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Gréckokatolíci v Juhoslávii
Odpusty v Šaštíne, Levoči a Sečovciach
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Cirkevná základná škola Pod ochranou
Bohorodičky v Tichom Potoku

C

irkevná základná škola
Pod ochranou Bohorodičky sa nachádza
v obci Tichý Potok, ktorá leží
v severozápadnej časti Sabinovského okresu na rozhraní
Šariša a Spiša. Je to podhorská
obec vsunutá do Levočských
vrchov v blízkosti rieky Torysa.
Základná škola pre 1. – 4. ročník
sídli v budove starej školy, ktorú
v roku 1981 zrušili v súvislosti
s výstavbou veľkej školy v susednej obci Brezovica. Až v roku
1997 bola škola zrekonštruovaná
pomocou finančných prostriedkov získaných zo zdrojov mimovládnych organizácií a nadácií,
zo zahraničných darov, s pomocou obce, ale hlavne vďaka
dobrovoľnej práci občanov
obce. Tak sa mohol 1. september
1998 zapísať do kroniky školy
ako najvýznamnejší deň. Práve
v tento deň začala písať svoju
históriu Cirkevná základná
škola Pod ochranou Bohorodičky v Tichom Potoku. Zriaďovateľom školy je Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove.
V prvom roku existencie školy
boli zriadené dve triedy. Riaditeľkou bola pani M. Miščíková,
druhou pani učiteľkou bola M.
Richterová. Do prvého ročníka
nastúpilo šesť, do druhého tiež
šesť, do tretieho štyri a do štvrtého päť detí. Po pani učiteľke
Richterovej nastúpila pani
učiteľka M. Iľková. V roku 2001
sa zlúčili ročníky a vytvorila sa
jedna trieda, ktorú tvorili 2.,
3. a 4. ročník. Od 1. septembra
2001 pôsobí v škole pani učiteľka J. Šarišská, ktorá je až do súčasnej doby učiteľkou a zároveň
riaditeľkou. O čistotu školy sa
stará pani A. Hromjáková, ktorá
v škole pracuje od jej začiatku.
Náboženstvo učí správca farnosti otec M. Hricík. Školu v súčasnosti navštevuje trinásť detí.
Prvý ročník navštevujú štyri
deti, druhý dve, tretí dve, štvrtý
päť detí. Vlastníkom budovy je
Gréckokatolícke arcibiskupstvo
v Prešove. Škola je jednopodlaž-

ná, nachádzajú sa v nej dve triedy. V jednej triede sa učia žiaci,
v druhej sa nachádza obecná
knižnica. Vďaka projektom Infovek a MVP má škola výborne
vybavenú počítačovú učebňu.
Deti pracujú s počítačmi vo vyučovacom procese aj mimo neho,
pracujú v počítačom krúžku
a krúžku anglického jazyka.
Zúčastňujú sa na rôznych súťažiach, chodia na výlety. Budova
školy od svojho začiatku prešla
viacerými zmenami, vymenili
sa staré okná, vymaľovali sa
triedy a realizovali sa rôzne iné
malé opravy. Cirkevná základná
škola Pod ochranou Bohorodičky je malou školou rodinného
typu. Veľmi dobre je rozvinutá
spolupráca s rodičmi, obcou
a správcom farnosti. Budova
školy sa nachádza v prekrásnom
prostredí v blízkosti farského
Chrámu Zosnutia Presvätej
Bohorodičky. V budúcnosti sa
v rámci finančných prostriedkov
uvažuje o úprave areálu školy
a vytvorení školského ihriska. n
Júlia Šarišská

13. augusta oslávi Mons. John Pazak, biskup slovenskej Eparchie
sv. Cyrila a Metoda v Toronte, 65. narodeniny.
Pri tejto príležitosti mu v mene redakcie a v mene všetkých čitateľov
Slova vyprosujeme pevné zdravie a hojnosť Božích milostí.
Živite ľudije na blaho svita našomu jepiskopu mnohaja lita!
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Budovanie vzťahov
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Keď sa Ježiša v evanjeliu sv. Lukáša
zákonník opýtal: „Učiteľ, čo mám robiť, aby
som bol dedičom večného života?“, Ježiš mu
povedal: „Čo je napísané v Zákone?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha,
z celého svojho srdca, z celej svojej duše,
zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle
a svojho blížneho ako seba samého!“ Povedal
mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš
žiť!“ (Lk 10, 25 – 28)
V každej debate o živote a budovaní
vzťahov v spoločenstve veriacich je Božie
slovo tým správnym východiskovým bodom.
Aj keď bol Ježiš skúšaný zákonníkom, je to
zákonník, ktorý cituje Starý zákon, a Ježiš
potvrdzuje jeho odpoveď slovami: „Toto rob
a budeš žiť!“ Rovnaká pravda sa vzťahuje aj
na nás, ktorí žijeme v 21. storočí – musíme
milovať v prvom rade a najviac Boha a blížneho. Naša viera nám hovorí, že v Bohu sú
tri osoby: Otec, Syn a Svätý Duch. Vždy, keď
sa prežehnáme, potvrdzujeme, že Najsvätejšia Trojica je spoločenstvom osôb. Pozrime
sa na tajomstvo Najsvätejšej Trojice, aby sa
ukázalo, na čom majú byť založené pravé
a skutočné vzťahy v spoločenstve veriacich.
V Prvom liste sv. Jána čítame: „A my, čo
sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh
k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske,
ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn 4,
16) Ján a ostatní učeníci mali toto hlboké
chápanie Boha. Boh je láska. Láska nemôže
byť čosi, čo je individuálne alebo čo je iba
moje, lebo v takom prípade to nie je pravá
láska. Láska je čosi, čo presahuje von a stáva
sa súčinnosťou. Takže ak Boh je láska,
v Bohu je veľká túžba deliť sa o túto lásku.
Nemožno ju obmedziť samotným Božím
bytím.
Jánovo evanjelium obsahuje aj túto pasáž:
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho

jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal večný život.“ Protestanti, ktorí v Severnej Amerike navštevujú
športové podujatia, často na kameru ukazujú
„Ján 3, 16“. Boh nás tak miloval, že prišiel
medzi nás v Ježišovi. Prečo? Aby sme mohli
zdieľať večný život. Tým sv. Ján nemyslí len
na život po smrti. Myslí na večný život práve
teraz, život Boha, ktorý s nami zdieľa náš
Pán. Boh žije v nás. Tak veľmi nás Boh miloval. Toto je život, ktorý Boh chce, aby sme
zakúsili; jeho pokoj, lásku a dobrotu. Život,
ktorý dosiahne svoju plnosť, keď prejdeme
z tohto pozemského života do večného
šťastia v nebi. Začína sa teraz, lebo Boh tak
miloval všetko stvorenie, všetkých nás, že
poslal svojho jednorodeného Syna, aby nám
priniesol Boží život.
Toto je milujúci a súcitný Boh, akého
zažili prví učeníci a ktorý bol počas vekov
vyhlásený v učení o Najsvätejšej Trojici. Boh
ako spoločenstvo osôb, Boh, ktorý je Bohom
lásky, konajúci so samotným Božím bytím
a zdieľajúci tento božský život s nami.
Trojičný život musí byť naším vzorom
v rozličných a komplexných eparchiálnych,
farských a rodinných vzťahoch. Tak ako
Otec, Syn a Svätý Duch zdieľajú s nami svoj
život a lásku, aj my musíme nasledovať ich
príklad. Ak učiníme dohodnutú snahu žiť
tento veľký dar zdieľania trojičného života
v našich každodenných povinnostiach, môžeme si byť istí, že slovami sv. Pavla Korinťanom „milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia
i spoločenstvo Svätého Ducha“ (13, 13) bude
s nami všetkými.

Mons. John Pazak
biskup Eparchie sv. Cyrila a Metoda
v kanadskom Toronte
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Dni slovenských farností
v Prahe 2011 sa konali 18. a 19.
júna. Akciu usporiadala slovenská
gréckokatolícka farnosť, slovenská
rímskokatolícka farnosť a študentské centrum pri slovenských farnostiach v Prahe. V programe bol výlet
na Tetín, prehliadka hradu a Kostola
sv. Jána Nepomuckého, tanečná
zábava v spoločenskej sále Emauzského kláštora a bohaté liturgické
slávnosti. (www.grkatpha.sk)

Benedikt XVI. vymenoval
22. júna nového člena Kongregácie
pre východné cirkvi. Stal sa ním
vladyka Svjatoslav Ševčuk, vrchný
kyjevsko-haličský arcibiskup, hlava
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.

Katechizmus Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorý vyšiel
pod názvom Kristus – naša Pascha
je výsledkom takmer 10-ročného
úsilia Patriarchátnej katechetickej
komisie. Vydanie bolo prezentované
24. júna vo Ľvove za prítomnosti
hlavy UGKC S. Ševčuka. Katechizmus pozostáva z troch častí: Viera
Cirkvi, Modlitba Cirkvi a Život Cirkvi.
(www.credo–ua.org)

29. júna pápež oficiálne spustil
internetový portál News.va, ktorý
obsahuje informácie zo všetkých
dôležitých spravodajských webov
Svätej stolice (L´Osservatore Romano, Vatikánsky rozhlas, Vatikánske
televízne centrum (CTV), agentúra
Fides a Vatican Information Service).
(TS ČBK, RV)

V Číne bol 29. júna vysvätený
ďalší biskup bez pápežského
mandátu. Vatikánom schváleného
kandidáta biskupstva, ktorý mal
byť vysvätený v rovnaký deň, úrady 27. júna zadržali. (TS ČBK)

Atlas Hierarchicus, revidované
a doplnené vydanie cirkevného
atlasu, predstavil prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov Mons.
Fernando Filoni 6. júla Svätému
Otcovi. Nová edícia atlasu bola
vydaná vo vydavateľstve Urbaniana
University Press. (RV)

46. medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch (MFF),
ktorý sa skončil 9. júla, zaznamenal
historickú udalosť. Po prvýkrát bol
jeho súčasťou medzinárodný panel
na tému Spiritualita a film.

slovo 16 | 2011

Na Ukrajine inštalovali pamätnú dosku
bl. vladykovi Pavlovi Gojdičovi
Mníšska (Černeča) hora baziliánov so starobylým Monastierom sv. Mikuláša pri Ubli,
pohraničnej obci s priechodom
na Slovensko, je na Svätodušné
sviatky tradičným odpustovým miestom gréckokatolíkov
Mukačevskej eparchie. Aj tento
rok tam zavítal Mons. Milan
Šášik CM, mukačevský eparcha,
aby spolu s Vasiľom Kovbičom,
protoarchimandritom Rádu sv.

Bazila Veľkého z Ríma, ďalšími
predstavenými rehole, množstvom duchovenstva a pútnikmi
z celého Zakarpatska oslávili
sviatky Zostúpenia Svätého
Ducha.
Tohtoročná júnová slávnosť
bola pripomienkou 85 rokov
od chvíle, čo pápež Pius XI.
daroval eparchii zázračný
obraz mukačevskej Bohorodičky – ochrankyne Mukačevskej

eparchie. V roku 1926 v Malom
Bereznom zastihla rehoľného
kňaza Pavla Gojdiča OSBM,
vtedy igumena monastiera,
správa Svätej stolice, že je vymenovaný za biskupa a apoštolského administrátora Prešovskej
eparchie. Vladyka Milan Šášik
mu v rámci odpustu odhalil
pamätnú dosku na stene monastiera ako spomienku na časy,
keď tam pôsobil. (TK KBS/RV)

Arcibiskup Ján Babjak SJ vysvätil v Poľsku novokňazov
Piatich diakonov Spoločnosti
Ježišovej latinského obradu
vysvätil 25. júna v Bazilike
Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša
v Krakove za kňazov prešovský
arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ. Novokňazi Damian
Mazurkiewicz SJ, Łukasz
Dębiński SJ, Tomasz Fiedler SJ,
Krzysztof Nowak SJ a Paweł Witan SJ, pochádzajúci z rôznych
častí Poľska, boli veľmi vďační,

že ich vysvätil arcibiskup jezuita. Skutočnosť, že vladyka Ján
Babjak SJ je zo Slovenska a je
byzantského obradu, zvýraznila univerzálnosť Katolíckej
cirkvi. Prítomní ocenili, že
slávnostná svätá omša, obrad
kňazskej vysviacky a homília
vladyku Jána Babjaka prebehli
v poľskom jazyku. V homílii reagujúc na evanjelium
od svätého Matúša, v ktorom

zazneli Ježišove slová: „Kto chce
ísť za mnou, nech zaprie sám
seba a nasleduje ma“, povzbudil
novokňazov k nasledovaniu
Krista na miestach, kam ich
pošlú predstavení.
Po liturgickej slávnosti sa otec
arcibiskup stretol so všetkými
novokňazmi a ich rodinami.
(Ľubomír Petrík)

Kardinál Sandri viedol oslavy sviatku bl. Teodora Romžu
Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri viedol oslavy Sviatku
Prenesenia úctyhodných ostatkov bl. Teodora, mukačevského
biskupa, ktoré sa konali 26. –
28. júna v Mukačevskej eparchii
na Zakarpatsku. Na oslavy
do Užhorodu prišli gréckokatolícki biskupi, kňazi a veriaci nielen z okolitých
diecéz na Ukrajine, ale aj
zo Slovenska, Maďarska,
Rumunska, Srbska, Bieloruska a ďalších krajín.
Úvodom k oslavám
bola nedeľná archijerejská svätá liturgia
v užhorodskej Katedrále Povýšenia svätého
Kríža, ktorú s vladykom
Milanom Šášikom CM,
mukačevským eparchom, koncelebroval
hajdúdorožský eparcha
Fülöp Kocsis z Maďarska. Po nej nasledovala
procesia ulicami starého

Užhorodu s Najsvätejšou Eucharistiou usporiadaná Katolíckou cirkvou obidvoch obradov.
V pondelok 27. júna bola
Užhorodská teologická akadémia Teodora Romžu miestom
vedeckej konferencie k 10.
výročiu blahorečenia, 75. výročiu kňazskej vysviacky a k 100.

výročiu narodenia mučeníka.
Hlavnou udalosťou osláv bola
v utorok 28. júna slávnostná
archijerejská Božská liturgia
sv. Jána Zlatoústeho na nádvorí
akadémie v Užhorode. Liturgii
predsedal kardinál Leonardo
Sandri. Spolu s ním koncelebrovalo 10 biskupov a okolo
200 kňazov. Zhromaždených bolo viac ako
5 000 veriacich.
Po svätej liturgii
sa konala procesia
s ostatkami bl. Teodora ulicami Užhorodu
z akadémie do katedrály, ku ktorej sa pripojilo
viac ako 10 000 pútnikov. Celé podujatie bolo
ukončené panychídou
na pamiatku komunistickým režimom
prenasledovaného
duchovenstva Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie v časoch
Sovietskeho zväzu.
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Mladí z mládežníckeho centra
predstavili hru o bl. Vasiľovi Hopkovi
Po tretíkrát sa mladí z Gréckokatolíckeho mládežníckeho
pastoračného centra (GMPC)
v Prešove predstavili divadelnou hrou, tentoraz o živote bl.
Vasiľa Hopka. Hru predstavili
12. júna na mariánskej hore
Zvir v Litmanovej a 17. júna
v gréckokatolíckej Katedrále sv.
Jána Krstiteľa v Prešove. Hru

napísala mladá autorka Zuzana
Demčaková. Herecké roly
obsadilo 14 mladých ochotníkov dramatického krúžku pri
GMPC. Predstavenie sprevádzal
piesňami mládežnícky zbor
GMPC pod vedením pani Janky
Tirpákovej. Na predstavení sa
zúčastnil aj prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ,

Mons. Ján Eugen Kočiš, pražský
emeritný biskup, predstavení
kňazského seminára a seminaristi. Hru si pozreli aj veriaci
z rodiska bl. Vasiľa Hopka
z Hrabského. V závere sa všetkým účinkujúcim a prítomným
poďakoval správca GMPC otec
Peter Tirpák. (Marek Baran)

V Cabove zorganizovali Deň Božích detí
18. júna sa v Cabove uskutočnil
2. ročník športového popoludnia s názvom Deň Božích
detí. Animátori si pripravili pre

deti 7 stanovísk, ktoré sa niesli
v duchu sviatostí. Po splnení
všetkých úloh deti čakala grilovačka a zvyšok popoludnia sa

zabávali pri rôznych loptových
a športových hrách. (Simona
Popaďáková)

Prešovská archieparchia má šiestich novokňazov
O šiestich novokňazov sa v nedeľu 19. júna rozrástli kňazské
rady Prešovskej archieparchie.
Kňazskú vysviacku diakonom
Martinovi Barnovi, Petrovi
Kačurovi, Slavomírovi Nergešovi, Patrikovi Palčovi, Vladislavovi Petríkovi a Petrovi Vargovi
vkladaním rúk v prešovskej

Katedrále sv. Jána Krstiteľa
udelil prešovský arcibiskup
a metropolita Ján Babjak SJ.
Slávnostnú archijerejskú svätú
liturgiu s ním koncelebroval
aj emeritný biskup Ján Eugen
Kočiš a viacerí kňazi.
V závere slávnosti predniesol
slová vďaky novokňaz Slavomír

Nergeš. Nasledovala pápežská
hymna, krátke slovo otca arcibiskupa a novokňazské požehnania, ktoré liturgickú slávnosť
kňazských vysviacok v preplnenej prešovskej katedrále
ukončili. (Ľubomír Petrík)

Farnosť v Štefurove privítala Stauros
Chrámový zbor z patronátnej
farnosti Prešov-Sekčov navštívil 19. júna farnosť Štefurov.
Začiatok stretnutia patril eucharistickej adorácii, ktorou sa
veriaci zapojili do vďakyvzdania
za kňazské povolania a 60. výročie kňazskej vysviacky Svätého
Otca Benedikta XVI. Hlavným
slúžiteľom a kazateľom pri
svätej liturgii spolu s miestnym
správcom farnosti Vojtechom
Lakomým bol kaplán farnosti

Sekčov Michal Pavlišinovič.
Poobedňajší program patril
športovo-relaxačným aktivitám na ihrisku vo filiálnej obci

Valkovce, ktoré zorganizoval
starosta obce Ján Chrzan spolu
s kurátormi a veriacimi farnosti.
(Vojtech Lakomý)

Bárka fest 2011
18. júna sa v GMC Bárka v Juskovej Voli uskutočnil už druhý
ročník Bárka festu. Festival
odštartoval riaditeľ centra

otec Erich Eštvan úvodným
príhovorom a privítaním.
Hudobnými hosťami boli
kapely Anastasis, Peter Milenky

band, Jeno´s brothers a kapela
eSPÉ. Podujatie nebolo iba
o hudbe, ale o ohlasovaní spásy,
ktorú nachádzame v Kristovi.
Gospelová hudba popretkávaná
osobnými svedectvami jednotlivých hudobníkov a spoločnou
modlitbou asi 250 účastníkov
bola veľkým povzbudením vo
viere. (Slavomír Zahorjan)


Vyhodnotenie košického
eparchiálneho kola výtvarnej
biblickej súťaže sa uskutočnilo
8. apríla v priestoroch Teologickej
fakulty v Košiciach. Celkovo sa
na krajskom kole zúčastnilo 98
žiakov zo 17 škôl Košickej eparchie.
Práce umiestnené na prvých troch
miestach boli zaslané do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo v Spišskej Novej Vsi. (Tatiana
Cmoriaková)

Eparchiálne kolo biblickej
olympiády sa uskutočnilo 13.
apríla v priestoroch Eparchiálneho
úradu v Košiciach. Po modlitbe
tretej hodinky s vladykom Milanom Chauturom v katedrálnom
chráme prebiehala súťaž v kolách
ako napr. posolstvo biblického
textu, videostop, scénka, pohľadnice, logický rebrík, práca s obrazom
a pod. Víťazi umiestnení na prvom
mieste postúpili do celoslovenského kola. Eparchiálne kolo biblickej
súťaže sa uskutočnilo 14. apríla.
Víťazi umiestnení na prvých troch
miestach postúpili do metropolitného kola. (Tatiana Cmoriaková)

Osemnásta duchovná obnova
pre ľudí Linky Valentín a Riek
s homosexuálnym cítením, ako aj
inými sexuálnymi sklonmi a ťažkosťami sa uskutočnila začiatkom
mája 2011 v rázovitej obci Važec pod
končiarmi Vysokých Tatier. Obnova
sa niesla v duchu hlavnej témy Kým
je pre mňa Ježiš. Veľká vďaka patrí
všetkým organizátorom duchovnej
obnovy. (Peter Kováčik)

Metropolitné kolo biblickej
súťaže sa uskutočnilo 9. – 10. júna
v mládežníckom centre Bárka
v Juskovej Voli, kde sa stretli prvé
tri víťazné družstvá eparchiálnych
kôl. Spoločná liturgia, ktorú s prítomnými kňazmi slávil otec Michal
Onderko ml., protosynkel Prešovskej archieparchie, bola otvorením
súťaže. Večer pokračoval zábavným
programom a spoločným karnevalom. Na druhý deň prebehla samotná súťaž. Po jej skončení vladyka
Milan Chautur, košický eparcha,
poďakoval súťažiacim za ich čas
venovaný štúdiu Lukášovho evanjelia, ktoré bolo predmetom BS,
kňazom a katechétom za prípravu
súťažiacich, a diplomami a vecnými cenami odmenil súťažiacich.
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Umiestnenie:
A kategória (1. – 2. ročník ZŠ):
1. ZŠ Choňkovce; 2. ZŠ T. Ševčenka,
Prešov; 3. CZŠ sv. Gorazda, Košice
B kategória (3. – 4. ročník ZŠ):
1. ZŠ Okružná, Michalovce; 2.
Farnosť Nižný Tvarožec; 3. Farnosť
Ťahanovce (DKÚ PA/DKÚ KE)

11. svetový kongres Rusínov sa
uskutočnil 17. až 19. júna v maďarskom Pilisszentkereszte neďaleko
Budapešti. V programe boli riešené
aktuálne otázky súčasného medzinárodného rusínskeho hnutia v kontexte národnostného života Rusínov
v jednotlivých členských štátoch
kongresu. Predsedom Svetovej rady
Rusínov sa stal opäť Djura Papuga
zo Srbska, podpredsedom Nikola
Bobinec z Ukrajiny, tajomníkom
Vladimír Protivňák zo Slovenska.
(Peter Krajňák st.)

Mons. Alojz Tkáč, emeritný
košický arcibiskup, si 25. júna
pripomenul 50. výročie prijatia
kňazskej vysviacky. Od roku 2010
je Mons. Alojz Tkáč emeritným
biskupom.

Čas na zmenu života bolo
hlavným mottom 2. ročníka Breakfestivalu, ktorý sa konal 26. júna
v Červenom Kláštore.
Breakfestival sa začal svätou liturgiou, ktorej hlavným celebrantom
bol otec Jaroslav Štelbaský CSsR.
Spolu s ním slúžilo ďalších šesť kňazov, medzi ktorých patril aj hlavný
organizátor Breakfestivalu Vladimír
Kišák CSsR z Farnosti Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni.
Homíliu predniesol redemptorista
páter Michal Zamkovský z podolínskeho kláštora. V rámci programu sa
uskutočnilo požehnanie a uvedenie
knihy Moniky Tančákovej a Štefana Kosturku, ThLic., pod názvom
Birmovné meno na každé písmeno.
Úvodné slovo s požehnaním pre
čitateľov napísal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak. (Lucia
Vlkolinská)

28. júna uplynulo 20 rokov
od kreovania Jána Chryzostoma Korca za kardinála pápežom
Jánom Pavlom II. Vymenovanie bolo
ohlásené na všeobecnej audiencii
29. mája 1991.

Aj v prvú júlovú sobotu 2. júla
sa prišli pútnici modliť na horu

Inaugurácia dekana Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Gréckokatolícku teologickú
fakultu Prešovskej univerzity
v Prešove v najbližších štyroch
rokoch povedie prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. Je to jeho
druhé funkčné obdobie v tejto
pozícii.
Uvedenie do funkcie dekana
spoločne s odovzdaním insígnií
fakulty sa uskutočnilo 14. júna.
Vymenúvací dekrét s osobnou gratuláciou si prof. Šturák
prevzal z rúk prorektora pre
vedu, doktorandské štúdium
a akreditáciu prof. Petra Kónyu.
Prof. Šturák sa poďakoval
za vyslovenie dôvery a prítomných ubezpečil, že v nastúpenom trende bude v spolupráci
s vedením univerzity a GTF
pokračovať a usmerňovať fakultu s cieľom jej udržania na takej

úrovni, ktorá ju bude zaraďovať
medzi najlepšie pracoviská
Prešovskej univerzity.
Pri uvedenej príležitosti dekan fakulty na základe písom-

ďakovné listy pedagogickým
zamestnancom PhDr. Dušanovi
Hruškovi, PhD., a ThDr. Štefanovi Paločkovi, PhD., za ich pedagogický prínos a profesionál-

ného návrhu poslucháčov 3. a 4.
ročníka študijného programu
Katolícka teológia odovzdal

ny prístup k študentom počas
vyučovacieho procesu na GTF
PU. (Valéria Varhoľová)

V Košiciach spojili kňazský deň s darovaním krvi
Kňazský formačný deň v Košickej eparchii sa 16. júna začal
netradične. V tento deň totiž
Národná transfúzna spoločnosť,
pracovisko Košice, po dohode
s Biskupským úradom v Košiciach organizovali dobrovoľnú
akciu darovania krvi. Dolný
priestor biskupskej rezidencie
sa zmenil na ambulanciu, kde
jednotliví kňazi darovaním
svojej krvi vyjadrili svoj záujem
a podporu. Medzi nimi nechýbal ani vladyka Milan Chautur,
košický eparcha, rehoľná sestra
a ďalší zamestnanci úradu. Akcia prebiehala aj počas programu formačného dňa, ktorý
po modlitbe otvoril vladyka
Milan svojím príhovorom. Primárka transfúzneho oddelenia

MUDr. Jitka Mačalová vyjadrila
poďakovanie za úspešný priebeh podujatia, pri ktorom bolo
prihlásených 44 darcov, z toho
reálne krv darovalo 33. Z nich
bolo 15 prvodarcov. Marko
Rozkoš, riaditeľ kancelárie, ešte
zablahoželal vladykovi Milanovi
k jeho okrúhlemu kňazskému
jubileu a za spoločenstvo spolupracovníkov mu odovzdal nový
podriasnik.
Prednáškový blok mal ústrednú tému – pastorácia mládeže
vo farnostiach i v celoeparchiálnom pohľade. Kňaz a pedagóg
Martin Mati ponúkol aktuálne
myšlienky k aktívnemu prístupu
kňazov k mládeži. Riaditeľ DŠÚ
otec Peter Orenič sa venoval
formácii mládeže v školách

a otec Michal Tóth predstavil
mládežnícke centrum v Hatfe
s jeho skúsenosťami a zameraním centra. Po všetkých
prednáškach bola konštruktívna
diskusia, kde sa hľadali spôsoby
vylepšenia komunikácie medzi
kňazmi a mladými. Niekoľko
praktických nápadov predostrel
do pléna aj otec Štefan Keruľ-Kmec.
V závere kňazského dňa odzneli ešte informácie od riaditeľa kancelárie Marka Rozkoša.
Spoločná modlitba ukončila
toto plodné stretnutie, ktoré
práve v letných mesiacoch má
nabudiť kňazov k prístupnejším
formám stretávania sa, dialógu
a kresťanskej formácie budúcej
generácie. (Michal Hospodár)
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Na odpust do prešovskej katedrály zavítali hostia z USA
V prešovskej katedrále sa v nedeľu 26. júna konala archieparchiálna odpustová slávnosť k sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa,
ktorý je nebeským patrónom
nielen katedrály a Prešovskej
archieparchie, ale aj prešovského
arcibiskupa a metropolitu Jána
Babjaka SJ, ktorý bol hlavným
celebrantom archijerejskej svätej
liturgie. Koncelebroval aj emeritný biskup Ján Eugen Kočiš,
ktorý sa 25. júna dožil požehnaných 85 rokov života.
V homílii sa prihovoril rektor
Gréckokatolíckeho kňazského
seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove otec Miroslav Dancák, ktorý vychádzajúc
z Lukášovho evanjelia o naro-

dení sv. Jána Krstiteľa povedal:
„Keď Zachariáš pochyboval
o slovách, ktoré mu zvestoval
Boží anjel, Boh mu dal priestor,
aby sa stíšil, aby mohol počúvať
Boha a riadiť sa ním. Nie je to
potrebné aj pre ľudí dnešného
sveta, aby mali viac priestoru
na počúvanie Boha? V evanjeliu
počúvame o stíšení Zachariáša,
aby sme aj my videli potrebu
nášho stíšenia, lebo aj my často
pochybujeme a nekonáme ako
Kristovi učeníci. Oblečme si takýmto spôsobom Ježiša Krista“.
Na konci slávnosti vladykovi
Jánovi a vladykovi Jánovi Eugenovi v mene všetkých zablahoželal kancelár otec Ľubomír Petrík.
Na odpustovej slávnosti sa

zúčastnili aj hostia z gréckokatolíckej eparchie Phoenix na západe USA – kancelár eparchie
Izer Wes, novokňaz a bohoslovci, ako aj kňaz z Ukrajiny
a slovenský gréckokatolícky
kňaz Juraj Terek, ktorý pôsobí
v Medzinárodnom teologickom
inštitúte v Trumaue v Rakúsku.
Americkí gréckokatolícki
duchovní a bohoslovci prišli na základe iniciatívy ich
biskupa Geralda Dina, ktorý
ich sem poslal, aby spoznávali,
odkiaľ pochádza ich Cirkev.
Slávnosť v prešovskej katedrále
spevom sprevádzal Katedrálny
zbor sv. Jána Krstiteľa v Prešove
pod vedením dirigentky Valérie
Hricovovej. (Ľubomír Petrík)

V Košickej eparchii vysvätili nových služobníkov oltára
Košická eparchia dostala 26.
júna nových služobníkov oltára.
Na archijerejeskej liturgii, ktorú
slávil vladyka Milan Chautur
v košickej katedrále, prijali
tajomstvo kňazstva diakoni
Kamil Ganóczy a Milan Kmec.
Vladyka Milan v kázni poukázal na to, že bez kňazov je
svet nepredstaviteľný. Poslanie, ktoré pozdvihuje človeka
k Bohu, bolo v každej historickej epoche a kultúre a ani dnes

sa človek nezaobíde bez kňaza.
Novokňazom pripomenul, že
kňazstvo je Boží dar, odpoveď na volanie, a preto kňazi
majú pokorne a obetavo slúžiť
zvereným dušiam. „Boh je taký
verný vo svojej láske, že svoju
moc neodoprie ani hriešnemu
kňazovi. Ale za svoje zrady bude
každý kňaz niesť osobnú zodpovednosť.“ Veriacich vyzval,
aby sa za svojich kňazov modlili
a prijímali ich v duchu Kristovej

autority.
Samotný obrad vysviacky spočíval v zasnúbení sa
s prestolom, vyznaní viery,
sľubu poslušnosti cirkevnej
hierarchii a prísahe vernosti
Cirkvi. Následne biskup svätiteľ
vkladaním rúk a konsekračnou
modlitbou pozdvihol diakonov
do kňazského stavu. Poďakovaním za dar kňazstva sa ukončila
duchovná slávnosť. (Michal
Hospodár)

Vladyka Ján Babjak posvätil kaplnky a vojenský cintorín
Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita,
spolu s emeritným pražským
pomocným biskupom Jánom
Eugenom Kočišom navštívil
1. júla farnosť Cernina, aby
posvätil obnovené kaplnky a vojenský cintorín. Vzácnych hostí
privítala starostka obce p. Hele-

na Madzinová, ktorá priblížila
históriu vzniku vojenského cintorína. Po posviacke nasledovala archijerejská liturgia, počas
ktorej sa prítomným veriacim
prihovoril otec arcibiskup, ktorý
pripomenul, že človek nikdy
nesmie pochybovať o tom, že
Boh ho v každej chvíli miluje.

Na záver svätej liturgie sa otec
František Kuzmiak, farár farnosti Cernina, poďakoval vzácnym hosťom za ich návštevu.
Pri tejto príležitosti otec arcibiskup odovzdal kurátorskemu
zboru svoju knihu Zostali verní.
(Renáta Kuzmiaková)

Snúbenecké páry sa pripravovali na manželstvo
Predĺžený víkend 23. – 26. júna
strávilo 13 snúbeneckých párov
v Centre pre rodinu na Sigorde. Absolvovali kurz prípravy
na manželstvo, ktorý viedol
otec Peter Jakub spolu s tímom
lektorov a animátorských párov.
Kurz je súhrnom tém, ktoré sú
dôležité pre prípravu a vstup

do manželstva. V záverečnom
zdieľaní bolo cítiť, že kurz bol

nad očakávania mnohých účastníkov. (František Sochovič)

Zvir. Modlitbový program sa začal
modlitbou rozjímavého ruženca, po ktorom nasledovala svätá
liturgia. Hlavným slúžiteľom bol
duchovný správca hory Zvir otec
Marcel Pisio. Po liturgii sa pútnici
pomodlili Korunku k Božiemu
milosrdenstvu a Moleben k Presvätej Bohorodičke, v ktorom zaznela
modlitba zasvätenia sa nebeskej
Matke. (Matúš Verba)

1. ročník stolnotenisového
turnaja farnosti Humenné-mesto sa uskutočnil 2. júla
v priestoroch Gymnázia sv. Jána
Zlatoústeho. Hralo sa v dvoch kategóriách: do 14 rokov a od 15 rokov.
V prvej kategórii sa víťazom turnaja
stal Benjamín Šambronský z farnosti Humenné-Dubník a v druhej
Marek Voloch z farnosti Humenné-mesto. (Matúš Sejka)

800 pútnikov sa zúčastnilo
na púti na horu Zvir v prvú
júlovú nedeľu 3. júla. Na začiatku mariánski ctitelia oslávili
Bohorodičku modlitbou akatistu,
ktorú viedol otec Vasiľ Kindja.
Svätú liturgiu s ďalšími kňazmi
slávil protopresbyter Staroľubovnianskeho protopresbyterátu otec
Damián Saraka. Po liturgii sa otec
Pisio poďakoval a rozlúčil s dvoma
bohoslovcami, ktorí na mariánskej
hore prežili pastoračný ročník.
(Matúš Verba)

5. júla sa uskutočnila v Humennom cyrilo-metodská slávnosť. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej liturgie bol kancelár
Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove otec Ľubomír
Petrík, koncelebroval protopresbyter a farár farnosti Humenné-mesto
otec Martin Zlacký, dekan rímskokatolíckej farnosti Matej Babčák
a gréckokatolícki kňazi pôsobiaci
v Humennom. Liturgickú slávnosť
spevom sprevádzala gréckokatolícka mládež z Humenného.
(Informačné stredisko Prešovskej
archieparchie)

V piatok 8. júla sa uskutočnil
výstup na Kriváň, na ktorom sa
zúčastnilo 15 mladých z gréckokatolíckej farnosti a 10 mladých
z rímskokatolíckej farnosti Sečovce. Podporiť výstup prišli aj mladí
z gréckokatolíckej farnosti Sobrance. (Tomáš Haburaj)
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Mariánska púť Bratislavskej
eparchie v Šaštíne
Na Sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky sa 2. júla v Bazilike
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne konala tretia púť Bratislavskej eparchie.

P

rogram tohtoročnej
púte sa začal spevom
Akatistu k Presvätej
Bohorodičke, ktorý liturgizoval
otec Peter Sabol z Bratislavy.
Spev tohto starobylého mariánskeho hymnu i celej liturgie
v slovenskom jazyku sprevádzal

katedrálny zbor Chrysostomos
pod vedením PhDr. Martina
Škovieru. Na úvod slávnostnej
svätej liturgie, ktorej predsedal
vladyka Peter, privítal protosynkel Vladimír Skyba všetkých
pútnikov, ako aj kazateľa,
rímskokatolíckeho kňaza Jozefa

Haľka z Bratislavy, historika
a hovorcu Arcibiskupského
úradu v Bratislave.
Vo svojej homílii poukázal
na aktuálnosť Božieho slova, že
Kristus tak ako Jánovi, aj nám
z kríža odovzdal Matku Máriu
ako živý testament a svojím
zmŕtvychvstaním spečatil tento
dar. „Darovať nebeskú prečistú Matku znamená dať nám
niekoho, kto nám ukáže cestu.
Mária je najistejšou cestou
k Ježišovi.“
Podľa slov Mons. Haľka sa
Mária nezriekla svojej úlohy ani
vtedy, keď jej Simeon prorokoval: „Tvoju dušu prenikne
meč“, ale kráčala ďalej. „O tom
je životná realita. Kto chce principiálne napredovať po ceste
svedomia a Božieho zákona,
kto sa rozhodol, že jeho život
bude mať ako orientačnú os iba

Krista a jeho evanjelium, prikázania a blahoslavenstvá, toho
nemôže prekvapiť zlovestné
,tvoju dušu prenikne meč‘. Vo
chvíli, keď tvoju dušu prenikne
meč, dostáva tvoja duša šancu
rozhodnúť sa, že vonkajšie
nepriateľstvo a nenávisť pretavíš
cez modlitbu a odpustenie
na živý Betlehem, kde sa opäť
rodí Ježiš Kristus.“
Na záver svätej liturgie prečítal generálny vikár otec Vladimír Skyba pozdravný telegram
Svätému Otcovi z tejto mariánskej púte. Po skončení sa veriaci
stretli na agapé, ktoré pre nich
pripravili otcovi saleziáni,
správcovia baziliky.
Poobede nasledovala prednáška odborníka na liečebnú
pedagogiku doc. PhDr. Albína
Škovieru z bratislavskej gréckokatolíckej farnosti na tému
Rodina a výchova v súčasnosti.
Upozornil na negatívne javy
súčasnej spoločnosti, ktoré
sťažujú výchovu detí v rodine.
Stanislav Gábor

Levočská púť 2011
2. – 3. júla, na sviatok Uloženia úctyhodného rúcha našej Presvätej
Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách, sa v Levoči konala odpustová slávnosť. Svätú liturgiu v sobotu večer 2. júla na poľnom oltári
na Mariánskej hore za účasti viacerých kňazov slávil vladyka Cyril
Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.

V

o svojej homílii veriacim priblížil tri roviny
vnímania a chápania
sviatku odpustovej slávnosti.
Na záver všetkých pútnikov
povzbudil, aby „sme vzali Máriu
ako svoju Matku do našich
domovov a s ňou prežívali svoj
život, ktorý je zárukou našej
spásy“. Po skončení svätej

liturgie nasledovalo myrovanie
pri gréckokatolíckej kaplnke,
kde veriacich olejom pomazal
vladyka Cyril. Svätú liturgiu
nádherným spevom sprevádzali
bohoslovci Zboru sv. Romana
Sladkopevca z prešovského
seminára.
V nedeľu 3. júla o 7. hod.
slávil na poľnom oltári svätú

liturgiu otec Miroslav Dancák,
rektor kňazského seminára.
Liturgické spevy viedol zbor
Stauros z Prešova-Sekčova.
Odpustová slávnosť vyvrcholila
slávnostnou svätou omšou.
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Hlavným celebrantom bol košický
arcibiskup a metropolita Bernard
Bober. Spolu s ním ju slávili apoštolský
nuncius na Slovensku Mons. Mario
Giordana, arcibiskup a metropolita

Mons. Ján Babjak, Mons. František
Tondra, spišský diecézny biskup, ďalší
biskupi a kňazi.
Daniela Višňovská, TK KBS

Odpust
v Sečovciach
Veriaci v Sečovciach si každoročne pripomínajú sviatok
patrónov Košickej eparchie sv. Cyrila a Metoda. Predvečer ich sviatku je tematicky zameraný na rehoľníkov,
lebo aj solúnski bratia boli mnísi.

P

o sviatočnej večierni 4. júla slávil
v sečovskom chráme archijerejskú liturgiu vladyka Milan
Chautur, košický eparcha. Spoločenstvo, v ktorom boli aj rehoľníci
a rehoľníčky, si vypočulo povzbudivé
slovo otca Pimena (Medviďa), jedného z najmladších mníchov eparchie.
V ňom zdôraznil, že modlitba a pokánie sú najdôležitejšie úkony, ktoré má
vo svojom živote robiť mních i laik.
„Mníšsky stav sa nazýva aj anjelským,
lebo myseľ mnícha má byť pozdvihnu-

tá k Bohu, ako je to u anjelov.“ Súčasne
vysvetlil, že mníšstvo nie je útekom zo
sveta, len inou formou žité evanjelium.
V dialógoch po svätej liturgii sa vladyka
Milan zamýšľal nad pomalým úbytkom
rehoľných povolaní. Konštatoval, že
dnešní mladí akoby nemali odvahu
a duchovnú silu na celoživotné záväzky.

Sviatočnú slávnosť 5. júla obohatil
svojou prítomnosťou vladyka Milan
Šášik z Užhorodu, ktorý predniesol
aj pôsobivú kázeň. V nej poukázal
na skutočnosť, že vierozvestcovia ohlasovali Krista žijúceho v Cirkvi. Obnovili
katechumenát dospelých a mali výhodu, že zrozumiteľne slávili bohoslužbu.
Ich evanjelizácia zasiahla do hĺbky
našich predkov a kontinuitne pretrváva
do dnešných čias. Len satan sa snaží
uviesť človeka do omylu, že Boh je ďaleko a Cirkev je prežitok. Preto vyzval
prítomných, aby
vedení príkladom
solúnskych bratov
rešpektovali Cirkev
založenú na Petrovi a otvorili svoje
srdcia pre príchod
Boha. Na slávnosti
boli prítomní aj
kňazi obidvoch obradov, predstavitelia
miestnej a vyššej
samosprávy a členovia Rádu sv. Lazára.
Liturgické hymny
v cirkevnej slovančine v podaní Zboru
sv. Jozefa z Michaloviec vhodne vyjadrovali fakt, že v Gréckokatolíckej cirkvi
je stále živé dedičstvo otcov. Vladyka
Milan Chautur na záver vyjadril nádej,
že v hodnotovo rozkolísanom svete
ostaneme verní kresťanskej viere, ktorá
jediná napĺňa človeka trvalým šťastím
a životom.
Michal Hospodár

na 5 minút
Rozhovor s PhDr. ThDr. Jánom
Bucom, PhD., novým riaditeľom TV
LUX
V ostatnom čase ste sa zameriavali na evanjelizáciu a pôsobenie
medzi mladými. Čo vnímate
z pozície novozvoleného riaditeľa
TV LUX v najbližšom čase ako
prioritu?
Mládež a evanjelizácia sú veľmi
hlboko v mojom srdci. Verím, že aj
pôsobenie v televíznom médiu je súčasťou Božieho
plánu v mojom živote. V televízii pôsobím oficiálne
týždeň. Zatiaľ sa snažím hlbšie spoznať fungovanie
televízie, ľudí, programov. Veľa počúvam a snažím
sa spoznávať a vnímať. Jednou z priorít je stabilizácia v okresanom rozpočte, druhou je sťahovanie
sa do nových priestorov, ktoré, verím, stihneme
do Svetových dní mládeže v Madride. Z nového
štúdia plánujeme sprostredkovať prenosy priamo
z Madridu.
Môžete nám priblížiť niečo zo svojich predstáv
o budúcom smerovaní televízie?
Chcem pokračovať v línii po predchádzajúcich
riaditeľoch, ktorí pre TV LUX urobili kus práce.
Budem rád, keď dokážeme televíziu sprístupniť
väčšiemu počtu divákov. Túžim, aby každý veriaci či
hľadajúci človek na Slovensku mohol mať program,
ktorý ho bude povzbudzovať vo viere alebo jej
hľadaní. Po troch rokoch fungovania sa vychytali
niektoré muchy a môžeme stavať na skúsenostiach.
Televízia a jej pobočky v Prešove a Banskej Bystrici majú skvelých a kvalitných ľudí. Verím, že TV
LUX je Božím dielom a my máme zodpovednosť
byť citliví na vanutie Ducha, preto stále vyzývame
veriacich k modlitbe za televíziu. Mám túžbu, aby
sme dokázali od januára 2012 upraviť programovú
štruktúru a ponúkať viac formačných a pastoračne
smerovaných relácií.
Aké vidíte možnosti rozvoja spolupráce s Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku?
Aktívna spolupráca sa rozbehla práve v nedeľu 17.
júla. Po prvýkrát sme vysielali v rámci nedeľných bohoslužieb prenos gréckokatolíckej liturgie z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Išlo o priamy prenos
archieparchiálnej odpustovej slávnosti bl. biskupa
mučeníka Pavla Petra Gojdiča. Hlavným celebrantom bol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup
a metropolita. Takéto prenosy budú v pravidelnej
periodicite vysielané na televíznych obrazovkách
prostredníctvom TV LUX. Som presvedčený, že táto
spolupráca sa bude rozvíjať. Myslím, že Gréckokatolícka cirkev na Slovensku má v sebe obrovský
potenciál a bola by škoda neotvárať dvere spolupráce
ešte viac. Toľko duchovného bohatstva, ktoré nachádzame medzi východnými otcami v histórii a dnes,
môže byť a má byť postavené na svietnik a prinášať
svetlo, vieru, nádej, radosť a odvahu.
Dada Kolesárová
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Gréckokatolíci
v Juhoslávii
Tohto roka uplynie 400 rokov od okamihu, keď v Monastieri sv. Michala v chorvátskej dedine Marča srbský pravoslávny biskup Simeon
spolu so svojimi mníchmi, ktorí utekali pred Turkami, podpísal úniu
a zjednotil sa tak s rímskou Katolíckou cirkvou.

T

ento nový cirkevný
útvar mal nielen mnoho názvov (Marčanské,
Svidnícke, Platejské...), ale aj
rôzne štatúty – od eparchie
až po vikariát Záhrebského
rímskokatolíckeho biskupstva.
Farnosti tejto eparchie sa nachádzali nielen okolo Belovaru
a Križevca v Chorvátsku, ale aj
mimo hraníc. Do roku 1777 sa
na tomto stolci vystriedalo 17
biskupov (16. biskup Gabriel
Palkovič, 1751 – 1758, pochádzal
z Podkarpatia).
Časom okolití pravoslávni
biskupi získali právomoc nad
mnohými zjednotenými farnosťami a kláštormi. Monastier
v Marči bol vypálený. No okrem
Katedrála v Križevaci

týchto nešťastí pre gréckokatolíkov sa udiali aj veľmi pozitívne
udalosti. V roku 1680 vladyka
Pavel Zorčij otvoril v Záhrebe
seminár pre gymnazistov a teológov, ktorý aj dnes vychováva
študentov teológie.

Križevac

V roku 1777, za pôsobenia
sedemnásteho marčanského biskupa, bol so súhlasom
rímskeho pápeža a cisárovnej
Márie Terézie zrušený Marčanský vikariát a zriadené nové
Križevacké biskupstvo. Jeho
prvým biskupom sa stal posledný marčanský vladyka Bazil
Božičkovič.

Do tohto nového biskupstva
boli okrem pôvodných farností
začlenené aj rusnácke farnosti
v Ruskom Keresture a Kocure vo
Vojvodine.
V Macedónsku bola únia
podpísaná v roku 1858 v Kukuši.
Do Bosny na prelome 19. a 20.
storočia emigrovali gréckokatolíci zo západnej Ukrajiny.
Na počiatku bol pre nich
vytvorený samostatný vikariát
a neskôr aj apoštolská administratúra. Dokonca aj pôvodné
rumunské gréckokatolícke farnosti Markovac a Jankov Most
boli po vzniku Juhoslovanského
kráľovstva pripojené v roku 1924
ku Križevackej eparchii. Vtedy
bola táto eparchia rozšírená
na celé územie bývalej Juhoslávie. Tak sa v tejto eparchii našli
nielen pôvodní gréckokatolíci
z Marčanskej únie, ale aj z únií
v Brest-Litovsku, Užhorode,
Erdeli i Kukuši, ktоrí používali
až päť jazykov.
V zozname križevackých
biskupov až po dnešného 13.
biskupa Mikuláša Kekiča sa nachádzali aj významné osobnosti
cirkevného života. Stačí spomenúť Dionýza Nyáradiho, ktorý
Semínár v Záhrebe

bol od roku 1922 do roku 1927
administrátorom aj v Prešove
a dokonca niekoľko mesiacov
na rozhraní rokov 1938 a 1939 aj
v Chuste na Podkarpatí. Počas
najťažších komunistických
rokov veľmi pozdvihol eparchiu
vladyka Gabriel Bukatko, ktorý
od roku 1964 pôsobil aj ako rímskokatolícky arcibiskup a metropolita v Belehrade. Počas jeho
pôsobenia bolo sídlo eparchie
prenesené do Záhrebu.
Po rozpade Juhoslávie zákonite nasledovalo aj delenie
Križevackej eparchie. 25. januára 2001 vznikol Macedónsky
exarchát. 28. augusta 2003 exarchát v Srbsku a Čiernej Hore.
Dnes sa Križevacká eparchia
rozkladá na území troch štátov:
Chorvátska, Bosny a Hercegoviny a Slovinska a má okolo 40
farností v troch vikariátoch:
Žumberackom, Bosniackom
a Slavónsko-siermskom. V každom vikariáte sú dva dekanáty.
Dve farnosti v Slovinsku patria
tiež do Žumberackého vikariátu.
V eparchii pôsobia ukrajinské
sestry baziliánky. Okrem svojho
sídla v Osieku majú aj tri monastiery – v Slavónskom Brode,
Záhrebe a Vukovare. Sú tam aj
chorvátske sestry baziliánky so
sídlom v Križevaci a so štyrmi
monastiermi v Sošici, Karlovci
a v Záhrebe.
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Eparchia vydáva okrem
svojho oficiálneho eparchiálneho vestníka aj kalendár
Kries v chorvátčine. Okrem
toho vychádzajú v ukrajinčine
a rusnáckom jazyku aj sekulárne časopisy Nova dumka,
Naša gazeta a Vistnik, ktoré
majú svoje náboženské rubriky,
články a informácie z náboženského života. Farnosť sv. Cyrila
a Metoda v Záhrebe vydáva aj
svoj vlastný mesačník.
Fakt, že v Križevackej eparchii boli veriaci piatich jazykov
a oveľa viac etnických skupín,
nikdy nebol príčinou ozbrojených nedorozumení. Stále tu
bola bratská láska, a to nielen
medzi kňazmi, ale aj veriacimi.

Srbsko a Čierna Hora

Rusnáci prišli do Bačky v polovici 18. storočia. Hneď v roku
1751 vznikla v Kerestúre farnosť
a v roku 1765 samostatná kaplánka v Kocure. Pôvodne patrili
do právomoci rímskokatolíckeho biskupa v Kaloči, no stále sa
o nich starali mukačevskí vladykovia. Po vzniku Križevackej
eparchie vytvorili tieto farnosti
Osecký vikariát s takmer 4-tisíc
katolíkmi oboch obradov.
Postupne sa z Kerestúra rozšírili
gréckokatolíci aj do ďalších
miest. Ešte v 18. storočí to bol
Nový Sad, v roku 1802 Šid, 1813
Bajska, 1834 Petrovce, 1848 Ďurďjevo, 1850 Verbas, 1851 Bačiny,
1859 Mikloševce, 1900 Piškorevce, 1911 Raevo Selo, 1920 Daľsky
Rit a 1954 Nový Orachov.
Spočiatku nemali dosť svojich
kňazov, tak tu pôsobili Chorváti
zo Žumberka, ktorí sa naučili
miestny rusnácky jazyk. Až
Pútnické miesto Vodica

Budova srbského apoštolského exarchátu v Novom Sade
na začiatku 20. storočia boli
tieto farnosti zaplnené miestnymi kňazmi. Niektorí kňazi mali
aj iné spoločenské a kultúrne
postavenie. Napríklad Juraj
Pavič bol primátorom v Ruskom Kerestúre a od roku 1924
aj redaktorom Ruských novín
vychádzajúcich v Novom Sade.
Mnohí publikovali svoje články
v rusnáckom jazyku.
V priebehu histórie boli aj
na tomto území vytvárané
rôzne cirkevné jednotky. Počas
okupácie v rokoch 1941 – 1946
to bola apoštolská administratúra a po druhej svetovej vojne
Vojvodinský vikariát. Teraz má
exarchát tri dekanáty – Bačský,
Siemský a Belehradsko-banátsky.
Prvým exarchom sa stal
vladyka Juraj Džudžar. Sídlo
exarchátu je v Novom Sade
a katedrála v Ruskom Kerestúre. Aj dnes tu vznikajú nové
farnosti. Pôsobí tu okolo 60
sestier služobníc v Provincii sv.
Jozefa. Ich monastiery sú v Ruskom Kerestúre, Kuli, Verbaše,
Kocure, Ďurďjeve, Novom Sade,
ale aj na Ukrajine, v Chorvátsku
a inde. Okrem nich je v Rusom
Kerestúre aj monastier malých
Ježišových sestier a v Kuli monastier otcov baziliánov.
Je tu aj pútnické miesto Vodica pri Ruskom Kerestúre, ktoré
niekoľkokrát ročne navštevujú
gréckokatolíci z celej bývalej
Juhoslávie.
Exarchát vydáva mesačník
Dzvony v rusnáckom a ukrajinskom jazyku a služobný
Exarchátny vestník. Sestry služobnice vydávajú občasník Hlas
Márie. Spolu s Ruským slovom
sa vydáva aj kalendár. Okrem
toho ročne vyjde aj niekoľko
náboženských kníh, najmä

v Novom Sade.
So svojím počtom veriacich
(22-tisíc) je táto cirkev štvrtou
najpočetnejšou náboženskou
komunitou vo Vojvodine a možno aj v celom Srbsku. Asi 15-tisíc
jej veriacich sa hlási k Rusnákom, 5-tisíc k Ukrajincom, no
sú tu aj Rumuni, Chorváti a Macedónci.

Macedónsko

Únia v Macedónsku je najmladšou úniou, napriek tomu mala
vo svojej krátkej histórii veľa
nepriateľov – Grékov, Turkov,
Rusov i Srbov. Všetko sa začalo
v roku 1858, keď Macedónci
nemohli vydržať náboženský
a etnický útlak Grékov. A tak sa
delegácia Macedóncov, Trákov
a Mizijcov vybrala za pápežom
Piom IX., aby ich prijal do Katolíckej cirkvi. V Carihrade zasa
získali dovolenie používať v liturgii vlastný jazyk. Delegácia
niesla 60-tisíc podpisov rodín
žiadajúcich o prestup. Súčasťou
delegácie bol aj Jozef Sokolský, ktorého si delegáti vybrali
za svojho biskupa.
Keď sa po potvrdení únie
a biskupskej vysviacke vracali, Sokolského uniesli najprv
do Odesy a neskôr do Kyjeva, kde v roku 1879 zomrel.
Zo 60-tisíc rodín zostalo
po nátlaku Grékov iba 4-tisíc
a jeden kňaz – Stančo v Slivene.
V tom istom roku prichádzajú do Macedónska lazaristi
a otvárajú macedónsku školu,
ktorá sa po 20 rokoch stala
teologickou akadémiou a seminárom v Solúne. V roku 1862
sem prišiel otec Alzon, ktorý
pozval poľských asumptionistov, aby vybudovali katolícke
gymnázium v Odrime. V 1863

bol za macedónskeho biskupa
vysvätený Rafael Popov, ktorého
navštívil pravoslávny biskup Nil
Izvorov, ktorý pristúpil k únii
spolu so svojou eparchiou.
Neskôr sa stal arcibiskupom
v Carihrade. No o desať rokov
sa znova vrátil do Pravoslávnej
cirkvi. V tom čase boli v Macedónsku dve eparchie – Macedónska a Trácka.
Väčšina rehoľníkov, ktorí
tu pôsobili, boli latinského
obradu. Medzi nimi sa najviac
angažoval taliansky lazarista Jozef Aloati, ktorý prijal východný
obrad. Založil mníšsku skupinu
sestier eucharistiánok, na čele
ktorých stála jeho vlastná sestra. Napriek dobrým vyhliadkam došlo koncom 19. storočia
v miestnej cirkvi ku konfliktom,
ktoré ju oslabili. Nový biskup
Epifán Šanov viedol spoločenstvo s asi 10-tisíc rodinami, 26
chrámami, 48 kňazmi a 28
školami.
Neskôr otec Aloati a jeho
sestra otvorili sirotinec, kde sa
deti učili rôznym remeslám.
V roku 1901 bol otvorený aj
noviciát sestier eucharistiánok
v Gevgelii. Balkánske vojny
priniesli katastrofu tejto cirkvi.
Dedina Kukuš, kde sa začala
únia, bola vypálená. Národ
utekal pred gréckymi vojskami
do Bulharska. Iní odišli do terajšieho Macedónska, odkiaľ boli
vyhnaní Turci.
Po vzniku Juhoslovanského
kráľovstva boli títo gréckokatolíci bez duchovného vedenia až
po ich pričlenenie pod Križevackú eparchiu ako Ordinariát
sv. Cyrila a Metoda.
Prvým exarchom miestnej
cirkvi po znovuzískaní nezávislosti v roku 2001 bol Joakim
Gebut z Ruského Kerestúra.
Po jeho smrti nastúpil rodený
Macedónec Cyril Stojanov,
ktorý je súčasne rímskokatolíckym biskupom. Exarchát má 10
kňazov, množstvo seminaristov,
30 sestier eucharistiánok v niekoľkých monastieroch. Zároveň
vydáva v macedónčine časopis
Svetlina. n
Roman Miz
preložil Juraj Gradoš
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Patriarcha Jakub 1
Drahí bratia a sestry!
Chcel by som sa dnes s vami
zamyslieť nad textom z Knihy
Genezis, ktorý hovorí o veľmi zvláštnej udalosti v živote
patriarchu Jakuba. Je to úryvok,
ktorý sa neľahko interpretuje,
je však veľmi dôležitý pre náš
život viery a modlitby. Ide o príbeh zápasu s Bohom pri brode
Jabok.
Ako si spomínate, Jakub
ukradol svojmu dvojčaťu
Ezauovi prvorodenstvo výmenou za misu šošovice a rovnako
klamom získal aj požehnanie
svojho otca Izáka vo vysokej
starobe, využijúc jeho slepotu. Utekajúc pred Ezauovým
hnevom sa utiahol k svojmu
príbuznému Lábanovi; oženil
sa, stal sa bohatým a vracal sa
späť do svojej rodnej krajiny
pripravený čeliť bratovi po tom,
ako pripravil isté obozretné
opatrenia. No keď bolo všetko
pripravené na stretnutie
a po tom, ako nechal prejsť
cez brod rieky ohraničujúcej
Ezauovo územie všetkých tých,
čo boli s nimi, Jakub zostal sám
a bol znenazdania napadnutý
niekým neznámym, s ktorým
zápasil celú noc. Práve tento
zápas, ktorý nachádzame v 32.
kapitole Knihy Genezis, sa
pre neho stane mimoriadnou
skúsenosťou s Bohom.
Noc je vhodným časom na to,
aby sa čokoľvek konalo v skrytosti, a teda najlepší okamih
na to, aby Jakub vstúpil na bratove územie bez toho, aby ho
niekto videl, azda so zámerom
prekvapiť Ezaua. Je to však
naopak on, kto je prekvapený
z nečakaného útoku, na ktorý
nebol pripravený. Využil svoju
ľstivosť, aby sa vyhol nebezpečnej situácii, mysliac si, že má
všetko pod kontrolou, a naopak
− zrazu on musí čeliť záhadnému zápasu, ktorý ho prekvapí
osamoteného a bez možnosti
zorganizovať vhodnú obranu.
V noci bezbranný patriarcha
Jakub s niekým zápasí. Text
nešpecifikuje identitu útoční-

ka. Používa hebrejský termín
na označenie človeka, ale veľmi
všeobecným spôsobom ako
„niekto, ktosi“; ide o veľmi vágne, neurčité označenie, ktoré
úmyselne necháva útočníka
zahaleného mystériom. Je tma,
Jakub nedokáže ani len dobre
vidieť svojho súpera, ktorý
zostáva neznámy aj pre čitateľa.
Niekto bojuje s patriarchom,
toto je jediný istý fakt ponúknutý rozprávačom. Iba na konci, keď sa už zápas skončil
a ten „ktosi“ zmizol, ho Jakub
pomenuje a hovorí, že zápasil
s Bohom.

slovného subjektu a jednotlivé
akcie sa dejú navonok protirečiacim spôsobom, takže keď sa
zdá, že jeden z nich už víťazí,
nasledujúca akcia to hneď vyvráti a predstavuje druhého ako
víťaza. Na začiatku skutku sa Jakub javí ako silnejší a protivník
– hovorí text – ho „nedokázal
premôcť“ (v. 26). Dotkol sa teda
jeho bedrového kĺbu tak, že
sa mu vykĺbil. Tak by sa zdalo,
že Jakub prehrá, ale naopak −
jeho protivník ho prosí, aby ho
nechal ísť. Patriarcha odmieta
a kladie si podmienku: „Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš“

Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a zo žírnosti zeme,
tiež hojnosť zrna a muštu!
(Gn 27, 28)
Táto udalosť sa teda udeje
v tme a je ťažké zistiť nielen
identitu Jakubovho útočníka,
ale aj priebeh celého zápasu. Čítajúc úryvok možno ťažko určiť,
ktorý z dvoch zápasníkov víťazí.
Použité slovesá sú často bez vý-

(v. 27). Ten, ktorý lžou ukradol
bratovi požehnanie prvorodeného, teraz ho žiada od neznámeho protivníka, keďže si azda
začal uvedomovať jeho božské
prvky, ale bez možnosti plne ho
spoznať.

Jeho protivník, ktorý nemôže
odísť a je teda Jakubom porazený, sa však neskláňa pred patriarchovou žiadosťou, ale sa ho
pýta na meno. „Ako sa voláš?“
On mu odpovie, že Jakub (v.
28). Tu sa udeje dôležitý zvrat
v celom zápase. Poznať niekoho
meno znamená istú moc nad
osobou, pretože meno v biblickej mentalite zahŕňa najhlbšiu
skutočnosť jednotlivca, jeho
tajomstvá a osud. Poznať meno
teda znamená vedieť pravdu
o ňom a dominovať nad ním.
Keď teda na žiadosť neznámeho Jakub prezradí svoje meno,
vkladá sa do jeho rúk. Je to istá
forma porážky, úplného odovzdania sa druhému.
Ale z tohto gesta vzdania
sa Jakub paradoxne vychádza
ako víťaz, pretože prijíma nové
meno spolu s uznaním porážky zo strany protivníka, ktorý
hovorí: „Nebudeš sa už volať
Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil
s Bohom a s mužmi, a zvíťazil
si“ (v. 29). Jakub bolo meno
spojené s problematickým
pôvodom patriarchu. V hebrejčine tento termín znamená
„päta“ a pripomína čitateľovi
okamih Jakubovho narodenia,
keď vychádzajúc z matkinho
lona držal rukou pätu svojho
dvojčaťa (porov. Gn 25, 26), tým
akoby predpovedal prevrátenie postavenia na úkor svojho
brata, ktoré sa malo udiať
v dospelosti; ale meno Jakub sa
podobá aj na slovesá „klamať,
pošliapať“. Teraz teda v zápase
patriarcha zjavuje svojmu protivníkovi v tomto geste porážky
realitu seba ako klamára a toho,
ktorý pošliapal druhého, ale ten
neznámy, ktorým je Boh, pretvorí túto negatívnu skutočnosť
na pozitívnu: klamár Jakub sa
stáva Izraelom, je mu dané nové
meno, ktoré označuje aj novú
identitu. Aj tu si rozprávanie
zachováva svoju dvojznačnosť,
pretože najpravdepodobnejší
výklad mena Izrael je „Boh je
silný, Boh víťazí“. n
TKKBS
Preložil: Ľubomír Rebek
(dokončenie v budúcom čísle)

Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia v sobotu od 16.30 do 24.00 a v nedeľu od 6.30
Bližšie informácie môžete získať na Gréckokatolíckom farskom úrade v Klokočove.
Tel.: 056 6492 508 0911 105 908

12.00 Šiesta hodinka

10.00 Archijerejská svätá liturgia,
slúži preosvietený vladyka Milan Chautur,
košický eparcha, za účasti slávnostného
kazateľa prof. Tadeusza Zasępu, rektora
Katolíckej univerzity,
a ďalších vzácnych hostí,
sprievod okolo chrámu, myrovanie

07.15 Utiereň, prvá a tretia hodinka

06.00 Svätá liturgia (staroslovienska)

Ruženec

Moleben k Presvätej Bohorodičke

Akatist k Presvätej Bohorodičke

Panychída

Prosebný kánon – paraklis

02.15 Polnočnica

01.30 Malé povečerie

01.15 Eucharistická poklona

00.30 Akatist k Nevyčerpateľnej čaši

NEDEĽA

03.00
20.00 Archijerejská svätá liturgia, 03.45
dialógy
04.00
23.00 Veľká večiereň s lítiou
04.45
za účasti vladyku Milana
05.15

19.15 Mládežnícky ruženec

18.00 Mládežnícky program

17.00 Malé svätenie vody

16.00 Deviata hodinka
a malá večiereň

SOBOTA

13. – 14. AUGUSTA 2011

na celoeparchiálnu odpustovú slávnosť

VÁ S P O Z ÝV A

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV, Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky KLOKOČOV
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Rusnáci
vo Vojvodine
Otec Jozef Selín sa narodil v Medzilaborciach. Vďaka
svojej pôvodnej profesii projektanta sa dostal do bývalej
Juhoslávie, kde ho v roku 2000 vladyka Slavomír Miklovš
vysvätil za kňaza. Následne pôsobil striedavo v Juhoslávii
a na Slovensku.

Otec Jozef, kedy sa začala
vaša kňazská cesta?
Asi ako 14-ročný miništrant
v rímskokatolíckom kostole som bol súčasťou malej
skupinky chlapcov, ktorých
miestny rímskokatolícky kňaz
vychovával na službu kňaza.
Následne som na vlastnej koži
pocítil perzekúcie súvisiace so
zákazom činnosti našej cirkvi.
Pokúšal som sa študovať teológiu v Bratislave, ale keďže ani
jeden z rodičov nebol členom
komunistickej strany, neprijali
ma. Otec mi vtedy povedal: „Ak
sa máš stať kňazom, staneš sa.“
Následne som študoval
na baníckej fakulte, oženil som
sa a stále som bol pripravený
počúvnuť hlas, ktorým ma Boh
povolá do svojej služby. Po revolúcii som vyštudoval teológiu
v Prešove a o šesť rokov neskôr
som bol vysvätený za kňaza pre
službu v Križevackej eparchii,
kde som pôsobil v Gospodinciach, Berkasove a Bačinciach.
Pôsobili ste nielen ste
v Srbsku, ale aj na Slovensku, a tak máte jedinečnú
možnosť porovnávať obidve
komunity. Čo je na nich
jedinečné?
Gréckokatolíci, medzi ktorými
som pôsobil v Srbsku, si napriek
životu v prostredí náboženskej
väčšiny ortodoxných veriacich

i národnostnej väčšiny Srbov
zachovali nielen jazyk, kultúru,
ale i vieru. Toto nemožno povedať o mnohých iných gréckokatolíckych komunitách, ktoré
časom zanikli. Navyše, oproti
iným národom v Juhoslávii
títo gréckokatolíci veľmi dbali
na vzdelanie a tvorbu vlastnej
inteligencie.
Slovenskí gréckokatolíci si
prežili svoj útlak v časoch tvrdej
perzekúcie, vydržali tento tlak
a nevzdali sa svojej viery a obradu. Čiže obe komunity spája
naozaj silná viera a odhodlanosť
chrániť si svoje dedičstvo
otcov.
Často sa hovorí o Rusínoch v Srbsku. Dá sa
to chápať v našom
slovenskom kontexte?
Gréckokatolíci v Srbsku
sú viacerých národnostných etník. Najpočetnejší sú potomkovia
gréckokatolíkov z východného Slovenska, no
nájdu sa tu aj Ukrajinci
a ďalšie národnosti. Títo
potomkovia sami seba
nazývajú Rusnáci, kým
Srbi ich nazývajú Rusínmi. Čiže nejde o Rusínov
v slovenskom kontexte,
ale o gréckokatolíkov,
ktorých aj dnes mnohí
na Slovensku nazývajú

Rusnákmi bez ohľadu na nacionálnu príslušnosť. Na prvom
mieste je tu totiž obradová
príslušnosť.
Do tohto kontextu istotne
treba zasadiť aj pomenovanie „ruský“.
Áno. Cirkevnoslovanský jazyk,
ktorý sa tu dlho používal, je veľmi často označovaný ako ruský.
Išlo nielen o samotné slová, ale
spôsob písania cyrilikou – teda
„ruským“ písmom. Dnes majú
Rusnáci vlastné písmo, ktorého
základom je cirkevná slovan-

čina. Pre svoju potrebu si však
vytvorili aj niekoľko vlastných
znakov, aby mohli písmom
vystihnúť jazykové zmeny,
ktoré má ich rodný jazyk oproti
bohoslužobnému jazyku.

Ktorý dialekt na Slovensku
by bol najbližší „ruskému“
jazyku v Srbsku?
Bola by to zmes zemplínskeho
a šarišského nárečia. Dokonca
môžem povedať, že ich jazyk
je oveľa čistejším nárečím než
u nás doma. Tu boli mnohé
slová prekryté slovenskými
ekvivalentmi. Tam som
sa mnohé pôvodné zemplínsko-šarišské slová
Водицова писня
znova naučil. Napríklad
aj tu kedysi typické sloВ Водици ше появела, о, Мария,
vo dziak bolo nahradené
Руски народ полюбела, алилуя
rímskokatolíckym ekvivalentom kantor, a tam
Радуйце ше, херувими,
sa zachovalo. Rovnaký
шпивайце, серафими,
pohľad je aj na osobu
радуйся, радуйся, Мариє
kňaza a jeho manželky
(panocec a panimatka),
В Керестуре при Водици, о, Мария,
kde práve napríklad ona
Дзє конопи були шати, алилуя
požíva oveľa vyšší štatút
než dnes u nás. Tento
Чудотворней Мати нашей, о, Мария,
pohľad
na rodinu kňaza
Руски народ писнї шпива, алилуя
si priniesli práve zo svoЗаблїсла у Водици, о, Мария,
jej pôvodnej domoviny.

Славиме ю зоз цалей души, алилуя
Ми ше, браца, шестри разом, о, Мария,
покланяйме пред образом, алилуя

Vedeli by ste si spomenúť na nejakú miestnu ľudovú pieseň?
Nemajú iné, len tie, kto-
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ré sa dajú počuť aj na Zemplíne
a Šariši. Napríklad Zalužické
poľo, Ja parobok z Kapušan,
A ja taka čarna... Dokonca si
zachovali aj miestne východoslovenské zemepisné názvy
a často ich používajú napríklad
na označenie miestnych ulíc.
A čo tak náboženskú pieseň?
Platí tu to isté. Časom však
vznikli aj nové náboženské
piesne.
Aký jazyk sa tam používa
v liturgii?
Bohoslužobným jazykom je cirkevná slovančina. V niektorých
obradoch, napr. sobáš, pohreb,
či pomazanie nemocných, sa
používa aj miestny jazyk Rusnákov. Toto dovolenie vladyku
však nepraktizuje každý.

Nového zákona, následne
s určitým časovým odstupom
boli preložené žalmy. Teraz sa
pripravuje preklad zvyšných
častí Starého zákona. Tomu
všetkému predchádzala aj u nás
známa ilustrovaná Biblia pre
mladých.
Tento rusnácky jazyk sa začal
používať v roku 2006 aj pri
čítaní evanjelia a apoštola počas
bohoslužby. Tieto texty neboli
prekladané zo slovenčiny, ale
z gréckej pôvodiny. Tu zohrali
veľkú úlohu františkáni Tadeáš
Vojnovič, Michal Ramač a Ján
Ramač.
Dokonca aj tu na východnom
Slovensku bol veľký záujem
o tento Nový zákon, a to aj
napriek tomu, že v ňom bola
použitá azbuka, a nie latinka.
Podobne veľký záujem prejavili

Руснаци, котри ше пред 250 роками приселєли до Бачкей,
пришли ту як грекокатолїци, припаднїки Мукачевского
владичевства. Кед 1750/51. року основана парохия y
Руским Керестуре, Руснаци грекокатолїки y Бачкей
припадли Калочскому римокатолїцкому владичеству.
(Rusnaci, kotri še pred 250 rokami priseleli do Bačkej, prišli tu
jak grekokatolici, pripadniky Mukačevskoho vladyčestva.
Ked 1750/51 roku osnovana parochija u Ruskym Keresture,
Rusnaci grekokatoliky u Bačkej pripadli Kaločskomu
rimokatolickomu vladyčestvu.)
ukážka rusnackoho jazyka
naši veriaci z okolia Michaloviec
aj o miestny modlitebník Mir
vsim.
Medzi najvýznamnejších súčasných publicistov v miestnej
rusnáckej komunite patrí istotne zakladateľ časopisu Dzvony
otec Roman Miz, ktorý je aj
autorom mnohých knižných
publikácií.

Nedávno sa mi dostalo
do rúk zvláštne vydanie Nového zákona.
Prvým činom samostatného
Apoštolského exarchátu v Srbsku a Čiernej Hore bol preklad

Aj v tamojších komunitách
dochádza k odkresťančovaniu a k asimilácii?
Tento jav je aj tam, ale nie v takej vysokej miere ako u nás. Aj
tu klesá pôrodnosť a dochádza
k zmiešaným manželstvám,
ktoré vedú k príklonu k srbskej
národnostnej i náboženskej komunite. Po vojne tu však došlo
k veľkej emigrácii aj celých ulíc
do Austrálie, Spojených štátov

a Kanady.
Čo sa týka napríklad náboženského života, ten je
u gréckokatolíkov omnoho
intenzívnejší než u Srbov. Srbi
milujú monastiery, ktorých je
tam naozaj veľké množstvo.
A práve vďaka nim tu funguje
tzv. zástupné modlenie namiesto veriacich. To však vedie
k prázdnym chrámom v dedinách i mestách. Zvláštnosťou je
značná náboženská vedomosť
o sviatkoch či miestnych svätých a zachovávanie pracovného
pokoja počas týchto sviatkov.
Spomínate si na niektoré tradičné zvyky, ktoré sú ešte živé
v miestnych komunitách?
Spomínam si predovšetkým
na koledovanie. Mnohé tradičné ľudové zvyky na Vianoce,
Luciu či Bohozjavenie. Svätenie
Paschy nie je u Srbov známe.
Naši tento zvyk zachovávajú
a dokonca mnohí Srbi im dávajú košíky s jedlom, aby im bolo
toto jedlo posvätené.
Zachovávajú sa tu aj niektoré typicky pohanské zvyky,
dokonca sa praktizujú aj pred
chrámom. Napríklad pálenie
vianočného stromu pred vstupom do chrámu, ktorý nazývajú
badňjak (Štedrý deň sa volá
badný dan).
Teraz ste sa vrátili do Košíc,
kde vypomáhate. Ktoré z tamojších zvykov ste si priniesli
do svojej rodiny?
Ide napríklad o oslovenia,
na ktoré som si zvykol. Ide
o kňaza, jeho manželku či
kantorov.
Chceli by ste sa do Srbska
niekedy vrátiť?
Aj keď v súčasnosti pôsobím
na Slovensku, som stále kňazom Apoštolského exarchátu
v Srbsku. Ak ma Boh povolá
späť, som stále pripravený. Momentálne ma však Božie kroky
priviedli do Košíc, kde vypomáham vo viacerých mestských
farnostiach.
za rozhovor ďakuje
Juraj Gradoš

kultúra

Projekt Východní svätí pre
súčasnosť
Tretí ročník výchovného
projektu, ktorého cieľom
je bližšie sa oboznámiť so
svätými a blahoslavenými východného obradu;
prehĺbiť východnú spiritualitu a posilniť povedomie
gréckokatolíka; prijať nové
vzory do svojho života
a prostredníctvom nich
formovať morálne čnosti,
bol v tomto školskom roku
zameraný na osobnosť, život a dielo bl. Vasiľa Hopka.
Súťažiaci materských,
základných a stredných
škôl alebo farností mohli
stvárniť a predstaviť tohto
blahoslaveného výtvarným
spôsobom, počítačovou
prezentáciou alebo ich
kombináciou. Metropolitné kolo prebehlo 10. júna
v Centre voľného času Bárka v Juskovej Voli, kde boli
vybrané víťazné práce pod
dohľadom poroty, ktorej
predsedal vladyka Milan
Chautur.
2. kategória (1. – 2. roč.
ZŠ): 1. Marcela Iľková, ZŠ
a MŠ Stakčínska Roztoka; 2.
Mária Voroňáková, ZŠ a MŠ
Stakčín; 3. Samuel Šelesták,
ZŠ Park Angelinum, Košice
3. kategória (3. – 4. roč.
ZŠ): 1. Mária Frišová, ZŠ
Havaj; 2. Vincent Pristáš, ZŠ
Gorkého, Trebišov; 3. Dávid
Kavečanský, ZŠ Tomášikova, Košice,
4. kategória (5. – 6. roč.
ZŠ): 1. Maroš Homza, CZŠ
sv. Juraja, Svidník; 2. Peter
Závacký, ZŠ a MŠ Havaj; 3.
Andrea Tokárová, CZŠ sv.
Juraja, Svidník
5. kategória (7. – 9. roč.
ZŠ): 1. Miriam Segľová, ZŠ
Májové námestie, Prešov;
2. Stanislava Jevičová, ZŠ
Laborecká, Humenné
Tatiana Cmoriaková
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Keď sa
povie otec 2
Otec nikdy nestráca šancu na krásny vzťah so svojimi deťmi. Len vo
vyššom veku ho to stojí viac úsilia a trpezlivosti.

V

období dospievania sa
vzťah otca a dieťaťa nemôže zúžiť na starostlivosť a usmerňovanie. Opäť je
nutná obeta času na budovanie
priateľstva. Priatelia spoločne čosi tvoria. Chlapci veľmi
radi spomínajú na „chlapské“
práce, ktoré robili so svojím
otcom. Na spoločné zvážanie
sena, majstrovanie v dielničke,
opravy auta, na radosť so spoločne vykonanej práce, ktorá je
„len pre chlapov“, na spoločnú
odmenu, keď s veselým smiechom pred domom popíjajú

limonádu z fľaše. „Pamätám si
rozhovor s istým otcom, ktorý
sa sťažoval na pohŕdavý tón,
akým sa na neho obracal jeho
osemnásťročný syn. ,Chcel
som sa priateľsky porozprávať so svojím synom ako muž
s mužom. On sa nechcel so
mnou rozprávať,’ hovoril s bolesťou. ,Začínal som rozhovor
rôznymi spôsobmi. Dlhší čas
som opakoval svoje pokusy.
Raz mi povedal do očí: ,Mal si
sa so mnou začať rozprávať,
keď som bol mladší.’ Tie slová
spôsobili otcovi bolesť, pretože

odhalili trpkú pravdu.“ (Józef
Augustyn)

Robím to, čo vidím
robiť môjho otca

Rodičia sú pre svoje deti vždy
staršími bratmi vo viere. Dieťa
ťažko prijíma pravdy viery, keď
to nie je prirodzené u rodičov. Dieťa musí byť svedkom
viery svojich rodičov. Mnohí
mladí ľudia, ktorí odchádzajú
z rodičovského domu, sa vrátia
k náboženskému životu a viere,
ktoré si uchovali v spomien-

kach a citoch z rodného domu.
Pre dieťa má veľký význam
viera otca. Vo väčšine rodín
dnes učí deti viere matka. Matka priúča modlitbám, matka sa
pripravuje s dieťaťom na náboženstvo, na vierouku pred
prijatím sviatostí. Do chrámu
a z chrámu ide matka s deťmi
popredu, otec za nimi, ak vôbec
ide. Matka ťažko vysvetľuje
dieťaťu, prečo sa ocko nemodlí, prečo ocko s nimi nechodí
do chrámu, prečo ocko zostáva
doma. Keď si otec udržiava odstup od náboženského života,
deti (keď dorastú) často vieru
chápu ako ženský fenomén.
Ak má byť viera našich detí
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pevná, viera a náboženský život
musia byť spoločné. Ak nebude
dieťa vidieť nad otcom autoritu
Boha, ťažko bude vo vyššom
veku uznávať autoritu otca.
Istý kňaz spomínal skúsenosť
zo svojej farnosti. Šestnásťročný syn kričal na svojho otca.
Otec sa bránil a povedal: „Syn
môj, teba neučili, že máš ctiť
otca svojho i matku svoju? Už
si zabudol?“ A syn s hnevom
odpovedal: „A ty si už dávno
zabudol na prvé Božie prikázanie: Ja som Pán, tvoj Boh.
Nebudeš mať okrem mňa iných
bohov, ktorým by si sa klaňal.“
A hádka pokračovala ďalej.
Veľmi živo si spomínam, ako
som v detstve videla svojho
otca modliť sa. Líhal si neskoro
večer pod ťarchou povinností
v práci, okolo domu, gazdovstva. My deti sme už spali.
Zrazu som sa zobudila. V tme,
za svetla malej nočnej lampy
sa mi ako malému štvorročnému dievčatku naskytol úžasný
pohľad. Môj otec kľačal pri
posteli a modlil sa. Ten otec,
ktorého som považovala za najsilnejšieho a najmocnejšieho
človeka na svete. Človeka, ktorý
vydáva rozkazy a všetko môže.
Ten človek kľačal a modlil sa.
Zrazu som pocítila, že je niekto
mocnejší ako môj otec, niekto
dôležitejší, ktorého autoritu
a moc uznáva aj môj dovtedy
„všemohúci“ ocko. Tento zážitok bol dôležitým momentom

mojej viery.
Otcova nábožnosť je pre
syna veľkým darom. „Po smrti
matky a môjho staršieho brata,“
spomínal pápež Ján Pavol II.,
„ sme zostali s otcom sami
dvaja. Každodenne som mohol
pozorovať jeho život, ktorý bol
veľmi tvrdý. Povolaním bol
vojak a keď ovdovel, jeho život
sa stal ešte väčšmi životom
nepretržitej modlitby. Neraz
sa stávalo, že som sa v noci
zobudil a našiel som svojho
otca na kolenách tak, ako som
ho vždy videl na kolenách vo
farskom kostole.“
Kráľ Šalamún, vzor múdrosti, zozbieral svoje myšlienky
do Knihy prísloví. Ako veľký
pozorovateľ ľudskej povahy
pochopil, že charakter človeka
sa formuje už v prvých rokoch
života dieťaťa, preto venoval
mnoho zo svojich prísloví
na poučenie svojim deťom.
„Základom poznania je bázeň
pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
Počúvaj, syn môj, napomínanie
svojho otca a neopúšťaj naučenie svojej matere, bo krášlia
tvoju hlavu vencom ľúbezným
a tvoju šiju (zlatým) náhrdelníkom.“ (Prís 1, 7 – 9)

Povolanie k životu

Sme povolaní dávať život, prijať
ho ako Boží dar, chrániť ho
a deliť sa oň s ostatnými. Ot-

covstvo i materstvo je delenie
sa o svoj život. Delenie sa o čas,
svoje predstavy, o svoje sny,
radosti i starosti života. Už nič
nie je o mne, všetko je o nás.
Deti túžia mať účasť na živote
otca. Koľko otázok sa začína
slovom ocko! Nič krajšie ako
rodina nik nevymyslel. Ako
fungujúca a milujúca rodina,
kde človek nachádza odpočinok, radosť, pokoj, ponaučenie
i povzbudenie, prijatie za každých okolností.
Radosť zo života neprichádza automaticky. Nestačí
sa narodiť a už sa tešíme zo
života. Koľko trápenia zažívajú už deti! Radosť zo života
je ovocím námahy. Námahy
rodičov ako manželov, rodičov,
vychovávateľov. Ak otec zažije
radosť zo svojho otcovstva,
matka zo svojho materstva,
obaja zo svojho rodičovstva,
deti zažijú radosť zo svojho
života. Kde však nabrať z tejto
radosti z povolania? Kde sa jej
máme naučiť? Zväčša cítime
ťarchu povinností a námahy.
Ten, ktorý je Život, dáva radosť
zo života. Ježiš Kristus prišiel
na svet, aby sme mali radosť
a aby naša radosť bola úplná.
Koľkým mladým ľuďom sa
nechce žiť! Koľko samovrážd,
pokusov o ne, koľko slov a nešťastných prianí vychádza z úst
mladých ľudí, že sa im nechce
žiť! Naša spoločnosť podceňuje
a zmenšuje hodnotu ľudského

života už od počatia. Zvláštnou
úlohou rodičov je naučiť deti
vážiť si život.
„K životu nedostaneme
návod na použitie, preto máme
otcov.“ (H. Jackson Brown)
„Podstatou otcovstva a materstva je vydávanie svedectva
o tom, že ľudský život predstavuje najväčšiu hodnotu
na zemi. Zdroj života dieťaťa
je láska rodičov. Dieťa sa učí
prežívať radosť zo života, keď
má účasť na radosti zo života
svojich rodičov. Kým totiž samo
objaví radosť zo života, čerpá
ju zo životnej radosti rodičov.“
(Hugues Dollié)
Otcovia kopírujú vzor
otcovstva po svojom otcovi, je
to dedičstvo otcovstva. Dbajme na to, aby dedili otcovstvo,
ktoré dáva život. Lebo „deti si
otca pamätajú inak než ostatní
ľudia. Cenia si maličkosti, hlúposti – dotyk jeho dlaní, tvar
jeho nechtov, plešinku na hlave, vrásky okolo očí, jeho kostnaté nohy – nesmierne vzácne
spomienky“ (Pam Brownová).
Otcovia a matky, vychovávajme v rodinách svoje deti tak,
aby mali charakter Božieho
dieťaťa po celý život. Veď aj
Kniha prísloví hovorí: „Navykaj chlapca na životnú dráhu,
ktorej sa mu treba pridŕžať,
a neodchýli sa od nej ani v starobe“ (Prís 22, 6). n
Andrea Vaľková
ilustračná snímka: SXC.hu

varovanie

Útočné zbrane 4: Svedectvo

V

minulej časti sme hovorili o zbrani
ohlasovania. S ohlasovaním je veľmi
úzko spojená ďalšia zbraň duchovného
boja – svedectvo. V ohlasovaní sa zvestujú
Božie pravdy a princípy, ak ich prijímame,
uvoľňuje sa v našich životoch Božia moc.
Svedectvo je úzko spojené s osobnou
skúsenosťou s Ježišom a Božím slovom.
Svedectvom hovoríme, ako sa nás Boh dotkol a čo s nami urobil. Nemáme problém
svedčiť ostatným, čo sme zažili na dovolenke, v obchode alebo v škole. Potrebujeme
sa naučiť otvoriť ústa a nebáť sa hovoriť
o tom, čo Ježiš urobil v mojom živote. Ako
ma uzdravil, ako odpovedal na moju mod-

litbu, ako vyriešil problém, ktorý ma ťažil,
ako ku mne prehovoril...
Svedectvo sa týka nielen slova, ale aj
celého života. Svedčiť môžeme radosťou,
pozornosťou, nádejou, láskou, odvahou,
ktoré vychádzajú z osobného poznania
Ježiša.
Skúsenosť s Ježišom otvára moje ústa.
Nemôžem nehovoriť o tom, ako som ho
stretol. Preto je nevyhnutné osobne poznať
Pána. Nie informácie o Ježišovi, nie vysokú
teológiu a odborné výrazy, ale poznať
Ježiša. Ak si ho ešte nestretol, je najvyšší
čas, aby si mu povedal, že sa s ním chceš
stretnúť, že ho chceš spoznať. Povedz mu

to.
Svedectvo spôsobuje to, že ďalších ľudí
získavam pre Ježiša a vyvyšujem jeho
meno. Táto stratégia rozbíja moc diabla vo
svete.
V 12. kapitole (10 – 11) Zjavenia apoštola
Jána sa píše: „A počul som mohutný hlas
volať v nebi: ,Teraz nastala spása, moc
a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho
Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca
našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou
žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad
ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo
svojho svedectva.‘“
Damián Saraka
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Animaškola 5

Juskova Voľa: Služba v spoločenstve

Stretká podľa vekovej
kategórie (6)
Vek 17 – 21
(adolescencia)
Praktická metodika
TÉMA: Kto som?

CIEĽ: Prostredníctvom
priblíženia si sviatosti krstu si
uvedomiť, že patrím do spoločenstva kresťanov. Vysvetlením
jednotlivých úkonov krstu dosiahnuť hlbšie poznanie toho,
čo znamená byť kresťanom.
POMÔCKY: Sväté písmo,
krstná košieľka (ktorú donesie
animátor), papier so súradnicami, zemiak, farba
PRIEBEH:
Úvodná modlitba
Človek vo svojom živote
vystupuje v mnohých tzv.
sociálnych rolách a v súvislosti s nimi sa od neho očakáva
určitý spôsob správania. Napr.
ja som žena, dcéra, priateľka,
animátorka, nezamestnaná...
Ako od ženy alebo ako od dcéry
atď. sa odo mňa očakáva určité
správanie.
Skúste vymenovať svoje roly
v živote.
Aj v oblasti viery (vyznania,
náboženstva) existujú isté roly:
veriaci, neveriaci, kresťan,
nekresťan (iné vyznanie).

My sme kresťania.
Dialóg
Kto je podľa vás kresťan?
1. Kedy som sa stal kresťanom?
(Existuje presný dátum, pre
každého človeka iný.)
2. Tu môže animátor použiť krstnú košieľku ako pomôcku.
3. Každý už pravdepodobne bol
na krste. Pokúste sa opísať, čo
sa tam deje.
Sviatosť krstu obsahuje
množstvo nádherných obradov, úkonov, modlitieb. Všetky
v sebe nesú určitý symbol.
Keďže si na vlastný krst nepamätáme, priblížime si najzákladnejšie z nich:
• Pri krste dochádza k viacnásobnému zriekaniu sa satana
a k viacnásobnému vyhláseniu o zjednotení sa s Kristom,
resp. o pridaní sa ku Kristovi.
K tejto časti patrí aj vyznanie
viery. V mene dieťaťa hovoria
a konajú krstní rodičia. Ich
úlohou je zaručiť výchovu dieťaťa vo viere, preto
krstným rodičom nemôže
byť hocikto, ale iba zbožný
a spoľahlivý kresťan.
• Pomazanie olejom na viacerých častiach tela. Je to
modlitba, ktorú sprevádzajú gestá. Kňaz maže čelo
a prosí, aby krstenec dokázal

pochopiť a prijať tajomstvá
Kristovej viery, hrudník – aby
miloval Boha nadovšetko
a blížneho ako seba samého,
plecia – aby ochotne bral
na seba Kristovo jarmo, uši
– aby počúval hlas evanjelia,
ruky – aby konal spravodlivo,
nohy – aby kráčal v šľapajach
Kristových prikázaní.
• Samotný úkon krstu (z gr.
baptisma = ponorenie).
Ponorenie sa koná trikrát
na znak troch božských osôb.
Sprevádzajú ho slová: „Krstí
sa Boží služobník (služobnica) – meno – v mene Otca
i Syna, i Svätého Ducha.
Amen.“ Zmýva hriechy, ale
znamená tiež smrť starého
človeka a zrod nového.
• „Oblieka sa Božia služobníčka – meno – do rúcha
spravodlivosti v mene Otca
i Syna, i Svätého Ducha.
Amen.“ Biele rúcho symbolizuje nevinnosť (bezhriešnosť), ktorú daný človek prostredníctvom krstu z Božej
milosti nadobúda. Pripomína
žiarivú čistotu, slávu, svetlo
a jas samého Krista, ktorému
sa má kresťan neprestajne
pripodobňovať.
• Odovzdanie zapálenej sviece
– kňaz ju odovzdáva krstným
rodičom. „Prijmi túto horiacu
sviecu a po celý život sa usiluj

o svoje prežiarenie svetlom
viery a dobrých skutkov, aby
si mohol, keď príde Pán,
radostne mu vyjsť v ústrety
so všetkými svätými, bez
prekážok vstúpiť do paláca
jeho nebeskej slávy a kraľovať
s ním na nekonečné veky.
Amen.“
• Krstom sme plne zasvätení
do božského života a celkom
začlenení do Kristovej Cirkvi.
• Podľa viacerých duchovných
otcov sme napriek hriechu
neprestali byť Božím obrazom, lebo sme nestratili
rozum ani vôľu, ale prišli sme
o podobnosť Kristovi. Práve
tú by sme mali znova získať,
chrániť a rozvíjať.
→ kresťan – zo slova Kristus;
byť kresťanom – byť Kristovým
Aktivita
Čo nám hovorí Boh vo Svätom písme na otázku, kto som
ako kresťan?
Účastníci dostanú lístky so
súradnicami: Mt 5, 13; Mt 5, 14;
Jn 15, 16; Rim 6, 18; Rim 8, 17;
1 Kor 3, 16; 1 Kor 12, 27; Ef 2, 6;
Ef 2, 10; Ef 4, 24; Kol 3, 3; Kol 3,
12; 1 Sol 5, 5; Hebr 3, 14; 1 Pt 2,
9 − 10
Jeden citát si vybrať prečítať,
zvyšok doma za domácu úlohu.
Aktivita
Ryba (z gr. ICHTHYS – začiatočné písmená slov v preklade:
Ježiš Kristus, Boží Syn, Spasiteľ). Preto je ryba symbolom
kresťanov a krstu. Môžeme
vyrezať do zemiakov rybu,
namočiť ju do farby a otlačiť
na ruku ako znak toho, že som
kresťan.
Záverečná modlitba
Poďakovanie za dar byť kresťanom. n
spracovala
Dominika Komišaková
(podľa Metodika – Mária
Zorvanová, rod. Mlatičeková)
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Nezabudnem naňho
N
enápadný skromný hrob
s textom Imrich Jesenský a manželka na Cintoríne Rozália v Košiciach. Bez
dátumov. Akoby chcel povedať,
že pre nich nie je podstatný čas,
pretože žijú vo večnosti.
Otca Imricha Jesenského som poznal ako chlapec
z našej filiálnej obce Kalša.
Vždy na mňa pôsobil dojmom
skromnosti a dobrosrdečnosti.
Aj keď posledné roky boli preň
veľkým krížom, na jeho tvári
nikdy nebolo poznať bolesť,
z jeho úst nebolo počuť slovo
sťažovania sa. 29. júna tohto
roka uplynulo 30 rokov od jeho
odchodu do večnosti. Bol to
vzácny človek.
Po kňazskej vysviacke pôsobil
do roku 1946 vo farnosti Ruská
Poruba, potom v Brusnici.
V ťažkých časoch chystanej
pravoslavizácie chodievali
za ním príslušníci ŠtB skoro
každý týždeň, niekoľkokrát
ho predvolali na Krajský úrad
do Prešova. Štátnym orgánom
sa začal vyhýbať. Darilo sa
mu ukrývať sa asi 4 mesiace,
potom ho zatkli. Spoluprácu

s ŠtB nepodpísal, preto
bola rodina vysťahovaná
do obce Rudník v okrese
Vrchlabí. V roku 1958 sa
vrátili do Košíc. Tu ho zastihli udalosti Pražskej jari.
Pri obnove Gréckokatolíckej cirkvi sa najprv vrátil
do Brusnice. V rokoch
1977 – 1981 bola vo filiálnej
obci Kalša napätá situácia v medziobradových
vzťahoch. V tomto období
si veľa vytrpel. Práve sem
spadá i jeho osudové
ochorenie: zhubný nádor.
Pamätám si z tohto obdobia situáciu, keď v sakristii
v rozhovore s kostolníčkou
Máriou Tóthovou povedal, že ho čakajú ožiare.
Mal som vtedy 10 – 11 rokov
a nevedel som, čo sa za týmito
slovami skrýva. Dnes viem, že
si bol pravdepodobne vedomý
blízkeho odchodu na večnosť.
Starší si iste budú pamätať jeho
poslednú liturgiu. Po veľkom
vchode sa otočil a povedal:
„Milí moji, ja už nevládzem.
Mám strašné bolesti.“ Liturgiu
nedokončil. Odišiel. A viac sa

nevrátil. Nechce sa ani veriť,
že toľko času ubehlo od smrti
tohto tichého, nenápadného
a vzácneho kňaza. Prečo ho
spomínam? Aj on mal podiel
na mojom kňazskom povolaní.
Bol tichým, nekonfliktným,
nenápadným človekom s veľkou
trpezlivosťou, s milým slovom
a jemným úsmevom. Na kázňach nás oslovoval „drahí

v Kristu“. Vzor človeka,
muža, kňaza. Jeho pozemský život bol požehnaním
pre tých, ktorí ho poznali
a stretávali. Veľmi rád
na neho spomínam. Raz
za čas postojím nad jeho
hrobom v tichu, zamyslení a modlitbe. S vďakou
Bohu zaň.
Hádam najkrajšie
svedectvo o ňom podáva
z vojnových čias sovietsky
parašutista Šarmajev:
„Ležal som dlho a bol som
veľmi slabý. Ľudia ma
však neopustili, starali sa
o všetko, čo som potreboval. Denne ku mne
prichádzal farár z Poruby
a ruky mal plné darov.
Prinášal tu jablká, tu orechy, tu
mlieko. Nikdy na mňa nezabúdal. Bdel nad mojím životom
a bezpečím. Dával pozor, aby
ma nenašli Nemci. Vyzvedal, či
mi nehrozí v dedine nebezpečenstvo, a keď sa zdalo, že môžu
prísť Nemci, vlastnými rukami
ma vynášal do lesa... Nikdy nezabudnem na tohto farára.“ n
František Takáč

slovo o biblii

... spravodliví ňou vchádzajú. (Ž 118, 20)

B

rána je vstupný prvok umožňujúci priechod do vnútra uzatvoreného priestoru (do hradu, dvora, pevnosti, mesta).
Oddeľuje nebezpečný „vonkajší“ a relatívne
bezpečný „vnútorný“ svet.
Vo východných mestách boli brány dôležité z hľadiska obrany. Najohrozenejším
strategickým miestom boli vstupy, preto sa
budovali dômyselné zabezpečovacie systémy. Vráta brán obíjali plechom, vybavovali
medenými závorami a stužovali kovovými
pásmi. Brány, ktoré neboli železné, boli
v nebezpečenstve, že ich nepriateľ podpáli.
Brány boli bedlivo strážené, v noci uzatvárané a zatarasované. Bývali chránené
pevnou vežou. Na veži stála hliadka, ktorá
varovala obyvateľov pred požiarom alebo
útokom. Brány mali povereného strážcu či
vrátnika. Bol vyberaný z dôveryhodných
občanov. Mal právomoc niektorých cestu-

júcich (napr. žobrákov, neviestky) bránou
nevpustiť.
V bráne sa konal súd, trhy, uzatvárali
sa obchodné zmluvy. Sústreďoval sa tu
spoločenský život mesta a prijímali návštevy. V bráne smeli zasadať len významní
členovia obce.
Za meniacich sa politických či náboženských situácií sa menili aj názvy brán. Mená
bránam sa dávali aj podľa kmeňov a rodov
Izraela, napr. Benjaminská, Efrajimská.
V Nehemiášovi čítame napr. o Južnej, Hnojnej, Ovčej, Starej, Vodnej bráne.
Brána bola tiež posvätným miestom,
kde sa zriaďovali svätyne, oltáre, pohanské
„výsosti“ a kde sa konali obety (porov. Ez
46, 1 – 3).
Boli spravidla prvým objektom, ktorý
cestujúci vstupujúci uvidel. Mali reprezentatívny charakter. Bývali bohato zdobené

a opatrované nápisom zo Zákona.
Vo Svätom písme brána nadobúda aj
symbolický význam. Znamená vstup
do krytého priestoru, vládnu či tajuplnú
moc, napr. brány pekiel, ktoré nepremôžu
Cirkev (porov. Mt 16, 18). Obrad prekročenia brány symbolizoval prechod z jedného
životného obdobia do nasledujúceho. Otvorená brána umožňuje priechod, vchádzanie
a vychádzanie, a dovoľuje slobodný pohyb:
vyjadruje prijímanie, ponúknutú možnosť.
Ak je zatvorená, znemožňuje priechod:
chráni alebo vyjadruje odmietnutie. Ponúka možnosť výberu. Brána môže označovať
miesto vnútri človeka, miesto preosiatia
a dôležitého duchovného rozlišovania,
svedomím stráženú hranicu, ktorá bráni,
chráni a umožňuje bezpečný príchod a východ, aby do duše nevstúpil nepriateľ.
Marica Kipikašová
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Posledné riešenie
S
lnko konečne prerušilo
týždne dažďov a búrok. Až teraz sa pre Viki
začali ozajstné prázdniny.
Tie, na ktoré sa tešila celý rok.
Odkedy pred dvomi rokmi
prišla na strednú školu, jej život
sa zmenil. V triede bola drvivá
väčšina chlapcov, a teda aj celé
ovzdušie bolo dosť drsné. Vulgarizmy a sexuálne návrhy boli
na dennom poriadku. Iba dvaja
chalani boli iní. Nenadávali
a správali sa akosi utiahnuto.
Rýchlo prijala mienku väčšiny,
že sú homosexuáli.
Toto leto si naplánovala
poriadny žúr. Rozhodla sa
vyskúšať všetko, čo svet ponúka.
Veď je mladá a zároveň dospelá. Rodičia jej nemajú čo
dohovárať. Je to predsa jej život.
Rýchlo ešte naposledy obtelefonovala kamarátov a zbalila
si veci. O hodinu stálo pred
ich domom auto, do ktorého
narýchlo nastúpila. Rodičom
nechala stručný odkaz: Išla som
k vode. Keď tento odkaz rodičia
prečítali, pochopili, že sa musia
pripraviť na všetko. Už dva
roky sa snažili zvrátiť pubertálne správanie svojej dcéry, no
nepomohlo nič – ani krik, ani
prosba. Lekári, rodina i kňaz
zlyhali. Dcéra sa rozhodla bojkotovať akúkoľvek ich snahu.

Zostalo im jediné – modliť sa.
Za ňu, aby ju Boh ochraňoval,
i za seba, aby mali toľko lásky
a sily, koľko budú potrebovať
pri zvládaní jej správania.
Hudobný festival ponúkal
miesto, kde si mohla vyskúšať všetko podľa svojej vôle.
Skúsila marihuanu a aj napriek
prvotnej nevoľnosti sa rozhodla
pokus opakovať. Ani nevedela,
čo vlastne robí.
Tak išiel deň za dňom. Zrazu
večerný frmol, zmes hudby
a vreskotu preťala siréna.
Polícia. Viki spolu so svojimi
kamošmi skončila na polícii
s obvinením z drogovej činnosti. Zrazu sa prebrala. Uvedomila
si, že sa z toho tak ľahko nevykrúti. Zavolala domov. Vedela,
že toto je miesto jej istoty, hoci
z neho stále túžila vypadnúť
do sveta. V cele si spomínala
sa časy, keď bola mladšia.
Ako chodila spolu s rodičmi
na výlety i do chrámu. Dokonca
chcela aj miništrovať, no dievčatá nesmeli. Pri spomienkach
na otca a mamu jej oči skropili
slzy. Plakala.
Po týždňoch právnických
ťahaníc sa nakoniec dohodla
s prokurátorom na vine a treste.
Uznala si svoju chybu a súhlasila s trojročnou podmienkou
a verejnoprospešnými prácami.

Mala čistiť ulice a trávniky
v blízkosti krčiem a detských
ihrísk.
Jedno sobotné septembrové
ráno, keď sa vybrala konať túto
prácu, našla jedného zo svojich
tichých spolužiakov ležať opitého a zbitého pod lavičkou pri
jednom pohostinstve. Najprv
ho chcela nechať tak, nakoniec
sa však rozhodla pomôcť mu.
Zdvihla ho a vo vrecku našla
občiansky preukaz. Potom
mu pomohla dostať sa domov.
Tam ale nikto nebol a bála sa
ho nechať samého. Uložila ho
do postele a vymyla mu rany.
Prelepila ich rýchloobväzom
a išla navariť kávu, aby ho prešla
opitosť.
Stále sa ho pýtala, prečo to
urobil. Nakoniec jej opitým
hlasom odpovedal: „Aj ja som
chcel byť ako vy. Už som nech-

cel počúvať o sebe vaše klamstvá, chcel som patriť k vám.
Nechcel som byť sám.“
Vtedy pochopila, že sa mu
stalo presne to, čo jej. Priebeh
i koniec bol iný, no podstata rovnaká. Keď sa prebral
a vytriezvel, zobrala ho k nim
domov. Cestou mu porozprávala svoj príbeh i to, že pochopila,
ako vlastne ublížila sebe i svojej
rodine. Nechápal, no šiel s ňou.
Doma ich prijal jej otec, ktorý
sa ukázal byť pri ňom rovnako
dobrým poslucháčom a radcom
ako v prípade svojej dcéry. Viki
iba s obdivom sledovala tento
rozhovor a nechápavo hľadala
odpoveď na jednoduchú otázku − odkiaľ má otec toľko sily
a lásky, že toto všetko dokáže
robiť. n
Jeremy
ilustračná snímka: sxc.hu

Božie horizonty
Vždy som mala rada hory. Hovoria o Božej veľkosti a kráse.
Ale nížiny? Široko ďaleko nič.
Stále to isté. Rovina a stále len
rovina. Nemyslela som si, že
zmením názor. Cesta autobusom bola príjemná. Kniha
v ruke, v ušiach slúchadlá
s hudbou. Medzi stránkami

som pozrela von. Žiadne veľké
úvahy. Len príjemný pocit.
Nebo bolo nádherné. Mraky,
farby, slnečné lúče. Boh je
krásny. A tu som pochopila.
Hory mi vravia o Božej veľkosti. Ale pri nížinách vidno väčší
kus neba.
Valéria Juríčková
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V sile tvojho Kríža
Keď sa mi niekedy stane, že sa ocitnem v prostredí, kde je náš
byzantsko-slovanský obrad neznámy, a keď príde reč na to,
k akému obradu patrím, neraz počujem konštatovanie:
„Á, to ste vy, čo sa toľko žehnáte“. Vtedy mi ostáva iba
s hrdosťou povedať: „Áno, to sme my.“

K

aždý, kto náš obrad
pozná trocha bližšie, vie,
že sa v ňom životodarnému Pánovmu krížu prejavuje
veľká úcta. Svedčí o tom aj tá
skutočnosť, že okrem sviatku
Povýšenia životodarného Kríža
v Jeruzaleme (14. septembra)
a pamiatky Vynesenia úctyhodných driev v Konštantínopole (1.
augusta) sú úcte Pánovho kríža
venované až dva dni v týždni
(streda a piatok). Kríž je stále
položený na prestole vedľa evanjeliára a stojí na vrchole
každého ikonostasu ako na Golgote. Ak k tomu pripočítame už
spomínaný často robený znak
kríža počas modlitieb, dôležitosť, aká sa pripisuje Pánovmu
krížu v našom obrade, je naozaj
nepopierateľná. Mám však
trocha strach. Obávam sa, aby
našou nepozornosťou či formalizmom nebol vyprázdnený
Kristov kríž (porov. 1 Kor 1, 17).
Ak si všimneme, kto a ako
robí na sebe znak kríža, nie
vždy je to ozajstný znak kríža.
Niekedy sú to skôr karikatúry.
A nie je to na smiech. Veď znak
kríža je verejným vyjadrením

mojej viery. Dalo by sa povedať:
Prežehnaj sa a ja ti poviem, ako
veríš. Prečo nám to nemôže byť
jedno? Lebo s krížom je spojená
sila. Ak vyprázdnime Kristov
kríž, nebudeme cítiť jeho silu.
Mnohí poznajú ruský film
Ostrov, natočený pred niekoľkými rokmi. Otec Anatolij žije
na vzdialenom ostrove v Rusku
v domnienke, že počas druhej
svetovej vojny zabil svojho
nadriadeného, za čo teraz robí
pokánie. Po dlhých rokoch jeho
bývalý nadriadený prichádza
na onen pustý ostrov so svojou
dcérou, ktorá je posadnutá zlým
duchom. Otec Anatolij ju odvádza na pusté miesto, dôstojne
a s veľkou úctou robí na sebe
znak kríža a začína sa modliť:
„Nech povstane Boh a stratia
sa jeho nepriatelia, nech spred
jeho tváre utekajú tí, čo ho
nenávidia. Ako sa dym rozplýva,
tak ich rozháňaš, ako sa vosk
roztápa v žiari ohňa. Tak nech
zhynú bezbožníci pred Božou
tvárou, tak nech zhynú zlí
duchovia pred tvárou tých, čo
milujú Boha a žehnajú sa svätým krížom. Tí v radosti volajú:

Raduj sa, prečestný a životodarný kríž Pánov, čo zaháňaš zlých
duchov silou na tebe ukrižovaného nášho Pána, Ježiša Krista,
ktorý zostúpil k zosnulým,
premohol moc diabla a daroval
nám teba, jeho úctyhodný kríž
na odohnanie každého nepriateľa. Ó, vznešený Pánov kríž,
pomáhaj mi so svätou Bohorodičkou a so všetkými svätými
na veky. Amen.“ Počas tejto
modlitby sa posadnutá Nasťa
zvíja na snehu akoby v kŕčoch,
až napokon ostáva nehybne
ležať. Je oslobodená a otec Anatolij ju odovzdáva jej otcovi.
Kríž nás obklopuje z každej
strany v rôznych podobách.
Ale kým je vnímaný iba ako
amulet či módny doplnok, je
vyprázdnený. Nebude mať silu.
Lebo jeho silou je ten, ktorý je
na ňom ukrižovaný. Ak sa však
s Ukrižovaným v živote nepočíta, potom sa hlásia o slovo
iné sily, tie temné. Slovo kríž sa
v slovníku moderného človeka
buď nevyskytuje vôbec, alebo
sa spomína iba v negatívnom
zmysle, napr. ten človek je
môj kríž, tá choroba je môj

kríž a pod. Liturgické texty
na oslavu Pánovho kríža sú
však maximálne pozitívne. Kríž
je v nich vnímaný ako ozdoba
Cirkvi, sila putujúcich, ochrana
pred démonmi, záruka víťazstva a pod. Sv. Ján Zlatoústy
v jednej zo svojich homílií takto
pozdravuje životodarné drevo:
„Raduj sa, kríž, úľava chorých
a potecha tých, čo sú pokúšaní!
Raduj sa, kríž, nepremožiteľná
zbraň bojujúcich a pozdvihnutie padajúcich! Raduj sa, kríž,
koruna panien a čistota vdov!
Raduj sa, kríž, sloboda pre otrokov a pokoj zomierajúcich!“
V záplave problémov súčasnej
doby vyhľadávame odborníkov, naslovovzatých expertov,
od ktorých očakávame pomoc,
radu i riešenie našich ťažkostí.
Nezabúdajme pritom, že Pánov
kríž je tiež riešenie mnohých
ťažkostí, ako to vyjadruje aj
liturgia nášho obradu. Dovoľme mu prejaviť jeho moc. My,
o ktorých iní vravia, že to sú tí,
čo sa toľko žehnajú. n
Marko Durlák

zo života svätých

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec

V

avrinec bol jedným zo siedmich diakonov Rímskej cirkvi. Spravoval cirkevný
majetok a staral sa o rozdeľovanie milodarov pre nemajetných a chudobných. Za cisára Valeriána nastalo veľké prenasledovanie.
Boli zavraždení mnohí kresťania spolu so
svojimi biskupmi, kňazmi a diakonmi.
V tom čase bolo v Ríme veľmi veľa
chudobných, vdov a sirôt, ktorých Vavrinec s láskou podporoval a rozdeľoval im
z cirkevného majetku milodary na ich
obživu. Prefekt mesta si myslel, že kresťania majú veľké sklady a v nich obrovské

poklady, striebro a zlato, a tak poslal poslov
k Vavrincovi so slovami: „Vy kresťania sa
často sťažujete, že my s vami hrubo zaobchádzame. Ja sa len informujem, čo sa vás
týka. Donieslo sa mi, že vaši kňazi obetujú
v zlatých nádobách a pri obetách horia
sviece v zlatých svietnikoch. Cisár by to potreboval na udržanie svojho vojska. A bolo
my tiež povedané, že podľa vášho učenia,
čo je cisárovo, máte odovzdať cisárovi. Váš
Boh nedoniesol na svet zlato, ale slovo.
Odovzdajte teda zlato a striebro nám a vy sa
obohacujte naďalej slovami“.

Na to Vavrinec bez znepokojenia odpovedal: „Cirkev je naozaj bohatá, imperátor
nemá zďaleka také poklady, aké má Cirkev.
Ukážem ti z nich veľmi hodnotnú časť, ak
mi dopraješ čas.“ Dostal tri dni, počas ktorých po celom Ríme zhromažďoval na jedno miesto chorých, mrzákov, chudobných,
siroty, vdovy, a tých potom ukázal prefektovi, ako sľúbil. Keď ich prefekt zbadal, osopil
sa na Vavrinca, čo to má znamenať. On mu
odpovedal: „Čo? Tebe sa to nepáči? Toto je
skutočný poklad Cirkvi!“
Jozef Gača
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PONDELOK 1. august

časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

Vynesenie svätého Kríža. Makabejskí
mučeníci

ŠTVRTOK 4. august

Čítania: 1 Kor 9, 13 – 18, zač. 142; Mt 16, 1 –
6, zač. 65 (rad.); 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn
19, 6 – 11. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35, zač. 60
(Krížu); Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 10,
32 – 36. 11, 1, zač. 38 (mučeníkom)

Siedmi mladíci z Efezu

Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. (Mt 16, 4)

(Mt 16, 24)

Vieme predpovedať počasie na týždne dopredu, pozorovať hviezdy, lietať do vesmíru,
výdobytkami techniky si uľahčujeme život...
Prečo potom nevieme spoznať svojho vlastného Otca, prečo nespoznáme Emanuela
– Boha medzi nami!? Zlé a cudzoložné
pokolenie nemá klásť Bohu podmienky, ale
v pokání hľadať čistotu srdca a jeho tvár.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Krížu. (HS: 159; PZ:
114; HP: 114)

Čítania: 1 Kor 10, 28 – 11, 7, zač. 147; Mt 16,
24 – 28, zač. 69

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám
seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
„Ja sám, ja sám,“ kričí dieťa. Koľkokrát sú
naše predstavy detinské, my sami vieme,
čo je dobré, ako by to všetko malo vyzerať
a ako sa to má zariadiť. No Otec je múdrejší, pozná ho iba Syn, a preto najmúdrejšia
rada je: stratiť svoje životné predstavy,
vziať svoj život i s jeho bolesťami, hľadieť
na Ježiša a ísť za ním. Je to cesta zisku
a osohu, a končí sa v sláve s Otcom a nebeskými anjelmi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

UTOROK 2. august

PIATOK 5. august

Prenesenie ostatkov prvomučeníka
Štefana

Mučeník Eusignios

Čítania: 1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 16, 6
– 12, zač. 66 (rad.); Sk 6, 8 – 7, 5. 7, 47 – 60,
zač. 17; Mt 21, 33 – 42, zač. 87 (sv.)

Maloverní. (Mt 16, 8)
Ježiš učeníkom dokázal, že je pánom sveta
a našich potrieb. Žiada preto od nich dôveru a v oslobodení sa od pozemských starostí hľadať vyššie veci. A mne nedal poznanie
svojej moci?! Uvažuj o veľkých dielach,
ktoré pre teba urobil, maloverný, a hľadaj
Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 3. august
Prepodobní Izák, Dalmat a Faust
Čítania: 1 Kor 10, 12 – 22, zač. 145; Mt 16,
20 – 24, zač. 68

Od tej chvíle začal Ježiš vyjavovať, že ho
zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. (Mt 16, 21)
Koľkokrát sme nespokojní a všetko chceme
usmerniť: politiku, šport, šéfa, ľudí okolo
nás! Sme nespokojní aj s Božou prozreteľnosťou, ktorá mala náš život zariadiť inak.
Choď mi z cesty, satan, ktorý chceš rozkazovať Bohu!
Nechaj sa Kristom poučiť. Choď po osvedčenej ceste v zákryte milujúceho Ježiša
a nájdeš pokoj.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé

Čítania: 1 Kor 11, 8 – 22, zač. 148; Mt 17,
10 – 18, zač. 71

Priveďte ho sem ku mne. (Mt 17, 10)
Nevera a skazenosť sú odporné čistému.
Nevera a skazenosť sú príčinou mnohých,
ba všetkých utrpení človeka. Čo sa dá robiť
v bezútešnosti rozšírenej nevery, nedostatočnej viery a morálnej skazenosti? Prichádzať za Ježišom. Tak ako deti neomrzí
prichádzať k otcovi, aj my prichádzajme so
všetkou svojou biedou k Ježišovi.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz kondák
z predprazdenstva Premenenia Pána. Ostatné z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
404,159; PZ: 387, 114; HP: 418, 114)

SOBOTA 6. august
Premenenie Pána
Čítania: 2 Pt 1, 10 – 19, zač. 65; Mt 17, 1 – 9,
zač. 70

Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.
(Mt 17, 5)

Rozprávka: Múdry a dobrý princ, syn
mocného kráľa, sa rozhodol preobliecť
za chudáka a pomáhať ľuďom v kráľovstve.
Mnohých potešil svojou láskou, niektorí
však boli k nemu hrubí. Aké bolo prekvapenie, keď napokon zistili, že to bol princ!
Aj medzi nami je ukrytý Emanuel v eucharistickom chlebe, v ľuďoch, v hlase svedomia, vo vnuknutiach Ducha. Pôsobí cez

udalosti života. Ako sa správam k milovanému Synovi všemohúceho Boha?
Liturgia: Menlivé časti z Premenenia
Pána. Myrovanie. (HS: 405; PZ: 387; HP:
418)

NEDEĽA 7. august
Ôsma nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný mučeník Domécius
Čítania: 1 Kor 1, 10 – 18, zač. 124; Mt 14, 14
– 22, zač. 58 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Jn
15, 17 – 16, 2, zač. 52 (sv.)

Všetci sa nasýtili. (Mt 14, 20)
Takmer denne máme pred sebou problémy, ktoré sú nad naše sily. Nevládzem,
nestíham, som slabý, to sa nedá vydržať...
Aj vtedy pri rozmnožení chleba to bolo
takto. Na osamelom mieste mnohotisícový zástup: biedni, chorí, hladní... hotový
lazaret. Kto im má pomôcť? Ježiš a Dvanásti, navyše sami unavení a iba s troškou
jedla. A ešte sa aj zvečerieva. Učeníci cítia
potrebu priviesť Ježiša z nebeských výšin
do reality. Na jeho reakciu neprotestujú iba
kvôli láske a úcte, ktoré majú k nemu. „Vy
im dajte jesť.“ „My? Unavení, vyčerpaní,
hladní?“ A takto reagujeme aj my. Spoznávame ťarchy života a často padáme do melanchólie či zúfalstva. Ak potom počujeme
o nádeji evanjelia, myslíme si o tom svoje
a neveríme. Učme sa v pokore od Ježiša.
Najprv duch. Nemusím riešiť všetko hneď.
Na upokojenie si povedzme, že mnohokrát
nebudeme môcť pre neveru zainteresovaných nič urobiť. Silou apoštolov, hoci biednych, bol Ježiš. Ale toho máme pri sebe aj
teraz. Otvor oči, ty blažený čistého srdca,
veď iba tí uvidia Boha. A potom môžem aj
ja pozdvihnúť oči, srdce, svoje malé schopnosti i veľké problémy jemu na požehnanie.

| 23

slovo 16 | 2011

Božie požehnanie mení podstatu vecí.
A potom stačí v pokore konať... Všetci sa
nasýtili. Kiež by tak bolo i v mojom živote!

Čítania: 1 Kor 13, 4 – 14, 5, zač. 154; Mt 20,
1 – 16, zač. 80

Liturgia: 7. hlas. Evanjelium na utierni
ôsme. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, tropár z Premenenia,
Sláva kondák z hlasu, I teraz kondák
z Premenia. Prokimen, Aleluja a pričasten
z hlasu a z Premenenia. (HS: 150, 405; PZ:
104, 387; HP: 105, 418)

Koľkokrát si človek posťažuje na ťažkú
prácu! No dnešná realita nás učí, že nezamestnanosť je ešte horšia. Je ťažké „nebyť
najatý do vinice“, nežiť pre vyšší cieľ pri
dorábaní vína – lásky. Ak už sme vo vinici,
nezaháľajme obzerajúc sa po iných, lebo to
prináša mrzutosť. A mrzutosť kresťana je
ešte horšia ako prázdnota neveriacich. Ak
už soľ stratí chuť...

PONDELOK 8. august
Biskup Emilián Vyznávač
Čítania: 1 Kor 11, 31 – 12, 6, zač. 150; Mt 18,
1 – 11, zač. 74

Choďte aj vy do mojej vinice. (Mt 20, 4.7)

Liturgia: Menlivé časti ako 8. augusta.
(HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

Kto prijme jedno dieťa v mojom mene,
mňa prijíma. (Mt 18, 5)

ŠTVRTOK 11. august

Prestíž, prestíž. Od detstva sme k nej štvaní. Kto bol prvý, kto mal najlepšiu známku
z triedy, kto najviac zarobí, kto je šéf? Ak
sa neobrátite, nevojdete do nebeského kráľovstva. Nie mať prestíž, ale prijímať iných
v Ježišovi, nepohoršovať, ale byť na povzbudenie, bojovať s vlastnými hriechmi
a nikým nepohŕdať.

Čítania: 1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155; Mt 20,
17 – 28, zač. 81

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Premenenia Pána.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos zo sviatku. (HS: 405; PZ:
387; HP: 418)

UTOROK 9. august
Apoštol Matej
Čítania: 1 Kor 12, 12 – 26, zač. 152; Mt 18, 18
– 22; 19, 1 – 2. 13 – 15, zač. 76 (rad.); Sk 1, 12
– 17. 21 – 26, zač. 2; Lk 9, 1 – 6, zač. 40 (sv.)

Nechajte deti prichádzať ku mne. (Mt
19, 14)

Cirkev dala sv. Terezke vďaka jej „malej
ceste“ titul učiteľka Cirkvi. Je to pre nás
prorocká vízia − prichádzať k Ježišovi ako
malé dieťa s dôverou, že ma prijíma. Potom
môžeme spolu s ním obnoviť detsky čisté
vzťahy lásky. Oslobodzujte, spájajte, no nie
hocijako, ale putom svätosti a lásky, odpúšťajte. Veď to je cesta uzdravenia.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z Premenenia, tropár
Matejovi, Sláva kondák Matejovi, I teraz
kondák z Premenenia. Prokimen, Aleluja a pričasten z Premenenia a Matejovi.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos zo sviatku. (HS: 405, 408;
PZ: 387, 390; HP: 418, 422)

STREDA 10. august
Mučeník a archidiakon Vavrinec

Mučeník Euplos

Syn človeka prišiel slúžiť a položiť svoj
život ako výkupné za mnohých. (Mt 20,
28)

Na sklonku svojho života budeme súdení
z lásky, ako nás to učia svätí. Aké malicherné sú ľudské pachtenia sa za vetrom!
Aké biedne sú ľudské víťazstvá a povýšenia,
túžba po nadradenosti! Človeka robí veľkým služba v láske. Sme takí veľkí, nakoľko
porastieme v tejto službe.
Liturgia: Menlivé časti ako 8. augusta.
(HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

PIATOK 12. august
Mučeníci Fótios a Anikét
Čítania: 1 Kor 14, 26 – 40, zač. 157; Mt 21,
12 – 14. 17 – 20, zač. 83b

Môj dom sa bude volať domom modlitby. (Mt 21, 13)
Chrám je svedomím obce, mesta. Pozri si
chrám a zistíš mnohé o ľuďoch tohto kraja.
V neporiadnom chráme ako i v naoko
peknom figovníku nebol život. Ježiš chrám
vyčistil a hneď sa diali uzdravenia. A chrám
v mojom vnútri? Necítim aj ja neplodnosť,
kliatbu vo svojom živote? Vyčisti chrám
svojho srdca a vstúpi doňho život!
Liturgia: Menlivé časti ako 8. augusta.
Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 405; PZ: 387;
HP: 418)

SOBOTA 13. august
Prepodobný Maxim Vyznávač
Čítania: Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 15, 32 –
39, zač. 64

Všetci jedli a nasýtili sa. (Mt 15, 37)

Ľudia tri dni zotrvávajú pri Ježišovi s túžbou nasýtiť hlad ducha. Tentoraz je to on,
kto sa stará o ľudské potreby. Ak sa človek
nechá viesť Duchom, Otec sa nenechá
zahanbiť. Ak človek hľadá Božie kráľovstvo, všetko ostatné mu bude pridané. Aké
krásne a plné nasýtenie ducha i tela získali
šľachetné zástupy a ja sa mám uspokojiť
iba s plným bruchom?!
Liturgia: Menlivé časti ako 8. augusta.
(HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

NEDEĽA 14. august
Deviata nedeľa po Päťdesiatnici; Prorok
Micheáš
Čítania: 1 Kor 3, 9 – 17, zač. 128; Mt 14, 22
– 34, zač. 59

To som ja, nebojte sa! (Mt 14, 27)
Koľkokrát sa nám stáva, že „vietor duje
proti nám“, že nám nič nevychádza.
Po apoštolskom ohlasovaní, únavnom
rozdávaní chleba sa unavení učeníci vrhajú
do novej činnosti a čaká ich celonočné
veslovanie po rozbúrenom jazere. Takto
vyčerpaní, nespokojní nespoznávajú ani
svojho milovaného Majstra, ktorý im opäť
pripomína: „Nebojte sa!“ Nebojte sa. 365krát nájdeme tieto slová v Biblii, akoby
na každý deň v roku. Aj v našom živote
ich my maloverní mnohokrát počúvame od Svätého Ducha. Keď sa vrháme
do neustálych aktivít podceňujúc potrebu
Ducha, sme bezduchí, „vyhasnutí“, bez
orientácie, plní strachu a obáv. Smutným
dôsledkom toho je nedôvera a strach,
dokonca aj z nášho milujúceho Otca. Ježiš
si mužne vyhľadá čas na modlitbu. Potom
naplnený Duchom kráča po tej istej ceste
ako apoštoli, vzdorujúc tomu istému vetru.
No vlny ako symbol hriechu nad ním nemajú moc. Kráča ako Pán sveta. Aj svojim veriacim dáva v sile Ducha chodiť po hadoch
a škorpiónoch, ktorými sú mnohé hriechy,
a s mužnou pevnosťou a dôstojnosťou
Božích detí vzdorovať vetrom sveta. Krátka
prosba a viera prinesie krátky úspech, ale
len vytrvalý pohľad do Ježišovej tváre, vernosť v modlitbe – kontemplácii dáva trvalú
silu (Ducha) na ceste životom. Nie je nutné
meniť vonkajšie okolnosti, ale skôr byť plní
Ducha.
Liturgia: 8. hlas. Evanjelium na utierni
deviate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, tropár z predprazdenstva Zosnutia, Sláva kondák z hlasu,
I teraz kondák z predprazdenstva Zosnutia. Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu.
(HS: 152, 410; PZ: 106, 393; HP: 107, 424)
Ľuboš Kohút
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Premenenie Pána 4
Mojžiš a Eliáš

Po stranách Krista na hore Tábor sú zobrazení Mojžiš a Eliáš.
Korešponduje to s evanjeliovým
opisom udalosti Premenenia:
„A hľa, rozprávali sa s ním (Ježišom) dvaja mužovia, boli to
Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve
a hovorili o jeho odchode, ktorý
sa mal uskutočniť v Jeruzaleme“
(Lk 9, 30 – 31).
Z pohľadu nazerajúceho
je Mojžiš na ikone zobrazený vpravo. Má krátku bradu
a pomerne mladistvý výzor.
V rukách drží knihu Zákona
a uprene sa díva na toho, ktorého chceli vidieť mnohí proroci
a spravodliví, ale nevideli. Je
sklonený na znak podriadenosti
a služby.
Eliáš je zobrazený vľavo a ľahko ho rozpoznať od Mojžiša
tým, že má dlhé rozstrapatené
vlasy a dlhú bradu. Tak ako
Mojžiš symbolizuje Zákon, Eliáš
zase prorokov. Pravicou a niekedy aj oboma rukami ukazuje
smerom na Krista. Vyjadruje
tak úlohu a poslanie proroka

ohlasovať, poukazovať na Mesiáša a predstavovať ho ľuďom. Je
podobne ako Mojžiš sklonený.
Vyjadruje podriadenosť Bohu
a jeho vôli.
Sv. Ján Zlatoústy si v jednej zo
svojich homílii kladie otázku,
na ktorú aj sám odpovedá:
„Prečo Ježiš dovolil, aby sa pri
udalosti premenenia popri ňom
zjavili aj Mojžiš s Eliášom? Hľadajúc odpoveď môžeme nájsť
viacero príčin, ale základnou
odpoveďou je táto: národ verí,
že Ježiš je Eliáš, Jeremiáš alebo
niektorý z prorokov. Spasiteľ je
sprevádzaný apoštolmi, aby títo
na vlastné oči videli a pochopili,
aký je rozdiel medzi Pánom
a jeho služobníkom. Petra
pochválil za to, že ho spoznal
a nazval Božím Synom. Ale
vieme, že židia často obviňovali
Krista z toho, že porušuje zákon
a klame... Kristus chcel poukázať na to, že tieto obvinenia
sú falošné a on neurobil nič
z toho, z čoho ho židia obviňujú, neporušuje ani zákon a ani si
neprisvojuje cudziu slávu tým,

KNIHA: Sestra Emmanuela:
Medžugorje. Nebo na dosah
ruky
Kniha Medžugorie. Nebo
na dosah ruky je voľné
pokračovanie veľmi
úspešnej knihy Medžugorie. Víťazstvo srdca, ktorá
sa minulý rok ukázala
na Slovensku. Kniha prináša mesačné posolstvá z Medžugoria z 90.
rokov, ale predovšetkým skutočné príbehy
ľudí, v ktorých sa zjavuje mnohoraká Božia
múdrosť a dobrota skrze Pannu Máriu.
Každá kapitola dáva jednoduchú, ale silnú
duchovnú náuku a povzbudenie. Sú to svedectvá viery o Božích zázrakoch, ktoré zozbierala sr. Emmanuela, ktorá žije v Medžugorí. Medžugorie, jedno z najnavštevovanejších pútnických miest, je miestom mnohých
milostí, preto sa zdá, akoby tu nebo bolo tak
veľmi blízko – na dosah ruky.
Metod Lukačik
INZercia

že sa prirovnáva k Otcovi. Preto
si berie za svedkov dvoch ľudí,
ktorí dodržiavali zákon a žili
v horlivosti pre Božiu slávu.
A keďže Zákon bol daný skrze
Mojžiša, židia si sami môžu
urobiť úsudok, či by sa tento
veľký patriarcha rozprával s človekom, ktorý podľa ich mienky
šliape po Zákone a porušuje
ho... Eliáš taktiež naplnený
horlivosťou pre Božiu slávu by
sa určite nezjavil po boku Krista
a nepočúval ho, ak by bol Božím odporcom a nepravdivo by
o Bohu hovoril. Zaiste by nebol
Eliáš prijal Ježiša, ktorý pripodobňujúc sa Otcovi by nebol
v pravde Bohom a privlastňoval
by si cudziu slávu“.
Sv. Ján Zlatoústy v hľadaní
odpovede pokračuje: „Ježiš chce
zreteľne dať najavo, že je Pánom
života a smrti, Kráľom nebies
i podsvetia, a preto si povoláva
Mojžiša, ktorý je v zastúpení
všetkých zosnulých a Eliáša ako
orodovníka za živých“, keďže
nezomrel, ale bol na ohnivom voze živý vzatý do neba.

Potvrdzuje to aj bohoslužba
sviatku: „Mojžiš a Eliáš, ktorí
rozprávali s Kristom, odhalili,
že on je Pán, ktorý vládne nad
živými a mŕtvymi – Boh, ktorý
kedysi hovoril prostredníctvom
Zákona a prorokov“ (stichira
Veľkej večierne sviatku).
Je dôležité poukázať na zvitok v ruke Krista. Zmysel jeho
zobrazenia objasňuje Písmo.
„(Kristus) zotrel dlžobný úpis,
ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám,
a odstránil ho tým, že ho pribil
na kríž.“ (Kol 2, 14) A práve
tento dlžobný úpis drží Kristus
v ruke z tej strany, kde je Mojžiš
vystierajúci ku Kristovi ruky
s knihou Zákona. Je to krásne
prepojenie toho, čo hovorí
Písmo: „Nemyslite si, že som
prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť,
ale naplniť“ (Mt 5, 17).
„Lebo ak zákon bol daný
skrze Mojžiša, milosť a pravda
prišli skrze Ježiša Krista.“ (Jn 1,
17) n
Milan Gábor

FILM: You Don’t Know Jack –
Nepoznáte Jacka

HUDBA: Sent By Ravens –
Our Graceful Words

Tento film možno bude
po uvedení na Slovensku
vyvolávať búrlivé diskusie. Opisuje skutočný
príbeh doktora Jacka
Kevorkiana, ktorý ako
prvý lekár v USA začal
vykonávať asistované
ukončenie života – eutanáziu. Zachytáva
jeho život v čase, keď sa rozhodol „pomáhať“ ľuďom. Jeho činnosť, súdny proces,
argumenty sú autentickými faktami z jeho
života. Vo filme máte možnosť zhliadnuť argumentáciu a životné postoje doktora Smrť,
ako ho mnohí nazývali. Upozorňujem ale,
že na tento film musíte mať pevné nervy,
neoblomnú vieru a názor, silu a hlavne
pochopenie, že ide výhradne o životopisný
film, ktorý opisuje jednu z najsmutnejších
kapitol ľudského myslenia a konania.
Lukáš Petruš

Dnes je to skutočne výnimočné CD od skupiny
Sent By Ravens (Poslaní
havranom) s názvom
Our Graceful Words
(Naše ušľachtilé slová). Skladby sú úchvatné. Okrem skvelých textov musí každého
poslucháča zaujať aj hudobné prevedenie,
ktoré neustále obmieňa rytmy, tempo,
nálady. Máte pocit, akoby sa v piesňach
neustále niečo dialo. Sympatickí členovia
skupiny vytvorili melodické piesne, ktoré
vás chytia za srdce. S týmto CD sa snažia,
ako spievajú v jednej zo svojich piesní
z tohto albumu, „urobiť všetko krajšie“.
V textoch ďakujú Bohu za všetko, čo majú,
čo dokázali, kým sú. Iba jeho považujú
za cestu k skutočnej láske, životu, pokoju.
Odporúčam toto neobyčajné CD každému.
Lukáš Petruš
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spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – august
50 rokov: Helena Čižmárová, Trebišov;
Darina Danková, Zemplínske Hradište; Anna
Magerová, Abranovce; Marta Sabová, Hažín;
Mária Tatárová, Davidov; Mária Truchanová,
Sačurov; JUDr. Mária Vasiľová, Zdoba
60 rokov: Ružena Bobíková, Veľaty; Veronika
Brhliková, Úpor; Vladimír Kišeda, Kuzmice;
Milan Kmec, Kožuchov; Anna Kočišová, Dlhé
Klčovo; Jozef Ladika, Vranov nad Topľou;
Mária Nemzetová, Stanča; Jolana Očkašová,
Košice; otec Gabriel Székely, Prešov; Anna
Višňovská, Dlhé Klčovo
70 rokov: Jozef Čakloš, Košice; Jozef Duda,
Lipany; Anna Kaňuchová, Vranov nad Topľou;
Mária Miňová, Zemplínska Teplica; Andrej
Rusnák, Košice; Mária Stropkovská, Košice
75 rokov: Bartolomej Ďurík, Vranov nad
Topľou; Ing. Pavol Kundrát, Košice; Anna
Kurišková, Sečovská Polianka; Katarína
Lisoňová, Nižné Repaše; Helena Miženková,
Košice; Michal Pisko, Košice; Ernest Praščák,
Petrikovce; Mária Vaľovčinová, Sečovská
Polianka
80 rokov: Mária Čižmárová, Trhovište;
RNDr. Michal Džatko, Bratislava; Alžbeta
Iľková, Sečovská Polianka; Helena Kováčová,
Kuzmice; Helena Lukáčová, Lesíček; Mária
Tirpáková, Malčice; Magdaléna Vinclérová,
Bratislava
85 rokov: Mária Anďalová, Košice; František
Čornej, Kusín; Ján Pihulič, Vysoká nad Uhom;
Helena Vasiľová, Zdoba; Marta Zbojanová,
Michalovce
90 rokov: Mária Bačíková, Zámutov;
Ing. Martin Slaninka, Bratislava
Srdečne blahoželáme!
Darovali na spolok:
rodina Murínovcov – 500 eur; bohuznámy
– 50 eur
2 % z dane darovali cez daňové úrady:
Trenčín – 49,67 eur; Košice III – 32,16 eur;
Prešov – 24,37 eur; Košice II (3 darcovia) –
22,76 eur; Humenné – 22,35 eur; Dubnica
nad Váhom – 16,52 eur; Košice V – 8,02 eur
Za všetky dary vyslovujeme srdečné
Pán Boh zaplať!
blahoželáme
1. júla uplynulo 10 rokov od chvíle, keď
duchovný otec Jozef Fabišík prijal z rúk
preosvieteného vladyku Milana Chautura
sviatosť kňazstva. Pri tejto príležitosti
chceme otcovi Jozefovi poďakovať za jeho
doterajšiu službu medzi nami a do ďalších

rokov v Pánovej vinici vyprosovať veľa Božích milostí, silu Svätého Ducha a ochranu
Bohorodičky Panny Márie.
kurátori a veriaci z Choňkoviec
29. júla 2011 oslávil
životné jubileum 30 rokov duchovný otec Peter Halgaš pôsobiaci
vo farnosti Becherov.
Pri tejto príležitosti by
sme ti chceli zo srdca
poďakovať za tvoju
lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorú nám
dennodenne preukazuješ. Želáme ti pevné
zdravie, veľa Božích milostí, lásky, pokoja,
trpezlivosti a otvorené srdce, ktoré bude vždy
pripravené plniť Pánovu vôľu. U nebeského
Otca vyprosujeme plnosť darov Svätého
Ducha a veľa síl v tvojej kňazskej službe.
Nech ťa Presvätá Bohorodička vedie a ochraňuje v ďalších rokoch života. Na mnohaja
i blahaja lita!
manželka Ivana, syn Samko a celá rodina
K želaniu všetkého dobrého sa pripájajú aj
veriaci farnosti Prešov-mesto.
10. augusta 2011
uplynie štrnásť rokov
odvtedy, čo bol vysvätený za kňaza náš syn
Igor Suchý z Košíc.
Vyprosujeme mu zdravie, hojnosť Božieho
požehnania, darov Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky.
rodičia a sestra Evka s rodinou
jubileá kňazov
Alfonz Bocko, farár farnosti Šarišské Čierne
– 4. august 1941 – 70 rokov života; Gabriel
Székely, archivár Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove a výpomocný duchovný
farnosti Prešov-mesto – 17. august 1951 –
60 rokov života; Andrej Rusnák, výpomocný duchovný farnosti Prešov-Sekčov – 28.
august 1941 – 70 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
oznamy
Duchovné cvičenia pre ženy
Potrebujete sa vo svojom živote a vo svojich
každodenných starostiach nanovo priblížiť
k Bohu a obnoviť s ním svoj vzťah?
Pozývame vás od 30. septembra do 2. októbra do kláštora sestier redemptoristiek vo
Vranove nad Topľou na duchovnú víkendovku

pre ženy, ktorú povedie otec Jozef Gača.
Prihlásiť sa môžete najneskôr dva týždne
pred začatím duchovných cvičení na e-mailovú adresu: ossrgrkat@wmx.sk alebo
telefonicky: 0917 350 237, 0902 072 128.
Tešíme sa na stretnutie s vami.
„Pane, a ku komu by sme išli?“ (Jn 6, 68)
Helena Dudová OSsR
Prosba o pomoc
V parku s bohatou minulosťou, ktorý patrí
pod ochranu prírody, vyrúbali pytliaci stromy
a spôsobili škodu 20 000 eur. Treba zachovať
prírodné hodnoty, začať čistiace práce, vysadiť nové stromy, ohradiť a dať do poriadku
pozemok. Ku všetkým týmto prácam vás
naliehavo prosíme o rýchlu pomoc! Každý,
kto je ochotný akýmkoľvek spôsobom
pomôcť, nech sa prihlási na mejlovej adrese
clementissime.pater@ gmail.com.
Počas leta očakávame mládež, skautov
a skupiny dospelých. Popri prácach bude
príležitosť duchovného obohatenia sa
a pekných výletov. Zabezpečíme ubytovanie
a hlavnú stravu.
S vďakou a v modlitbách
mariánske sestry
Info – Centrum Sigord
01. – 05.08. – Dobrovoľnícky tábor. (vek
od 16 rokov) Zveľaďovanie Centra pre rodinu
telesnou prácou, turistika, kúpanie, spoločné
večery pri filme, zábave a témach pre mladých, možnosť stanovať (vo vlastnom stane).
16. – 18.09. – Kurz Rút. Ide o evanjelizačný
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov
prostredníctvom poznania a obrátenia sa
k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.
Pútnické miesta
Ľutina
05.08. – Sviatok baziliky Santa M. Maggiore
06.08. – Fatimská sobota (sv. liturgia o 10.00
hod., Humenský protopresbyterát)
20. – 21.08. – Hlavná odpustová slávnosť
03.09. – Fatimská sobota (sv. liturgia o 10.00
hod., Medzilaborecký protopresbyterát)
04.09. – Liturgia s modlitbami za uzdravenia
(program sa začína o 9.30 hod.)
19.09. – Metropolitná púť kňazov
24.09. – Púť mladých
Klokočov
06.08. – Fatimská sobota (program sa začína
o 8.30 hod.)
03.09. – Fatimská sobota
Litmanová
06.08. – Fatimská sobota (program na hore
Zvir sa začína o 13.30 hod.)
07.08. – Hlavná púť na hore Zvir
28.08. – Púť združenia Magnificat
03.09. – Fatimská sobota (program na hore
Zvir sa začína o 13.30 hod.)
04.09. – Malá púť
11.09. – Púť učiteľov
Nedeľné sväté liturgie v mesiacoch jún –
august sa slávia o 14.00 a 18.00 hod.
Pápežské misijné diela
Pápežské misijné diela (PMD) – to sú ľudia,
ktorí pomáhajú misionárom. Ako? Modlitbou, obetou i konkrétnou pomocou, ktorú
ten-ktorý misionár práve potrebuje.
Do tejto pomoci sa môžete zapojiť aj vy.
Stačí, ak na adresu redakcie s označením
PMD zašlete vystrihnuté poštové známky

z vašej korešpondencie. Adresa redakcie:
Slovo – PMD, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov
inzercia
Ponúkame lipové drevo.
Tel.: 02 43 41 48 39 alebo 0903 181 981
Kameraman na rôzne spoločenské a kultúrne
akcie. Tel. č. 0915 354 929, www.sunlinevideo.sk.
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.
Firemna inzercia: znak (vrátane medzier):
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá.
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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
01.08. (pondelok) 08.30 Poznaj svoju vieru –
Svätá omša 10.20 Z prameňa P 10.30 Čaviareň
live 11.30 Saleziánsky magazín ⓬ 12.30 Na ceste
do Tibetu ⓬ 13.00 Som tu doma 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 (4)
18.50 Putovanie kalváriami P 18.55 Božie deti –
Ako rómska duša hľadá Boha 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 – Legalizácia eutanázie ⓬
02.08. (utorok) 08.30 Centrum nápadov 10.05
Z prameňa P 10.20 Návrat ⓬ P 10.30 Moja
misia – magazín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.30
Bioetika – Legalizácia eutanázie 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 Poznaj svoju vieru – Svätá omša
17.00 Vlastná cesta 18.50 Putovanie kalváriami
18.55 Zrkadlenie času P 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 Saleziánsky magazín
21.50 Pri káve 22.25 Božie deti – Ako rómska
duša hľadá Boha ⓬
03.08. (streda) 08.30 Ichtis – antivírus pre deti
10.15 Z prameňa P 10.25 Hľadal som slobodu
⓬ 10.35 Generálna audiencia P 12.30 Božie deti
– Ako rómska duša hľadá Boha ⓬ 13.00 Poltón
13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri káve 15.00
Lectio divina (4) 15.45 Medzi nebom a zemou
16.45 Centrum nápadov 17.15 Katechéza 18.50
Putovanie kalváriami 18.55 Augustiniánski kanonici v Klosterneuburgu pri Viedni P 19.25 Štúdio AHA!
20.00 Krátke správy P 20.05 Rehoľná abeceda P
20.20 LAJF – Improvizácie života P 21.15 Vlastná
cesta 21.45 Pri káve 22.25 Zrkadlenie času
04.08. (štvrtok) 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (2)
10.05 Z prameňa P 10.15 Cenacolo, post scriptum
⓬ 10.30 U Pavla 12.30 Zrkadlenie času 13.00
Čaviareň live 13.55 Rehoľná abeceda 14.15 Pri káve
15.00 Moja misia – magazín ⓬ 16.15 Cenacolo,
post scriptum ⓬ 16.15 Poézia 16.30 Klbko 16.55
Octava dies 18.50 Putovanie kalváriami 18.55
Stratená ovca ⓬ P 19.25 Poltón P 19.50 Návratka
20.00 Krátke správy P 20.05 Celou vetou 20.20
Lectio divina (5/10) P 21.00 Hudobné pódium P
21.45 Pri káve 22.25 Augustiniánski kanonici
v Klosterneuburgu pri Viedni ⓬
05.08. (piatok) 08.30 Klbko 10.05 Z prameňa P
10.15 Nič, len Provvidenza ⓬ P 10.30 Vlastná
cesta 11.00 Večerná univerzita 11.40 Katechéza
12.30 Augustiniánski kanonici v Klosterneuburgu
pri Viedni 13.00 Božie deti – Ako rómska duša
hľadá Boha ⓬ 13.30 Lectio divina (5) 14.15 Pri
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káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.15 Katechézy
Benedikta XVI. 15.45 Hudobné pódium 16.30
Kráľovstvo bez hraníc (2) 17.00 Štúdio AHA! 18.50
Putovanie kalváriami 18.55 Bioetika – Paliatívna
medicína 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 Stratená
ovca ⓬
06.08. (sobota) 06.45 Krátke správy 07.00
Kráľovstvo bez hraníc (3) P 07.25 Poznaj svoju
vieru – Sviatosť birmovania 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 Môj názor 10.00 Krátke správy 10.05 Štúdio AHA! P 10.35
K Teen cez pervitín ⓬ P 10.50 LAJF – Improvizácie
života 11.50 Rehoľná abeceda 12.00 Anjel Pána
12.30 Mariánska sobota P 13.30 Lectio divina (5)
14.15 Generálna audiencia 15.40 Poézia 16.00 Božie deti – Ako rómska duša hľadá Boha ⓬ 16.30
Stratená ovca ⓬ 17.00 Bioetika – Paliatívna
medicína ⓬ 17.30 Saleziánsky magazín 18.00
Luxáreň 18.30 Rozprávočka P 18.45 Medzi nebom
a zemou P 19.25 Putovanie kalváriami 19.30 Katechézy Benedikta XVI. 20.00 Spravodajský súhrn
20.20 Záh(r)ada P 21.10 Naše Prémontré P 22.20
U Pavla 23.45 Spravodajský súhrn
07.08. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Poznaj svoju vieru – Sviatosť birmovania 07.30
U Pavla 08.55 Katechézy Benedikta XVI. 09.20
Putovanie kalváriami 09.25 Návratka 09.30
Luxáreň 10.00 Svätá omša P 11.25 Augustiniánski
kanonici v Klosterneuburgu pri Viedni 12.00 Anjel
Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Kráľovstvo bez hraníc
(3) 13.15 Poznaj svoju vieru – Sviatosť birmovania
13.40 Klbko 13.55 Centrum nápadov 14.20 Ichtis
– antivírus pre deti 14.30 Deti zeme (Thajsko) ⓬ P
15.00 Bioetika – Paliatívna medicína ⓬ 15.30
Záh(r)ada 16.20 Naše Prémontré 17.20 Návratka
17.30 Cesty Ježiša – Detstvo Pána P 18.00 Poltón
18.30 Rozprávočka P 18.40 Putovanie kalváriami
18.45 Vlastná cesta P 19.15 Poézia 19.30 Gurmánska misia P 19.45 Katechéza P 20.00 Spravodajský
súhrn 20.15 Rehoľná abeceda 20.25 Zrkadlenie
času 20.50 Putovanie kalváriami 21.00 Večerná
univerzita P 21.40 Celou vetou 21.50 Moja misia
– magazín ⓬ 22.50 LAJF – Improvizácie života
23.45 Spravodajský súhrn
08.08. (pondelok) 08.30 Poznaj svoju vieru –
Sviatosť birmovania 10.20 Z prameňa P 10.30 LAJF
– Improvizácie života 11.30 Saleziánsky magazín
⓬ 12.30 Stratená ovca ⓬ 13.00 Zrkadlenie času
⓬ 13.30 Medzi nebom a zemou 14.15 Pri káve
15.00 Cesty Ježiša – Detstvo Pána 15.30 Katechéza
15.45 Poézia 16.00 Poltón 16.30 Ichtis – antivírus
pre deti 16.45 Lectio divina (5) 18.50 Putovanie
kalváriami P 18.55 Božie deti – U nás je Advent
Filipovka 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 – Paliatívna
medicína ⓬
09.08. (utorok) 08.30 Centrum nápadov 10.05
Z prameňa P 10.15 Chcem sa opiť ⓬ P 10.30 Moja
misia – magazín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.30 Bioetika – Paliatívna medicína ⓬ 13.00 Katechézy
Benedikta XVI. 13.30 Rehoľná abeceda ⓬ 13.40
Môj názor 13.50 Gurmánska misia 14.15 Pri káve

n Ako sa povie po čínsky rozhľadňa?
Čumsemčumtam.
n Mamička s dcérkou pri raňajkách:
„Mami, ja to vajíčko už nechcem, je nejaké divné.“
„Nesťažuj sa a jedz!“
„Aj zobáčik?“

15.00 Večerná univerzita 15.45 Hudobné pódium
16.30 Poznaj svoju vieru – Sviatosť birmovania
17.00 Vlastná cesta 18.50 Putovanie kalváriami
18.55 Vo vinici Pána P 19.25 Cesty Ježiša – Detstvo
Pána 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 Božie deti – U nás

je Advent Filipovka

10.08. (streda) 08.30 Ichtis – antivírus pre deti
10.15 Z prameňa P 10.25 Návrat ⓬ 10.35
Generálna audiencia P 12.30 Božie deti – U nás
je Advent Filipovka 13.00 Poltón 13.30 Večerná
univerzita 14.15 Pri káve 15.00 Lectio divina (5)
15.45 Medzi nebom a zemou 16.45 Centrum nápadov 17.15 Katechéza 18.50 Putovanie kalváriami
18.55 Benediktíni v Holandsku a Belgicku 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 Vo vinici Pána
11.08. (štvrtok) 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (3)
10.05 Z prameňa P 10.15 Hľadal som slobodu ⓬
10.30 U Nikodéma 12.30 Som tu doma 13.00
LAJF – Improvizácie života 13.55 Rehoľná abeceda
14.15 Pri káve 15.00 Moja misia – magazín ⓬
16.00 Hľadal som slobodu ⓬ 16.15 Poézia
16.30 Klbko 16.55 Cesty Ježiša – Detstvo Pána
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Semienka slova
⓬ P 19.25 Poltón 19.50 Návratka 20.00 Krátke
správy P 20.05 Môj názor 20.20 Lectio divina (6) P
21.00 Hudobné pódium P 21.45 Pri káve 22.25

Benediktíni v Holandsku a Belgicku ⓬
12.08. (piatok) 08.30 Klbko 10.05 Z prameňa P
10.15 Cenacolo, post scriptum ⓬ P 10.30 Vlastná
cesta 11.00 Večerná univerzita 11.40 Katechéza
12.30 Benediktíni v Holandsku a Belgicku 13.00
Božie deti – U nás je Advent Filipovka 13.30 Lectio
divina (6) 14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.15 Katechézy Benedikta XVI. 15.45
Hudobné pódium 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (3)
17.00 Štúdio AHA! 18.50 Putovanie kalváriami
18.55 Bioetika – Bioetika a komunikácia ⓬ P
19.25 Saleziánsky magazín P 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 Semienka slova ⓬
13.08. (sobota) 06.45 Krátke správy 07.00 Kráľovstvo bez hraníc (4) P 07.25 Poznaj svoju vieru –
Sviatosť zmierenia 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 10.00
Krátke správy 10.05 Štúdio AHA! P 10.35 Nič, len
Provvidenza ⓬ P 10.50 Čaviareň live 11.50 Rehoľná abeceda 12.00 Anjel Pána 12.30 Mariánska
sobota P 13.30 Lectio divina (6) 14.15 Generálna
audiencia 15.40 Poézia 16.00 Božie deti – U nás
je Advent Filipovka ⓬ 16.30 Semienka slova
⓬ 17.00 Bioetika – Bioetika a komunikácia ⓬
17.30 Saleziánsky magazín 18.00 Luxáreň P 18.30
Rozprávočka P 18.45 Medzi nebom a zemou P
19.25 Putovanie kalváriami 19.30 Katechézy
Benedikta XVI. 20.00 Spravodajský súhrn 20.20
ZimOsen P 21.20 Z hodiny na hodinu ⓯ P 22.00
Svedectvo o ceste do Santiaga 22.20 U Nikodéma
23.45 Spravodajský súhrn
14.08. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Poznaj svoju vieru – Sviatosť zmierenia 07.30
U Nikodéma 08.55 Katechézy Benedikta XVI.
09.20 Putovanie kalváriami 09.25 Návratka 09.30
Luxáreň 10.00 Benediktíni v Holandsku a Belgicku
⓬ 10.30 Svätá omša zo Šaštína P 12.00 Anjel
Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Kráľovstvo bez hraníc
(4) 13.15 Poznaj svoju vieru – Sviatosť zmierenia
13.40 Klbko 13.55 Centrum nápadov 14.20 Ichtis

– antivírus pre deti 14.55 Bioetika – Bioetika
a komunikácia ⓬ 15.30 Z hodiny na hodinu
16.10 ZimOsen 17.05 Milosrdenstvo ako poslanie
17.20 Návratka 17.30 Cesty Ježiša – Tajomný život
Ježiša P 18.00 Poltón 18.30 Rozprávočka P 18.40
Putovanie kalváriami 18.45 Vlastná cesta P 19.15
Poézia 19.30 Gurmánska misia P 19.45 Katechéza P 20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Rehoľná
abeceda 20.25 Vo vinici Pána 20.50 Putovanie
kalváriami 21.00 Večerná univerzita P 21.40 Môj
názor 21.50 Moja misia – magazín ⓬ 22.50
Čaviareň live 23.45 Spravodajský súhrn
STV – jednotka
02.08. (utorok) 03.35 ... pokiaľ dýcham, dúfam

– autentická výpoveď kňaza saleziána dona Ernesta
Macáka, ktorý bol prenasledovaný a väznený pre
svoju vieru a v snahe zachovať si život bol nútený
vydávať sa za„blázna“
STV – dvojka
30.07. (sobota) 10.00 Orientácie 10.30 Slávnostné služby Božie – ordinácia novokňazov z Púchova
– priamy prenos
31.07. (nedeľa) 09.00 Orientácie 09.30 Gorazdov
Močenok – priamy prenos sv. omše z areálu Kaplnky sv. Gorazda v Močenku, ktorou vrcholí program
19. ročníka celonárodného festivalu kresťanského
divadla Gorazdov Močenok
02.08. (utorok) 13.50 Orientácie R 22.35 Sféry
dôverné – Nedeľa – diskusná relácia o sviatočnom
dni
05.08. (piatok) 08.00 Koleso času – dokumentárny cyklus o historických pamiatkach, archeologickom výskume a záchrane kultúrneho dedičstva.
Dokument o starých ruských cirkevných spevoch
z Kyjevsko-pečerskej lavry
06.08. (sobota) 14.20 Poltón – hitparáda gospelovej hudby. Novinky: Majka Šibíková: Schúlená
a Veľký si, Pane skupiny F6
07.08. (nedeľa) 10.45 Orientácie – monotematické vydanie magazínu z osláv 400. výročia
Žilinskej synody

rádio lumen
28.07. (štvrtok) 20.30 História a my – Niekdajšia
sláva Levického hradu
29.07. (piatok) 20.30 ÚV hovor – Novinky v
Zákonníku práce. Hosť: Danica Bedlovičová
30.07. (sobota) 20.30 Od ucha k duchu – Rozhlasový lektorský kurz
31.07. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň – Samo
Vozár, slovenský básnik, publicista a prekladateľ 14.00
Rozhlasová hra Pretrhnuté osídla (hra o bl. Zdenke
Schelingovej) 15.30 Svetlo nádeje – Slobodný katolík a jeho život – reportáž z duchovno-formačného
stretnutia v Smižanoch 21.00 Karmel – Formovanie
začínajúcich animátorov k správnym hodnotám
02.08. (utorok) 20.30 Duchovný obzor – Sociálna
náuka Cirkvi. Hosť: Mons. František Tondra
03.08. (streda) 20.30 Lupa – RKF Markušovce
06.08. (sobota) 20.30 Od ucha k duchu – Život a
problémy kresťanských rodín
07.08. (nedeľa) 15.30 Svetlo nádeje – Pomáha
chudobným a Boh je jej posilou – o sestre zo
Španielska, ktorá pomáha chudobným rodinám a
bezdomovcom vo Zvolene
09.08. (utorok) 20.30 Duchovný obzor – Biblická
teológia. Hosť: František Trstenský
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13.08. (sobota) 18.00 Emauzy – Gréckokatolícka svätá liturgia zo Sečoviec. Slúži otec
Miroslav Pohár
14.08. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň – Sviatok
Nanebovzatej Panny Márie
16.08. (utorok) 20.30 Duchovný obzor – Liturgická
teológia. Hosť: don Anton Červeň
17.08. (streda) 20.30 Lupa – RKF Tesárske
Mlyňany
21.08. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň – Prózy
Paľa Ušáka Olivu 21.00 Karmel – Katarínka, moja
srdcová záležitosť – reportáž z letných opráv kostola
a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach
pri Trnave
25.08. (štvrtok) 20.30 História a my – Povesti a
pravda o Sitnianskom hrade
27.08. (sobota) 18.00 Emauzy – Gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 21.05 Cesty
31.07. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Misijné dni
2011 – 2. časť
07.08. (nedeľa) 21.05 Š. Chrappa: Náboženské
spektrum
14.08. (nedeľa) 21.05 Š. Chrappa: Náboženské
spektrum

rádio slovensko a regina
31.07. (nedeľa) 09.30 Bohoslužby Apoštolskej
cirkvi (Košice)
07.08. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
14.08. (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
04.08. (štvrtok) 21.00 Misijné dni 2011 – 1. časť R
11.08. (štvrtok) 21.00 Náboženské spektrum R

rádio regina (KE)
14.08. (nedeľa) 07.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia z Chrámu sv. archanjela Michala v Krajnej
Bystrej. Slúži otec Martin Tkačin (po rusínsky).

rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
31.07. (nedeľa) 07.55 Daniel Dian: Putovanie
a púte
07.08. (nedeľa) 07.55 Andrea Lukačovská: Božie
požehnanie
14.08. (nedeľa) 07.55 Marián Šidlík: Bremeno
túžby

rádio devín
Nedeľa 07.30 Slovo pre veriacich i neveriacich
09.30 Viera v živote
07.08. (nedeľa) 07.30 P. Gabriš, A. Adamkovič: Boh
Pánom neba i zeme
14.08. (nedeľa) 07.30 P. Gabriš, M. Jäger: Život
v Kristovi

Zmena programu vyhradená.

Pomôcky:
Aos, Arp, Zvlhči vodou
Elvo, Sih, Sly

1. časť
tajničky

slovo

Zakladateľ
dadizmu

Plazil sa

Španielsky
člen

Spojka

Detský
pozdrav

Arab
Zabezpečoval Limited Time European
som
Only, skr. League, skr.

3. časť
tajničky
Zbožná úcta
Trón

Ťuká

MPZ áut
Holandska
Strpeli

Jazyk

4. časť
tajničky

Dusno
Roľa

Primát
z pralesa

Pôvodca diela

Postavenia
Úder v stepe

Dopisoval
Hlas zvonca
Španielske
sídlo
Logický obvod,
angl. skr.

Na okraji
obhorel

Talianska
rieka
Narieka
Lososovitá
ryba

Riečica
Izraelský kráľ

Predložka

Znášaj bolesť

Chaplinov film
Skoro

Napred,
po taliansky

Európsky
pohár, skr.

2. časť
tajničky
Opera Wolf-Ferrariho

Poľné
hlodavce

Podpora

Otáčaj

Brúsil

slovo

Autor:
Záves
Vladimír Doslovný opis (hovorovo)
Komanický

Francúzsky
člen
Predložka
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	N	L	Ý	N	K	A	S	N	K	N	V	P	T	I	T	R	N
	N	Ô	H	E	Í	K	 F	S	T	T	O	I	C	N	A	A	N

Rímske
číslo 49

Legenda: ANTIMÓN, ATAMAN, ATRAMENT, BANÍK, BARMAN, BAŽANT, CITRÓNY, DUSÍK, ENOCH, GENERÁCIA, GEOGRAFIA, HLADINA, HLINÍK, HMYZ, HRACH, HRTAN, HRUŠKA,
IHLA, IZÁK, KAHAN, KOBYLA, KOŠICE, KREMÍK, KVAKA, LIGA,
MAMUT, MAZUT, MISIA, NITRA, OCTAN, OKRES, OSADA,
OVOCIE, POSTAVA, REMÍZA, RIAD, ROBOTNÍK, SLUHA, SNEH,
SOBOTA, ÚVAHA, VIERA, ZAMAT, ZLOBA, ZMESI, ŽIAK.
Tajničku osemsmerovky tvorí 41 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.

	B	A	A	R	S	K	K	I	O	O	C	O	E	N	M	Ó	N
	K	H	T	 Á	U	O	O	 Ľ	A	B	V	M	I	R	M	A	Z
	V	A	D	C	D	Š	B	B	H	O	A	D	A	I	A	Y	M
	A	L	H	I	O	I	K	O	Y	R	A	B	T	Z	M	A	E
	K	Í	N	A	B	C	Ť	A	T	L	A	N	A	H	U	L	S
	A	B	CH	O	N	E	O	A	H	A	A	CH	H	A	T	T	I

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 13: krížovka: (pozri Iz 50, 10); osemsmerovka: Nestačí mať lásku v srdci a na perách. Výherca:
Valentína Filipová z Čertižného. Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

ĽuTiNA

Archieparchiálna
odpustová
slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičk y
SOBOTA
20.08.2011

BazIlIKa MINor

16.00 Privítanie – akatist k Svätému Duchu
17.30 Ruženec (radostný)
18.00 ArchijerejSká Sv. liTurGiA
(cirkevnoslovanská)
ĽUTINSKÁ Hora
19.30 Duchovný program –
15.30 Svätenie vody
kňazský Zbor sv. Jakuba
16.00 Program pre najmenších
20.30 Korunka Božieho milosrdenstva
(hnutie erko)
21.00 adorácia
program v bazilike
22.00 Celonočné bdenie
20.30 liturgia s modlitbami
(večiereň, utiereň...)
za uzdravenia (Koinonia Ján Krstiteľ)
23.00 Krížová cesta (Hnutie Svetlo-Život)
24.00 Svätá liturgia (Neokatechumenát)

160. výročie
zjavenia sv. Mikuláša
na Mariánskej hore

2.00
5.00
6.00
7.00
7.30
8.30
9.00

Videoprojekcia
Eucharistická pobožnosť
akatist k Bohorodičke
Ruženec (slávnostný)
Svätá liturgia
Ruženec (svetla)

NeDeĽA
2 1 . 0 8 . 2 01 1

Duchovný program –
M. Kandráčová a a. Servická
10.00 ArchijerejSká SvÄTÁ liTurGiA
(slovenská, myrovanie)
Slávnostnú homíliu prednesie
Mons. rudolf Baláž,
banskobystrický diecézny biskup
12.00 Sprievod k bazilike minor

BazIlIKa MINor
5.30
6.30
9.15

Foto, grafický návrh a výroba: © ŠANZi

ĽUTINSKÁ Hora

Žaltár
Svätá liturgia
Moleben k Bohorodičke
Sprievod na Mariánsku horu

12.30 Posviacka kaplniek a spovedníc a ukončenie púte
www.bazilikalutina.sk, Gréckokatolícky farský úrad Ľutina 082 57 , tel.: 0514596231, mobil 0911811256

