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Poď a uvidíš!
Naše najväčšie pútnické miesto



Cirkevná materská škola  
sestry Jozafáty v Ľutine

Zriaďovateľom Cirkevnej 
materskej školy sestry 
Jozafáty je Kongregácia 

sestier služobníc Nepoškvr-
nenej Panny Márie so sídlom 
v Prešove. Nachádza sa v kláš-
tore sestier hneď vedľa baziliky 
minor. Ide o jednoposchodovú 
budovu. Prízemie slúži jedno-
triednej materskej škole, kuchy-
ni a školskej jedálni. Na po-
schodí bývajú sestry. Pri svojom 
vzniku 1. septembra 1999 nad-
viazala materská škola na dávnu 
históriu. Sestry služobnice prišli 
do Ľutiny v roku 1942. Bývali 
v podnájme a začali s výstav-
bou kláštora. V roku 1943 bola 
posviacka základného kameňa 
a v roku 1944 otvorili na prízemí 
materskú školu. Učili v nej dve 
sestry a mali okolo 40 detí. Ses-
try pomaly dokončievali stavbu 
kláštora a v auguste 1948 bola 
slávnostná posviacka. Radosť 
sestier netrvala dlho, keďže už 
v smutne známom roku 1950 
museli Ľutinu na dlhé desaťro-
čia opustiť. Materská škola v bu-
dove bývalého kláštora fungo-
vala nepretržite ďalej ako štátna 
a na poschodí boli služobné 
byty pre učiteľov a štátnych za-
mestnancov. Sestry dôchodkyne 

sa do budovy kláštora vrátili 
po nežnej revolúcii. Až v roku 
1999 vďaka osobnej zaangažo-
vanosti sr. Pavly Ištvánikovej 
SNPM, vtedajšej provinciálnej 
predstavenej, a sr. Kataríny 
Marty Kozákovej SNPM sa po-
darilo pretransformovať štátnu 
materskú školu na cirkevnú. 
Zverili ju pod príhovor prvej 
sestry služobnice a spoluzakla-
dateľky kongregácie sr. Jozafáty 
Hordaševskej, ktorú pápež Ján 
Pavol II. vyhlásil v roku 2001 pri 
svojej návšteve Ukrajiny za bla-
hoslavenú.

Po počiatočných ťažkostiach 
a prípravných prácach materskú 
školu slávnostne posvätil počas 
augustového odpustu v roku 

1999 generálny vikár Ján Závac-
ký. Zodpovednosť za riadenie 
školy na seba prevzala pani 
učiteľka Katarína Antolová, 
ktorá vykonáva túto službu 
do dnešných dní. Na mieste uči-
teľky sa vystriedalo viacero pe-
dagógov. V súčasnosti vyučuje 
sr. Marianna Gladišová SNPM. 
Náboženskú výchovu zastrešuje 
katechétka zo ZŠ – dobrovoľ-
níčka sr. Petronela Katreňaková. 
Prevádzkový personál tvorí sr. 
Damiána Vasilíková, sr. Cy-
rila Molčániová a pán Anton 
Čorňák.

V práve uplynulom školskom 
roku navštevovalo škôlku 18 
detí vo veku 3 – 7 rokov z Ľutiny 
i susedného Olejníkova. V bu-
dúcom školskom roku bude 
CMŠ navštevovať 24 detí.

Cieľom materskej školy je 
vytvoriť podnetné prostredie 
pre rozvoj všetkých stránok 
detskej osobnosti a tvorivosti, 
dopĺňajúc náboženské cítenie 
a výchovu v rodine, evanjelizo-
vať a rozvíjať mariánsku úctu 
v dosahu svojej pôsobnosti. 
Rozvíjame zručnosti detí využí-
vaním digitálnych technológií. 
V rámci krúžkovej činnosti 
učiteľky z miestnej základnej 

školy učia deti základy anglické-
ho jazyka.

Školský rok sa začína a končí 
svätou liturgiou v ľutinskej 
bazilike. Deti materskej školy 
zaviedli v obci tradíciu slávenia 
Dňa úcty k starším. Babičky 
a dedkov vždy potešia milým 
vystúpením. 20. novembra slávi 
škola sviatok sestry Jozafáty – 
patrónky školy. Po svätej liturgii 
v kaplnke nasleduje sladké 
prekvapenie – torta. Do mater-
skej školy každoročne zavíta 
bohatý Mikuláš. Počas fašian-
gov sa koná veselý škôlkarský 
a v tomto roku aj biblický 
karneval. V apríli prebieha 
školské kolo v speve ľudových 
piesní s prezentáciou miestnych 
krojov. Na konci školského roka 
sa usporadúva rozlúčka s pred-
školákmi. Deti sa s radosťou 
zapájajú do spevu v detskom 
zbore, ktorý spieva na svätých 
liturgiách v chráme. Navšte-
vujú divadelné predstavenia 
a základnú umeleckú školu. 
Na konci školského roka organi-
zujú školský výlet. Pracovníci 
sa stretávajú na duchovných 
obnovách, ktoré vedie miestny 
farár alebo iný pozvaný kňaz.

V uplynulých rokoch sa 
po etapách uskutočnila rekon-
štrukcia celej budovy. Ostáva 
vymeniť oplotenie. Škola chce aj 
naďalej podporovať osobnostný 
rozvoj detí v sociálno-emocio-
nálnej, intelektuálnej, morálnej, 
telesnej a estetickej oblasti, 
rozvíjať ich schopnosti a zruč-
nosti. V súlade s individuálnymi 
a vekovými osobitosťami detí 
ich pripraviť na život v spoloč-
nosti. n

Cyrila Molčániová SNPM
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... keď ťa má pri sebe
Písanie článkov na konkrétnu tému je 

skvelé kvôli jednému. Musím sa zamýšľať 
nad tým, nad čím by som bežne neuvažo-
vala. Ako aj teraz. Keď som zistila, že v čase 
tohto čísla sa budeme tešiť zo 160. výročia 
zjavení v Ľutine, šla som najprv zistiť, čo sa 
tam pred poldruha storočím stalo. Z celého 
príbehu vo mne najviac zarezonovalo jasné 
posolstvo sv. Mikuláša, ktorý vyčíta Zuzane, 
že nezachováva sviatok. „Preto Boh trestá 
ľudstvo, lebo si neváži nedele a sviatky,“ 
zaznelo z jeho úst. A teraz mi povedzte, čo 
znamená „vážiť si nedele a sviatky“. Prečo ich 
vôbec máme? Vašu odpoveď sa nedozviem. 
Ale keď som sa pýtala ľudí v mojom okolí, 
zväčša zaznelo, že sviatok znamená odpo-
činok. V jednom prípade ma pobavilo, ako 
si opýtaný hneď uvedomil, že v odpočinku 
podstata nebude, lebo keď je sviatok v pra-
covný deň, ponáhľa sa ešte viac, keďže okrem 
bežného programu musí stihnúť aj liturgiu.

Hľadanie v Biblii prinieslo najprv po-
hľad, ktorý dodnes mnohí na slávenia majú. 
Napríklad Izrael musel trikrát v roku putovať 
do Jeruzalema s nákladom úrody, ktorú tam 
mal obetovať a vykonať množstvo rituá-
lov. Počas sukotu musela rodina týždeň žiť 
v stánkoch mimo pohodlia domu. A vôbec, 
všetky biblické inštrukcie ohľadne sviatkov sú 
plné „musíš“ a „nesmieš“ a „urobíš to a iné“ 
prípadne „nebudeš robiť“. Ba cez proroka 
Habakuka raz povie: „Nenávidím vaše sviatky 
a nevoňajú mi vaše zhromaždenia. ... na tuč-
né pokojné obety sa ani nepozriem“ (5, 21). 
Vyzerá to, akoby bol Boh jeden samoľúby 
vládca, ktorý stále vymýšľa a nič mu nie je 
dobré. Lenže Boh taký nie je.

A tak som to vzala z iného konca. Vieme 
veľa o sviatkoch, ktoré slávime na zemi. Ale 
sú v Písme aj miesta, ktoré hovoria o slávení 
v nebi? Našla som dve. Prvé je v príbehu 

o stratenej ovci a druhým je Baránkova 
svadba, ktorá nás čaká, keď prídeme domov 
k Bohu navždy. Skvelé, však? Boh oslavuje, 
keď ťa má pri sebe! Nie je samoľúby vládca, 
ktorý chce byť vyvyšovaný. Je to Otec s citli-
vým srdcom, ktoré je denne rozochvené oča-
kávaním, či svoj deň začneš a stráviš s ním. 
Teší sa, čo povieš, keď prídeš k nemu navždy 
a zbadáš, čo ti pripravil. Keď má Boh celý deň 
tvoje srdce pri sebe, má sviatok.

Je aj pre teba dôvodom na oslavu, že máš 
pri sebe Boha? Množstvo príkazov nám dal 
preto, aby nás takémuto životu učil. „Pri-
nútil“ nás zatiahnuť ho do svojich životov, 
aby mal šancu ukázať nám, aké dobré je 
byť s ním. Aké dobré je, keď sa aj my ľudia 
učíme byť spolu. Cirkevný rok je vo svojich 
sláveniach usporiadaný s múdrosťou, ktorá 
ti kúsok po kúsku odhaľuje Božiu tvár, aby 
si v potrebných situáciách vedel, ako žiť. 
A aby si vedel žiť aj potom v nebi. Aj v tvo-
jom živote budú chvíle Nazareta, Samárie, 
Kafarnaumu, Tábora, Golgoty, a ty sa života 
nezľakneš. A nezľakneš sa ani smrti. S Bo-
hom budeš vedieť čo a ako. Z času na čas ti 
Cirkev ponúkne, aby si sa na odpustových či 
iných sláveniach stretol aj so širšou rodinou, 
nielen tou farskou. Lebo tak bude aj na veľ-
kej oslave Baránkovej svadby.

Boh je smutný, ak si človek jeho túžbu 
po vzájomnej blízkosti neváži. Trestá toho, 
kto nemá úctu k sviatkom. Koná ako otec, 
ktorý nesie vzpierajúce sa dieťa do bezpečia. 
A bude mať bolesť z toho, ak hostinu, ktorú 
ti chystá v nebi, chystá zbytočne. Tvoja túžba 
po ňom je preňho dôvod na oslavu. Je jeho 
blízkosť dôvodom na sviatok aj pre teba?

PhDr. Valéria Juríčková, PhD.
členka Redakčnej rady časopisu Slovo
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�� Ochrana voľnej nedele by sa 
mala stať súčasťou európskeho 
štandardu v oblasti pracovného 
práva. Zhodli sa na tom predstavite-
lia odborov, občianskych združení, 
kresťanských spoločenstiev a cirkví, 
ktorí v Bruseli v polovici júna založi-
li Európsku alianciu za nedeľu.

�� Zasadnutie Diela na pomoc 
východným cirkvám (ROACO) vo 
Vatikáne sa konalo od 21. do 24. júna. 
Na zasadnutí sa zúčastnili reprezen-
tanti dvadsiatich katolíckych orga-
nizácií z desiatich východných krajín.

�� Deň medzináboženskej 
modlitby – spomienku na obete 
nacizmu a komunizmu slávili 22. 
júna v Ľvove na Ukrajine. Myšlienka 
sa uskutočnila z iniciatívy Gréc-
kokatolíckej cirkvi a sekretariátu 
Celoukrajinskej rady cirkví a nábo-
ženských organizácií na Ukrajine.

�� Tlačová konferencia o výstave 
Lux in Arcana – Vatikánsky tajný 
archív sa odkrýva sa konala 5. júla. 
Výstava sa uskutoční v Kapitolských 
múzeách vo februári 2012 v Ríme.

�� Pohreb Otta von Habsburga, 
ktorý zomrel 4. júla v Bavorsku vo 
veku 98 rokov, sa konal 16. júla vo 
viedenskom Dóme sv. Štefana. Hlav-
ným celebrantom pohrebnej svätej 
omše, po ktorej nasledovali pohreb-
né obrady, bol kardinál Christoph 
Schönborn, viedenský arcibiskup 
a mimoriadny legát Svätého Otca.

�� Svätá stolica upozorňuje 
na to, že UCIP neprináleží podľa 
cirkevného práva titul katolícka. 
Pápežská rada pre laikov a Pápežská 
rada pre spoločenské komunikačné 
prostriedky vydali 15. júla spoločné 
vyhlásenie týkajúce sa Medzinárod-
nej únie katolíckej tlače (UCIP) a jej 
vážnej krízy.

�� Stretnutie Európskeho 
kolokvia farností v maďarskej 
Nyíregyháze sa konalo od 17. do 22. 
júla na tému Farnosti, miesta ná-
deje. Na stretnutí sa zúčastnilo 200 
zástupcov európskych farností zo 17 
krajín, vrátane Slovenska.

�� Za novú generálnu predstave-
nú Kongregácie sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie bola 
zvolená sestra Tereza Anna Slotová 
SNPM z Kanady, ktorú zvolila 12. 
generálna kapitula v Ríme 18. júla.
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Zomrel vladyka Slavomír Miklovš
Preosvietený vladyka Slavomír 
Miklovš, emeritný križevacký 
biskup z Chorvátska, zomrel 
21. júla o 12.00 hod. v nemocni-
ci v Novom Sade v Srbsku.

Vladyka Slavomír Miklovš sa 
narodil 16. mája 1934 v Ďurď-
jeve, kde absolvoval i základnú 
školu. Bohoslovecké štúdiá 
zakončil v Záhrebe. 7. júla 
1964 bol vysvätený za kňaza vo 
svojej rodnej obci.

Prvým miestom jeho kňaz-
skej činnosti sa stal v rokoch 
1964 – 1968 Ruský Kerestúr, 
odkiaľ odišiel do Vukovaru, 
kde bol vymenovaný za špi-
rituála gréckokatolíckeho 
seminára v Záhrebe. Zároveň 
bol vymenovaný za kancelára 
Križevskej eparchie. Počas 
jeho kňazskej služby vznikli 
dva exarcháty, a to v Macedón-
sku a v Srbsku a Čiernej Hore. 
Za vladyku bol vysvätený 25. 

marca 1983 v Ruskom Keres-
túre. Túto službu vykonával 
26 rokov. V roku 2009 pápež 
Benedikt VXI. prijal jeho 
rezignáciu z dôvodu dovŕšenia 
veku.

Za svojho života vykonal vla-
dyka Slavomír veľa na duchov-
nom poli jemu zverenej epar-
chie. Prichádzal i na Slovensko 
a v čase komunizmu  (1983 
– 1989) tu vysvätil 43 kňazov 
vtedajšej Prešovskej eparchie, 
ktorí nemali svojho biskupa. 
14. júna 2009 bol hlavným svä-
titeľom terajšieho arcibiskupa 
a sekretára Kongregácie pre 
východné cirkvi Mons. Cyrila 
Vasiľa SJ v bazilike Santa Maria 
Maggiore v Ríme.

Preosvietený vladyka Slavo-
mír Miklovš bol pochovaný 23. 
júla 2011 o 13.00 hod. v Kated-
rálnom chráme sv. Mikuláša 
v Ruskom Kerestúre v Srbsku. 

Pohrebné obrady začali v jeho 
rodnom Ďurďove ráno o 9.00 
hod. Zároveň s pohrebnými 
obradmi vladyku Slavomíra 
Miklovša bolo vykonané pre-
miestnenie telesných ostatkov 
štyroch vladykov, už pochova-
ných v katedrálnom chráme, 
do novej krypty – vladyku 
Dionýza Nyarádiho, arcibisku-
pa Gabriela Bukatka, vladyku 
Joakima Herbuta a arcibiskupa 
Joakima Segediho.

Mladí putovali do rodiska blaženého Teodora Romžu
Po modlitbe pred 
Chrámom Nanebov-
stúpenia Pána Ježiša 
Krista v meste Chust 
na Podkarpatsku, kde 
mukačevský biskup 
mučeník Teodor Romža 
prežil svoje gymnaziál-
ne študentské roky, sa 
8. júla začala dvojdňová 
pešia púť mladých 
do jeho rodiska. Uctili 
si ňou svätca Muka-
čevskej eparchie pri 
príležitosti Roku blaže-
ného Teodora, v rámci 
ktorého sa oslavuje 
niekoľko jubileí – 10. 
výročie blahorečenia, 
75 rokov od kňazskej 
vysviacky a 100 rokov 
od narodenia mučení-
ka, obete komunistic-
kého sovietskeho režimu. 270 
pútnikov odštartovalo púť pod 
vedením biskupa Milana Šášika 
spolu s kňazmi z eparchiálnej 
a dekanátnych komisií pre mlá-
dež. Po ceste sa k nim postupne 
pridávali ďalší a ďalší. V podve-
čer do cieľa prvej etapy v meste 

Ťačiv prišlo vyše 300 účastníkov. 
Tu slávili svätú liturgiu, ktorú 
slávil vladyka Mons. Milan 
Chautur. Keď sa na druhý deň 
ráno vydali z Ťačiva na východ 
do cieľa vo Veľkom Byčkove, 
z Rachiva sa na západ vydala 
ďalšia vyše 70-členná skupina 

pútnikov s rovnakým 
úmyslom a cieľom. 
Tí mali vlastnú 35 km 
dlhú trasu hviezdico-
vého pochodu. Večer 
9. júla sa vo Veľkom 
Byčkove, rodisku 
blaženého Teodora, 
umučeného v roku 
1947, zišlo vyše 500 
mladých pútnikov.

Mnohí z pútnikov 
sa chystajú aj na via-
nočnú púť do Ríma. 
Chcú osláviť 75 rokov 
od kňazskej vysviacky 
bl. Teodora, ktorú 
práve tam po vyše 
šesťročnom študijnom 
pobyte v Taliansku 
prijal 25. decembra 
1936 v Chráme sv. 
Antona Veľkého vkla-

daním rúk biskupa Alexandra 
Evrejinova. Pre Svätého Otca 
Benedikta XVI. prinesú pútnici 
z Podkarpatska vianočný strom, 
ktorý bude niekoľkotýždňovou 
ozdobou Námestia svätého 
Petra vo Vatikáne.

Vladimír Teodor Miroššay
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�� 26. júna až 1. júla sa usku-
točnil v Centre pre rodinu 
na Sigorde kurz s názvom Škola 
Otcovo srdce. Takmer týždenný 
kurz bol zameraný na prehĺbenie 
vzťahu s Bohom ako s nebeským 
Otcom a slúžil aj na prehĺbenie 
a uzdravenie rodinných a osob-
ných vzťahov. Účastníkmi boli 
mladí aj starší, laici i rehoľnice, 
no všetci bez rozdielu sa cítili ako 
kráľovské Božie deti. Najstaršou 
účastníčkou bola 88-ročná Alžbe-
ta. Prednášajúci tím tvorili ľudia 
z rôznych európskych krajín (An-
glicko, Holandsko a Nemecko), 
ktorí sa aktívne venujú tejto forme 
ohlasovania evanjelia. Na Sloven-
sku boli s touto školou po tretí-
krát. (František Sochovič)

�� Bardejov má nový chrám. 
2. júla posvätil otec arcibiskup 
a metropolita Ján Babjak SJ 
novopostavený Chrám Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky na sídlisku 
Družba v Bardejove. 
Na slávnosti sa zúčastnil aj eme-
ritný biskup Ján Eugen Kočiš spolu 
s ďalšími kňazmi. Vladyka vyzdvi-
hol skutočnosť, že sa tento chrám 
a pastoračné priestory postavili 
za veľmi krátky čas. Zdôraznil, 
že novopostavený chrám má byť 
miestom, kde sa veriaci budú stá-
vať chrámami živého Boha. 
Po svätej liturgii vladyka ocenil 
bardejovského kantora Juraja 
Pipasa za jeho dlhoročnú obetavú 
službu pre Gréckokatolícku cirkev 
Medailou blahoslaveného bisku-
pa mučeníka Pavla Petra Gojdiča 
OSBM. Na záver sa bardejovský 
protopresbyter Jozef Zorvan poďa-
koval všetkým, ktorí sa podieľali 
na výstavbe tohto nového chrámu. 
Po 108 rokoch je teda v Bardejove 
druhý gréckokatolícky chrám. 
(Tomáš Molčan)

�� Na Nitrianskom hrade sa 
na sviatok sv. Cyrila a Metoda 
5. júla konala národná púť. 
Tisíce veriacich si prišli uctiť 
odkaz svätých solúnskych bratov. 
Boli medzi nimi aj predstavitelia 
cirkevného, politického, kultúrne-
ho a spoločenského života na Slo-
vensku i hostia zo zahraničia. 
Hlavným celebrantom svätej omše 
pod holým nebom bol sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi 
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.
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Posviacka pamätníka v Habure
„Cti otca svojho i matku svoju, 
aby sa ti dobre vodilo a aby si 
dlho žil na zemi.“ V tomto du-
chu sa niesla slávnosť posviacky 
pamätníka v Habure v sobotu 9. 
júla 2011. Pamätník je replikou 
dreveného chrámu, ktorý bol 
postavený v Habure v r. 1510 
a zasvätený sv. divotvorcovi Mi-
kulášovi. V súčasnosti sa origi-
nál chrámu nachádza v Hradci 
Králové, resp. v Jiráskových 
sadoch (ČR). Na slávnosti sa 
zúčastnili predstavitelia Gréc-
kokatolíckej cirkvi: prešovský 
arcibiskup a metropolita Mons. 
Ján Babjak SJ, košický eparcha 
Mons. Milan Chautur CSsR 
a emeritný pražský pomocný 
biskup Mons. Ján Eugen Kočiš, 
zástupcovia Pravoslávnej cirkvi 
z Poľska a Slovenska a pred-
staviteľ Židovskej nábožen-
skej obce na Slovensku rabín 
Jossi Steiner. Pred slávnosťou 
posvätenia pamätníka rabín 
Jossi Steiner vyzval prítom-

ných k porozumeniu a mieru, 
zároveň poukázal na dôležitosť 
vzájomného odpustenia krívd 
z minulosti. So slzami v očiach 
vyjadril smútok nad 140 de-
portovanými židmi z Habury 
i všetkými obeťami holokaustu. 
Zástupcovia Pravoslávnej cirkvi 
odslúžili panychídu pri troch 
symbolických hroboch, ktoré sú 
venované pamiatke gréckokato-
líckym, pravoslávnym a židov-
ským predkom, ktorí kedysi žili 
v Habure. Potom nasledovala 
samotná posviacka pamätníka, 
ktorú viedol vladyka Mons. Ján 
Babjak SJ. Po posvätení pa-
mätníka vladyka Ján povzbudil 
veriacich k vzájomnej úcte a to-
lerancii, poukazujúc na vieru, 
prácu a obetu našich predkov, 
čo bolo aj ústrednou myšlien-
kou vytvorenia pamätníka. 
Po týchto povzbudivých slovách 
nasledoval akt odhalenia troch 
pamätných tabúľ venovaných 
významným rodákom Habu-

ry. Po ňom čestní rodáci obce 
v areáli dreveného pamätní-
ka zasadili lipu ako symbol 
slovanstva. Zavŕšením slávnosti 
bola archijerejská svätá liturgia, 
ktorú slávil vladyka Ján spolu 
s vladykom Milanom, emerit-
ným biskupom Jánom Euge-
nom a prítomnými kňazmi. 
Liturgický spev viedol Zbor sv. 
Romana Sladkopevca z pre-
šovského gréckokatolíckeho 
kňazského seminára. V homílii, 
ktorú predniesol vladyka Milan 
Chautur, zazneli slová povzbu-
denia k viere, dôležitosti a sku-
točného významu pamätníka. 
Po slávnostnej liturgii nasle-
doval spoločný obed, ktorý sa 
niesol v ekumenickom duchu. 
Slávnostná atmosféra v Ha-
bure pokračovala folklórnym 
popoludním za účasti domácich 
i zahraničných súborov. (Jozef 
Harvilko)

V Prešove vzdávali vďaky za bl. Pavla Petra Gojdiča OSBM
V prešovskej Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa, kde sú vystavené 
telesné ostatky blahoslaveného 
prešovského biskupa mučeníka 
Pavla Petra Gojdiča OSBM, sa 
v nedeľu 17. júla konala archie-
parchiálna odpustová slávnosť 
ku cti tohto svätca.

Hlavným celebrantom 
archijerejskej svätej liturgie, 
ktorá bola po prvýkrát z tejto 
katedrály vysielaná v priamom 
prenose TV Lux, bol prešovský 
arcibiskup a metropolita Ján 
Babjak SJ. Koncelebroval eme-
ritný biskup Ján Eugen Kočiš 

a viac ako tridsať kňazov.
„Boh je láska, milujme ho!“ 

Tieto slová biskupského hesla 
bl. Pavla Petra Gojdiča sa niesli 
homíliou vladyku Jána Babjaka 
ako refrén. Vladyka sa zaobe-
ral slovami evanjelia: „Neboj 
sa, maličké stádo, lebo vášmu 

Zomrel biskup Rudolf Baláž
V stredu 27. júla 2011 o 16-tej 
hodine zomrel na následky 
krvnej embólie banskobystric-
ký biskup Mons. Rudolf Baláž.

Pohrebné obrady zosnulého 
biskupa Mons. Rudolfa Baláža 
sa uskutočnili v stredu 3. au-
gusta 2011 v jeho rodnej obci.

Biskup Baláž sa narodil 20. 
novembra 1940 v Nevoľnom. 
V rokoch 1958 až 1963 študo-
val na RK CMBF v Bratislave. 
Napriek dobrým študijným 
výsledkom mu ani po opa-
kovaných žiadostiach nebolo 
umožnené ďalšie štúdium.

Kňazskú vysviacka prijal 23. 
júna 1963. Následne pôsobil 

ako kaplán v rokoch 1963 – 
1965 ako v Brezne, v rokoch 
1965 – 1967 v Krupine a v ro-
koch 1967 – 1968 vo Vrútkach, 
Kláštore pod Znievom a Vríc-
ku. Ďalšie dva roky strávil ako 
aktuár BÚ v Banskej Bystrici. 
Potom pôsobil rok ako správca 
farnosti Pitelová. Od roku 1971 
bol bez štátneho súhlasu až 
do roku 1982. Vtedy pôsobil 
ako traktorista JRD, neskôr 
vodič nákladného auta. V roku 
1982 sa stal správcom farnosti 
Turčiansky Peter. 

14. februára 1990 bol 
menovaný za biskupa. Bis-
kupskú vysviacku prijal 19. 

marca 1990 v Banskej Bystrici. 
Od 13.4.1994 do 31.8.2000 bol 
predsedom Konferencie bisku-
pov Slovenska.
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Otcovi sa zapáčilo dať vám 
kráľovstvo“ (Lk 12, 32). Povedal, 
že tieto slová sú veľmi aktuálne 
pre dnešnú dobu, „pretože dnes 
mnohí ľudia upadajú do pe-
simizmu a strachu“.  Vladyka 
hovoril o veľkej zodpovednosti 
rodičov pri výchove detí, aby sa 
doma spoločne modlili, čítali 
Sväté písmo, vyberali vhodné 

programy, spolu pravidel-
ne chodili do chrámu, ale aj 
na púte, ktoré možno spojiť 
s pekným rodinným výletom. 
Nezabúdajme, že Boh nás milu-
je. Chce naše šťastie. Nemusíme 
sa báť. Nemusíme hľadať šťastie 
mimo Boha. Záver slávnosti, 
na ktorej sa zúčastnili aj pútnici 
z rodnej obce bl. Pavla Petra 

Gojdiča Ruské Pekľany a z celej 
farnosti so svojím duchovným 
otcom, patril myrovaniu a Mo-
lebenu k bl. biskupovi mučení-
kovi Pavlovi. Slávnosť spevom 
sprevádzal Katedrálny zbor sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove pod 
vedením Valérie Hricovovej. 
(Ľubomír Petrík)

Odpustová slávnosť v Košiciach-Terase
Jeden z pototalitných sídlisko-
vých gréckokatolíckych chrá-
mov v Košiciach nesie patrocí-
nium svätých apoštolov Petra 
a Pavla. Tohtoročnej odpustovej 
slávnosti predchádzala štvor-
dňová duchovná obnova, pri 
ktorej sa kazatelia venovali pre-
hĺbeniu kresťanského povolania 
veriacich. Bohatý program, 
ktorý pripravili otec Jozef Miňo 
a Daniel Porubec, bol zverejne-
ný v občasníku Apoštoli Terasy. 
Vhodným spestrením série 
modlitieb bol aj novopreložený 
Akatist k sv. Petrovi a Pavlovi.

V piatok 1. júla zavítal do far-
nosti vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha, aby posvätil 
dve nové ikony inštalované 
na diakonských dverách. Ikony 
sú súčasťou vzácneho kom-
pletného ikonostasu z dielne 
majstra Edmunda Bachmanna. 
V homílii pri archijerejskej li-
turgii vladyka poukázal na vnú-
tornú zmenu, ktorou prešli 
apoštoli Peter a Pavol. Vyzval 
prítomných k obnove v láske, 
a tým aj k plnšiemu prežívaniu 
kresťanskej identity. Po svätej 
liturgii bola eucharistická po-
klona za kňazov eparchie.

V nedeľu 3. júla bola farnosť 

poctená návštevou vladyku Cy-
rila Vasiľa, sekretára Kongregá-
cie pre východné cirkvi v Ríme. 
S arcibiskupom Vasiľom spolu-
slúžili viacerí kňazi východného 
i západného obradu. V sprievo-
de bol aj otec vladyku Michal 
Vasiľ st. Je to veľká Božia milosť, 
ak môže otec spolu so synom 
sláviť toto nebeské tajomstvo. 
V homílii sa vladyka Cyril veno-
val rozdielom medzi apoštolmi 
Petrom a Pavlom, ktoré boli 
viditeľné v pôvode, povahe, 
vzdelaní, kultúre, pastoračnej 
metóde a praktikách. Pritom 
zdôraznil, že Boh vie každé-

ho človeka formovať a použiť 
na svoje dielo. Veriacich vyzval, 
aby spolu vytvárali jednotu 
farností na obraz jednotného 
hudobného telesa. Duchovná 
slávnosť bola spestrená liturgic-
kým sprievodom okolo chrámu. 
K úplnosti zážitku prispel aj 
spev katedrálneho zboru pod 
vedením p. Lucie Lovašovej. 
Na záver miestny farár proto-
presbyter Jozef Miňo vyjadril 
radosť nad vydarenou slávnos-
ťou a zablahoželal vladykovi 
Cyrilovi k blízkym meninám. 
(Michal Hospodár, Mária 
Pešeková)

V Stropkove oslávili sviatok sv. Cyrila a Metoda
Gréckokatolícky chrám otcov 
redemptoristov v Stropkove je 
zasvätený slovanským apoš-
tolom sv. Cyrilovi a Metodovi. 
Na ich sviatok 5. júla v ňom 
slávil archijerejskú svätú 
liturgiu prešovský arcibiskup 
a metropolita Ján Babjak SJ 
spolu s emeritným biskupom 
Jánom Eugenom Kočišom, 
protoigumenom gréckokato-

líckych redemptoristov Jarosla-
vom Štelbaským CSsR a ďalšími 
kňazmi.

V homílii vladyka Ján Babjak 
povedal, že sviatok sv. Cyrila 
a Metoda by mal byť dňom 
akéhosi celonárodného zamys-
lenia a spytovania svedomia 
nás všetkých – veriacich, menej 
veriacich, neveriacich i všetkých 
hľadajúcich. Na slávnosti sa 

zúčastnil aj primátor Stropkova 
Peter Obrimčák a prednosta 
Mestského úradu Ivan Kleban. 
Nádherným spevom slávnosť 
sprevádzal Gréckokatolícky 
chrámový zbor sv. Cyrila a Me-
toda zo Stropkova pod vedením 
Ľudmily Jakubčovej. (Ľubomír 
Petrík)

�� Na Cyrilo-metodskej púti 
na Devíne sa zúčastnili aj gréc-
kokatolíci. 5. júla 2011 sa v Devíne 
konala púť s názvom Pramene 
života. Na záver púte odznel Mole-
ben k sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorý 
pripravila gréckokatolícka farnosť 
Bratislava-Staré mesto.

�� Na odhalení a posvätení 
súsošia sv. Cyrila a Metoda 
v Nových Zámkoch sa zúčastnil aj 
sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Vo 
farskom Kostole Povýšenia svätého 
Kríža v Nových Zámkoch 5. júla ce-
lebroval svätú omšu. Po slávnostnej 
bohoslužbe bolo pred miestnym 
františkánskym kláštorom odha-
lené a požehnané súsošie svätých 
Cyrila a Metoda. Postavy svätcov 
stoja na otvorenej knihe popísanej 
hlaholským písmom.

�� Televízia Lux má od pondelka 
11. júla nového riaditeľa. Na Val-
nom zhromaždení majiteľov tele-
vízie, ktoré sa konalo ešte 30. júna, 
bol za riaditeľa zvolený katolícky 
kňaz Ján Buc. Po Markovi Poláčkovi 
a Dáriusovi Antonovi Hatokovi je 
to v poradí tretí riaditeľ tohto kato-
líckeho média.

�� Posvätili základný kameň pre 
nový chrám v Starej Ľubovni. 
V sobotu 16. júla vladyka Ján Babjak 
SJ, prešovský arcibiskup a metro-
polita, posvätil základný kameň 
nového gréckokatolíckeho chrámu 
a predsedal archijerejskej svätej 
liturgii v gréckokatolíckej Farnosti 
bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča 
OSBM v Starej Ľubovni. Keďže 
veriaci novej farnosti v súčasnosti 
slávia bohoslužby v provizórnych 
priestoroch, slávnosť sa konala 
v Chráme Matky ustavičnej pomo-
ci. Pri tejto príležitosti otec arci-
biskup uviedol do úradu nového 
protopresbytera Staroľubovnian-
skeho protopresbyterátu otca Ras-
tislava Janička, farára v Litmanovej. 
Na slávnosti sa zúčastnil aj primá-
tor mesta Stará Ľubovňa p. Michal 
Biganič. (Jozef Popik)

�� Katolícka univerzita ďakuje 
za zbierku, ktorú organizovala 30. 
januára 2011 Konferencia biskupov 
Slovenska (KBS) v kostoloch vo 
všetkých farnostiach Slovenska 
počas slávenia Nedele KU. Výnos 
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V Klokočove sa stretli na slávení Fatimskej soboty
Fatimská sobota 2. júla, ktorá 
pripadla na sviatok Uloženia 
rúcha Bohorodičky, privied-
la do pútnického Klokočova 
verných mariánskych ctiteľov. 
Tí sa zhromaždili v miestnom 
chráme, aby napriek nepriazni 
počasia prijali duchovnú posilu. 
Po modlitbe tretieho času sa 
na tému správneho odpočívania 
prihovoril otec Martin Miku-
la. Následne vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha, slávil 
archijerejskú liturgiu. V kázni 

vhodne prepojil historickú 
udalosť uloženia rúcha Bohoro-
dičky v Blachernách s utrpením 
Panny Márie pod golgotským 
krížom. Mária Spolutrpiteľka 
prežívala smútok, keď uložili 
jej Syna do hrobu. Ale nevzdala 
sa nádeje. V praktickej časti 
vladyka upriamil pozornosť 
na dovolenkové obdobie a jeho 
zmysluplné prežívanie. „Prob-
lém dnešnej rodiny je v tom, 
že nevie spolu odpočívať,“ 
uviedol. Veriacich povzbudil, 

aby nestrácali Boha zo svojho 
pohľadu, a tak získali pravý 
pokoj a odpočinok.

Mariánskym molebenom 
pred milostivou ikonou sa za-
končilo toto duchovné poduja-
tie, ktoré organizačne zabezpe-
čoval Košický protopresbyterát. 
Kto chcel, mohol si utvrdiť 
prednesené posolstvo v dialó-
goch alebo pri čítaní aktuálneho 
mariánskeho bulletinu. (Michal 
Hospodár)

Vyjadrili vďačnosť aj prostredníctvom gospelu

Slovenská gospelová scéna sa 
pomaly, ale isto rozrastá. Pre-
svedčiť sa o tom mohlo približ-
ne 200 priaznivcov, ktorí 10. júla 
zavítali do obce Dlhé Klčovo vo 
Vranovskom okrese. Uskutoč-
nil sa tam totiž druhý ročník 
Koncertu vďaky. Hlavnou 

témou celého koncertu bola 
vďačnosť, ktorú všetci prítomní 
vyjadrili Najvyššiemu. Veď bolo 
za čo ďakovať – úspešný koniec 
školského roka, štátnice, prázd-
niny... Počas trojhodinového 
koncertu sa na pódiu predstavili 
štyri kapely: Jonah, Siloe, 30tri 

a Peter Milenky band. Atmosfé-
ru si nepochvaľovali len orga-
nizátori, ale aj samotní členovia 
kapiel. Martin Michalenko, 
ktorý je členom skupiny Jonah, 
to mohol porovnať aj s minulým 
rokom, pretože ako domáca 
kapela sa aktívne podieľali aj 
na prvom ročníku Koncertu 
vďaky. Tohtoročný koncert 
vníma ako určitý posun nielen 
v hudbe, ale aj v organizačnej 
stránke, keďže celý koncert 
zabezpečovali. Podarilo sa im 
vytvoriť festivalovú atmosféru. 
Popri hudbe sa však nezabúdalo 
na to, prečo sa vlastne koncert 
uskutočnil. Išlo o uvedomenie 
si, že to, čo máme, čím sme a čo 
sme zvládli, je dar, za ktorý sa 
oplatí ďakovať. (Ivana Popaďa-
ková)

Z Bratislavy-Petržalky odchádzali posvätené autá
Dobročinná organizácia MIVA 
Slovensko, n. f., už po tretí raz 
zorganizovala Krištofovu nede-
ľu. Podujatie sa konalo v ne-
deľu. 17. júla v Chráme Svätej 
rodiny v Bratislave-Petržalke.

Idea Krištofovej nedele spočí-
va v poďakovaní Pánu Bohu, že 
sme – aj na príhovor sv. Krišto-
fa, patróna motoristov – prežili 
ostatný rok bez nehody. Toto 
poďakovanie sa prejavuje aj cez 
finančné príspevky, z ktorých 
sa potom nakupujú dopravné 
prostriedky pre misionárov.

Myšlienka spojiť poďakovanie 
s pomocou misionárom skrsla 

v mysli Karola Kumpfmülera, 
zakladateľa MIVA Rakúsko, 
pred viac ako päťdesiatimi rok-
mi. Za ten čas táto organizácia 
pomohla mnohým misionárom 
v ich mobilite. Pomáhali aj 
slovenským, zvlášť v časoch 
neslobody. Teraz sa očakáva, 
že každý kresťanský národ sa 
postará o svojich misionárov 
aj v tomto smere. Túto úlohu 
prevzala na seba práve MIVA 
Slovensko, n. f.

K tomu, aby sme si vedeli 
uznať našu hriešnosť a ľudskú 
obmedzenosť, vyzýval v homílii 
generálny vikár Bratislavskej 

eparchie Vladimír Skyba, ktorý 
predsedal liturgickej slávnosti. 
Svätú liturgiu slúžil s otcom 
Ľubomírom Matejovičom 
a kaplánom Jánom Behulom. 
Od egoizmu oslobodené srdce 
môže zaplniť Božia milosť 
s jeho láskou. Ďalej vo svojej 
homílii upozorňoval aj vodičov 
kresťanov, aby na to nezabúdali 
ani vtedy, keď si sadajú do svoj-
ho auta.

Po svätej liturgii otec vikár 
posvätil takmer sto osobných 
áut veriacich nielen z Bratislavy, 
ktoré boli pripravené v areáli 
chrámu. (Ľubomír Matejovič)

zo zbierky vo výške 305 000 eur 
univerzita využije na výstavbu no-
vej univerzitnej knižnice. Priebeh 
výstavby a aktuálny stav približuje 
internetová stránka www.kniznica.
ku.sk.

�� Duchovno-relaxačný pobyt 
Týždeň pre rodinu sa uskutoč-
nil v Centre pre rodinu na Si-
gorde od 18. do 24. júla. Spoločný 
dovolenkový čas si tu vychutnalo 
šesť rodín. Hlavnou témou po-
bytu bolo hľadanie skutočného 
rodinného pokladu – teda hodnôt, 
ktoré môžu každú rodinu urobiť 
bohatou na lásku, pokoj, či jed-
notu. Toto hľadanie sa premietlo 
do programu s rôznymi aktivitami. 
Nechýbali dobrodružné lesné hry 
a súťaže, zbieranie skúseností 
a zručností dôležitých pre život, 
tvorivé spoznávanie prírody, turis-
tika a športové turnaje, opekačka 
a filmové večery. Rodičia mohli 
využiť ponuku prednášok zamera-
ných na prehĺbenie manželských 
a rodinných vzťahov, spoločné 
modlitby a priestor na manželskú 
komunikáciu. (František Socho-
vič)

�� Ústav na výkon väzby a vý-
kon trestu odňatia slobody 
v Košiciach navštívil 23. júla 
gréckokatolícky košický epar-
cha Mons. Milan Chautur, ktorý 
ako hlavný celebrant predsedal 
odpustovej slávnosti vo väzenskej 
kaplnke zasvätenej bl. P. P. Goj-
dičovi. Liturgickej slávnosti sa 
zúčastnilo vedenie ústavu ako aj 
odsúdení. Liturgická slávnosť bola 
vedená v duchu uvedomovania si 
potreby osobného pokánia, ktoré 
prináša človeku možnosť napraviť 
v jeho živote to, čo svojím hrie-
chom zničil. (Tibor Ujlacký)

�� XIX. spomienka na svätého 
Gorazda sa uskutočnila v Kos-
tole Svätej Rodiny v bratislav-
skej Petržalke 27. júla o 19.00 
hod. Archijerejskú svätú liturgiu 
slúžil vladyka Mons. Peter Rusnák, 
bratislavský eparcha, konceleb-
roval o. Jozef Dúc, školský dekan, 
farár Farnosti Svätej Rodiny, o. 
Ľubomír Matejovič, dekan – farár 
Farnosti bl. Vasiľa Hopka a ďalší 
kňazi z bratislavských dekanátov 
oboch katolíckych obradov.
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Rodina spoločne 
oslavovala 

Na sviatok svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda 5. júla sa v Lip-
tovskom Mikuláši uskutočnil festival Rodina je budúcnosť. Hlavnou 
myšlienkou festivalu bolo podporiť tradičnú rodinu a tradíciu, 
ktorú priniesli naši vierozvestcovia, a zároveň poukázať na nega-
tívne javy dnešnej doby, ako je rozpad rodín a kultúra smrti, ako to 
pomenoval náš milovaný otec blahoslavený Ján Pavol II. 

Na začiatku programu 
vystúpili s detským 
hudobným programom 

manželia Juliana a Radoslav 
Václavovci, ktorí v tento deň 
oslavovali aj so svojimi siedmi-
mi deťmi štrnásť rokov od uza-
tvorenia sviatosti manželstva. 

V úvodnej prednáške otec 
Peter Milenky poukázal na zá-
kladnú pravdu manželského 
života. K tomu, aby sme sa 
v manželstve milovali, boli si 
úctiví a verní až do smrti, po-
trebujeme milosť a silu čerpanú 
z Božieho prameňa, pretože 
každý zakusuje svoje obmedze-

né limity, ale vďaka Bohu ich 
môžeme prekročiť a ísť ďalej, 
nech sme v akejkoľvek tiesni. 

Po prednáške nasledovali 
piesne Martina a Veroniky Hu-
sovskovcov, ku ktorým pridali 
aj svedectvo z ich spoločného 
manželského života a starostli-
vosti o synčeka Mateja.

Hlavnú prednášku mal otec 
Miroslav Čajka, redemptorista, 
na tému Kristus – Hlava rodiny. 
Vo svojej prednáške  hovoril 
o tom, že manželstvo a man-
želská láska nevytrvajú, ak sa 
odrežú od zdroja všetkej lásky, 
ktorým je Boh. Poukázal na prí-

klad Chorvátska, kde sa pri 
sobáši po manželskej prísahe 
nepobozkajú ženích a nevesta 
navzájom, ale spoločne poboz-
kajú kríž, keďže kríž je zdrojom 

lásky. Následkom tejto viery, 
takto prejavovanej napríklad 
v mestečku Široký Brijeg, ktoré 
má 13-tisíc obyvateľov, nema-
jú doteraz v živej pamäti ani 
jediný rozvod. Ich manželstvá 
sú totiž postavené na Kristovej 
láske, na láske Kríža. Poukázal 
tiež na to, ako prostredníctvom 
rôznych zákonov diabol útočí 
na hierarchiu rodiny, na auto-
ritu rodičov alebo autoritu otca 
ako hlavy rodiny. Ak napríklad 
v Kanade deti zavolajú polí-
ciu na svojich rodičov alebo 
manželka na svojho manžela, 
rodič alebo manžel idú auto-
maticky do väzenia. Nakoniec 
otec Miroslav zdôraznil nutnosť 
modlitby, aby rodina zostala 
pokope. „Rodina, ktorá sa modlí 
spolu, stojí spolu.“ Všetkým 
prítomným pripomenul, aby 
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pamätali na Presvätú Bohorodičku, lebo 
jej pričinením sa svadba v Káne Galilej-
skej tak šťastne skončila.

Po hlavnej prednáške nasledoval 
koncert gospelovej kapely Peter Milenky 
Band, ktorej člen Jožko Bubnár prišiel 
zahrať aj napriek očakávanému prírast-
ku do svojej mladej rodiny.

Janka Brezinová, psychologička 
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Liptovskom Mikuláši, predstavila 
možnosti odbornej pomoci manžel-
stvám v kríze. Po nej otec Pavol Sendrej, 
redemptorista z Podolínca, a manželia 
Štefan a Alžbeta Boreckovci z Kežmar-
ku predstavili rodinné spoločenstvo 
Skupiny Panny Márie – END, založené 
otcom Henrim Caffarelom v Paríži, 
ktoré má svoje začínajúce spoločenstvo 
aj v Liptovskom Mikuláši.

Po nich Peter Križian (Krížik), 
bohoslovec, gospelový spevák a rodák 

z Liptovského Mikuláša, potešil svojich 
domácich poslucháčov pesničkami 
z nového albumu.

Celé podujatie spoločnou modlitbou 
a zároveň prosbou o zoslanie hojnosti 
milostí na mesto uzavreli organizátori 
podujatia Peter Michalík, Jozef Komišak 
a Peter Tkáč z občianskeho združenia 
Hieronymus.

Poďakovanie patrí všetkým dobrodin-
com za finančné prostriedky a modlitby, 
dobrovoľníkom za pomoc pri uskutoč-
není tohto Božieho diela, spoločnosti 
Gideons International za bezplatné 
poskytnutie Svätého písma, Rádiu 
Lumen a časopisu Slovo za mediálnu 
podporu, CBR za poskytnutie prospek-
tov Čo škola neučí a všetkým prítom-
ným za účasť. n

Jozef Komišak

Rozhovor s o. prof. Petrom Štu-
rákom, ktorý bol znovu zvolený 
za dekana Gréckokatolíckej teolo-
gickej fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove.

S akými pocitmi ste prijali 
správu o vašom znovuvymeno-
vaní  za dekana Gréckokatolí ckej 
teologickej fakulty Prešovskej 
univerzity? 
Opätovné zvolenie za dekana Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univer-
zity v Prešove ( ďalej GTF ) akademickým senátom 
som prijal s pocitmi, ktoré by som vyjadril v dvoch 
rovinách. V tej prvej ako ocenenie mojej práce 
v predchádzajúcom funkčnom období na poste 
dekana. V druhej rovine ako veľkú zodpovednosť 
viesť ďalšie štyri roky inštitúciu, ktorá zabezpe-
čuje intelektuálnu formáciu všetkých študentov 
v rôznych študijných programoch realizovaných 
na fakulte, ale zvlášť budúcich kňazov celej Gréc-
kokatolíckej metropólie na Slovensku.

Ako by ste zhodnotili svoje predchádzajúce 
obdobie na tomto poste? 
Veľmi výrečnou odpoveďou na Vašu otázku ako 
vidím hodnotenie na poste  dekana v predchádza-
júcom období je to, že GTF sa umiestnila v hodno-
tení v rámci komplexnej akreditácie vysokých škôl 
na Slovensku na prvom mieste medzi všetkými 
teologickými fakultami. Výrazom jej napredo-
vania  je skvalitnenie jej činnosti v jednotlivých 
oblastiach, či už vo vzdelávacej, vedeckej, na poli 
medzinárodnej spolupráce ako aj rozvoja. Ďalej  je 
to zavedenie stálej duchovnej služby, celý rád kon-
ferencií domácich i zahraničných organizovaných 
na pôde našej Alma mater, množstvo publikácií, či 
už monografií, skrípt alebo zborníkov, vytvorenie 
reprezentačných priestorov na fakulte v podobe 
novej auly, zasadačky a kaplnky. K utuženiu kolek-
tívu nielen pedagógov, ale všetkých zamestnancov 
fakulty prispievajú rôzne púte, organizované 
na spoznávanie pútnických miest doma i v zahra-
ničí, výlety do prírody a podobne. 

Aké výzvy pred vami stoja v najbližšej budúcnosti? 
Tak ako je to v živote jednotlivca, ktorý ak chce 
napredovať, musí si mať určité vízie, stanovenie 
určitých  cieľov, ako aj  monitorovanie ich napĺ-
ňania. Tak isto je to aj v živote každej inštitúcie, 
GTF nevynímajúc. V novom funkčnom období sa 
budem  usilovať, aby  v spolupráci s najbližšími 
členmi Vedenia, ako aj vďaka práci pedagógov 
a všetkých zamestnancov fakulty, sme pokračovali 
v nastúpenom pozitívnom trende skvalitňovania 
všetkých oblastí činnosti, aby z fakulty odchádzali 
študenti do života pripravení nielen na vysokej 
intelektuálnej, ale aj morálnej úrovni vyznávajúc 
opravdivé kresťanské hodnoty.

Dada Kolesárová
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Keď  si
smutný

Ž 42; 43; 63; 126; 137
Tob 10, 1 – 14
3 Jan 13 – 15

Sk 20, 17 – 38
Rim 1, 8 – 15

Flp 1, 3 – 11; 4, 1

slovo   17 | 2011



Vznik mariánskych pútnických miest siaha do dávnej minulosti. Nie-
ktoré majú stáročnú históriu. V každej dobe si takto Boh vyberá mies-
ta, na ktorých chce zvláštnym spôsobom prehovoriť k svojim deťom.

Tak je to aj s mariánskym 
pútnickým miestom 
Ľutina na severovýchod-

nom Slovensku, keď „na Preob-
raženije / pred mnoho hodami, 
/ Boh utverdil viru / svojimi 
pravdami“, ako to napísal  učiteľ 
Mikuláš Dzurinda vo veršo-
vanom rozprávaní Lucinskaja 
hora o dejinách mariánskeho 
odpustu v Ľutine (tlačou vyšla 
v roku 1946).

V tomto roku uplynie 160 ro-
kov od týchto udalostí na mies-
te, ktoré sa odvtedy stalo naj-
väčším mariánskym pútnickým 
miestom Prešovskej archie-
parchie. Pozrime sa na tieto 
udalosti, prečo a ako Boh vtedy 
prehovoril, aby „utverdil viru 
svojimi pravdami“.

Svätý muž
Najprv treba povedať, že aj keď 
je Ľutina známa ako mariánske 
pútnické miesto, Panna Mária 
sa tu nezjavila. Bol to svätý Mi-

kuláš, ktorý sa na sviatok Pre-
menenia Pána 19. augusta 1851 
(podľa juliánskeho kalendára) 
zjavil Zuzane Feketeovej, ktorá 
namiesto návštevy chrámu išla 
do lesa zbierať huby. Tento svätý 
muž, v ktorom spoznala sväté-
ho Mikuláša, ju oslovil: „Čto ty 
zdijs dilaješ? / V cerkvach služby 
končat / ty hriby sbiraješ?“ 
Na znak svedectva jej daroval 
ikonu Bohorodičky, aby bola 
oslavovaná v kaplnke na hore. 
Odvtedy, ako to citovaný autor 
napísal v ďalšej piesni, „na lu-
cinskoj hori, / na hlavnom 
prestoli, / jej svjata ikona / 
sijajet vo slavi“. A od toho času 
Panna Mária „materinskoj rukoj 
/ pomošč podavajet, / dobrych 
ditej svojich / k sebi sozyvajet“.

„Bláznivá“ Zuzana
Pútnické miesta na počiatku 
vždy prechádzajú ťažkosťami. 
Aj Ľutina má pohnuté dejiny. 
Tradícia hovorí, že svätec ju 

vtedy požiadal, aby bol na pa-
miatku tohto stretnutia posta-
vený svätý kríž. Ľudia jej však 
neuverili a nazvali ju „bláznivou 
Zuzanou“. Svätec sa jej naďa-
lej zjavoval a upozorňoval ju, 
aby splnila jeho príkazy. Nato 
onemela. Hneď zavolali lekára 
aj psychológa, ktorí potvrdili, 
že Zuzana je telesne a duševne 
zdravá a že strata reči je záhad-
ná a  nevysvetliteľná. Až keď sa 
miestny duchovný otec Štefan 
Rojkovič rozhodol kríž postaviť, 
Zuzana začala rozprávať a du-
chovný i veriaci jej uverili.

Po týchto udalostiach Zuzana 
skoro denne chodila do lesa. 
Jedného dňa sa jej opäť zjavil 
sv. Mikuláš a požiadal ju, aby 
na mieste ich stretnutia bola 
postavená kaplnka zasvätená 
Zosnutiu Presvätej Bohorodič-
ky. Na dôkaz ich stretnutia da-
roval sv. Mikuláš Zuzane ikonu 
Presvätej Bohorodičky, ktorú 
mala dať duchovnému otcovi 
ako podklad obrazu pre budúcu 

svätyňu. Zuzane znova neuveri-
li. Ikonu Bohorodičky uzamkli. 
Až keď sa ikona začala objavo-
vať na mieste stretnutia, uverili 
jej. Po dôkladnom vyšetrovaní 
Biskupským úradom v Prešove 
bolo potvrdené, že Zuzana je 
duševne i telesne zdravá a že 
obsah zjavenia v ničom nepro-
tirečí vieroučným a mravným 
zásadám Katolíckej cirkvi. 
Výsledky vyšetrovania boli 
poslané do Ríma na príslušnú 
kongregáciu, ktorá ich schválila.

Liek nielen na oči
V roku 1853 gréckokatolícki ve-
riaci z Ľutiny a Olejníkova s po-
mocou zbierok postavili na hore 
kaplnku. Stavba bola posvätená 
27. augusta 1854 a zasvätená 
sviatku Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky. Obraz ľutinskej 
Bohorodičky namaľoval maliar 
Jozef Boda. Vtedajší prešovský 
biskup Jozef Gaganec poveril 
vysviackou kaplnky kanonika 
Jozefa Šoltysa. Na vysviacke 
sa zúčastnilo okolo 20-tisíc 
veriacich.

V roku 1855 prešovský biskup 
Jozef Gaganec odcestoval 
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www.centrumsigord.sk
Stredobodom záujmu sociálnej aktivity 
spoločnosti je v prvom rade rodina ako 
základná funkčná jednotka spoločnosti. 
Aj Gréckokatolícka cirkev na čele s jej 
pastierom si uvedomuje túto dôležitú úlo-
hu. A tak v roku 2008 vzniklo Centrum pre 
rodinu na Sigorde. Aby sa umožnil ľahší 
prístup k informáciám o činnosti centra čo 
najširšej verejnosti, bola zriadená oficiálna 
internetová doména www.centrumsigord.
sk, ktorú si dnes priblížime.

Domov, čiže základná a prvá stránka 
domény, obsahuje najaktuálnejšie termíny 

kurzov pripravovaných vedením centra 
s krátkym popisom. Všetky ostatné odkazy 
sú umiestnené v odkazovej lište v ľavom 
okraji. Sú rozdelené do štyroch sekcií, 
ktoré umožňujú prehľadné a jednoduché 
vyhľadávanie. Sekcia Centrum prináša 
najzákladnejšie informácie o poslaní 
a činnosti centra. Ak ste už zavítali na túto 

stránku, istotne vstúpte do sekcie Aktivity, 
pretože práve tam nájdete podrobný zo-
znam a popis všetkých kurzov, duchovných 
cvičení a školení, ktoré centrum ponúka. 
Kto by ešte váhal, či toto centrum navštíviť, 
alebo hľadal motiváciu, ktorý z kurzov 
absolvovať, nech si určite klikne na Svedec-
tvá. Samozrejme, nechýba ani fotogaléria 
v sekcii Fotografie.

Ak túžite ponúknuť svojej rodine prin-
cípy postavené na Bohu alebo uvažujete 
o vstupe do manželstva a založení rodiny, 
využite služby ponúkané Centrom pre 
rodinu na Sigorde.

Mikuláš Jančuš

WEBOVÉ StRÁnKY

do Ríma a na jeho prosbu pápež 
Pius IX. 11. mája 1855 obdaril 
Ľutinu plnomocnými odpust-
kami.

Množstvo pútnikov v tých 
časoch dosahovalo počet 55 – 
60-tisíc. Udalosti zázračných 
uzdravení z prvých rokov 
po zjavení sú zaznamena-
né v zápisnici a uložené vo 
vatikánskych archívoch. Voda 
z prameňa zázračne liečila očné 
choroby ľudí, ktorí sa s dôverou 
obracali s prosbou o pomoc 
k Panne Márii a užívali túto 
vodu.

V nasledujúcich rokoch sa 
na hore začali stavať ďalšie 
kaplnky: Kaplnka svätej Anny, 
Kaplnka svätého Kríža a Kapln-
ka svätého Mikuláša. Posledná 
z nich bola dokončená v roku 
1930.

V medzivojnovom období 
mala púť charakter nábožen-
sko-spoločenskej udalosti, ktorá 
trvala dva týždne. Liturgický 
program prebiehal vo farskom 
chráme a taktiež na hore 
v kaplnkách. Na púť prichádzali 
veriaci z Československa, Poľ-
ska a Maďarska. Súčasťou púte 
bol aj jarmok.

Prelomové roky
Medzi významné udalosti v de-
jinách pútnického miesta Ľu-
tina patrí púť 28. augusta 1945. 
Na nej prešovský biskup Pavel 
Peter Gojdič OSBM slávnostne 
ukončil eparchiálny Mariánsky 
rok trvajúci od 14. októbra 1944 

a Prešovskú eparchiu zasvätil 
Božej Matke.

V čase totality komunistické-
ho režimu v rokoch 1950 – 1968, 
keď bola činnosť Gréckokatolíc-
kej cirkvi na Slovensku zakáza-
ná a biskupi aj kňazi trpeli vo 
väzeniach, sa prestali konať aj 
gréckokatolícke mariánske púte 
v Ľutine.

Po povolení činnosti Grécko-
katolíckej cirkvi 13. júna 1968 sa 
Ľutina stala opätovne miestom, 
kde sa veriaci môžu znova 
stretávať, prehlbovať svoju 
vieru a verejne manifestovať 
príslušnosť k utláčanej cirkvi. 
Štátna moc rôznymi spôsobmi 
– zastrašovaním, inými akciami 
na odpútanie účastníkov, 
vypínaním elektrickej energie 
v regióne, ako aj prenasledo-
vaním účastníkov púte v ško-
lách a v zamestnaní – snažila 
zabrániť účasti širokej verej-
nosti na veľkolepej cirkevnej 
slávnosti v Ľutine. Zvlášť treba 
spomenúť púť 23. a 24. augusta 
1986. Takéto počínanie orgánov 
štátnej moci však malo opačný 
účinok a ešte viac posilnilo 
túžbu veriacich zúčastňovať sa 
na mariánskych púťach.

Veľkým povzbudením vo 
viere bola púť na záver Mari-
ánskeho roku 1988, na ktorej 
vtedajší prešovský ordinár 
Mons. Ján Hirka prečítal apoš-
tolské breve, ktorým pápež Ján 
Pavol II. povýšil ľutinský chrám 
a priľahlé objekty na baziliku 
minor. Týmto významným 
aktom potvrdil zvláštny vzťah 

gréckokatolíkov k Petrovmu 
nástupcovi v Ríme a veriacich 
počas krutého prenasledovania 
v druhej polovici 20. storočia.

Novodobé dejiny
Pričinením Mons. Jána Babjaka 
SJ, arcibiskupa a metropolitu 
Prešovskej gréckokatolíckej 
archieparchie, bola 9. júna 2010 
Bazilika Zosnutia Presvätej Bo-
horodičky v Ľutine pričlenená 
zvláštnym putom duchovného 
príbuzenstva k Bazilike Santa 
Maria Maggiore v Ríme. Na zák-
lade tohto dekrétu Apoštolská 
penitenciária udelila 9. júna 
2010 bazilike minor v Ľutine 
plnomocné odpustky:

1. na chrámový sviatok 
zasvätenia baziliky Santa Maria 
Maggiore, teda 5. augusta;

2. na sviatok, ktorému je 
zasvätený vlastný chrám;

3. na všetky slávnosti Bohoro-
dičky Panny Márie;

4. raz do roka v deň, ktorý 
si má slobodne zvoliť každý 
veriaci jednotlivo;

5. vždy, keď sem prídu pútni-
ci v skupine prejaviť nábožen-
skú úctu.

„Toto svedectvo sa dáva preto, 
aby sa veriaci alebo pútnici 
o ňom dozvedeli na rast vo svo-
jej zbožnosti a jej upevnenie.“ 
(z dekrétu)

Hlavná púť sa každoročne 
koná v predposlednú augustovú 
sobotu a nedeľu. Menšie púte 
sa v priebehu roku konajú: 

na sviatok Katedry sv. Petra 
(22. februára), na Sviatok sv. 
apoštolov Petra a Pavla (29. 
júna), na výročie voľby Sväté-
ho Otca (Benedikta XVI. – 19. 
apríla 2005). Každú prvú sobotu 
v mesiaci sa veriaci schádzajú 
v bazilike minor a slávia Fatim-
skú sobotu. Putujú sem proto-
presbyteri so svojimi kňazmi 
a veriacimi. Každoročne sa tu 
stretávajú provoprijímajúce deti 
s prešovským eparchom, tiež 
sa tu konajú aj iné stretnutia 
(vdov, matiek a i.).

Dnes môžeme s hrdosťou 
povedať, že Ľutina je najväč-
ším mariánskym pútnickým 
miestom Prešovskej grécko-
katolíckej archieparchie a so 
svojou bazilikou minor je našou 
pýchou, ktorá sa v ostatnom 
čase nevšednou starostlivosťou 
prešovského arcibiskupa a met-
ropolitu Mons. Jána Babjaka SJ 
rozrástla do plnej krásy. Najmä 
areál pri bazilike s kaplnkami 
zasvätenými sv. Mikulášovi 
a našim trom blahoslaveným, 
kde možno zapáliť sviecu 
za živých i mŕtvych. Možno 
citovať slová, ktoré napísal 
známy košický publicista Jozef 
Červínka v dokumentárnom 
filme Odkaz nemej z Ľutiny: 
„Ľutinu treba vidieť, atmosféru 
odpustu v Ľutine treba zažiť. 
Iba tak človek pochopí, prečo 
sa toto miesto stalo najväčším 
pútnickým miestom gréckoka-
tolíkov na Slovensku“. n

František Dancák
snímka: ŠANZI, upravil J. Gradoš
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Patriarcha Jakub 2
Drahí bratia a sestry!
Teda Jakub zvíťazil – sám pro-
tivník to priznáva –, ale jeho 
nová identita, prijatá od tohto 
protivníka, tvrdí a dosvedčuje 
Božie víťazstvo. Keď sa Jakub 
bude pýtať na meno svojho 
protivníka, ten mu ho od-
mietne prezradiť, ale zjaví sa 
v jednoznačnom geste udelenia 
požehnania. To požehnanie, 
ktoré patriarcha žiadal na za-
čiatku zápasu, mu teraz bude 
udelené. No nie je to požeh-
nanie získané klamstvom, ale 
bezplatne darované Bohom, 
ktoré Jakub môže prijať, pre-
tože je opustený bez ochrany, 
bez klamstiev a podvodov 
a bezbranný sa celý odovzdá-
va, prijíma porážku a vyznáva 
pravdu o sebe samom. Tak 
v závere zápasu po tom, ako 
prijme požehnanie, patriarcha 

môže konečne v tom druhom 
spoznať Boha požehnania. „Vi-
del som Boha z tváre do tváre, 
a pritom som ostal nažive!“ (v. 
31) A teraz on – nositeľ nového 
mena, „porazený“ Bohom – 
môže prejsť cez brod, navždy 
poznačený Bohom a krívajúci 
pre prijatú ranu.

Vysvetlenia, ktoré biblická 
exegéza môže dať tomuto úryv-
ku, sú mnohé, predovšetkým 
vedci v ňom uznávajú zámery 
a literárne prvky rôznych dru-
hov, ako aj odvolania sa na ľu-
dové povesti. Ale keď sú tieto 
elementy prijaté samotnými 
posvätnými autormi a zahrnuté 
do biblického príbehu, menia 
svoj význam a text sa otvára 
do oveľa širších dimenzií.

Táto epizóda zápasu pri 
Jaboku sa ponúka veriacemu 
ako paradigmatický text, v kto-

rom izraelský národ hovorí 
o svojich vlastných koreňoch 
a vykresľuje mimoriadny vzťah 
medzi Bohom a človekom, pre-
to − ako tvrdí aj Katechizmus 
Katolíckej cirkvi − „duchovná 
tradícia Cirkvi videla v tomto 
rozprávaní symbol modlitby 
ako zápasu viery a víťazstva 
vytrvalosti“ (č. 2573). Biblický 
text nám hovorí o dlhej noci 
hľadania Boha, o zápase pre 
spoznanie jeho mena a uzretie 
jeho tváre; je to noc modlitby, 
ktorá s tvrdošijnosťou a vytr-
valosťou žiada Boha o požeh-
nanie a o nové meno. Novú 
skutočnosť – ovocie obrátenia 
a odpustenia.

Jakubova noc pri brode 
Jabok sa tak stáva referenčným 
bodom pre pochopenie vzťahu 
s Bohom, ktorý v modlitbe 
nachádza svoje maximálne 

vyjadrenie. Modlitba vyža-
duje dôveru, blízkosť, akoby 
symbolický vzťah „tela na telo“ 
nie s Bohom – protivníkom 
a nepriateľom, ale so žehnajú-
cim Pánom, ktorý vždy zostáva 
mysterióznym a javí sa nedo-
siahnuteľným. Preto posvätný 
autor používa symbol zápasu, 
ktorým poukazuje na úsilie 
duše, vytrvalosť a neúnavnosť 
pre dosiahnutie toho, čo žiada. 
A ak je objektom túžby vzťah 
s Bohom, jeho požehnanie 
a jeho láska, vtedy tento zápas 
nemôže vyvrcholiť inak, než 
v darovaní sa Bohu, v uznaní 
vlastnej slabosti, ktorá víťazí 
práve vtedy, keď sa odovzdáme 
do milosrdných rúk Boha.

Drahí bratia sestry, celý náš 
život je akoby takouto dlhou 
nocou zápasu a modlitieb, 
ktorý strávime v túžbe a v mod-
litbách za Božie požehnanie, 
ktoré nemôže byť získané 
a nadobudnuté našimi silami, 
ale musí byť s pokorou prijaté 
od neho ako bezplatný dar, 
ktorý nám nakoniec dovoľuje 
spoznať Pánovu tvár. Keď sa 
to udeje, celá naša realita sa 
mení, prijímame nové meno 
a Božie požehnanie, ba čo 
viac: Jakub, ktorý prijíma nové 
meno a stáva sa Izraelom, 
dáva nové meno aj miestu, 
na ktorom zápasil s Bohom 
a na ktorom ho prosil. Nazýva 
ho Fanuel, čo znamená „Božia 
tvár“. Týmto menom priznáva 
tomu miestu plnosť Pánovej 
prítomnosti, robí toto úze-
mie posvätným, vtláčajúc mu 
pripomienku na mysteriózne 
stretnutie s Bohom. Ten, ktorý 
sa necháva požehnať Bohom, 
sa mu odovzdáva, necháva sa 
ním pretvoriť, požehnáva svet. 
Kiež nám Pán pomáha bojovať 
dobrý boj viery (porov. 1 Tim 6, 
12; 2 Tim 4, 7) a prosiť v našich 
modlitbách o jeho požehnanie, 
aby nás obnovoval v tomto oča-
kávaní na uzretie jeho tváre! n

TKKBS
preložil: Ľubomír Rebek

snímka: bp.blogspot.com
(dokončenie z minulého čísla)
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Ďalšia rana hazardu
Od 1. januára 2013 zmiznú z krčiem automaty a videohry. V herniach bude zakázané fajčenie 
a konzumácia alkoholu. Vyplýva to zo schválenej novely zákona o hazardných hrách. Jeden 
z predkladateľov novely Radoslav Procházka z KDH tvrdí, že nové znenie zredukuje podmien-
ky na vznik patologického hráčstva.

Týmto krokom sa jasne 
oddeľujú herne a krčmy. 
Škoda, že kvôli úpravám 

našich zákonodarcov budú 
môcť byť herne aj krčmy nielen 
v jednej budove, ale dokonca 
v jednej miestnosti. Istým pozi-
tívom je fakt, že od 1. septembra 
tohto roka budú mať obecné 
zastupiteľstvá možnosť zakázať, 
aby sa v ich katastri mohli 
zriaďovať herne, kasína, stáv-
kové kancelárie či charitatívne 
lotérie. Tieto kroky síce budú 
viesť ku krátkodobému poklesu 
výnosov obcí z týchto hier, ale 
z hľadiska celej spoločnosti, 
ako aj vízie do budúcnosti je to 
vysoko pozitívny krok.

Aby však došlo aj k obme-
dzeniam u hráčov v herniach, 
zároveň sa predĺži interval me-
dzi jednotlivými hrami z troch 
na štyri sekundy, pretože väčší 
rozstup medzi hrami podľa 
predkladateľov znižuje impul-
zívne hranie, ktoré smeruje 
k vzniku patologickej hráčskej 

závislosti. Zavádza sa tiež 15-se-
kundový interval od vyplatenia 
výhry do začatia ďalšej hazard-
nej hry − dôvodom je ochrana 
hráča pred motiváciou k impul-
zívnemu hraniu.

Prevádzkovatelia herní 
po novom budú môcť zakázať 
vstup patologickým hráčom, 
ak o to požiadajú oni alebo ich 
rodinní príslušníci.

Prevádzkovatelia hazard-
ných hier pred schválením 
novely upozorňovali, že štátne 
a obecné rozpočty pre ňu prídu 
o 40 miliónov eur a tisícky 
pracovných miest v hazardnom 
priemysle a súvisiacich služ-
bách. Nepáčia sa im tiež odlišné 
pravidlá pre herne a kasína, 
keďže pitie alkoholu a fajčenie 
bude v kasínach povolené. 
Obavy z výpadku príjmov 
do obecných rozpočtov zdieľajú 
aj niektorí členovia Smeru-SD. 
Autori novely istý pokles príj-
mov pripúšťajú, myslia si však, 
že boj proti patologickému 

hráčstvu má prioritu.
Poslankyňa Jana Žitňanská 

z KDH dodala: „Za každé euro 
získané z hazardu musí štát 
vynaložiť šesť eur na negatívne 
javy, ako je zvýšená kriminalita 
či liečba závislých.“

Za novelu napokon zahlaso-
vali aj poslanci za SNS aj SaS, 
hoci Juraj Droba (SaS) sa na-
zdáva, že štát by prevádzkova-
teľom automatov a herní nemal 
takýmto spôsobom vstupovať 
do ich legálneho podnikania. 
Novela už získala aj podpis pre-
zidenta Ivana Gašparoviča.

Na Slovensku je okolo 50-tisíc 
ľudí s miernymi až tvrdými 
problémami s gamblerstvom. 
Ide predovšetkým o vekovú 
generáciu 18 až 24-ročných 
mladých ľudí. Tí v herniach 
vyhľadávajú zábavu, možnosť 
získania financií či spoločnosť. 
Podľa štúdie z roku 2001 33,2% 
z 18 až    24-ročných opýtaných 
hrali, kým boli opití alebo 
nafetovaní.

Možnosť výhry je však veľmi 
malá. Spoločnosť Tipos uvádza, 
že v roku 2008 bolo z hazardne 
vložených okolo 20 miliárd 
slovenských korún vyplatených 
na výhrach iba 6 miliárd korún. 
Ľudia, ktorí sa zamotávajú 
do gamblerstva, zvyčajne mylne 
veria, že majú silu, aby kontro-
lovali výdavky na hru. Môžu 
veriť, že majú systém, ako môžu 
„poraziť prevádzkovateľa“. Rea-
lita je ale taká, že väčšina gam-
blerských výdavkov je náhodná 
a neusporiadaná. Takmer 50% 
dospelých verilo, že zostať pri 
tom istom hracom automate 
znásobovalo ich šance na výhru 
alebo že náhodne vyzerajúci 
tiket má lepšiu šancu na výhru 
než postupný. V skutočnej hre 
je výsledok úplne nezávislý 
od predchádzajúcich výsledkov. 
Ak by to tak nebolo, kasína by 
tak neprosperovali. n

Juraj Gradoš
ilustračná snímka:  sxc.hu
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V súčasnosti pôsobíte ako 
duchovný správca jedného 
z najväčších pútnických 
miest gréckokatolíkov 
na Slovensku. Čím je iná a vý-
nimočná pastorácia v pútnic-
kej Ľutine?
Pastorácia v Ľutine je 
výnimočná tým, že je 
veľmi pestrá. Prichádza 
sem veľké množstvo 
pútnikov, ktorých treba 
sprevádzať a obozná-
miť s týmto pútnic-
kým miestom. Počas 
duchovných akcií je 
potrebná duchovná zá-
bezpeka, a to čo sa týka 
vysluhovania sviatostí 
i slávenia obradov. Ale 
najdôležitejšie je vytvo-
riť pútnikom atmosféru 
prijatia a otvorenosti.

Ako vnímajú túto 
výnimočnosť veriaci 
vo farnosti?
Miestni veriaci vnímajú 
túto výnimočnosť tým, že stre-
távajú stále nových ľudí a majú 
pomerne bohatý výber duchov-
ných akcií, na ktoré nemusia 
nikam cestovať či putovať.

Samozrejme, sú veľakrát 
zapojení do organizačných 
záležitostí, a tak sa sami stávajú 
pre toto miesto prínosom.

Do Ľutiny prichádza vďaka 

rozličným duchovným pod-
ujatiam stále viac návštev-
níkov. Ako vyzerá celoročný 
program pútnického miesta?
Každú prvú sobotu v mesiaci sú 
Fatimské soboty a každú prvú 
nedeľu v mesiaci sú liturgie 

s modlitbami za uzdravenia pod 
vedením Koinonie Ján Krstiteľ. 
Okrem toho tým, že v Ľutine je 
bazilika minor, slávime štyri od-
pusty do roka, a to vo februári – 
Katedra sv. Petra, v apríli – výro-
čie voľby pápeža, na sviatok sv. 
apoštolov Petra a Pavla a hlavná 
odpustová slávnosť vždy tretí 
augustový víkend. Okrem toho 
sme v tomto roku začali so sta-

vovskými púťami. Niektoré už 
boli, napríklad Púť pedagógov, 
Púť matiek, Púť mužov a pred 
nami je okrem hlavnej púte 
20. – 21.augusta aj Púť mladých, 
ktorá sa uskutoční 24. septem-
bra. Výnimočná bude tým, že 

hosťom bude kardinál 
Stanisław Dziwisz, 
ktorý bude v naše 
bazilike inštalovať re-
likviu blahoslaveného 
pápeža Jána Pavla II. 
Na túto púť sú pozvaní 
nielen mladí vekom, 
ale všetci veriaci. 1. 
októbra plánujeme Púť 
ružencových spolo-
čenstiev, ktorá bude 
spojená s minifestiva-
lom gospelovej hudby 
v rámci spolupráce 
s Poľskom.

Akým spôsobom 
zvládate organizáciu 
veľkých aj menších 
pútí a podujatí? Kto 

sa na nej podieľa?
Keďže doteraz som Ľutinu 
spravoval sám, organizácia 
menších pútí bola v mojej réžii, 
pričom sú do toho zapojení aj 
miestni veriaci, mládež a rehoľ-
né sestry. Organizácia hlavnej 
púte sa zvláda vďaka spolupráci 
s Prešovským arcibiskupstvom 
a kňazským seminárom. Nie-
ktoré púte majú na starosti naše 

gréckokatolícke centrá – pre 
rodinu na Sigorde a pre mládež 
v Juskovej Voli.

S pôsobnosťou od 15. júla otec 
arcibiskup Ján Babjak pridelil 
do Ľutiny duchovného správcu 
baziliky, takže verím, že pri 
prípravách duchovných aktivít 
bude veľmi nápomocný.

Čo očakávate od týchto du-
chovných podujatí?
Ľudia sú veľakrát vyčerpaní 
a vystresovaní z každodenné-
ho zhonu a potrebujú doslova 
„vypnúť“ a načerpať nových síl. 
Každý potrebuje Ježišov dotyk 
a toto je jedna z možností.

Aké významné osobnosti 
(nielen cirkevného života) 
navštívili Ľutinu?
Spolu s arcibiskupom Jánom 
sem prichádza množstvo vý-
znamných osobností duchovné-
ho aj politického života. Okrem 
mnohých biskupov toto miesto 
navštívili rôzni ministri či 
predsedovia vlády, a to nielen zo 
Slovenska, ale i zo zahraničia.

V ostatnom čase sa v bazilike 
konajú aj početné otvorené 
evanjelizačné stretnutia 
Koinonie Ján Krstiteľ. Ako 
vznikla táto spolupráca?
Tým, že sem prichádza množ-
stvo ľudí, si aj samotné miesto 
vyžaduje čosi výnimočné. Ľudia 

Vyše jeden a pol storočia prichádzajú slovenskí 
gréckokatolíci na svoje najväčšie pútnické miesto – 
do Ľutiny. O jej terajšej podobe, pastorácii a plánoch 
do budúcnosti sme sa porozprávali s otcom Jozefom 
Novickým, ktorý má od roku 2010 na starosti nielen 
farnosť v Ľutine, ale aj všetkých tých, ktorí na tomto mieste 
čerpajú z Božích prameňov.
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prichádzajú na pútnické miesta 
predovšetkým kvôli tomu, aby 
zakúsili Boží dotyk, čosi, čo im 
možno v každodennom zhone 
chýba. A keďže ja sám cez 
Koinoniu Ján Krstiteľ zažívam 
úžasné veci s Pánom, pove-
dal som si, prečo nie. Vďaka 
ochote otca Antona Pariľáka, 
zodpovedného za Koinoniu Ján 
Krstiteľ v Prešove, sa začali tieto 
evanjelizačné stretnutia, ktoré 
sú veľkým požehnaním pre toto 
miesto.

Aký je priebeh týchto 
stretnutí a ako vnímate ich 
ovocie?
Pred liturgiou sú spoločné 
chvály. Po nich nasleduje sláve-
nie svätej liturgie, počas ktorej 
sú modlitby za vnútorné uzdra-
venie. Po ukončení liturgie 
pokračujú modlitby za telesné 
uzdravenie.

Ako som už spomínal, tieto 
stretnutia sú veľkým požehna-
ním pre toto miesto, pretože 
mnohí ľudia zakúšajú živého 
Krista, s ktorým si nanovo 
obnovujú vzťah a zakúšajú moc 
Božieho slova.

S pútnickými miestami sa 
spájajú aj mnohé obrátenia 
a uzdravenia. Stretli ste sa 
s ľuďmi, ktorí práve na tom-
to mieste zažili vo svojom 
živote zmenu?

Vďaka liturgiám za uzdravenia 
mnohí ľudia zažívajú rôzne 
uzdravenia. Či už telesné, alebo 
duchovné. Mnohí majú o tom 
problém verejne hovoriť, a tak 
prichádzajú za mnou osobne. 
Máme dve ženy, ktoré vďaka 
uzdraveniu v Ľutine nepo-
trebujú barly, bez ktorých sa 
doposiaľ nemohli pohybovať. 
Viacerí boli uzdravení z rôznych 
závislostí a podobne. No čo je 
najdôležitejšie, väčšina z nich 
zažíva vnútorné uzdravenie, 
v rámci ktorého sa uzdravujú 
ich vzťahy v rodinách, vzťah 
k sebe samému, nachádzajú 
vnútorný pokoj a radosť.

Za ostatné roky sa významne 
zmenil areál a vzhľad bazili-
ky. Aké sú ďalšie plány do bu-
dúcnosti v oblasti pastorá-
cie i v oblasti vonkajšieho 
zveľaďovania areálu baziliky 
a mariánskej hory?
Vďaka veľkému zanieteniu 
vladyku Jána Babjaka SJ, prešov-
ského arcibiskupa a metropoli-
tu, sa toto miesto výrazne mení. 
Počas odpustovej slávnosti 
21. augusta budú posvätené 
dve kaplnky a spovednice pri 
bazilike, na vybudovaní ktorých 
majú podiel aj čitatelia časopisu 
Slovo, ktorí prispeli celkovou 
sumou 3 991 eur. Zároveň by 
som im touto cestou chcel veľ-
mi pekne poďakovať. Do konca 

októbra 2011 by mala byť ukon-
čená 1. etapa miniskanzenu dre-
vených chrámov. Od vyhliadky 
pri kríži na skale nad bazilikou 
sa bude tiahnuť krížová cesta 
popod les na mariánsku horu. 
Ďalšou dominantou by mal byť 
Dom Mikuláša Klimčáka, ktorý 
bude vybudovaný z bývalej 
sýpky nad farskou budovou. 
Bude to galéria, nad ktorou 
budú multifunkčné miestnosti 
na prednášky a podobné akcie, 
a v podkroví ubytovacie priesto-
ry. No, samozrejme, myslíme 
aj na mariánsku horu, kde sa 
už začalo s rekonštrukciou. 
V prvom rade by sme chceli ešte 
do odpustovej slávnosti vyme-
niť zábradlie, spevniť kaskády 
a sprístupniť vodu z prameňa 
bližšie k liturgickému priestoru. 
Potom plánujeme zrekonštruo-
vať liturgický priestor a kaplnky.

Verím, že toto miesto bude 
skutočnou oázou pokoja a dôs-
tojným miestom na načerpanie 
duchovných i telesných síl.

Všetkých čitateľov Slova by 
som chcel pozvať do Ľutiny, 
hlavne na archieparchiálnu 
odpustovú slávnosť, ktorá sa 
uskutoční 20. a 21. augusta 
a, samozrejme, aj na púť 24. 
septembra, ktorá bude pre našu 
cirkev výnimočná.

za rozhovor ďakuje  
Dada Kolesárová

 | 15

 
... a Duch si  
v ZORách VANie
(za otcom Emilom Zorvanom,  
† 17. august 2001)

Hľadal si, človek, v tme už zorničku?

Keď slnko ešte iba tušiť, 

to ona temno ruší v duši

sťa tráva tvrdosť v tmavom políčku.

Dalo sa vedieť, kde je...

Nenechal tápať bez nádeje,

hoc víchrice a búrky vreli!

Chcel, aby oči bdeli, zreli

vánok a pokoj, ktorým veje.

Tak v testamente nepísanom,

čo časom ako jeseň bledne

a obraz tiež v ňom smädne, vädne,

SLOVO o láske žiari s ránom.

Tichučko v ZORách VANie Duch...

Za ňou sa svetlo leje z diale

cez isté slová, že Boh ľúbi,

že nikdy nezahubí... Sľúbil!

Toto mám v srdci neustále.

s. Dominika SSNPM
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Každý vzťah prechádza rôznymi etapami, skúškami, úrovňami. Aj ten 
medzi mužom a ženou v manželstve. Vzťah sa prelína od zoznámenia 
cez spoznávanie, chodenie, zaľúbenosť až po uzavretie sviatostného 
manželstva. Kým na začiatku vzťahu možno citovú náklonnosť merať 
barometrom, situácia sa zvykne rokmi viditeľne meniť. 

Pocity, vášne a emócie, 
na začiatku také silné, za-
čínajú pomaly slabnúť, ba 

niekedy až vytrácať. Akoby ani 
tie najromantickejšie momenty 
manželskej lásky neuspokojo-
vali tak ako predtým. Vytráca 
sa čaro objavovania kvalít či 
špecifík manželského partnera, 
komunikácia viazne na očaká-
vaných reakciách, predsudkoch; 
vzťah unáša prúd každoden-
ných povinností, stereotypu, 
letargie...

Ostala suchá všedná realita. 

Čo sa stalo?  
Vychladla láska? 
Na tieto otázky odpovedá pub-
likácia Učíme sa radostne spolu 
žiť od manželov Brittenovcov. 
Táto útla brožúrka je vlastne 
zverejnená korešpondencia, 
ktorou komunikovali s osoba-
mi a manželmi prežívajúcimi 
manželskú krízu. Ak sa na nich 
obrátil niekto s tvrdením, že 
z jeho manželstva sa vytratila 
láska, odpovedali: „Láska je čin. 
Láska nie je len pocit. Milovať 
znamená dobre robiť osobe, 

ktorú milujeme alebo chceme 
milovať. To platí aj v manžel-
stve, ale je to aj prejav lásky 
k nepriateľom. Ak tak konáme, 
príde aj pocit lásky. Milovať 
Pána Boha znamená poslúchať 
ho, to je tiež čin. Takúto lásku 
činnú skrze skutky nám uka-
zuje Biblia“. Tam, kde sa zdalo, 
že sa láska stratila, kde alkohol, 
nevera a iné dôvody rozbili 
krehký vzťah dôvery a lásky, 
manželia Brittenovci radili: 
„Začni robiť svojmu mužovi 
jeho obľúbenú večeru, začni 

sa ho pýtať, ako sa mal, pýtaj 
sa svojej manželky, s čím jej 
môžeš pomôcť, dones jej hoci aj 
po rokoch kyticu kvetov a rob to 
vytrvale, a veci sa začnú meniť. 
Vytratiť sa môže pocit lásky, ak 
ho neživíme skutkami, ale láska 
sa vytratiť nemôže, je to postoj, 
je to rozhodnutie“.  

Vyššia úroveň
V okamihu, keď sa zdá, že sa 
manželská láska stráca, iba volá 
po vyššej úrovni. 

V tom okamihu láska nedo-
spela ku koncu (teda nevy-
chladla), ale rodí sa pre nový 
začiatok. 

To je ten zlom, ktorý preverí 
pevnosť manželskej lásky, po-
stoj sŕdc i opravdivosť a silu 
rozhodnutia milovať za každých 

Vychladla nám 
láska
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okolností svojho partnera. 
Čo urobím, keď mi partner 

lezie na nervy, a dokonca už 
k nemu nič necítim? A čo ak to 
dokonca vnímam tak, že je to 
z opodstatnených dôvodov, že 
za to môže jeho správanie, jeho 
postoje atď.?

Spomenula som si, ako 
zareagoval Pán Ježiš na žiadosť 
svojich učeníkov Jakuba a Jána, 
keď prosili, aby mohli sedieť 
po jeho pravici a ľavici. S touto 
požiadavkou prišli vo veľmi 
zvláštnom okamihu, po tom, 
čo sa im zdieľal s predpoveďou 
svojho utrpenia a smrti. Nie-
lenže nepochopili jeho slová, 
ale obrátili pozornosť na seba 
a svoje túžby. Ježišova reakcia 
ma dojíma. Vôbec to učeníkom 
nevyčítal, nehneval sa, dokonca 
zisťoval, aká tá túžba je. Pýta 
sa: „Čo chcete, aby som vám 
urobil?“ (Mk 10, 36).

Naša hriešna, sebectvom 
poznačená prirodzenosť zväčša 
reaguje ináč. Keď na srdcervúce 
zdieľanie o ťažko prežitom dni 
neprichádza adekvátna odpo-
veď, pochopenie ani súcit, ostá-
va sklamanie, zranenie, možno 
vyslovená výčitka, hnev, odstup 
či zatvorené dvere a s nimi aj 
zatvorené oči, ústa a srdce. 

Ale Pána zaujíma srdce a jeho 
túžby. Pýta sa, zisťuje, stará sa... 
To je dokonalý príklad hodný 
nasledovania. 

David Torkington v knihe 
Mystik píše, že lásku nemožno 

merať podľa toho, čo cítime, 
ale podľa toho, že dávame aj 
vtedy, keď nič necítime. Tým 
najdokonalejším prejavom 
milostného citu v tomto živote 
je kvalita lásky, ktorá dáva ďalej 
bez toho, aby čokoľvek žiadala 
naspäť. To je tá najvyššia forma 
lásky existujúca v tomto svete. 
Skrze duchovné umieranie sebe 
samému, ktoré sa odohráva 
v nesebeckom dávaní, sa človek 
môže naplno otvoriť láske, bez 
ktorej život stráca zmysel. 

Zrelá schopnosť milovať 
znamená naučiť sa dávať 
znova a znova, zvlášť vtedy, keď 
odmenou nič neprijíma (ani po-
chopenie, ani slová útechy, ani 
prejavy lásky).

Láska vôľová  
– láska „aj napriek“
A tu sa vzťah posúva o úroveň 
vyššie a z citovej lásky sa stáva 
láska dospelá alebo vôľová. Kým 
pri prvej sú skutky motivované 
citmi, prirodzenou náklonnos-
ťou či zaľúbenosťou, vôľovú 
lásku motivuje jednoduché 
„chcem“ – rozhodujem sa 
milovať ťa za každých okolností 
nezávisle od svojich pocitov; 
chcem sa zaujímať o tvoje túžby 
nezávisle od svojich potrieb či 
túžob. Staré známe „kde je vôľa, 
tam je cesta“ platí v manželstve 
viac ako kdekoľvek inde. 

Kto chce budovať sviatostné 
manželstvo, hľadá a využíva 

na to všetky možné prostriedky.
Kto chce pochopiť, počúva. 

Kto chce poznať, pýta sa. Kto 
chce pomôcť, vie si na to nájsť 
čas. Kto chce potešiť, nájde 
si príležitosť. Kto chce niesť 
bremená, znáša ich ťažobu. Kto 
chce vidieť zrno rásť, musí ho 
najprv nechať zomrieť. 

Torkington ďalej uvádza, že 
ak manželia dokážu zabudnúť 
na seba a vyzrieť v dospievajú-
ce milujúce bytosti tým, že sa 
budú neustále znova odovzdá-
vať jeden druhému nezávisle 
od toho, ako sa cítia, v ich man-
želstve sa začína odvíjať nová 
a dokonalejšia skúsenosť lásky.  
Práve tým, čo spoločne vytrpeli 
a obetovali, keď si boli navzá-
jom oporou pri prekonávaní 
citovej lásky, sa začali vo vzťahu 
cítiť istejšie a bezpečnejšie. 
Keď láska prekonala to hrozné 
zemetrasenie, bude silnejšia 
ako vo chvíli, keď bola skúšaná. 
Manželia sú spojení dokona-
lejšie ako predtým, jednotou 
myslí, sŕdc i tiel, a môžu zakúsiť 
niečo, čo hraničí s extázou, čo 
sa ani nezdá tým, ktorých pred-
stavy o láske nikdy neprekročia 
úbohú telesnosť. Tieto chvíle 
sú vzácne, pretože označujú 
moment, kde sviatosť, pri ktorej 
sa jeden druhému odovzdali, 
dosahuje svoj cieľ. Sviatosť 
manželstva, ktorú manželia 
prijali vo svadobný deň, tak na-
novo spečaťujú každý deň, keď 
sa jeden druhému odovzdávajú 

v čistej, nesebeckej láske. 
A to je večné manželstvo od-

rážajúce večného Boha – Lásku. 

Prebúdzanie
Naše manželstvo sa počas 
šiestich rokov svojej existencie 
už viackrát muselo prebudiť z  
emocionálneho spánku. Moje 
horúce city k manželovi sa na-
ozaj po čase vytratili. Spočiatku 
som to pripisovala nedostatoč-
nej komunikácii či povrchnej 
práci na našom vzťahu. Lenže 
ani po náprave sa stav mojich 
citov nezmenil.

Zmenili ich náročné situá-
cie, v ktorých sme obaja boli 
okolnosťami donútení za-
budnúť na seba a postarať sa 
o uboleného partnera. Jednou 
z takých situácií bola autone-
hoda. Moji „traja mušketieri“ 
(manžel a dvaja synovia) z nej 
vyviazli bez vážnych zranení. 
Na rozdiel odo mňa. Zranenia 
ma vyradili z normálneho fun-
govania na dva mesiace, počas 
ktorých som mohla bytostne 
zažívať vrúcnu lásku, oddanosť 
a starostlivosť svojho manžela. 
To prebudilo moje city k nemu. 
Akoby som sa nanovo zaľúbila. 
A mňa samú to pohlo k preja-
vom lásky k nemu.

Láska uzdravuje. Láska plodí 
lásku.   n

Marta Jurčišinová
ilustračná snímka: SXC.hu

montáž: J. Gradoš
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Nie sú anjeli ako anjeli

Prednedávnom sa v Piešťanoch konal 
víkendový kurz Základy komunikácie 

s anjelmi. Poplatok bol 130 eur. 
V piatok sa absolventi kurzu mali oboz-

námiť s hierarchiou anjelov. Zo Svätého 
písma poznáme 9 anjelských chórov. 
V Novom zákone sa spomína sedem 
chórov: tróny, panstvá, sily, mocnosti, 
archanjeli, kniežatstvá a anjeli. Starý zákon 
sa konkrétne zmieňuje o dvoch chóroch: 
cherubíni a serafíni. O všetkých týchto 
platí tvrdenie, že sú to duchovné stvorenia, 
ktoré neprestajne oslavujú Boha a slúžia 
jeho spasiteľným plánom. No ak sa v sú-

vislosti so spomínaným kurzom Pán Boh 
a Božia vôľa vôbec nespomínajú, potom sa 
nedá hovoriť o hierarchii Božích anjelov. 

Na ďalší deň sa mali stretnúť s anjelom 
strážnym. Vieme, že s anjelom sa stretá-
vame počas modlitby, no slovo modlitba 
tu vôbec nie je spomenuté. Naopak sú 
tu praktiky, ktoré sú v rozpore s Bibliou: 
anjelská mapa, odkazy anjelov, anjelské 
karty... Tieto pojmy sú špiritistické a s kres-
ťanstvom nemajú nič spoločné.

Tretí deň tohto kurzu mal v programe 
odkazy anjela strážneho pre každého 
účastníka seminára a tento bod progra-

mu mal trvať od 10.00 do 13.00 hod. Ale 
vzhľadom na to, že to bola nedeľa, je priam 
neuveriteľné, že anjel strážny „zabudol“ 
na nedeľnú božskú liturgiu. Ako môže 
anjel – duchovná bytosť, ktorá neprestajne 
zvelebuje Pána Boha, uprednostniť niečo 
pred oslavovaním Pána? Potom by zna-
menalo, že anjel strážny nevedie človeka 
do neba, ale niekam zabočil.

S istotou môžeme povedať, že ľudia, 
ktorí takto komunikujú s anjelmi, neko-
munikujú s Božími, ale s padlými anjelmi, 
ktorí sú ďaleko od Božieho kráľovstva.

Marek Badida

VaROVaniE
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Zakorenení a postavení 
na Kristovi
V každom období, aj 

v dnešných časoch, 
mnohí mladí cítia 

hlbokú túžbu po tom, aby sa 
vzťahy medzi ľuďmi prežívali 
v pravde a solidarite. Mnohí 
z nich prejavujú úsilie budovať 
autentické vzťahy priateľstva, 
spoznať pravú lásku a založiť 
si súdržnú rodinu, dosiahnuť 
osobné naplnenie a skutočnú 
istotu, ktoré im môžu zaistiť 
pokojnú a šťastnú budúcnosť. 
Som presvedčený, že v istom 
zmysle je táto túžba prekročiť 
bežný život prítomná v každej 
generácii. 

Mladý človek má túžbu 
po niečom väčšom, ako je kaž-
dodenný život. A nie je to len 
akýsi klamný sen, ktorý zmiz-
ne, keď sa staneme dospelými. 
Človek je skutočne stvorený pre 
niečo veľké, pre nekonečno. 
Nič iné ho nikdy neuspokojí, 
lebo tak bol stvorený. Svätý 
Augustín píše: nespokojné je 
moje srdce, Pane, kým nespo-
činie v tebe. Túžba po plnšom 
živote svedčí o tom, že Boh nás 
stvoril, že nesieme jeho „obraz“. 
Každá bytosť túži po živote, 
lebo Ten, ktorý nás stvoril je ži-
vot. Božie slovo hovorí: Ja som 
cesta, pravda a život. Jedineč-
ným a zvláštnym spôsobom to 
prežíva ľudská bytosť, stvorená 
na Boží obraz, ktorá túži po lás-
ke, radosti a pokoji.

Chápeme teda, že je ab-
surdné chcieť odstrániť Boha, 
aby mohol žiť človek! Boh je 
zdrojom života; odstrániť ho 
znamená oddeliť sa od tohto 
zdroja a nevyhnutne sa zbaviť 
plnosti a radosti. V tejto dobe 
sú snahy vylúčiť Boha zo života 
mladého človeka a nahovoriť 
mu klamstva, ktoré nedávajú 
život, ale neistotu, beznádej, 
pesimizmus ba až smrť. Preto 
si živo spomínam na slová bl. 
pápeža Jána Pavla II., ktorý 
mnohokrát mladých ubezpečil 

slovami: Vy ste nádejou sveta.
Terajší Svätý Otec hovorí: 

povzbudzujem vás k tomu, 
aby ste zintenzívnili svoje 
prežívanie viery v Boha, Otca 
nášho Pána Ježiša Krista. Vy 
ste budúcnosťou spoločnosti 
a Cirkvi! Ako to napísal apoštol 
Pavol kresťanom v Kolosách, 
je životne dôležité mať kore-
ne, mať pevný základ. To platí 
zvlášť dnes, keď mnohí nemajú 
stabilné orientačné body, 
na ktorých by budovali svoj 
život, a tak sa ocitajú vo veľkej 
neistote. Rozšírené relativistic-
ké zmýšľanie, podľa ktorého 
je všetko rovnocenné a neexis-
tuje žiadna pravda, ani žiaden 
absolútny oporný bod, neve-
die k pravej slobode, ale skôr 
k nestabilite, zmätku, a slepej 
prispôsobivosti módnym vý-
strelkom. Vy mladí máte právo 
prijať od predošlých generácií 
pevné body, ktoré vám pomôžu 
robiť rozhodnutia a budovať si 
svoj život, podobne ako mladá 
rastlina potrebuje pevnú oporu, 
pokým jej nenarastú korene 
a nestane sa mocným stromom, 
schopným prinášať ovocie. 
Isté je , že si k tomu povolaný 
prinášať ovocie a nie hocijaké, 
ale dobré ovocie.

Apoštol Pavol píše: „V ňom 
zakorenení a na ňom postavení, 
upevnení vo viere“ (Kol 2, 7)“. 
Môžeme v nich nájsť tri obrazy: 
výraz „zakorenení” nám pripo-
mína strom a korene, ktoré ho 
vyživujú; „na ňom postavení” 
zasa odkazuje na konštrukciu 
domu a „upevnení” poukazuje 
na rast fyzickej a morálnej sily.

Prvý obraz je obraz stromu, 
pevne zakoreneného v pôde 
svojimi koreňmi, ktoré ho 
robia stabilným a živia ho. Bez 
koreňov by bol zmietaný vo 
vetre a zahynul by. Aké sú naše 
korene? Zaiste sú to rodičia, 
rodina a kultúra našej vlasti, 
ktoré sú veľmi dôležitými zlož-

kami našej identity. Božie slovo 
nám však odhaľuje ešte jednu 
zložku. Prorok Jeremiáš odha-
ľuje, že  „zapustiť korene“ značí 
vložiť svoju dôveru v Boha. 
Z neho čerpáme svoj život; bez 
neho nemôžeme skutočne žiť. 
Preto kresťanská viera nezna-
mená len veriť, že niektoré veci 
sú pravdivé, ale ide v nej predo-
všetkým o osobný vzťah k Je-
žišovi Kristovi. Toto stretnutie 
s Božím Synom dáva celému 
životu novú dynamiku. Keď 
vstúpime do osobného vzťahu 
s Kristom, on nám odhalí našu 
pravú identitu a v priateľstve 
s ním sa život rozvíja až k na-
plneniu. Keď sme mladí, každý 
z nás sa pýta: aký zmysel má 
môj život? Aký cieľ, aký smer 
mu mám dať? Aké priateľstva 
nadviazať a pestovať, akej práci 
sa venovať. 

Spomínam si na svoje 
rozhodnutie, ktoré som urobil 
po skončení seminára, kedy 
kňazskú vysviacku som mal 
odloženú. A tak vyvstávala 
otázka, čo budem robiť? Moji 
rodičia mi rozprávali, aby som 
si našiel prácu, kde by som 
si zarobil minimálne 400e, 
a na druhej strane bola ponu-
ka od o. Martina isť k nemu 
do Pastoračného centra pre 
Rómov v Čičave. No v tej chvíli 
nastal v mojom vnútri boj. Veď 
rodičia mi nechcú zlé i pozva-
nie od o. Martina nie je zlé. 
Modlil som sa za to, aby mi 
Boh dal jasno do rozhodnutia. 
Zlom a úplne víťazstvo prišlo 
do môjho života na odpustovej 
slávnosti v Ľutine. Živo si na to 
pamätám, kedy kňaz počas 
kázne povedal: z tejto hory mô-
žeš odísť ako starý človek a Boh 
ti bude žehnať, alebo z tejto 
hory môžeš odísť ako nový 
človek a Boh ti bude žehnať ešte 
viacej. V tom momente moje 
srdce zasiahla istota a ja som 
vedel, čo Boh chce. Hneď som 

utekal za o. Martinom, lebo bol 
tam a hovorím mu: neviem, 
čo ma s tebou čaká, ale idem 
do toho. 

Tak ako korene udržujú 
strom pevne zasadený v zemi, 
aj základy poskytujú domu jeho 
trvalú stabilitu. Skrze vieru sme 
postavení na Kristovi (porov. 
Kol 2,7), podobne ako je dom 
postavený na svojich zákla-
doch. „Byť postavení na Kristo-
vi“ značí konkrétne odpovedať 
na Božie volanie, dôverovať 
v neho a uskutočňovať v praxi 
jeho slová. Ježiš sám napomína 
svojich učeníkov: „Čo ma oslo-
vujete: ,Pane, Pane,´ keď nero-
bíte, čo hovorím?” (Lk 6, 46). 
A použijúc obraz stavby domu, 
dodáva: „Ukážem vám, komu 
sa podobá každý, kto prichádza 
ku mne, počúva moje slová 
a uskutočňuje ich. Podobá sa 
človekovi, ktorý staval dom. 
Hlboko kopal a základy položil 
na skalu. Keď potom prišla 
povodeň, na dom narazila voda, 
no nemohla ním pohnúť, lebo 
bol dobre postavený” (Lk6,47-
48).

Povzbudzujem ťa priateľ, po-
stav svoj dom na skale, rovnako 
ako človek, ktorý „kopal hlbo-
ko“. To, čo i dnes potrebujeme 
ako soľ je Božie slovo, ktoré má 
moc dať nám život. Preto ho 
potrebujeme mať pri sebe, lep-
šie povedané v sebe. Rozmýšľať 
o ňom a používať ho. Usilujte 
sa aj vy každý deň poslúchať 
Kristove slová. Počúvajte ho 
ako pravého priateľa, s ktorým 
môžete kráčať po ceste vášho 
života. S ním po boku budete 
schopní čeliť s odvahou a náde-
jou ťažkostiam a problémom, 
ale aj sklamaniam a porážkam. 
Iba Božie slovo nám môže 
ukázať pravú cestu a iba viera, 
ktorú sme prijali, je svetlom 
na našej ceste. n

Igor Čikoš
ilustračná snímka: sxc.hu
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Koľko je krásy na svete!

Boh ju vložil do všetkého, čo vytvoril. 
Biblia ospevuje krásu neba, vrchov, 

kvetov, ženy, múdrosti, veľkosť a krásu stvo-
rení, poriadok a súlad, ktorý odzrkadľuje 
nádheru Pána, prapôvodcu krásy.

Krása sa z hebrejčiny môže prekladať 
ako ozdoba, velebnosť, česť, jasnosť, sláva 
a pod. Izraeliti spájali krásu s Bohom viac 
než ostatné národy, takže krásny znamená 
tiež milý Bohu.

Človek dostal pozvanie a úlohu užívať, 

spravovať a chrániť krásu. Spolupodieľať sa 
na vytváraní a odhaľovaní krásy rozmani-
tými darmi a talentami, ktoré do neho Boh 
vložil.

Ľudské srdce, stvorené na Boží obraz, 
vníma krásu, žasne nad ňou a túži po nej. 
„Ja sladké túžby, túžby po kráse spievam 
peknotou nadšený...“ vyznáva Andrej Slád-
kovič v Maríne. 

Hriechom poznačená krása sa znehod-
nocuje. Žiadostivosť po nej rozvracia srdce. 

Sväté písmo na mnohých miestach varuje: 
Nezahľaď sa do cudzej krásy, neupieraj 
na ňu zrak, aby si neprišiel k pádu kvôli 
kráse. (porov. Sir 9, 5)

Vonkajšia krása je pominuteľná. Pri-
rovnáva sa k poľnému kvetu, ktorý časom 
zvädne a opadne. Krása, ktorá vychádza 
z vnútra, prebúdza záľubu, potešuje a po-
zdvihuje ducha a smeruje do večnosti.

Marica Kipikašová

SlOVO O BiBlii

Pánov boj
Naši synovia sa učia 

spoznávať Božiu moc 
a slávu cez rozličné 

drobné situácie. Verím, že sa 
ich cez ne dotýka intenzívne 
a že príde čas, keď vďaka tomu 
s ním budú mať veľmi blízky 
osobný vzťah. Minulý rok sme 
boli na pár dní v Slovenskom 
raji na stanovačke, na ktorú 
nikdy nezabudnem.

Prišli sme do Podlesku, kde je 
veľký a pekný kemp. Rozložili 
sme si stan. Okolo nás stálo 
viacero stanov, v ktorých sa 
dočasne ubytovalo niekoľko 
rodiniek a skupinka mladých 
(asi tiež veriacich) z Nemec-
ka. Prvé dva dni boli pokojné 
a pomerne tiché (v kempe nie 
je až také jednoduché večer za-
spať, lebo nie všetci rešpektujú 

nočnú hodinu a v stanoch počuť 
každé šuchnutie od susedov). 
V piatok sme sa vybrali na po-
merne náročnú a dlhú túru 
prielomom Hornádu. Vracali 
sme sa dosť neskoro. Poriadne 
unavení sme si ani nevšimli, že 
pribudli ďalšie stany víkendo-
vých výletníkov. No títo neprišli 
obdivovať krásy prírody. Až keď 
sme sa ukladali spať, uvedomili 
sme si, že to nebude jednodu-
ché. Z dvoch nových stanov sa 
ozývalo hulákanie, hlasný spev, 
hrubý smiech, hádky, nadávky 
a oplzlé reči podporované vy-
sokou hladinou alkoholu. Ktosi 
vyšiel zo stanu, aby ich upozor-
nil na nočný pokoj. Vysmiali 
sa mu. Policajná hliadka sa ani 
neukázala, aj keď sa zvykla 
prejsť po areáli kempu.

Naši chlapci vyzerali dosť 
znepokojene. Cítili, že ide 
do tuhého. Bojovali so stra-
chom. Pri večernej modlitbe 
mladší prosil Boha, aby túto 
situáciu nejako vyriešil a urobil 
s tými ľuďmi poriadok. Ešte 
hodnú chvíľu bdeli, ale potom 
ich premohla únava. Aj manžel 
spokojne oddychoval. No ja som 
nemohla zaspať. Vo vzduchu 
bolo cítiť narastajúce napätie.

Odrazu oblohu preťal oslnivý 
blesk a hneď za ním sa ozvalo 
hromové dunenie. Nebolo mi 
všetko jedno. Akoby nestačili 
títo opilci, ešte máme na krku 
aj poriadnu búrku! Búrky pod 
stanom sú oveľa hrozivejšie 
ako za pevnými múrmi domov. 
Zdvihol sa silný vietor a za ním 
vybičoval zem prudký lejak. 

Stan sa vzdúval a vzpieral 
ako živý. Modlila som sa, aby 
vydržal. A z novopostavených 
stanov sa neustále ozýval krik 
a dvojzmyselné reči.

Po chvíli nápor utíchol a hr-
menie sa ozývalo iba z diaľky. 
No po pol hodine sa búrka zno-
va priblížila ku kempu. Tento-
raz hrmenie prebudilo aj chlap-
cov. Ale po chvíli (po desiatku 
ruženca) im znova spánok 
pritlačil viečka na unavené oči. 
Vietor aj dážď naberali na sile, 
až zosilneli natoľko, že vytrhli 
jeden zo stanov nespratníkov. 
S revom sa vrútili do druhého, 
väčšieho stanu. Tretiu búrkovú 
jazdu nevydržal ani druhý stan. 
Nadávajúci obyvatelia sa vzdali 
pokusov na jeho postavenie a so 
„stiahnutými chvostmi“ zdup-
kali z bojiska. Ďakovala som 
Bohu za túto búrku, aj keď mi 
srdce od strachu bilo až v krku, 
pretože sa v pravidelných pol-
hodinových intervaloch vracala 
až do piatej ráno. Chlapi sa už 
nezobudili, ale ja som neza-
žmúrila oči. Ráno sme vyliezli 
zo stanu a hľadeli na spúšť oko-
lo nás. Nikto neprišiel o strechu 
nad hlavou, všetky stany búrku 
vydržali. Až na tie dva plné 
hriechu.

Neskôr si ich nájomníci 
potichu zbalili svoje premočené 
veci a viac sme ich nestretli. Do-
zvedeli sme sa, že v noci utekali 
na recepciu a stiahli sa do chat-
ky na opačnom konci. Pán 
tvorstva si vždy nájde spôsob, 
ako vyčistiť svoje územie.  n

Dada Kolesárová
ilustračná snímka: sxc.hu
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Zvuk zúfalstva
Obyčajná dedina, oby-

čajná rodina, obyčajné 
problémy. Keď sa 

pred desiatimi rokmi narodil 
Štefanovi syn, bol celý šťastný. 
No o rok ho manželka obdarila 
ďalšími dvoma. A tak to u nich 
vyzeralo ako na vojenských 
manévroch – teda skôr nao-
pak. Keďže bývali s rodičmi 
a Štefanovou babkou v jednom 
dome, stále bolo čo upratovať, 
opravovať... Život sa tu nezasta-
vil a každé euro bolo dobré.

V zime sa celá rodina roz-
hodla riešiť túto ťažkú situáciu 
výstavbou nového rodinného 
domu. Aby chlapci mohli mať 
každý svoju izbu a nebývali 
v jednej izbe s babkou, keď 
vojdú do puberty. Čo-to už mali 
našetrené, a tak si našli projek-
tanta... No jar bola pre nich zlá. 
Štefan dostal výpoveď z práce. 
Kríza, šetrenie, optimalizácia. 
Čo ďalej? Dom nebola možnosť, 
bolo to jediné riešenie. A tak 
sa rozhodli, že cez prázdniny 
Štefan zostane doma, pomôže 
rodičom, postará sa o chlapcov 
a nájde si dobrú prácu. Ak nie 
doma, tak v zahraničí.

Začiatkom júla urobili prvý 
krok na dome – vybagrovali 
jamu na kotolňu a pivnicu. No 
už ju nestihli zabetónovať, lebo 
neustále pršalo či bolo mok-
ro – teda samé blato. A jama 
sa premenila na akýsi bazén, 
v ktorom sa chlapci občas 
kúpavali. 

Prešli tri týždne. Žatva prišla 
aj do ich dediny. Keďže od os-
tatného výdatného dažďa prešli 
už tri dni, mohli kosiť. Každý, 

kto mal zrno, bol na poli. Aj 
Štefan so svojimi rodičmi. 
Chlapci sa zostali doma kúpať 
v „bazéne“ a starká mala na nich 
dávať pozor.

Keď konečne kombajn 
došiel aj na ich roľu a začali 
zbierať úrodu, zdvihol sa vietor 
a o pár minút bola obloha plná 
tmavých mrakov. „Rýchlo! Nech 
zrno nezmokne,“ počul často 
opakovať svojho otca. Nestarali 
sa o políhané klasy. Dôležitá 
bola rýchlosť. Už mali polovicu 
role skosenú, keď z neba začali 
padať prvé kvapky. „Zrno!“ 
ozval sa znova hlas Štefanov-
ho otca. Pochopil. Treba ho 
prikryť, aby nezmoklo. No 
v tej chvíli sa kvapky zmenili 
na kúsky chladného bieleho 
ľadu a v Štefanovej mysli sa 
vynorilo iné slovo. „Chlapci!“ 
vydal zo seba ohlušujúci rev, vy-
sadol v tomto nečase na bicykel 
a pustil sa do dediny.

V tom čase už chlapci kri-
čali od strachu. Starká kričala 
s nimi. Nevedela, ako im po-
môcť von. Zábava sa premenila 
na hrôzu ako z filmu. Von sa 
dostať nemohli, nebolo sa čoho 
pevne chytiť – všade bolo blato. 
Do ich hláv udierali studené 
tvrdé ľadovcové gule, často väč-
šie ako cukríky. Voda bola naraz 
špinavá a studená. Na celom 
dvore bolo cítiť hrôzu a strach.

Po ceste sa náhlil k chrámu 
kostolník. Postarší pán bol už 
niekoľko rokov na dôchodku, 
čo sa odrazilo aj v jeho chôdzi. 
Išiel hlasom zvona prosiť Boha 
o pomoc a rozháňať tma-
vé mraky na oblohe. Skoro 

prebehol popri chlapcoch bez 
rozmýšľania, no vtedy začul 
ich krik – strhol sa, poobzeral 
a vbehol do dvora. Naskytol sa 
mu neutešený pohľad – štyri 
zmoknuté a zablatené ľudské 
bytosti bojovali s prírodou 
o život. Jeho dáždnik odletel 
ktovie kam. Nerozmýšľal dlho, 
skočil do jamy a postupne z nej 
dostal hore všetkých troch 
chlapcov, ktorí utekali do domu 
ako o život.

No teraz sa musel dostať von 
aj on sám. Skúšal, a nešlo to – 
všade boli rozhádzané kúsky 
ľadu, ktoré sa po premoknutej 
zemi s ním skotúľali do jamy. 
„Doneste rebrík,“ zakričal 
na starú ženu. Tá bola taká 
prestrašená, že mu ani nero-
zumela. Nakoniec pochopila 
a priniesla malý rebrík, čo mali 
v stajni, aby sa dostali na po-
valu. Bol akurát. Starý muž 
ho zapichol do blata skoro pol 
metra do zeme a štveral sa hore. 
Keď už bol takmer na konci, 
rebrík sa pohol, prevrátil na bok 
a spadol do kalnej vody. No 
muž inštinktívne urobil po-

sledný krok a bol hore. Utekali 
do domu.

V špinavej vode plávali iba 
hračky, kúsky ľadu a zopár 
handier, ktorými chcela babka 
vytiahnuť svoje pravnúčence. 
Rýchlo zbehli do kuchyne, kde 
sa chceli zohriať a usušiť. Zvony 
ostali počas tejto búrky ticho.

O chvíľu dorazil na dvor 
Štefan. Rozbehol sa rovno 
k jame, vo svetle blesku zbadal 
plávajúce handry, a nevedel, 
čo to je. V zúfalstve zakričal, 
no jeho hlas prehlušil hrom. 
Vtedy sa aj z domu ozval hlas: 
„Štefan!“ V okne uvidel kostol-
níka, ako na neho kričí a máva. 
O chvíľu sa tam ukázali aj tváre 
jeho chlapcov. Bol nevýslovne 
šťastný, vbehol dnu a vyob-
jímal si svoje premoknuté 
a zašpinené ratolesti. Tvár mu 
zaliali slzy a opakoval ticho, no 
so silou lásky iba jednu vetu: 
„Chlapci, moji chlapci“. Potom 
sa pozrel na kostolíka a vyslovil 
iba jednoduché, ale úprimné 
ďakujem. n

Jeremy
 ilustračná snímka:  sxc.hu

20 | príbeh

Kde je?
Cestujem autobusom Sedím 
na predných sedadlách, keď 
vstupuje pani v stredných 
rokoch, pekne upravená, ale 
zjavne zadýchaná z predo-
šlého behu. Poprosí si lístok, 
platí v hotovosti. V tom jej 
nechtiac drobné mince vypad-
nú. V chvate sa zohne a zbiera 
ich, kým šofér trpezlivo čaká. 

„Ježíííš, prepáčte!“ ospravedl-
ňujúco mu ich podáva. Šofér 
sa len potmehúdsky usmeje. 
„Ježiš? A kde je?“ Rozrušená 
pani na chvíľu spozornie. 
Na pár sekúnd na seba hľadia, 
on pobavene, ona prekvapene. 
Nakoniec sa aj ona pousmeje 
a odíde si sadnúť.

Mária Dudová-Bašistová

slovo   17 | 2011



katechéza | 21

Synu Dávidov, zmiluj sa 
„Prečo sa tak trasú démoni  pred Ukrižovaným? Prečo sotva počujú 
o kríži, dávajú sa na útek? Zdalo by sa, že sa budú vysmievať, lebo 
– veď či je kríž niečím slávnym a veľkolepým? Naopak, je to nástroj 
hanby a potupy, nástroj smrti pre zločinca, smrti, ktorá bola najpo-
tupnejšia, u Židov preklínaná a u pohanov potupovaná. Prečo sa teda 
démoni boja kríža?  

Či nie kvôli sile na ňom 
Ukrižovaného? Keby sa 
totiž báli iba kríža ako ta-

kého, bolo by to nedôstojné bo-
hov, veď mnohí už pred Ježišom 
i po ňom boli ukrižovaní a dvaja 
dokonca spolu s ním. Ak niekto 
začne vzývať meno jedného 
či druhého spomedzi ukrižo-
vaných zločincov, vari démon 
utečie? Nie, ba ešte sa vysmeje. 
Ale keď spomenieš meno Ježiša 
Nazaretského, vtedy utekajú 
ako pred ohňom.“

Úvodné slová patria sv. Jánovi 
Zlatoústemu. Citujem ich preto, 
lebo sú vhodným úvodom 
k tomu, čomu sa chcem venovať 
v nasledujúcej katechéze. Ak 
sme v predchádzajúcej kateché-
ze hovorili o sile Pánovho kríža, 
v týchto riadkoch si chceme 
všimnúť silu Pánovho mena. 
Tzv. Ježišova modlitba je neod-
mysliteľnou súčasťou východ-
nej kresťanskej spirituality. Ak 
má táto modlitba prednosť pred 
ostatnými zvolaniami, je to 
preto, že obsahuje Božie meno. 

V Starom zákone, ako aj v iných 
antických kultúrach puto medzi 
osobou a jej menom bolo veľmi 
silné. Personalita niekoho aj 
s jeho zvláštnosťami sú istým 
spôsobom prítomné v jeho 
mene. Poznať meno niekoho 
znamená pochopiť do hĺbky 
jeho prirodzenosť. To je ten 
dôvod, prečo tajomný posol, 
čo zápasí s Jakubom, odmieta 
zjaviť mu svoje meno (Gn 32, 
30). Podobný postoj vidíme aj 
v odpovedi anjela Manuemu: 
„Prečo sa pýtaš na moje meno? 
Ono je obdivuhodné“ (Sdc 13, 
18).

Všetko to, čo sa vzťahuje 
na ľudské mená, platí v ne-
porovnateľne väčšej miere aj 
o Božom mene. Božia moc 
a sláva sú prítomné a aktívne 
v jeho mene. Božie meno je 
Emanuel, Boh s nami. Vzývať 
Božie meno pozorne a s pev-
ným úmyslom znamená vstúpiť 
do jeho prítomnosti, otvoriť sa 
jeho pôsobeniu, vložiť sa ako 
nástroj a živá obeta do jeho rúk. 

Pre veriaceho kresťana dnes, 
ako aj v apoštolských časoch 
predstavuje meno Ježiš moc, 
silu. Pre dvoch starcov z Gazy 
− Varsanufija a Jána (6. stor.) 
„vzývanie mena Ježiš úplne ničí 
všetko, čo je zlé“. Podobne vraví 
Ján Listvičník: „Menom Ježiš 
premáhaj svojich nepriateľov, 
lebo nejestvuje silnejšia zbraň 
na nebi i na zemi... Dovoľ, aby 
sa vzývanie mena Ježiš spojilo 
s každým tvojím dychom, a tak 
spoznáš hodnotu pokoja.“

Meno predstavuje moc. Len-
že čisto mechanické opakovanie 
Božieho mena neosoží. Ježišova 
modlitba totiž nie je žiadny ma-
gický talizman. Rovnako ako pri 
každom sviatostnom úkone, aj 
tu je človek pozvaný spolupra-
covať s Bohom prostredníctvom 
aktívnej viery a asketického 
úsilia. Sme pozvaní vzývať 
meno s vnútornou sústredenos-
ťou, koncentrujúc našu myseľ 
na slová modlitby, vedomí 
si toho, ku komu sa obracia-
me, a kto je ten, čo odpovedá 

v našom srdci. Taká intenzívna 
modlitba zo začiatku nie je 
vôbec ľahká a otcovia ju právom 
definujú ako skryté mučeníctvo. 
Sv. Gregor Sinajský opakovane 
hovorí o úsilí  a námahe, ktorú 
musia vynaložiť tí, čo sa vydali 
po ceste Božieho mena. „... je 
nevyhnutná ustavičná náma-
ha, budú totiž pokúšaní, aby 
vzývanie mena prerušili. Buďte 
pozorní a vytrvajte,“ vraví, 
„a s horúcou túžbou hľadajte 
Pána vo vašich srdciach. Iba 
s trpezlivou vierou odhalíme 
ozajstnú moc Božieho mena.“

Okrem Ježišovej modlitby 
je veľmi pekným vzývaním 
Božieho mena aj Akatist k Ježi-
šovi Kristovi, milujúcemu ľudí. 
Koľko nádherných a silných 
vyjadrení! Ježišu, poklad, ktorý 
nikto zničiť nemôže; Ježišu, 
nápoj nevyčerpateľný, cestujú-
cich sprievodca, zátišie búrkou 
zachváteným...

Na záver si opäť privolám 
na pomoc sv. Jána Zlatoústeho, 
nech nás jeho slová povzbudia 
k častému, ale hlavne hlboko 
vnútornému vzývaniu mena 
Ježiš, ktoré je silné. „Ustavične 
chráňte vo svojom srdci meno 
Pána Ježiša, aby vaše srdce bolo 
pohltené Pánom a Pán vaším 
srdcom, aby sa takýmto spôso-
bom dvaja stali jedno.“ n

Marko Durlák

Prepodobný Mojžiš Murín

Pochádzal z Etiópie a bol jednou z naj-
zaujímavejších osobností medzi otcami 

púšte. V mladosti bol veľmi hrubým, ukrut-
ným otrokom, neskôr patril do zbojníckej 
tlupy. Keď sa pred vojakmi ukryl na Skýt-
sku púšť a videl, ako tam žijú pustovníci, 
z Božej milosti sa po istom čase stal iným 
človekom. Robil pokánie a stal sa zbožným 
pustovníkom.

Pustovníka Mojžiša trápili silné poku-
šenia. Pokáním a neprestajnou vrúcnou 
modlitbou ho Boh premieňal. Keď sa raz 
zdôveril jednému starcovi, že jeho ne-

čisté pokušenia stále pretrvávajú, dostal 
radu, aby ich odháňal častým prijímaním 
Eucharistie, aby sa nemohol pochváliť, že 
vlastným umŕtvovaním premohol diabla. 
Odvtedy v jeho duši zavládol pokoj.

Po svojom obrátení žil pustovník Mojžiš 
veľmi nevinným životom a vynikal láskou 
k blížnym, nikoho neurážal a neposudzo-
val. Keď sa alexandrijský patriarcha Teofil 
dozvedel o jeho duchovnom živote, vysvätil 
ho za kňaza. Medzi pustovníkmi hovoril: 
„Najviac treba dávať pozor na to, aby sme 
neposudzovali svojho brata, a kto pozná 

váhu svojich vlastných hriechov, ten zaiste 
nebude sliediť za inými a odsudzovať ich. 
Ak miluješ brata, nerob mu nepríjemnosti, 
nemysli o ňom zle vo svojom srdci, nepo-
hŕdaj tým, kto sa zle správa, nespriateľuj sa 
s takým človekom, čo škodí svojmu blížne-
mu, neraduj sa z toho, že sa iným vedie zle, 
nikoho neponižuj, iba hovor: ,Boh pozná 
každého‘. Nepočúvaj ohovárača a nepre-
chovávaj voči nemu nenávisť. Nehnevaj sa 
na nikoho a myšlienka na pomstu nech je 
ďaleko od teba. V tom spočíva mier.“

Jozef Gača

zO žiVOta SVätých
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PONDELOK 15. august
Zosnutie Presvätej Bohorodičky

Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 – 42; 
11, 27 – 28, zač. 54

Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si 
sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho 
slovo. (Lk 10, 37)

Všetci dobre vieme, čo znamená kolobeh 
života. Vieme, že život sa začína počatím, 
že každý jedinec rastie, vzdeláva sa, v dospe-
losti rieši mnohé problémy, prežíva radosti, 
vníma okolie a v starobe často hodnotí svoj 
život. Dnešný sviatok nám hovorí a zároveň 
hodnotí život tej, ktorá sa vyznačovala úžas-
nou schopnosťou počúvať a premýšľať nad 
slovom Boha. K tomu nás Cirkev v slávení 
tohto sviatku pozýva – naučiť sa počúvať 
Boha a rozmýšľať nad jeho konaním v našom 
živote.

Liturgia: Menlivé časti zo Zosnutia. Myro-
vanie. Prikázaný sviatok. (HS: 410; PZ: 393; 
HP: 424)

UTOROK 16. august
Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu

Čítania: 1 Kor 15, 29 – 38, zač. 161; Mt 21, 23 
– 27, zač. 85 (rad.); 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Lk 
9, 51 – 56; 10, 22 – 24, zač. 48b (Obrazu)

„Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň 
z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokar-
hal ich. (Lk 9, 54b – 55)

Tieto verše vyjadrujú typickú črtu Lukášovho 
evanjelia: Lukáš svedčí o Ježišovom sklone 
k záchrane človeka. Svojím konaním nás Ježiš 
strháva do pohybu, ktorý vrcholí záchra-
nou či pomocou človeku. Hovorí nám, ako 
má vyzerať naše konanie. Pomsta, odplata 
a nevraživosť nie sú znakmi Božieho Ducha. 
Hľadajme teda to, čo je obrazom Krista – 
Lásky.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár z Prenesenia obrazu, tropár zo 
Zosnutia, Sláva kondák z Prenesenia obrazu, 
I teraz zo Zosnutia. Prokimen, Aleluja a pri-
časten zo Zosnutia. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne. (HS: 412, 
410; PZ: 395, 393; HP: 428, 424)

STREDA 17. august
Mučeník Myrón

Čítania: 1 Kor 16, 4 – 12, zač. 165; Mt 21, 28 – 
32, zač. 86

Mýtnici a neviestky vás predchádzajú 
do Božieho kráľovstva... (Mt 21, 31b)

Skúsme si predstaviť, žeby tieto slová dnes 
ohlasoval Kristus v našom chráme. Ako 

by sme reagovali na tento tvrdý výrok? 
Nám – zbožným a veriacim – by sa to určite 
nepáčilo. V podobenstve o dvoch synoch 
Ježiš hovorí o skutočnom nasledovaní, ktoré 
si nutne vyžaduje zamýšľanie sa nad sebou: 
som ochotný ísť za Kristom, aby som splnil 
Otcovu vôľu?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Menl. časti zo Zosnutia. Namiesto Dôs-
tojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
Zosnutia. (HS: 410; PZ: 393; HP: 424)

ŠTVRTOK 18. august
Mučeníci Flórus a Laurus

Čítania: 2 Kor 1, 1 – 7, zač. 167; Mt 21, 43 – 
46, zač. 88 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 12, 
2 – 12, zač. 63 (sv.)

Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho 
podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. 
(Mt 21, 45)

Farizeji zbadali, že mnohé slová, ktoré Kris-
tus vyslovuje v ich prítomnosti, sú šité a na-
mierené na nich. Tam, kde človek poznáva 
a cíti, že je oslovený, v skutočnosti už poznal, 
že tu s ním hovorí Boh a je dôležité rozhod-
núť sa pre dve možnosti: pokorné podriadenie 
sa a obrátenie alebo vzbura, ktorá vedie 
k ukrižovaniu Krista – k jeho neprijatiu.

Liturgia: Menlivé časti ako 17. augusta. (HS: 
410; PZ: 393; HP: 424)

PIATOK 19. august
Mučeník Andrej Stratopedarcha a spol.

Čítania: 2 Kor 1, 12 – 20, zač. 169; Mt 22, 23 – 
33, zač. 91 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 21, 
12 – 19, zač. 106 (sv.)

Mýlite sa, lebo nepoznáte Písma ani Božiu 
moc... (Mt 22, 29)

Saduceji na rozdiel od farizejov, ktorých „cie-
ľom“ je zvrhnúť Krista, ho chcú zosmiešniť 
na základe svojvoľne vymysleného príbehu 
o žene a siedmich mužoch. V mnohých 
prípadoch si pripadáme ako tí, ktorí kazuisti-
ku vlastného života predkladáme pred Pána 
vo svojich modlitbách a máme pri tom svoje 
pochybnosti. Môže tu vôbec ešte čosi Boh 
urobiť? Zabúdame pri tom na Božiu moc!

Liturgia: Menlivé časti ako 17. augusta. Zdr-
žanl. od mäsa. (HS: 410; PZ: 393; HP: 424)

SOBOTA 20. august
Prorok Samuel

Čítania: Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 17, 24 – 
18, 4, zač. 73

Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, 
hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, 

vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi 
ho a daj im za mňa i za seba. (Mt 17, 27)

Čakanie pri brehu na záber ryby je niekedy 
úmorné. Dnešné slovo predstavuje zaují-
mavú rybačku, ktorá zrejme netrvala dlho, 
no splnila svoj cieľ – predišlo sa pohoršeniu. 
Ježiš je s Petrom (rybárom) a práve jeho 
zručnosť využíva ako prostriedok na zázrak. 
Sme stvorení na Boží obraz, a teda máme 
predispozíciu konať tak, aby sme neboli 
na pohoršenie, ale naopak, aby sme sa navzá-
jom povzbudzovali.

Liturgia: Menlivé časti ako 17. augusta. (HS: 
410; PZ: 393; HP: 424)

NEDEĽA 21. august
Desiata nedeľa po Päťdesiatnici. Apoštol 
Tadeáš

Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 17, 14 – 
23a, zač. 72

Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý 
človek, padol pred ním na kolená a hovo-
ril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom...“ 
(Mt 17, 14 – 15a)

V roku 1994 sa na plátnach kín po prvýkrát 
premietal film s názvom Forrest Gump, ktorý 
získal šesť Oscarov a sedem nominácií. Ide 
o precízne filmové spracovanie autobiografie 
muža, ktorý na autobusovej zastávke sediac 
na lavičke spomína na svoj život i výchovu 
svojej matky. Medzi iným spomína takto: 
„Mama vždy hovorila: ,Život je ako bonbo-
niéra, nikdy nevieš, čo ochutnáš.’“ O takomto 
živote je aj dnešné evanjelium. Otec chlapca 
prežíva sklamanie – učeníci nemohli jeho 
syna uzdraviť. Hanbu, lebo za Ježišom chodil 
veľký zástup a on sa priznáva k chlapcovej 
posadnutosti, čím riskuje vylúčenie zo syna-
gógy. Samotu, lebo prišiel za Ježišom sám. 
Úžas – Kristus vylieči jeho syna a on sa s ním 
môže vrátiť domov, do normálneho života. 
Čo nám chce Boh dnešným slovom povedať? 
Ponúknuť riešenie pre život (bonboniéru), 
keď prežívame smútok i radosť, napätie 
i uvoľnenie, hanbu i povzbudenie, beznádej 
i novú šancu. Pozýva nás k tomu, aby sme sa 
nehanbili prísť k nemu a vyznať sa mu, a to 
presne v takom stave, v akom sa v tejto chvíli 
nachádzame. Nemyslieť na to, čo povedia 
ľudia, lebo ani otec takto nezmýšľal. Túžil iba 
po jednom − odísť od Krista zdravý.

Liturgia: 1. Hlas. Evanjelium na utierni de-
siate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. 
Tropár z hlasu, tropár zo Zosnutia, Sláva 
kondák z hlasu, I teraz zo Zosnutia. Proki-
men, Aleluja a pričasten z hlasu a zo Zosnu-
tia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a 9. irmos z utierne Zosnutia. (HS:143, 410; 
PZ: 96, 393; HP: 97, 424)
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PONDELOK 22. august
Mučeník Agatonik a spol.

Čítania: 2 Kor 2, 3c – 15, zač. 171; Mt 23, 13 – 
22, zač. 94

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci... 
(Mt 23, 13) 

Mohli by sme povedať, že kritizovanie zo 
strany Krista je na mieste a na adresu spomí-
naných osôb aj opodstatnené. No stretol som 
sa s názorom, že mnohí, a to aj zo strany 
kresťanov, sú novodobí kolegovia biblických 
farizejov a zákonníkov: zbožní, dobrí, znalí, 
na pohľad výborní. Čo nám naozaj chýba? 
Vnútorná nahota pred Pánom. Neobliekajme 
si „šaty“, ktoré nie sú naše, ale zaodejme sa 
Kristom, ktorý sa nám ponúka.

Liturgia: Menlivé časti ako 17. augusta. (HS: 
410; PZ: 393; HP: 424)

UTOROK 23. august
Mučeník Lupus

Čítania: 2 Kor 2, 14 – 3, 3, zač. 172; Mt 23, 23 
– 28, zač. 95

Slepí vodcovia! Komára preciedzate 
a ťavu prehĺtate. (Mt 23, 24)

V Mojžišových príkazoch bolo zakázané jesť 
čokoľvek nečisté. Farizejom však toto obme-
dzenie nestačilo. Zachádzali do neoprávne-
ných krajností. Medziiným prikazovali ľuďom 
preciedzať všetku používanú vodu, aby v nej 
nebol ani najdrobnejší hmyz, ktorý by sa dal 
zaradiť medzi nečisté zvieratá. Azda to je ne-
raz náš problém – nevidíme skutočné hriechy, 
a teda to, čo poškvrňuje človeka, ale vyčítame 
si a zameriavame sa na malichernosti.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Menlivé časti zo Zosnutia. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utierne. (HS: 410; PZ: 393; HP: 424)

STREDA 24. august
Hieromučeník Eutychés 

Čítania: 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Mt 23, 29 – 
39, zač. 96

Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš 
prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe 
poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť 
tvoje deti... (Mt 23, 37)

Zaiste mnohí máme svoje obľúbené miesta, 
kam sa vždy radi vraciame. Je to miesto, 
o ktorom vieme, že nás vždy očarí a ponúkne 
niečo nové. K takému miestu máme citový 
vzťah. Kristus v dnešnom slove vyjadruje 
takýto vzťah k Jeruzalemu – k mestu, ktoré 
napriek dobrote Pána nechcelo prijať Božie 
navštívenie. Dbajme o to, aby sme boli 

vnímaví na dobrotu, ktorú nám Boh denne 
preukazuje a nevymieňali ju za niečo, čo nám 
prinesie len zdanlivý pokoj a šťastie.

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

ŠTVRTOK 25. august
Blažený hieromučeník Metod Dominik 
Trčka

Čítania: 2 Kor 4, 1 – 6, zač. 175; Mt 24, 13 – 
28, zač. 99 (rad.); 2 Tim 1, 8 – 18, zač. 291; Mk 
8, 34b – 9, 1, zač. 37 (bl.)

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma. (Mk 8, 34b)

Rehoľný kňaz Atanáz Daniel Mandzák 
CSsR vo svojej knihe s názvom Blahoslavený 
Metod Dominik Trčka píše v závere knihy 
tieto slová: „Boh si poslúžil otcom Metodom 
ako spolupracovníkom... Stal sa jedným 
z učeníkov, v ktorého spôsobe života našli 
iní ľudia svedectvo Božej lásky a vzor hodný 
nasledovania.“ Povzbuďme sa v duchovnom 
smerovaní životom tých, ktorí pochopili, že 
ísť za Kristom nie je len výzva, ale že je to 
ponuka konkrétneho spôsobu života.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Menlivé časti bl. Metodovi. (HS: 414; 
PZ: 397; HP: 430)

PIATOK 26. august
Mučeníci Adrián a Natália

Čítania: 2 Kor 4, 13 – 18, zač. 177; Mt 24, 27 – 
33. 42 – 51, zač. 100

Kto je teda verný a múdry sluha... (Mt 24, 45a)

V tomto podobenstve sa Ježiš pýta, ktorý 
sluha je verný. Slovo verný (po gr. pistos) 
znamená spoľahlivý. Sluha, ktorého Pán dá va 
za vzor, je taký, na ktorého sa dá spoľahnúť. 
Sluha je tiež človekom, ktorému je niečo zve
re né. Všetci sme pozvaní k tomu, aby sme boli 
verní a múdri voči tomu, čo nám Boh zveril.

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

SOBOTA 27. august
Prepodobný Pimen

Čítania: 1 Kor 1, 3 – 9, zač. 123; Mt 19, 3 – 12, 
zač. 78 (rad.); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 4, 
25 – 5, 12, zač. 10 (sv.)

Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku 
ako muža a ženu stvoril...? (Mt 19, 4)

Ježiš vo svojej odpovedi nanovo vysvetľuje to, 
čo už raz Boh nariadil. Farizejom bolo jasné, 
že Ježiš má na nerozlučiteľnosť manželstva 
úplne iný názor. Ježišova odpoveď v tomto 

prípade je radikálna a jasne svedčí v prospech 
nerozlučiteľnosti manželstva v rozpore 
s vtedajšou praxou, nie však v rozpore s Pís-
mom. Ježiš sa vo svojej argumentácii vracia 
k pôvodnému stvoriteľskému zámeru, ako 
to bolo od počiatku. Aj v dnešnej dobe, keď 
je manželstvo ohrozené názormi liberálov, 
treba pozerať na prirodzený zákon, ktorý 
dáva Boh na počiatku všetkého.

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

NEDEĽA 28. august
Jedenásta nedeľa po Päťdesiatnici. Pre-
podobný Mojžiš Etiópsky

Čítania: 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141; Mt 18, 23 – 
35, zač. 77

A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil 
ho a odpustil mu aj dlžobu. (Mt 18, 27)

V čase, keď v Indii ešte panovalo otroctvo, 
jeden otrok – kresťan bol za svoju dobrú 
službu ustanovený za dozorcu nad ostatnými 
otrokmi. Jednou z jeho úloh bolo sprevádzať 
svojho pána na trh otrokov a vyberať tých 
najlepších. Raz, keď už vybral dostatočný 
počet zdatných otrokov, uvidel v kúte starca, 
ktorý bol tiež na predaj. Povedal obchod-
níkovi: „Toho mi pridaj k tým kúpeným.“ 
Obchodník vedel, že na ňom by už tak či 
tak nič nezarobil, preto mu ho s radosťou 
daroval. Ten starý otrok po príchode na nové 
miesto ochorel. A tento dozorca (otrok) mu 
slúžil a ošetroval ho. Všimol si to jeho pán, 
nuž sa ho opýtal: „Čo máš s ním spoločné, že 
sa oň tak staráš, je to azda tvoj otec?“ Nato 
mu otrok povedal: „Nie! Ten muž ma ukradol 
mojim rodičom, keď som bol malý a predal 
ma do otroctva. Ja som mu však odpustil tak, 
ako nám prikázal Kristus.“ 
Ježiš hovorí v podobenstve o svojom Otcovi, 
ktorý je pripravený odpúšťať, a o človekovi, 
ktorý odpustenie s radosťou prijíma, no 
nerozdáva ho ďalej. Odpustenie je dnes viac-
menej „úzkoprofilový tovar“. Preto médiá 
často prinášajú správy o nepokojoch, napätí 
medzi jednotlivými národmi a krajinami. 
O rozvodoch, zlobe, neznášanlivosti, ktorá 
neraz vyústi do tragického konca a o roz-
hádaných rodinách a vzťahoch v nich. Dnes 
nám Boh ukazuje iné riešenie: odpúšťa, aby 
ukázal spôsob, ako meniť svet, rodinu, man-
želstvo, svoj život i postoje v ňom. Vstúpme 
do tejto školy odpúšťania.

Liturgia: 2. hlas. Evanjelium na utierni jede-
náste. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. 
Tropár z hlasu, Sláva kondák z hlasu, I teraz 
podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten z hlasu. (HS: 144; PZ: 97; HP: 98)

Peter Tirpák
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Premenenie Pána 5
Apoštoli
V spodnej časti ikony sú zo-
brazení traja vybraní apoštoli: 
Peter, Jakub a Ján, svedkovia 
tejto významnej udalosti, čo 
potvrdzuje apoštol Peter: „Veď 
sme nesledovali vymyslené 
bájky, keď sme vás oboznámili 
s mocou a príchodom nášho 
Pána, Ježiša Krista, ale sme 
boli očitými svedkami jeho 
veleby,... keď sme s ním boli 
na svätom vrchu“ (2 Pt 1, 16. 
18).

„Prečo práve týchto troch 
apoštolov si zobral Ježiš so 
sebou?“ pýta sa sv. Ján Zlatoús-
ty. „Preto,“ odpovedá, „že stáli 
vyššie než ostatní. Petra, lebo 
vrúcne miloval svojho Učiteľa; 
Jána, lebo bol jeho najmilším 
učeníkom (Jn 13, 23), a Jakuba, 
lebo on hneď s bratom Jánom 
prejavil pripravenosť piť z čaše, 
z akej pil Ježiš (Mt 20, 22), 
a nielen slovami o tom hovoril, 
ale potvrdil povedané aj v skut-
ku (Sk 12, 2)...“

Spodná rovina zobrazuje 
apoštolov bežiacich dolu 

kopcom, ohúrených z videnia 
Kristovej Božej slávy, pričom 
padajú na zem. Tento výjav sa 
často vyznačuje veľkou dávkou 
realizmu: apoštoli si zakrývajú 
oči, lebo nedokážu vydržať po-
hľad na žiarivé svetlo sálajúce 
z Krista, pričom druhou rukou 
sa snažia stlmiť pád na zem. 
Na niektorých ikonách je  tento 
realizmus dotvorený detailom, 
kde apoštol Ján pri prudkom 
behu stráca z nohy sandál. 
Poznáme ho podľa toho, že ako 
jediný z apoštolov nemá bradu. 
Sv. Anastáz Sinajský vo svojej 
homílii na sviatok Premenenia 
hovorí: „Učeníci sa zachveli 
pred týmto videním a keďže ho 
nedokázali uniesť,... padli tvá-
rou na zem. Vskutku, schvátilo 
ich vytrženie a spánok. Poru-
šiteľná prirodzenosť ich tiel 
nedokázala hľadieť na nepo-
rušiteľnosť a ich smrteľné telá 
nedokázali patrične obdivovať 
nesmrteľnosť.“

Ikona zobrazuje dvojicu 
apoštolov Jakuba a Jána, ako 
plní hrôzy padli na zem, 

a Petra, ktorý vstáva a obracia 
sa na Krista slovami: „Učiteľ, 
dobre je nám tu. Urobme 
tri stánky: jeden tebe, jeden 
Mojžišovi a jeden Eliášovi“  (Lk 
9, 33). Sv. Ján Zlatoústy ob-
jasňuje slová Petra, túžiaceho 
zachrániť Krista pred utrpe-
ním, týmito slovami homílie: 
„Peter navrhuje Ježišovi zostať 
na hore, pobudnúť tam istý 
čas a tak sa vyhnúť utrpeniu. 
Apoštol sa správa podobne 
ako pred premenením, keď 
tiež chcel uchrániť Ježiša pred 
nadchádzajúcim utrpením. 
Preto je pre Petra dobré  byť 
tam, kde je prítomný Mojžiš 
a Eliáš, pretože Eliáš spôsobil, 
že na jeho príhovor zostúpil 
oheň z neba a Mojžiša zahalil 
oblak, a rozprával sa s Bohom. 
A  Peter akoby dodal: a tak nik 
nebude vedieť, kde sme.“

Ale premenenie Krista sa 
skončilo a Ježiš s učeníkmi 
zostupujú z hory do reality 
života. Niektoré ikony sú popri 
základnom námete doplnené 
o dodatočné detaily, kde z jed-

nej strany apoštoli s Kristom 
na horu vystupujú a z druhej 
z nej zostupujú. „Keď zostupo-
vali z vrchu, Ježiš im prikázal: 
,Nikomu nehovorte o tom-
to videní, kým Syn človeka 
nevstane z mŕtvych‘.“ (Mt 17, 
9) Sv. Ján Zlatoústy v homílii 
rozoberá aj tento dialóg Krista 
s učeníkmi, keď hovorí: „Ježiš 
zakazuje apoštolom hovoriť 
o tomto videní preto, že čím 
viac toho vo svojich slovách  
poodhalia, tým menej to ľudia 
príjmu. A takto vlastne vzrastá 
následné rozčarovanie pochá-
dzajúce z kríža“.

Ako píše P. Evdokimov, ikona 
je viac ako umenie, a na to, aby 
sme ju dokázali pochopiť, nám 
nepostačí vnímať len jej ume-
leckú krásu a technický spôsob 
prevedenia. Potrebujeme sa 
pred ňou stíšiť, tak ako uvádza 
stichira Veľkej soboty: „Zmĺkni 
každý človek...“ Ponorením sa 
do ticha rozjímania sa nám 
otvoria oči a ikona vydá svoje 
tajomné posolstvo. Pred nami 
sa zjaví svetlo premenenia ako 
apoštolom, ktorých si Boh 
vyvolil. n

Milan Gábor

KNIHA: Ksawery Knotz OFM 
Cap: Sex, ako ho nepoznáte
Kniha s provokujúcim 
názvom, ale čistým 
obsahom. Autor knihu 
napísal po vypočutí sto-
viek svedectiev manželov, 
ktorým ako dar, účinným 
spôsobom predstavuje 
vznešenosť a zároveň 
realitu prežívania sexuality v manželstve. 
Dnešnému svetu ukazuje že Bohu záleží 
na šťastnom pohlavnom živote manželov. 
K učeniu Cirkvi a životu podľa prirodzených 
metód plánovania rodičovstva pridáva zása-
dy manželského spolunažívania. Otvorene 
sa tu dozviete, čo vám doteraz povedali iba 
v náznakoch. Je dobré aby knihu čítali man-
želia spolu, lebo ona za nich odpovie, na tie 
najskrytejšie otázky a myšlienky. Kniha vám 
dáva možnosť poznať radostnú zvesť o Božej 
láske v manželskej sexualite. 

MUDr. František Orlovský

FILM: Hurricane Season  
– Hurikánová sezóna
Ďalší príbeh zo série 
skutočných príbehov. 
Po devastujúcom huri-
káne Katrina v americkej 
Louisianne basketbalový 
tréner Al Collins dáva 
dokopy basketbalo-
vé mužstvo, ktoré je 
zložené nielen z kamarátov, ktorí stratili 
svoje domovy, ale aj z bývalých rivalov. 
Cesta sebaakceptácie, vzájomnej pomoci 
a vytrvalosti privedie celý tím až k víťazstvu 
v štátnej lige. Túžba po znovuobjavení 
hrdosti je spôsobom, ako povstať z kolien 
na nohy. Zabudnutie na bolesť a straty sa 
stáva cestou k novému životu a novému 
začiatku. Pozrite si tento film, ktorý je 
obrazom boja človeka nielen s prírodou, ale 
aj so sebou samým, aj keď sa zdá, že všetko 
je stratené a nič nemá zmysel.

Lukáš Petruš

HUDBA: Breaking the Silen-
ce – Stand
Prednedávnom som sa 
dostal k staršiemu CD 
skupiny Breaking the 
Silence, ktorú poznáme 
aj pod pomenovaním 
The Letter Black, 
s názvom Stand (Stáť). Túto skupinu sme 
už predstavovali, ale toto CD je výnimoč-
né. Zaujímavé na tejto kapele je aj to, že 
hlavná speváčka (Sarah Anthony) a hlavný 
gitarista (Mark Anthony) sú manželmi. 
Ako manželský pár ohlasujú Ježiša rocko-
vou hudbou a svedčia o čistej láske. Oproti 
ich poslednému je toto staršie CD osob-
nejšie a aj Mark dominuje viac ako spevák. 
Mnohé piesne sú ich osobným vyznaním 
a svedectvom, čo cítiť aj na samotných 
piesňach, ktorými deklarujú nekončiacu sa 
odovzdanosť Bohu a jeho vôli.

Lukáš Petruš
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 koinonia sv. jána krstiteľa
KOINONIA JÁN KRSTITEĽ v Prešove vás pozýva 
na seminár Žiť ako víťaz.
Ježiš povedal, že prišiel nato, aby sme mali 
a užívali si život v hojnosti (Jn 10, 10).
Ak to zatiaľ pre tvoj život celkom neplatí, je 
tu správny čas, aby si prišiel a spoznal tento 
nový spôsob života, ktorý nás naučí kráčať 
od  víťazstva k  víťazstvu v  každej životnej 
situácii.

Kedy? 27. – 28. august 2011
Kde? Biely dom, Námestie mieru 2, 

Prešov
Bližšie informácie:www.koinoniapo.sk 

alebo 0905 38 22 60 (mobil)

Treba sa prihlásiť vopred!

 blahoželáme
Naša milovaná mam-
ka, babka a  prabab-
ka Mária Bačíková 
zo Zámutova sa 28. 
augusta 2011 dožíva 
požehnaných 90 ro-
kov života. K  tomuto 
krásnemu životnému 
jubileu jej od  nášho nebeského Otca vy-
prosujeme hojnosť Božích milostí, zdravie, 
šťastie a ešte veľa príjemných chvíľ prežitých 
v kruhu tých, ktorí ju majú radi. Ďakujeme 
za jej vďaku, lásku a obetavosť, ktorá sa nedá 
vyjadriť slovami, preto veríme, že dobrotivý 
Boh vám všetko vynahradí. Z celého srdca 
ďakujú a  Presvätú Bohorodičku o  pomoc 
a ochranu prosia: dcéra Mária, synovia Vlado, 
Peter a Pavol s rodinami. Ďakujú tiež vnúčatá 
Ivetka, Jozef a Marianka, Lucia, Bohdanka, 
Peter, Vlado, Zuzka a Anička.

 oznamy

Archieparchiálna odpustová slávnosť 
v Šášovej
Srdečne pozývame všetkých veriacich 
na Archieparchiálnu odpustovú slávnosť Zo-
snutia našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky 
Márie, vždy Panny, ktorá sa uskutoční 13. až 
14. augusta 2011 v Šášovej
Program:
Sobota:
16.00 Posviacka kaplnky a svätenie vody
17.00 Archijerejská svätá liturgia a posviacka 
chrámu
19.30 Celonočné bdenie – večiereň, utiereň 
(cirkevnoslovansky)
Nedeľa:
08.00 Svätá liturgia (slovenská)

08.00 Sviatosť zmierenia (do 09.45)
09.20 Akatist k Presvätej Bohorodičke
10.00 Slávnostná svätá liturgia s myrovaním
Púť k hrobu Františka Blachnického
Hnutie Svetlo-Život na Slovensku a Kruciata 
oslobodenia človeka pozýva všetkých na púť 
k hrobu Božieho sluhu otca Františka Blach-
nického, zakladateľa HSŽ a KOČ v Kroscienku 
nad Dunajcom, ktorá bude 1. septembra 
2011 (štvrtok). Témou stretnutia je Počúvať 
Pána v Cirkvi. Program sa začína o 09.30 hod. 
v dolnom kostole a vyvrcholí svätou omšou 
o 15.30 hod.
Súčasťou púte bude modlitba, katechéza, 
spoznávanie centra HSŽ a KOČ i pobožnosť 
krížovej cesty spojená so svedectvami vo 
Večeradle bl. Jána Pavla II.

Jozef Heske
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2011
6. turnus: 14.08. – 19.08. 2011 (18 a viac 
rokov)
7. turnus: 21.08. – 26.08. 2011 (miniš-
trantský)
8. turnus: 29.08. – 01.09. 2011 (stretnutie 
mladých, ktorí slúžia mladým.)
Info – Centrum Sigord
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.
21. – 23.10. – Kurz Rút. Hľadanie Božieho 

plánu pre manželstvo.
11. – 13.11. – Kurz Samuel. Ak cítite, že 
potrebujete v  oblasti výchovy svojich detí 
posilu, podporu a povzbudenie, ste pozvaní 
na Kurz Samuel. Podmienkou je mať absol-
vovaný Kurz Rút.
Pútnické miesta
Ľutina
20. – 21.08. – Hlavná odpustová slávnosť
03.09. – Fatimská sobota (svätá liturgia 
o  10.00 hod., Medzilaborecký protopres-
byterát)
04.09. – Liturgia s modlitbami za uzdravenia 
(program sa začína o 9.30 hod.)
19.09. – Metropolitná púť kňazov
24.09. – Púť mladých
01.10. – Púť ružencových spoločenstiev 
a Fatimská sobota

Klokočov
03.08. – 14.08. Hlavná odpustová slávnosť 
(liturgie: SO – 20.00; NE – 06.00 a 10.00)
03.09. – Fatimská sobota

Litmanová
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
25.09. – Predstavenie Archieparchiálného 
pastoračného centra pre rodinu na Sigorde
Nedeľné sväté liturgie v  mesiacoch jún – 
august sa slávia o 14.00 a 18.00 hod.
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. ok-
tóbra 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

 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.sunlinevi-
deo.sk.

Poukazy so štátnou dotáciou pre nepracu-
júcich seniorov v hoteli SOREA ĽUBOVŇA 
už v predaji. Počet poukazov je obme-
dzený – 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 elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
Adresa: Sládkovičova 1951/71; 093  02 
Vranov n/T.
Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech 
a fasád kostolov, fár a kláštorov, zrezávanie 
stromov. Tel.fax.: 056 / 64  32  778. Mobil: 
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@ston-
line.sk
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. 
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
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PáPEžSKé MISIJNé DIELA
Pápežské misijné diela  (PMD) – to sú ľudia,  
ktorí pomáhajú misio nárom. Ako? Modlit-

bou, obetou i konkrétnou pomocou.
Do tejto pomoci sa môžete zapojiť aj vy. Stačí, 

ak na adresu redakcie s označením PMD 
zašlete vystrihnuté poštové známky 

z vašej korešpondencie. Tie sú spraco-
vávané a predávané. Z utŕžených peňazí 

sa financujú mnohé životne dôležité 
potreby chudobných ľudí v misijných 

krajinách (napríklad lieky pre malomoc-
ných, strava pre hladujúcich Afričanov, stavajú sa 
školy, nemocnice, detské domovy pre siroty, kopú 

sa studne, kupujú sa školské potreby pre chudobné 
deti, poskytuje sa duchovná pomoc a mnoho iné-

ho). Chudobní sa veľmi tešia a pri modlitbách pamätajú aj na dob-
rodincov a zberateľov známok.

Adresa redakcie: Slovo – PMD, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov
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 tv lux – doma je doma

 Pondelok – Piatok   06.45 Krátke 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 Krátke správy / 
Spravodajský súhrn 12.00 Anjel Pána 12.15 Krátke 
správy P 17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávoč-
ka P 18.40 Z prameňa 22.50 Doma je doma 23.45 
Krátke správy 23.50 Z prameňa
 15.08. (pondelok)  08.30 Poznaj svoju vieru 
– Sviatosť zmierenia 10.20 Z prameňa P 10.30 
Čaviareň live 11.30 Saleziánsky magazín ⓬ 12.30 
Semienka slova ⓬ 13.00 Vo vinici Pána ⓬ 13.30 
Medzi nebom a zemou 14.15 Pri káve 15.00 Cesty 
Ježiša – Tajomný život Ježiša 15.30 Katechéza 
15.45 Poézia 16.00 Poltón 16.30 Ichtis – antivírus 
pre deti 16.45 Lectio divina (6) 18.50 Putovanie 
kalváriami P 18.55 Cesta na horu Zvir 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 – Bioetika a komunikácia ⓬
 16.08. (utorok)  08.30 Centrum nápadov 10.05 
Z prameňa P 10.20 Ja, Vlado Bočev ⓬ P 10.30 
Moja misia – magazín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 
12.30 Bioetika – Bioetika a komunikácia 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 Hu-
dobné pódium 16.30 Poznaj svoju vieru – Sviatosť 
zmierenia 17.00 Vlastná cesta 18.50 Putovanie 
kalváriami 18.55 Pilátova amnestia P 19.25 Cesty 
Ježiša – Tajomný život Ježiša 20.00 Spravodajský 
súhrn P 20.20 Aktuálne s kardinálom Tomkom 
20.30 Medzi nebom a zemou 21.10 Gurmánska 
misia 21.25 Saleziánsky magazín 21.50 Pri káve 
22.25 Cesta na horu Zvir ⓬
 17.08. (streda)  08.30 Ichtis – antivírus pre deti 
10.15 Z prameňa P 10.25 Chcem sa opiť ⓬ 10.35 
Generálna audiencia P 12.30 Cesta na horu Zvir ⓬ 
13.00 Poltón 13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri 
káve 15.00 Lectio divina (6) 15.45 Medzi nebom 
a zemou 16.45 Centrum nápadov 17.15 Katechéza 
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Benediktíni 
v Holandsku P 19.25 Štúdio AHA! 20.00 Krátke 
správy P 20.05 Rehoľná abeceda P 20.20 LAJF P 
21.15 Vlastná cesta 21.45 Pri káve 22.25 Pilátova 
amnestia
 18.08. (štvrtok)  08.30 Kráľovstvo bez hraníc 
(4) 10.05 Z prameňa P 10.15 Návrat ⓬ 10.30 
U Pavla 11.50 Svetové dni mládeže v Madride P 
12.45 Pilátova amnestia 13.10 Čaviareň live 14.05 
Rehoľná abeceda 14.15 Pri káve 15.00 Moja misia 
– magazín ⓬ 16.15 Návrat ⓬ 16.15 Poézia 
16.30 Klbko 16.55 Cesty Ježiša – Tajomný život 
Ježiša 18.50 Putovanie kalváriami 19.00 Oficiálne 
prijatie pápeža mladými P 20.50 Krátke správy P 
20.55 Celou vetou 21.05 Hudobné pódium P 21.45 
Pri káve 22.25 Benediktíni v Holandsku ⓬
 19.08. (piatok)  08.30 Klbko 10.05 Z prameňa P 
10.15 Hľadal som slobodu ⓬ P 10.30 Vlastná 

cesta 11.00 Katechéza 11.20 Stretnutie Benedikta 
XVI. s mladými rehoľníčkami P 13.00 Cesta na horu 
Zvir ⓬ 13.30 Lectio divina (7) P 14.15 Pri káve 
15.00 Božie milosrdenstvo P 15.15 Katechézy 
Benedikta XVI. 15.45 Hudobné pódium 16.30 
Kráľovstvo bez hraníc (4) 17.00 Štúdio AHA! 
18.55 Katechézy Benedikta XVI. P 19.15 Krížová 
cesta s mladými v Madride P 21.40 Krátke správy P 
21.45 Poézia 22.00 Pri káve 22.40 Dobrý pastier 
– Mons. Jesús Juarez ⓬ P 23.10 Doma je doma
 20.08. (sobota)  06.45 Krátke správy 07.00 Krá-
ľovstvo bez hraníc (5) P 07.25 Panna Mária, tvoja 
Matka P 07.50 Klbko P 08.05 Centrum nápadov P 
08.35 Ichtis – antivírus pre deti 09.05 Medzi 
nebom a  zemou 09.45 Aktuálne s  kardinálom 
Tomkom 10.00 Svätá omša so seminaristami 
v Katedrále P. Márie Kráľovnej P 12.00 Anjel Pána 
12.30 Mariánska sobota P 13.30 Lectio divina (7) 
14.15 Generálna audiencia 15.40 Poézia 16.00 
Cesta na  horu Zvir ⓬ 16.30 Dobrý pastier – 
Mons. Jesús Juarez ⓬ 17.00 Etika v kresťanskej 
spoločnosti 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 
Modlitbová vigília s mladými v Madride P 22.15 
Katechézy Benedikta XVI. 22.30 U Pavla 23.50 
Spravodajský súhrn
 21.08. (nedeľa)  06.45 Spravodajský súhrn 07.00 
Panna Mária, tvoja Matka 07.30 U Pavla 08.55 
Katechézy Benedikta XVI. 09.15 Svätá omša z Mad-
ridu P 12.30 Poézia P 12.50 Kráľovstvo bez hraníc 
(5) 13.15 Panna Mária, tvoja Matka 13.40 Klbko 
13.55 Centrum nápadov 14.20 Ichtis – antivírus 
pre deti 14.45 Skutočný príbeh o láske ⓬ P 15.00 
Etika v kresťanskej spoločnosti ⓬ 15.30 Luxáreň 
16.00 Benediktíni v Holandsku ⓬ 16.30 Poltón 
17.00 Vlastná cesta P 17.20 Návratka 17.30 Cesty 
Ježiša – Prvá Veľká noc P 18.00 Rozprávočka P 
18.15 Štúdio špeciál Madrid 2011 P 19.15 Poézia 
19.30 Gurmánska misia P 19.45 Katechéza P 
20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Rehoľná abeceda 
20.25 Pilátova amnestia 20.50 Putovanie kalvária-
mi 21.00 Večerná univerzita P 21.40 Celou vetou 
21.50 Moja misia – magazín ⓬ 22.50 LAJF 23.45 
Spravodajský súhrn
 22.08. (pondelok)  08.30 Panna Mária, tvoja 
Matka 10.20 Z  prameňa P 10.30 LAJF 11.30 
Saleziánsky magazín ⓬ 12.30 Dobrý pastier – 
Mons. Jesús Juarez ⓬ 13.00 Pilátova amnestia 
⓬ 13.30 Medzi nebom a  zemou 14.15 Pri 
káve 15.00 Cesty Ježiša – Prvá Veľká noc 15.30 
Katechéza 15.45 Poézia 16.00 Poltón 16.30 
Ichtis – antivírus pre deti 16.45 Lectio divina (7) 
18.50 Putovanie kalváriami P 18.55 Redempto-
risti P 19.25 Luxáreň 19.50 Návratka 20.00 Krátke 
správy P 20.05 Aktuálne s kardinálom Tomkom P 
20.20 U Nikodéma P 21.45 Pri káve 22.25 Etika 
v kresťanskej spoločnosti ⓬
 23.08. (utorok)  08.30 Centrum nápadov 10.05 
Z prameňa P 10.15 Never more ⓬ P 10.30 Moja 
misia – magazín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.30 Eti-

ka v kresťanskej spoločnosti ⓬ 13.00 Katechézy 
Benedikta XVI. 13.30 Rehoľná abeceda ⓬ 13.40 
Aktuálne s kardinálom Tomkom 13.50 Gurmánska 
misia 14.15 Pri káve 15.00 Večerná univerzita 
15.45 Hudobné pódium 16.30 Panna Mária, tvoja 
Matka 17.00 Vlastná cesta 18.50 Putovanie kalvá-
riami 18.55 Darien PANAMA P 19.25 Cesty Ježiša 
– Prvá Veľká noc 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 Redemptoristi
 24.08. (streda)  08.30 Ichtis – antivírus pre deti 
10.15 Z prameňa P 10.25 Ja, Vlado Bočev ⓬ 
10.35 Generálna audiencia P 12.30 Redemptoristi 
13.00 Poltón 13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri 
káve 15.00 Lectio divina (7) 15.45 Medzi nebom 
a zemou 16.45 Centrum nápadov 17.15 Katechéza 
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Benediktíni 
vo Flámsku 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 
Darien PANAMA
 25.08. (štvrtok)  08.30 Kráľovstvo bez hraníc 
(5) 10.05 Z prameňa P 10.15 Chcem sa opiť ⓬ 
10.30 U Nikodéma 12.30 Darien PANAMA 13.00 
LAJF 13.55 Rehoľná abeceda 14.15 Pri káve 
15.00 Moja misia – magazín ⓬ 16.00 Chcem 
sa opiť ⓬ 16.15 Poézia 16.30 Klbko 16.55 Cesty 
Ježiša – Prvá Veľká noc 18.50 Putovanie kalváriami 
18.55 Sekty v Bolívii ⓬ P 19.25 Poltón 19.50 
Návratka 20.00 Krátke správy P 20.05 Aktuálne 
s kardinálom Tomkom 20.20 Lectio divina (8) P 
21.00 Hudobné pódium P 21.45 Pri káve 22.25 
Benediktíni vo Flámsku ⓬
 26.08. (piatok)  08.30 Klbko 10.05 Z prameňa P 
10.15 Návrat ⓬ P 10.30 Vlastná cesta 11.00 
Večerná univerzita 11.40 Katechéza 12.30 
Benediktíni vo Flámsku 13.00 Redemptoristi 
13.30 Lectio divina (8) 14.15 Pri káve 15.00 Božie 
milosrdenstvo P 15.15 Katechézy Benedikta XVI. 
15.45 Hudobné pódium 16.30 Kráľovstvo bez 
hraníc (5) 17.00 Štúdio AHA! 18.50 Putovanie 
kalváriami 18.55 Rodina a spoločnosť 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 Sekty v Bolívii ⓬
 27.08. (sobota)  06.45 Krátke správy 07.00 
Kráľovstvo bez hraníc (6) P 07.25 Prvé sväté prijí-
manie 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 Hľadal som slo-
bodu ⓬ P 10.50 Čaviareň live 11.50 Rehoľná abe-
ceda 12.00 Anjel Pána 12.30 Mariánska sobota P 
13.30 Lectio divina (8) 14.15 Generálna audiencia 
15.40 Poézia 16.00 Redemptoristi ⓬ 16.30 
Sekty v Bolívii ⓬ 17.00 Rodina a spoločnosť 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 
XXL – desiate narodeniny tanečného divadla Atak P 
21.30 Odvrátená tvár Da Vinciho kódu ⓯ P 22.20 
U Nikodéma 23.45 Spravodajský súhrn
 28.08. (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 Svätá omša z Prešova P 11.25 
Benediktíni v Holandsku a Belgicku ⓬ 12.00 Anjel 
Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Kráľovstvo bez hraníc 
(6) 13.15 Panna Mária, tvoja Matka 13.40 Klbko 
13.55 Centrum nápadov 14.20 Ichtis – antivírus 

pre deti 14.55 Rodina a spoločnosť ⓬ 15.30 XXL – 
desiate narodeniny tanečného divadla Atak 16.35 
Odvrátená tvár Da Vinciho kódu 17.20 Návratka 
17.30 Cesty Ježiša – Zázraky na  jazere P 18.00 
Poltón 18.30 Rozprávočka P 18.40 Putovanie kal-
váriami 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 
Darien PANAMA 20.50 Putovanie kalváriami 21.00 
Večerná univerzita P 21.40 Aktuálne s kardinálom 
Tomkom 21.50 Moja misia – magazín ⓬ 22.50 
Čaviareň live 23.45 Spravodajský súhrn 

 stv – dvojka
 12.08. (piatok)  19.00 Večné svetlo ducha – 
dokument. Portrét saleziána Štefana Santnera, 
bývalého väzňa, básnika a prekladateľa
 14.08. (nedeľa)  10.45 Pútnické miesta na Slo-
vensku – Marianka 11.15 Orientácie 20.10 Slovo 
pátra Augustína
 16.08. (utorok)  14.35 orientácie 22.00 Sféry 
dôverné – Dekalóg R
 17.08. (streda)  19.00 Portréty a profily – Sveto-
zár Hurban Vajanský
 21.08. (nedeľa)  10.00 Archijerejská svätá 
liturgia z  Ľutiny – priamy prenos. Kazateľ: 
vladyka Milan Chautur
 23.08. (utorok)  15.40 História jedného do-
kumentu – Rudolf Viest 22.20 Sféry dôverné 
– Adopcia na diaľku R
 24.08. (streda)  15.40 História jedného dokumen-
tu – dokument o postojoch a práci evanjelickej 
cirkvi v Slovenskom štáte
 25.08. (štvrtok)  19.00 Profily – Architekt Dušan 
Jurkovič (1969)
 26.08. (piatok)  14.30 História jedného dokumen-
tu – Viliam Žingor
 28.08. (nedeľa)  10.20 Orientácie

 rádio lumen
 12.08. (piatok)  20.30 Očné ochorenia, liečenie 
včelími produktmi a vplyv kávy na zdravie človeka. 
Hostia: MUDr. Dagmar Takácsová, MUDr. Štefan Košlík 
a MUDr. Peter Minárik

 13.08. (sobota)  18.00 Emauzy – Gréckoka-
tolícka svätá liturgia zo Sečoviec. Slúži otec 
Miroslav Pohár

 14.08. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň – Svia-
tok Nanebovzatej Panny Márie 14.00 Rozhlasová 
hra Donebavzatá 15.30 Keď sa myšlienka správa 
ako pijavica. Hostia: MUDr. E. Pálová, PhDr. Milana 
Kovaničová a pacienti

 15.08. (pondelok)  20.30 Internetový projekt 
www.vyveska.sk

 16.08. (utorok)  20.30 Duchovný obzor – Liturgická 
teológia. Hosť: don Anton Červeň

 17.08. (streda)   20.30 Lupa – RKF Tesárske Mlyňany

 19.08. (piatok)  20.30 Rakovina prsníka. Hosť: 
Ivan Turčan

 21.08. (štvrtok)  13.00 Prózy Paľa Olivu 14.00 
Rozhlasová hra Vznešená matka 15.30 Centrum 
pomoci pre rodinu, Trnava 21.00 Katarínka, moja 
srdcová záležitosť – reportáž

 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

n programátor stretne v parku sympatickú dievčinu. pýta sa jej: 
„máš icQ?“
„nie.“ 
„Škoda, mohli sme sa zoznámiť.“

n idú dvaja po ulici. jeden sa spýta druhého:
„prosím vás, koľko je hodín?“
druhý odvetí:
„o sedem minút.“
„koľko?“
„neviem, mám iba veľkú ručičku.“
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Pomôcky:     
Aho, Erato, 
LRV, Salem

Portugalské 
pútnické 
miesto

Starogermán Kartársky 
výraz

Asociácia 
slovenských 
vojakov, skr.

Autor:  
Vladimír  

Komanický
Domácke 

ženské meno
Film 

s Madonou Predložka Osobné 
zámeno Výrobná šarža Kráčalo Fínsky 

spisovateľ Poľovačka

Farský úrad
Nepofúkal

Druh gibona

1. časť 
tajničky

Tam
Azda Obec pri Starej 

Ľubovni

Symetrála Vojenská 
predajňa

Imrich, 
po domácky

Ženské meno Krvný obraz, 
skr. 3. časť 

tajničky Pohovka
Biblická hora Planéta

Hmota
Osud Zosilený 

súhlas
Múza ľubost. 

básnictva Cenina

Sumerský boh 
nebies

Romulova 
matka Čínska droga Popravca

Vládca sveta Tropické 
ovocie

Slovanská 
bohyňa lásky

slovo Obidva
Nočný podnik Patriace 

Karlovi

Spodok krivky Mesačné 
vozidlo, skr.

Ubrali oraním
Metropolita 

Oregonu

10 x 10 m

2. časť 
tajničky

Japonský 
prozaik

Chemická 
značka 
hliníka

Výrobok 
určený 

na predaj

Ázijský 
národný 
básnik

 b k ú c t a r v e n h i b u Ľ s s

 t i o Á i v a k ch a r s u e a í y

 b ž b r a t j s r k n e t n n h l

 p a o l a d a r Ó e a i í Á r a u

 k Á r m i l ž d m d d v n v o Ť m

 k o a d Á o o o e a a a t v s Ý e

 n n l m e ž g p i l b u i o a v n

 o e a i a j i r a d a r n t k r a

 k s e l b t o r a t a r e o l t a

 Á s o o e a l v a F a k t y i k n

 z b r l r b s a a F i l m l s a í

 a h m Ó t a Á s s r a a e Á e p z

 m s t r e ch a r b s r ú l e t t i

legenda: aníz, ataman, atlas, atÓm, Ábel, banÁn, 
bardejov, bibliograFia, blesk, brat, briketa, butín, 
citadela, dekan, elita, epitel, Fakty, FarnosŤ, Film, 
hnev, hrob, chrÓm, invar, kabÁt, koliba, kotva, laví-
na, lÁska, lopata, lumen, pakt, riaditeĽ, rosa, saFari, 
salÁma, salto, seno, sĽub, snem, sÓda, strecha, 
svadba, telúr, tesil, tmel, tÓra, úcta, vrhy, vÝŤah, 
zÁkon, žaloba, žiraFa, žold.

tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky.

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 14 – 15: krížovka: (pozri iz 2, 3b); 
osemsmerovka:  rozhodujúce sú skutky. VýhERcA: jakub 
Feltovič z lipian. riešenia zasielajte na adresu: slovo, p.o.box 
204, 080 01 prešov alebo slovo1@grkatpo.sk. 
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 22.08. (pondelok)  20.30 Štúdium na Sorbone, či 
reprezentácia Slovenska na summite mladých. Hosť: 
Radoslav Šoth

 24.08. (streda)  20.30 RKF Lančár

 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 20.30 Encyklika Caritas 
in Veritare R
 28.08. (nedeľa)  14.00 Rozhlasová hra Hlas vola-
júceho na púšti 15.30 Terchovský rodák misionárom 
v Austrálii 21.00 Jiří Grygar – Vesmír

 29.08. (pondelok)  20.30 Ako bolo na SDM v Madri-
de. Rozprávanie účastníkov a redaktorov RL

 rádio slovensko
 Streda  19.20 Ekuména vo svete
 Štvrtok  19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
 Nedeľa  21.05 Cesty 
 14.08. (nedeľa)  21.05 Š. Chrappa: Náboženské 
spektrum

 28.08. (nedeľa)  21.05 P. Gabriš: 60. výročie ordi-
nácie žien v evanjelickej cirkvi

 rádio slovensko a regina
 14.08. (nedeľa)  09.30 Svätá omša (Bratislava)

 21.08. (nedeľa)  09.30 Svätá omša (Bratislava)

 28.08. (nedeľa)  09.30 Evanjelické Služby Božie 
zo Šváboviec

 rádio regina (ba, bb, ke)
 Streda  21.00 Cesty R
 Sobota  21.00 Viera v živote
 Nedeľa  17.10 Frekvencia M
 20.08. (sobota)  21.00 Sloboda Božích služobníkov

 27.08. (sobota)  21.00 Ordinované ženy v evan-
jelickej cirkvi

 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).

 23.08. (utorok)  20.00 Rádio magazín – duchovné 
slovo: otec Markiján Marián Greško OSBM

 27.08. (sobota)  19.00 Rádio magazín – duchovné 
slovo R

 rádio regina (ba, bb)
 Nedeľa  07.55 Z duše 14.45 Z duše R
 14.08. (nedeľa)  07.55 Marián Šidlík: Bremeno 
túžby

 21.08. (nedeľa)  07.55 Anton Adamkovič: Krivda 
za stôl sadla...

 28.08. (nedeľa)  07.55 Dušan Kováčik: Pokánie

 rádio devÍn
 Nedeľa  07.30 Slovo pre veriacich i neveriacich 
09.30 Viera v živote
 14.08. (nedeľa)  07.30 P. Gabriš, M. Jäger: Život 
v Kristovi

 28.08. (nedeľa)  07.30 P. Gabriš, Ľ. Muntág: Nedeľa 
pokánia

Zmena programu vyhradená.
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Archieparchiálna 
odpustová 

slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

www.bazilikalutina.sk, Gréckokatolícky farský úrad Ľutina 082 57 , tel.: 0514596231, mobil 0911811256

S O B O T A 
20.08.2011

ĽUTINSKÁ Hora
2.00 Videoprojekcia
5.00  Eucharistická pobožnosť
6.00  akatist k Bohorodičke
7.00  Ruženec (slávnostný)
7.30  Svätá liturgia
8.30  Ruženec (svetla)

9.00  Duchovný program – 
 M. Kandráčová a a. Servická
10.00  ArchijerejSká SvÄTÁ liTurGiA 
 (slovenská, myrovanie)
 Slávnostnú homíliu prednesie 
 vladyka Milan Chautur, CSsR.,  
 košický eparcha
12.00   Sprievod k bazilike minor

   12.30  Posviacka kaplniek a spovedníc a ukončenie púte

N e D e Ľ A
21 .08 .2011

BazIlIKa MINor
5.30  Žaltár       
6.30  Svätá liturgia 
 Moleben k Bohorodičke
9.15  Sprievod na Mariánsku horu

160. výročie 
zjavenia sv. Mikuláša 
na Mariánskej hore

ĽuTiNA
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BazIlIKa MINor     
16.00  Privítanie – akatist k Svätému Duchu 
17.30  Ruženec (radostný)
18.00  ArchijerejSká Sv. liTurGiA
 (cirkevnoslovanská)
19.30  Duchovný program – 
 kňazský Zbor sv. Jakuba
20.30 Korunka Božieho milosrdenstva
21.00  adorácia 
22.00  Celonočné bdenie
 (večiereň, utiereň...)  

ĽUTINSKÁ Hora
15.30  Svätenie vody
16.00  Program pre najmenších 
 (hnutie erko) 
 program v bazilike
20.30  liturgia s modlitbami 
 za uzdravenia (Koinonia Ján Krstiteľ)
 23.00 Krížová cesta (Hnutie Svetlo-Život)
 24.00 Svätá liturgia (Neokatechumenát)


