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Skauti a skautky
Púte v Litmanovej a Klokočove



Cirkevná základná škola s materskou školou 
sv. Michala Archanjela v Stanči
Cirkevná základná škola 

sv. Michala Archanjela 
v Stanči, na Hlavnej 137, 

bola založená 1. septembra 
2000. Priestory novozriade-
nej školy v ten deň posvätil 
vladyka Milan Chautur, košický 
eparcha. O jej vznik sa pričinili 
PaedDr. Peter Orenič, ThLic., 
riaditeľ Školského úradu 
Košickej eparchie, a PaedDr. La-
dislav Beň. Táto cirkevná škola 
je v zriaďovateľskej pôsobnosti 
gréckokatolíckej Košickej 
eparchie.
V začiatkoch školy sa 14 žia-

kov prvého, druhého a tretieho 
ročníka učilo v jednej triede. 
Všetci žiaci pochádzali z obce 
Stanča. V ďalších rokoch k nim 
pribudli aj deti z blízkych obcí 
Úpor a Nižný Žipov.
Neskôr sa základná škola zlú-

čila s materskou školou. Od 1. 
septembra 2004 mala škola jed-
nu triedu materskej školy, jednu 
triedu základnej školy, kuchyňu 
a školskú jedáleň. Keďže záu-
jem o cirkevnú školu narastal 
a počet žiakov sa neustále 
zvyšoval, pribudla v základnej 
škole ešte jedna trieda. Základ-
nú školu, ktorá nie je plne orga-
nizovaná, navštevuje 29 žiakov 
v dvoch triedach. Zároveň bol 
zriadený školský klub detí, 
v ktorom pod vedením mladej 
vychovávateľky pracuje 24 detí 

v popoludňajších hodinách. 
V materskej škole je v súčasnos-
ti 21 detí od 3 do 6 rokov, ktoré 
vedú dve učiteľky. Materská 
škola poskytuje pre všetky deti 
celodennú výchovu a vzdeláva-
nie podľa školského vzdeláva-
cieho programu vypracovaného 
v súlade s ISCED 0. Pri svojej 
práci využívajú pedagogickí 
zamestnanci metodickú prí-
ručku katolíckeho náboženstva 
Rastieme k svetlu. 

V Cirkevnej základnej škole sv. 
Michala Archanjela dohromady 
pracuje päť pedagogických za-
mestnancov, dvaja kňazi a štyria 
nepedagogickí zamestnanci.
Ide o školu rodinného typu, 

kde výchova a vzdelávanie 
žiakov prebiehajú individuálne 
a s láskou v duchu kresťanskej 
výchovy za pomoci kňaza a ro-
dičov. Škole pomáha „školské 
auto“, ktorým žiakov ráno zvá-
žajú do školy z okolitých dedín 
a poobede odvážajú domov.
Škola sa zameriava na vzdelá-

vanie k počítačovej gramotnosti 
žiakov a od tretieho ročníka sa 
učia ruský jazyk. V minulom 
školskom roku deti pracovali 
v divadelnom krúžku a krúžku 
práce s počítačom. V materskej 
škole prebieha hudobno-pohy-
bový krúžok pod vedením uči-
teľky zo Základnej umeleckej 
školy sv. Cecílie v Sečovciach.

Žiaci aj s rodičmi pravidelne 
navštevujú pútnické miesto 
Klokočov pri príležitosti 
októbrovej Fatimskej soboty 
cirkevných škôl. Žiaci sa niekoľ-
kokrát zúčastnili na biblických 
a výtvarných súťažiach, nacvi-
čujú programy a vystupujú pri 
príležitosti Dňa matiek, osláv 
sv. Mikuláša a pod.

Budovy školy sú staré, 
prízemné. V jednej je základná 
škola, v druhej materská škola, 
školská jedáleň a kuchyňa. 
Po materiálnej stránke škola 

potrebuje neustále modernizo-
vať vyučovacie pomôcky. Budo-
va si v súčasnosti žiada opravu 
strechy a výmenu okien. n

Ľubica Čerepová
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Ľuďom dobrej vôle
Téma dobrovoľníctva sa v našom spolo-

čenskom priestore v tomto roku skloňuje 
viac ako v predchádzajúcom období. Rok 
2011 bol vyhlásený za Európsky rok dob-
rovoľníctva. Nesie sa v znamení ochrany, 
uznania a podpory dobrovoľníckych aktivít. 
V najbližších dňoch 23. – 24. septembra sú 
vyhlásené na území Slovenska Dni dobro-
voľníctva 2011, do ktorých sa môže zapojiť 
každý, kto chce zmeniť niečo vo svojom 
najbližšom okolí, a nielen v ňom. Tieto 
aktivity vyhlasujú  organizácie, ktoré sú 
postavené na občianskom princípe. Napriek 
tomu má samotná myšlienka hlboké korene 
vo Svätom písme a v učení Cirkvi. Boh 
vyvolený národ postupne viedol k vníma-
niu potrieb blížnych a vyvrcholil v tom, že 
Kristus obetoval seba samého za nás – bol 
to najvyšší prejav dobrovoľníctva, rozhodol 
sa slobodne a dobrovoľne urobiť niečo pre 
svojich blížnych.
Ak dobre vnímame fungovanie spoločnos-

ti, musíme uznať, že byrokratický aparát štá-
tu nie je schopný zabezpečiť a pokryť všetky 
potreby svojich členov. Riadi sa chladnými 
a nedokonalými normami, do ktorých po-
trebuje vstúpiť konkrétny človek so srdcom 
a rozlišovaním. Ísť ďalej, za hranice ich mož-
ností. Pokryť biele miesta, ktoré nepokryjú 
zákony. Preto je dobré znova si pripomenúť 
nevyhnutnosť služby, ktorá je postavená 
na slobodnom a dobrovoľnom rozhodnutí.
Za každú vynaloženú námahu očakáva-

me odmenu. Je to prirodzené, spravodlivé 
a zákonité. No odmena prichádza v rozličnej 
podobe. Škoda, že v dnešnej dobe si najviac 
ceníme hmotné a zvlášť finančné odmeny, 
príp. postup v kariére. Sú to dobré veci, 
veď bez toho by sme sa dostali do veľkých 
existenčných problémov. No vyvyšovanie 
hmotných dobier na najvyšší piedestál v nás 
zabíja hodnoty, akými sú česť, radosť, jedno-
ta, bratské a priateľské vzťahy, nadväzovanie 
nových vzťahov, nezištnosť, pokora, úcta 
k stvoreniu... A toto sa nedá kúpiť. Môže-
me iba hľadať a vytvárať situácie, v ktorých 

budeme nimi odmenení. No popritom by 
viac ako odmena mala byť hýbateľom ľudí 
dobrej vôle láska, ktorá nestojí s nastavenou 
dlaňou.
Možno ste v letných mesiacoch zaregistro-

vali správy o nepokojoch v uliciach Londý-
na. Ešte viac ako násilnosti výtržníkov ma 
však zaujali správy, ktoré nasledovali tesne 
za nimi. Londýnčania sa vzájomne vyburco-
vali a vyšli do ulíc... s metlami. Stovky dob-
rovoľníkov sa zapojili do upratovacích prác, 
od jednoduchých ľudí až po slávnych hercov. 
Organizovali sa (podobne ako výtržníci) cez 
internet, cez sociálne siete, založili si dokon-
ca webovú stránku. Nemuseli. Mohli čakať 
na to, ako to vyrieši štátna byrokracia. 
Na webovej stránke topky.sk bol uverejne-

ný aj výrok jedného z dobrovoľníkov: „Mys-
lime na zajtrajšok. Prvým krokom je prejaviť 
ústretovosť voči susedom, ktorí našu pomoc 
potrebujú“. Takýto postoj povznáša – člo-
veka, ktorý je ochotný urobiť niečo len tak, 
pretože vidí potrebu, no aj tých, ktorí pomoc 
prijímajú. Zasahuje ešte ďalej. Dotýka sa aj 
širšieho okolia. Mňa postoje Londýnčanov 
príjemne prekvapili. Vnútri som si hneď 
položila otázku, ako by som zareagovala ja. 
A ostatní?
Na stránkach tohto čísla sa venujeme 

skautingu, ktorý pôsobí v rozličných po-
dobách, ale na spoločných princípoch vo 
všetkých kútoch sveta. Vytvára priestor pre 
mladého človeka, aby sa učil žiť v súlade 
s prírodou i spoločnosťou, posúvať pohľad 
od seba samého smerom von. Tešiť sa zo 
života a podávať pomocnú ruku všade tam, 
kde je to možné. Možno keby londýnski 
výrastkovia dostali priestor vstúpiť do týchto 
jednoduchých postojov k životu, nemuseli 
by dobrovoľníci po nich upratovať rozbité, 
vyrabované a podpálené mesto.

Mgr. Drahomíra Kolesárová
zástupkyňa šéfredaktora
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�� V Ťačive na Ukrajine sa 23. júla 
po šiesty raz konala Púť národov. 
Zúčastnili sa na nej pútnici z Ma-
ďarska, Rumunska, Česka, Ukrajiny 
a Slovenska. Slovákov zastupoval 
zbor Stauros z Prešova pod vedením 
otca Rastislava Baku, Evy Fuchsovej 
a Michala Hlivjaka. 
Púť sa začala 22. júla modlitba-
mi posvätného ruženca a chvál 
v mestskom parku. 23. júla bola púť 
slávnostne otvorená a v programe 
nechýbali modlitby k Svätému 
Duchu, modlitby matiek, akatist, 
evanjelizačný program a ruženec. 
Slávnostnú svätú liturgiu slúžil 
vladyka Milan Šášik. 
Podujatie nesie pečať svojho 
zakladateľa otca Petra Krenického, 
ktorého neúnavná práca na obnove 
Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine 
prináša svoje ovocie. 
24. júla odspieval zbor Stauros 
spolu s miestnym zborom litur-
giu v Chráme Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v dedinke Tarnovo, 
kde hlavný slúžiteľ vladyka Milan 
Šášik vysvätil dvoch novokňazov 
a posvätil interiér chrámu. (Anna 
Tabačáková)

�� Zomrel Anjel z Macaa, Otec 
chudobných, španielsky jezuita 
L. R. Suárez. Založil 140 inštitúcií 
ako nemocnice pre nakazených 
leprou, útulky pre chudobných, 
centrá pre mentálne chorých, školy, 
jedálne a domy pre deti narodené 
s chorobou AIDS. Pohreb sa konal 
2. augusta v katedrále čínskeho 
Macaa. (RV)

�� V Somálsku zomrelo za 90 
dní 29 000 detí mladších ako päť 
rokov v dôsledku sucha a hlado-
moru, vyplynulo z odhadov ame-
rickej vlády. Informovala o tom 4. 
augusta tlačová agentúra AP. Podľa 
OSN je v Somálsku podvyživených 
640 000 detí. Zo štatistiky vyplýva, 
že počet úmrtí malých detí pravde-
podobne ešte narastie. Zhruba zo 
7,5 milióna obyvateľov potrebuje 
okamžitú pomoc na záchranu živo-
ta 3,2 milióna Somálčanov. (TASR)

�� Na čele nového pakistanského 
ministerstva bude stáť katolícky 
politik Akram Gill. Ministerstvo 
pre záležitosti náboženských men-
šín v Pakistane dostane nový názov: 
Ministerstvo pre národný súlad.

4 | spravodajstvo

Mladí zo Slovenska slúžili ukrajinským deťom
Takmer 65 mladých dobrovoľ-
níkov zo Slovenska obetovalo 
čas cez prázdniny a od 15. do 30. 
júla išlo ohlasovať Krista na Za-
karpatskú Ukrajinu. Misiám 
predchádzala šesťmesačná 
príprava. Západná skupinka 
sa stretávala pri Trnave po ve-
dením saleziána Petra On-
dreja a východná v Tatranskej 
Lomnici pod vedením diakona 
saleziána Dominika Felbera. 
Cieľom stretnutí bolo pripraviť 

duchovný, športový a zábavný 
program pre deti na Ukrajine.
Misijné kríže a požehnanie 

prijali mladí misijní dobrovoľ-
níci 15. júla v Košiciach. Do Ťa-
čivu pri rumunských hraniciach 
pricestovali 16. júla, odtiaľ ich 
miestni kňazi odviezli do de-
diniek, kde 17. júla začali misie 
nedeľnou svätou liturgiou. 
V pätnástich dedinkách Muka-
čevskej eparchie boli rozdelení 
do 4-členných skupín.

Na dvanásty deň sa stre-
tli všetky deti s animátormi 
na púti v Ťačive, kde bol pre 
nich pripravený kultúrny a du-
chovný program. Vyvrcholením 
bola svätá liturgia na poľnom 
oltári v Ťačive, na ktorej sa 
zúčastnilo takmer 350 detí 
z rôznych dediniek, 60 animá-
torov, viac ako 20 kňazov a ľudí 
zblízka aj zďaleka. (Matúš 
Sejka)

S križevackým biskupom sa prišli rozlúčiť  
aj slovenskí gréckokatolíci
V Srbsku (Vojvodine) sa 23. 
júla konal pohreb emeritného 
gréckokatolíckeho križevacké-
ho biskupa Mons. Slavomíra 
Miklovša, ktorý zomrel 21. júla 
v nemocnici v Novom Sade. 
Pohrebné obrady sa začali 

v rodnej obci vladyku Slavomí-
ra v Ďurďove, kde apoštolský 
exarcha Srbska a Čiernej Hory 
vladyka Djura Džudžar slávil 
zádušnú svätú liturgiu. Konce-
lebroval aj prešovský arcibiskup 
a metropolita Ján Babjak SJ.
Popoludní pohreb pokračoval 

v gréckokatolíckej Katedrále sv. 
Mikuláša v Ruskom Kerestúre 
za účasti jedenástich gréckoka-
tolíckych a rímskokatolíckych 
arcibiskupov a biskupov, medzi 
ktorými bol prítomný prešov-
ský arcibiskup a metropolita 
Ján Babjak SJ a bratislavský 
eparcha Peter Rusnák, ktorý 
z rúk vladyku Slavomíra prijal 
kňazskú vysviacku. Košické-

ho eparchu Milana Chautura 
CSsR zastupoval protosynkel 
Vladimír Tomko. Pohrebným 

obradom predsedal vladyka 
Djura Džudžar a križevacký 
biskup Nikola Kekič. Na poh-
rebe nechýbali ani viacerí z 35 
gréckokatolíckych kňazov zo 
Slovenska, ktorých vladyka 
Miklovš vysvätil v rokoch 1983 – 
1989 v Prešove. Túto skutočnosť 
zdôraznil vo svojom krátkom 
príhovore na pohrebe aj vladyka 
Ján Babjak. Zároveň zosnulému 

vladykovi poďakoval v mene ce-
lej Gréckokatolíckej metropolie 
na Slovensku za túto niekoľko-

ročnú službu, ako aj za osobné 
priateľstvo.
Súčasťou pohrebných 

obradov bolo aj premiestnenie 
telesných ostatkov vladyku 
Dionýza Nyáradiho, arcibisku-
pa Gabriela Bukatka, vladyku 
Joakima Herbuta a arcibiskupa 
Joakima Segediho zo svätyne 
katedrály do novej krypty pod 
katedrálou. (Ľubomír Petrík)

Gréckokatolíci putovali na Velehrad
Tretia púť gréckokatolíkov 
na Velehrad sa uskutočnila 30. 
júla z iniciatívy Spolku sv. Cy-
rila a Metoda v Michalovciach. 
V rámci liturgickej spomienky 
na sv. sedmopočetníkov sa 

okolo dvesto veriacich zapojilo 
do oslavy vierozvestcov a ich 
žiakov. Archijerejskú svätú 
liturgiu v cirkevnoslovanskom 
jazyku slávil vladyka Peter Rus-
nák, bratislavský eparcha, spolu 

s vladykom Milanom Chau-
turom, košickým eparchom, 
a ďalšími kňazmi.
Po svätej liturgii bola aka-

démia k sv. sedmopočetníkom 
v podaní miešaného 70-člen-
ného zboru a cyrilo-metodský 
moleben.
Pútnici sa zastavili pri 

sarkofágu zosnulého kardinála 
Tomáša Špidlíka v Bazilike 
Panny Márie a vzdali mu tichú 
spomienku v modlitbe. (Michal 
Hospodár, grkatba.sk)
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�� Hurá-prázdniny bol názov 
podujatia, ktoré 11. júla pri 
príležitosti otvorenia prázdnin 
zorganizovalo občianske združe-
nie Dúbravčan z obce Dúbravka 
pri Michalovciach pre mladých 
na multifunkčnom ihrisku 
za cerkvou. Program sa začal 
otvorením o 16.00 hod. za prítom-
nosti organizátorov p. Miroslava 
Bajužika a duchovného otca Ró-
berta Demka. Mladí (ale aj starší) 
sa zapojili do futbalu, volejbalu 
a rôznych súťaží, ktoré pripravila 
p. Martina Bajužiková. Nechýbal 
ani výborný guľáš a pohostenie, 
ktoré pripravili veriaci z farnosti. 
Otvorenie prázdnin mladí ukončili 
diskotékou na ihrisku. (-md)

�� V nedeľu 17. júla v Dlhom Kl-
čove slávnostne privítali nového 
správcu farnosti – otca Patrika 
Szekélya. Správcu farnosti pri prí-
chode do chrámu privítal starosta 
obce Andrej Kulik. Predstavil mu 
obec a poprial veľa úspechov v jeho 
pastoračnej práci. Ženská a mužská 
spevácka skupina v ľudovom kroji 
zaspievali pieseň Vitaj, vitaj medzi 
nami, drahý pastier náš. Nasledo-
vala svätá liturgia a  kázeň, ktorá 
v prítomných zanechala hlboký 
dojem. (Anna Mattová)

�� 18. – 20. júla sa uskutočnil 
trojdňový farský výlet mladých 
z farnosti Dúbravka. Spolu 
s miestnym duchovným otcom 
Róbertom Demkom sa autami vy-
brali do maďarského Sárospataku. 
Každý večer spoločne slávili svätú 
liturgiu za účastníkov výletu. (-md) 

�� 19. spomienka na svätého 
Gorazda v hlavnom meste SR 
Bratislave sa uskutočnila v stredu 
27. júla. Podujatie, ktoré zorga-
nizovala Spoločnosť sv. Gorazda, 
sa začalo o 19.00 hod. v Kostole 
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke 
archijerejskou svätou liturgiou, 
ktorej predsedal vladyka Mons. 
Peter Rusnák, bratislavský epar-
cha. Spevom liturgiu sprevádzal 
katedrálny zbor Chrysostomos 
z Bratislavy. Program pokračoval 
príhovormi predstaviteľov kul-
túrneho a spoločenského života 
a hudobno-poetickou kompozíciou 
Pochvala svätému Gorazdovi. (Sta-
nislav Gábor)

 | 5

V Tročanoch obnovili drevený chrám
V sobotu 30. júla prešovský arci-
biskup a metropolita Ján Babjak 
SJ posvätil ďalší kompletne ob-
novený gréckokatolícky drevený 
chrám. Ide o exteriér a interiér 
Chrámu sv. Lukáša v Tročanoch, 
ktorý je národnou kultúrnou 
pamiatkou. Bol postavený 
v roku 1739. Je to ďalší vzácny 
gréckokatolícky drevený chrám, 
ktorého rekonštrukcia bola 
spolufinancovaná Európskou 
úniou z prostriedkov Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľská republika – 
Slovenská republika 2007 – 2013. 
Určitými finančnými prostried-
kami prispelo aj Ministerstvo 

kultúry SR z programu Obnov-
me si svoj dom a individuálni 
darcovia. Záštitu nad týmto 
chrámom prevzala predsedníč-
ka Ústavného súdu SR Ivetta 
Macejková. Na slávnosti sa zú-
častnil aj predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Peter 
Chudík, ako aj ďalší vzácni 
hostia.
V homílii počas archijerejskej 

svätej liturgie, ktorú konceleb-
roval aj emeritný biskup Ján 
Eugen Kočiš, arcibiskup Ján 
Babjak zhromaždenému Božie-
mu ľudu povedal: „Život človeka 
je o vzťahoch. Ide o náš vzťah 
k Bohu, o náš vzťah k sebe 
samým a o náš vzťah k blížnym. 

Keď sú všetky tri vzťahy dobré, 
sme vyrovnaní, šťastní a ra-
dostní, naplnení Božou láskou 
a pokojom. Buďte stále ľuďmi, 
ktorí konajú dobré skutky 
a žijú v láske. Tak budete trvalo 
šťastní a urobíte aj druhých ľudí 
šťastnými“.
Zároveň sa poďakoval 

všetkým, ktorí rôznou formou 
prispeli k obnove chrámu. Ďa-
kovný list odovzdal aj otcovi Jo-
zefovi Zorvanovi, ktorý od roku 
2003 do 15. júla 2011 pôsobil ako 
farár a protopresbyter v Barde-
jove, odkiaľ duchovne spravoval 
aj gréckokatolíckych veriacich 
v Tročanoch. (Ľubomír Petrík)

V Ladomirovej pripravili športový deň
Ďalší športový deň vo farnosti 
Ladomirová, ktorého tradíciu 

založil otec Peter Jakub, sa 
uskutočnil 10. júla. Pripravil ho 

otec Pavol Seman s kaplánom 
otcom Michalom Kurucom ml. 
za podpory miestnych farní-
kov a sponzorov. Zúčastnili 
sa na ňom aj farníci z filiálok 
Krajné Čierno, Vagrinec a Še-
metkovce. Svojou účasťou akciu 
podporila aj stredná a staršia 
generácia. Za pekného počasia 
súťažili v rôznych disciplínach 
hlavne deti a mládež. Akcia sa 
vydarila a za jednotlivé výkony 
boli udelené pekné ceny, dip-
lomy aj sladká odmena. (Karol 
Ladomerský)

Svätý Otec Benedikt XVI. pri-
jal zrieknutie sa pastierskeho 
vedenia Spišskej diecézy, ktoré 
mu predložil Mons. František 
Tondra podľa normy kán. 401 
§1 Kódexu kánonického práva, 
a 4. augusta 2011 vymenoval 

nového spišského biskupa, 
ktorým sa stal Mons. Štefan 
Sečka, doterajší pomocný 
biskup diecézy.
Mons. Štefan Sečka sa 

narodil 6. júla 1953 v Spišskom 
Štvrtku. 6. júna 1976 bol 
v Bratislave vysvätený Mons. 
Júliusom Gabrišom za kňaza 
Spišskej diecézy. Od roku 
1980 bol kaplánom v Dolnom 
Kubíne a v roku 1984 sa stal 
správcom farnosti v Liptov-
ských Revúcach. V roku 1990 
bol vymenovaný za vicerek-
tora – ekonóma obnoveného 
Kňazského seminára biskupa 

Jána Vojtaššáka v Spišskej 
Kapitule, kde pôsobil až 
do roku 2002. V roku 1992 mu 
pápež Ján Pavol II. udelil titul 
monsignor.
Pápež Ján Pavol II. vyme-

noval 28. júna 2002 Mons. 
Štefana Sečku za spišského 
pomocného biskupa. Konsek-
rovaný za biskupa bol 27. júla 
2002 v Katedrále sv. Martina 
v Spišskom Podhradí. Jeho 
biskupským heslom je Crux 
Christi perficiat nos – Kristov 
kríž nech nás zdokonalí.

Mons. Štefan Sečka sa stal novým  
biskupom Spišskej diecézy
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12. generálna kapitula sestier služobníc  
Nepoškvrnenej Panny Márie
3. – 24. júla sa v Ríme usku-
točnila 12. generálna kapitula 
Kongregácie sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie 
(SSNPM). V Pápežskom kolégiu 
Ochrany Presvätej Bohorodičky 
na Via Boccea sa 42 účastníčok 
kapituly, vrátane sekretárok 
a pozorovateliek, venovalo 
viacerým dôležitým otázkam. 
Popri správach zo života celej 
kongregácie i siedmich provin-
cií a jednej delegatúry sa sestry 
zaoberali prehodnocovaním 
terajšej konštitúcie a direktív, 
ktoré existujú v skúšobnej 
verzii, všeobecným projektom 

formácie sestry služobnice, 
obradmi obliečky a sľubov 
i spoločnými modlitbami. Obo-
hacujúcim bolo predstavenie 
nového Katechizmu Ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi.
Súčasťou boli aj voľby 

generálneho vedenia. Novou 
generálnou predstavenou sa 
stala sr. Terézia Anna Sloto-
vá z Provincie Krista Kráľa 
v Kanade, ktorej vyslúžená 
generálna predstavená sr. Janice 
Soluková po dvanástich rokoch 
svojej služby odovzdala tento 
zodpovedný úrad. Nové vedenie 
dopĺňajú štyri zvolené radkyne, 

z ktorých jedna je z Provincie 
Svätého Ducha na Slovensku – 
sr. Štefánia L. Jurčenková, ktorá 
v provincii zastávala službu 
prvej radkyne a zástupkyne pro-
vinciálnej predstavenej a eko-
nómky. (Dominika Fedorová)

LET-ka 2011
4. – 8. júla sa v priestoroch 
skautského domu – Hosteli sv. 
Juraja v centre Banskej Štiavnice 
uskutočnil prvý Letný eparchi-
álny tábor pre deti a mládež 
Bratislavskej eparchie Let-ka 
2011, na ktorom sa zúčastnilo 
44 detí a mladých z rôznych 
farností eparchie: z Bratislavy, 
Trenčína, Prievidze, Zvole-
na, Banskej Bystrice, Brezna, 

Liptovského Mikuláša, Šumiaca 
a Telgártu.
Tábor s požehnaním vladyku 

Petra Rusnáka a pod vedením 
otca Igora Cingeľa z Trenčína 
a otca Mariána Sabola z Tel-
gártu sa niesol v duchu motta, 
ktoré vybral Svätý Otec Bene-
dikt XVI. pre 26. svetové dni 
mládeže. Ako liturgický priestor 
pre účastníkov slúžil neskoro-

gotický rímskokatolícky Chrám 
sv. Kataríny v historickom cen-
tre mesta. Účastníci pracovali 
v piatich skupinách – kmeňoch, 
na ktorých čele stáli animátori 
– náčelníci. Pestrý a zaujíma-
vý program svojou návštevou 
obohatili aj hostia z Bratislavy 
– vladyka Mons. Peter Rusnák, 
bratislavský eparcha, a otec Ras-
tislav Čižik. (Mária Krolaková)

Trenčianski gréckokatolíci putovali na Skalku
V sobotu 16. júla o 21.00 hod. 
slávil otec Igor Cingeľ, grécko-
katolícky farár z Trenčína, cir-
kevnoslovanskú svätú liturgiu 
v jaskyni na Starej Skalke spolu 
s otcom Miroslavom Medviďom 
CSsR, sekretárom Apoštolskej 
nunciatúry na Slovensku. Na li-
turgii sa zúčastnili veriaci oboch 
obradov. Otec Igor Cingeľ 
v homílii poukázal na dôležitosť 

času, ktorý si máme v našom 
živote urobiť pre Boha.
V nedeľu ráno 17. júla 2011 

o 8:00 hod. slávil pri hlav-
nom poľnom oltári na Novej 
Skalke slovenskú svätú liturgiu 
otec Miroslav Medviď CSsR. 
V homílii poukázal na príklad 
života a odkaz sv. pustovníkov 
zo Skalky sv. Andreja-Svorada 
a Beňadika, ako aj na príklad 

života blahoslaveného biskupa 
mučeníka Pavla Petra Gojdiča, 
keďže v ten deň bola vo východ-
nom kalendári jeho spomienka. 
Sväté liturgie svojím spevom 
sprevádzali kantori trenčianskej 
gréckokatolíckej farnosti. Púť 
vyvrcholila slávnostnou svätou 
omšou, ktorej predsedal Mons. 
Marián Chovanec, pomocný 
nitriansky biskup. (-ic)

V Šarišskom Štiavniku majú novú farskú budovu
V nedeľu 24. júla sa vo farnosti 
Šarišský Štiavnik (Svidník) 
uskutočnila slávnosť posvätenia 
novopostavenej farskej budovy 
a pastoračného centra.
Po modlitbe rozjímavého 

ruženca, ktorý viedla mládež 
farnosti, prešovský arcibis-
kup a metropolita Mons. Ján 
Babjak SJ požehnal a posvätil 
pastoračné a farské priestory 

novostavby. Potom sa všetci 
prítomní presunuli v liturgic-

kom sprievode do Chrámu sv. 
Michala Archanjela. Slávnostnú 

�� SKCH zaslala 15 000 eur 
na pomoc Somálsku. Slovenská 
katolícka charita (SKCH) ako jediná 
zo slovenských humanitárnych 
organizácií pomáha v boji proti 
hladomoru aj v Somálsku v spoloč-
nom projekte s partnermi Caritas 
Nemecko a nemeckou Diakoniou. 
Na tento účel už zaslala finančný 
príspevok, ktorým podporila distri-
búciu potravín. 
Odhaduje sa, že od humanitárnej 
pomoci je závislých takmer 3 milió-
ny ľudí. Slovenská katolícka charita 
už zaslala finančnú pomoc 20 000 
eur aj svojej partnerskej organizá-
cii z medzinárodnej siete Caritas, 
ktorá priamo v Keni pomáha ľuďom 
postihnutým hladomorom, kde dis-
tribuuje potraviny a vodu. Vykupuje 
tiež hospodárske zvieratá od miest-
nych ľudí za primerané ceny, aby 
im ich znova mohla vrátiť, keď sa 
obnovia pasienky. K 4. augustu vďa-
ka solidarite darcov SKCH doteraz 
vyzbierala 40 200 eur na pomoc 
ľuďom v krajinách východnej Afriky 
ohrozených hladomorom. 
Finančne podporiť verejnú zbierku 
a tým prejaviť solidaritu stále mož-
no dobrovoľným príspevkom na čís-
lo účtu: 4008058424/7500 v ČSOB, 
variabilný symbol 178. Názov účtu je 
Slovenská katolícka charita. SKCH 
vopred ďakuje všetkým darcom 
za ochotu pomôcť.

�� Sečovčania putovali na horu 
Zvir. Prvú augustovú nedeľu sa 
v Litmanovej pravidelne koná 
odpustová slávnosť na počesť Pre-
svätej Bohorodičky. Aj 48 veriacich 
z gréckokatolíckej farnosti Sečovce 
putovalo na pútnické miesto, aby 
tak spoločne s ostatnými pútnikmi 
zažilo prítomnosť Božej Matky. 
(Tomáš Haburaj)

�� V Nižnom Hrabovci sa usku-
točnil Crazy day. Pred rokom 
gréckokatolícki veriaci v Nižnom 
Hrabovci po prvýkrát zorganizovali 
pre deti a mládež športové popo-
ludnie, ktoré osviežilo horúce letné 
dni. Po roku 8. augusta popoludní 
sa stretli v hojnom počte, aby si 
znova zasúťažili a zabavili sa pri rôz-
nych športových hrách. Podujatie 
venovali pamiatke svojho zosnulého 
rodáka ThDr. Jána Mastiliaka CSsR. 
Športové popoludnie príhovorom 
otvoril otec Igor Zimovčák, deti 
pokračovali modlitbou. Tento rok 
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archijerejskú svätú liturgiu 
spolu s vladykom Jánom Babja-
kom slávil emeritný pomocný 
pražský biskup Mons. Ján 
Eugen Kočiš. Koncelebrovali 
svidnícky protopresbyter Marek 
Pulščák, ceremoniár Martin 
Chudík, duchovný otec sused-
nej rímskokatolíckej farnosti 
Ľuboš Onderčin, duchovný otec 

farnosti Blažej Rebják, kňazi 
z okolitých farností a kňazi, 
ktorí vo farnosti pôsobili alebo 
odtiaľ pochádzajú.
Slávnostnú svätú liturgiu 

spevom sprevádzal miestny 
chrámový zbor a mládežníci.

V závere slávnosti otec 
arcibiskup Ján odovzdal pa-
mätné knihy s venovaním tým, 

ktorí svojím podielom prispeli 
k zdarnému dokončeniu diela 
a zdôraznil, že Pán stonásobne 
vynahradí každému jeho náma-
hu a štedrosť.
Po slávnostnej svätej liturgii 

zotrvali vladykovia v spoločen-
stve veriacich farnosti, kňazov 
a hostí. (Blažej Rebják)

Na Bukovej Hôrke slávili Premenenie Pána
Pri príležitosti archieparchiál-
nej odpustovej slávnosti Pre-
menenia Pána slávil v nedeľu 
31. júla prešovský arcibiskup 
a metropolita Ján Babjak SJ 
na Bukovej Hôrke archijerejskú 
svätú liturgiu. Koncelebroval 
emeritný biskup Ján Eugen 
Kočiš, protoigumen otcov bazi-

liánov Vladimír Sedláček OSBM 
a ďalší kňazi.
Vladykov privítal otec Peter 

Pavel Haľko OSBM. Pred 
slávnostnou svätou liturgiou 
vladyka Ján posvätil nový 
prameň. V homílii otec arci-
biskup vyslovil želanie, „aby 
sa táto hora – Buková Hôrka 

– stala našou osobnou horou 
Premenenia. Aby sme po svätej 
spovedi a po svätom prijímaní 
na tejto púti boli aj my preme-
není“. Po myrovaní a liturgic-
kom sprievode okolo chrámu 
sa uskutočnilo skutočné agapé 
– pohostenie pod pripravenými 
stanmi. (Ľubomír Petrík)   

Na trenčianskom odpuste privítali vladyku Petra Rusnáka
V nedeľu 31. júla slávil Mons. Pe - 
ter Rusnák, bratislavský eparcha, 
archijerejskú svätú liturgiu v Ka-
plnke sv. Anny v Trenčíne pri 
príležitosti chrámového sviatku.
Odpustovej slávnosti 

predchádzala v piatok 29. júla 
duchovná príprava. Hlavným 
slúžiteľom cirkevnoslovanskej 
svätej liturgie bol otec Ján Bur-
da SJ, správca gréckokatolíckej 
Farnosti sv. Lukáša v Trnave.
Slávnosť vyvrcholila v nedeľu 

návštevou vladyku Petra, ktorý 
predsedal archijerejskej svätej 
liturgii. Otec biskup vo svojej 
homílii poukázal na príklad 

života rodičov Bohorodič-
ky – sv. Joachima a sv. Anny. 
Oni, uvedomujúc si veľký dar, 
neuzurpovali si na Máriu právo. 
Podľa tradície ju ako trojročnú 
odovzdávajú Bohu a privádzajú 
do chrámu. Predtým jej však 
odovzdali to, čím sami žili – 
osobný vzťah s Bohom. Eparcha 
vyzval rodičov k tomu, aby 
deťom vštepovali od malička 
hodnoty, ktoré majú večnú 
platnosť, aby sami žili aktívnym 
kresťanským životom a viedli 
k tomu aj svoje deti.
Po svätej liturgii nasledoval 

mariánsky moleben a myro-

vanie. Slávnosť pokračovala 
spoločným farským obedom 
s vladykom Petrom v priesto-
roch Dopravnej akadémie 
v Trenčíne. Počas obeda vladyka 
Peter prijal pozvanie Združe-
nia mariánskej mládeže, ktoré 
v priestoroch akadémie malo 
tábor pre deti a mládež. Odpo-
vedal deťom a mladým na mno-
hé zvedavé otázky a udelil im 
svoje požehnanie.
Odpustová nedeľa sa zakon-

čila priateľským futbalovým zá-
pasom medzi výberom farnosti 
a animátormi a účastníkmi 
tábora ZMM. (Igor Cingeľ)

V Humennom slávili sviatok sv. Cyrila a Metoda
Už tradične sa na námestí v Hu-
mennom koná v réžii grécko-
katolíckej farnosti slávnosť sv. 
Cyrila a Metoda. Nebolo to inak 
ani 5. júla tohto roka. Hlavným 
celebrantom slávnostnej svätej 
liturgie bol kancelár Gréckoka-
tolíckeho arcibiskupského úradu 
v Prešove otec Ľubomír Petrík, 
koncelebroval protopresbyter 
a farár farnosti Humenné-mesto 
otec Martin Zlacký, dekan 
rímskokatolíckej farnosti Matej 
Babčák a gréckokatolícki kňazi 
pôsobiaci v Humennom. Otec 
Martin Zlacký v úvode slávnosti 
pripomenul, že tohtoročným 

sviatkom sv. Cyrila a Metoda za-
číname na Slovensku duchovnú 
obnovu pred začiatkom slávenia 
jubilea 1150. výročia ich príchodu 
na naše územie.  
V homílii hlavný celebrant 

vychádzal zo slov Ježiša Krista: 
„Vy ste svetlo sveta“. Zdôraznil, 
že Božie slovo nás pozýva otvo-
riť svoj život Ježišovi a dovoliť 
mu, aby skrze nás mohol osvie-
tiť tento svet. Príkladom sú sv. 
Cyril a Metod, ktorých evan-
jelizačné úsilie prináša ovocie 
viery až do dnešných dní. Preto 
sú aj vzormi novej evanjeli-
zácie, do ktorej nás všetkých 

Cirkev pozýva. „Otvorme si 
srdcia pre formáciu k novej 
evanjelizácii, aby sme boli 
schopní svedectvom života 
i svedectvom o veľkých skut-
koch, ktoré Boh koná v našom 
živote, osloviť aj tých, ktorí síce 
kedysi prijali krst, ale vzdialili 
sa od spoločenstva Cirkvi, ako 
aj ľudí nepokrstených a hľada-
júcich,“ zaznelo v homílii. 
Pred svätou liturgiou sa 

Boží ľud modlil Moleben k sv. 
Cyrilovi a Metodovi. Liturgic-
kú slávnosť pekným spevom 
sprevádzala gréckokatolícka 
mládež z Humenného. (ISPA)

na Crazy day zavítal aj vzácny hosť 
otec Milan Záleha CssR, ktorý sa 
aj aktívne zapojil do súťaží a eRko 
tancov. Rodičia detí pripravili 
pre všetkých pohostenie. Vďaka 
štedrým sponzorom mohli urobiť 
deťom radosť sladkosťami a v tom-
bole mohli vyhrať rôzne vecné 
ceny. (Martina Zavidná)

��Mons. Dominik Kaľata SJ, 
emeritný biskup, oslávil 12. 
augusta 60 rokov kňazstva. 
Narodil sa 19. mája 1925 v Novej 
Belej (dnes v Poľsku). V roku 1943 
vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. 
Po roku 1950 tri a pol roka pôsobil 
v tzv. pomocných technických prá-
poroch (PTP). Počas toho dokončil 
teologické štúdium a v roku 1951 ho 
tajne vysvätili za kňaza. Potom ho 
biskup Ján Chryzostom Korec 9. 
septembra 1955 vysvätil za ďalšieho 
biskupa podzemnej Cirkvi. V janu-
ári 1960 bol Mons. Kaľata zatknutý. 
Odsúdili ho na 4 roky väzenia, 
po niekoľkomesačnej väzbe mu 
zvyšok trestu odpustili. V r. 1963 
ho znova zatkli a odsúdili na štyri 
roky väzenia, ku ktorým pridali aj 
amnestované roky z predchádza-
júceho rozsudku. V marci 1969 
vycestoval do Rakúska, čím sa za-
čala jeho emigrantská fáza života. 
Od roku 1976 aktívne vypomáhal aj 
v episkopálno-pastoračnej službe 
nemeckým veriacim v arcidiecéze 
Freiburg im Breisgau ako pomocný 
biskup. V súčasnosti žije na od-
počinku v senioráte Spoločnosti 
Ježišovej v Ivanke pri Dunaji.

��Mukačevský eparcha navští-
vil Nitru. 6. – 7. augusta v rámci 
svojho pobytu na Slovensku 
navštívil vladyka Milan Šášik CM 
gréckokatolícku farnosť v Nitre. 
V nedeľu 7. augusta o 10.00 hod. 
slúžil vo Farnosti sv. Andreja Prvo-
povolaného v Nitre archijerejskú 
svätú liturgiu spolu s miestnym 
duchovným o. Martinom Pavukom 
MSC a o. Danielom Dzurovčinom 
z Prešova. Vladyka Milan sa naro-
dil v obci Lehota, neďaleko Nitry.

��Mladí gréckokatolíci vyrazili 
14. augusta z Bratislavy na púť 
do Madridu. Spolu s nimi sa 
na púť vydali aj štyri gréckoka-
tolícki kňazi, dve rehoľné sestry 
a bratislavský eparcha, vladyka 
Peter Rusnák.
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Hlavná púť v Litmanovej

Na archieparchiálnu mariánsku odpustovú slávnosť na horu Zvir 
v Litmanovej prišlo v nedeľu 7. augusta 20 000 pútnikov.

Duchovný program sa 
začal v sobotu popo-
ludní. Jeho súčasťou 

bolo posvätenie vody a nového 
Spovedného domu bl. Metoda 
Dominika Trčku, ktorý pozostá-
va z dvanástich spovedníc a pas-
toračnej miestnosti. Posviacku 
vykonal prešovský arcibiskup 
a metropolita Ján Babjak SJ, 
ktorý slávil aj večernú svätú 
liturgiu. O 20.00 hod. vystúpili 
v rámci mariánskeho pásma so 
svojím koncertom súrodenci 
Jendruchovci, ktorí medzi 
pútnikmi vytvorili veľmi peknú 
atmosféru. Pútnici si vypočuli 
aj katechézu o Božom milosr-
denstve. Program pokračoval 
krížovou cestou a celonočnou 
eucharistickou adoráciou.
V nedeľu ráno sa pútnici 

modlili Akatist k Presvätej 
Bohorodičke a vypočuli si kate-
chézu na tému Ako môže prežiť 
rodina v dnešnom svete otca 
Damiána Saraku. Po modlitbe 
ruženca sa začala slávnostná 
archijerejská svätá liturgia, 
ktorej hlavným celebrantom bol 
vladyka Ján Babjak. Slávnost-

ným kazateľom bol przemys-
lsko-varšavský arcibiskup 
a metropolita Ivan Martyniak, 
ktorý v súvislosti s obdobím 
sviatku Premenenia Pána 
prirovnal horu Zvir k Hore Pre-
menenia. „Litmanovská hora 
nás povoláva k účasti na Páno-
vom premenení, povoláva nás 
k premeneniu, k oblečeniu sa 
do svätosti. K nášmu zbož-
šteniu, ako hovorí východná 
teológia. Ale na to, aby sa toto 
premenenie uskutočnilo, aby 
sa Boží Syn stal človekom a aby 
sme mohli počuť láskavý Otcov 
hlas a mohli prijať jeho milo-
srdenstvo, bola potrebná iná 
hora – úžasná a jasná. Z nej sa 
oddelil kameň, ktorý sa stal zá-
kladom spasenia – Ježiš Kristus, 
ako hovorí naša liturgia, a tou 
skalou je Mária.“
Ďalej zdôraznil význam 

rodiny v dnešnom svete. „Viete 
dobre, čím je dnes vo svete ro-
dina, ktorá prechádza rôznymi 
krízami. Rozvody, rôzne patoló-
gie, opilstvo, nedostatok. Sú tu 
problémy potratov, rôznych ne-
morálnych praktík, ktoré sa svet 

snaží predstaviť ako hodnotné. 
Zanikajú výrazy manžel, man-
želka, otec, mama. A zamieňajú 
ich pohanské slová: partner, 
partnerka. Ale partner môže 
byť len ten, s kým hráme karty, 
futbal, trávime voľný čas. Všetci 
si musíme uvedomiť, že rodina 
je Cirkvou Boha. Základom je 
Ježiš Kristus. Z tejto táborskej 
hory treba preniesť do rodín 
modlitbu, premenenie, zaviesť 
život posväcujúcej milosti, ba 

ako nás naliehavo povzbudzuje 
Svätý Otec, zaviesť do rodiny 
čítanie Božieho slova a nech 
je v každom dome uctievaná 
ikona Bohorodičky, ktorá ju 
sprítomňuje.“
Popri arcibiskupoch Jánovi 

Babjakovi a Ivanovi Martynia-
kovi archijerejskú svätú liturgiu 
koncelebrovali ďalší gréckoka-
tolícki biskupi – hajdúdorožský 
biskup z Nyíregyházy vladyka 
Fülüp Kocsis, vroclavský biskup 
vladyka Wlodzimierz Juszczak 
OSBM a emeritný pomocný 
biskup z Prahy vladyka Ján 
Eugen Kočiš. Medzi približne 
osemdesiatimi kňazmi boli 
prítomní aj bývalý jasovský 
opát Tomáš Karol Oto Bartal, 
apoštolský penitenciár z Ríma  
Ľudovít Melo, rektor Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku 
prof. Tadeusz Zasępa a ďalší 
kňazi byzantského a latinského 
obradu zo Slovenska aj zahrani-
čia. Mnohí z nich počas oboch 
dní vysluhovali pútnikom 
sviatosť zmierenia.
Na odpustovej slávnosti sa 

zúčastnil aj štátny tajomník 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Jaroslav 
Ivančo, predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Peter 
Chudík a ďalší vzácni hostia. n

Ľubomír Petrík
snímky: Mária Žarnayová

8 | udalosŤ slovo   18 – 19 | 2011



Krása vychádzajúca 
z Klokočova
Mať také miesto, kde sa duša spojí s prameňom duchovného 
osvieženia a nadchne sa nadprirodzenou krásou Božej Mat-
ky, je pre súčasného človeka veľké dobrodenie. Aj preto sú 
mariánske pútnické miesta vyhľadávanými miestami stre-
távania sa zástupov veriacich, ktorí cítia, že v rozkolísanom 
svete môže práve Bohorodička podať záchrannú ruku. 

V duchu tejto túžby sa 14. augusta 
uskutočnil pred sviatkom Zosnutia 
najväčší odpust Košickej eparchie 

v Klokočove. Podľa úmyslu vladyku Milana 
Chautura, košického eparchu, sa počas 
dvoch dní veriaci modlili celý okruh litur-
gických modlitieb z novovytvorenej príruč-
ky zostavenej na oslavu tajomstva Máriinho 
uspenia. V sobotu večer si prítomní vypo-
čuli hudobno-evanjelizačné pásmo skupiny 
bohoslovcov s názvom Anastasis. Večernú 
svätú liturgiu viedol vladyka Milan, ktorý 
v kázni vyzdvihol jedinečnosť Máriinho 
materstva. „Mária je jediná osoba, ktorá 
nemá alternatívu. Je v nej panenské počatie 
i osobitné nanebovzatie.“ Vladyka premie-
tol dnešnú krízu chápania materstva do jej 
tragických dôsledkov. Zdôraznil, že svet bez 
Boha smeruje k vlastnému zániku. Preto 
vyzval preplnený areál k odvahe nepod-
ľahnúť vplyvu modernej kultúry života, 
ktorá oberá o Boha. Svätú liturgiu spevom 
sprevádzal zbor bohoslovcov. Vo formačnej 

časti dialógov vystúpil doc. Jozef Mikloško, 
aby jasne zdôraznil prioritu vzťahov 
bezpodmienečnej lásky rodičov k dieťaťu. 
V opačnom prípade dieťa stráca životnú 
istotu a silu. Vladyka Milan odpovedal ešte 
na priamo kladené otázky zo života epar-
chie a modlil sa s veriacimi Veľkú večiereň 
s lítiou.
V nedeľu bola vyvrcholením slávnosti 

archijerejská liturgia pod vedením otca 
arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka 
z Prešova. V homílii prof. Tadeusz Zasępa 
varoval pred vplyvom postáv z médií žijú-
cich bez morálnych noriem a vytvárajúcich 
fikciu šťastného života. Život plný rozvo-
dov, zrady a nenávisti sa nedá žiť. Ako vzor 
ponúkol nasledovanie Márie, Lazárovej 
sestry z evanjelia, ktorá si vybrala to jediné 
dôležité: počúvať Pána. A tento výber 
jej zaručil neodňateľný podiel plynúci 
do večnosti. „Tak ani my sme netratili dnes 
čas, keď sme s Ježišom. Ten čas sa počíta 
do večnosti.“ „Bohorodička Mária najdo-
konalejšie uskutočnila počúvanie Ježiša, 
preto je v nebi. A čaká nás, aby sme dosiahli 
večnú radosť, ktorú nám Boh chce darovať,“ 
uzavrel slávnostný kazateľ.
Svojou prítomnosťou obohatila slávnosť 

stovka mladých z Ukrajiny, ktorí cestovali 
na Svetové dni mládeže 2011 do Madridu. n

Michal Hospodár
snímky: Radoslav Hospodár

Rozhovor s novovymenova-
ným spišským diecéznym 
biskupom Mons. Štefanom 
Sečkom

Ako ste sa dozvedeli o vy-
menovaní za diecézneho 
biskupa? 
Prvú informáciu som dostal, 
tak ako to má byť, od apoš-
tolského nuncia Mons. 
Maria Giordanu.

Kde vás zastihlo vymenovanie za die-
cézneho biskupa? 
No kde inde ako na Spišskej Kapitule.

Aká bola vtedy vaša prvá myšlienka? 
Bože môj, čo odo mňa chceš?!

Kedy sa oficiálne ujmete vedenia 
diecézy? 
Bude to 10. septembra 2011 v Katedrále 
sv. Martina v Spišskej Kapitule, Spiš-
skom Podhradí, svätá omša sa začne 
o 10.00 hod.

Aké konkrétne kroky vás čakajú 
po prebratí vedenia diecézy? 
My sme v tomto roku s Božou pomocou 
ukončili diecéznu synodu. Veľmi si pra-
jem, aby sa nám závery synody podarilo 
zrealizovať v praxi. To nie je len zbožné 
prianie, bol som pri tom, bol som vý-
konným predsedom prípravnej komisie. 
Potom sú tu ďalšie úlohy, ktoré vyplynú 
z danej situácie. Uvidíme!

Plánujete v rámci úradu nejaké 
zmeny? 
Niečo zmeníme, doplníme, ale zatiaľ je 
to na úrovni uvažovania. Som si vedomý, 
že nestaviam na holej lúke. Mal som cti-
hodných predchodcov, ktorí žili službou 
Božiemu kráľovstvu, aj môj posledný 
predchodca Mons. František Tondra 
začínal službu po dlhoročnom násilnom 
prerušení.

Čo bude vašou prioritou v práci spiš-
ského diecézneho biskupa? 
Spomeniem blahoslaveného Jána Pavla 
II., ktorý nám pri stretnutí v roku 2002 
povedal: „Kňazom buďte otcami a veria-
cim vodcami k svätosti“. To by som chcel 
svojou službou naplniť.

Nahradíte Františka Tondru. Kde 
bude teraz pôsobiť on? 
V Spišskej Kapitule. Tam bude bývať 
a verím, že ak mu zdravie dovolí, bude 
ochotný nám pomáhať v službe Božie-
mu ľudu Spišskej diecézy.

Radovan Pavlík a Michal Lipiak 
webnoviny.sk; TK KBS

 | 9

na 5 minút

slovo   18 – 19 | 2011



Čo je to skauting
Najjednoduchšia definícia 
skautingu znie: Skauting je 
zameraný na celkový rozvoj 
osobnosti mladého človeka. Aj 
keď sa to dá takto jednoducho 
povedať, v skautingu možno 
rásť a objavovať celý život. Preto 
je vhodné uviesť aj rozšírenejší 
popis: Skauting je dobrovoľné, 
nepolitické, neziskové hnutie 
vychovávajúce mladých ľudí, 
prístupné všetkým bez rozdielu 
pôvodu, národnosti, rasy alebo 
náboženstva v súlade s cieľom, 
princípmi a metódami stanove-
nými zakladateľom hnutia lor-
dom Róbertom Baden-Powel-
lom a tými, ktorí ho nasledujú.
Pojem vznikol z anglického 

slovíčka scout alebo scouting, 
čo znamená prieskumník.

Poďme však pekne 
od začiatku
Všetko sa to začalo 22. februára 
1857 v Peddingtone (Anglicko), 
kde sa narodil lord Robert Ste-
phenson Smyth Baden-Powell, 
lord of Gilwell, skrátene B.P. 
Po štúdiách sa stal vojakom. 
Slúžil v Indii a Afrike. Počas 
búrskych vojen (bol najmladším 
plukovníkom v Britskej armáde) 
sa vyznamenal v bitke pri Mafe-
kingu, kde s 2 000 bojovníkmi 
ubránil toto mesto a zároveň 
odskúšal družinový systém. 
Pri vojnových aj iných konflik-
toch vždy preferoval nekrvavé 
riešenia. Po návrate do vlasti bol 
národným hrdinom. Povýšili 
ho na najmladšieho brigádneho 
generála. V roku 1912 sa oženil 
s Olave St. Clair Soamesovou. 
V ten istý rok sa vydal na cestu 
okolo sveta spoznať skautov. 
Po návrate a istom čase napo-
kon v roku 1920 zorganizoval 
1. skautské jamboree (stretnu-
tie skautov z celého sveta) 
v Londýne. Tam bol uznaný 
za náčelníka všetkých skautov. 
Celý život potom obetoval len 

skautingu. Ako 80-ročný odišiel 
so svojou o 20 rokov mladšou 
ženou do jeho milovanej Afriky, 
kde 8. januára 1941 zomrel 
v Nyeri (Keňa).

Organizácia a kľúč
Skauting zastrešujú dve organi-
zácie celosvetového rozsahu.

WOSM – World Organiza-
tion of the Scout Movement 
(Svetová organizácia skautské-
ho hnutia), ktorá bola založená 
na medzinárodnej skautskej 
konferencii v Paríži v júli 1922. 
Zakladateľom je sám lord Ro-
bert Baden-Powell.

WAGGGS – World Associa-
tion of Girl Guides and Girl Sco-
uts (Svetová asociácia skautiek) 
Zakladateľkou bola Baden-
-Powellova manželka Olave 
Baden-Powellová, ktorá ju 
založila v roku 1920. Je to 
výchovná organizácia založená 
na duchovných hodnotách 
a otvorená všetkým dievčatám 
a mladým ženám bez ohľadu 
na vieru, rasu, národnosť alebo 
akékoľvek iné okolnosti.
Keďže skauting bol výsled-

kom skúseností, ktoré tvorivý 
B.P. v živote načerpal, vznikol 
akýsi kľúč. Ten je dodnes veľmi 
efektívny. Skauting sa teda svoj 
výchovný zámer snaží dosiah-
nuť metódou, ktorá zahŕňa 7 
prvkov:
- aktívny pobyt v prírode 

(turistika, táborenie, ochrana 
prírody);
- fungovanie v malých tímoch 

(družinový systém);
- prax, aktivity a hry namiesto 

teórie (učenie sa činnosťou);
- prítomnosť stabilných hod-

nôt (sľub a zákon);
- inšpirujúce a atraktívne 

libretá a námety pre činnosť 
(symbolický rámec);
- rôzne výzvy, skúšky a ciele 

pre osobnostný rast (osobné 
napredovanie);
- priateľská pomoc dospe-

lého.

Vo veľkej miere sa tu využíva 
zmysel mladých ľudí pre ro-
mantiku a priateľstvo. Vychová-
va ich aj v rôznych praktických 
zručnostiach, k pevnej vôli, 
dôveryhodnosti a čestnosti, 
tímovej práci, vodcovským 
zručnostiam, zodpovednos-
ti za seba a okolie, osobnej 
iniciatíve a pod. Denný príkaz 
skautov znie: Denne vykonaj 
aspoň jeden dobrý skutok.
Aby vládol poriadok, ktorý 

prináša pokoj, existuje skaut-
ský zákon, a ten by sa mal 
snažiť dodržiavať každý skaut. 
Symbolizuje Desatoro Božích 
prikázaní.
Vyrieknutím skautského 

sľubu sa skaut stáva doživotným 
skautom. Každého skauta/
skautku raz čaká tento okamih, 
na ktorý nikdy nezabudne.

Program
Súčasťou skautského programu 
je aj výchova. Tá pre čo najväč-
šiu efektivitu prebieha v rôz-
nych vekových skupinách:

Vĺčatá (7 – 11 rokov)
V tomto veku sa výchova 

realizuje prostredníctvom 
hier a zábavy. Celý program je 
situovaný viac-menej do sveta 
fantázie, ktorou sa učia začle-
ňovať so skupín, kde časom 
vzniknú tímy.
Heslo vĺčat: Buď stále lepším!

Skauti a skautky (12 – 15 
rokov)
Vek tínedžerov, keď je všetko 

dôležité. Mladý človek veľmi 
rád poznáva nové veci. Pozná-
vanie je využívané ako prostrie-
dok, pomocou ktorého je snaha 
vyvíjajúcu osobnosť nasmerovať 
na tú správnu cestu. Veľkú časť 
programu obsahuje dobrodruž-
stvo odohrávajúce sa väčšinou 
v prírode.
Heslo skautov a skautiek: 

Buď pripravený!

Roveri a roverky (16 – 26 
rokov)
V tomto období si roveri 

vytvárajú program sami. Platí, 
že môžu mať aj vlčiacky sym-

Buď pripravený!
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www.zivotopisysvatych.sk
Na internetových stránkach z celého sveta 
je uverejnené nespočítateľné množstvo 
mien, priezvisk či nickov, t. j. mien použí-
vaných v internetových diskusiách. Podľa 
mien poznávame ľudí, no podľa ich života 
spoznávame ich samých. Internetová do-
ména www.zivotopisysvatych.sk je krásnym 
prepojením oboch faktov – mien svätých 
a ich nasledovaniahodných životov.
Stránka je nádherným dielom združenia 

4K, ktoré chce takto postupne sumarizovať 
životopisy všetkých svätcov z histórie kres-
ťanstva. Stránka nie je zaťažená zložitou 

grafickou úpravou. Je jednoduchá s veľký-
mi fontmi, čo umožní ľahké prehľadanie 
stránok najmä starším a slabšie vidiacim 
návštevníkom. Základné delenie stránky sa 
nachádza na vodorovnej lište na hornom 
okraji obrazovky. Podsekcie sa rozbaľujú 
buď po odkliknutí, alebo ak je ich záber 
širší, tak po nastavení kurzoru myšky. 

V sekciách Abecedný zoznam, Zoznam pod-
ľa dátumu, Slovenskí svätí, Najnovší svätí, 
Učitelia Cirkvi nájde skutočne všetko, čo sa 
týka svätcov a ich života. Ďalšia zaujímavá 
sekcia Význam mien nám ponúka zoznam 
krstných mien svätcov s ich prekladom 
a významom.
Táto stránka je naozaj veľmi pekným 

a poučným dielkom. Ešte spomeniem časť, 
ktorá je venovaná anjelom a ich rozdeleniu. 
Ak vás niečo z tohto zaujalo a chceli by ste 
sa dozvedieť viac o živote svätca, ktorého 
meno nosíte, neváhajte a túto stránku 
istotne navštívte.

Mikuláš Jančuš

WEBOVÉ StRÁnKY

bolický rámec, ibaže musí byť 
rozvinutý o aktivity zamerané 
na ich rozvoj – objavovanie 
seba, rozvoj charakteru a i.
Heslo roverov: Slúžim.
Veľká pozornosť je venovaná 

pomoci iným. Taktiež v rámci 
objavovania svojich schopnos-
tí sa zúčastňujú na rôznych 
vysokohorských pochodoch či 
zahraničných expedíciách.
Takto sa hry s premysle-

ným cieľom v mladšom veku 
a plnenie projektov a osobných 
výziev v staršom veku dopĺňajú 
na príťažlivej ceste k osobnému 
rastu, samostatnosti, schopnos-
ti presadiť sa, povedať si svoj 
názor, tímovo spolupracovať, 
schopnosti komunikovať, viesť 
skupinu ľudí a rozhodovať sa 
v krízových situáciách.
Skauting poskytuje mladým 

ľuďom voľnosť, príležitosť 
spoznávať, čo v nich v skutoč-
nosti je a čo dokážu. Je to aj 
dobrodružstvo a partia vrstov-
níkov so spoločnými záujmami, 
s ktorými si vytvárajú dlhotrva-
júce priateľstvá a vzájomne sa 
podporujú.

Vodcovia
Keďže platí, že úlohou dospe-

lých je výchova detí a mladých 
ľudí, starajú sa o ňu vodcovia 
oddielov spolu so svojimi 
zástupcami a ďalšími dospelými 
dobrovoľníkmi.
Byť vodcom znamená byť 

sprievodcom mladého človeka 
na jeho ceste rozvojom vlastnej 
osobnosti – povzbudzovať ho, 

zabávať sa s ním, spoluvytvárať 
program, byť ako starší brat či 
sestra. Na druhej strane je vodca 
pre svojich členov vzorom, ku 
ktorému sa chcú priblížiť.
Vodca nikdy nepracuje 

sám, je členom tímu. Je dobré, 
keď má okrem radcov družín 
okolo seba aj ďalších dospelých 
pomocníkov. Spolu sa starajú 
o chod oddielu, zabezpečujú 
program, jeho výchovnú ponu-
ku a kvalitnú úroveň.

Symbolika
Počas 100 rokov si skauting 
vyvinul aj bohatú symboliku. 

Znaky, vlajky či hymny iden-
tifikujú jednotlivé organizá-
cie, zbory, oddiely či družiny 
a podporujú tým ich svornosť. 
Spoločné skautské symboly 
zasa podporujú spolupatričnosť 
všetkých skautov.
Baden-Powell prevzal ľaliu 

z kompasu ako symbol skaut-
skej organizácie preto, lebo 
skautovi ukazuje správny smer 
a cestu pri plnení jeho povin-
ností i pri pomoci druhým. 
Magnetka v prostrednom lístku 
ľalie neoznačuje len istotu 
správneho smeru, ale aj istotu, 
že pod znamením ľalie bude 
jeho cesta životom úspešná, ak 

pôjde vždy priamo a neohro-
zene oproti všetkým 
úlohám a ťažkos-
tiam, a ak ich ne-
bude obchádzať. 
Odbočujúce cesty 
vpravo či vľavo sa 
vracajú späť. To 
predstavujú po-
stranné lístky ľalie. 

Spolu tri lístky ľalie 
značia tri body 
skautského sľubu 
a tiež tri vekové 
kategórie.
Ďalším ne-

odmysliteľným 
prvkom v skau-
tingu je skautská 
hymna.

B.P. raz po-
vedal: „Osobné napredovanie 
je zmyslom a najdôležitejšou 
úlohou skautskej výchovy. 
Nejde tu o odovzdávanie zna-
lostí a zručností, ale o výchovu. 
To znamená, že by sme mali 
človeka priviesť k tomu, aby 
sa učil sám, z vlastnej vôle tie 
veci, ktoré zdokonaľujú jeho 
charakter.“
V súčasnosti má skauting 

vyše 36 miliónov členov vo 
všetkých krajinách sveta okrem 
totalitných diktatúr. Každé štyri 
roky sa mnohí z nich stretávajú 
na svetovom jamboree. n

Roman Pavlík
snímky: portrét zakladateľa 

a skautské znaky  
(hore dievčenský  WAGGGS 

a chlapčenský WOSM)

Skautský zákon
1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
2. Skaut je verný a oddaný.
3. Skaut je osožný a pomáha iným.
4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej 
vôle a bratom každého skauta.
5. Skaut je zdvorilý.
6. Skaut je ochrancom prírody  
a cenných výtvorov ľudských.
7. Skaut je poslušný voči rodičom,  
predstaveným a vodcom.
8. Skaut je veselý a rozvážny.
9. Skaut je sporivý a hospodárny.
10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách 
a skutkoch.

Skautský sľub: Sľubujem na svoju česť, že sa 
vynasnažím zo všetkých síl: 1. plniť si povin-
nosti voči Bohu a svojej vlasti, 2. pomáhať 
v každom čase svojim blížnym, 3. dodržiavať skautský zákon.
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Mojžiš 1
Drahí bratia a sestry!
Pri čítaní Starého zákona 
jedna postava vyniká spomedzi 
ostatných: Mojžiš – práve ako 
muž modlitby. Mojžiš, veľký 
prorok a vodca z čias Exodu, 
plnil svoju úlohu prostrední-
ka medzi Bohom a Izraelom 
tým, že priniesol svojmu ľudu 
Božie slová a jeho prikázania, 
a priviedol ho k slobode v zasľú-
benej zemi, učiac Izraelitov 
žiť v poslušnosti a dôvere voči 
Bohu počas dlhého pobytu 
na púšti, ale aj – a povedal by 
som, že predovšetkým – tým, že 
sa modlil. Modlil sa za faraóna 
vtedy, keď sa Boh snažil ranami 
obrátiť srdce Egypťanov; prosí 
Pána o uzdravenie svojej sestry 
Márie postihnutej malomocen-
stvom; oroduje za ľud, ktorý sa 
vzbúril, pretože ho vystrašili 
výmysly vyzvedačov; modlil sa 
vtedy, keď vyšľahol Pánov oheň 
a strávil okraj tábora a keď ich 
napadli jedovaté hady; obracia 
sa k Pánovi a protestuje, keď sa 
ťarcha jeho poslania stala príliš 
veľkou; vidí Boha a rozpráva sa 
s ním „z tváre do tváre“, ako člo-
vek hovorí so svojím priateľom.
Aj vtedy, keď ľud na Sinaji 

žiada Árona, aby im urobil 
zlaté teľa, Mojžiš sa modlí. Nad 
touto udalosťou by som sa chcel 
pozastaviť v dnešnej katechéze. 
Izraelský ľud sa nachádzal pri 
úpätí hory Sinaj, zatiaľ čo Moj-
žiš na jeho vrchole očakával dar 
tabúľ Zákona postiac sa 40 dní 
a 40 nocí. Číslo 40 má symbo-
lickú hodnotu a označuje plnosť 
niečoho, zatiaľ čo pôst ukazuje, 
že život pochádza od Boha, je to 
On, kto ho udržuje. Prijímanie 
potravy znamená prijatie obživy 
pre naše posilnenie; preto postiť 
sa, teda zrieknuť sa potravy, na-
berá v tomto prípade nábožen-
ský význam: je to spôsob uká-
zania toho, že nielen z chleba 
žije človek, ale z každého slova, 
ktoré vychádza z Pánových 
úst. Pôstom Mojžiš ukazuje, že 
očakáva prijatie Božieho zákona 
ako zdroj života, zjavuje Božiu 
vôľu a živí srdce človeka, a tým 

mu umožňuje vstúpiť do zmlu-
vy s Najvyšším.
Zatiaľ čo Pán na vrchu dáva 

Mojžišovi zákon, na úpätí vrchu 
ho ľud zrádza. Neschopný 
vydržať očakávanie a absenciu 
prostredníka, Izraeliti žiadajú 
Árona: „Urob nám boha, ktorý 
pôjde pred nami“. Ľud unavený 
z cesty s neviditeľným Bohom 
teraz, keď sa aj Mojžiš, pros-
tredník, stratil, žiada nejakú 
fyzickú prítomnosť Pána. 
Prítomnosť, ktorej sa možno 
dotknúť, nachádza práve v teľa-
ti z roztaveného kovu − prí-
stupného Boha, ovládateľného 
a dostupného človeku. Toto je 
neustále pokušenie na ceste 
viery: obísť Božie mystérium 
a vytvoriť si Boha, ktorý je 
pochopiteľný, korešpondujúci 
s našimi myšlienkami a plán-
mi. To, čo sa udialo na Sinaji, 
ukazuje celú hlúposť a iluzórnu 
márnosť takéhoto snaženia, 
pretože ako ironicky tvrdí žalm 
106: „i zamenili svoju slávu 

za podobu býka, ktorý trávu po-
žiera“. Preto Pán reaguje a káže 
Mojžišovi zostúpiť z vrchu, 
ukážuc mu to, čo ľud vykonal, 
zakončiac slovami: „Teraz ma 
nechaj, nech zahorí môj hnev 
proti nim a vyhubím ich! Teba 
však urobím veľkým národom“. 
Tak ako v prípade Sodomy 
a Gomory, aj teraz Boh zjavuje 
Mojžišovi, čo plánuje vykonať, 
akoby nechcel konať bez jeho 
súhlasu. Vskutku slová „nech 
zahorí môj hnev“ sú vyslovené 
práve preto, aby Mojžiš zasiahol 
a prosil ho, aby to neurobil, zja-
viac tak Božiu túžbu, ktorou je 
vždy spása. Tak ako pre tie dve 
mestá v časoch Abraháma trest 
a zničenie, ktorými je vyjadrený 
Boží hnev, zároveň žiadosť oro-
dovníka akoby zjavovala Pánovu 
vôľu odpustiť mu. Taká je Božia 
spása, ktorá zahŕňa milosrden-
stvo, ale tiež zavrhuje hriech, 
aby tak hriešnik po uznaní 
a odmietnutí vlastného zla mo-
hol si nechať Bohom odpustiť. 

Modlitba teda istým spôsobom 
umožňuje uprostred porušenej 
reality hriešneho človeka Božie-
mu milosrdenstvu konať. Ona 
sa skrze hlas modliaceho stáva 
prítomnou tam, kde je potreba 
spásy.
Mojžišova modlitba je celá 

sústredená na Pánovu vernosť 
a jeho milosť. Odvoláva sa 
najskôr na dejiny spásy, ktoré 
Boh začal východom Izraelitov 
z Egypta, potom pripomína 
staré prisľúbenia dané praot-
com. Pán vykonal spásu svojho 
ľudu tým, že ho vyslobodil 
z egyptského otroctva; prečo 
teda – pýta sa Mojžiš – by mali 
Egypťania vravieť: „V zlovôli 
ich vyviedol, aby ich zmárnil 
na horách a vyničil ich zo zem-
ského povrchu?!“ Odlož svoj 
prudký hnev a maj zľutovanie 
nad nešťastím svojho ľudu! On 
je dobrý Pán, ktorý zachra-
ňuje, on dáva život, je Bohom 
milosrdenstva a odpustenia, 
oslobodenia od hriechu, ktorý 
zabíja. Ak teda – argumentuje 
Mojžiš s Pánom – jeho vyvolení 
budú zničení – aj napriek tomu, 
že sú vinní – on by sa mohol 
javiť ako neschopný poraziť 
hriech a stať sa silnejším od zla. 
Toto nemožno pripustiť. Mojžiš 
zažil konkrétnu skúsenosť 
s Bohom spásy, bol poslaný ako 
prostredník Božieho oslobode-
nia, a teraz sa svojou modlitbou 
stáva interpretom dvojitej žia-
dosti: je znepokojený pre osud 
svojho ľudu, ale zároveň aj pre 
česť, ktorú treba vzdávať Pánovi 
pre pravdu jeho mena. Mojžiš 
chce, aby izraelský národ bol 
zachránený, pretože mu bol 
zverený, ale aj preto, že v takej 
záchrane by sa zjavila skutočná 
Božia podstata. Láska k bratom 
a láska k Bohu sa neoddeliteľ-
ne prepletajú v tejto prosbe. 
Orodovník Mojžiš je človekom 
týchto dvoch lások, ktoré sa 
v modlitbe stávajú jedinou spo-
ločnou túžbou po dobre. n

TKKBS
preložil Ľubomír Rebek

upravil Juraj Gradoš
(dokončenie v budúcom čísle)

snímka: wikipedia.org
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Výnimočná nemocnica
Univerzitná nemocnica s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave patrí v súčasnosti k naj-
kvalitnejším zdravotníckym zariadeniam na Slovensku. Potvrdzuje to aj fakt, že opäť obhájila 
certifikát systému manažérstva kvality (podľa normy ISO 9001: 2009), ktorý posúdila certifi-
kačná spoločnosť Certikom TSÚS, n. o., v tzv. dozorovom audite. 

Certifikát s pomerne 
prísnymi kritériami 
osvedčuje vysokú kvali-

tu poskytovaných služieb, ako 
aj bezpečnosť realizovaných 
výkonov a zdravotníckych 
postupov pre pacientov. Potvr-
dzuje tiež zadokumentovanie 
všetkých zvolených postu-
pov použitých 
v poskytnutej 
zdravotnej sta-
rostlivosti. Nimi 
sa riadia všetci 
spolupracovníci 
zariadenia.

Zavedenie 
stanovených pra-
vidiel, postupov, 
interných no-
riem a smerníc je podľa vedenia 
nemocnice cestou k zvýšeniu 
efektivity, odstraňuje „hluché 
miesta“ tak, aby pacient vnímal 
zo strany nemocnice optimálny 
prístup k nemu a zdravotné 
poisťovne optimálne šetrenie 
nákladovými položkami a dô-
sledné plnenie objednaných 
zdravotných výkonov s plne-
ním kritérií zadefinovaných 
v uzavretých zmluvách. Pre 
tých, ktorí v nemocnici pracujú, 
je certifikát kvality podľa slov 
ekonomickej námestníčky 
Ing. Ingrid Slezákovej mož-
nosťou pracovať dôslednejšie, 
kontrolovať seba a realizovanú 
činnosť skôr, akoby sa mohol 
vytvoriť priestor pre akýkoľvek 
negatívny vplyv.
Nemocnica v centre Bratisla-

vy, ktorej zriaďovateľom je Hos-
pitálska rehoľa sv. Jána z Boha, 
teda rehoľa milosrdných bratov, 
získala certifikát manažérstva 
kvality ako prvé neštátne zdra-
votnícke zariadenie u nás už 
v roku 2006. Odvtedy každý rok 
potvrdzuje svoje kvality v pro-
cese recertifikácie a preukazuje 
skvalitňovanie služieb pacien-

tom. Hlavným cieľom nemocni-
ce je spájať vysokú medicínsku 
profesionalitu so sociálnym 
cítením a charizmou hospi-
tality, teda pohostinnej lásky 
k blížnym v rámci poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti.
Práve charizma hospitality je 

príznačná pre zriaďovateľa za-
riadenia – rehoľu milosrdných 
bratov. Pacienti, ktorí ambu-
lantne navštívia túto nemoc-
nicu, vchádzajú do estetických 
klimatizovaných priestorov 
s príťažlivou architektúrou, 
ktorá umne spája starý trakt 
s novovybudovanou časťou. Päť 
lôžkových oddelení (chirur-
gické, interné, odd. anestézy 
a intenzívnej medicíny, liečebňa 
pre dlhodobo chorých, onkolo-

gické a paliatívne 
oddelenie), ktoré 
disponuje celkove 
viac ako sto lôžkami, umiest-
ňuje pacientov do izieb, ktoré 
sú porovnateľné s hotelovými. 
Každá z nich má kompletné 
sociálne vybavenie a v izbách sú 
umiestnené dve až tri lôžka. To, 
čo je vo viacerých podobných 
zariadeniach vykazované ako 
nadštandard, v Univerzitnej ne-
mocnici milosrdných bratov je 
normou, pričom za tieto služby 
nie sú tu stanovené ani vyžado-
vané príplatky. „Pacient je u nás 
skutočne hosťom a všetci sa mu 
aj tak venujú,“ hlása nepísané 
pravidlo a filozofia zariadenia.
Obhájenie certifikátu kvality 

je pre manažment nemocnice, 
ako dopĺňa ekonomická ná-
mestníčka Ing. Ingrid Slezáko-
vá, prostriedkom, aby neustále 
zlepšovali služby pre pacien-
tov a pre tých, ktorí sú na ne 
odkázaní. Nemocnicu ročne 
navštevuje viac ako 217 000 
pacientov, vlani zaznamenali 

medziročný nárast o vyše 3 000 
ľudí. Za ostatné roky získala 
nemocnica hospodársku, orga-
nizačnú a personálnu stabilitu. 
„Snažíme sa aj v čase krízy 
maximálne efektívne využívať 
aj to, čo získame z externých 
zdrojov alebo hociktorej inej 
pomoci, vraciame to do systé-
mu a vždy sa pri rozhodovaní 
o investíciách pozeráme predo-
všetkým na efektivitu a nárast 
výkonov, ktoré sú potrebné,“ 
hovorí Ing. Slezáková. Vzhľa-
dom na svoj špecifický charak-
ter nemocnica zabezpečuje aj 
duchovnú službu pacientom 
rôznych vierovyznaní. V centre 
hlavného mesta slúži Bratislav-
čanom, ale aj ľuďom z blízkeho 
okolia už vyše 350 rokov. Re-
hoľa ju zrekonštruovala v roku 
2003. n

Andrea Eliášová
ilustračné snímky:  
www.milosrdni.sk
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Kedy sa začala písať história 
skautingu na Slovensku?
Najprv je dobré uvedomiť si, že 
v rámci skautingu sú na Slo-
vensku dve línie – Slovenský 
skauting a Federácia skautov 
Európy (FSE), ktorej súčasťou 
je Združenie katolíckych vodkýň 
a skautov Európy na Slovensku 
(ZKVSES). FSE spolupracuje so 
Slovenským skautingom, ale nie 
je jeho súčasťou.
História FSE siaha do neľah-

kého obdobia po druhej svetovej 
vojne, do času veľkých ekono-
mických, politických a soci-
álnych kríz. Tie však zároveň 
vyvolávali aj orientovanie sa 
ľudí na hľadanie niečoho pra-
vého a zmysluplného. Odpoveď 
na túto životnú otázku mohla 
dať len kresťanská viera. V roku 
1956 sa v nemeckom Kolíne 
konalo prvé francúzsko-nemec-
ké stretnutie asi 50-tich skautov, 
ktorí sa opierali výlučne o túto 
realitu. Položili základy laickej 
organizácie, ktorá bola zamera-
ná na osobnostný rast jednot-
livca (v žiadnom prípade však 
nie na kolektivizmus). Hlavným 
cieľom organizácie sa teda 
stalo systematické sprevádzanie 
mladého človeka, pričom sa 
rešpektuje jeho osobná sloboda 
v napredovaní – duchovnom, 
psychologickom a fyzickom do-
zrievaní. Aby sa z človeka, ktorý 
potrebuje byť vedený a sprevá-

dzaný, stal človek ucelený a do-
zretý, schopný viesť druhých.
V priebehu niekoľkých de-

saťročí sa FSE stala celoeuróp-
skou organizáciou, ktorá dnes 
dokonca presahuje jej hranice. 
Dôležitý krok k jej medziná-
rodnému uznaniu bolo uznanie 
dekrétu FSE Radou Európy 
v roku 1980. Momentálne je vo 
federácii zaevidovaných 18 kra-
jín, z toho 11 má úplné členstvo 
a ďalších 7 krajín (vrátane SR) 
sú ašpirujúcimi štátmi na riad-
ne členstvo.
Združenie katolíckych 

vodkýň a skautov Európy 
na Slovensku bolo založené 
na stretnutí  Rady FSE v Sloven-
skom raji 4. septembra 2008. 
Na Slovensku má právne posta-
venie občianskeho združenia.

Aké sú teda hlavné ciele 
katolíckeho skautingu?
Hlavným cieľom je formá-
cia mladých ľudí, pri ktorej 
používame tradičnú skautskú 
metódu Badena-Powella založe-
nú na kresťanských hodnotách. 
Usilujeme sa spolu so zahranič-
nými združeniami podobného 
zamerania vytvárať skutočnú 
európsku rodinu. Združenie 
dáva pritom dôraz na zdravú 
kultúru národných hodnôt. 
Vedieme členov k tomu, aby sa 
stali dobrými a uvedomelými 
občanmi SR a EÚ. Združenie 

je však nezávislé od straníckej 
politiky.
No je dôležité pripomenúť, že 

cieľom je aj zdôrazňovať výni-
močnosť a jedinečnosť každého 
človeka. Snažíme sa podporovať 
rozvoj osobnosti na základe 
kresťanského učenia, profesi-
onálnu a manuálnu zručnosť 
prostredníctvom prednášok, 
diskusie a praktických aktivít, 
upevňovať fyzickú zdatnosť 
presadzovaním zdravého 
spôsobu života a intenzívnym 
kontaktom s prírodou a ak-
tívnu účasť na dobrovoľníctve 
a na občianskom živote.

Kto môže vstúpiť do tejto 
organizácie a za akých pod-
mienok?
Členstvo vzniká na základe 
písomnej žiadosti uchádzača 
o členstvo a prijatím, o ktorom 
rozhodne výkonná rada.

V čom je skauting prínosom 
pri výchove mladej generá-
cie?
Ducha tejto skautskej orga-
nizácie možno dobre vnímať 
z jej skautských zákonov. Skaut 
(chlapec) a vodkyňa (dievča) 
považuje za svoju česť zaslu-
hovať si dôveru, je lojálny, vždy 
pripravený slúžiť blížnemu. 
Učí sa byť priateľom všetkých 
ľudí a bratom každého skauta 
(nezáležiac na krajine, sociálnej 

triede alebo nábožen-
stve), je zdvorilý a rytier-
sky, vidí v prírode Božie 
dielo...
Princípy tohto typu mimo-

riadne náročného skautingu 
možno lepšie pochopiť aj 
z Listiny prirodzených a kres-
ťanských princípov Európskeho 
skautingu. Má predovšetkým 
pripomínať „veľké myšlienky“, 
ktoré tvoria základ skautingu 
od jeho vzniku. Baden-Powell 
sa vyjadril jednoznačne, že 
„skaut je veriaci a ja zavrhujem 
každú formu skautingu, ktorá 
nemá základy v náboženstve“. 
Skauting je postavený na pre-
svedčení o nadprirodzenom, 
osobnom a jedinečnom živote 
každého človeka a odmieta 
dôsledok každej filozofickej 
alebo sociálnej koncepcie, 
prinášajúcej istý jav „masovosti“ 
a “kolektivizácie“, ktorý obetuje 
človeka pre spoločnosť, a chce 
vychovávať k zmyslu „kontem-
plácie“ a „posvätna“.
Život a hru v prírode považu-

je za základný pilier svojej me-
tódy; príroda by sa mala najprv 
kontemplovať, skôr riadiť, nie 
meniť. Chce vychovávať mla-
dých k pokore, trpezlivosti, du-
chu chudoby a zmyslu nezištnej 
služby. Snažíme sa vyhýbať 
rôznym formám materializmu 
a totalitarizmu, aj tým najviac 
skrytým.

Medzi výnimočné organizácie, ktoré sa zaujímajú o budúcu 
generáciu, patrí aj Združenie katolíckych vodkýň a skautov 
Európy na Slovensku. Vovádza mladého človeka do života. 
Učí láske k Bohu i ľuďom cez intenzívny a aktívny vzťah 
k prírode a spoločnosti. O jej pôsobení na území našej 
republiky sme sa porozprávali s Máriou Šmidovou, 
generálnou komisárkou tohto združenia.

14 | rozhovor

Dozrievanie 
v prírode

slovo   18 – 19 | 2011



Skauting sa považuje (tak 
ako škola) za doplňujúci prvok 
rodiny, do ktorej dieťa integrál-
ne patrí. Znamená to, že úzko 
spolupracujeme s rodinou. 
Ako ucelená výchovná metóda 
chce vychovávať človeka v jeho 
plnosti. Učí láske k vlasti, zmys-
lu pre česť, vernosti, dodržaniu 
daného slova a občianskej 
zodpovednosti v prirodzených 
komunitách.
Ako metóda aktívnej výchovy 

sa snaží viesť k objektívnosti; 
podnecuje dieťa prekonávať 
samo seba, odhaliť objektívnosť 
pravdy. Vníma dospievajúceho 
ako takého, kým v skutočnosti 
je a nie podľa umelých alebo 
vykonštruovaných modelov. Učí 
slobode.
V prostredí družín má každý 

svoju špecifickú úlohu podľa 
vlastných schopností a záľub 
a učí sa zmyslu pre zodpoved-
nosť a k uplatňovaniu autority, 
ktorá je primeraná schopnos-
tiam.

Ako vyzerá štruktúra federá-
cie na Slovensku?
Skauting FSE na Slovensku 
systematicky zodpovedá roz-
deleniu skupín v jednotlivých 
krajinách Európy.
Dievčatá na jednej strane 

a chlapci na druhej strane majú 
špecifické danosti. Pracujú od-
delene, čo však nevylučuje ani 
spoločné spoločensky ladené 
stretnutia. Ďalším rozhodujú-
cim kritériom je vek, podľa kto-
rého majú mladí ľudia pochopi-
teľne odlišujúce sa záujmy.

Dievčatá a ženy sú (podobne 
ako chlapci) zo začiatku (8 – 11 
rokov) „lienkami“ združenými 
v „kruhoch“, neskôr (12 – 15 ro-
kov) „vodkyňami“ združenými 
v „oddieloch“ a napokon (16 – 21 
rokov) „strážkyňami“ združený-
mi v „ohniskách“.
Z územného hľadiska sa 

Združenie slovenských vodkýň 
a skautov Európy člení na kraje, 
zóny, miestne zbory, skupiny 
a družiny. Aktuálne pôsobí 
na Slovensku v troch dievčen-
ských a troch chlapčenských 
miestnych zboroch asi stovka 
členov. Záujem o členstvo v FSE 
je teda pomerne veľký, keďže 
ide o veľmi mladú organizáciu.

Aké aktivity zahŕňa program 
v jednotlivých oddieloch?
Zahŕňa pravidelné týždenné 
stretnutia, raz mesačne výlet 
do prírody, v mesiaci apríl ce-
loslovenské stretnutie, vyvr-
cholením je letný desaťdňový 
tábor, ale aj medzinárodné 
akcie. V roku 2007 Slovensko 
hostilo vyše tritisíc mladých 
ľudí – členov Európskeho skau-
tingu na európskom stretnutí 
Euromooth 2007. Starší členovia 
(strážkyne a roveri) konajú 
každý rok osobitne spoločnú 
púť, vykonávajú rôzne dobro-
voľnícke služby, majú osobitné 
stretnutia organizačnej povahy 
a hlbšie debaty na základné 
témy ľudského života. V týchto 
dňoch pomáhalo niekoľko de-
siatok slovenských členov FSE 
pri organizovaní Svetového dňa 
mládeže v Madride.

Aký je postup v prípade, ak 
sa niekto chce stať členom 
skautingu alebo založiť nový 
skautský oddiel?
Ak sa niekto chce stať členom 
FSE skautingu alebo založiť 
nový skautský oddiel, musí sa 
prihlásiť. To nie je zložitá pro-
cedúra. Na založenie oddielu 
v určitom mieste sa vyžaduje 
záujem minimálne dvoch osôb 
nad 18 rokov a podpora miest-
neho kňaza.
Podrobné informácie sa 

nachádzajú na webovej stránke 
FSE www.fse.sk. Odporúča sa 
ju prelistovať a prezrieť si videá 
a fotografie, ktoré povedia viac 
o tom, prečo sa do toho oplatí 
ísť.

Rozvíja sa skauting aj v rám-
ci Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku?
Áno, rozvíja sa vo veľkej miere 
(približne polovica členov) 
aj v rámci slovenskej Gréc-
kokatolíckej cirkvi, najmä 
na východnom Slovensku. Je 
to tiež praktickým vyjadrením 
princípu rôznosti v jednote.

Čo nové, iné môže priniesť 
skauting do života človeka 
v tejto uponáhľanej a pre-
technizovanej dobe?
Skauting otvára možnosť patriť 
v úplnej slobode do partie, kto-
rá vyžaduje od každého ísť až 
na hranice ľudských síl a mož-
ností vnútri seba, v krajine svo-
jich túžob a pokladov srdca i vo 
vzťahu k iným ľuďom. Najmä 
vtedy, keď sa zdá, že tu pomaly 
niet už nič, čo by stálo za to, 
a nadšenie sa stáva smiešnym 
a vyhasína...
Táto radikálna výzva nie je 

žiadnym pozvaním do kaviarne 
a nie je pre tých, ktorí si myslia, 
že pohodlie je predsa len 
pohodlie. Až v blízkosti týchto 
hraníc sa skaut stáva majiteľom 
kľúča k svojej schopnosti rado-
vať sa zo zmysluplnosti života 
a neskôr nepustiť z rúk svoje ži-
votné presvedčenie, schopnosti 
byť pevnou skalou a zároveň 
srdcom pre druhých.

za rozhovor ďakuje  
Dada Kolesárová

 | 15

SKAuTSKá HyMNA

Hej, skauti, hor sa, volá deň.
S nádejou na nás hľadí zem,
slnko už na cestu žiari,
kráčajme s úsmevom v tvári!
Hej, skauti, hor sa, volá deň,
Volá nás naša rodná zem.

Hej, skauti, hor sa, volá vlasť!
Buď pripravený v každý čas
k obrane pravdy a krásy,
mladosť sa o slovo hlási!
Hej, skauti, hor sa, volá vlasť!
Hej, skauti, volá všetkých nás!
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Misia bratov pokračuje
 
Každý z nás už v živote vypĺňal nejaký dotazník. Jeho súčasťou je uve-
denie základných informácií: volám sa..., narodil som sa..., moji rodi-
čia sú..., mojou rodnou rečou je..., toto je môj životný príbeh... Odpove-
de na tieto jednoduché otázky odrážajú a vyjadrujú našu identitu. 

To, čo platí pre jednotliv-
ca, možno aplikovať aj 
na skupinu osôb, a teda aj 

na cirkevné a istým spôsobom 
aj národné spoločenstvo. Každé 
takéto spoločenstvo sa vytvára 
prostredníctvom súhrnu istých 
identifikačných prvkov, či už 
ide o symboly, udalosti, motívy, 
a najmä o historické postavy. 
V našich národných a spolo-
čenských dejinách nemáme 
veľa takých tém či postáv, ktoré 
by nás naozaj zjednocovali. 
Úspechy našich hokejistov 
alebo futbalistov sú, žiaľ, 

nie príliš spoľahlivou témou 
a povestná slovenská nežičlivosť 
nás vedie k nadšenému búraniu 
akýchkoľvek národných mýtov 
a piedestálov, na ktoré by sa 
viac či menej zaslúžene pokúšal 
postaviť ktokoľvek z našich 
rodákov.
Aj nedávne 20. storočie je 

plné kontroverzných figúr, 
ktoré sa síce vo svojom čase 
nechávali nazývať tatíčkami, 
otcami, vodcami, budovateľmi 
a zakladateľmi, ale v skutočnos-
ti viac rozdeľovali a aj naďalej 
rozdeľujú našu spoločnosť 

v pohľade na dejiny. Nie je teda 
jednoduché nájsť nekonfliktné 
dejinné postavy, o to viac, že 
skutočná veľkosť osobností 
sa ukazuje v ich schopnosti 
prekračovať hranice politickej, 
konfesionálnej, denominač-
nej i etnickej ohraničenosti, 
v schopnosti obstáť v skúške 
dejín.

Takýmito osobnosťami sú 
však svätí Cyril a Metod.
Sú prijateľní a prijímaní 

širokým spektrom našej spo-
ločnosti, teda nielen veriacim, 
katolíkmi a Slovákmi. Pri nich 
totiž aj ten obyvateľ Slovenska, 
ktorý o sebe povie: „Nie som ve-
riaci, nie som katolík, nie som 
Slovák“, môže súčasne povedať: 
„A predsa sú mi tieto historic-
ké postavy svojím spôsobom 
blízke, ich osudy i ich ideály mi 
niečo hovoria“.
Povedali sme, že potrebujeme 

spájajúce, nekonfliktné osoby 
a že ich nie je ľahké nájsť. Je to 
pravda. Žiaľ, aj v prípade, keď 
takéto postavy máme, existuje 
riziko, že si vyberieme len časť 
ich posolstva. Táto fragmentá-
cia a selektívnosť je istým spô-
sobom prirodzená, ale súčasne 
môže byť aj nebezpečná, a to 
predovšetkým vtedy, ak by sme 
si z odkazu jednotlivých postáv 
vytrhávali z kontextu len isté 
okrajové, sekundárne prejavy 
a ignorovali by sme, ba dokonca 
potláčali hlavné, nosné prvky.
V nedávnej minulosti sa to 

dialo dosť často a úmyselne 
a ani dnes nie sme imúnni 
voči tomuto pokušeniu. Tak 
boli svätí Cyril a Metod podľa 
potreby označovaní za symboly 
slovanskej družby či českoslo-
venskej vzájomnosti, za literá-

tov, za predstaviteľov byzant-
skej diplomacie, za tvorcov 
národného jazyka atď.
Účelové využívanie postáv sv. 

Cyrila a Metoda sa však nedá 
dlho maskovať a v konečnom 
dôsledku je kontraproduktívne. 
Presvedčil sa o tom na pamät-
nej velehradskej púti v roku 
1985 vtedajší minister kultúry, 
ktorého státisícový dav vypís-
kal. Keď minister začal hovoriť 
o tom, že Cyril a Metod urobili 
to či ono, dav ho neustále opra-
voval: „.Svätí, svätí...“, a keď 
minister pokračoval: „Priniesli 
nám kultúru“, pútnici zasa 
jednohlasne skandovali: „Pri-
niesli nám vieru, vieru...“ Áno, 
kultúra, politika, diplomacia, 
písomníctvo, jazyk − to všetko 
tu bolo, to všetko bolo pri misii 
sv. Cyrila a Metoda potrebné 
a dôležité, ale nie prvoradé a nie 
podstatné. Prvoradé a podstat-
né bolo ohlasovanie viery, a to 
novým, príťažlivým, horlivým 
a vytrvalým spôsobom. Preto 
ich postavy najviac vystihujú 
termíny, ktoré vtedy zaznievali 
svorne z úst pútnikov: svätosť 
a viera, keďže práve tieto vlast-
nosti najlepšie charakterizujú 
našich slovanských apoštolov.
Iste, niekto by mohol 

namietať, že svätosť, viera 
a služba Bohu sú príliš vznešené 
ideály, že nie sú pre každého, 
že ich nemôžu zdieľať všetci. 
Bez týchto ideálov by sme ale 
nemohli celistvo pochopiť sku-
točný prínos sv. Cyrila a Metoda 
pre naše duchovné, kultúrne 
a národné dejiny, nemohli by 
sme sa hlásiť k ich dedičstvu.

Právo
Predstavme si napríklad, že by 
sme chceli hodnotiť len taký 
laický aspekt misie sv. Cyrila 
a Metoda, akým môže byť túžba 
slovanských kniežat po uspo-
riadaní zákonodarstva. Ale – vo 
vízii sv. Cyrila a Metoda – ani 
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zákonodarstvo nemožno odtrh-
núť od duchovného rozmeru. 
Už v Živote Konštantína čítame, 
ako Rastislav, knieža morav-
ské, žiadal v Byzancii učiteľa, 
ktorý by dal jeho národu „dobrý 
zákon“.
Ako interpretovali tento 

„dobrý zákon“ svätí Cyril 
a Metod? Dosvedčuje nám to 
najznámejšia civilná právna 
pamiatka veľkomoravskej doby, 
tzv. Súdny zákonník pre ľud 
– Zakon sudnyj ljudem. Jeho 
prvá veta znie: „Pred každým 
právom sluší sa o Božom práve 
hovoriť“.
Náš súčasný právny sys-

tém vychádza zo základného 
zákona Slovenskej republiky, 
ktorým je Ústava SR. V jej pre-
ambule okrem iného čítame: 
„My, národ slovenský, v zmysle 
cyrilo-metodského duchovného 
dedičstva... uznášame sa pros-
tredníctvom svojich zástupcov 
na tejto ústave“.
Je to pekná formulácia, ale 

sme si naozaj istí, že naše 
zákony, teoreticky vyplývajúce 
z tohto základného zákona zod-
povedajú tomuto cyrilo-metod-
skému duchovnému dedičstvu? 
Tento duch totiž vyžaduje, 
aby žiaden zákon neprotirečil 
morálnej norme vychádzajúcej 
z „Božieho práva“!
Podľa prvého článku ústavy 

„Slovenská republika je zvrcho-
vaný, demokratický a právny 
štát, ktorý sa neviaže na nijakú 
ideológiu ani náboženstvo“. Ako 
teda chceme aplikovať cyrilo-
-metodské duchovné dedič-
stvo? Len na úrovni vzletných 
fráz?
Nuž dobre, pripusťme, že je 

v poriadku, že štát ako inštitú-
cia sa bude vyhýbať viazaniu 
sa na akúkoľvek ideológiu 
a náboženstvo, ale čo má robiť, 
ako sa má správať jednotlivec, 
občan, člen spoločenstva, ktoré 
vytvára štát?
Človek predsa nie je zviera, 

nekoná len inštinktívne, ale 
aj podľa nejakej idey, a teda 
vlastne transformuje do svojho 
života myšlienky a rozhodnutia 
založené na istých hodno-
tách, kritériách a morálnych 

normách. Iste, väčšina ľudí sa 
opiera o zdedené, tzv. tradič-
né hodnoty, pretože verí, že 
súradnicový systém morálnych 
hodnôt je nemenný a že si ho 
nemôžeme svojvoľne posúvať, 
ale, žiaľ, mnoho ľudí si vytvára 
morálne normy aj podľa vlast-
nej potreby, ba niekto si, práve 
naopak, kladie za plán všetky 
tieto tradičné hodnoty vo vlast-
nom živote a podľa možnosti aj 
v živote iných zbúrať a zmeniť, 
niekto sa zasa dôsledne praktic-
ky „neviaže na nijakú ideológiu 
ani náboženstvo“ a žije teda 
naozaj „neviazane“.
Ani problém spravodlivých 

zákonov a ich nestranného 
aplikovania nie je nový. Meto-
dovo Napomenutie k vladárom, 
nazývané neraz aj Napomenu-
tie sudcom, je len príkladom 
toho, ako musel aj náš prvý 
arcibiskup pripomínať vtedaj-
ším vladárom a sudcom, aby 
v prvom rade sami dodržiavali 
zákony a išli tak príkladom pre 
iných, aby „nekrivdili nikomu 
zo slabších ani aby pohanský 
nejaký obyčaj nekonali“, aby 
ochraňovali manželský zväzok 
v jeho neporušiteľnosti.
Ide tu teda o výzvu na uplat-

ňovanie Bohom zvereného 
práva na život, na slobodu, 
na dobré meno, práva rodičov 
na ochranu ich výsostného 
postavenia pri výchove dieťaťa, 
práva manželov na spoločenskú 
podporu a ochranu ich zväzku 
bez vytvárania terminologic-
kých i právnych konfúzií. Aj 
dnes zaznieva Metodova výzva 
– a to zvlášť pre tých, ktorí sú 
pokrstení: „Povinný je každý 
pokrstený samého seba čistého 
chrániť ako chrám Bohu svätý. 
A so svojou ženou uspokojiť 
sa, nič iné ďalšie nezmýšľať ani 
na spôsob hoväda za nezmysel-
nými vášňami chodiť“.
Alebo by stálo za to, najmä 

dnes, keď sa v širokých vrstvách 
našej spoločnosti stretávame so 
stratou dôvery v súdy a v súdne 
procesy, spomenúť si na druhý 
článok prvého cyrilo-metodské-
ho civilného zákonníka, ktorý 
ustanovoval: „Neslobodno 
ani raz prijímať svedkov, ktorí 

boli kedy usvedčení, že luhajú, 
prestupujú zákon Boží, alebo 
hovädský život vedú“ (ZSL 2).
Ak v duchu cyrilo-metodské-

ho dedičstva sa takéto kritérium 
uplatňuje na svedkov, o čo viac 
by sa malo uplatňovať na ve-
rejných predstaviteľov, najmä 
na tých, ktorých si slobodne 
volíme a ktorých môžeme 
slobodne poslať aj preč zo scény 
verejného života, najmä ak boli 
– a to niekedy dokonca nielen 
raz, ale aj viac razy – verejne 
usvedčení, že luhajú.
V tejto chvíli už ale vidím, 

ako niekto zdvíha varovne prst 
i hlas: Pozor, čo to má byť, opäť 
sa nejaký cirkevný predstaviteľ 
ide miešať do politiky?!
Ale nie, len pokojne, toto nie 

je politika. Teda aspoň nie tak, 
ako ju chápeme v jej straníckom 
a inštitucionálnom rozmere. Je 
to len napĺňanie toho poslania, 
ktorého sa Cirkev ani jej pred-
stavitelia nemôžu zrieknuť, aby 
sa nespreneverili svojmu po-
slaniu. Aj dnes, tak ako to bolo 
v predchádzajúcich epochách, 
jej hlas zaznieva k reprezentan-
tom, vládcom a zákonodarcom 
civilných spoločenstiev. Spome-
dzi viacerých príkladov tohto 
hlasu môžeme citovať príhovor 
bl. Jána Pavla II. na zhromaž-
dení reprezentantov parla-
mentov z celého sveta, ktorí sa 
4. novembra 2000 zišli v Aule 
Pavla VI. vo Vatikáne. Repre-
zentantom zákonodarných zbo-
rov stoviek národov Ján Pavol 
II. vo svetle evanjelia a v mene 
najvyššej pravdy o človeku, 
ktorú možno spoznať cez Ježiša 
Krista, pripomenul ich morálnu 
povinnosť.
„Osobitne sa chcem obrátiť 

k tým z vás, ktorí máte mimo-
riadne dôležitú úlohu formo-
vať a schvaľovať zákony: je to 
úloha, ktorá približuje človeka 
k Bohu, najvyššiemu zákono-
darcovi, z jeho večného zákona 
totiž v konečnom dôsledku čer-
pá každý zákon svoju platnosť 
a zaväzujúcu silu. Toto sa má 
na mysli, keď vyhlasujeme, že 
žiaden pozitívny zákon nemôže 
protirečiť prirodzenému záko-
nu, pretože tento nie je ničím 

iným ako indikátorom primár-
nych a podstatných noriem 
upravujúcich morálny život, 
noriem vyjadrujúcich charakter, 
najhlbšie potreby a najvyššie 
hodnoty ľudskej osoby. ... To 
znamená, že zákony – nech by 
išlo o ktorúkoľvek oblasť, v kto-
rej zákonodarca zasahuje alebo 
do ktorej musí vstúpiť – musia 
vždy rešpektovať a podporovať 
ľudskú osobu v celej škále jej 
duchovných, materiálnych, 
osobných, rodinných a soci-
álnych potrieb. ... Kresťanská 
múdrosť, ktorá je charakteris-
tickou čnosťou kresťanského 
politika, mu ukáže spôsob, ako 
sa správať, aby sa na jednej stra-
ne nespreneveril hlasu svojho 
správne formovaného svedomia 
a na druhej strane, aby splnil 
svoju úlohu zákonodarcu.“
Pápež sa týmito slovami ob-

rátil na kresťanských politikov 
v ich dvojakom rozmere: ako 
na politikov zákonodarcov 
a ako na kresťanov. Jeho výzva 
k rešpektovaniu ľudskej osoby 
prekonáva zdanlivý konflikt či 
protirečenie, medzi touto ich 
dvojakou príslušnosťou, medzi 
dvoma pozíciami, ktoré bývajú 
niekedy prezentované ako ne-
zlučiteľné, táto výzva presahuje 
konfesionálny a čisto nábožen-
ský rozmer a dotýka sa najhlb-
ších záhybov bytia jednotlivca 
i spoločnosti.
Katolícka cirkev je presved-

čená, že keď sa moderné štáty 
v rámci svojej zdravo chápanej 
autonómie prostredníctvom 
vnútorných zákonov a pros-
tredníctvom medzinárodných 
dohôd a konkordátov snažia 
zabezpečiť pre svojich občanov 
popri iných prirodzených a ob-
čianskych právach aj slobodu 
svedomia a náboženstva, pri-
spievajú tak k uskutočňovaniu 
tých všeobecne prijímaných 
noriem, ktoré zabezpečujú 
usporiadanú slobodu a úctu 
voči ľudskej dôstojnosti kaž-
dého človeka. Pri tomto ich 
zákonodarnom úsilí nachádza-
jú v Katolíckej cirkvi spoľahlivé-
ho partnera a spolupracovníka 
v duchu zásady pacta clara, 
boni amici.
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Vzťah k vede a kultúre
Obaja solúnski bratia – bu-
dúci apoštoli Slovanov – boli 
osobnosťami, v ktorých dýchala 
klasická byzantská kresťanská 
kultúra. Predovšetkým sv. Cyril, 
nazývaný aj Filozof, bol jedným 
z popredných predstaviteľov 
kultúry svojej doby. Skutočnú 
vedu a ozajstnú múdrosť pre 
neho predstavovala filozofia, 
ktorú definoval ako „poznáva-
nie božských a ľudských vecí, 
nakoľko sa môže človek priblí-
žiť Bohu, (keďže filozofia) učí 
človeka, že svojimi skutkami 
sa má stať obrazom a podobou 
toho, ktorý ho stvoril“ (ŽK IV).
Ak dnes laický svet hovorí 

o neprekonateľnej priepasti 
medzi vierou a náboženstvom 
na jednej strane a rozumom či 
vedou na druhej strane, teda 
o akoby neprekonateľnom 
konflikte medzi fides a ratio, 
sv. Cyril práve naopak videl vo 
vede, predovšetkým v takom 
poznávaní, ktoré privádza dušu 
k múdrosti, uskutočňovanie 
Božieho plánu o človeku.
Solúnski bratia boli dedič-

mi antickej gréckej kultúry, 
ktorej pokračovateľkou bola 
stredoveká Byzancia. Ani ten 
najzaťatejší zástanca radikál-
neho laicizmu nemôže po-
prieť význam tohto antického 
dedičstva pre celú európsku, ba 
aj svetovú kultúru. Preto je pa-
radoxné, že sa dnes neraz chce 
popierať dôležitosť prostriedku, 
skrze ktorý sa nám dochovala 
táto kultúra, ktorá bola vložená 
do kolísky rodiacej sa modernej 
Európy, ako ju poznáme dnes. 
Bolo to totiž práve kresťanstvo, 
ktoré prenieslo najpozitívnejšie 
prvky duchovného dedičstva 
antiky do moderného európ-
skeho sveta a z grécko-rímske-
ho stredomorského prostredia 
ho transplantovalo do celého 
geopolitického priestoru, 
ktorý dnes nazývame Euró-
pou. Západoeurópsky svet, 
ktorý vznikol fúziou početných 
barbarských kmeňov, si vybral 
latinský jazyk, aby tak mohol 
čerpať z antickej múdrosti 
prefiltrovanej cez kláštorné 

skriptóriá a kapitulárne školy. 
V tomto kontexte sa idea Cyrila 
a Metoda vytvoriť nové písmo 
pre Slovanov a preložiť do ich 
reči Sväté písmo a liturgické 
formuláre mohla javiť ako pre-
vrat dovtedajšieho osvedčeného 
poriadku, ako nebezpečný 
vynález s nepredvídateľnými 
dôsledkami.
Obrana slovanského písma, 

jazyka a liturgie v Konštantí-
nopole, Benátkach i Ríme sa 
tak stala akýmsi manifestom, 
magnou chartou práva každého 
národa a každého jazyka chváliť 
Boha. Ako hovorí encyklika Sla-
vorum Apostoli (n. 21), „preklad 
posvätných kníh, ktorý urobili 
Cyril, Metod a ich žiaci, dodal 
kultúrnu schopnosť a dôstoj-
nosť jazyku staroslovienskej 
liturgie; ten potom bol za dlhé 
stáročia nielen jazykom cirkev-
ným, ale aj úradným a literár-
nym, ba dokonca hovorovým 
jazykom vzdelanejších tried vo 
väčšine slovanských národov, 
zvlášť u Slovanov východného 
obradu”.

Dialóg s islamom
Svätí Cyril a Metod však nie sú 
zaujímaví len pre ich prínos 
pre evanjelizáciu Slovanov. Ešte 
pred príchodom k našim pred-
kom sa stali protagonistami 
aj kultúrno-politického stretu 
s islamským svetom. Ich skú-
senosť je zaujímavá už aj preto, 
lebo problém kultúrnej, poli-
tickej a duchovnej schopnosti 
(alebo, žiaľ, skôr neschop-
nosti) odpovedať adekvátnym 
spôsobom na expanziu islamu, 
na jeho demografické, politic-
ké a kultúrne výzvy je jednou 
z naliehavých otázok, ktoré 
stoja pred dnešnou Európou. 
Možno na Slovensku si tento 
fenomén ešte dostatočne neu-
vedomujeme, ale je len otázkou 
času, kedy s ním budeme aj my 
nástojčivo konfrontovaní.
Byzantská ríša, občanmi 

ktorej boli sv. Cyril a Metod, 
po stáročia čelila podobným 
problémom – nakoniec v tomto 
súperení podľahla a bola vyma-
zaná z mapy sveta. Životopisný 

spis Život Konštantína nám 
dosvedčuje, že sv. Cyril počas 
svojej misie k Arabom nevstú-
pil na pôdu politickej polemiky, 
ale prenášal diskusiu do oblasti 
morálky a teológie, dokazujúc 
morálnu, duchovnú a dok-
trinálnu prevahu Kristovho 
zákona. Dnešný tzv. západný 
svet sa pokúša demokratizo-
vať viaceré tradične islamské 
krajiny exportom demokracie 
na krídlach stíhačiek a za zvuku 
bômb, dokazujúc však takto iba 
svoju vojenskú prevahu, ale už 
sa neodváži ponúknuť ako pra-
meň obrody pre všetky národy 
a kultúry kresťanský pohľad 
na človeka a jeho dôstojnosť.
Sv. Cyril pri svojej misii me-

dzi Arabmi takúto obavu nemal 
a z jeho slov, zaznamenaných 
životopiscom, môžeme cítiť 
ideu univerzalizmu a búrania 
bariér v mene spolupatričnosti 
do rodiny Božích detí, ktorí 
skrze Krista v Svätom Duchu 
vzdávajú skutočný kult Bohu 
Otcovi. Tento univerzalizmus 
vychádza z Kristovho posolstva, 
a preto prekonáva rozličnosť 
jazykov, rás, národov a politic-
kých zoskupení.

Ekumenický rozmer
Osobitnú pozornosť by si 
zasluhoval ekumenický rozmer 
diela sv. Cyrila a Metoda. Títo 
synovia konštantínopolskej 
cirkvi boli vo svojom živote, vo 
svojej misii aj vo svojom oslá-
vení spojení s rímskou cirkvou, 
a pritom sú považovaní za vzor 
života a apoštolátu aj v pravo-
slávnych cirkvách. Ako šíritelia 
Božieho slova, ako jeho prekla-
datelia do ľudových jazykov sú 
cenení aj v cirkevných spolo-
čenstvách, ktoré sa zrodili z re-
formy, pretože svojím dielom 
anticipovali jej charakteristické 
pozitívne znaky. V najhlbšom 
zmysle slova sú teda svätcami, 
v ktorých sa prejavuje katolicita 
Cirkvi. Tento katolícky rozmer 
Cirkvi sa prejavuje v aktívnej 
spoluzodpovednosti a veľko-
dušnej spolupráci všetkých 
v prospech všeobecného dobra. 
(Cf. Slavorum Apostoli 19)

Otvorenosť voči iným 
národom
Misia sv. Cyrila a Metoda sa 
odohrávala v búrlivom období 
druhej polovice 9. storočia. 
Historické obdobie, v ktorom 
žili sv. Cyril a Metod, je charak-
terizované prienikom nových 
národov na európsku politickú 
a spoločenskú scénu.
Veľké ríše – východorímska 

s centrom v Konštantínopole 
a západná Franská ríša Karola 
Veľkého s obavami pozorova-
li na svojich hraniciach rast 
nových, mladých politických 
celkov túžiacich presadiť sa 
na širšej politickej scéne. Prvá 
reakcia veľmocí bola poznačená 
nedôverou, strachom a neskôr 
túžbou po ovládnutí. Vojenské 
ovládnutie však vôbec nebolo 
jednoduché. Preto sa Západ 
utiekal k politike kultúrneho 
ovládnutia, ktoré je najlepším 
prostriedkom na pacifikáciu 
a spoločensko-politickú oku-
páciu.
Mladé národy však chápali 

nevyhnutnosť konfrontácie 
s predchádzajúcimi politický-
mi jednotkami, a preto hľa-
dali také spôsoby spolužitia, 
ktoré by im dovolili zachovať 
si vlastnú kultúrnu a politickú 
autonómiu.
V tomto kontexte pracujú sv. 

Cyril a Metod s evanjeliovou 
priezračnosťou, unikajúc z poli-
tických zápletiek a straníckych 
rozbrojov. Nikdy sa nemienili 
stať politickou hračkou moc-
ných tohto sveta. Ich spôsob 
evanjelizácie nazývame dnes 
inkulturáciou. V duchovnom 
zmysle je to vlastne zaštepenie 
nového ušľachtilého výhonku 
do divokého stromu – výsled-
kom sú plody, ktoré spájajú 
najlepšie charakteristiky oboch. 
Vo vízii sv. Cyrila a Metoda mali 
slovanské národy plné právo 
zaradiť sa medzi vtedajšie kul-
túrne národy Európy, ba mali 
to urobiť tak, aby si zachovali 
vlastnú tvár a charakter.
Pred viac ako 1150 rokmi 

malo knieža Rastislav veľkú 
národnú politickú a duchovnú 
víziu: držať sa kresťanského 
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zákona, vychovávať a vzdelávať 
svoj ľud, zabezpečiť mu takú 
samostatnosť, ktorá by bola 
vzorom aj pre iné národy.
Dnes stoja pred našou 

spoločnosťou otvorené otázky: 
Aké kritériá a hodnoty budeme 
uplatňovať pri našom zaraďo-
vaní sa do stále viac globali-
zujúceho sa sveta? Aké bude 
miesto našej vlasti na medzi-
národnom fóre? Zachováme si 
vlastnú tvár a charakter alebo 
sa necháme zmiesť zo scény 
pod tlakom ekonomických 
výhod či hrozieb, ktoré k nám 
prichádzajú z nadnárodných 
fór a vyžadujú, aby sme si ne-
chali postupne, krok za krokom 
odkrajovať z našej politickej, 
kultúrnej a duchovnej samo-
statnosti?

Podobná otázka sa otvára 
osobitným spôsobom aj pred 
Cirkvou, jej hierarchiou a inšti-
túciami. Akým spôsobom usku-
točňujeme novú evanjelizáciu, 
akú víziu máme pre rozvoj 
inkulturácie Kristovho evanjelia 
v meniacom sa svete?
Rastislavov projekt v našich 

dejinách stroskotal. Rozbil 
sa na ľudskej zlobe a závisti. 
Rastislava zradil jeho vlastný 
synovec Svätopluk. Najprv 
ho zapredal Frankom, potom 
zradil aj tých a dal sa na cestu 
vojenskej expanzie. Svätoplu-
kom uprednostňovaný biskup 
Viching, prvý nitriansky bis-
kup, najprv sv. Metodovi kládol 
všemožné prekážky a po jeho 
smrti vyhnal jeho žiakov z ríše. 
Expanzia, vierolomnosť, závisť 
a hrubosť načas zvíťazili, ale 
v skutočnosti priviedli k pádu 
aj svojich strojcov. Na štátnické 
a duchovné ideály Rastislava 
sme skoro zabudli a postavili 
sme si na piedestál – obrazne 
i doslovne – vierolomného, 
ľahtikárskeho a expanzívneho 
Svätopluka, ktorého vnímame 
ako národného hrdinu a krá-
ľa starých Slovákov. O jeho 
priateľovi Vichingovi radšej 
veľa nehovoríme, aby sme si 
nemuseli rozpačito vysvetľovať, 
čo sme na Slovensku urobili 
s byzantskou časťou cyrilo-me-
todského dedičstva.

A predsa, napriek tomu 
všetkému bol vklad sv. Cyrila 
a Metoda do našich dejín taký 
silný, že prekonal a prekonáva 
všetky tieto nepriazne ľudí, 
osudu i histórie a je tu prítom-
ný dodnes. Ba nielen u nás a pre 
nás. Svätí Cyril a Metod sú dnes 
uznávaní dokonca ako spolu-
patróni Európy.
Popri mnohých identifikač-

ných prvkoch, ktoré vypĺňame 
pravidelne v dotazníkoch, sa 
väčšina obyvateľov Slovenska 
ešte aj dnes definuje týmito 
základnými identifikačnými 
údajmi: Som veriaci, som kato-
lík, som Slovák... a táto zdan-
livo samozrejmá informácia je 
v skutočnosti prekvapujúca. 
Nezainteresovaný pozorovateľ 
by si mohol položiť otázku: 
Ako je možné, že po desaťro-
čiach liberalizmu, po desaťro-
čiach oficiálne propagovaného 
ateizmu, po ďalších desaťro-
čiach lákavého materializmu 
sa napriek všetkému ešte stále 
väčšina ľudí na Slovensku pova-
žuje za veriacich?
Ako je možné, že napriek 

rozdeleniam Cirkvi, ktoré 
v priebehu stáročí narušili jej 
jednotu na Východe i na Zápa-
de, napriek tomu, že aj v deji-
nách Slovenska boli obdobia, 
keď sa veľká časť jeho obyva-
teľov ocitla mimo viditeľného 
spoločenstva Katolíckej cirkvi – 
či už ako výsledok vlastnej voľ-
by, či vnútornej krízy Katolíckej 
cirkvi, alebo ako výsledok zá-
sahov štátnej moci – aj napriek 
všetkým týmto komplikovaným 
súvislostiam sa ešte aj dnes 
väčšina obyvateľov Slovenska 
považuje za katolíkov? A to 
aj napriek tomu, že nie vždy 
žije podľa všetkých predpisov 
a prikázaní svojej viery.
Ako je možné, že hoci sme 

počas stáročí, ba viac ako tisíc-
ročie nemali vlastný štát, v kto-
rom by bolo možno rozvíjať 
pocit národnej identity, napriek 
tomu, že celé desaťročia sme 
boli vystavení cielenému odná-
rodňovaniu či silenej interna-
cionalizácii, napriek tomu dnes 
existujeme ako národné spo-
ločenstvo s vlastným jazykom 

a národným, a dnes dokonca už 
aj štátnym povedomím?
Odpovede na tieto otázky 

môžeme hľadať v rôznych 
rovinách – v oblasti politickej 
a geopolitickej, v oblasti etno-
grafickej a v neposlednej miere 
v rovine duchovnej. Napriek 
nesmiernej zložitosti tejto 
otázky si dovolím predpokla-
dať, že akýmsi zjednodušeným 
sumárom by bola odpoveď: 
Je to preto, lebo na začiatku 
našich náboženských, kultúr-
nych a národných dejín stáli 
osoby ako sv. Cyril a Metod, 
ktorí do duchovného genetic-
kého kódu tohto spoločenstva 
vložili vieru v trojjediného 
Boha, naviazali ho na Pet-
rov stolec ako viditeľný znak 
jednoty Kristovej Cirkvi a keďže 
vytrvalo ohlasovali právo 
každého národa chváliť Pána vo 
svojom vlastnom jazyku, dali 
nášmu spoločenstvu aj identi-
fikačný prvok vedúci ho k idei 
národnej svojbytnosti a k túžbe 
po nej, k túžbe po duchovnej, 
kultúrnej i politickej slobode 
a nezávislosti.
Pred časom som mal mož-

nosť zúčastniť sa v jednom 
talianskom chráme na odhalení 
nových vitráží zobrazujúcich sv. 
Cyrila a Metoda. Ozrejmil som 
si pritom niekoľko skutočností. 
Čo je to vlastne vitráž? Prvá 
spontánna a jednoduchá odpo-
veď by bola: je to obdivuhodné 
umelecké a technické dielo, 
ktoré dovoľuje svetlu slnka 
preniknúť do vnútra budovy. 
Prenikajúce svetlo oživuje farby, 
osvetľuje vnútorný priestor, 
dáva mu život, mení ho.
Kristus o sebe hovorí: „Ja 

som svetlo sveta.“ A byzantská 
veľkopôstna liturgia nám zasa 
pripomína, že „svetlo Pánovo 
osvecuje celý svet“.

Kristus osvecuje svoju Cirkev. 
Na vitrážach figúry svätcov 
dovoľujú svetlu prenikať 
dovnútra, zaplavujú chrám 
svetlom. Svetlo oživuje postavy 
svätých a farebné figúry svätcov 
nám dovoľujú, aby sme „videli 
svetlo“. Naše oči nie sú schopné 
pozerať sa priamo do slnka, 
ale keď sa pozeráme na vitráž, 

vidíme postavy a vnímame 
svetlo bez toho, aby sme mohli 
oddeliť jedno od druhého.
Podobne môžeme chápať 

životy svätých v dejinách Cirkvi 
a národov. Prostredníctvom 
ich životov, cez ich príklad 
vnímame Kristovo svetlo. Je to 
Kristus, ktorý osvecuje svoju 
Cirkev svojím svetlom, ale koná 
tak skrze životy svätých, ktorí 
sú svedkami a nositeľmi svetla.  
Svetlo však preniká cez vitrá-
že v oboch smeroch. Cez ne 
osvecuje slnko vnútro chrámu. 
V noci, keď je svet ponorený 
do tmy, zasa zvnútra osvetle-
ného chrámu cez vitráže, cez 
figúry svätcov preniká svetlo 
navonok. Aj tí, ktorí stoja mimo 
osvetleného chrámu, ktorí sú 
takpovediac vo vonkajšej tme, 
môžu cez tieto žiariace postavy 
zachytiť niečo zo svetla vyžaru-
júceho z Božieho domu.
Toto si uvedomujem aj pri 

dnešnej oslave svätého Cyrila 
a Metoda. V Pochvale Cyrilovi 
Filozofovi, ktorú zložil jeho 
učeník sv. Klement, čítame:
„Hľa, zasvitla nám, mi-

lovníci Krista, svetložiarna 
pamäť preblaženého otca 
nášho Cyrila, nového apoštola 
a učiteľa všetkých krajín, ktorý 
pobožnosťou a krásou zasvietil 
na zemi ako slnce, osvecujúc 
celý svet lúčmi trojosobné-
ho božstva. ... Žehnám tvoju 
presvetlú tvár ožiarenú Svätým 
Duchom, ktorou zasvitlo mojej 
tvári svetlo Božieho poznania 
a vykorenila sa lesť mnohobož-
stva. Žehnám tvoje zlatožiarne 
oči, ktorými bola odňatá naša 
nerozumná slepota a zasvitlo 
svetlo poznania Božieho“.

Svätí Cyril a Metod, ďaku-
jeme vám za to, že ste nám 
sprostredkovali svetlo!
Dedičstvo otcov zachovaj 

nám, Pane! n

Cyril Vasiľ, sekretár Kongre-
gácie pre východné cirkvi
(Homília z národnej púte, 

ktorá sa konala na sviatok sv. 
Cyrila a Metoda 5. júla 2011 

v Nitre.) 
snímka: TK KBS/Ján Macák
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„Filozofia sa začína tam, kde sa človek začína diviť, čudovať. Tento 
obdiv môže rásť v úžase, až vo vytrženie a tým sa už približuje k ná-
boženskému zážitku. Náboženská filozofia nám hovorí, že údiv je 
jedným zo základných zážitkov náboženského života. Údivom preja-
vujeme a postrehujeme, že sme pocítili, vytušili prítomnosť niekoho 
iného. Údiv nás privádza k Bohu.“ 

(E. Krapka SJ: Zasvätenie do filozofie)

Jeden z najúžasnejších 
pohľadov, v ktorom cítime 
veľkosť a múdrosť Božieho 

majestátu, je pohľad na nočnú 
oblohu posiatu nespočetným 
množstvom žiariacich hviezd, 
cez ktorú nocou prechádza 
mesiac v splne a cez deň slnko 
so svojimi teplými a životodar-
nými lúčmi svetla. 
Celý tento nepredstavi-

teľne veľký komplex galaxií 
a megagalaxií s miliardami 
hviezd predstavuje úžasne 
dokonalý vesmírny systém, 
ktorého ešte aj grécky názov 
(kozmos) znamená poriadok. 
Museli by sme byť blázni, 
aby sme pripustili samovznik 
a samousporiadanie vesmíru 
do takej úžasnej harmónie 
a dokonalosti. Iba absolútna 
inteligencia Stvoriteľa mohla 
dať vznik takémuto kolosál-
nemu vesmíru.

No nielen makrokozmos je 
svedkom úžasnej stvoriteľskej 
dokonalosti a harmónie, ale 
aj pohľad do jadra samotnej 
hmoty, kde nemôžeme nežas-
núť nad dokonalou štruktúrou 
atómu každého jedného prv-
ku, z ktorého sa celý hmotný 
svet skladá. Jadro atómu 
tvorené kladnými a neutrál-
nymi časticami je obklopené 
na presných dráhach – orbi-
toch presnými množstvami 
záporných častíc – elektrónov.
Šťastní sú vedci, ktorí sa 

pomocou dokonalých techník 
– teleskopov či mikroskopov 
môžu zahľadieť do diaľok 
makrokozmu alebo do mikro-
skopických hĺbok jadra hmoty 
a vedia zo stále nových a no-
vých objavov žasnúť nad Bo-
žou inteligenciou a odovzdať 
o tom aspoň časť informácií 
pre laický svet.

O čo ľahšie máme možnosť 
žasnúť nad tým, čo sme schopní 
priamo sledovať vlastnými oča-
mi v okolitej prírode našej mod-
rej planéty. Aj tu je dokonalý 
poriadok a harmónia v celom 
stvorenstve, v jeho pyramidálne 
usporiadanom potravinovom 
reťazci, kde všetko má svoje 
presné miesto, svoj význam, 
a to nielen pre svoj vlastný 
život, ale pre život prírody ako 
celku v jednotlivých ekosysté-
moch. Máme možnosť žasnúť 
nad jedinečnou schopnosťou 
zelených rastlín pomocou lis-
tovej zelene a slnečnej energie 
z  anorganických látok vyrobiť 
látky organické potrebné na ži-
vot bylinožravých živočíchov. 
Máme možnosť žasnúť nad 
pestrosťou druhov rastlín, nad 
krásou, vôňou a dokonalosťou 
ich kvetov a plodov. Máme 
možnosť žasnúť nad orientač-

nou a migračnou schopnosťou 
vtákov, rýb i cicavcov, nad 
schopnosťou robiť správny 
výber koristi u mäsožravých 
druhov. Máme možnosť žasnúť 
nad radarovými systémami 
pri orientácii netopierov alebo 
hlbinných druhov rýb v úplnej 
tme. Máme možnosť žasnúť 
nad umeleckými hniezdami 
vtákov a ich starostlivosťou 
o svoje mláďatá. A tak by sme 
mohli vyratúvať nespočetné prí-
pady v živote celého stvorenstva 
na Zemi, ktoré nás privádzajú 
stále bližšie k Bohu ako skutoč-
nému pôvodcovi všetkého. A to 
nás privádza do úžasu.
Veľký úžas nad stvorenstvom 

vyjadruje aj 104. (103.) žalm, 
ktorý sa aj začína, aj končí dob-
rorečením Pánovi. Je to výzva aj 
pre nás: pokračovať v dnešnej 
dobe dobrorečením a velebením 
Pána spolu so stvorenstvom, 
ako nám to zanechal prorok 
Daniel (3, 57 – 88).
Bez oslavy Boha Stvoriteľa je 

ťažko prísť do úžasu nad jeho 
stvorenstvom, bez ktorého ani 
my na tejto zemi nemôžeme 
existovať. n

Jozef Voskár
ilustračná montáž:  

Juraj Gradoš

To je úžasné
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Posolstvo kniežaťa 
Rastislava
V diele Život Konštantína-Cyrila autor zaznamenáva dôležitú udalosť príchodu vyslancov 
kniežaťa Rastislava a jeho posolstva v roku 862 do Carihradu: „Keď sa Filozof (Konštantín) 
radoval v Bohu, opäť druhá udalosť sa prihodila, čo mu priniesla starosť nie menšiu od pre-
došlých. Lebo Rastislav, knieža moravské, Bohom povzbudený, radu učinil s kniežatami svo-
jimi a s Moravanmi, a poslal posolstvo k cisárovi Michalovi, hovoriac: ,Keďže ľud náš od po-
hanstva sa odvrhol a kresťanského zákona sa drží, učiteľa nemáme takého, ktorý by nám 
v našom jazyku pravú vieru vysvetlil, aby sa aj iné krajiny, to vidiac, pripodobnili nám. Tak 
pošli nám, vladáru, biskupa a učiteľa takého, lebo od vás na všetky strany vždy dobrý zákon 
vychádza‘“ (ŽK XIV).

Rastislav panoval v rokoch 
846 – 870 a počas celej 
svojej vlády sa usiloval 

o dosiahnutie nezávislosti 
od svojho veľkého suseda − 
Franskej ríše, ktorej v tom 
čase vládol Ľudovít Nemec 
(843 – 876). Rastislavov príbeh 
je ozajstnou drámou. Vládu 
nad Moravou (ako historické 
pramene nazývali územie Slo-
venska a moravského Slovácka) 
získal na úkor svojho strýka 
Mojmíra I., ktorého Ľudovít 
Nemec odstránil a na jeho 
miesto ustanovil Rastislava. Ten 
sa však už v roku 855 vymanil 
spod jeho nadvlády a až do roku 
870 sa usiloval o upevnenie 
spoločensko-náboženskej ne-
závislosti. Napokon osobný boj 
prehral po zrade svojho synovca 
Svätopluka, ktorý ho vydal 
Ľudovítovi Nemcovi a sám sa 
s jeho výdatnou pomocou ujal 
vlády. Rastislav bol odvlečený 
do Nemecka, kde mu vylúpili 
oči a uvrhli do žalára.
Pätnásť rokov vlády Rastislava 

bolo v histórii len zrnkom času, 
ale pre našich predkov zname-
nalo značný duchovno-kultúrny 
skok. Rastislav svojimi krok-
mi na svetovej scéne spustil 
grandiózny rozvoj kresťanstva 
medzi Slovanmi.
Knieža Rastislav v roku 861 

vyslal posolstvo k pápežovi 
Mikulášovi I. s podobným 
obsahom ako o rok neskôr 

k byzantskému 
cisárovi Michalovi 
III. Územie Moravy 
patrilo do jurisdikcie 
rímskeho patriar-
chu – pápeža, ktorý 
však nechcel vyvolať 
odpor zo strany Ne-
meckej ríše, a preto 
dal poslom vyhýbavú 
odpoveď. Rastislav 
však nemohol čakať 
na priaznivejšie 
pomery. Ľudovít 
Nemec sa snažil 
na svoju stranu zís-
kať Bulharov – vtedy 
susedov Rastislava, 
aby ho napadli 
z východu. Knieža 
sa preto v roku 862 
obrátilo s posol-
stvom na byzantské-
ho cisára Michala 
III., v ktorom videlo 
vhodného spojenca. To sa 
mu napokon vyplatilo, keďže 
byzantské vojsko v súčinnosti 
s moravským napadlo v roku 
864 Bulharsko, a tak aspoň 
načas zmarilo plány Ľudovíta 
Nemca.
Ale tým najvážnejším roz-

merom Rastislavovho posol-
stva bola žiadosť o biskupa 
a učiteľa, ako aj o občiansky 
zákonník. Obidve požiadavky 
mali ďalekosiahly význam. 
Od roku 855 sa vymanil spod 
nadvlády Nemcov, ale mal oba-

vu, že cirkevná závislosť jeho 
krajiny od nemeckej cirkevnej 
hierarchie zmarí jeho snahy, 
a preto chcel vlastnú hierarchiu 
nezávislú od nemeckej. Ten istý 
cieľ obsahovala aj žiadosť o zá-
konník, keďže Rastislav chcel 
upevniť svoju nezávislosť aj 
zavedením zákonov odlišných 
od nemeckých a byzantský zá-
konník mu poskytoval kvalitné 
pravidlá pre život vysokorozvi-
nutej spoločnosti.
Cisár Michal III. dal Rasti-

slavovi kladnú odpoveď, ktorá 

na naše územie 
priviedla misiu 
solúnskych bratov 
sv. Cyrila a Metoda. 
Tí na Veľkú Mora-
vu priniesli okrem 
evanjelia a liturgie 
v slovanskej reči aj 
byzantský zákonník 
Nomokanon, ktorý 
neskôr preložili 
do staroslovienčiny 
ako Zakon sudnyj 
ľudem.
Prezieravé knieža 

svojou vládou 
vytvorilo podmienky 
na hlbšie zakorene-
nie kresťanstva, a to 
nielen medzi jeho 
ľudom, ale aj medzi 
ostatnými slovan-
skými národmi. 
Vlastne sa naplnili 
slová nášho Pána 

Ježiša Krista v evanjeliu, keď 
hovorí o tom, aby sme boli kva-
som, ktorý prekvasí celé cesto. 
Tak aj Rastislav svojou túžbou 
po slobode umožnil ohrom-
nú evanjelizáciu slovanských 
národov a rozšírenie Božieho 
kráľovstva v srdciach Slovanov, 
ktorí ešte žili v tieni modlár-
stva. n

Peter Borza
ilustračná snímka:  
Knieža Rastislav  

(autor: Mikuláš Klimčák)
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za Konštantína
V prvom desaťročí 4. stor. prežívala kresťanská cirkev ťažké skúšky, 
keď cisár Dioklecián rozpútal proti nej v snahe udržať nielen hospo-
dársku, ale aj ideovú jednotu ríše kruté prenasledovanie, pri ktorom 
boli popravení nielen mnohí biskupi či kňazi, ale aj mnohí z radov 
tých, ktorí sa verejne hlásili ku kresťanstvu. Taktiež boli pálené knihy 
Svätého písma a ničené bohoslužobné predmety.
Prevrat
Zmena nastáva za vlády cisára 
Konštantína, ktorý Milánskym 
ediktom z r. 313 dáva Cirkvi 
slobodu, čím sa z cirkvi pre-
nasledovanej a skrývajúcej sa 
v podzemí katakomb stáva cir-
kev slobodná a oficiálne uznaná 
a akceptovaná aj ríšou.
Ako uvádza historik J. Lassus, 

sotva si možno uvedomiť hĺbku 
prevratu, ku ktorému došlo 
v rímskom svete po víťazstve 
kresťanstva. Spoločenská vrstva 
„veľkých“, ktorí sa odteraz obrá-
tili ku kresťanstvu, ho zmenila 
a vtlačila mu nové zafarbenie, 
ktoré našlo ohlas vo všetkých 
oblastiach cirkevného umenia, 
tak v zmáhajúcom sa chrámo-
vom staviteľstve, ako aj umelec-
kej výzdobe.
Po Milánskom edikte sa 

presadilo budovanie rozsiah-
lejších chrámov, ktoré bolo 
odpoveďou na rýchly rast počtu 
kresťanov spôsobený zastave-

ním prenasledovania a túžbu 
dať novým sakrálnym miestam 
reprezentatívny charakter. Vďa-
ka cisárskemu domu a najmä 
cisárovej matke sv. Helene bolo 
kresťanstvo predstaviteľmi ríše 
chránené a čoskoro aj mocní 
ríše nasledovali tento príklad. 
Aj oni zakladali nové a počet-
né chrámy. Cisár Konštantín 
Veľký so svojou matkou sv. 
Helenou, ktorá od roku 326 
bývala v Jeruzaleme, budoval 
početné chrámy v Jeruzaleme, 
Betleheme, Antiochii a Týre, 
ale aj v starom Ríme ako napr. 
Lateránsku bazilika, katedrál-
ny chrám rímskeho biskupa, 
či Chrám Jeruzalemského sv. 
Kríža (Santa Croce in Geru-
salemme) nachádzajúci sa 
v jeho blízkosti. V Ríme hľadali 
na troch miestach stopy sv. 
Petra a Pavla. Výsledkom bola 
bazilika na mieste nazvanom 
Ad catacumbas, dnes zasvätená 
sv. Šebastiánovi, ktorá si za-

chovala stopy lokálneho kultu 
oboch apoštolov, sústredeného 
okolo miesta, na ktorom bol v 3. 
stor. pravdepodobne hrobový 
výklenok. Na Vatikánskom 
vŕšku postavili po rozsiahlych 
terénnych úpravách veľkú bazi-
liku okolo jedného pamätníka, 
v ktorom práve identifikovali 
prestol sv. Petra. Podobným 
spôsobom bola vybudovaná aj 
Bazilika sv. Pavla za hradbami 
(San Paolo Fuori le Mura). 
Nemôžeme, samozrejme, obísť 
Jeruzalem a miesta späté so 
životom Ježiša Krista, kde sa 
najmä pričinením cisárovnej sv. 
Heleny začalo s archeologický-
mi vykopávkami a s rozsiahlou 
výstavbou bazilík. Primár-
nym cieľom sv. Heleny bolo 
na počiatku nájsť Kristov hrob 
a vybudovať nad ním pamätník. 
Cisár Konštantín súhlasil a roz-
hodol, aby sa na mieste Božieho 
hrobu postavil Chrám vzkrie-
senia (Anastasis) a neďaleko 
od neho aj Bazilika svedectva 
(Martýrion). V Betleheme pát-
rali po jaskyni narodenia, ktorú 
identifikovali v jednom lome, 
kde po patričných zemných 
úpravách nad jaskyňou vybudo-
vali oktogón (osemuholníkový 
architektonický útvar), v kto-
rého strede bol otvor (oculus), 
prostredníctvom ktorého mohli 
pútnici nazrieť do vnútra jasky-
ne. K oktogónu pripojili neskôr 
priestrannú baziliku, ktorá sa 
zachovala dodnes. Na vrchole 
Olivovej hory, mieste Kristovho 
nanebovstúpenia, vybudovali 

chrám okolo skaly s odtlač-
kom jeho nôh. Aj na ďalších 
miestach Palestíny boli vybu-
dované chrámy. Aj v Antiochii, 
hlavnom meste Sýrie, sa taktiež 
pričinením Konštantína našlo 
v monumentálnom centre 
mesta vhodné miesto na vybu-
dovanie oktogonálnej baziliky 
v blízkosti cisárskeho paláca 
z čias Diokleciána.
Nemalý vplyv na tento roz-

kvet cirkevného umenia, zvlášť 
staviteľstva, má aj vznik cisá-
rovho mesta Konštantínopol, 
v ktorého centre boli založené 
a vybudované až tri chrámy: 
Chrám sv. apoštolov, Chrám 
Božej múdrosti (Hagia Sofia) 
a Chrám Božieho pokoja (Hagia 
Eiréné). Toto mesto, ktoré sa 
stáva novým hlavným mestom 
Rímskej ríše, nazývané tiež 
aj druhým Rímom, založené 
samotným cisárom v roku 330 
na mieste niekdajšieho starého 
gréckeho mesta na Bospore 
Byzantiónu, sa stáva centrom, 
z ktorého postupne stále 
mocnejšie prúdi tento kultúrny 
vplyv do celého vtedajšieho 
sveta. Byzantská ríša jestvujúca 
tisíc rokov (do pádu Carihradu/
Konštantínopola v roku 1453) 
sa stala ochrankyňou kresťan-
skej ortodoxie. Tu sa vytvoril 
byzantský štýl, ktorý sa stal 
charakteristickým pre všetkých 
východných kresťanov.

Prvé svätyne, baziliky
Architekti ríše si museli vybrať 
medzi rímskymi vzormi taký 
typ budovy, ktorý by bol čo 
najlepšie prispôsobený kresťan-
skému kultu. Nebolo možno 
prevziať formu pohanského 
chrámu a prispôsobiť ju novým 
podmienkam. Budova určená 
kresťanskému kultu musela slú-

Stavby chrámov
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žiť ako miesto zhromažďovania 
obce veriacich zúčastňujúcich 
sa na liturgických obradoch. 
A práve týmto potrebám 
kresťanov najlepšie vyhovoval 
architektonický typ antickej ba-
ziliky – dlhá budova, podpera-
mi často rozdelená na niekoľko 
lodí, mala niekoľko oddelených 
priestorov – apsidy, bočné lode, 
átriá. Takéto typy budov sa 
často využívali pre potreby ve-
rejnosti ako súdny dvor, banka, 
obchodné centrum – tržnica či 
zastrešené námestie, v ktorých 
veľký priestor umožňoval prí-
tomnosť veľkého počtu ľudí.
Chrámy v štýle baziliky mali 

v pôdoryse tvar obdĺžnika. 
Vnútorný priestor bol zväčša 
rozdelený na tri lode, zriedka 
aj na päť, a to dvoma, resp. 
štyrmi radmi stĺpov. Centrálna 
loď bola na východnej strane 
zakončená polkruhovitým 
výklenkom (apsidou), ktorá 
slúžila ako oltárny priestor 
(presbytérium). Na porovnanie 
− v „necirkevných bazilikách“, 
t.j. v budovách na verejné účely, 
zvykol byť na tomto mieste 
rímsky tribunál alebo dozor nad 
tržnicou. Strecha baziliky ne-
mala kopulu, ale klesala rovno 
na dve protiľahlé strany (tzv. 
sedlová strecha).
Treba dodať, že bazilika 

sa nestala hneď chrámom 
v dnešnom zmysle slova, 
keďže prvokresťanské obce 
do obdobia Konštantína dlho 
používali domy, v ktorých bolo 

viac rozličných miestností. 
Bazilika nahradzovala najprv 
iba miestnosť na zhromažďo-
vanie a obyčajne ju obklopovalo 
ešte niekoľko ďalších budov, 
usporiadaných okolo štvorcové-
ho dvora. K miestnostiam, ktoré 
slúžili na rozmanité potreby 
cirkevného života a života 
kňazstva, patrili baptisterium, 
katechumeneum (miestnosť, 
v ktorej vyučovali osoby, ktoré 
mali prijať tajomstvo krstu), 
kaplnka mučeníkov, pohrebná 
kaplnka a ďalej miestnosti, 
ktoré sa používali ako školské 
siene i ako úradovne či miest-
nosti, kde bývali biskup, kňazi 
a hostia.
Kresťanské baziliky sa v 4. – 

5. stor. vo svojich stavebných 
dispozíciách i vo výtvarnej 
výzdobe navzájom tak líšia, 
že kresťanské umenie každej 
provincie by si zaslúžilo osobit-
nú štúdiu. Je však pravdou, že 
takýto bazilikový typ vo svojich 
základných rysoch, sformovaný 
dlhým vývojom, sa stal zákla-
dom pre ďalší architektonický 
vývoj kresťanských chrámov 
a jestvuje vlastne až dodnes.

Rotundy
Pohanské svätyne, ktoré mali 
väčšinou kruhový pôdorys, tzv. 
rotundy, sa z pohľadu vývoja 
kresťanského chrámu stali 
nepodstatnými, pretože tento 
stavebný sloh nebol vhodný pre 
potreby veľkého zhromaždenia, 

a preto bol používaný iba pre 
malé provinčné chrámy, krstné 
kaplnky či chrámy nad hrobmi 
mučeníkov.

Byzantská kupolová 
architektúra
Už v predkresťanskej architek-
túre jestvovali stavby (kúpele 
či mauzóleá) na krížovom 
pôdoryse, no nikomu nezišlo 
na um pripisovať im symbolický 
význam. Až na konci 4. stor. 
upozorňovali biskupi na tento 
symbol. Popredným z nich bol 
sv. Ambróz Milánsky: „Forma 
Crucis templum est. Chrám má 
podobu kríža a je 
tiež jeho znamením“. 
Toto myslenie zod-
povedalo vnútorné-
mu cíteniu kresťa-
nov. Bazilika zostala, 
ale spojená do kríža. 
Štvorec – stred 
chrámu, kde sa kríž 
spája, bude prikrytý 
kupolou nad centrál-
nym bodom chrámu. 
A tak vzniká v 5. – 6. 
stor. nový staveb-
ný chrámový štýl 
(byzantská kupolová 
architektúra), ktorý 
sa stal charakteristic-
kým pre kresťanský 
Východ. Najlepším 
príkladom tohto 
nového byzantského 
štýlu a jeho vrchol-
ným dielom je chrám 

Hagia Sofia v Konštantínopole, 
ktorý dal vybudovať cisár Justi-
nián v rokoch 532 – 537. Z iných 
významných chrámov je vhod-
né spomenúť Chrám sv. Vitala 
v Ravene z rokov 534 – 547.
Dá sa povedať, že už prví ar-

chitekti, ktorí sa podujali riešiť 
problémy spojené so stavbou 
kresťanského chrámu (1. pol. 
4. stor.), vybrali, resp. vytvorili 
definitívne architektonické 
formy, alebo aspoň pripravili ich 
jednotlivé prvky, ako je bazilika, 
rotunda či bazilika s priečnou 
loďou. Typ Chrámu Kristov-
ho vzkriesenia či sv. Petra sa 
často opakoval jednak preto, 
že oba chrámy sa tešili veľkej 
úcte a taktiež aj pre umeleckú 
kvalitu ich architektonického 
riešenia. V dejinách sa obe stav-
by stali vzorom. Predpokladá 
sa, že samotný cisár Konštantín 
nehral veľkú úlohu pri výbere 
typov, bol však prvý, čo zadával 
objednávky, poveroval umelcov 
pracovať, a tak sa práve ním 
začína vývin kresťanskej archi-
tektúry. n

Milan Gábor
ilustračné snímky: konštan-
tínska bazilika v Trieri (katie-
goingglobal.com); Lateránska 

bazilika (evangoestospain.
blogspot.com);  Hagia Sofia 

(www.britannica.com)
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Všetko súvisí so 
všetkým
Vopred sa priznávam k tomu, 
že nie som mravokárca, a preto 
mi je cudzie moralizovanie, 
nie som štátny úradník ani 
ekonóm, právnik alebo teoretik 
z výskumného ústavu, a preto 
sú mi cudzie definície. Som 
praktik z terénu, ktorý sa už 35 
rokov pohybuje medzi alkoho-
likmi, toxikomanmi, vrahmi, 
samovrahmi a psychopatmi 
v silno patologickom prostre-
dí, akými sú výchovné ústavy 
mládeže, väznice a rozvrátené 
rodiny. 
Zakaždým, keď uzatvá-

ram znalecký posudok alebo 
predpisujem mladému človeku 

nejaký medikament, kladiem si 
dve otázky, ktoré majú súvis-
losť. Z akej rodiny vyšiel a akú 
rodinu on sám raz vytvorí. 
Pôsobenie súvislostí je značné. 
Keď v Kuvajte zdražie ropa, tak 
u nás v obci zdražejú u pekára 
rožky. Aj keď je vzdialenosť 
oboch lokalít obrovská, vzájom-
ne sa ovplyvňujú. O čo silnejšie 
a väčšie sú potom súvislosti 
a väzby vnútri jedného malého 
štátu, prípadne jednej rodiny, 
jednej spoločnej domácnosti? 
A pretože ľudská spoločnosť má 
tiež tú vlastnosť, že v nej všetko 
súvisí so všetkým, vynoria sa 
mi zakaždým ďalšie otázky. 
Napríklad otázka, čo je vlastne 
rodina.

Nie je problém nájsť si v inter-
netovom vyhľadávači definíciu 
rodiny a máme skoro jasno. Nie 
celkom jasno, skôr polojasno, 
pretože okrem iného dôjdeme 
k poznaniu, že pojem rodina 
je v súčasnej dobe všeobecne 
ťažko definovateľný. Môžeme 
tu napríklad čítať: „Hoci právny 
poriadok Slovenskej republiky 
rodinu výslovne nedefinuje, 
pokladá za ňu predovšetkým 
rodinu založenú manželstvom. 
Rodinu možno však zároveň 
chápať aj ako malú skupinu 
osôb, ktoré sú navzájom spojené 
nielen manželskými a príbuzen-
skými, ale aj inými obdobnými 
vzťahmi a hlavne spoločným 
spôsobom života“.

Ďalšie definície popisujú 
rodinu prostredníctvom jej 
funkcií: funkcia reprodukčná, 
sociálno-ekonomická, kultúr-
no-výchovná, sociálno-psycho-
logická a emocionálna. Ak bu-
deme pátrať ďalej po význame 
týchto piatich funkcií, dôjdeme 
k rodinným subfunkciám, mik-
rofunkciám až nanofunkciám, 
a súčasne s tým k záveru, že je 
asi lepšie sa neženiť.

V našich krajinách sa rodina 
v tradičnom poňatí rozpadá 
zhruba od sedemdesiatych 
rokov 20. storočia, keď došlo 
k prekonaniu spoločenského 
odsúdenia rozvodu. V za-
čiatkoch bol definovaný ako 
moderný a pokrokový zá-

Zastavenia nad 
rodinou 1
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kon. Dôsledkom je generácia 
dnešných štyridsiatnikov a päť-
desiatnikov, ktorí z rodinného 
prostredia nepoznajú niektoré 
vzorce správania, pretože ich 
nemohli odpozorovať z inte-
rakcie a komunikácie vlastných 
rodičov. Nedokážu riešiť vlastné 
problémy, neboli vedení k úcte 
voči partnerovi, k dôslednej 
a zodpovednej výchove die-
ťaťa, tolerancii, odpusteniu, 
sebazapreniu, obete ani k úcte 
k vlastným predkom. Nemohli 
teda nič z toho odovzdať ďalej 
a ich potomkovia sa rozvádzajú 
tiež alebo sa manželstvo už boja 
uzavrieť. Teraz vyrastá tretia 
generácia, ktorá sa horšie orien-
tuje v takzvaných tradičných 
hodnotách. Nárast kriminality 
mládeže, rozširujúca sa drogová 
scéna a iné patologické soci-
álne javy sú toho čiastočným 
následkom. Čo s tým? Zaťažuje 
to spoločnosť predovšetkým 
po ekonomickej stránke. Hľadá 
sa preto pomoc a riešenie.
Bohužiaľ, v Česku nie je mno-

ho ľudí, navyše tých, čo sú pri 
moci, ktorí sa domnievajú, že 
úpadok rodinného života mož-
no sanovať peniazmi a paragraf-
mi. Bojím sa však dôsledku toh-
to omylu. Moderní ekonómovia 
a právnici majú svoje moderné 
ilúzie a jednou z nich je práve 
tento omyl. Okrem toho sa 
v spoločnosti preceňuje mate-
riálno. Ale ešte nebezpečnejšie 
než preceňovanie materiálneho 

je v tejto krajine nedocenenie 
duchovného. Nezanedbateľnú 
úlohu v spoločnosti totiž hrajú 
aj substancie, ktoré nemožno 
merať kalkulačkou.
Heslo teda znie: Chráňme si 

svoje rodiny celoročne!

Statky-zmätky
Každý organizmus – a rodina 
je organizmom – býva ohroze-
ný z dvoch strán. Z vonkajšej 
a vnútornej. Súčasná atmosféra 
v spoločnosti je oným nebez-
pečenstvom zvonku. Médiá 
bagatelizujú vážne veci a dra-
matizujú povrchnosti, glorifiku-
jú pseudohodnoty a produkujú 
bezduché celebrity, ktoré štý-
lom života a obsahom vzťahov 
dokazujú, že v ľudskom živote 
nič nesmie byť tabu, všetko je 
dovolené a ak pridáme k tomu 
ešte životný štýl časti politickej 
smotánky, je o morálnu klímu 
kocúrkova plne postarané.
Vďaka tomu sa spoločnosť 

pomaly stáva starozákonným 
Babylonom, pre ktorý bolo cha-
rakteristické zmätenie pojmov. 
To, čo predtým Katolícka cirkev 
nazývala hriechom, dostalo 
nové, moderné, dokonca až 
príťažlivé pomenovanie.
Dnes sa:

• pýcha zmenila na zdravé seba-
vedomie,
• lakomstvo na zákon ekonomiky,
• nestriedmosť na vyššiu život-
nú úroveň,

• závisť na boj o spravodlivosť,
• hnev na zdravú reakciu nad 
hlúposťou druhých,
• grobianstvo na slobodu 
prejavu,
• okrádanie na slobodný trh,
• zanedbaná výchova detí 
na tvorbu vlastného názoru,
• materstvo bez manželstva 
na modernú formu existencie,
• likvidácia pozitívnych hodnôt 
na zbavenie sa predsudkov,
• neúcta k tradícii na víťazstvo 
zdravého rozumu,
• lenivosť na sociálnu dávku.
„Slušnosť je prežitok doby,“ 

povedal mi jeden mladý inži-
nier ekonómie, „pretože za tú 
si ešte nikto nič nekúpil.“ Ako 
bude vyzerať jeho manželstvo 
a rodina, ak z nej dobrovoľne 
eliminuje slušnosť, si dokážem 
dobre predstaviť.
Vyššie uvedené zmeny poj-

mov a ich obsahov majú silný 
vonkajší vplyv na budovanie 
a trvanlivosť rodinných väzieb. 
Predovšetkým na výchovu detí 
v rodinách. Ale ako vieme, 
deti sa nevychovávajú tzv. „cez 
ucho“, ale „cez oko“. Vôbec nejde 
o to, čo im o slušnom správaní 
hovorí v škole sexuálne promis-
kuitná pani pedagogička alebo 
len občas triezvy pán učiteľ, ale 
ako deti vidia ich vlastný život-
ný štýl. Chcime však od kanto-
rov, speváčok alebo hviezd našej 
politiky, aby žili príkladným 
a mravným životom! Chcime to! 
Ale v tú chvíľu narazíme na ich 

ľudské práva, občianske slobody 
a budeme radi, keď obžalobu 
za obmedzovanie ich práv 
uhráme na pár hodín verejno-
prospešných prác.
O rodičoch ani nehovorím. 

Ak uvážime, že väčšina peda-
gógov sú solídni ľudia, robia 
si tým práve u rodičov znač-
né problémy. Ak chce učiteľ 
naučiť dieťa dobrým mravom, 
je napadnutý oteckom, že tým 
„obmedzuje rozvíjajúcu sa 
osobnosť a právo na hľadanie 
nových výrazových prostried-
kov jeho potomka“. Učiteľ by 
vlastne nemal ani pochváliť 
žiaka pred celou triedou, pre-
tože ho tým pozitívne diskrimi-
nuje a druhým deťom vyvoláva 
komplexy, na čo nemá ľudské 
právo. V školách i na uliciach 
je najlepšou obranou útok. Je 
skoro trestným činom brániť 
sa proti útočníkovi, pretože on 
sa, chudák, môže cítiť ohrozený 
neúmernou obranou brániacej 
sa obete.
Celkovú klímu v tomto smere 

vystihol istý kresliar, ktorý pod 
obrázok dvojice manželov se-
diacich doma pri stole pripísal 
vetu: „Máňo, nechoď ven, řáději 
tam lidský práva!“

Heslo znie: Nazývajme veci 
pravými menami! n

Max Kašparů
ilustračná snímka:  

wordpress.com
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Červená nitka

Často ju môžeme vidieť. U narodených 
bábätiek aj u celebrít. A vôbec nejde 

o módny doplnok. Priam naopak. Nádher-
né novonarodené bábätko sa stane „ruko-
jemníkom“ nejakej červenej nitky. Veľakrát, 
keď sme už bábätko vyzliekali a išli ho 
krstiť, som prosil rodičov: „Dajte bábätku 
tú nitku dole! Veď prečo ste potom pri-
niesli dieťa do krstu? Chcete predsa, aby sa 
stalo adoptovaným Božím dieťaťom?! Veď 
chcete, aby ho ochraňoval Pán Boh a nie 
nejaká bezduchá červená nitka?!“
Aj u dospelých, najmä u žien, môžeme 

vidieť červené nitky alebo upletené tenké 

červené náramky na rukách. Mnohí ani 
nevedia, že je to hriech, pretože je znakom 
slabej viery. A aj keď vravia, že sú veria-
ci, predsa sa „poistia“ a dajú si „červenú 
ochranu“ . Veria aj Pánu Bohu a veria aj 
nitke. Lenže prvý „paragraf“ Desatora znie: 
„Nebudeš mať iných bohov, aby si sa im 
klaňal..., aby si od nich očakával pomoc 
a ochranu!“ A či červená nitka, bez ktorej 
sa neodvážia rodičia dieťa ukázať svetu, nie 
je modla? Modly však nikdy nepriťahujú 
požehnanie jediného Pána Boha. Priťahujú 
Boží hnev.

Prečo si nedáme namiesto červenej nitky 
radšej retiazku s posväteným krížikom 
alebo medailónom Panny Márie? Mária 
rozšliapala hlavu hadovi a má moc nás 
uchrániť pred každým zlom duše i tela. 
A Ježišov kríž je najkrajším znamením Bo-
žej moci a múdrosti. Kým tieto znaky našej 
viery sú znakmi Božej lásky, červená nitka 
je nezmyselným znakom nevery. Nosenie 
červenej nitky je pohanským zvykom, ktorí 
je, žiaľ, dosť rozšírený. Preto by sme sa ho 
mali zrieknuť ako niečoho, čo je „ohavné 
pred Pánom Bohom“.

Marek Badida

VaROVaniE

slovo   18 – 19 | 2011



Apoštolát animátora
Ježiš už na začiatku svojho účinkovania „povolal k sebe tých, ktorých 
sám chcel... Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich po-
sielal kázať“ (Mk 3, 13 – 14). Od tej chvíle budú jeho „poslaní“ (to je 
význam gréckeho slova apostoloi). Byť poslaný znamená pokračovať 
v Ježišovom poslaní. „Ako mňa posielal Otec, aj ja posielam vás“ (Jn 
20, 21). „Kto vás prijíma, mňa prijíma...“ (Mt 10, 40)

Apoštolská činnosť laikov 
nesmie v Cirkvi chýbať. 
Samotné Sväté písmo 

(porov. Sk 11, 19 – 21; 18, 26; Rim 
16, 1 – 16; Flp 4, 3) podáva hojné 
dôkazy o tom, aká spontánna 
a plodná bola táto činnosť v pr-
votnej Cirkvi.
Apoštolát sa uskutočňuje vo 

viere, v nádeji a v láske, ktoré 
Svätý Duch rozlieva v srdciach 
všetkých členov Cirkvi. Služba 
animátora ostatným má byť 
predovšetkým ovocím:
• našej viery v zmŕtvych-

vstalého Krista, ktorý je naším 
jediným Pánom a Spasiteľom,
• spoluúčasti na Božej láske, 

ktorú sme osobne pocítili,
• ohlasovania dobrej zvesti 

lásky Otca, ktorý nás veľmi 
miluje,
• nášho rozhodnutia budovať 

novú spoločnosť.
Všetko toto nás povzbudzuje, 

aby sme sa neuspokojili s ego-
izmom, povrchnosťou a korup-
ciou našej súčasnej spoločnosti.
Medzi veriacimi jestvuje 

skutočná rovnosť, na základe 
ktorej všetci spolupracujú 
na budovaní Kristovho tela. 
Každý podľa svojho postavenia 
a úlohy. Aj rozdiely, ktoré exis-
tujú, slúžia jednote Cirkvi a jej 
poslaniu. Dôležité je uvedomiť 
si, že v Cirkvi je rozdielnosť 
služieb, ale jednota poslania. Aj 
laici majú svoj podiel na po-
slaní Božieho ľudu v Cirkvi 
a vo svete. Svätý Duch, ktorý 
posväcuje Boží ľud, udeľuje 
veriacim osobitné dary − „kaž-
dému ako chce“ (1 Kor 12, 11), 
aby sme aj my laici „podľa toho, 
kto aký dar dostal,“ si navzájom 
pomáhali „ako dobrí správcovia 
mnohotvárnej Božej milosti“ 
(1 Pt 4, 10) k zveľadeniu celého 
Kristovho tela v láske.

Služba
Služba iným (diakonia) zna-
mená plniť svoje povolanie 
budovať Božie kráľovstvo a má 
byť vždy konaná na Božiu slávu 
a pre dobro iných.
Nemá sa obmedziť len 

na „robenie vecí“ ani na „sú-
citné krátenie chvíle“, nemá 
uspokojovať len osobné záľuby 
a tým menej smerovať k pred-
vádzaniu sa pred inými, k ich 
„zaslepovaniu“ alebo k získava-
niu prestíže, fámy a moci...
Aké smutné je vidieť u nie-

ktorých mladých, že vo svojom 
apoštoláte im ide o „šplhanie 
hore“ alebo získavanie moci! 

Niekedy sa náš apoštolát zmení 
na aktivizmus, ktorý nás nechá 
v našom vnútri prázdnymi! 
Akcie pre akcie bez splnenia 
základného poslania, bez 
budovania Božieho kráľovstva, 
bez oslavy Boha. Takáto služba 
stráca svoju podstatu a vlastne 
nie je službou.
„Syn človeka neprišiel, aby 

sa dal obsluhovať, ale aby sám 
slúžil a položil svoj život ako vý-
kupné za mnohých.“ (Mk 10, 45)
Animátor sa má postaviť 

do pozície Jána Krstiteľa: „On 
musí rásť a mňa musí ubúdať“ 
(Jn 3, 30), kde Kristus je ten, kto 
stojí v popredí, kto musí rásť, 

ktorého skrze službu zviditeľ-
ňujem, a mňa musí ubúdať.
Skutočný apoštolát má byť 

živený jednoduchou, intímnou, 
hlbokou a stálou modlitbou 
k nášmu nebeskému Otcovi, 
ktorému rozprávame o našich 
bratoch a sestrách a ktorému 
chceme slúžiť.

Kritériá apoštolátu
• Vybrať apoštolát vzhľa-

dom na konkrétne možnosti 
miestnej komunity: občianskej 
a cirkevnej. Brať do úvahy mož-
nosti skupiny.
• Zachytávať tieto potreby 

na základe analýzy miestnej 
reality.
• Musí sa uskutočňovať 

v rámci miestneho pastoračné-
ho plánu (farnosť, mládežnícke 
stredisko) tak, aby rozličné sku-
piny, združenia a hnutia mohli 
pokryť rôzne potreby farnosti, 
sídliska...
• Každý apoštolát má byť 

formačný, pomáhať byť lepšími 
a rásť ako osoby i ako kresťania, 
vedieť pracovať v kolektíve, byť 
otvorenými, aby sme sa učili 
od ľudí, zdieľali s nimi život 
a vieru. Pri apoštoláte treba 
uvažovať o činnosti a čeliť rôz-
nym dôsledkom.
• Musíme sa vždy uvedomele 

pripravovať na apoštolát, ne-
môžeme čakať so „založenými 
rukami“ iba na činnosť Boha. 
Treba o apoštoláte s Bohom 
hovoriť a robiť rozhodnutia 
zhodné s Božím plánom.
• Svoj apoštolát musíme 

vyhodnocovať.
Je dôležité uvedomiť si, že 

od skupín dospievajúcich 
nemožno žiadať veľké záväzky, 
pretože formačný proces sa 
začína, ale môžu sa pripravo-
vať na ich vedomé a slobodné 
prijatie.
Môžu robiť malé služby 

v skupine, v rodine, na sídlis-
ku, v škole v súlade so svojimi 
schopnosťami a možnosťami. 
Dospievanie je najlepším časom 
na zasievanie semena povolania 
do mladých. n

spracovala  
Dominika Komišaková
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TU ODPOČíVA SKUPiNA,
KTORú ZRAZiL K ZeMi JeJ ANiMáTOR,

PReTOže

•  nikdy nepripravoval nič dopredu. Rozprával povrchne a takouto 
formou udržiaval všetky veci na nepodstatnej úrovni.

•  svoje zodpovedné úlohy bral vždy na ľahkú váhu. Takto pre-
konával svoju úzkosť a zväčšoval frustráciu ostatných členov.

•  nikdy sa nesnažil pochopiť zámery skupiny. Týmto mal zabez-
pečenú istotu, že nikdy nič nedosiahne.

•  vždy mal leví podiel na konverzácii. V každom prípade ostatní 
nikdy nemali možnosť povedať niečo, čo by bolo cenné.

•  nikdy nepripisoval nikomu zásluhy za  to, čo bolo urobené, 
nechával si to všetko pre seba. Všetci ostatní túžili mať medzi se-
bou človeka, ktorý by sústavne vyzdvihoval svoje osobné kvality.

•  vždy hovoril o  svojich dlhoročných skúsenostiach. Týmto 
kompenzoval svoje nedostatočné schopnosti.

•  nikdy nikomu nehovoril, ako čo robí, pretože v opačnom prí-
pade by stratil svoju pozíciu a prestíž.

•  vždy podnecoval spolčovanie, vytváranie klanov a iných uzav-
retých skupín. Od začiatku podnecoval členov k vzájomným 
hádkam, aby skupina dlho nevydržala.

•  nikdy sa nestaral o svoju vlastnú formáciu. Vedel viac ako Boh. 
Keď niekto niečo navrhoval, on už bol na ceste späť.

•  viedol skupiny „profesionálne“. Takto sa nikdy do ničoho neza-
plietol a ostatní si uvedomovali, že išlo o hru.

R.I.P.
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Ako dravý vlk

Benjamín, najmladší z Jakubových synov, 
sa narodil na ceste medzi Betelom 

a Betlémom, keď Jakub putoval do Hebro-
nu. Narodil sa v otcovej starobe. Keď jeho 
matka Ráchel umierala pri pôrode, nazvala 
synčeka Ben-oni (Syn mojej bolesti), ale 
Jakub mu zmenil meno na Ben-jamin (Syn 
pravice, syn šťastia) (Gen 35, 18).
Po strate syna Jozefa Jakub preniesol svo-

ju lásku na Benjamína a citovo sa neho upol 
(Gn 44, 30), keďže ako jediný mu zostal 
po jeho milovanej žene. Aj preto nechcel, 

aby ho bratia počas neúrodných rokov 
zobrali so sebou do Egypta (Gn 42, 36), 
kde zohral dôležitú úlohu pri zmierovaní 
bratov. Benjamín mal neskôr piatich synov 
a dvoch vnukov a stal sa praotcom pokole-
nia, ktoré nieslo jeho meno.
Názov Benjamínovho kmeňa pravde-

podobne znamenal „synovia (obyvatelia) 
juhu“. Zaujali neveľké územie v južnejšej 
časti strednej Palestíny v priesmykoch me-
dzi horou Efraim a judskou pahorkatinou. 
Benjamínovo pokolenie bolo pokladané 

za najmenšie z izraelských kmeňov.
„Benjamín je dravý vlk“ – tak znie dávne 

Jakubovo požehnanie (Gn 49, 27a). Kmeň 
sa preslávil vďaka odvážnym a obratným 
bojovníkom, ktorí vynikali streľbou z luku, 
kuše a praku aj ľavou rukou (2 Krn 12, 2). 
Z tohto pokolenia pochádzal sudca Ehúd 
(Aod), ktorý vyslobodil Izrael od Moábča-
nov, prvý izraelský kráľ Šaul, kráľovná Ester 
aj apoštol Pavol.

Marica Kipikašová

SlOVO O BiBlii

Svedectvo herca 1
Autor svedectva sa preslávil ako predstaviteľ Krista vo filme Mela Gib-
sona Umučenie Krista. Ponúkame vám na pokračovanie jeho svedectvo 
života, ktoré vydal na Festivale mladých v Medžugorí v roku 2008.

Bol február 1997. Prekrás-
ny deň v Los Angels a čas, 
keď som bol na rozhraní 

svojej kariéry. Chcel som hrať 
vo filme Tenká červená čia-
ra. Stále mi opakovali: „Ešte 
jedno stretnutie...“ Po čase som 
už stratil nádej. Cítil som sa 
porazený. Vedel som, že chcem 
úlohu, po akej túžil každý veľký 
herec v Hollywoode. Ale ja som 
vtedy nebol nijakým veľkým 
hercom. Každý rok prichádza 
do Hollywoodu štyridsaťtisíc 
ľudí, aby skúsili svoje šťastie. 
Úspech má menej ako sto. Keď 
som išiel na stretnutie s režisé-
rom, nemohol som nájsť jeho 
dom. Bol schovaný za množ-
stvom zaparkovaných rolls-roy-
cov v Beverly Hills. Vôbec som 
si neveril. Rozhodol som sa, že 
ak sa mi nepodarí získať úlohu, 
vzdám sa. Manželke som pove-
dal, že potom pôjdeme domov. 
Nechcel som prežiť život ako 
herec, ktorý o úlohe len sníva. 
Stretnutie bolo dohodnu-
té na šiestu, no ja som o šiestej 
ešte stále sedel v aute pred 
režisérovým domom. Po-
čas nasledujúcich desiatich 
minút sa v mojom srdci naveky 
zmenil môj život. Cítil som, 
že si tú úlohu nezaslúžim. Bol 

som chlapec z Washingtonu 
a pôvodne  som sa chcel stať há-
dzanárom. Čo som tam vlastne 
hľadal?!
Stále viac som cítil, že môj 

život nemá zmysel. Počas 

celého tohto obdobia som 
nikdy neprestal chodiť na svätú 
omšu. Prechádzal som rôzny-
mi emóciami. Rutina hriechu 
spôsobila, že som sa cítil 
prázdny a nedôstojný. Bol som 

slepý a nevidel som, v čom je 
problém. Takýto emocionálne 
zničený som sedel pred domom 
režiséra. Bolo už šesť hodín a ja 
som sa modlil štvrté tajom-
stvo slávnostného ruženca. 
Šesť mesiacov predtým mi môj 
manažér, katolík, povedal, že 
sa musím každý deň modliť ru-
ženec. Poslúchol som jeho 
radu. Požičal som si od man-
želky babkin ruženec. Bola to 
stará a veľmi cenná vec v našej 
rodine. Prechádzal som prstami 
po ruženci. Modlil som sa tak, 
že som sa nepremodlieval 
tajomstvá, vôbec som nad nimi 
nerozmýšľal. V tej chvíli som už 
päť minút meškal na toto veľké 
stretnutie s najnamyslenejším 
režisérom v celom Hollywoode. 
Nebol som ešte s ružencom 
na konci, tak som sa rozhodol, 
že sa poponáhľam. Zrýchľoval 
som tempo modlitby. Keď som 
skončil, bolo už desať minút 
po určenom čase stretnutia. 
Vyskočil som z auta a rozbe-
hol sa smerom k režisérovmu 
domu. Zbadal som, že v rukách 
držím ruženec. Vydal som 
sa teda späť k autu a ruženec 
som chcel odložiť. Otvoril som 
dvere a chcel som ho tam hodiť. 
V hrudi som však zacítil akýsi 
zvláštny pocit. n

Jim Caviezel
(pokračovanie v budúcom čísle)

snímka:  www.theplace2.ru
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Prorok Amos
Amos bol pastierom v Tekoa na hraniciach Judskej púšte. Patrí me-
dzi menších prorokov Starej zmluvy, hoci nepatril do okruhu proro-
kov ani nebol synom proroka, bol Bohom vzatý od stáda a poslaný 
prorokovať Izraelu.

Po krátkej službe, ktorú 
konal vo svätyni v Be-
teli a asi tiež vykonával 

službu v Samárii, bol vypu-
dený z Izraela a vrátil 
sa k svojim prvotným 
povinnostiam. Ohlasuje 
Božie slovo za vlády 
kráľa Jeroboama II. 
(783 – 743) v severnom 
kráľovstve v ľudsky 
slávnej dobe. Severné 
kráľovstvo sa rozširuje 
a bohatne, ale prepych 
veľkých je urážkou biedy 
utláčaných a lesk kultu 
maskuje chýbajúcu 
pravú nábožnosť.
Kniha je v určitej 

neusporiadanosti, zvlášť 
rozprávanie v próze, kto-
ré oddeľuje dve videnia.
Obsah je rozdelený 

do troch častí. Prvá 
časť proroctva je o súde 
okolitých národov Izra-
ela a samotnom Izraeli. 
Druhá časť proroctva je 
o výstrahách a hrozbách 
Izraelu za ich nevernos-
ti. Tretiu časť proroctva 
tvoria videnia proroka.

Boží súd
Prvá časť sa týka súdu 

Boha za hriechy proti 
okolitým národom (Da-
mask, Gaza a Filištínci, 
Týr a Fenícia, Edom, 
Ammon, Moab, Judsko) a Izra-
elu. Podčiarkuje sa spravodli-
vosť Pána, ktorý trestá každú 
nespravodlivosť u všetkých 
národov. Na Izraeli Boh zjaví 
najvyššiu spravodlivosť. Výroky 
majú identickú štruktúru 
a opakujú rovnaké stereotypné 
formulácie. V druhej kapitole 

sa nachádzajú slová proroctva 
proti Izraelu. Pán im vyčíta, že 
predali spravodlivého za peniaz 
a chudáka za pár sandálov, že 

šliapu po chudákoch a  vedú be-
dárov na zlé cesty, otec a syn idú 
za rovnakou dievčinou a takto 
znesväcujú Pánovo sväté meno. 
Na záver Pán hovorí o tom, ako 
vyviedol Izrael z Egypta, ako sa 
oň staral, vzbudil im prorokov, 
ale oni tým pohrdli, preto ich 
čaká trest.

V druhej časti prorok ohlasu-
je výstrahy a hrozby pre Izrael, 
pretože sa odvrátili od Boha. 
Tretia kapitola sa začína slo-

vom, keď Boh hovorí o tom, ako 
si vyvolil jedine Izrael. Preto 
budú niesť dôsledky všetkých 
svojich hriechov. Tak Pán 
zjavuje svoje plány prorokom, 
ktorých si vyvolí, aby ohlásili, 
že nič sa nedeje bez toho, aby to 
nezapríčinil Boh. Boh spôsobí, 
že budú zničené oltáre v Beteli, 

zrúcané na zem, budú zničené 
domy a paláce bohatých. Aj 
vo štvrtej kapitole pokračuje 
vo vykresľovaní trestov: „Poďte 
do Betelu a hrešte, do Galgaly 
a hrešte viac, prinášajte ráno 
svoje obety a každé tri dni svoje 
desiatky! (4, 4); ,Preto ja som 
vám dal prázdne zuby vo všet-
kých vašich mestách a nedosta-
tok chleba na všetkých vašich 
miestach, ale neobrátili ste sa 
ku mne,‘ hovorí Pán. ,Ja som 
vám odoprel dážď, keď boli 
ešte tri mesiace do žatvy; i dal 
som pršať nad jedným mestom 

a nad iným mestom 
som pršať nedal; 
jeden ostredok dážď 
zvlažil, kým ostredok, 
na ktorý nepadal dážď, 
vyschol. Dve-tri mestá 
sa tackali k jednému 
mestu, aby sa napili 
vody, ale nezahasili 
smäd, a predsa ste sa 
neobrátili ku mne,‘ 
hovorí Pán. ,Bil som 
vás úpalom a sneťou; 
množstvo vašich 
záhrad a vinohradov, 
vašich figovníkov a olív 
zožrali kobylky; no ne-
obrátili ste sa ku mne,‘ 
hovorí Pán. ,Poslal som 
na vás mor ako v Egyp-
te, porazil som mečom 
vašich mladíkov spolu 
s vašimi krásnymi koň-
mi a nechal som, nech 
vám vniká do nosov 
zápach vašich táborov; 
no neobrátili ste sa 
ku mne,‘ hovorí Pán. 
,A vyvrátil som vás, ako 
vyvrátil Boh Sodomu 
a Gomoru, že ste boli 
ako hlaveň vytrhnutá 
z vatry; no neobrátili 
ste sa ku mne,‘ hovo-
rí Pán. ,Preto takto 
naložím s tebou, Izrael; 

keďže takto naložím s tebou, 
chystaj sa pred svojho Boha, 
Izrael‘“ (4, 6 – 12). V piatej 
kapitole na začiatku Boh 
vyjadruje svoju ľútosť, narieka 
nad stavom Izraela. Pozýva 
k obráteniu srdca: „Hľadajte 
ma (Pána) a budete žiť!“(5, 4; 
6) A na inom mieste: „Hľadajte 
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dobro a nie zlo, aby ste žili, aby 
tak bol s vami Pán, Boh zástu-
pov, ako ste vraveli. Nenáviďte 
zlo a milujte dobro a uplatňujte 
právo v bráne, azda sa zmi-
luje Pán, Boh zástupov, nad 
zvyškami Jozefa“ (5, 14 – 15). 
V závere kapitoly Boh vyjadruje 
svoj odpor voči vonkajšiemu 
náboženskému kultu: „Nená-
vidím, zavrhujem vaše sviatky 
a nevoňajú mi vaše zhromažde-
nia. Keď mi prinášate celopaly 
a svoje pokrmové obety, nemám 
v nich záľubu a na tučné po-
kojné obety sa nepozriem. Či 
ste mi prinášali obety a žertvy 
štyridsať rokov na púšti, dom 
Izraela? Lež nosili ste stan svoj-
ho Molocha 
a Kaivana, svoje modly, hviezdu 
svojich bohov, ktoré ste si 
spravili.“ (5, 21 – 22; 25 – 26) 
V šiestej kapitole pokračujú 
výroky o treste, ktorý príde 
na paláce bohatých v Izraeli pre 
ich hriechy, ktorý Boh vykoná 
skrze iné národy.
Tretia časť sa začína sied-

mou kapitolou, v ktorej prorok 
dostáva videnia od Boha, ktoré 
predstavujú tresty pre národ: 
kobylky, sucho a olovnicu. 
Kapitola sa zmieňuje aj o vy-
hnaní proroka Amosa z Betela 
a spomína jeho proroctvo proti 
Amasiášovi, kňazovi v Beteli. 
Ďalšia kapitola pokračuje vide-
ním koša zrelého ovocia a ohla-

suje sa temnota a nárek. Potom 
bude v krajine hlad a smäd. Ale 
nie telesný. Duchovný. Po Bo-
žom slove. V závere sa znova 
ohlasujú tresty.
Deviata kapitola sa začína vi-

dením o páde svätyne a o smrti 
všetkých hriešnikov v Izraeli. 
Na záver sa opisujú prisľúbe-
nia pre budúcnosť ohľadom 
Dávidovho domu: obnovenie 
Dávidovho kráľovstva, obnove-
ná materiálna prosperita a ne-
pretržité prebývanie v znova 
nadobudnutej vlasti.

Napomenutia
Kniha proroka Amosa tak ako 

celé Sväté písmo zjavuje Božiu 
lásku k človeku. Je aktuálna 
a nadčasová aj pre situáciu 
kresťanov v dnešnej dobe. 
Prorok ide v línii prorokov po-
slaných Bohom, ktorí hovorili 
Pánovo slovo pre jeho vyvolený 
národ. Napomínali ho, aby išiel 
za jediným pravým Bohom, 
ktorý svoj ľud vyviedol z Egypta 
a doviedol ho po štyridsiatich 
rokoch putovania do zasľúbenej 
zeme, pričom sa oň po celú tú 
dobu staral.
Izrael mal skúsenosť so 

živým Bohom, spoznal jeho 
lásku a starostlivosť, ale keď 
sa izraelský ľud usadil, začal 
byť neverný zmluve so svojím 
Bohom. Išiel v náboženskom 

živote za pohanskými bohmi 
okolitých národov. To sa začalo 
prejavovať po rozpade Šalamú-
novho kráľovstva na Severné 
a Judské kráľovstvo. Preto Boh 
vo svojej láske k svojmu ľudu 
posiela prorokov, aby volali 
naspäť vyvolený národ k svojmu 
jedinému a pravému Bohu.
Preto prorok Amos v piatej 

kapitole vyzýva ľud, aby hľadal 
Boha, ak chce žiť; aby nenávidel 
zlo a konal dobro, aby sa vrátil 
k jedinej pravde, ktorú spoznal.
Každý deň sme pokúšaní 

hľadať istoty a zabezpečenie sa 
v iných oblastiach ako vo vzťahu 
k Bohu. Každodenné pozvanie 
od Pána hľadať jeho vôľu v  kaž-
dodennom živote a prijať ju ako 
dobro je určené aj nám. Preto 
Boh vo svojej láske dovolí, aby 
sa v našom živote objavili cho-
roby, situácie života prevyšujúce 
naše sily a naše rozumové chá-
panie, aby sme videli a zistili, že 
sa ženieme za pominuteľným 
pokrmom, ktorý nemá trvác-
nosť. To, na čom staviame svoj 
život, bude preskúšané. Vytrvá 
naša stavba alebo sa rozpadne?
V porovnaní s Kristom všetko 

pominuteľné nemá žiadnu 
cenu.
Boh cez proroka Amosa 

vyjadruje svoj odpor voči von-
kajšiemu kultu náboženského 
života izraelského ľudu, ktorým 
často ľud zakrýva to, čo nie 

je schopný praktizovať podľa 
Božej vôle – právo a spravodli-
vosť. Rovnaký postoj vyjadruje 
aj u proroka Izaiáša (58, 1 – 10). 
Určite je ľahšie (a vedie to často 
aj k pýche o vlastnej dokona-
losti) praktizovať kresťanstvo 
v štýle: navštevovať bohosluž-
by, prijímať sväté tajomstvá, 
dávať na potreby Cirkvi alebo 
farnosti. Je to určite potreb-
né, ale nesmieme to povýšiť  
na najvyšší zákon kresťanského 
života, ako to urobili farizeji 
a zákonníci. Dôležitejšie je 
vedieť prijať urážku a nespra-
vodlivosť od druhého, odpustiť, 
neodsúdiť, neodporovať zlu 
a neodpovedať zlom, nebúriť sa 
voči nadriadeným v práci, prijať 
posledné miesto, prijať vlastnú 
chorobu alebo kríž vlastnej 
reality života.
V čom vlastne spočíva Božia 

spravodlivosť a právo pre kresťa-
na, ktorý môže ukázať skutočnú 
Božiu tvár pre ľudí dneška? To 
sa môžeme dozvedieť od evan-
jelistu Lukáša (Lk 6) a od evan-
jelistu Matúša ( Mt 5 – 7). 
V týchto častiach môžeme nájsť 
to, čo chce Boh od kresťana, aby 
skrze jeho život ľudia oslavovali 
Boha, ktorý je jediný, pravý 
a sediaci na tróne slávy. n

Igor Suchý
snímka: www.breviary.net
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Pastier oviec
V dedinke Tekoa neďaleko Jeruzalema 

žil pastier Amos. Keď v samote na od-
ľahlých pastvinách pásol ovce, pozoroval 
okolie a veľa premýšľal. Všetko, čo videl, 
ho nevyhnutne viedlo k úvahám o Bohu. 
Okolo jeho príbytku neraz prechádzali 
karavány tiav naložené zlatom, slonovinou 
a inými cennosťami. Keď prišli pohoni-
či k jeho studni napojiť ťavy, rozprávali 
mu o ďalekých krajinách, ich bohatstve, 
kráľoch a vojnách. Amos bol dotknutý 
ich rozprávaním a uvažoval: „Ako mnoho 
krajín a národov je vo svete. A nad všet-
kými vládne jeden Boh. Mnohí z kráľov 
ani nevedia, že všemohúci Boh je aj ich 
Bohom a Pánom celého sveta“. Čím viac 
rozmýšľal, tým viac túžil ísť a porozprávať 
o ňom všetkým. 

Po jednom strihaní oviec sa vydal 
do Betelu predať vlnu. Betel je miesto, 
na ktorom sa kedysi Jakubovi prisnil reb-
rík, ktorý spájal nebo so zemou. Teraz to 
bolo veľké mesto s obrovskými tržnicami 
a širokými ulicami. Amos kráčal pomedzi 
obrovské davy a pozoroval okolie. Videl 
bohatých obchodníkov, rozmarné ženy, 
ktoré dbali len na svoje okrasy. A neďale-
ko nich si všimol chudobné deti, ktoré sa 
váľali v špine bez poriadnych šiat. Videl 
bohaté domy, vedľa ktorých žobrali ľudia 
o kúsok chleba pre svoje deti. Videl, ako 
kupci podvádzajú ľudí, a pri pohľade na to 
všetko ho zachvátil hnev. Obrátil sa na jed-
ného z chudobných: „Prečo dovolíš, aby 
ťa klamali? Azda nevidíš, ako umelo dvíha 
cenu? Prečo sa nejdeš sťažovať na súd?“ 

Ale muž mu odpovedal: „Sudcovia nás 
nepočúvajú. Veria iba bohatým, pretože tí 
im za to dobre platia.“ 
Amos nemohol zabudnúť na to, čo videl 

v Beteli. Keď potom stál na vrchu so svoji-
mi ovcami, pozeral sa na Mŕtve more, kto-
ré sa pred ním rozprestieralo, a spomenul 
si na Sodomu a Gomoru. Tie kedysi Boh 
zničil pre hriechy ich obyvateľov. „Ak sa 
synovia Izraela neodvrátia od svojich zlých 
ciest,“ pomyslel si Amos, „aj ich mestá 
budú zničené.“ V tej chvíli počul neznámy 
hlas: „Zanechaj svoje stáda, Amos. Prejdi 
po celej krajine Izrael a ja ti budem hovo-
riť, čo máš robiť. Zanes ľudu moje zákony 
a vyučuj ľudí v spravodlivosti.“ 

preložila Valéria Juríčková
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Most
Letné dažde neutíchali. 

Ostatných 12 mesiacov 
bolo nadpriemerných, 

kde-tu bolo počuť o zosuvoch 
pôdy, o povodiach. Aj Milanova 
rodina sa bála. Bývali v dedine 
„Pánu Bohu za chrbtom“, kde 
líšky dávali dobrú noc. Ak by 
mal viac peňazí, istotne by sa 
presťahovali, ale dnes si to jed-
noducho nemohli dovoliť.
Milan bol na 12-hodinovej 

šichte. Už sa zvečerievalo 
a šichta sa končila. Tešil sa 
domov. Obloha zatiahnutá 
a búrka na spadnutie. Kým 
došiel k autobusovej stanici, 
už lialo. Najprv myslel na seba, 
aby príliš nezmokol a nepre-
chladol. Potom si spomenul 
na svojich, na záhradku i roľu, 
ktorá bola už celá premoknutá. 
O pol hodiny prišiel autobus. 
Len čo sa pohli, v rádiu hlásili, 
že most pred susednou dedinou 
strhla voda. „Ako sa dosta-
nem domov?“ rozmýšľal. Vzal 
telefón a zavolal manželke. Jeho 
najstarší syn práve zmaturoval 
a bol čerstvým vodičom moto-
rového vozidla. Bez rozmýšľania 
nasadol do starého Favorita 
a vyšiel do búrky. Nechcel, aby 
otec musel dlho čakať pri moste 
– radšej sám počká, uvažoval.
Pomaly prešiel susednou ob-

cou, kde sa po ceste valila voda. 
Búrka neutíchala. Keď prišiel 
k miestu, kde kedysi stál most, 
zastavil auto obďaleč a šiel sa 
pozrieť, ako to vyzerá. Nechá-
pal, kadiaľ chce otec prejsť cez 
rozbúrený potok. Kedysi by ho 
sám preskočil, teraz by sa bál 
vstúpiť do vody. Už premokol 
na kosť, a tak sa skryl pod ko-
runu obrovskej lipy, ktorá rástla 
ani nie desať metrov od mosta. 
Vtedy si všimol ďalšie auto, kto-
ré prichádzalo zhora, a svetlá 
autobusu ani nie kilometer pred 
sebou.
Tmavý svet ožiarilo nepriro-

dzené svetlo. Šofér autobusu aj 
s malou štvorčlennou posádkou 
sa uprene dívali na miesto, kde 
pri moste rástla lipa. Blesk, 

ktorý do nej udrel, ju hravo 
rozťal na niekoľko kusov. „To 
je nešťastie,“ hovorili jeden 
druhému. Keď došli na miesto, 
zobrali, čo mohli na hlavu, a išli 
hľadať brod či niečo, kade prej-
dú na druhú stranu. Nejeden 
vtedy v duchu ďakoval za blesk, 
lebo jeden mohutný konár zni-
čenej lipy sa klenul cez potok. 
Utekali k nemu a snažili sa nájsť 
v spleti konárov schodnú cestu. 
Vtedy si všimli ľudí na druhom 
brehu, ktorí nepozerali na nich, 
ale kdesi k lipe. Čosi kričali, 
no v tom lejaku slová zanikali 
v spleti kvapiek.
Keď sa Milan konečne predral 

na druhý breh, ihneď utekal 
pozrieť sa, čo sa deje. Vtedy ho 
zbadal – svojho syna. Jeden muž 
mu dával prvú pomoc, iný vy-
svetľoval do telefónu, kam má 
prísť sanitka. Skríkol. Bezmyš-
lienkovite sa vrhol na svoje dieťa 
a objal ho. Vtedy zachytil slová 
okolostojacich: „Ako sa k nemu 
dostanú?“ Schytil ho do náručia 
a hoci bol unavený, nemyslel 
na bolesť ani vyčerpanosť, 
nemyslel na nebezpečenstvo, 
ale vrhol sa so synom v náručí 
po konári lipy späť cez potok. 
Nevnímal besnenie potoka, 
hluk kvapiek dažďa ani kvílenie 
vetra v korunách stromov. Svoje 
oči upieral na koniec brehu 
a svojho syna.
Prešiel s odreninami i jaz-

vami. Nohavice dotrhané, 

košeľa premoknutá a prilepená 
na kožu tiež dostala zabrať. 
Vodič autobusu sa už otáčal, no 
keď uvidel, čo sa deje, otvoril 
dvere a oboch vpustil dnu. Po-
tom utekali oproti sanitke.
Keď zbadali jej blikajúce 

svetlá, zastavili autobus a za-
čali blikať aj oni. Vodič sanitky 
pochopil. Zastavili, preložili 
chlapca a utekali späť do mesta. 
Milan bol celý nesvoj. Keď o pár 
hodín prišiel k nemu lekár, 
nevedel, čo si má myslieť. Za ten 
čas sa modlil a zároveň mu pred 
očami prešiel celý život jeho 
syna. V duchu videl, ako mu ho 
v pôrodnici ukázali. Spomenul 
si na to, ako zvalil vianoč-
ný stromček. I na jeho prvé 

pokusy viesť auto. Na ústach 
sa mu aspoň na chvíľku objavil 
úsmev, keď si spomenul, ako sa 
tešil z vodičáku. No potom mu 
úsmev zamrzol. Slová lekára ho 
však vrátili na jeho tvár. Chla-
pec bol zachránený.
O mesiac boli v chráme. Bola 

liturgia za pomoc a záchranu 
života ich syna. S radosťou sa 
pozeral na neho a keď počúval 
homíliu kňaza o Božej láske, 
ktorá nedbá na nič, len na člo-
veka a jeho záchranu, uvedomil 
si, že vie, o čom kňaz rozpráva. 
Už vedel, kam až Boh dokáže 
zájsť, aby zachránil aj jeho. n

Jeremy
 ilustračná snímka:  

upload.wikimedia.org
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Čas nad zlato
Otec prišiel po celom dni 
v práci unavený domov. Zapol 
si televíziu, keď k nemu prišiel 
jeho syn s otázkou: „Oci, koľ-
ko zarobíš za hodinu?“
„No, asi 8 eur,“ odpovedal 

unavene otec. 
„Mohol by si mi požičať 4 

eurá?“
 „Čo? Tak ja prídem po ce-

lom dni domov a prvé, čo 
od teba počujem, je, že chceš 
peniaze?“ nahneval sa otec. 
Keď sa upokojil, napadlo 

mu, že asi reagoval prehnane. 
Možno si chcel kúpiť niečo 
dôležité. Vošiel do jeho izby.

 „Rozhodol som sa, že ti ich 
predsa dám.“
Chlapec vytiahol poklad-

ničku plnú mincí. Otec sa 
na neho prekvapene pozrel:
 „Ty máš toľko peňazí a pý-

taš ešte odo mňa?“ 
„Nemal som dosť.“ 
Dal otcovi hrsť mincí.
„Je tu 8 eur. Kupujem si 

hodinu tvojho času.“
Sme zavalení prácou a iný-

mi povinnosťami, no nikdy 
nie na úkor času stráveného 
s blízkymi ľuďmi.

Helena Krenická
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Klaniame sa tvojmu obrazu
Je takmer nemožné predstaviť si náš chrám bez ikon. Patria k nemu 
tak ako hviezdy k nebu. Berieme ich ako samozrejmosť, no nie vždy 
v správnom zmysle. Pre mnohých sú to iba chrámové ozdoby alebo 
obrazy, ktoré niečo znázorňujú. To však ikona nie je.

ikona nič nezobrazuje. 
Ikona zjavuje. Je to zjavenie 
premeneného, zbožštené-

ho stvorenia, premeneného 
človečenstva, ktoré vo svojej 
osobe zjavil Kristus. Preto 
prvými ikonami v Cirkvi boli 
ikony Spasiteľa, ktorý zostúpil 
z nebies a pre našu spásu vzal 
na seba ľudské telo, a tiež ikony 
jeho Matky. Kvalita ikony sa 
posudzuje podľa toho, nakoľko 
sa približuje k prvoobrazu, čiže 
nakoľko zodpovedá tej du-
chovnej realite, o ktorej svedčí. 
O zmysle toho, čo ikona zjavuje, 
pekne hovorí Leonid Uspenskij: 
„Ikona je obraz človeka, v kto-
rom reálne prebývajú pálivé 
vášne i všetko posväcujúca 
milosť Svätého Ducha. Preto sa 
jeho telo znázorňuje úplne ináč 
než telo človeka, čo podlieha 
rozkladu. Milosťou premene-
ný obraz svätého predstavený 
na ikone – to je podoba Boha, 
obraz Božieho zjavenia, zjavenie 
a poznanie toho, čo je skryté“. 
A významný teológ Vladimír 
Losský veľmi pekne nazval 

ikonu „počiatkom nazerania 
z tváre do tváre“. V budúcom 
veku veriaci uzrú Boha z tváre 
do tváre, ikona je už počiatkom 
tohto nazerania. Knieža Eugen 
Trubecký hovorí, že to nie my 
hľadíme na ikonu, ale ona 
hľadí na nás. Treba sa k nej teda 
správať ako k vysoko postave-
nej osobe. Bolo by neslušné 
prehovoriť k nej prvý, treba stáť 
a trpezlivo čakať, kým ona prvá 
prehovorí k nám.
Ikona sa rodí zo živej skúse-

nosti neba, z liturgie, a preto je 
písanie ikon vždy považované 
za službu Cirkvi, je to istý druh 
liturgie. Od ikonopiscov sa 
očakávali vysoké mravné kvality 
rovnako ako od klerikov. Ikona 
je svedectvom Cirkvi o vtelení, 
o tom, že Boh vstúpil do sveta, 
prijal na seba telo, zjednotil sa 
s človekom natoľko, že teraz 
sa každý môže obracať k Bohu 
ako k Otcovi. Ikonopisec je teda 
svedok. Jeho ikony budú pre-
svedčivé pre tých, čo stoja pred 
nimi do takej miery, nakoľko 
sa on sám zjednotil so svetom, 

o ktorom vydáva svedectvo. Veď 
či môže človek, ktorý nepatrí 
k Cirkvi, vydávať svedectvo 
o Bohu? Aby sme mohli svedčiť 
o nejakej pravde z evanjelia, tre-
ba mať účasť na tejto pravde, žiť 
ňou. Iba vtedy toto ohlasovanie 
prostredníctvom obrazu a farieb 
(lebo svätí otcovia kladú ikonu 
na jednu úroveň s kázaním) 
bude prinášať plody v srdciach 
iných.
Na tomto mieste si dovolím 

zacitovať z pastierskeho listu 
mukačevského biskupa Jána 
Bradáča (rodáka z Kamien-
ky na Spiši) z roku 1769: „Už 
od dávnych čias v našej Muka-
čevskej, ako aj Maramorošskej 
eparchii došlo k mnohým 
pohoršeniam, keďže niektorí 
nerozumní farári, čo chceli 
ozdobiť svoje cerkvi, prijímali 
maliarov v umení neskúsených, 
čím namiesto ozdoby Božie 
chrámy zneuctili. Lebo v nich 
namaľované ikony Spasiteľa, 
Bohorodičky, ako aj ostatných 
sviatkov a apoštolov sú na veľkú 
hanbu. V niektorých cerkvách 

vidíme namaľovaného Spasiteľa 
s očami ako vôl, inde má povy-
krúcané fúzy, presvätá Boho-
rodička má niekde krivé ústa, 
inde vyzerá ako Poľka, apoštoli 
majú hlavy podobné byvolom 
a rúcho, čo nezodpovedá ich 
apoštolskej službe. Dalo by sa 
tu ešte mnoho hovoriť o po-
dobných prípadoch. A preto 
odteraz prísne zakazujeme, 
aby sa žiaden kňaz neodvážil 
dať namaľovať ikony do cerkvi 
iným maliarom, iba tým, ktorí 
sú pri našej katedre osvedčení 
a schopní a ktorí majú naše 
svedectvo podpísané vlastnou 
rukou a potvrdené pečaťou“.
Ak ikonu vnímame ako 

Božie slovo vyjadrené obrazom, 
potom máme zodpovednosť 
za náš prístup k nej. Zodpoved-
nosť majú nielen tí, čo ikony 
píšu, ale aj tí, čo toto slovo 
vyjadrené obrazom čítajú. To, 
že niekto vie čítať, ešte nezna-
mená, že vie čítať aj Božie slovo. 
Ako je Biblia pre nás nepocho-
piteľná bez hlbšieho štúdia 
sprevádzaného vierou, tak nám 
aj ikona môže ostať iba pekným 
obrázkom a ozdobou bez hlb-
šieho preniknutia do Božieho 
sveta za pomoci viery, a to by 
bolo škoda. n

Marko Durlák

Mamant, mučeník

Jeho rodičia Teodot a Rufina pochádzali z patricijského rodu. Počas prenasledo-
vania kresťanov boli zajatí. Teodot zomrel 
vo väzení v Cézarei Kappadóckej. Čoskoro 
ho nasledovala manželka, ktorá zomrela 
v žalári po predčasnom pôrode.
Novonarodeného chlapca sa ujala zbožná 

kresťanka Ammia. Až ako päťročný začal 
rozprávať a prvé slovo, ktoré vyslovil, bolo 
mama, preto dostal meno Mamant. V jeho 
pätnástich rokoch začal cisár Aurelián 
prenasledovanie kresťanov. Aby bolo 
účinnejšie, neušetril ani deti. Mamant bol 
zajatý a predvedený pred vladára. Počas 
mučenia sa strhla veľká búrka a Mamant 

ušiel mučiteľom.
Mladík začal žiť na jednom vrchu 

pustovníckym životom. K jeho chatrči 
prichádzala divá zver, ktorú kŕmil. Povesť 
o ňom sa doniesla aj do Cézarei. Miestodr-
žiteľ Alexander sa domnieval, že Mamant je 
čarodejník, preto vyslal za ním sluhov, aby 
ho zajali. Mladík sa o tom dozvedel a vyšiel 
im naproti. Oni sa ho opýtali, či nepozná 
Mamanta. On im odvetil, že ho pozná a po-
zval ich k sebe do chatrče, kde ich pohostil. 
Počas jedenia začali k chatrči prichádzať 
divé zvery. Vtedy sluhovia pochopili, 
že sú u toho, ktorého hľadajú, a dostali 
veľký strach. Prosili ho, aby ich ochránil. 

Prepustil ich a sľúbil im, že príde za nimi 
k mestskej bráne. Mamant prišiel do Céza-
rei. Tam ho predviedli pred miestodržiteľa, 
ktorý ho obvinil z čarodejníctva. Svätec mu 
odpovedal: „Nie som čarodejník, ale slúžim 
jedinému pravému Bohu. Preto nechcem 
žiť medzi tými, čo sa klaňajú modlám. Viac 
sa mi páči život v pustatine, medzi zvermi, 
lebo tie si viac ako vy vážia Božích služobní-
kov. A vy ste horší ako tá zver, lebo neslúži-
te pravému Bohu, ale bezohľadne vraždíte 
jeho ctiteľov.“
Zomrel mučeníckou smrťou asi okolo 

roku 275.
Jozef Gača

zO žiVOta SVätých
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PONDELOK 29. august
Sťatie hlavy Jána Krstiteľa

Čítania: Sk 13, 25 – 33a, zač. 33; Mk 6, 14 – 
30, zač. 24

Herodes dal Jána chytiť a v putách vrh-
núť do väzenia... (Mk 6, 17a)
Nič sa nedeje náhodou. Všetko má svoj 
zmysel a význam. Absurdnou sa zdala 
aj potupná smrť Kristovho predchodcu. 
Nevýznamná sa zdala aj smrť bl. biskupa 
P. P. Gojdiča. Dnes sa na ňu pozeráme ako 
na veľké svedectvo. Nám ľuďom treba pri 
pohľade na veci dozrievať.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti zo Sťatia hlavy. 
Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 415; PZ: 399; 
HP: 432 )

uTOROK 30. august
Patriarchovia Alexander,  
Ján a Pavol Nový

Čítania: 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180; Mk 1, 16 – 
22; zač. 3 (rad.)

A ak sme aj poznali Krista podľa tela, 
teraz už nepoznáme. (2 Kor 5, 16)
Prezerám si staré fotky. „Toho poznám,“ po-
viem. „Je to podoba našej rodiny.“ Poznanie 
podľa vonkajších znakov, podľa tela. Ostatní 
nie sú pre mňa zaujímaví, len ten „s na-
šou podobou“. V Kristovi však Boh pozerá 
na mňa ako na svojho Syna. Učeník Krista si 
osvojuje práve tento postoj.

Liturgia: Každodenné antifóny.  
Menlivé časti z utorka. (HS: 410; PZ: 393; 
HP: 424)

STREDA 31. august
Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky

Čítania: 2 Kor 6, 11 – 16b, zač. 182; Mk 1, 23 
– 28, zač. 4 (rad.); Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 
10, 38 – 42, zač. 54 (Bohorodičke)

Mária si vybrala lepší podiel... 
(Lk 10, 42b)

Čo to bol za podiel, ktorý si vybrala Mária, 
Lazárova sestra? Podiel večného života. Ten 
sa neodníma, ak v človeku zapustí korene. 
A všetko sa začína takou banálnou vecou, 
ako je pozorné načúvanie Božiemu hlasu. 
Ten sa môže ozvať kedykoľvek a kdekoľvek. 
Bez toho, aby som si uvedomil, že práve 
to, čo znie tu a teraz, môže byť pre mňa 
rozhodujúce.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti z Uloženia pásu. 
(HS: 417; PZ: 400; HP: 433)

ŠTVRTOK 1. septembra
Prepodobný Simeon Stĺpnik a jeho mat-
ka. Začiatok cirkevného roka

Čítania: 1 Tim 2, 1 – 7, zač. 282; Lk 4, 16 – 
22a, zač. 13 (ind.) 2 Kor 7, 1b – 10a, zač. 183; 
Mk 1, 29 – 35, zač. 5 (rad.)

Podľa svojho zvyku Ježiš vošiel v sobotu 
do synagógy... (Lk 4, 16b)
Mnoho vecí robím mechanicky: idem 
do chrámu, lebo je nedeľa; idem na spo-
veď, lebo je prvý piatok... Zvyk nemusí byť 
nevyhnutne taký. Môže mať v sebe vždy 
novú iskru: stretávam sa s Bohom mnoho-
krát. Ak je pre mňa blízkou osobou, potom 
každé stretnutie, i keď je len zo zvyku, bude 
jedinečné a obohacujúce.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z Indiktu, tropár zo 
Zhromaždenia, tropár Simeonovi, Sláva, 
kondák Simeonovi, I teraz, kondák z Indik-
tu. Prokimen, aleluja a pričasten z Indiktu 
a Simeonovi. (HS: 262, 188 ; PZ: 232, 145; 
HP: 247, 139)

PIATOK 2. septembra
Mučeník Mamant

Čítania: 2 Kor 7, 10 – 16, zač. 184; Mk 2, 18 – 
22, zač. 9 (rad.)

Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farize-
jov postia, a tvoji učeníci sa nepostia? 
(Mk 2, 18b)

Prečo to nerobíte tak, ako to robíme my? 
Porovnávanie je mnohokrát základom roz-
delenia. Kristus prišiel na tento svet spájať, 
zjednocovať, no dal najavo, že cesta spásy 
je u každého človeka iná, lebo každý z nás je 
jedinečný. A preto aj jeho cesta viery a spásy 
je jedinečná.

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

SOBOTA 3. september
Hieromučeník Antim

Čítania: 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b; Mt 20, 
29 – 34, zač. 82 (rad.)

Len sa pozrite na svoje povolanie... (1 Kor 
1, 26)

Pozrieť sa na niečo a vnímať to celým 
svojím bytím. Asi ako stáť v galérii a hltať 
krásu umeleckého diela. Postáť, priblížiť sa, 
odstúpiť, nazerať pod rôznymi uhlami, pri 
vhodnom osvetlení. Poznať umelca, jeho 
život, okolnosti vzniku diela. Odniesť si ho 
v pamäti i v srdci. Niečo si o tom naštudo-
vať. To všetko je predpoklad pochopenia 

diela. Stojí to námahu. Výsledok je zážitok, 
ktorý môže sprevádzať dlho, i natrvalo. 
Stojí za to pozrieť sa takto i na svoje osobné 
povolanie.

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

NEDEĽA 4. septembra
Dvanásta nedeľa po Päťdesiatnici.  
Hieromučeník Babylas

Čítania: 1 Kor 15, 1 – 11, zač. 158; Mt 19, 16 – 
26, zač. 79 (rad.)

Čo dobré mám vykonať, aby som obsia-
hol večný život? (Mt 19, 16)
Každý z nás sa z času načas nadchne pre 
opravdivý kresťanský život, no kde je vrchol 
dokonalosti kresťana? Tento problém mal 
aj mladík. Bol vzorom veriaceho človeka. 
Zachovával prikázania Desatora. Ale až 
také ľahké to nebolo. Mnohokrát mohol byť 
v pokušení, ale zákon neprestúpil. Ideál. No 
cítil, že čosi podstatné mu uniká. A Ježiš 
odpovedá: „Ak chceš byť dokonalý, choď, 
predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš 
mať poklad v nebi. Potom sa vráť a nasleduj 
ma!“ Vtedy pochopil, kde je jeho problém: 
v naviazanosti na majetok. 
Byť bohatým neznamená len mať tučné kon-
to. Byť bohatým znamená postaviť čokoľvek 
na prvé miesto. Istá psychologička povedala: 
„My ľudia sa často odvolávame na logiku: 
,Urobil som to preto tak, lebo je to logické!‘ 
Ale pritom je dokázané, že až 70 % rozhod-
nutí robíme na základe citov, nie logiky. 
Tak k mnohým veciam nemáme logický, ale 
citový vzťah.“ A dnešné evanjelium hovorí, 
že logikou evanjelia je zahodenie všetkého, 
čo nám bráni primknúť sa k Bohu.

Liturgia: 3. hlas. Evanjelium na utierni 
prvé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. 
Menlivé časti z hlasu. (HS: 145; PZ: 99; HP: 
100)

PONDELOK 5. september
Prorok Zachariáš, otec Jána Krstiteľa

Čítania: 2 Kor 8, 7 – 15, zač. 186; Mk 3, 6 – 
12, zač. 11 (rad.); Hebr 6, 13 – 20, zač. 314; Mt 
23, 29 – 39, zač. 96 (sv. Zachariášovi)

Toto je vám na osoh, vám, čo ste už 
minulého roka začali nielen konať, ale aj 
chcieť. (2 Kor 8, 10)
Je zaujímavé, ako apoštol Pavol odhaľuje 
ducha kresťanov v Korinte: urobili nejaké 
dobré dielo, ale nasilu. Aby sa nepovedalo. 
Aby na nich nepoukazovali. Ruka dala, ale 
srdce nie. A Pavol ich odhaľuje. Robí to, aby 
mali na pamäti, že toto nie je stav, v ktorom 
ich Boh chce mať. Lebo ani ten, ktorému 
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uverili, Ježiš Kristus, nedáva nikdy bez srd-
ca, bez lásky. Keď dáva, nemeria počítajúc, 
čo z toho bude mať. A nie je to len o dávaní. 
Teda nech nie je rozpor medzi konaním 
a chcením.

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

uTOROK 6. september
Spomienka na zázrak archanjela  
Michala v Kolosách

Čítania: 2 Kor 8, 16 – 9,5, zač. 187; Mk 3, 13 
– 19, zač. 12 (rad.); Hebr 2, 2 – 10, zač. 305, 
Lk 10, 16 – 21, zač. 51 (sv. Michalovi)

Patrí sa, aby sme splnili všetko, čo je 
spravodlivé. (Mt 3, 15)
Čo je spravodlivosť? Odmena za dobro 
a trest za zlo? Príliš právnické. A možno aj 
s istou dávkou túžby po pomste tým, ktorí 
ublížili. Ale Božia spravodlivosť je o inom. 
Je to stav, keď mám to, čo mi patrí. A čo 
mi patrí? Nič iné, len to, čo som dostal pri 
stvorení od Boha: podobnosť s ním. Keď som 
to stratil, Kristus mi to získal späť.

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

STREDA 7. september
Mučeník Sózont

Čítania: 2 Kor 9, 12 – 10,7, zač. 189; Mk 3, 
20 – 27, zač. 13 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; 
Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (sv. Sózontovi)

...  sme pripravení potrestať každú ne-
poslušnosť, kým nebude vaša poslušnosť 
úplná. (2 Kor 10, 6)
Silné slová. Svedčia však o tom, ako veľmi 
záleží skutočne oddanému učeníkovi 
na tom, aby jemu zverení išli správnou 
cestou. Byť mu v poslušnosti oddaný 
a „obrusovať hrany“ charakteru v Duchu 
Ježiša Krista – to je správna cesta. Nad 
týmto bdejú služobníci Slova: apoštoli a ich 
nástupcovia. Učeník je v gréckej pôvodine 
mathétes, v preklade napodobňovateľ svojho 
majstra, učiteľa. Výsada kresťana je meniť 
sa na obraz svojho Majstra.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák pred-
prazdenstva sviatku Narodenia. Ostatné zo 
stredy. (HS: 263, 156; PZ: 233, 111; HP: 249, 
112)

ŠTVRTOK 8. september
Narodenie Presvätej Bohorodičky

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

Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš. (Fil 2, 5)
Spomínam si na svoju prípravu k prvému 
svätému prijímaniu. Učili sme sa, že na sve-
te sme na to, aby sme Boha poznali, jeho mi-
lovali, jemu slúžili a tak dosiahli spásu. Veta 
vysvetľuje podstatu večného života. Poďme 
na to z konca: spásu dosiahnem, ak Bohu 
slúžim. Bohu slúžim, len ak ho milujem. 
Milovať ho budem, len ak správne poznám 
jeho Zjavenie. To je práca na celý život. To je 
osvojovanie si zmýšľania Krista.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Menlivé časti z Narodenia. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. 
irmos z kánona utierne sviatku. Myrovanie. 
(HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

PIATOK 9. september
Spravodliví Pánovi predkovia  
Joachim a Anna

Čítania: 2 Kor 11, 5 – 21a, zač. 192; Mk 4, 1 – 
9, zač. 15 (rad.); Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 
8, 16 – 21, zač. 36 (svätým)

... vy spokojne znesiete, keď niekto príde 
a hlása iného Krista, akého sme my ne-
hlásali... (2 Kor 11, 4a)
To, že má každý svoju cestu spásy, nezna-
mená, že je jedno, v čo verím. Vôbec nie je 
jedno, v čo veríš. Spása je len v Kristovi. 
I dnes je mnoho príležitostí, ako sa nábo-
žensky vyžiť. Sekty, ezoterika, astrológia, 
náboženstvá Orientu. Ale nábožensky sa 
vyžiť znamená prispôsobovať náboženstvo 
sebe. A to je vzdialené od Kristovej cesty.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár z Narodenia, Tropár 
Spravodlivým, Sláva, kondák Spravodlivým, 
I teraz z Narodenia. Ostatné menlivé časti 
z Narodenia a Spravodlivým. Zdržanlivosť 
od mäsa. (HS: 264, 265; PZ: 234, 235; HP: 
250, 252)

SOBOTA 10. september
Mučenice Ménodora, Métrodora a Nym-
fodora

Čítania: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 10, 37 – 
11,1, zač. 39 (sob. pr. Pov.); 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 
126; Mk 22, 15 – 22, zač. 90 (rad.)

... hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, 
ktorá bola skrytá... (1 Kor 2, 7a)
Kameň mudrcov. Alchýmia. Okultizmus. 
Kabala. Hľadanie grálu. Tajomné vedy 
a cesty. Tvárili sa, že sú cestou objavenia 
podstaty bytia človeka. A pritom sa viac 
a viac zamotávali do vlastných špekulácií 
a sľúbené nepriniesli. Skrýva Boh pred člove-
kom poznanie? Nie. Ale ak sa ide nesprávnou 

cestou, potom je výsledok objavenia podstaty 
nulový. Naopak, jeho dosiahnutie je isté, len 
ak sa ide Božou cestou: „Nik nepríde k Bohu, 
ak len nie cezo mňa,“  hovorí Ježiš.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Menlivé časti z Narodenia. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. 
irmos z kánona utierne sviatku. Prokimen 
a aleluja zo soboty pred Povýšením. Pri-
časten z Narodenia. (HS: 264, 267; PZ: 234, 
238; HP: 250, 254)

NEDEĽA 11. september
Trinásta nedeľa po Päťdesiatnici.  
Prepodobná Teodora Alexandrijská

Čítania: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Jn 3, 13 – 17, 
zač. 9 (ned. pr. Pov.); 1 Kor 16, 13 – 24, zač. 
166; Mt 21, 33 – 42, zač. 87 (rad.)

Istý hospodár vysadil vinicu. (Mt 21, 33)
Ak sme vnímali spevy a úkony sobášneho 
obradu, všimli sme si, že v závere sa spieva 
tropár: „Pane, zhliadni z neba a viď, navštív 
a chráň svoju vinicu, ktorú vysadila tvoja 
pravica“. Obraz vinice bol každému dobre 
známy. Mať vinicu −  to už čosi znamenalo. 
Nemohol si to dovoliť hocikto: bolo treba 
vyklčovať a obrobiť zem a najmä ju vlastniť, 
zbaviť ju kamenia, oplotiť, obstarať dobré 
sadenice vinnej révy; jednoducho veľká 
drina. Platil však zákon, že kto vysadil úplne 
novú vinicu, bol na tri roky oslobodený 
od vojenskej služby. Bol to motív na to, aby 
ľudia zúrodnili čím viac pôdy. Ježišove slová 
o zlých robotníkoch sú obrazom toho, ako 
sa Boh staral o svoj ľud. Zúrodnil pôdu jeho 
srdca: daroval mu vinicu – pravú cestu a ná-
dej večného života. Ak bolo zle, ak vyvolený 
národ na to zabudol, posielal mu prorokov, 
ktorí mali burcovať svedomie národa. Hlas 
prorokov však nebol vypočutý: prorokov 
málo rešpektovali, často ich prenasledovali 
a zabíjali. Nakoniec prišiel sám Boží Syn, ale 
i toho zavraždili. Božie kráľovstvo sa odní-
me tomu, kto zavrhne Božieho Syna, a dá 
sa tomu, kto v neho uverí a bude prinášať 
úrodu, lebo „v nikom inom niet spásy“. 
Čo platilo o izraelskom národe, platí aj 
o nás.

Liturgia: 4. hlas. Evanjelium na utierni 
druhé. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár z hlasu, Tropár z Narodenia, 
Sláva, kondák z hlasu, I teraz, kondák 
z Narodenia. Prokimen a aleluja z nedele 
pred Povýšením sv. Kríža. Namiesto Dôstoj-
né je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
sviatku. Pričasten z nedele pred Povýšením 
a sviatku Narodenia. (HS: 146, 264, 268; PZ: 
100, 234, 238; HP: 101, 250, 255)

František Takáč
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PONDELOK 12. september
Hieromučeník Autonomos

Čítania: 2 Kor 12, 10 – 19, zač. 195; Mk 4, 10 
– 23, zač. 16 (rad.)

Semeno zasiate do tŕnia je u tých, čo po-
čúvajú slovo, ale potom sa vlúdia svetské 
starosti, klam bohatstva... (Mk 4, 18 – 19)
Prijať Slovo v pravde prináša bohatý život. 
Prijať Slovo v klamstve, ktorého pôvodcom 
je diabol, život ničí. To je Božia pravda. 
Myslieť si, že život bez Slova bude bohatší, je 
omyl. No oveľa horšie je prijať Slovo, a záro-
veň neodmietnuť klamstvo, pretože výsledok 
je rovnaký, ale my si to neuvedomujeme. 
Ježiš to vie a chce, aby sme to vedeli aj my.

Liturgia: Menlivé časti ako 8. septembra.

uTOROK 13. september
Pamiatka založenia chrámu vzkriesenia

Čítania: 2 Kor 12, 20 – 13,2, zač.196, Mk 4, 
24 – 34, zač. 17 (rad.); Hebr 3, 1 – 4, zač. 307; 
Mt 16, 13 – 18, zač. 67 (založ. chrámu)

Dávajte pozor na to, čo počúvate! (Mk 4, 24)
Sluch nám pomáha zveľaďovať a chrániť 
život. Počúvať však musíme hlavne duchom. 
Ten musí byť Boží, ináč počuté nás nebude 
budovať a nami vypovedané môže zraňovať. 
Práve na to nás Ježiš upozorňuje. Zlo totiž 
využíva tú istú bránu vstupu a výstupu ako 
dobro. Aby sme sa teda pred zlom uchránili, 
nikdy v sebe neuhasme Božieho ducha.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár zo Založenia chrámu, 
Tropár z predprazdenstva, Sláva, kondák zo 
Založenia chrámu, I teraz z predprazden-
stva. Ostatné zo Založenia chrámu. (HS: 
269; PZ: 239; HP: 256)

STREDA 14. september
Povýšenie svätého Kríža

Čítania: 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19, 6b – 
11. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35, zač. 60

Hľa, váš kráľ! (Jn 19, 14)
Kráľom môjho života je ten, koho počúvam 
a komu slúžim. Často si myslíme, že naším 
kráľom je Ježiš. Je to však pravda? Keď sa 
pozriem na Ukrižovaného, som presvedčený, 
že môj kráľ vyzerá takto? Ak si ho predsta-
vujem inak, potom nie je mojím kráľom. Aby 
sa ním skutočne stal, musím ho prijať práve 
takého – na kríži.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti z Povýšenia. Na-
miesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu Krížu. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a 9. irmos z utierne sviatku. Myrovanie. 

Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 270; PZ: 241; 
HP: 257)

ŠTVRTOK 15. september
Bohorodička Spolutrpiteľka

Čítania: Gal 1, 1 – 10. 1, 20 – 2,5, zač. 198; 
Mk 5, 1 – 20, zač. 19 (rad.); Flp 2, 5 – 11, zač. 
240; Jn 19, 25 – 27, zač. 61 (Spolutrpiteľke)

... často ho sputnali okovami a reťazami, 
ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; 
nik ho nevládal skrotiť. (Mk 5, 2 – 4)
Boh človeka urobil pánom nad všetkým, 
čo stvoril na zemi. Zabudli sme však, že 
v duchovnom svete pánmi nie sme. Tam je 
pánom Boh. On nám však vo svojej láske 
dáva možnosť zvládať život aj v duchovnom 
svete. Ponúka nám život s Ježišom. On do-
káže skrotiť to, na čo naše sily nestačia.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár z Povýšenia, tropár Spolutr-
piteľke, Sláva, kondák z Povýšenia, I teraz, 
kondák Spolutrpiteľke. Ostatné zo sviatku 
Povýšenia a Spolutrpiteľke. (HS: 270, 273; 
PZ: 241, 244; HP: 257, 245)

PIATOK 16. september
Veľkomučenica eufémia

Čítania: Gal 2, 6 – 10, zač. 201; Mk 5, 22 – 
24. 5, 35 – 6, 1, zač. 20(rad.); 2 Kor 6, 1 – 10, 
zač. 181; Lk 7, 36 – 50, zač. 33 (sv. Eufémii)

Neboj sa, len ver! (Mk 5, 36)
Je jednoduché veriť, ak ide všetko podľa na-
šich predstáv. No keď sa začne všetko rúcať, 
s vierou máme problém. Do popredia sa 
dostáva strach, ktorý vieru prehluší. Strach 
odkrýva pravdu o nás – veríme, ale nie Bohu, 
iba sebe. Veriť totiž znamená predovšetkým 
dôverovať. A ak dôverujem Bohu, nemusím 
sa báť, pretože je milujúci a všemohúci.

Liturgia: Menlivé časti ako 14. septembra. 
Zdržanlivosť od mäsa.

SOBOTA 17. september
Mučenica Sofia a jej tri dcéry: Viera, 
Nádej a Láska

Čítania: 1 Kor 4, 1 – 5, zač. 130; Mt 23, 1 – 12, 
zač. 93 (rad.); 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b; Jn 
8, 21 – 30, zač. 30 (sobota po Povýšení)

Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu 
stolicu. Preto robte a zachovávajte všet-
ko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov 
nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. (Mt 23, 
2 – 3)

Kňaz je Božím poslom, ale nie je dokonalý. 
Diabol to vie, a preto jeho ľudské slabosti 
často zneužíva na zničenie našej dôvery 

k Bohu. Poslušnosťou však môžem tento 
satanov úmysel zmariť. Dokážem to, ak 
oddelím posla od posolstva. Kňaz neohlasu-
je svoje slovo, ale Božie.

Liturgia: Menlivé časti ako 14. septembra.

NEDEĽA 18. september
Štrnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Pre-
podobný eumenios Divotvorca

Čítania: 2 Kor 1, 21 – 2, 4, zač. 170; Mt 22, 1 – 
14, zač. 89 (rad.) Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mk 
8, 34b – 9, 1, zač. 37 (nedeľa po Povýšení)

Všetko je pripravené; poďte na svadbu! 
(Mt 22, 4)

Svadba je v rodine vždy veľkou udalosťou. 
Rodina prežíva veľkú radosť, ale zároveň 
cíti i veľkú zodpovednosť a možno aj strach. 
Treba totiž vybaviť a zariadiť toľko dôle-
žitých vecí: pozvať hostí, dohodnúť čas, 
priestory, jedlo, nápoje a mnoho iného tak, 
aby hosťom nič nechýbalo a aby sa cítili 
príjemne. Ak sa hostia cítia dobre, potom sú 
aj hostitelia šťastní. Pocity hostiteľov a hostí 
sú neoddeliteľne spojené. Preto aj Ježiš 
použil toto podobenstvo. Boh nás všetkých 
pozýva do svojho spoločenstva. Všetko pri-
pravil a netrpezlivo očakáva náš príchod. My 
však toto pozvanie odmietame, neunúvame 
sa ani prísť, aby sme všetko uvideli a prežili. 
A tu nastáva paradox: Boh cíti smútok, 
že sme odmietli pozvanie, a my radosť, že 
sme sa účasti vyhli. Môže to tak byť? Iste 
nie. Je to len ďalší trik diabla. Zákony v duši 
človeka platia vždy, aj keď sa to týka Boha. 
Človek nemôže byť skutočne šťastný a čosi 
získať, ak Boh je smutný a cíti stratu. Aj 
Ježiš jasne hovorí: „Veď čo osoží človekovi, 
keby aj celý svet získal, a svojej duši by uško-
dil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ 
(Mt 16, 26) Účasť v spoločenstve s naším 
nebeským Otcom je pre nás vždy ziskom, 
nikdy nič nestrácame, o nič neprichádzame. 
Presahuje dokonca z tohto sveta do budúce-
ho. To je skutočná pravda. A navyše získame 
ešte aj to, čo neustále v živote hľadáme: 
pokoj, radosť a šťastie.

Liturgia: 5. hlas. Evanjelium na utierni tre-
tie. Predobr. antifóny a blaženstvá. Tropár 
z hlasu, tropár z Povýšenia, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, kondák z Povýšenia. Proki-
men, aleluja a pričasten z hlasu a z Nedele 
po Povýšení. Namiesto Svätý Bože sa spieva 
Tvojmu Krížu. Namiesto Dôstojné je sa spie-
va Zvelebuj a 9. irmos z utierne. (HS: 148, 
270, 276; PZ: 101, 241, 247; HP: 102, 257)

PONDELOK 19. september
Mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymen-
dont
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Čítania: Gal 2, 11 – 16, zač. 202; Mk 5, 24 – 
34, zač. 21 (rad.)

Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej 
choroby. (Mk 5, 34)
Ľudí často trápia choroby. Snažíme sa ich 
zbaviť. Hľadáme najlepších odborníkov, aby 
sme dosiahli uzdravenie. Na toho najlepšie-
ho odborníka – Ježiša často ani nepomyslí-
me. Dôvod? Naša slabá dôvera alebo strach. 
No ani jedno, ani druhé nemá skutočné 
opodstatnenie. Ježiš je vždy a za každých 
okolností pripravený povedať aj tebe: 
„Choď, buď zdravý“.

Liturgia: Menlivé časti ako 14. septembra.

uTOROK 20. september
Veľkomučeník eustatios a spol.

Čítania: Gal 2, 21 – 3, 7, zač. 204; Mk 6, 1 – 
7, zač. 22 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 21, 
12 – 19, zač. 106 (sv. Eustatiovi)

Nemohol tam urobiť nijaký zázrak, 
iba že vložením rúk uzdravil niekoľko 
chorých. A čudoval sa ich nevere. (Mk 6, 
5 – 6)

Niekto sa pýši tým, že našiel odvahu oslo-
bodiť sa z otroctva viery a že je nezávislý 
a bohatší. Čudujme sa jeho nevere, pretože 
skutočnosť je iná – stal sa závislý a chudob-
ný. Zbavil sa pomocníka a ochrancu, v jeho 
živote sa nemôže uskutočniť žiadny zázrak. 
A každý človek túži po zázrakoch, najmä 
po tých Ježišových, kde sa neuskutočniteľné 
stáva možným.

Liturgia: Menlivé časti ako 14. septembra.

STREDA 21. september
Zakončenie sviatku Povýšenia svätého 
Kríža

Čítania: Gal 3, 15 – 22, zač. 207; Mk 6, 7 – 
13, zač. 23 (rad.)

Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. 
(Mk 6, 12)

Očakávame príchod Božieho kráľovstva. 
Málokto z nás si však uvedomuje, že byť 
v Božom kráľovstve môžeme iba pod pod-
mienkou, že konáme pokánie – teda meníme 
svoje zmýšľanie. Musíme totiž hľadieť, po-
čúvať a rozprávať ako Ježiš, aby sme mohli 
byť súčasťou spoločenstva svätých. Dokona-
lé to nikdy nebude, ale to nech nás netrápi. 
Dôležité je to, že ho konáme.

Liturgia: Menlivé časti ako 14. septembra.

ŠTVRTOK 22. september
Hieromučeník Fókas. Apoštol Kodrat 
z Magnézie

Čítania: Gal 3, 23 – 4, 5, zač. 208; Mk 6, 30 
– 45, zač. 25 (rad.); Hebr 4, 14 – 5, 6, zač. 311; 
Jn 10, 1 – 9, zač. 36 (sv. Fókovi)

Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľuto-
val sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez 
pastiera. (Mk 6, 34)
Videl si ovce bez pastiera? Sú zmätené, 
ustráchané, ohrozené. Tak podľa Ježiša 
vyzeráme aj my. Aký veľký rozdiel je medzi 
jeho a naším pohľadom! My sa považujeme 
za múdrych, cieľavedomých, neohrozených. 
On o sebe povedal: „Ja som cesta, pravda 
a život.“ Komu uveríš? Ak jemu, požiadaj ho, 
aby sa stal tvojím pastierom, a život budeš 
žiť podľa skutočnej pravdy.

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

PIATOK 23. september
Počatie Jána Krstiteľa

Čítania: Gal 4, 8 – 21, zač. 210; Mk 6, 45 – 
53, zač. 26 (rad.); Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; 
Lk 1, 5 – 25, zač. 2 (Predchodcovi)

Ich srdce bolo otupené. (Mk 6, 52)
Žiť s otupeným srdcom je horšie, ako žiť sle-
pý. Slepec totiž môže využiť ostatné zmysly, 
ktoré mu pomôžu žiť ďalej. V duchovnom 
živote je však srdce jediným zmyslom. Jeho 
fungovanie sa nedá nahradiť ničím iným. 
Ak ho zdeformujem, hneď sa to prejaví. 
Nedokážem ani vidieť, ani počuť, ani cítiť. 
Zachovajme si teda vnímavé srdce, lebo len 
tak môžeme žiť.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár z Počatia, Sláva, kondák 
z Počatia, I teraz podľa predpisu. Ostatné 
zo štvrtka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 277, 
157; PZ: 248, 112; HP: 261, 113)

SOBOTA 24. september
Prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

Čítania: 1 Kor 4, 17 – 5,5, zač. 132; Mt 24, 1 – 
13, zač. 97 (rad.); 2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; 
Mt 25, 1 – 13, zač. 104 (sv. Tekle)

A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mno-
hých vychladne láska. (Mt 24, 12)
Apoštol Jakub hovorí, že viera bez skutkov 
je mŕtva. Ku konaniu týchto skutkov však 
potrebujeme lásku. Preto diabol útočí práve 
na lásku. Ak vychladne láska, nekonáme 
skutky a naša viera sa stáva mŕtvou. Bez 
viery však niet spásy. A tak diabol získava 
duše pre seba. Ak uchránime v sebe Lásku 
– Boha, on nás uchráni pred zlom a daruje 
nám večný život.

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

NEDEĽA 25. september
Pätnásta nedeľa po Päťdesiatnici.  
Prepodobná eufrozínia 

Čítania: 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 22, 35 – 
46, zač. 92 (rad.)

Jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, 
aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie 
v zákone je najväčšie?“ (Mt 22, 35)
Učiteľ zákona ide pokúšať Ježiša. Už je 
druhý, pretože prvým bol diabol na púšti. No 
rozdiel medzi týmito pokušeniami je zjavný. 
Diabol dobre vie, s kým má dočinenia, ale vo 
svojej pýche dúfa vo svoje víťazstvo. Učiteľ 
zákona v Ježišovo božstvo neverí, preto si 
myslí, že ho dokáže podchytiť v reči a usved-
čiť. Ako veľmi sa obaja mýlili! Boha pokú-
šať nemožno. Boh je vševediaci. A keďže 
pokúšanie je vo svojej podstate podsúvanie 
klamstva alebo polopravdy, veľmi rýchlo ho 
odhalí. Tak to bolo na púšti a tak aj u učiteľa 
zákona. Učiteľ zákona to po Ježišovej odpo-
vedi vzdal, ale diabol nie. Sprevádza Ježiša 
svojimi pokušeniami až po kríž. Ďalej však 
ísť nemôže, preto obracia svoju pozornosť 
na tých, ktorí Ježiša nasledujú. Sme medzi 
tými nasledovníkmi aj my? Ak áno, potom 
sa nik z nás pokušeniu nevyhne a musíme 
vedieť aj to, že čím viac sa budeme snažiť 
kráčať s Ježišom, tým častejšie a silnejšie 
budú útoky zlého. Máme mať z toho strach? 
Iba vtedy by sme sa mali oprávnene stracho-
vať, ak Kristus v nás neprebýva. Ak však ne-
cháme vstúpiť Ježiša do seba, aby sme mohli 
povedať tak ako sv. Pavol: „Už nežijem ja, 
ale žije vo mne Kristus“, báť sa nemusíme. 
Kristus je dostatočnou zárukou víťazstva.

Liturgia: 6. hlas. Evanjelium na utierni 
štvrté. Predobr. antifóny a blaženstvá. Men-
livé časti z hlasu. (HS: 149; PZ: 103; HP: 104)

Leontín Lizák 
snímka: holy-icons.com
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Vzkriesenie Lazára 1
ikonografia vzkriesenia 

Lazára vychádza z opisu 
Jánovho evanjelia (11, 1 – 44) 

a podľa dochovaných rano-
kresťanských pamiatok sa dá 
predpokladať, že táto evanje-
liová udalosť bola prvou, ktorú 
kresťania začali zobrazovať. 
V pamiatkach katakomb sa 
objavuje od 2. stor., teda oveľa 
skôr ako vzkriesenie Krista či 
Posledná večera, ktorá sa obja-
vuje od 4. storočia. 
To poukazuje na skutočnosť, 

že prvotní kresťania v tomto 
biblickom výjave videli sym-
bolický predobraz a ohlásenie 
všeobecného vzkriesenia. 
Maľba na sarkofágoch a stenách 
katakomb je veľmi jednoduchá 
a obmedzuje sa len na podstatu 
výjavu – zobrazenie Lazára 
v hrobe a Krista. Dokumentuje 
to napr. aj freska v Katakom-
bách sv. Petra a Marcellína 
v Ríme, kde je Lazár zobrazený 
na spôsob múmie, uložený ako-
by do malého chrámu a vpravo 
od neho Kristus, zobrazený ako 
mladík bez brady. Dotýka sa pa-
licou Lazárovej hlavy ešte ovi-
nutej plátnom. Ako uvádza E. 

Sendler, s podobným výjavom 
sa stretávame aj na sarkofágoch 
zo 4. – 5. stor. v archeologickom 
múzeu v Istanbule, v Kartágu 
a Alexandrii.
Niektoré časti výjavu prešli 

zmenami už v ranom kresťan-
stve, kde napr. palicu v rukách 
Krista vystriedal kríž a v časoch 
byzantského impéria sa v ruke 
Krista už nezobrazovalo nič; 
gesto žehnajúcej pravice vyjad-
rovalo príkaz: Lazár, poď von! 
Definitívna podoba, tak ako ju 
poznáme aj dnes, sa sformovala 
v priebehu 5. – 6. stor. Na iko-
ne Kristus stojí pred hrobom, 
ktorý na rozdiel od prvokres-
ťanských zobrazení budovy 
či chrámu nahradila jaskyňa. 
Gesto žehnajúcej pravice dáva 
príkaz Lazárovi. Zväčšil sa počet 
postáv: za Kristom sú apoštoli 
a pri hrobe priatelia Lazára 
a farizeji. Nechýbajú Lazárove 
sestry kľačiace pred Kristom. Je-
den z mladíkov si zakrýva nos; 
naznačuje, že mŕtvy už páchne. 
Iní držia náhrobnú dosku alebo 
snímajú ovínadlá zo vzkriesené-
ho mŕtveho. 

Ježiš
Väčšinou je zobrazený v ľavej 
časti ikony a v odeve Pantokra-
tora. Himation (vrchný plášť) 
tmavomodrej farby je sym-
bolom ľudskej prirodzenosti 
a pozemského života. Pod ním 
má chitón (tuniku) červenej 
farby ako znak kráľovskej 
hodnosti, Božej moci a tiež 
krvi, ktorú vylial za spásu sveta. 
V ľavej ruke drží zvitok – dl-
žobný úpis našich hriechov 
a previnení, ktorý zrušil svojou 
smrťou na kríži. Výstižne o tom 
píše sv. apoštol Pavol v Kol 2, 9 
– 15. Usporiadanie jednotlivých 
prstov Kristovej žehnajúcej 
pravice má svoju symboliku. Tri 
vyčnievajúce a jemne ohnuté 
prsty poukazujú na fakt, že 
všetko požehnanie je darom 
Trojice. Dva zvyšné prsty 
vzájomne prekrížené hovoria 
o spojení dvoch prirodzeností – 
božskej a ľudskej – v osobe Kris-
ta. S gestom žehnajúcej ruky 
sa stretávame napr. aj pri ikone 
Zvestovania v osobe archanjela 
Gabriela.
Sv. Ján Zlatoústy sa v homílii 

na Lazárovu sobotu zamýšľa: 

„Keď Ježiš hovoril o svojom 
pôsobení, povedal: ,Ja a Otec 
sme jedno‘, keď však hovoril 
o svojej moci, povedal: ,Lebo 
ako Otec kriesi mŕtvych a oži-
vuje, tak aj Syn oživuje, koho 
chce‘ (Jn 5, 21). A keď povedal, 
že je vzkriesenie a život, a svetlo 
pre svet, charakterizoval sa ako 
ten, ktorý je jednej podstaty 
s Otcom... Po týchto slovách 
hlasno zvolal: ,Lazár, poď von!‘ 
Prečo nepovedal: ,Vyjdi v mene 
môjho Otca?‘ alebo: ,Otče môj, 
vzkries ho!‘ Namiesto toho sa 
vhĺbil do modlitby a ukázal 
svoju moc jasným svedectvom. 
Pretože chcel v slovách modlit-
by adresovaných Otcovi zjaviť 
svoju pokoru a v účinkoch 
(skutkoch) svoju moc, povedal: 
,Lazár, poď von!‘ Tu sa udialo to, 
čo on sám povedal: ,... prichá-
dza hodina, keď všetci v hro-
boch počujú jeho hlas a vyjdú‘ 
(Jn 5, 28) a budú žiť. Nepovedal: 
,Vstaň z mŕtvych‘, ale ,Poď von!‘, 
obracajúc sa na mŕtveho, nie 
na živého.“ n

Milan Gábor

KNIHA: Vrecková 
ekumenická Biblia
Slovenská biblická spo-
ločnosť v júli 2011 vydala 
svoj nový titul Biblia 
– Slovenský ekumenický 
preklad s deuteroká-
nonickými knihami 
v žiadanom vreckovom 
formáte 108 x 155 x 
25 mm. Okrem biblic-
kého textu, tabuliek biblických mier, váh, 
platidiel a hebrejského kalendára záujemca 
nájde v novom titule osem plnofarebných 
biblických máp na kriedovom papieri.
Ide o druhé opravené vydanie sloven-

ského ekumenického prekladu. Biblia má 
schválenie Konferencie biskupov Sloven-
ska. Väzba je mäkká, šitá, počet vytlače-
ných kusov je limitovaný. V prípade záuj-
mu je možnosť objednať si knihy na www.
bible.sk, tel. č. 048/4134191, 0917633664 
alebo priamo na distribucia@bible.sk.

Blažej Štrba

FILM: Furry Vengeance  – 
Pomsta chlpáčov
Dan Sanders (Brendan 
Fraser) dohliada na to, 
aby výstavba nových 
domov v krásnom prírod-
nom prostredí prebiehala 
tak, ako má. Má dobrú 
prácu, dostal k nej dom, 
no s rodinou sa musel 
za prácou na rok presťa-
hovať. Ani jeho manželke, ani jeho synovi 
to však nie je najpríjemnejšie. Všetko 
naberie obrátky, keď sa jeden rok zmení 
na štyri. Okrem domov má totiž vyrásť celé 
nové mesto. A to sa nebude páčiť zvieratám 
tamojšieho lesa. Rozhodnú sa niečo urobiť.
Skvelá rodinná komédia, ktorá rozosme-

je rodičov aj deti. Núti k zamysleniu nad 
tým, že príroda nie je miestom, kde si člo-
vek môže robiť, čo chce. Je miestom života 
nás všetkých, a preto ju treba chrániť.

Lukáš Petruš

HuDBA: Lamačské chvály – 
Zlomený pre teba
V roku 2007 nahrala 
hudobná formácia 
Lamačské chvály CD 
Zlomený pre teba. Už 
na prvé počutie je jasné, 
že ide o tvorbu z dielne 
Braňa Letka. Album je však oproti živým 
koncertom, na aké sme u „letkovcov“ 
zvyknutí, oveľa modernejším, žánrovo 
i hudobne pestrejším. O väčšinu textov sa 
autorsky postaral Braňo Letko. Po hudob-
nej i zvukovej stránke pomohli manželia 
Igor a Monika Baarovci, známi z formácie 
Saves the Cookie, spevácky ho podporili 
brat Félix, Peter Lacho a Erik Stupka. Husle 
nahral James Evans. Album Zlomený pre 
teba je svojou hudobnou pestrosťou určený 
širokému okruhu poslucháčov. Jednoducho 
to nie je CD, ktoré by vás nudilo.

Helena Krenická

40 | iKona slovo   18 – 19 | 2011



oznamy | 41

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti – júl
85 rokov: Anna Kuzmová, Vojčice; Ján 
Ostapčuk st., Sečovce; Mária Saparová, 
Dlhé Klčovo
80 rokov: Anna Gavaľová, Trhovište; Helena 
Geregová, Kačanov; Anna Harčarová, Hraň; 
Mária Hudáková, Streda nad Bodrogom; 
Mária Porhinčáková, Nový Ruskov; Mária 
Sotáková, Novosad; prof. JUDr. Jozef Suchoža, 
DrSc., Košice; Mária Vašková, Stanča
75 rokov: Anna Beňová, Sobrance; Mária 
Bereščíková, Horovce; Anna Čerevková, 
Radvaň nad Laborcom; Konštantín Gőcze, 
Poprad; Mária Litváková, Novosad; Ernest 
Ňachaj, Ruská Nová Ves; Ing. Gabriel Pavlina, 
Michalovce; Júlia Šľachtičová, Trebišov; Mária 
Tamašová, Sečovce
70 rokov: Michal Feckani, Vranov nad Top-
ľou; Ján Kocák, Košice; Milan Šlepák, Strážske
60 rokov: Anna Bačová, Sečovská Polian-
ka; Anna Dubovská, Humenné, Veronika 
Fejková, Vranov nad Topľou; Ing.  Miloš 
Kuruc, Zemplínske Hradište; Milan Medeši, 
Cabov; Mária Telehová, Sobrance; Ing.  Ján 
Tomaščin, Kvačany; Kvetoslava Velčková, 
Vranov nad Topľou
50 rokov: Anna Ondernická, Choňkovce

Srdečne blahoželáme!

 jubileá kňazov
Michal Vasiľ st., titulárny dekan, na odpo-
činku v Nižnom Čaji – 12. september 1926 
– 85 rokov života; Jozef E. Novák OSBM, 
rehoľný kňaz v monastieri v Trebišove – 27. 
september 1941 – 70 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 blahoželáme
Drahý náš otec Ján Rusnák, k  vašim 35. 
narodeninám vám prajeme a vyprosujeme, 
aby bol váš život príťažlivým svedectvom 
života s  Bohom. Nech vás Pán požehná 
zdravím, naplnením zo služby, spokojnosťou 
v súkromí, povzbudivými vzťahmi a všetkým 
potrebným, aby ste žili radostný a spokojný 
život v každom ohľade.

veriaci farnosti Havaj

Ďakujúc nebeskému 
Otcovi za  dar života, 
viery i  povolania si 
8. septembra môžeme 
spolu s naším milova-
ným jubilantom otcom 
Ladislavom Praščá-

kom pripomenúť 40. výročie jeho narodenia.
Pri tejto príležitosti vám prajeme a vypro-
sujeme všetko najlepšie, veľa Božích milostí 
a úspechov v osobnom i pastoračnom živote 
na mnohaja i blahaja lita.

vaši vojčickí gréckokatolíci

 na slovo darovali
Ružencové spoločenstvo, Sečovská Polian-
ka – 50 eur; bohuznáma – 50 eur; Spolok 
ruženca, Vysoká nad Uhom – 30 eur; Spolok 
ruženca, Malý Lipník – 20 eur; veriaci, Ban-
ské – 30 eur; Spolok ruženca, Baškovce – 20 
eur; Spolok ruženca, Jastrabie nad Topľou – 
20 eur; bohuznámy – 50 eur; Arcibratstvo 
ruženca, Nacina Ves – 30 eur

Srdečne ďakujeme!

 oznamy

Šarišský Štiavnik ďakuje
„Sám Boh hľadí na  toho, kto koná dobro, 
pamätá na neho v budúcnosti.“ (Sir 3, 34)
Chceme sa všetkým vám, drahí veriaci, 
poďakovať za štedrý dar, ktorým ste prispeli 
pri zbierkach na  výstavbu farskej budovy 
v Šarišskom Štiavniku. Nech dobrotivý Boh 
odplatí vašu štedrosť svojou milosťou a po-
kojom a nech vás a vašich blízkych sprevádza 
svojím požehnaním.

otec Blažej Rebják  
a veriaci farnosti Šarišský Štiavnik

Gréckokatolíci z Trnavy ďakujú
Na  kúpu farského bytu v  Trnave (č. ú. 
1051  700  001 / 1111) prispeli títo naši 
dobrodinci: J. Biroš, Okružná – 10 eur; bo-
huznámy, Trnava – 150 eur; P. Krupčinský, 
Hudcovce – 30 eur; Š. Fedor – 50 eur; V. 
Mitro – 10 eur; M. Durcová, Trnava – 50 eur; 
Ľ. Cisárová a M. Orenčáková, Strážske – 60 
eur; bohuznámy, Hôrka – 30 eur; R. Rozkoš, 
Pezinok – 100 eur; J. Bérešová, Piešťany – 
100 eur; V. Michalková, Bratislava – 200 eur.

Ďakujeme!
vďační gréckokatolíci z Trnavy

Duchovné cvičenia v Dolnom Smokovci
Združenie apoštolov Božieho milosrden-
stva Faustínum a občianske združenie Pre 
Faustínum pozýva na  3-dňové duchovné 
cvičenia, ktoré budú prebiehať v  Dolnom 
Smokovci v termíne od 23. do 25. septembra. 
Duchovné cvičenia na tému Hľa, tvoja matka 
vedie otec Tomáš Muszka a  sestra KMBM. 
Prihlásiť sa môžete na  telefónnom čísle 
0911  188  875, e-mailom: dcfaustinum@
gmail.com. Poplatok (ubytovanie a strava) 
je 45 eur. Začiatok je v piatok o 15.00 hod., 
záver v nedeľu na obed. Záujemcov registruje 
a informácie poskytuje p. Štefánia Lešková.

TK KBS

Muzikál Jiřího Zmožka Velký příběh 
Skladateľ Jiří Zmožek uvedie 18. septembra 
2011 v  historickej budove Slovenského 
národného divadla premiéru muzikálu 
Velký příběh lásky, která přemohla svět. Ide 
o koncertné predstavenie, kde 100-členný 
zbor a 10 sólistov predstaví divákom život 
apoštola Pavla. Paralelne s  príbehom ob-
rátenia Šavla sa odohráva i príbeh a návrat 
jeho strateného syna Démasa. Hudbu napísal 
Jiří Zmožek, texty jeho syn Marcel. Vybrané 
sólové partitúry bude na premiére spievať 
Jozef Kundlák, sólista opery SND. K úvod-
nému slovu v historickej budove SND prijal 
pozvanie bratislavský arcibiskup metropolita 
Stanislav Zvolenský. 
Ďalšie predstavenia tohto jedinečného mu-
zikálu budú 15. októbra o 19.00 hod. a 23. 
októbra o 17.00 hod. v Kostole sv. Vincenta 

de Paul v Bratislave, ako i v iných mestách 
na  Slovensku. Lístky si môžete zakúpiť 
v  predajni sv. Vincenta na Tomášikovej 8 
v Bratislave alebo v sieti Ticketportal. Dátumy 
a  miesta ďalších predstavení môžte nájsť 
na stránke www.zmozek.cz.

TK KBS

 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.

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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Srdečne vás pozývame na horu Zvir 
k spoločnej modlitbe

počas malej púte, ktorá sa uskutoční 4. septembra 2011.
Modlitbový program sa už tradične začne o 9.00 hod. hodine 

uctením ikony Presvätej Bohorodičky, pokračovať bude modlitbou 
akatistu a rozjímavým ružencom. Slávnosť vyvrcholí o 10.30 hod. 

archijerejskou svätou liturgiou, ktorú bude sláviť Mons. Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita.

Svoju účasť na septembrovej púti prisľúbil apoštolský nuncius 
na Slovensku Mons. Mario Giordana, ktorý sa pútnikom prihovorí 

v homílii.
Každý tu môže nájsť povzbudenie a posilu vo viere  

a prežiť úžasnú silu Božej prítomnosti.

slovo   18 – 19 | 2011
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 tv lux – doma je doma

 Pondelok – Piatok   06.45 Správy / Spravodajský 
súhrn 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so 
svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri káve 09.00 
Doma je doma 10.00 Správy / Spravodajský súhrn 
12.00 Anjel Pána 12.15 Krátke správy P 17.30 
Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Z prameňa 22.50 Doma je doma 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 29.08. (pondelok)  08.30 Prvé sväté prijímanie 
10.20 Z  prameňa P 10.30 Čaviareň live 11.30 
Saleziánsky magazín ⓬ 12.30 Sekty v Bolívii 
⓬ 13.00 Darien − Panama ⓬ 13.30 Medzi 
nebom a zemou 14.15 Pri káve 15.00 Cesty Ježiša 
– Zázraky na jazere 15.30 Katechéza 15.45 Poézia 
16.00 Poltón 16.30 Ichtis 16.45 Lectio divina (8) 
18.50 Putovanie kalváriami P 18.55 Rómovia P 
19.25 Luxáreň 20.00 Krátke správy P 20.05 Celou 
vetou P 20.20 U  Pavla P 21.45 Pri káve 22.25 
Rodina a spoločnosť ⓬
 30.08. (utorok)  08.30 Centrum nápadov 10.05 
Z prameňa P 10.20 Díler Božieho slova ⓬ P 10.30 
Moja misia – magazín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 
12.30 Rodina a spoločnosť ⓬ 13.00 Katechézy 
Benedikta XVI. 13.30 Rehoľná abeceda ⓬ 13.40 
Celou vetou 13.50 Gurmánska misia 14.15 Pri káve 
15.00 Večerná univerzita 15.45 Hudobné pódium 
16.30 Prvé sväté prijímanie 17.00 Vlastná cesta 
18.40 Z prameňa ⓬ 18.50 Putovanie kalváriami 
18.55 Kusatzu – Japonsko P 19.25 Cesty Ježiša 
– Zázraky na jazere 20.00 Spravodajský súhrn P 
20.20 Aktuálne s kardinálom Tomkom 20.30 Medzi 
nebom a zemou 21.10 Gurmánska misia 21.25 Sa-
leziánsky magazín 21.50 Pri káve 22.25 Rómovia
 31.08. (streda)  08.30 Ichtis 10.15 Z prameňa P 
10.25 Never more ⓬ 10.35 Generálna audien-
cia P 12.30 Rómovia 13.00 Poltón 13.30 Večerná 
univerzita 14.25 Pri káve 15.05 Lectio divina (8) 
15.45 Medzi nebom a  zemou 16.30 Centrum 
nápadov 17.10 Katechéza 18.50 Putovanie 
kalváriami 18.55 Benediktínske opátstvo Glenstal 
v Írsku P 19.25 Štúdio AHA! 20.00 Krátke správy P 
20.05 Rehoľná abeceda P 20.20 LAJF – Marione-
ty? P 21.15 Vlastná cesta 21.45 Pri káve 22.25 
Kusatzu – Japonsko
 01.09. (štvrtok)  08.30 Kráľovstvo bez hraníc (6) 
10.05 Z prameňa P 10.15 Ja Vlado Bočev ⓬ 10.30 
U Pavla 12.30 Kusatzu – Japonsko 13.10 Čaviareň 
live 14.05 Rehoľná abeceda 14.15 Pri káve 15.00 
Moja misia – magazín ⓬ 16.00 Ja Vlado Bočev 
⓬ 16.15 Poézia 16.30 Klbko 16.55 Cesty Ježiša 
– Zázraky na  jazere 18.50 Putovanie kalváriami 
18.55 Svätá zem – Na druhej strane múru ⓬ P 
19.25 Poltón 19.50 Návratka 20.00 Krátke sprá-
vy P 20.05 Celou vetou 20.20 Lectio divina (9) P 
21.00 Hudobné pódium P 21.45 Pri káve 22.25 
Benediktínske opátstvo Glenstal v Írsku ⓬
 02.09. (piatok)  08.30 Klbko 10.05 Z prameňa P 
10.15 Chcem sa opiť ⓬ P 10.30 Vlastná cesta 
11.00 Večerná univerzita 11.40 Katechéza 12.30 
Benediktínske opátstvo Glenstal v Írsku 13.00 Ró-
movia 13.30 Lectio divina (9) 14.15 Pri káve 15.00 
Božie milosrdenstvo P 15.15 Katechézy Benedikta 
XVI. 15.45 Hudobné pódium 16.30 Kráľovstvo bez 
hraníc (6) 17.00 Štúdio AHA! 18.50 Putovanie 
kalváriami 18.55 Právo a justícia ⓬ P 19.25 Sa-
leziánsky 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 Svätá zem – Na druhej strane múru ⓬
 03.09. (sobota)  06.45 Krátke správy 07.00 
Kráľovstvo bez hraníc (7) P 07.25 Sme katolíci – 
Pápež P 07.50 Klbko P 08.05 Centrum nápadov P 

08.35 Ichtis – antivírus pre deti 09.05 Medzi 
nebom a zemou 09.50 Aktuálne s kardinálom 
Tomkom 10.00 Krátke správy 10.05 Štúdio AHA! P 
10.35 Návrat ⓬ P 10.50 LAJF – Marionety? 
11.50 Rehoľná abeceda 12.00 Anjel Pána 12.30 
Mariánska sobota P 13.30 Lectio divina (9) 14.15 
Generálna audiencia 15.40 Poézia 16.00 Rómovia 
⓬ 16.30 Svätá zem – Na druhej strane múru ⓬ 
17.00 Právo a justícia ⓬ 17.30 Saleziánsky ma-
gazín 18.00 Luxáreň 18.30 Rozprávočka P 18.45 
Tandem kvíz P 19.25 Putovanie kalváriami 19.30 
Katechézy Benedikta XVI. 20.00 Spravodajský 
súhrn 20.20 ... myslím, že sa nevrátim P 21.40 
Milosrdenstvo – nádej pre svet P 22.30 U Pavla 
23.50 Spravodajský súhrn
 04.09. (nedeľa)  06.45 Spravodajský súhrn 07.00 
Prvé sväté prijímanie 07.30 U Pavla 08.55 Kate-
chézy Benedikta XVI. 09.20 Putovanie kalváriami 
09.25 Návratka 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá omša P 
11.25 Benediktínske opátstvo Glenstal v  Írsku 
⓬ 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 
Kráľovstvo bez hraníc (7) 13.15 Sme katolíci – 
Pápež 13.40 Klbko 13.55 Centrum nápadov 14.20 
Ichtis – antivírus pre deti 14.55 Právo a  justícia 
⓬ 15.30 ... myslím, že sa nevrátim 16.35 Milo-
srdenstvo – nádej pre svet 17.25 Návratka 17.30 
Octava dies P 18.00 Poltón 18.30 Rozprávočka P 
18.40 Putovanie kalváriami 18.45 Vlastná cesta P 
19.15 Poézia 19.30 Gurmánska misia P 19.45 
Katechéza P 20.00 Spravodajský súhrn 20.15 
Rehoľná abeceda 20.25 Kusatzu – Japonsko 20.50 
Putovanie kalváriami 21.00 Večerná univerzita P 
21.40 Aktuálne s kardinálom Tomkom 21.50 Moja 
misia – magazín ⓬ 22.50 LAJF – Marionety? 
23.45 Spravodajský súhrn

 Zmena v  stálej programovej štruktúre 
(od 05.09.):  06.50 Krátke správy/ Spravodajský 
súhrn 07.45 Doma je doma 22.00 Doma je doma 
22.55 Krátke správy/ Spravodajský súhrn
 05.09. (pondelok)  08.45 Kráľovstvo bez hraníc 
(8) P 09.15 Medzi nebom a zemou 10.20 Z prame-
ňa P 10.35 Benediktínske opátstvo Glenstal v Írsku 
⓬ 11.00 Slovo Božie podľa Matúša 11.25 Octava 
dies 12.25 Rómovia ⓬ 13.00 LAJF – Marionety? 
13.55 Hudobné pódium 14.35 Kusatzu – Japonsko 
15.00 Božie milosrdenstvo 15.20 Z  prameňa 
15.35 Lectio divina (9) 16.15 Rehoľná abeceda 
16.30 Vlastná cesta 17.00 Kráľovstvo bez hraníc 
(8) 18.55 Putovanie kalváriami P 19.00 Kresťania 
v spoločnosti – Etika v kresťanskej spoločnosti ⓬ P 
19.25 Luxáreň 20.00 Krátke správy P 20.10 Správy 
zo Svätej zeme P 20.30 U Pavla P
 06.09. (utorok)  08.45 Kráľovstvo bez hraníc (9) P 
09.15 Večerná univ. 10.05 Z prameňa P 10.20 
Moja misia – magazín ⓬ 11.20 Svätá zem – 
Na druhej strane múru ⓬ 11.45 Katechéza 12.25 
Kusatzu – Japonsko 12.55 Katechézy Benedikta 
XVI. 13.25 Vlastná cesta 13.55 Octava dies 14.30 
Benediktínske opátstvo Glenstal v Írsku ⓬ 15.00 
Božie milosrdenstvo 15.20 Z prameňa 15.35 Medzi 
nebom a zemou 16.15 Luxáreň 16.40 Správy zo 
Svätej zeme 17.00 Kráľovstvo bez hraníc (9) 18.55 
Putovanie kalváriami 19.00 Oaxaca − Mexiko ⓬ P 
19.25 Octava dies 20.00 Krátke správy P 20.10 
Slovo Božie podľa Matúša P 20.40 Tandem kvíz 
21.25 Kresťania v spoločnosti – Etika v kresťanskej 
spoločnosti ⓬
 07.09. (streda)  08.45 Kráľovstvo bez hraníc (10) P 
09.15 Hudobné pódium 10.05 Z prameňa P 10.20 
Rehoľná abeceda 10.35 Gen. audiencia ⓬ P 12.25 
Benediktínske opátstvo Glenstal v Írsku ⓬ 12.55 
Medzi nebom a zemou 13.40 Večerná univerzita 
14.25 Luxáreň 14.50 Návratka 15.00 Božie mi-

losrdenstvo 15.20 Z prameňa 15.35 Tandem kvíz 
16.15 Kresťania v spoločnosti – Etika v kresťanskej 
spoločnosti ⓬ 16.40 Klbko 17.00 Kráľovstvo bez 
hraníc (10) 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Jednu 
smrť prosím ⓬ P 19.25 Katechézy Benedikta XVI. P 
20.00 Krátke správy P 20.10 Prehľad kat. periodík P 
20.20 Poltón klub P 21.20 Oaxaca − Mexiko ⓬ 
21.45 Správy zo Svätej zeme
 08.09. (štvrtok)  08.45 Kráľovstvo bez hraníc (11) P 
09.15 Lectio divina (9) 10.05 Z prameňa P 10.20 
Tandem kvíz 11.00 Kresťania v spoločnosti – Etika 
v kresťanskej spoločnosti ⓬ 11.30 Katechézy 
Benedikta XVI. 12.25 Svätá zem – Na druhej stra-
ne múru ⓬ 12.55 Moja misia – magazín ⓬ 
13.55 Slovo Božie podľa Matúša 14.20 Správy 
zo Svätej zeme 14.35 Vlastná cesta 15.00 Božie 
milosrdenstvo 15.20 Z prameňa 15.35 U Pavla 
17.00 Kráľovstvo bez hraníc (11) 17.30 Doma 
je doma 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 
18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Koptské kláštory 
v Egyptskej púšti (1) ⓬ P 19.25 Katechéza 19.45 
Rehoľná abeceda P 20.00 Krátke správy P 20.10 
Lectio divina (10) P 20.55 Jednu smrť prosím ⓬ 
21.20 Medzi nebom a zemou P
 09.09. (piatok)  08.45 Kráľovstvo bez hraníc (12) P 
09.10 Ichtis – antivírus pre deti 09.35 Katechézy 
Benedikta XVI. 10.05 U Pavla 11.30 Luxáreň 12.25 
Katechéza 12.45 Lectio divina (10) 13.30 Tandem 
kvíz 14.15 Octava dies 14.45 Rehoľná abeceda 
15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20 Z prameňa 
15.35 Večerná univerzita 16.15 Oaxaca − Mexiko 
⓬ 16.40 Ichtis – antivírus pre deti 17.00 Kráľov-
stvo bez hraníc (12) 17.30 Doma je doma 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.55 Putovanie 
kalváriami 19.00 Hudobné pódium P 19.45 
Návratka 19.50 Prehľad kat. periodík 20.00 Spravo-
dajský súhrn P 20.25 Moja misia – magazín ⓬ P 
21.25 Koptské kláštory v Egyptskej púšti (1) ⓬
 10.09. (sobota)  07.00 Spravodajský súhrn 07.25 
Ichtis – antivírus pre deti 07.45 Klbko 08.10 Re-
hoľná abeceda 08.30 Poltón klub 09.30 Hudobné 
pódium 10.15 Tandem kvíz 11.00 Správy zo Svätej 
zeme 11.20 Vlastná cesta 11.45 Katechéza 12.00 
Anjel Pána 12.20 Generálna audiencia 13.50 
Medzi nebom a zemou 14.30 Octava dies 15.00 
Mariánska sobota P 16.00 Moja misia – magazín 
⓬ 17.00 Jednu smrť prosím ⓬ 17.30 Koptské 
kláštory v Egyptskej púšti (1) ⓬ 18.00 Luxáreň P 
18.30 Rozprávočka P 18.40 Prehľad katolíckych 
periodík 18.45 Tandem kvíz P 19.30 Slovo Božie 
podľa Matúša 20.00 Spravodajský súhrn 20.25 
Svätý Augustín (1) ⓯ P 22.20 Hudobné pódium
 11.09. (nedeľa)  07.00 Spravodajský súhrn 07.25 
Slovo Božie podľa Matúša 07.55 Klbko P 08.15 
Ichtis – antivírus pre deti P 08.40 Lectio divina 
(10) 09.25 Luxáreň 10.00 Svätá omša P 11.20 
Katechézy Benedikta XVI. 11.45 Rehoľná abeceda 
12.00 Anjel Pána P 12.25 U Pavla 13.50 Správy 
zo Svätej zeme 14.10 Moja misia – magazín ⓬ 
15.10 Klbko 15.35 Svätý Augustín (1) ⓯ 17.30 
Octava dies P 18.00 Kresťania v spoločnosti – Etika 
v kresťanskej spoločnosti ⓬ 18.30 Rozprávočka P 
18.40 Vlastná cesta P 19.10 Katechéza P 19.30 
Oaxaca − Mexiko ⓬ 20.00 Spravodajský súhrn 
20.25 Medzi nebom a  zemou 21.10 Večerná 
univerzita P 21.55 Poltón klub 22.55 Putovanie 
kalváriami

 stv – jednotka
 27.08. (sobota)  21.25 Doktorka Gisela Perllová 
– skutočný príbeh židovskej lekárky, ktorá sa 
musela v Osvienčime vzoprieť svojmu svedomiu 
a svojej lekárskej prísahe, aby tak zachránila život 
židovským ženám.

 29.08. (pondelok)  15.30 Nedodržaný sľub – sku-
točný príbeh židovského chlapca 17.40 Deň, ktorý 
neumrie – vojnová dráma z obdobia SNP 23.25 
Nedodržaný sľub R
 01.09. (štvrtok)  20.05 Legenda o  lietajúcom 
Cypriánovi – filmová historická freska o tajom-
nom mníchovi Cypriánovi 21.55 Tobruk – dráma 
z obdobia druhej svetovej vojny zachytávajúca 
pôsobenie československých jednotiek pri obrane 
líbyjského mesta Tobruk
 03.09. (sobota)  12.50 Film o filme – Legenda 
o lietajúcom Cypriánovi – dokument

 stv – dvojka
 26.08. (piatok)  12.20 Ľudová kultúra na Slo-
vensku – národopisný dokumentárny film o práci 
hrnčiarov 13.35 Nádej pre Indiu – dokument 
o projekte Slovenskej katolíckej charity, ktorá v Indii 
pomáha tým najbiednejším 14.30 História jedného 
dokumentu – Viliam Žingor – filmový dokument 
venovaný Viliamovi Žingorovi, bývalému veliteľovi 
partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika
 28.08. (nedeľa)  10.25 Orientácie – 60 rokov 
od  kňazskej vysviacky pápeža Benedikta XVI. 
Nenápadní hrdinovia a  slávnosť Božieho Tela 
a Krvi v Bratislave 10.55 Film o filme – Legenda 
o lietajúcom Cypriánovi
 29.08. (pondelok)  17.05 To ta trať – autentické 
svedectvá o málo známom rómskom holokauste 
na východnom Slovensku
 30.08. (utorok)  08.00 Koleso času – dokument 
o  historických pamiatkach, archeologickom 
výskume a záchrane kultúrneho dedičstva 10.55 
Moja misia – dokument o misionárovi Štefanovi 
Bebjakovi na misii na Madagaskare 22.25 Sféry 
dôverné – Evanjelici a ich miesto v dejinách, kultúre 
a súčasnej spoločnosti
 31.08. (streda)  08.00 Koleso času 10.50 Moja 
misia – misionárska legenda Ján Šutka pracuje 50 
rokov medzi indiánmi Shuar v ekvádorskom pralese
 01.09. (štvrtok)  09.45 Nitriansky hrad – živé 
dedičstvo Katolíckej cirkvi
 02.09. (piatok)  08.00 Koleso času 10.50 Moja mi-
sia – Čo slová nepovedia – dokument o misionárke 
sr. Antónii na Sibíri 14.55 História jedného doku-
mentu – život v židovských rodinách počas vojny
 04.09. (nedeľa)  10.30 Svätí košickí mučeníci 
– priamy prenos slávnostnej sv. omše z rímskoka-
tolíckeho kostola na sídlisku Nad Jazerom. Hlavný 
celebrant: Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup 
metropolita 14.25 Slovo 14.30 Orientácie

 rádio lumen
 28.08. (nedeľa)  13.00 Slovenská poetka, dramatič-
ka a prekladateľka Mária Rázusová-Martáková 14.00 
Hlas volajúceho na púšti (hra o mučeníckej smrti sv. 
Jána Krstiteľa) 15.30 Terchovský rodák misionárom 
v Austrálii – páter Peter Dikoš 21.00 Chcem slúžiť 
Bohu a ľuďom. Hostia: Lucian Bogucki, Jiří Zmožek

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

 30.08. (utorok)  20.30 Kódex kánonov východných 
cirkví. Hosť: Peter Paľovčík, JCLic., Ján Krupa

 31.08. (streda)  20.30 Gréckokatolícka farnosť 
sv. Cyrila a Metoda v Martine 22.00 Letná pohoda 
s hudbou Jána Cikkera

 04.09. (nedeľa)  14.00 Zo života do života

 06.09. (utorok)  20.30 Sociálna náuka Cirkvi

 07.09. (streda)  20.30 Farnosť Nižné Ružbachy
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Pomôcky:    
Katr, Ives, 
Roge, Nul

Odborný 
posudzovateľ

Patriaca 
kapitánovi Onen Obdobie 

života

Stará  
počítacia 
tabuľka, 
abakus

Lumpi
Autor:  

Vladimír  
Komanický

Značka múky Noc Brúsny  
kameň Kohosi Rímske číslo 

2001
Jeden, 

po nemecky

Okul
Obráťme

Ľahko

1. časť 
tajničky

Primát 
z pralesa

Mriežka, 
po česky Meno Delona

Pokrovec Obrovský 
ihličnan

Nikto
Vápencové 

územie
Rímsky  
peniaz

Nestrácaj Okrádala
Čínske ženské 

meno
Solmizačná 

slabika

Pohonná 
zmes

Americký hud. 
skladateľ

Peruánsky 
indián

Srbské mesto Tropický  
strom

Získavanie 
ľudí na prácu

Kryt vojaka Člen Ježišovho 
rodokmeňa

Otroci 
(básnicky) Predložka

Seká 
Plúž Ženské meno

Meno 
Romančíka

Žiadny, 
po anglicky

slovo
Korenie Anglický 

šľachtic
EČV Zlatých 

Moraviec
Elektrónvolt 

(skratka)

2. časť 
tajničky

Chemická 
značka 
hliníka

Madveď, 
detsky

Mesto 
na Považí

3. časť 
tajničky

 a z o s u d m Ľ e i c e Ť s e č n

 i n Ť ch p o r s z m u u z o l d a

 p č a o i o l a r ó t o K e m t v

 e r K n l n j a ž r j e n o ó e s

 h i o e Á a B n o B o a l m r a v

 m r o t t s v s i B a d K u ch Á r

 Á B e i e i o i e c y č i a r a c

 Á B e l n s z d c m a i r č B i z

 K o B i t e t Á o a e i i i i Á d

 a s c r l v r K K p d n l d K a t

 r a o e í ch a a o y i o o o l e j

 z v o n Ľ l ž ch s v K o n e l o K

 e K o t v a a p a t r o n Á t j ž

legenda: ananÁs, atóm, ÁBel, Áron, Bróm, cieĽ, cu-
Kor, česŤ, čiara, člen, dražBa, enoch, epocha, etÁn, 
hrach, chlieB, chróm, izÁK, KaBÁt, Koleno, KoliBa, 
Kotva, KuchÁr, Kvas, lavica, mydlo, nerast, oBed, 
oceĽ, olej, ortuŤ, ostrov, osud, patronÁt, pilÁt, pro-
test, rodičia, sacharidy, semeno, spojnica, telurid, 
tóra, uzol, vinica, vinič, víno, vlaK, zajatie, zÁKon, 
zraK, zvon, žold.  

tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky.

SPRÁVNE RIEŠENIA z  čísla 16: krížovka: (pozri iz 42,  18); 
osemsmerovka: Lectio divina je základný spôsob, ako hľadať 
Boha. VýhERcA: mária rabatínová z prešova. riešenia za-
sielajte na adresu: slovo, p.o.Box 204, 080 01 prešov alebo 
slovo1@grkatpo.sk. 
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 10.09. (sobota)  18.00 Emauzy – Gréckokatolícka 
svätá liturgia z Košíc. Slúži Mons. Milan Chautur, 
košický biskup 20.30 Život a problémy kresťanských 
rodín. Hosť: Mária Homolová, psychologička

 11.09. (nedeľa)  13.00 Teodor Križka – O vzneše-
nom srdci 14.00 Studnička

 13.09. (utorok)  20.30 Prežívanie prítomného 
okamihu s Bohom. Hosť: sr. Agnes z CJ

 15.09. (štvrtok)  14.00 Sedembolestná

 17.09. (sobota)  20.30 Marián Kuffa

 18.09. (nedeľa)  13.00 Rudolf Dilong – Zakliata 
mladosť 14.00 Dolorosa 21.00 Univerzita – miesto 
stretnutia a konfrontácie viery a rozumu

 20.09. (utorok)  20.30 Rozhovory s deťmi a rodičmi 
o viere a náboženstve

 24.09. (sobota)  18.00 Emauzy – Gréckokatolícka 
svätá liturgia z Prešova
 25.09. (nedeľa)  14.00 Veľké nádeje

 rádio slovensko
 Streda  19.20 Ekuména vo svete
 Štvrtok  19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
 Nedeľa  21.05 Cesty 
 11.09. (nedeľa)  21.05 P.  Gabriš: Evanjelické 
cirkevné školy

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

 11.09. (nedeľa)  09.30 Svätá omša (Bratislava)

 15.09. (štvrtok)  09.30 Svätá omša (Bratislava)

 18.09. (nedeľa)  09.30 Svätá omša (Banská Bystrica)

 25.09. (nedeľa)  09.30 Evanj. služby Božie z Príbeliec

 rádio regina (ba, bb, ke)
 Streda  21.00 Cesty R
 Sobota  21.00 Viera v živote
 Nedeľa  17.10 Frekvencia M
 17.09. (sobota)  21.00 P.  Gabriš: Septembrový 
magazín

 rádio regina (ke)
 11.09. (nedeľa)  07.00 Gréckokatolícka svätá 
liturgia
 20.09. (utorok)  20.00 Duchovné slovo (po rusín-
sky; igumen Vladimír Juraj Sedláček OSBM, Prešov)

 rádio regina (ba, bb)
 Nedeľa  07.55 Z duše 14.45 Z duše R
 18.09. (nedeľa)  07.55 M. Krížová: Koľko toho 
mám...

 28.08. (nedeľa)  07.55 D. Kováčik: Pokánie

 04.09. (nedeľa)  07.55 D. Dian: Človek, výchova, 
fundamentalizmus

 11.09. (nedeľa)  07.55 M. Šidlík: Dvojičky

 rádio devÍn
 Nedeľa  08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
 18.09. (nedeľa)  07.30 P. Gabriš, D. Ružeková: Blížny

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

 01.09. (štvrtok)  07.30 P. Gabriš: Osobnosť biskupa 
Fedora Ruppeldta

Zmena programu vyhradená.
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 gr.kat. mládežnÍcke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

16. – 18.09. AePAŠ (Archieparchiálna animátorská 
škola) – víkend pre animátorov
23. – 24.09. Celoeparchiálna púť mládeže do Ľutiny
07. – 09.10. Kurz Filip – Je tvoj kresťanský život skôr len 
tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď 
a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. 
Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy a viac sa 
otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi aj svojich 
neveriacich kamarátov! Podmienkou je vek od 15 rokov. 
(Mgr. Peter Lipták & tím)
14. – 16.10. Charizmy Svätého Ducha – „... dychtite 
po duchovných daroch...“ (1 Kor 14, 1). Víkend, počas 
ktorého sa dozvieš, ako v sebe prebudiť charizmy Svätého 
Ducha a ako ich používať s autoritou Božieho dieťaťa. 
Ovocie a dary Svätého Ducha, modlitba príhovoru, prejavy 
Ducha, vstup do daru jazykov, proroctva a uzdravovania. 
Podmienkou je vek od 15 rokov a absolvovaný minimálne 
Kurz Filip. (otec Mgr. Slavomír Palfi)

 centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

16. – 18.09. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre manželov, 
ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah man-
želov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu 
Boha pre kresťanské manželstvo.
21. – 23.10. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre manželov.
11. – 13.11. Kurz Samuel. Ak cítite že potrebujete 
v oblasti výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbu-
denie, ste pozvaní na Kurz Samuel. Podmienkou je mať 
absolvovaný Kurz Rút.
• Pozývame vás na rodinnú nedeľnú svätú liturgiu, ktorá 
sa koná raz v mesiaci v kaplnke centra.

 gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov – Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  

gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500

 Škola v prÍrode sv. lukáŠa
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

 pútnické miesta

Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231

03.09. – Fatimská sobota (svätá liturgia o 10.00 hod.)
04.09. – Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie 
(program sa začína o 9.30 hod.)
19.09. – Metropolitná púť kňazov
24.09. – Púť mladých
01.10. – Púť ružencových spoločenstiev,
                 Fatimská sobota
02.10. – Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie 
(program sa začína o 9.30 hod.)

Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html, 
0911 105 908

03.09. – Fatimská sobota (program sa začína o 8.30 
hod.)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643

03.09. – Fatimská sobota
04.09. – Malá púť (program na hore Zvir sa začína o 9.00 
hod., hosť: Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius 
na Slovensku)
11.09. – Púť učiteľov (pri príležitosti začiatku školského 
roka)
25.09. – Predstavenie Archieparchiálneho pasto-
račného centra pre rodinu na Sigorde pri Prešove
08.10. – Fatimská sobota
09.10. – Malá púť (program na  hore Zvir sa začína 
o 9.00 hod.)
Na Hore Zvir sa slávia sv. liturgie každý deň o 14.00 
hod. a v nedeľu o 10.30 hod. a 14.00 hod.

 evanjelizaČná Škola sv.  mikuláŠa

www.evskola.sk, evskola@evskola.sk

 pastoraČné centrum rómov
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,  

0915 951 081

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka
Zodpovední vedúci: otec erich eštvan a otec Slavomír Zahorjan
e-mail: skolacentrum@cenrum.sk
Telefón: 057/4490290
Adresa: GMC Bárka, Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec

Púť mladých
Miesto: Ľutina
Termín: 23. – 24. september

PROGRAM:
Piatok 
19.20 Privítanie účastníkov a organizačné pokyny
19.30 Svätá liturgia (slúži otec Slavomír Zahorjan)
20.30 Spoločná modlitba a katechéza
22.00 Výstup na horu s rozjímavými zastaveniami, modlitba

Sobota
08.00 Rozjímavý ruženec (modlia sa zástupcovia jednotlivých dekanátov), 
možnosť prijať sviatosť zmierenia
09.00 Prezentácia drevených chrámov, ktorých miniatúry budú inštalované 
v blízkosti ľutinskej baziliky
10.00 Archijerejská svätá liturgia (slúži Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibis-
kup a metropolita)
12.15 Obed
13.00 Koncert skupiny Lamačské chvály a osobné svedectvá
14.30 Divadelné predstavenie o blahoslavenom biskupovi Vasiľovi Hopkovi 
(študenti SŠ a VŠ pri GMPC v Prešove)
16.00 Záver

Počas púte budú môcť mladí účastníci stanovať iba v sprievode dospelej zod-
povednej osoby.


