rodinu
17.07. (nedeľa) 07.55 D. Hroncová-Fakľová: Voda
24.07. (nedeľa) 07.55 Ivan Šulík: Úprimnosť
31.07. (nedeľa) 07.55 D. Dian: Putovanie a púte

rádio devín
Nedeľa 08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
05.07. (utorok) 07.30 P. Gabriš, I. Tóth: Žiť v Božej
pravde alebo Pravda vyslobodzuje
10.07. (nedeľa) 07.30 P. Gabriš, J. Krupa: Semeno
je Božie slovo, rozsievač je Kristus
24.07. (nedeľa) 07.30 P. Gabriš: Keď je biskup
básnikom

Zmena programu vyhradená.

Pomôcky:
Ei, YR, Via,
Loa, Est

Žiadosť

1. časť
tajničky

Inkasný
príkaz, skr.

Sťa

Domácke
mužské
meno

Peň

5. časť
tajničky

Predvídajú
(expres.)

slovo

Osobné
zámeno

Cesta,
po latinsky

4. časť
tajničky

Dvojuchá
starogrécka
nádoba

Opakovať

Osem,
po nemecky

Domáce
zviera

Abvolt, skr.

Druh motýľa

Zúrim

Olejnatá
rastlina

Chem. značka
radónu
And so forth,
skr.

Opacha

Citoslovce
povzdychu

Ozn. lietadiel
Rumunska

Radostne
Patriaci
Ondrovi

Preludy

Ono

Ukončí

Kiež by

Jedná
Stanovím

Vajce,
po nemecky
Liana,
po domácky

Štátny
majetok
Umelecké
dielo
Dezinfekčný
prostriedok

Ondulovačka

Starorímsky
peniaz

slovo

Autor:
Vladimír
Komanický

Vládca
Olympu
Značka efotu

Poorie

Seknutie

Čílska rieka

Citoslovce
tíšenia
Vrchná časť
lode

Domácke
ženské meno

Symetrála

2. časť
tajničky

3. časť
tajničky

Likvidujem
požiar

Základná
číslovka
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K	A	J	A	K	J	 I

I	Í	U	Ú	U	R	N	A	A	R

	O	O	R	E	H	R	A	Z	D	A	Ž	A	K	E	T	T	Á
	S	B	C	Š	P	L	A	T	Y	O	Š	T	A	R	T	S	D
I	Ž	 I	A	C	 I	E	S	E	 F	R	O	R	O	H	 I	A
	V	Ú	P	L	 B I	S	L	A	N	 I	N	A	V	A	T	L
	O	S	O	Á	 I	L	T	T	K	A	 I B	D	T	N	U	V

Je (existuje),
po latinsky

Legenda: BIOLÓG, BLESK, BLUD, BRADA, CITADELA, CLONA,
DEJEPIS, DRÁHA, FATRA, FYZIKA, HANBA, HLINA, HLUK,
HOROR, HRAZDA, HROZBA, IHLA, JELŠA, KAJAK, KOTLETA,
KRÍZA, LITERA, LOPATA, OBILIE, OMŠA, OPERETA, OSIVO,
OTVORENIE, PAPRIKA, PARAŠUTISTA, PLATY, POLITIKA,
POTREBA, RODIČ, SINAJ, SLANINA, SLOVESO, SOJKA, STOPA, STRAPEC, ŠALÁT, ŠKOLA, ŠTART, TENIS, TEST, TRIEDA,
TVRDZA, URNA, VLADÁR, ŽAKET, ŽIACI.
Tajničku osemsmerovky tvorí 19 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.

	U	N	T	T	O	E	R	A	T	T	Z	S	E	O	B Š	J
	A	T	R	V	L	A	A	A	D	O	H	L	 I	N	A	A	E
Š	E	E	R	Ó	O	P	E	R	E	T	A	R	K	N	R	L
	M	S	B	DZ	G	O	E	H	P	O	L	I	T	I K	A	Š
	O	T	A	A	L	Y	C	Š K	O	L	A	S	T	O	P	A

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 12: krížovka: (pozri Iz 54, 10); osemsmerovka: Keď vychádza pýcha, šťastie zapadá. Výherca:
Anna Kiktavá z Tichého Potoka. 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
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2011
1. turnus: 11.07. – 16.07. 2011 (9 – 11 r.)
2. turnus: 17.07. – 22.07. 2011 (9 – 11 r.)
3. turnus: 24.07. – 29.07. 2011 (15 –17 r.)
4. turnus: 31.07. – 05.08. 2011 (12 – 14 r.)
5. turnus: 07.08. – 12.08. 2011 (12 – 14 r.)
6. turnus: 14.08. – 19.08. 2011 (18 a viac rokov)
7. turnus: 21.08. – 26.08. 2011 (miništrantský)
8. turnus: 29.08. – 01.09. 2011 (stretnutie mladých,
ktorí slúžia mladým)
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
18. – 24.07. – Rodina spolu – letný tábor pre celú rodinu
01. – 05.08. – Dobrovoľnícky tábor (vek od 16 rokov)
− zveľaďovanie centra telesnou prácou, turistika, kúpanie,
spoločné večery pri filme, zábave a témach pre mladých,
možnosť stanovať (vo vlastnom stane)
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov – Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500
škola v prírode sv. lukáša
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
05.08. – Sviatok baziliky Santa M. Maggiore
06.08. – Fatimská sobota (sv. liturgia o 10.00 hod.,
Humenský protopresbyterát)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
06.08. – Fatimská sobota (program sa začína o 8.30
hod.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
Nedeľné sv. liturgie v mesiacoch jún – august sa
slávia o 14.00 a 18.00 hod.
03.07. – Malá púť (program na hore Zvir sa začína
o 9.00 hod.)
16.07. – Koinonia Ján Krstiteľ (katechéza a modlitby)
23.07. – Svätenie áut
30.07. – Púť novokňazov
06.08. – Fatimská sobota (program na hore Zvir sa
začína o 13.30 hod.)
07.08. – Hlavná púť na hore Zvir
evanjelizačná škola sv. mikuláša
www.evskola.sk, evskola@evskola.sk
pastoračné centrum rómov
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,
0915 951 081

