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Cirkevná spojená škola v Sečovciach

Z

ákladná škola Svätej
rodiny (ZŠ) vznikla 1.
septembra 2004. Jej zriaďovateľom bola Viceprovincia
sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu
sv. Bazila Veľkého v Sečovciach.
Základná umelecká škola sv.
Cecílie (ZUŠ) vznikla o dva roky
neskôr.
Cirkevná spojená škola
vznikla spojením oboch škôl 1.
septembra 2009. Jej zriaďovateľom bola Košická eparchia.
Škola sídli v prenajatých
priestoroch na Kollárovaj ulici
v Sečovciach v dvoch budovách,
ZŠ v dvojpodlažnej budove
s 9 triedami, ZUŠ so všetkými
štyrmi odbormi na 3. poschodí
v budove bývaleho internátu.
Škola má vlastnú kaplnku.
Základná škola začala svoju
činnosť s 86 žiakmi v 1. – 6.
ročníku. V škole vyučovalo
celkovo 11 pedagógov a 1 nepedagogický zamestnanec. Škola
fungovala prvý rok v prenajatých priestoroch ZŠ Obchodná
v Sečovciach, v druhom roku sa

presťahovala už ako plnoorganizovaná škola do prenajatých
priestorov. Základná umelecká
škola začala svoje pôsobenie
1. septembra 2006 s počtom
žiakov 94 s piatimi pedagógmi
a jedným nepedagogickým
zamestnancom v spoločných
priestoroch so ZŠ.
Cirkevnú spojenú školu
v súčasnosti navštevuje 304 žiakov, z toho základnú školu 103
a základnú umeleckú školu 201.
Riaditeľom školy je PaedDr. Ľubomír Dežerický, PhD.,
zástupkyňa pre ZŠ Mgr. Kristína
Kmecová a zástupkyňa pre
ZUŠ Mgr. Marcela Lemešová.
Duchovným správcom školy je
otec Štefan Ančočik. V základnej škole pracuje 15 pedagógov,
v základnej umeleckej škole 10
pedagógov. V škole pracujú 2
nepedagogickí zamestnanci. Pri
Cirkevnej spojenej škole pracuje
Školský klub detí (ŠKD).
Hlavným cieľom pôsobenia
školy je poskytovanie základného vzdelania a základného

všeobecného umeleckého
vzdelania a kresťanská výchova a vzdelávanie orientované
v katolíckom duchu v úzkej
spolupráci s rodičmi. Žiaci
po skončení vyučovania v ZŠ
pokračujú v ZUŠ, v ŠKD,
pracujú v mnohých krúžkoch,
podieľajú sa na tvorbe školského časopisu Rodinkáčik.
Absolventi základnej školy sú
získaním základného vzdelania
pripravení na štúdium v stredných školách a začlenenie sa
do spoločnosti. Absolventi
základnej umeleckej školy
získaním príslušného stupňa
vzdelania majú možnosť pokračovať v štúdiu na konzervatóriu, sú taktiež dobre pripravení na štúdium pedagogiky.
Absolvovaním cirkevnej školy,
vychovávaní v kresťanskom
duchu, majú predpoklady stať

SLOVO na rok 2012
Redakcia časopisu Slovo oznamuje, že celoročný príspevok na časopis Slovo na rok
2012 je vo výške 14 eur. Pre tých, ktorí si objednajú viac ako 10 ks časopisu (hromadní odberatelia), je príspevok 12,50 eura, a to do 15. novembra 2011. V príspevku je zahrnutý aj
nástenný kalendár na rok 2013 (expedovaný bude v jeseni 2012). Príspevok môžete uhrádzať
buď šekom, alebo osobne v redakcii. Šeky budeme distribuovať aj v nasledujúcich číslach
časopisu. Tohtoroční odberatelia Slova dostanú nástenný kalendár na rok 2012
s dvojčíslom 24/25 do 20. novembra 2011.

sa dobrými kresťanmi.
Po ukončení výmeny všetkých lavíc a stoličiek v základnej
škole sa v budúcnosti vedenie
školy chce zamerať na skvalitnenie interiérového vybavenia
celej školy, predovšetkým
v učebni výtvarného odboru
v ZUŠ, v spolupráci s prenajímateľom plánuje postupne
vymeniť podlahu v triedach,
celkovo zveľadiť objekt školy,
jeho vybavenie, učebné pomôcky umožňujúce skvalitňovanie
výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s požiadavkami
súčasnej doby. Vedenie chce aj
naďalej zotrvať pri rodinnom
type školy. Vo výchovno-vzdelávacej oblasti chce škola naďalej
vychovávať a vzdelávať žiakov
schopných chápať seba a iných,
tvorivo a kriticky myslieť, riešiť
rôznorodé problémy, pestovať
intelektuálne, kreatívne a estetické schopnosti žiaka vedúce
k získaniu kľúčových kompetencií, uskutočňovať v rámci
vyučovacích predmetov v škole
duchovnú a mravnú formáciu
ako jednu z prvoradých úloh
celého výchovno-vzdelávacieho
procesu. n
Ľubomír Dežerický

slovo na úvod | 3

slovo 21 | 2011

Panna Mária
„Ako mesiac, ktorý stojí medzi slnkom
a zemou a odovzdáva zemi to, čo dostal
od slnka, tak Mária leje na nás, ktorí sme
na zemi, nebeskú milosť, ktorú dostala
od slnka Božej spravodlivosti.”

z obsahu
8 S mladými v Španielsku
SDM Madrid
10 Radostný ruženec
zamyslenia nad ružencom
12 Prorok Eliáš
katechéza Svätého Otca (1)
13 Kríza je tu. Ešte stále
kríza a mladí ľudia
14 Juventud del Papa
rozhovor o SDM Madrid
16 Zastavenia nad rodinou
závisláci a choroba (3)
18 Letné stretnutia mladých
Bystrá
19 Svedecvo herca
Jima Caviezela (3)
20 Osemnáste narodeniny
ranné prekvapenie
35 Modlitbou a pôstom
liturgická katechéza
40 Vzkriesenie Lazára
zamyslenie nad ikonou (3)

Slová sv. Bonaventuru nádherne vystihujú
poslanie Presvätej Bohorodičky v dejinách
spásy človeka. Svojím slobodným rozhodnutím pre Slovo, ktoré jej bolo zvestované,
a poslušnosťou voči nemu sa stala tou, ktorá
sa postavila medzi draka a dieťa uchvátené k Bohu a jeho trónu. Preto apoštol Ján
mohol v Zjavení napísať: „Teraz nastala
spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda
jeho Pomazaného“ (Zj 12, 10). Ako jediná zo
žien bola skrze Slovo, ktoré prijala, v ustavičnom nepriateľstve s diablom, lebo jej
dušu nezatienil nijaký hriech. Ona sa stala
matkou všetkých živých. Ako novej Eve jej
bolo dané to, čo v raji stratila – rodiť pre
život. Boh chcel, aby vteleniu predchádzal
súhlas predurčenej matky, aby tak, ako žena
prispela k smrti, žena prispela aj k životu. Druhý vatikánsky koncil vychádzajúc
z evanjeliových slov: „Hľa, služobníčka Pána,
nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,
38) definoval vo svojich vyhláseniach vieru
otcov východu o jej spoluúčasti na diele
vykúpenia. Mária, dcéra Adamova, súhlasiac
so slovom Božím, stala sa Ježišovou matkou.
Celým srdcom a nehatená žiadnym hriechom prijala spasiteľnú vôľu a ako Pánova
služobníčka sa celkom zasvätila osobe a dielu svojho Syna. Pod jeho vedením a spolu
s ním sa z milosti všemohúceho Boha dala
do služieb tajomstva vykúpenia. Preto svätí
otcovia právom usudzujú, že Mária nebola
iba pasívnym nástrojom v Božích rukách,
ale že slobodnou vierou a poslušnosťou
spolupracovala na ľudskej spáse. Svätý Irenej
hovorí, že „poslušnosťou sa stala príčinou
spásy pre seba i pre celé ľudstvo. Uzol Evinej

neposlušnosti rozviazala Máriina poslušnosť. A čo zviazala panna Eva neverou, to
rozviazala Panna Mária vierou“. Preto ju svätí
otcovia nazývajú Matkou žijúcich. Toto jej
materstvo trvá neprestajne odvtedy, čo dala
pri zvestovaní svoj verný súhlas. V ňom zotrvala, keď stála pod krížom, keď prijala Jána
podľa vôle svojho Jednorodeného za svojho
syna, a trvá, až kým sa nezavŕši večná spása
všetkých vyvolených. S materinskou láskou
sa stará o bratov a sestry svojho Syna, ktorí
ešte putujú a nachádzajú sa v nebezpečenstvách a ťažkostiach, dokiaľ sa nedostanú
do blaženej vlasti. Preto ju právom nazývame Ochrankyňou, Pomocnicou a Prostrednicou, lebo svojím materstvom participuje
na jedinom prostredníkovi medzi nebom
a zemou, ktorým je jej Syn Ježiš Kristus.
(Tim 2, 5) Svojím osobitným poslaním Božieho materstva, ktoré dobrovoľne prijala, je
Bohorodička predobrazom Cirkvi, v ktorej sa
rodí večné Slovo. Ona uverila Božiemu poslovi, a nie dávnemu hadovi. Porodila Syna,
ktorého Boh ustanovil za prvorodeného
„medzi mnohými bratmi“ (Rim 8, 29), totiž
medzi veriacimi, na ktorých zrodení a výchove Mária spolupracuje s materinskou láskou. Tak aj Cirkev, ktorá rozjíma o Máriinej
tajomnej svätosti, nasleduje jej lásku a verne
plní Otcovu vôľu. Stáva sa matkou tým, že
verne prijíma Božie slovo, lebo ohlasovaním
a krstom rodí pre nový, nesmrteľný život
deti počaté zo Svätého Ducha a narodené
z Boha. Kiež tento nádherný mesiac október,
ktorý Cirkev zasväcuje Márii, je pre všetkých
nás časom milosti, ktorú budeme prijímať aj
cez jej mocný príhovor ako jej verné deti.

Mons. Peter Rusnák
bratislavský eparcha
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Vatikánske záhrady budú
sprístupnené turistom a pútnikom. O prehliadke s názvom Zelené
srdce Vatikánu, ktorú navrhla Opera
Romana Pellegrinaggi, informovali
15. septembra. Vstupenky si možno
zakúpiť v kancelárii Opera Romana
Pellegrinaggi na Námestí sv. Petra.

Členovia jezuitského rádu
z celého sveta zaoberajúci sa
vedeckým štúdiom islamu sa 16.
septembra po prvýkrát v histórii
zišli na štvordňovej konferencii
v rímskej Gregoriáne. 40 odborníkov
diskutovalo za zatvorenými dverami
na tému Priblíženie k islamu vo svetle ignaciánskej spirituality. (RV)

V Prahe zasadal Ústredný
výbor Konferencie európskych
cirkví (CEC). Cieľom podujatia, ktoré sa uskutočnilo 21. – 24. septembra,
bolo prijatie rozhodnutí o budúcnosti spolupráce medzi cirkvami
v Európe a reflexia o spôsobe, akým
by cirkvi mali reagovať na výzvy
súčasného sveta. Podujatie sa konalo
na pozvanie Husitskej cirkvi Českej
republiky a Ekumenickej rady.

Benedikt XVI. uskutočnil prvú
oficiálnu návštevu Nemecka.
22. – 25. septembra navštívil Berlín,
Erfurt, pútnické miesto Etzelsbach
a Freiburg. V rámci programu slúžil
svätú omšu na Olympijskom štadióne v Berlíne a predniesol príhovor
v parlamente v Bundestagu. (RV)

Putovný vlak Jána Pavla II.,
ktorý od 22. do 28. septembra prešiel
Českou republikou, pripomenul
osobnosť slovanského pápeža. V špeciálne upravenom vlaku si mohli záujemcovia pozrieť výstavu fotografií
z jeho života aj dokumentárne filmy.
(TS ČBK)
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Česko má nového nuncia
Benedikt XVI. vymenoval 15.
septembra nového apoštolského nuncia pre Českú republiku.
Stal sa ním Mons. Giuseppe
Leanza, titulárny biskup
Lilibea, doterajší apoštolský
nuncius v Írsku.

Giuseppe Leanza sa narodil
v talianskom meste Cesaro 2. januára 1943, kňazskú
vysviacku prijal v roku 1966.
Po štúdiách na Pápežskej
cirkevnej akadémii v Ríme
a získaní doktorátu z káno-

Sestry služobnice zo Slovenska putovali na Ukrajinu
Kongregácia sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie
z Provincie Svätého Ducha zo
Slovenska putovala 15. – 17.
septembra po stopách prepodobnej matky Jozafáty pri príležitosti 10. výročia beatifikácie
prepodobnej Jozafáty Hordaševskej a prepodobnej mučeníčky Tarzície Mackivovej.
Sestry navštívili dedinku
Žužľany v Ľvovskej oblasti,
kde bola založená Kongregácia
SSNPM. Po modlitbe v chráme
a pri hrobe Božieho služobníka otca Cyrila Seleckého,
spoluzakladateľa kongregácie,
navštívili mesto Červonohrad,

kde bol založený prvý noviciát
SSNPM a kde je miesto smrti
sestry Tarzície Mackivovej.
Neskôr sestry navštívili
kláštory otcov baziliánov v Krechove a Svätouspenskú univskú
lavru. V závere púte navštívili
Provinčný dom Zvestovania
Presvätej Bohorodičke Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Ľvove.
Provinciálna predstavená s.
Nadija Koturová prijala sestry
a popriala im „svetlo a vedenie
Svätého Ducha v pokračovaní
v charizme zakladateľov Kongregácie SSNPM – slúžiť tam,
kde je najväčšia núdza“.

Treba poznamenať, že
v roku 1928 niekoľko sestier
odišlo do Prešova na pozvanie
blahoslaveného vladyku Pavla
Gojdiča, aby slúžili veriacim
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Dnes spoločenstvo
sestier služobníc na Slovensku
pozostáva zo 60 sestier.
Takmer všetky majú slovenský pôvod, ale aj napriek
tomu dbajú na znalosť ukrajinského jazyka, cenia si tradície
kongregácie a často sa vracajú
k svojim koreňom. (www.ugcc.
org.ua)

V Znojme otvorili tému prenasledovania kresťanov
Apoštolský exarcha Mons.
Ladislav Hučko sa 17. septembra zúčastnil na medzinárodnom stretnutí v Kláštore
svätého Hippolyta v Znojme.
Jedným z bodov programu bola
konferencia na tému prenasledovania kresťanov. Na nej

pastoráciou koptov v Rakúsku
Anba Gabriel a apoštolský
exarcha Mons. Ladislav Hučko.
Stretnutie začal miestny prepošt P. Jozef Hudec OCr, ktorý
okrem prednášajúcich privítal
aj zástupcu starostu Znojma
Ing. Pavla Balíka.

vystúpili profesor Rudolf
Prokschi z Viedne, predseda
KDÚ-ČSL Dr. Pavel Bělobrádek, koptský biskup poverený

Prenasledovanie kresťanov je
dnes veľmi aktuálnou témou,
i keď sa o ňom verejne mnoho
nehovorí. V Ázii a Afrike sa


Zástupcovia Rady európskych
biskupských konferencií (CCEE)
sa zišli v albánskej Tirane od 29.
septembra do 2. októbra. Na plenárnom zasadnutí sa uskutočnila voľba
nového predsedníctva rady a diskusia na tému Nová evanjelizácia
v Európe.

Synoda Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v roku 2012 bude
v Kanade. Témou bude Úloha a prínos laikov k duchovnému rozvoju
komunít. Duchovným vedením synody bol poverený Mons. Svjatoslav
Ševčuk, vyšší arcibiskup UGCC.

nického práva nastúpil v roku
1972 do diplomatických služieb
Svätej stolice. Za biskupa bol
vysvätený v roku 1990 kardinálom Casarolim a od roku 2008
pôsobil ako apoštolský nuncius
v Írsku.

prenasledujú kresťania fyzicky,
v Európe marginalizáciou
a diskrimináciou. Treba na to
upozorňovať a nemá sa mlčať.
K tomu záveru došli mnohí
účastníci konferencie, keď si
mali možnosť vypočuť jednotlivé príspevky a mohli sa tiež
bližšie zoznámiť so situáciou
kresťanov v Egypte. Biskup
Gabriel povedal, že najväčšou pomocou pre kresťanov
v Egypte bude, keď kresťania
v Európe budú brať svoje kresťanstvo vážne a budú sa ním
dôsledne riadiť.
V popoludňajších hodinách
potom biskup Ladislav Hučko
slúžil v miestnom kostole pre
účastníkov tohto stretnutia
Liturgiu svätého Jana Zlatoústeho. Koncelebrovali otcovia
František Kozár a Vasil Gorblyanskij. Spieval Zbor svätého
Vladimíra z Prahy pod vedením
profesorky Oľgy Mandovej.
(www.exarchat.cz)
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Farnosť Chmeľová privítala vladyku Jána Babjaka SJ
V gréckokatolíckom Chráme
Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Chmeľovej sa 28. augusta konala odpustová slávnosť spojená
s posviackou obnovenej svätyne
za účasti otca arcibiskupa
a metropolitu Jána Babjaka SJ
a vladyku Jána Eugena Kočiša,
emeritného pražského pomocného biskupa. Na slávnosti bol
prítomný bardejovský protopresbyter Ján Hromo, správca
farnosti Becherov Peter Halgaš
a miestny správca Martin Gergelčík. Vladyku privítal starosta
obce Mgr. Ján Železný. Pred
svätou liturgiou vladyka Ján
posvätil obnovenú svätyňu, prestol, žertveník a nový svietnik.
V homílii pri archijerejskej
svätej liturgii vychádzal vladyka

z odkazu nekonečnej lásky
Božej Matky a slov bl. biskupa
mučeníka Pavla Gojdiča: Boh je
láska, milujme ho! Svätá liturgia
bola ukončená archijerejským
požehnaním, poďakovaním

otca M. Gergelčíka a myrovaním. Veľkú radosť prežívali aj
deti, ktoré otec arcibiskup osobne požehnal. (Peter Mikuľák)

Rada hierarchov sa zišla na 9. riadnom zasadnutí
V utorok 20. septembra sa
na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom
úrade v Prešove stretli na 9.
riadnom zasadnutí Rady hierarchov biskupi Gréckokatolíckej
metropolie sui iuris na Slovensku.
Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, košický
eparcha Milan Chautur CSsR
a bratislavský eparcha Peter
Rusnák spolu so spišským
diecéznym biskupom Mons.
Štefanom Sečkom dopoludnia slávili v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove archijerejskú
svätú liturgiu pri príležitosti
20. výročia obnovenia činnosti Gréckokatolíckej charity
v Prešove a začiatku dvojdňového Kongresu charity. Homíliu
predniesol spišský diecézny
biskup – prezident Slovenskej
katolíckej charity.
Popoludní gréckokatolícki hierarchovia prerokovali

niekoľko záležitostí týkajúcich
sa života Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku. Venovali sa
príprave Štatútu metropolitného zhromaždenia, ktoré sa má
v metropolitných cirkvách sui
iuris konať každých päť rokov,
prípravnému textu Lineamenta
na biskupskú synodu o novej
evanjelizácii, ktorá sa bude
konať v októbri 2012 v Ríme
a jej stálym členom je prešovský
arcibiskup a metropolita.
Zaoberali sa aj liturgickou
knihou Apoštolár na liturgické
čítania zo Skutkov apoštolov
a listov apoštolov, ktorá je v štádiu prípravy, ako aj finalizáciou
prípravy vydania oficiálneho
slovenského prekladu Kódexu
kánonov východných cirkví.
Ďalšími bodmi programu boli
záležitosti pedagogického minima pre seminaristov a kňazov či
blížiace sa jubileum 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda
na naše územie. Vladykovia

chcú prispieť k tomu, aby v pripravovaných celoslovenských
materiáloch a akciách k tomuto
jubileu bolo viditeľné, že slovanskí apoštoli boli byzantského obradu. Venovali sa aj otázke
formátora bohoslovcov a kňazov, ktorý by bol na celoslovenskej úrovni zástupcom pre celú
metropoliu, príchodu Myrny
Nazzourovej do Prešovskej
archieparchie, posolstvu Kongregácie pre klerikov rektorom
pútnických svätýň a viacerým
ďalším záležitostiam. Potvrdili
termín 3. metropolitnej púte
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakove, ktorá
sa uskutoční v sobotu 26. mája
2012 a dohodli termín 4. metropolitnej púte gréckokatolíckych
kňazov na Slovensku, ktorá
sa uskutoční v pondelok 24.
septembra 2012 v bazilike minor
v Ľutine. (Ľubomír Petrík)

V Becherove slávili odpustovú slávnosť
V nedeľu 11. septembra sa
v Becherove konala odpustová
slávnosť sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky. Slávnosť sa
začala utierňou sviatku, ktorú
slúžil správca farnosti otec Peter

Halgaš a vyvrcholila svätou
liturgiou. V homílii sa veriacim
farnosti prihovoril bardejovský
protopresbyter otec Ján Hromo,
ktorý vyzval a povzbudil domácich i hostí k dôvere, modlitbe

a úcte k Márii, ktorej chrám je
zasvätený. Poobede sa mladí
chlapci farnosti stretli so svojím
duchovným otcom na ihrisku,
kde si zahrali futbalový zápas.
(Ivana Halgašová)


Tábor Pecka ukázal cestu lásky. Svojho druhého pokračovania
sa 17. – 19. a 23. – 25. augusta dočkal
tábor organizovaný farnosťami
v Prešove-Sekčove a v Brusnici.
Nosnou témou oboch tohtoročných
turnusov (prvého pre mládež staršiu ako 12 rokov a druhého s účastníkmi do 12 rokov) bola Cesta lásky.
Cieľom trojdňového programu
bolo prostredníctvom katechéz,
práce v skupinkách, hravých aktivít
či divadelných výstupov priblížiť
deťom a mladým cestu, po ktorej
je kresťan povolaný kráčať. Nájsť
nanovo lásku sa snažilo viac ako 60
detí a mladých vo veku od 4 do 18
rokov. (Dominik Gromoš)

Na Slovensku otvorila pobočku katolícka tlačová agentúra
SIR Europa. Talianska katolícka
tlačová agentúra SIR Europa začala
od septembra pokrývať udalosti
týkajúce sa diania v Katolíckej
cirkvi a náboženského života v oblasti strednej a východnej Európy.
Redakciu vedie Danka Jacečková.
Tlačová agentúra vznikla v roku
1998, sídli v Ríme a Bratislava je
po Bruseli jej druhou pobočkou.
Pobočka sídli na Kapitulskej ulici
16 v Bratislave. Bližšie informácie:
00421 915 561 420 alebo danka@
agensir.eu.

Farský deň otvoril 4. septembra cirkevný a školský rok v Ďurďoši. V nádhernom prostredí ho
pre deti a mládež zorganizoval
správca farnosti otec Martin Belas
so svojou manželkou za pomoci
troch animátorov z farnosti Prešov-Sekčov. Súťažilo sa v rôznych
disciplínach a ústredným motívom
bol medzi mladými obľúbený
internet. Deti od 4 do 15 rokov
získali heslá, ktoré ich priviedli až
do chrámu – k Ježišovi. Po skončení súťaže otec Martin slávil eucharistickú pobožnosť a na záver udelil
žiakom a študentom požehnanie
do nového školského roka. Nasledovala opekačka a pohostenie,
ktoré deťom pripravili ich rodičia,
a na záver si všetci pozreli film
Vzoprieť sa obrom. (jg)

Pápežský vlak bl. Jána
Pavla II. uskutočňuje v roku 2011
okružnú jazdu po krajinách V4.
Na Slovensko prišiel z Poľska
9. septembra a sprievodný program
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Spomínali na otca Emila Zorvana

bol usporiadaný v mestách Prešov,
Košice, Zvolen, Banská Bystrica
a Štúrovo. Bol vyrobený v krajine
vlastníka v Poľsku v roku 2006 v dĺžke 68 metrov a príjme 439 pútnikov,
z ktorých 184 má miesto na sedenie.

Veriaci z Ďurďoša putovali
do Levoče. V gréckokatolíckej
kaplnke slúžil 11. septembra otec
Martin Belas svätú liturgiu a Moleben k Bohorodičke. Spoločenstvo
veriacich sa modlilo za chorých
a trpiacich, za tých, čo nemajú prácu, a za študujúcich mladých ľudí.
Po presune do mesta nasledovala
prehliadka historického námestia
s Kostolom sv. Jakuba. Poďakovaním
za tento deň bola Korunka Božieho
milosrdenstva v miestnej cerkvi. (jg)

Vo Vyšnom Komárniku obnovili drevený chrám. 11. septembra
privítala prešovského arcibiskupa
a metropolitu Jána Babjaka SJ pri
Chráme sv. Kozmu a Damiána starostka obce pani Daniela Štefancová.
Nasledovala posviacka exteriéru
a interiéru obnoveného dreveného
chrámu. Po posviacke nasledovala
archijerejská svätá liturgia. V homílii vladyka Ján povzbudil veriacich
k tomu, aby opravovali svoje srdcia,
tak ako opravujeme chrám. Po svätej
liturgii sa otec Martin Tkačin, správca farnosti, vladykovi poďakoval
za posviacku a povzbudzujúce slová,
a odovzdal mu hlinenú maketu
chrámu. (Lucia Tkačinová)

Profesori Jozef Tiňo a Ján Letz
prevzali ocenenie Fides et ratio
za zásluhy o dialóg medzi vierou
a vedou za rok 2011. Slávnostný
ceremoniál sa pri tejto príležitosti
konal 14. septembra v bratislavskom
Primaciálnom paláci. Vedcov ocenila
Konferencia biskupov Slovenska.
Udeleniu ocenenia predchádzala
svätá omša za vedcov v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

Kňazi a katechéti sa 14.
septembra školili na odborno-metodickom seminári v Prešove.
Program sa začal svätou liturgiou
v Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa. Školenie pokračovalo
v priestoroch Metodicko-pedagogického centra, kde otec Jozef Zorvan
účastníkov voviedol do Knihy Genezis a Evanjelia podľa sv. Marka, ktoré
sú vybrané na biblickú olympiádu

Pri príležitosti 10. výročia úmrtia gréckokatolíckeho kňaza,
tit. dekana otca Emila Zorvana

sa 9. septembra uskutočnilo
v Michalovciach spomienkové
podujatie. V miestnom farskom chráme sa stretli veriaci
a príbuzní zosnulého, kde pre
nich hudobnú kulisu vytvoril
Zbor sv. Jozefa. Nekrológ otca
Emila, ktorý pôsobil v Michalovciach v rokoch 1988 – 1998,
predniesol Stanislav Činčár.
Hrsť spomienok na spoločne
prežité roky v pastoračnom
tandeme predostrel jeho prvý
kaplán Michal Hospodár. Pri
zádušnej svätej liturgii, ktorú
koncelebrovalo osem kňazov,

sa prítomným prihovoril otec
Dávid Zorvan zo Stanče. Autenticky pomenoval ľudské črty
svojho nebohého otca a vyzdvihol jeho široký záujem o život
v miestnej cirkvi. Význam
spomienky na záver zhodnotil
otec František Puci, michalovský protopresbyter, a pozval
prítomných na spoločné agapé.
Účastníci spomienky sa zhodli
na tom, že podujatie organizované michalovskou farnosťou
a Spolkom sv. Cyrila a Metoda
bolo spomienkou z lásky. (Michal Hospodár)

Mariánsky odpust v košickej katedrále
posilnil vzťahy v rodinách
Sviatok Narodenia Presvätej
Bohorodičky je v gréckokatolíckej katedrále v Košiciach
súčasne eparchiálnym odpustovým sviatkom. Tematicky
je zameraný na obnovu rodín,
preto aj duchovná obnova pred
nedeľnou slávnosťou 11. septembra bola zameraná na skvalitnenie prípravy snúbencov
na manželstvo. V katedrále boli
vybudované nové podstavce
na biskupský trón uprostred
veriacich i za prestolom, ktoré
v sobotu večer vladyka Milan
Chautur posvätil. V kázni pri
archijerejskej liturgii vladyka
analyzoval súčasnú krízu vzťahov v manželstve. Za jej príčinu
označil fakt, že mnohí mladí si
pomýlili vzťah k osobe so vzťahom k veciam. Pre nedostatok
zrelosti vzťahov sa pri životných
skúškach manželstvá rozpadá-

vajú. Svätú liturgiu v priamom
prenose vysielalo Rádio Lumen.
Večerný program obohatil
koncert gospelovej skupiny otca
Petra Milenkyho na farskom
dvore. Po ňom sa ešte na tému
krásy vzťahov prihovoril otec
Pavol Hudák a spolu s vladykom
odpovedali na zvedavé otázky.
Nočný program doplnili sestry
služobnice akadémiou o svojej
zakladateľke bl. Jozafáte Hordaševskej.
V nedeľu slávnosť vyvrcholila archijerejskou svätou
liturgiou v cirkevnoslovanskom jazyku. Za peknej účasti
ľudu i vzácnych hostí ju slávil
vladyka Milan spolu s vladykom Ivanom Martyniakom,
przemyšlsko-varšavským
arcibiskupom a metropolitom
z Poľska. Spevom ju sprevádzal
katedrálny zbor z Košíc. Otec

arcibiskup v homílii aktualizoval posolstvo evanjelia o Márii
a Marte, keď povedal: „Dnes
prišiel Kristus do Košíc, aby
tu učil. Lebo kde sa číta Božie
slovo, tam hovorí sám Kristus“.
Na príklade biblických postáv
Judity a Ester označil Božiu
Matku ako silnú ženu, ktorá vie
ťažkosti života oddane znášať.
Apeloval aj na rodiny, aby sa
spoločne modlili, ako to bolo
v nazaretskej rodine. „Moderná
kultúra a médiá už nepotrebujú
ani pojem otec a mama, lebo
ich vymenili za pojem partner.“
Po svätej liturgii vladyka Ivan
ešte krátko poukázal na situáciu gréckokatolíkov v Poľsku
a vyjadril radosť nad spoločným
stretnutím v Košiciach. (Michal
Hospodár)

Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove
posvätili novú kaplnku
V rámci duchovnej obnovy
na začiatku nového akademického roka si pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove
a predstavení Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl.
biskupa P. P. Gojdiča v Prešove
v pondelok 12. septembra vypočuli prednášku prešovského ar-

cibiskupa a metropolitu Jána
Babjaka SJ. Zameral sa v nej
na vzťah človeka k sebe, k blížnemu a k Bohu. Urobil hlbokú
analýzu týchto troch dimenzií
vzťahov a prítomných vyzval
prehodnocovať svoje vzťahy.
Po možnosti prijať sviatosť
zmierenia a časovom priestore
na osobnú modlitbu otec arcibiskup, veľký kancelár fakulty,

posvätil novú Kaplnku bl.
biskupa P. P. Gojdiča na fakulte,
nový oltár, ikonostas a novú
zasadačku. V homílii počas
archijerejskej svätej liturgie,
ktorú s ním koncelebroval
emeritný biskup Ján Eugen
Kočiš, dekan fakulty prof. Peter Šturák, rektor kňazského
seminára Miroslav Dancák
a kňazi, ktorí sú pedagógmi
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na fakulte a predstavenými
v kňazskom seminári, si vybral
slová z evanjelia: „Ale vaša reč
nech je áno – áno, nie – nie. Čo
je navyše, pochádza od zlého“
(Mt 5, 37). Tieto slová Ježiša
Krista aplikoval na pedagógov
a predstavených, teda na tých,
ktorí formujú mladú generáciu. Vyzval ich, aby neustále
dbali na zhodu medzi slovami

a životom. Vladyka Ján v závere
poďakoval dekanovi fakulty
prof. Petrovi Šturákovi, ktorý je
„hnacím motorom“ jej chodu,
celému vedeniu fakulty a všetkým jej pedagógom a zamestnancom za kvalitné pôsobenie
tejto inštitúcie, a ikonopiscovi
Milanovi Lajčiakovi za ikony,
ktoré napísal ikony do novej
kaplnky. Dekan fakulty otcovi

arcibiskupovi poďakoval za jeho
záujem o fakultu a odbornému
asistentovi Petrovi Tirpákovi
za službu duchovného správcu
na fakulte.
V utorok 13. septembra otvorenie nového akademického
roka pokračovalo pracovnou
poradou pedagógov. (Ľubomír
Petrík)

V Bárke hovorili o apoštoláte animátora
16. – 18. septembra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom
centre Bárka v Juskovej Voli

uskutočnil ďalší z víkendov
Archieparchiálnej animátorskej
školy na tému Apoštolát ani-

mátora a vývinová psychológia.
Prednášajúcou bola Dominika
Komišaková. Na víkendovej
formácii sa zúčastnilo 18 animátorov, ktorí si v úvode pripomenuli verše zo Svätého písma,
kde sa hovorí o povolaní. Veľmi
silno zaznelo, že apoštolát
animátora má byť ovocím jeho
vzťahu s Kristom a že animátor
má byť ten, kto je rozhodnutý
budovať novú spoločnosť. V nedeľu doobeda mali animátori
individuálnu aktivitu, pri ktorej
v modlitbe prosili Pána, aby im
dal poznať, do akej konkrétnej
služby ich povoláva. Víkend
bol zakončený svätou liturgiou
a obedom. (Mária Kravčáková)

Bratislavčania si uctili Pánov kríž
V nedeľu 19. septembra sa
v gréckokatolíckej Katedrále
Povýšenia sv. Kríža v Bratislave
konala odpustová slávnosť pri
príležitosti chrámového sviatku
Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým
svetom. Slávnosť sa začala
utierňou a pokračovala archijerejskou svätou liturgiou, ktorú

slúžil vladyka Peter Rusnák,
bratislavský eparcha, za účasti
viacerých kňazov a veľkého
počtu veriacich. Slávnostnú
homíliu predniesol bývalý kaplán bratislavskej farnosti otec
Miroslav Mrug, farár v Rešove
(Bardejov).
Kazateľ vo svojej homílii poukázal na históriu sviatku a úcty

k Pánovmu krížu. Ako zdôraznil, rímsky cisár Konštantín sa
po videní nezdráhal pokoriť
a vzdať úctu krížu ako znaku
víťazstva. Veriacich vyzval, aby
v rodinách pestovali nielen
vonkajšiu úctu ku krížu – keď
sa prežehnávame na bohoslužbách, na modlitbe či pri jedle,
ale predovšetkým vnútornú
úctu. Počas liturgického slávenia si veriaci bozkom uctili aj
kríž a ikonu ukrižovania Krista
s relikviami svätého Kríža,
ktoré boli vystavené v katedrále. Odpustová slávnosť, ktorú
spevom obohatil katedrálny
zbor Chrysostomos, vyvrcholila
pápežskou hymnou a spevom
Mnoho rokov. Slávnostné chvíle
umocnilo agapé ako vyjadrenie
bratskej lásky celého liturgického spoločenstva. (Stanislav
Gábor)

a biblickú súťaž. Záver seminára
patril diskusii o kontinuálnom
vzdelávaní. (DKÚ PA)

Maltézsky rád podporil
projekt Integrácia rómskych
detí na Slovensku. Prezident
Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho
rádu na Slovensku Anton Šafárik
20. septembra podpísal darovaciu
zmluvu v obci Olejníkov. Vďaka nej
obec získa finančný dar 26 000 eur.
Za peniaze zakúpi rodinný dom
s pozemkom, ktorý bude slúžiť ako
výchovné centrum pre rómske deti
predškolského veku.

Metropolita Athanasios
z Limasolu prevzal 22. septembra v Katedrále sv. Martina z rúk
bratislavského arcibiskupa
a metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského relikviu sv.
Jána Almužníka. Požiadali o ňu
predstavitelia Pravoslávnej cirkvi
z Cypru, kde svätec počas svojho
života pôsobil ako patriarcha.

Diecézny proces blahorečenia
Tomáša Munka, novica Spoločnosti Ježišovej, a jeho otca Františka Munka otvoril 27. septembra
bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský
v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa
(v jezuitskom kostole) v Bratislave.

Kampaň na zvyšovanie verejného povedomia o význame
hospicovej starostlivosti na Slovensku s názvom Pomáhame žiť.
Až do konca spustila Slovenská
katolícka charita v spolupráci so
Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. Plagáty, ktoré informujú
o tejto forme pomoci, umiestnila
v priestoroch zákazníckych centier
a na železničných staniciach.

Združenie Fórum života
si pripomína desiate výročie
od svojho založenia. Fórum života vzniklo v roku 2001 v Rajeckých
Tepliciach. Ako neformálna platforma vtedy združila 17 organizácií
a spoločenstiev s cieľom budovať
spoločnosť, ktorá rešpektuje
ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako
ideálny priestor na vznik a rozvoj
ľudského života. Na občianske
združenie sa pretransformovalo
v roku 2003. V súčasnosti má 38
organizácií z celého Slovenska.
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S mladými v Španielsku
Všetky národy chvália
Boha

Už blahoslavený Ján Pavol II. v roku 1985 oficiálne založil a predstavil Svetové dni mládeže (SDM). Španielsko hostilo mladých katolíkov
z celého sveta po druhýkrát a tradícia svetových dní spojená s európskym kontinentom priniesla účasť vyše dvoch miliónov pútnikov.
Príprava na SDM

Zo Slovenska sa na stretnutie so
Svätým Otcom vybralo okolo
2 500 pútnikov, z toho vyše
sto mladých gréckokatolíkov
všetkých eparchií. Najväčšia
gréckokatolícka skupina odchádzala 14. augusta autobusom
z Bratislavy. Spolu s mladými
putovali štyria kňazi, dve rehoľné sestry a vladyka Mons. Peter
Rusnák, ktorý inicioval púť

Bratislavskej eparchie. Okrem
Madridu navštívili Bratislavčania letovisko Nice a baziliku
a kláštor El Escorial. Ďalšími
pútnikmi boli členovia neokatechumenátneho spoločenstva
z Prešova a vyše dvadsiati gréckokatolíci slúžili v Madride ako
dobrovoľníci v rámci Federácie
skautov Európy. Zúčastnili sa aj
na trojdňovom kempe skautov
a navštívili Barcelonu. Skupina

asi tridsiatich gréckokatolíkov
odchádzala 9. augusta, aby sa
zúčastnila aj na dňoch v diecézach. Päťdňový pobyt v španielskych farnostiach mal priniesť
obojstranný prospech mladým
i domácim veriacim. Slováci
z Košickej arcidiecézy spoznali
mesto Elche na východe južnej
časti Španielska. V každej
farnosti mesta bola skupinka
asi tridsiatich mladých, ktorých
hlavnou úlohou bolo priniesť
život a povzbudenie vo viere.
Najmä pre Španielsko je to
misijná úloha. Tak ako je krajina
vyprahnutá suchom, je vyprahnutá aj v duchovnej sfére.
Dni v diecéze mladí zakončili s pútnikmi z Brazílie, USA,
Poľska a Francúzska spoločnou
svätou omšou v Alicante. Slávil
ju miestny biskup a na záver mladým pútnikom udelil
požehnanie na cestu do Madridu.
Či sa mladým podarilo priniesť oživenie viery pre Španielsko, ukáže až čas.

Stačila jedna noc v autobuse
a prebudili sme sa v hlavnom
dejisku SDM 2011. Po našom
ubytovaní v rôznych ubytovniach, telocvičniach či pod
holým nebom (nie je jednoduché uložiť vyše milión
pútnikov v jednom meste) sme
si vyzdvihli to, na čo všetci
čakali – balíček pútnika. Okrem
slovenského trička, klobúka
a spevníka sme si prilepšili
o ruksak, ďalší klobúk a tričko,
peknú kopu pútnickej literatúry a v španielskom podnebí
jednoznačne najpopulárnejší
vejár. Potom sme už len nedočkavo čakali na registráciu, lístky
na metro a všetkým známe gastrolístky – stravovaciu novinku
španielskych organizátorov.
Boli sme pripravení naplno sa
pustiť do SDM 2011.
Vstúpili sme do metra a viezli
sa čo najbližšie k Plaza de Cibeles, dejisku úvodnej svätej omše
a celého programu so Svätým
Otcom v meste. Už v metre to
prišlo. Konečne úplná atmosféra SDM. Hlava na hlave, ľudia
s rovnakými ruksakmi, klobúkmi, ale každý s inou vlajkou.
Skandovanie, spievanie, sem-tam aj tancovanie a najčastejšia
otázka SDM: Where are you
from? – Odkiaľ ste? Základné
znalosti angličtiny nám bohato
stačili, aby sme sa dohovorili
s každým, možno s výnimkou
Španielov J. Vtedy pomáhali
ruky, nohy. Skvelá atmosféra
ako na futbale, tu ale každý
hral za jeden tím. Zaplnené
námestie a ulice Madridu dávali
svetu na známosť, že Cirkev
skutočne žije, nielen prežíva.
Obávali sme sa, ako budú
prebiehať vopred avizované
protesty proti Svätému Otcovi
a SDM, no oproti miliónovej
mase kresťanov boli ako kvapka
v mori.
Ďalšie tri dni sa poobede
a večer konal festival mladých,
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na 5 minút
Rozhovor s bratislavským
vladykom Mons. Petrom
Rusnákom o Svetových
dňoch mládeže 2011 v Madride

ktorý ponúkal koncerty a rôzne duchovné
a umelecké aktivity. Doobedňajší program
pripravovali jednotlivé krajiny po svojom,
2 500 Slovákov sa nepomestilo do jedného
kostola, a tak sme boli rozdelení. Väčšina
z nás však vždy o desiatej doobeda počúvala katechézy slovenských biskupov
v Kostole sv. Anny. Každý deň sa niesol
v znamení inej témy, inej výzdoby, inej
katechézy a práce v skupinke. Druhý deň
vo „východnom štýle“ viedol vladyka Peter
Rusnák, slávil svätú liturgiu a na katechéze rozprával o kríži v živote súčasného
kresťana. O jeho prijatí ako daru, o tom, že
v živote kresťana sú len dobré a lepšie veci
a o tom, že bez neho sme nič. „A vieš, čo to
je nič? To je nič!“ Po tejto a pár iných vetách
zaznel búrlivý potlesk mladých kresťanov
ochotných prijať svoj kríž.
Ďalším programom so Svätým Otcom
bola krížová cesta v centre mesta, vigília
a svätá omša na letisku Cuatro Vientos.
Mnohí zaregistrovaní pútnici sa na letisko nedostali a v našich sektoroch sedeli
ľudia, ktorí boli šikovnejší a jednoducho
nás predbehli. Neostávalo nám iné, len sa
usadiť v sektoroch pre domácich a čakať
na Svätého Otca. Tak ako pri každom hro-

madnom programe, aj tu nás polievali hasičskými hadicami, za čo bol každý pútnik
v horúčavách okolo 45 stupňov na slnku
veľmi vďačný. Počasie však prekvapilo a náš
večerný program – vigíliu – narušila silná
búrka. Narušila, no neprerušila. Aj keď
Svätého Otca presviedčali, aby z letiska odišiel. On však vyzval mladých, aby sa nebáli
a modlili. Búrka ustala a vigília pokračovala
pokojne ďalej. Po príjemnej teplej noci pod
holým nebom sme ráno slávili so Svätým
Otcom záverečnú svätú omšu. So slúchadlami v ušiach počúvali pútnici preklady
na rôznych frekvenciách alebo skandovali
známu vetu: „Esta es la juventud del Papa!“
(Toto je pápežova mládež). Povzbudzoval
nás v láske k Cirkvi. „Nasledovať Ježiša vo
viere znamená kráčať s ním v spoločenstve
Cirkvi. Nemôžete nasledovať Ježiša sami.“
Po slávnostnej omši nám už neostávalo
nič, len nasadnúť do autobusov. To však
nebol koniec našej púte. Tak ako sme sa
cestou do Španielska zastavili v Monaku,
cestu domov sme si predĺžili o jeden deň
v Lurdoch a Benátkach. Celá púť na Svetové
dni mládeže však znamenala niečo viac
ako spoznávanie štyroch krajín, niečo viac
ako stretnutie s mladými sveta, ba dokonca
viac ako stretnutie s hlavou
Cirkvi. Bolo to stretnutie
s Kristom, so živou Cirkvou
a ľuďmi prežívajúcimi to
isté čo my. A ak budeme
poriadne šetriť, môžeme
sa stretnúť o dva roky v Riu
de Janeiro. Potrebujeme
veľa slovenských odznakov
na výmenu, ochoty hodiny
stáť v tlačenici a horúčavách, no hlavne chuť ohlasovať a prijímať Ježiša. n
Janka Tomalová

Nebýva zvykom, že
biskup cestuje s mladými v jednom autobuse
5 000 km. Ako sa vám
cestovalo?
Chcel som si vykonať skutočnú púť so
všetkým, čo k tomu patrí, aj ťažkosťami, aj radosťami. V autobuse vládla
veľmi dobrá nálada. Spoločne sme sa
modlili a čítali katechézy Svätého Otca,
ktoré nás už dopredu pozitívne naladili
na stretnutie s ním. Cesta zbehla veľmi
rýchlo a bola pokojná a bezpečná. Bohu
vďaka!
V Madride ste mali dve katechézy
pre mládež zo Slovenska. O čom ste
hovorili?
Slováci dostali k dispozícii dva kostoly,
takže sa rozdelili na dve časti. Prvá
katechéza bola na tému Kríž, druhá Budete mi svedkami. Boh nám dal v oboch
prípadoch veľmi mocné slovo a celé
auditórium, vrátane mňa, bolo veľmi
pozorné. Dúfam, že toto slovo ostalo
v nás ako v Panne Márii a zachováme
ho v našich srdciach.
Čo vás na stretnutí oslovilo a aký
majú podľa vás význam masové
stretnutia Cirkvi?
Bola to v prvom rade atmosféra, ktorú
nám Boh daroval vnútri nášho spoločenstva. Pokoj, s akým Svätý Otec
prežil víchricu na Quatro Vientos. Keď
všetci okolo neho začali strácať pokoj
a prepadať panike, bolo počuť, ako potichu povedal sekretárovi: „Aspetiamo
qui“ – „Počkáme tu“. Cirkev v dnešnom
svete trpí a mokne spolu s ostatnými,
ale vždy ukazuje na východ z tmy
– na Ježiša, ktorý je východiskom
z každej ľudskej beznádeje. Význam
takýchto stretnutí je veľmi veľký. Ani
nie tak pre tento svet, ako skôr pre Cirkev samotnú. Aby mladí ľudia videli to,
čo povedal Elizeus sluhovi: „Neboj sa,
lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých,
čo sú s nimi“ (2 Kr 6, 16). Evanjelizovať
s láskou a odvahou – to je požiadavka
dneška! Dúfam, že niekoľkým to ostane
ako program života aj vďaka stretnutiu.
Stanislav Gábor
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Radostný ruženec
2. tajomstvo –
Návšteva Panny Márie
u Alžbety

„V tých dňoch sa Mária vydala
na cestu a ponáhľala sa do istého judského mesta v hornatom
kraji. Vošla do Zachariášovho
domu a pozdravila Alžbetu.
Len čo Alžbeta začula Máriin
pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch
Svätý. Vtedy zvolala veľkým
hlasom: ,Požehnaná si medzi
ženami a požehnaný je plod
tvojho života.‘ ... Mária hovorila: ,Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom
Spasiteľovi.‘ ... Mária zostala pri
nej asi tri mesiace a potom sa
vrátila domov.“ (Lk 1, 39 – 56)

Mesiac október je už tradične zasvätený modlitbe ruženca. Vždy v prvom októbrovom čísle vám v najbližších rokoch ponúkneme zamyslenia nad tajomstvami tejto modlitby. V tomto ročníku sme pre vás
pripravili zamyslenia nad tajomstvami radostného ruženca s myšlienkami sv. Terézie z Lisieux.
1. tajomstvo –
Zvestovanie Panne
Márii

„V šiestom mesiaci poslal Boh
anjela Gabriela do galilejského
mesta, ktoré sa volá Nazaret,
k panne zasnúbenej mužovi
z rodu Dávidovho, menom
Jozefovi. A meno panny bolo
Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: ,Zdravas‘, milosti plná,
Pán s tebou.‘ Ona sa nad jeho
slovami zarazila a rozmýšľala,
čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: ,Neboj sa, Mária,
našla si milosť u Boha. Počneš
a porodíš syna a dáš mu meno
Ježiš. On bude veľký a bude
sa volať synom Najvyššieho.
Pán Boh mu dá trón jeho otca
Dávida, naveky bude kraľovať
nad Jakubovým rodom a jeho

kráľovstvu nebude konca.‘
Mária povedala anjelovi:
,Ako sa to stane, veď ja muža
nepoznám?‘ Anjel jej odpovedal: ,Duch Svätý zostúpi na teba
a moc Najvyššieho ťa zatieni.
A preto aj dieťa bude sa volať
svätým, bude to Boží Syn. Aj
Alžbeta, tvoja príbuzná, počala
syna v starobe. Už je v šiestom
mesiaci. A hovorili o nej, že je
neplodná! Lebo Bohu nič nie
je nemožné.‘ Mária povedala:
,Hľa, služobnica Pána, nech sa
mi stane podľa tvojho slova.‘
Anjel potom od nej odišiel.“ (Lk
1, 26 – 38)

Keď nás potom uvidí presvedčených o vlastnej ničote,
podá nám ruku, ak sa však
budeme pokúšať urobiť niečo
veľké, dokonca pod zámienkou
horlivosti, milý Ježiš nás nechá
samých. ,Ledva poviem: ,Noha
sa mi potkýna’, hneď ma, Pane,
podopiera tvoja dobrota.‘ (Ž 94,
18). Áno, stačí sa ponížiť, ticho
znášať svoje nedokonalosti.
To je pravá svätosť! Vezmime
sa za ruky, drahá sestrička,
a bežme na posledné miesto...
Nikto nás nepríde vyhnať...“
(sv. Terézia z Lisieux, List sestre
Genoveve)

„Pokorne sa zaraďme medzi
nedokonalých, pokladajme sa
za malé duše, ktoré musí Pán
Boh v každej chvíli podopierať.

Prečistá Panna Mária, ktorá
si počala zo Svätého Ducha, daj,
aby sme boli pokorní.

„Dokonalá láska k blížnym
spočíva v tom, že znášame
chyby iných, vôbec sa nečudujeme ich slabostiam a poúčame
sa aj z najmenších čnostných
skutkov, ktoré ich vidíme
konať. Pán prikázal svojmu
ľudu milovať blížneho ako seba
samého (Lv 19, 18) ešte pred
svojím príchodom na zem. Pretože dobre vedel, do akej miery
človek miluje samého seba,
nemohol od svojich stvorení
žiadať väčšiu lásku k blížnemu.
A keď dal Ježiš svojim apoštolom nové prikázanie, svoje
prikázanie, už nehovorí o tom,
že máme milovať blížneho ako
seba samého, ale tak, ako ho
miloval on, Ježiš, ako ho bude
milovať až do konca vekov...“
(sv. Terézia z Lisieux, Príbeh
mojej duše)
Prečistá Panna Mária, ktorá
si s Ježišom pod srdcom navštívila sv. Alžbetu, vypros nám
pravú lásku k blížnemu.

3. tajomstvo –
Narodenie Ježiša
Krista

„V tých dňoch vyšiel rozkaz
od cisára Augusta vykonať sú-
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pis ľudu po celom svete. Tento
prvý súpis sa konal, keď Sýriu
spravoval Kvirínius. A všetci šli
dať sa zapísať, každý do svojho
mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré
sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu,
aby sa dal zapísať s Máriou,
svojou manželkou, ktorá bola
v požehnanom stave. Kým tam
boli, nadišiel jej čas pôrodu.
I porodila svojho prvorodeného
syna, zavinula ho do plienok
a uložila do jasieľ, lebo pre
nich nebolo miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri,
ktorí v noci bdeli a strážili svoje
stádo. Tu zastal pri nich Pánov
anjel a ožiarila ich Pánova sláva.
Zmocnil sa ich veľký strach, ale
anjel im povedal: ,Nebojte sa.
Zvestujem vám veľkú radosť,
ktorá bude patriť všetkým
ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ
Kristus Pán. A toto vám bude
znamením: Nájdete dieťatko
zavinuté do plienok a uložené
v jasliach.‘“ (Lk 2, 1 – 13)
„Nepchám sa dopredu
s farizejom, ale plná dôvery
opakujem pokornú mýtnikovu
modlitbu. A najmä napodobňujem správanie Magdalény,
jej udivujúcu, či skôr láskyplnú
odvahu, ktorá očarúva Ježišovo
srdce a nadchýna moje. Áno,
cítim, že aj keby som mala
na svedomí všetky hriechy,
ktorých sa možno dopustiť, so

skrúšeným srdcom by som sa
vrhla do Ježišovho náručia, lebo
viem, ako veľmi miluje márnotratného syna, ktorý sa k nemu
vracia.“ (sv. Terézia z Lisieux,
Príbeh mojej duše)
Prečistá Panna Mária, ktorá
si nám v Betleheme Ježiša
porodila, daj, aby sme k nemu
s dôverou pristupovali.

4. tajomstvo –
Stretnutie Pána –
Obetovanie v chráme

„V Jeruzaleme žil vtedy muž
menom Simeon, človek
spravodlivý a nábožný, ktorý
očakával potechu Izraela,
a Duch Svätý bol na ňom. Jemu
Duch Svätý vyjavil, že neumrie,
kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel
do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili,
čo o ňom predpisoval zákon,
vzal ho aj on do svojho náručia
a velebil Boha slovami: ,Teraz
prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho
slova, lebo moje oči uvideli
tvoju spásu, ktorú si pripravil
pred tvárou všetkých národov:
svetlo na osvietenie pohanov
a slávu Izraela, tvojho ľudu.‘“
(Lk 2, 25 – 32)
„Ach, priznám sa Vám, že
odkedy mi bolo dané chápať
lásku Ježišovho Srdca, z môjho srdca zmizli všetky obavy.
Spomienka na moje chyby ma
ponižuje, vedie ma k tomu,

aby som sa nikdy nespoliehala
na vlastnú silu, ktorá je vlastne
slabosťou, no tá spomienka mi
ešte viac hovorí o milosrdenstve a láske. Ak svoje chyby so
synovskou dôverou hodíme
do spaľujúceho ohniska Lásky,
akože by neboli nenávratne
strávené?“ (sv. Terézia s Lisieux,
List abbému Belliérovi)
„Myslím, že Pán Boh nepotrebuje dlhé roky, aby vykonal
svoje dielo lásky v nejakej duši,
jediný lúč jeho srdca môže
v okamihu rozvinúť jeho kvet
pre večnosť!“ (sv. Terézia z Lisieux, List sestre Celine)
Prečistá Panna Mária, ktorá
si Ježiša v chráme obetovala,
daj, aby sme sa starali o čistotu
svojho srdca.

5. tajomstvo –
Dvanásťročný Ježiš
v chráme

„Jeho rodičia chodievali každý
rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť
rokov, tiež išli, ako bývalo
na sviatky zvykom. A keď sa
dni slávností skončili a oni sa
vracali domov, zostal chlapec
Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že
je v sprievode. Prešli deň cesty
a hľadali ho medzi príbuznými
a známymi. No nenašli. Vrátili
sa teda do Jeruzalema a tam
ho hľadali. Po troch dňoch ho
našli v chráme. Sedel medzi
učiteľmi, počúval ich a kládol
im otázky. Všetci, čo ho počuli,

žasli nad jeho rozumnosťou
a odpoveďami. Keď ho zazreli,
stŕpli od údivu a matka mu
povedala: ,Syn môj, čo si nám
to urobil? Pozri, tvoj otec i ja
sme ťa s bolesťou hľadali!‘ On
im odpovedal: ,Prečo ste ma
hľadali? Nevedeli ste, že mám
byť tam, kde ide o môjho Otca?‘
Ale oni nepochopili slovo, ktoré
im hovoril. Potom sa s nimi
vrátil do Nazareta a bol im
poslušný.“ (Lk 2, 41 – 51)
Sv. Terézia z Lisieux v liste
otcovi Adolfovi Roullandovi z 1.
novembra 1896 píše: „Prosíte ma, aby som sa modlila
k nášmu Pánovi, nech od Vás
vzdiali kríž, ktorý sa týka Vášho
vymenovania za riaditeľa seminára alebo dokonca návratu
do Francúzska. Chápem, že
táto perspektíva Vám nie je príjemná. Z celého srdca prosím
Ježiša, aby Vás nechal dokončiť
namáhavý apoštolát, o akom
vždy snívala Vaša duša. No aj
tak dodávam s vami: ,Nech sa
stane Božia vôľa.‘ Až potom príde odpočinok, bez tej láskavej
vôle by sme nič neurobili ani
pre Ježiša, ani pre duše“ (Súborné dielo 2).
Prečistá Panna Mária, ktorá
si našla v chráme svojho Syna,
vypros nám milosť, aby sme sa
vždy podriadili Božej vôli.
Anton Mojžiš
ilustračná snímka: sxc.hu

WEBOVÉ STRÁNKY

www.grkatcsk.webnode.sk
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku sa
snubne rozvíja, čoho znakom sú pribúdajúce novozriadené farnosti, ktorých história
ešte nie je taká bohatá. To sa však nedá
povedať o farnosti, ktorá patrí k najstarším
v Prešovskej archieparchii. Farnosť Svidník-mesto má nielen bohatú históriu, ale
i zaujímavú a graficky pútavú internetovú
doménu www.grkatcsk.webnode.sk.
Odkazová lišta je umiestnená pri ľavom
okraji obrazovky, postupne sa rozbaľujúca
do podsekcií. Všetko, čo sa skrýva za históriou farnosti, sa nachádza v záložke

História. V nej je zachytený historický
exkurz a schematizmus správcov farnosti.
Čo nás čaká je názov ďalšej záložky, ktorá
obsahuje kalendár pripravovaných akcií tak
farského spoločenstva, ako aj celej Gréckokatolíckej cirkvi. Dostávajú sa tak do povedomia širokej verejnosti. Samozrejme,

nesmie a ani nechýba liturgický Program
farnosti, ten je vždy aktuálny a uľahčuje
farníkom prístup k informáciám o liturgickom živote ich farnosti. Do vydarenej
vizuálnej stránky webovej domény zaiste
patrí aj Fotogaléria s fotografiami, ktoré
dokumentujú absolvované akcie zo života
farnosti.
Skutočne sa oplatí navštíviť tieto stránky.
I keď na začiatku sa možno zapotíte pri zadávaní trocha zložitej internetovej adresy,
po navolení do histórie vášho internetového prehliadača odpadne i tento maličký
problém.
Mikuláš Jančuš
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Prorok Eliáš 1
Drahí bratia a sestry!
V náboženských dejinách
starovekého Izraela boli proroci
veľmi vážení pre ich učenie
a kázanie. Z nich vyniká postava Eliáša, povolaného Bohom,
aby priviedol ľud k obráteniu.
Jeho meno znamená „môj
Pán je môj Boh“ a v súvislosti
s týmto menom sa vyvíja aj jeho
život celý zasvätený tomu, aby
priviedol ľud k uznaniu Pána
ako jediného Boha. O ňom
hovorí Sirachovec: „Povstal
Eliáš, prorok ako oheň, jeho
slovo (blčalo) ohňom sťa fakľa“
(Sir 48, 1). Vďaka tomuto
ohňu Izrael znova nájde cestu
k Bohu. Počas svojho poslania
sa Eliáš modlí, prosí Pána, aby
navrátil život synovi vdovy, ktorá ho hostila (porov. 1Kr 17, 17
– 24). Vykričí Bohu svoju únavu
a strach počas úteku do púšte, keď uteká pred kráľovnou
Jezabel, ktorá mu číha na život
(porov. 1Kr 19, 1 – 4), no je to
predovšetkým na vrchu Karmel,
kde sa ukáže v celej svojej moci
ako orodovník, keď pred celým
Izraelom prosí Pána, aby sa
zjavil a obrátil srdce ľudu. Táto
epizóda je opísaná v 18. kapitole
Prvej knihy kráľov, pri ktorej sa
dnes pozastavíme.
Nachádzame sa v Severnom kráľovstve v 9. stor. pred
Kristom v čase kráľa Achaba, v okamihoch, keď Izrael
prežíval situáciu otvoreného
synkretizmu: okrem Pána ľud
uctieval Baala, modlu, ktorá
– ako verili – prinášala dážď,
a teda sa jej pripisovala moc
dávať úrodnosť poliam, ako aj
život ľuďom a zvieratám. Hoci
ľud predstieral, že nasleduje
Pána, neviditeľného a mysteriózneho Boha, predsa len
hľadal istoty aj u tohto pochopiteľného a predvídateľného
boha, od ktorého chcel získať
úrodnosť a prosperitu výmenou za prinášané obety. Izrael
teda podľahol zvádzaniam
idolatrie, neustáleho pokúšania
pre veriaceho v ilúzii, že môže
„slúžiť dvom pánom“ (porov. Mt

6, 24; Lk 16, 13), a uľahčiť si tak
nepredvídateľnú cestu viery vo
Všemohúceho, skladajúc vlastnú dôveru aj v bezmocného
boha vyrobeného ľuďmi.
Práve pre odhalenie lživej
hlúposti takéhoto postoja
Eliáš zhromaždí izraelský ľud
na vrchu Karmel a kladie pred
neho nevyhnutnosť jednoznačnej
voľby: „Ak je Pán
Bohom, choďte
za ním, ak Baal,
choďte za tým!“
(1Kr 18, 21).
A prorok, zvestovateľ Božej lásky,
nenecháva svoj ľud
osamotený v tejto
voľbe, ale mu pomáha úkazom, ktorý zjaví pravdu: ako
on, tak aj Baalovi
proroci pripravia
obetu a modlia
sa, aby sa pravý
Boh zjavil tým,
že ohňom strávi
pripravenú obetu.
Začína sa tak konfrontácia medzi
prorokom Eliášom
a nasledovníkmi
Baala, ktorá je v skutočnosti
konfrontáciou medzi Pánom
Izraela, Bohom spásy a života,
a nemou a bezmocnou modlou,
ktorá nemôže nič urobiť, ani
dobré, ani zlé (porov. Jer 10,
5). Začína sa tak konfrontácia
medzi dvoma spôsobmi – úplne
odlišnými – obrátenia sa k Bohu
a modlitby.
Baalovi proroci kričia,
skáču, tancujú, prichádzajú
až do stavu akéhosi tranzu,
robia si zárezy na tele „mečmi
a oštepmi, až boli zaliati krvou“
(1Kr 18, 28). Oni sami sa teda
snažia vyprovokovať boha, aby
odpovedal, a to svojimi vlastnými schopnosťami. Tak sa
zjavuje lživá skutočnosť modly:
je vymyslená človekom ako
niečo, čím si možno poslúžiť,
niečo, čo možno ovládať svojimi
vlastnými silami. Adorovanie

modly namiesto toho, aby
otvorilo ľudské srdce voči
niekomu inému, k oslobodzujúcemu vzťahu, ktorý dovoľuje
vyjsť zo stiesneného priestoru
vlastného egoizmu a odovzdať
sa láske a vzájomnému darovaniu sa, zatvára osobu v zúfalom
kruhu hľadania seba samého.

Klamstvo spočíva v tom, že
uctievaním modly je človek
donútený k extrémnym činom
v iluzórnom pokuse podriadiť modlu svojej vlastnej vôli.
Kvôli Baalovi proroci dospejú až
k tomu, že sami sebe robia zle,
spôsobujú si rezné rany na tele
v tomto dramaticky ironickom
geste: preto, aby získali od boha
odpoveď, teda znak života ich
boha, sú zaliati svojou vlastnou
krvou, symbolicky sa zakrývajú
smrťou.
Úplne opačný postoj modlitby je ten Eliášov. Žiada ľud, aby
sa priblížil. Zapojac ho do svojho konania, a teda do svojich modlitieb. Cieľom tejto
výzvy nasmerovanej Baalovým
prorokom bolo znova privedenie k Bohu toho ľudu, ktorý
sa stratil tým, že nasledoval
modly. Preto Eliáš chce, aby sa

Izrael k nemu pridal, aby sa stal
účastníkom a protagonistom
jeho modlitby a toho, čo sa má
udiať. Potom prorok postaví
oltár použijúc pritom – ako
hovorí text – „dvanásť kameňov podľa počtu synov Jakuba,
ktorému Pán povedal: ,Izrael
bude tvoje meno‘“ (v. 31). Tieto
kamene predstavujú celý Izrael
a sú hmatateľnou pripomienkou vyvolenia a spásy, ktorých
objektom bol
tento ľud. Priam
liturgické gesto
Eliáša je rozhodujúce. Oltár
je posvätným
miestom, ktoré
indikuje Pánovu
prítomnosť, a tie
kamene, ktoré ho
tvoria, reprezentujú ľud, ktorý teraz
– vďaka prorokovmu konaniu – je
symbolicky postavený pred Boha,
stáva sa oltárom,
miestom milodarov a obiet.
Je však nevyhnutné, aby sa symbol
stal skutočnosťou,
aby Izrael uznal
pravého Boha
a znova našiel
vlastnú identitu ako Pánov ľud.
Preto Eliáš prosí Boha, aby sa
zjavil a tých dvanásť kameňov,
ktoré mali Izraelu pripomínať
pravdu, slúži aj na to, aby Pánovi pripomenuli jeho vernosť,
na ktorú sa prorok odvoláva
vo svojej modlitbe. Slová jeho
modlitby sú plné významu
i viery: „Pane, Bože Abraháma,
Izáka a Izraela, dnes ukáž, že
ty si Boh v Izraeli a ja som tvoj
služobník a že som toto všetko
urobil na tvoje slovo! Vyslyš ma,
Pane, vyslyš ma, nech sa tento
ľud dozvie, že ty si Pán, Boh,
a že ty si obrátil ich srdce späť!“
(vv. 36 – 37; porov. Gn 32, 36 –
37). n
TKKBS
preložil Ľubomír Rebek
upravil Juraj Gradoš
(dokončenie v budúcom čísle)
snímka: www.betsyporter.com

spoločnosť | 13

slovo 21 | 2011

Kríza je tu. Ešte stále
Ako to všetko vzniklo? Začiatok celej krízy možno hľadať v USA niekedy okolo roku 2000, keď
došlo k prehriatiu americkej ekonomiky a následne k jej spomaleniu. Všetky snahy viedli ku globálnej finančnej kríze a tá k hospodárskej kríze. Aj napriek krátkodobému zlepšeniu situácie
na prelome rokov 2010 a 2011 sa kríza znova ozýva, a ešte nástojčivejšie než pred pár rokmi.

K

aždá takáto zmena
okolia sa odráža aj
na ľuďoch. Ide zvlášť
o mladých ľudí do 40 rokov.
Táto generácia Y (narodení
v dobe relatívneho blahobytu,
teda pred recesiou) si zvykla, že
v detstve a v dospievaní mohla
mať všetko, na čo si spomenula,
a opustiť „teplo domova“ sa jej
preto nechce ani v dospelosti.
Nemá potrebu sa búriť proti
systému, iba očakáva, že k nim
budú všetci rovnako štedrí, ako
bola ich láskyplná rodina.
S tým súvisí aj rozvoj technológií v danom čase a schopnosť
mladých rýchlo sa prispôsobiť
meniacemu sa svetu. Práve toto
je aj jedným z dôvodov, prečo
si títo mladí ľudia vyžadujú
komunikáciu ako so seberovnými. A to často aj vo vzťahu
k nadriadeným. Zároveň však
nechcú skladať účty a vykazovať
výsledky svojej práce. Na to sú
podľa nich počítače a nie ľudia.
S prácou súvisí aj schopnosť
pracovať v tíme. Niet divu,
fungovať v tíme sa dnes učia
už malé deti. Tímová práca sa
preto mladým javí ako najefektívnejšia. Málokto dokáže
fungovať samostatne. Ľudia,

ktorí nastúpili do zamestnania
v dobe finančnej krízy, majú
tendenciu vnímať úspech skôr
ako súhru šťastných náhod.
Volajú po väčšom štátnom prerozdeľovaní, zároveň ich však
charakterizuje nižšia dôvera vo
verejné inštitúcie. To ale neznamená, že by mladí neuznávali
tvrdú prácu. Nová generácia
nikdy nepoznala, čo znamená
„istota zamestnania“.
Stredná časť tejto generácie,
ktorá na začiatku krízy ukončila štúdium, je ochotná ku
kompromisom a prijatiu menej
kvalifikovanej práce za menej
peňazí. Tá často vôbec nesúvisí
s odborom, ktorí vyštudovali, a je na míle vzdialená ich
pôvodným kariérnym plánom.
Ako ale tvrdí Lisa Kahnová,
asistentka profesora ekonómie
na univerzite Yale School of
Management v New Haven
(Connecticut), neznamená to,
že by to bol pre mladých status
quo. Majú totiž pocit, že aj keď
svoj potenciál nevyužijú hneď,
naberú skúsenosti a sebavedomie na dobu, keď budú
na pracovnom trhu priaznivejšie podmienky.
„Keď ste mladí, je bežné, že

vystriedate niekoľko zamestnaní, než nájdete to pravé,“ hovorí
Lisa Kahnová. „Je to tiež jeden
zo spôsobov, ako sa dopracovať
k vyššiemu platu. Tento vzorec
však u novej generácie neplatí.“
Mladí pri zdĺhavom hľadaní novej práce veľmi rýchlo strácajú
sebavedomie. Následne hľadajú
útočisko aj tam, kde by ho
za normálnych okolností nikdy
nehľadali – v drogách, partiách,
alkohole...
Kým pred krízou bol po mladých vysoký dopyt práve kvôli
schopnosti rýchlo sa učiť, kríza
zabrzdila prijímanie najmä
mladých ľudí. Obmedzil sa
vývoj, investície... To všetko si
vyžiadalo a ešte žiada vysokú
daň vo forme zničených a často
aj uzatvorených mladých ľudí.
Práve táto osamelosť je
v ostrom kontraste s komunikačnými technológiami dnešnej
doby. Mladí nemajú vzťah
k profesijnému správaniu alebo
spoločenskému odievaniu. Skoro každý má mobil, no netelefonuje, ale využíva ho na písanie
správ a statusov na sociálnych
sieťach.
Práve táto absencia komunikácie vedie k neschopnosti

komunikovať v rozhovore, teda
v normálnom prejave. Často
prenášajú svoj vzťah k počítaču a internetu aj do roviny
medziľudských vzťahov. Sú
netrpezliví a nemajú radi
nejednoznačnosť. Internet
ich naučil, že môžu na každú
otázku okamžite nájsť odpoveď.
Neistota ich následne doháňa
k šialenstvu.
Kríza je tu. Ešte stále. A jej
následky budeme dlho vidieť
na spoločnosti i na každom jednotlivcovi. Kríza nás núti myslieť viac na seba než na iných.
Uzatvára nás do samých seba
a buduje ťažko prekonateľné
hradby okolo nás. Tým nás oberá o spoločenstvo, ktoré nám
často ako jediné môže v týchto
ťažkých časoch pomôcť. Ak
budeme iba reagovať na krízu,
staneme sa obrancami odsúdenými na utrpenie, hlad, smäd...
Treba vykročiť z „istoty“, ktorú
sme si vybudovali. Zaútočiť, aj
keď sa to javí ako beznádejné.
Nenechať sa uzavrieť. Otvoriť
sa. Žiť tak, ako sa v danej chvíli
najlepšie dá. Žiť v spoločenstve.
Žiť bez strachu. Žiť Bohom daný
každý deň. n
spracoval Juraj Gradoš

listáreň
Takí sme ľudia!
Jedného dňa po svätej liturgii nám
otec dekan oznámil, že máme súhlas
na vykonávanie zbierok a môžeme začať.
Spočiatku sme mlčali a premýšľali, ako
na to ísť. Síce poučenia bolo dosť, ale...
Ako členka cirkevnej rady som sa stala
koordinátorkou zbierok. Otec dekan prosil
o súhlas na vykonávanie zbierok v meste
Bardejov i v okolitých farnostiach. Rozdelila
som dobrovoľníkov do dvojíc a pustili sme
sa do práce. Boli veriaci, ktorí pochopili
nutnosť zbierok, ale aj takí, ktorí zaujali
opačné stanovisko. „Je to žobranie.“ Nič nás

neodradilo, išli sme ďalej.
Dokonca v rímskokatolíckej obci
Fričkovce sme dostali krásne povzbudivé
slová: „Len choďte. Zbierajte. Nedajte sa
odradiť ľuďmi, ktorí vás neprijmú. Pozrite,
aký sme postavili chrám zo zbierok.“ To
nám dodalo veľkú silu a trpezlivosť.
Povzbudivé slová sme dostali aj
od evanjelických veriacich v obci Sveržov
a Richvald. Boli ľudia, ktorí mali veľké
pochopenie pre túto činnosť, ale aj ľudia,
ktorí buchli dverami. „Neotravujte!“ „Som
neveriaci.“ „Som iného vierovyznania.“
„Marš!“ a podobne. Všetky slová sme

brali s veľkou pokorou, trpezlivosťou, ale
i láskou.
V zbierkach budeme pokračovať, ale
chcem povzbudiť veriacich, ktorí idú
stavať nové chrámy, aby sa nebáli. Treba
len veľa trpezlivosti. Vy, ktorí budete
v budúcnosti oslovení kýmkoľvek, kto bude
robiť zbierku, usilujte sa pomôcť, ak už nie
finančne, aspoň povzbudivým slovom. Je to
veľmi dôležité.
V závere sa chcem poďakovať veriacim
nášho spoločenstva za vykonávanie zbierok,
ktoré robili vo svojom voľnom čase.
z listu Mgr. H. Gurskej z Bardejova
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Juventud
del Papa
Svetové stretnutie mladých so Svätým Otcom sa tohto roka
konalo v španielskom Madride. O jeho programe, priebehu
a zážitkoch sme sa porozprávali s tými, ktorí to zažili
na vlastnej koži.

Čo ovplyvnilo tvoje rozhodnutie zúčastniť sa na SDM
v Madride?
Martin: Bola to túžba zažiť
takéto stretnutie mladých,
stretnutie so Svätým Otcom,
prežiť čas v novej krajine
a spoznať mladých z celého
sveta. Uvedomoval som si, že to
možno bude aj moja posledná
šanca zakúsiť čosi také, kým
som ešte študent.
Dávid: Od detstva mám rád
všetko, čo sa týka Španielska,
a jedným z mojich snov bolo
navštíviť Madrid. Keď pápež
vyhlásil SDM v Madride, vedel
som, že je čas naplniť túto

túžbu. Vďaka dobrodincom,
ktorí mi na tento účel požičali,
sa to aj podarilo.
Majka: Bolo to spontánne
rozhodnutie. Prišiel mi e-mail
s informáciami o prihlasovaní,
prečítala som si ich a povedala
si, že rada by som sa na akcii takéhoto rozmeru – byť
súčasťou celosvetovej mládeže
zúčastnila.
Stretnutiu v Madride predchádzali stretnutia v diecézach. Ako vyzeral program
týchto stretnutí a čo tento
čas priniesol tebe a čo farnosti, v ktorej si bol/a?

Majka: My sme boli v diecéze
Alicante, v meste Elche. Tento
čas v diecéze bol pre mňa formačný. Až vtedy som si začala
uvedomovať, o čom vlastne
je putovanie v pravom zmysle
slova. Pre mňa to znamenalo
zriecť sa svojho každodenného
luxusu, pätnásť dní mať verných
kamošov karimatku a spacák,
hromadné sprchy, ťažký batoh,
byť spotená... Verím, že to bol
čas, ktorý bude požehnaním
pre všetkých, za ktorých som to
obetovala.
Martin: Čas v diecézach bol
pre mňa asi najkrajším časom
z celých SDM. Španielski

mladí mali pre nás pripravené
katechézy na témy viery, nádeje
a lásky, o ktorých sme spoločne
diskutovali. Zároveň to bol čas,
keď sme mohli okúsiť španielsku pohostinnosť, temperament a úprimnosť objatí.
Mária: Bolo krásne prežiť pár
dní s miestnymi veriacimi.
Vidieť ich spôsob prežívania
viery a žitia v spoločenstve.
Domáci boli nesmierne srdeční.
To, ako sa o nás s láskou starali
a prijali nás medzi seba, bolo
pre mňa jasným dôkazom
kresťanskej lásky, ktorej nás učí
Ježiš Kristus. Na druhej strane
verím, že sme boli pre miestnych svedkami, ktorých túžba
vidieť a zažiť Ježiša Krista bola
pre nich povzbudením v ich
kresťanskom živote.
Dávid: Program pozostával
z katechéz, svätých omší, agapé
a rôznych kultúrnych či zábavných akcií. Počas celého pobytu
vo farnosti bolo cítiť veľkú
radosť a otvorenosť domácich
z našej prítomnosti. Najradšej
spomínam na spoločné španielsko-slovenské omše, ktoré boli
pre mňa hlbokým duchovným
zážitkom. Ťažko povedať, čo
naša prítomnosť priniesla im, no
pri rozlúčke bolo cítiť, že sme si
navzájom prirástli k srdcu.
Ako na teba zapôsobilo to
množstvo mladých ľudí, ktorí
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sa stretli na jednom mieste –
v Madride? Aká bola atmosféra v uliciach mesta?
Mária: Atmosféra bola nezabudnuteľná. Bolo úžasné byť
súčasťou spoločenstva mladých
ľudí zo všetkých kútov sveta,
ktorí sa tam nestretli kvôli
futbalovému zápasu ani kvôli
koncertu slávneho speváka, ale
kvôli Ježišovi Kristovi, ktorý nás
robil jednotnými a bol celý čas
medzi nami.
Dávid: Radostná! Tak by som
charakterizoval atmosféru priamo v Madride. V metre, v parku, na námestí... Všade pútnici
zo všetkých končín zemegule.
Väčšie či menšie skupinky,
všetkých zdobil úsmev a vyžarovala z nich radosť. Neutíchal
spev najrôznejších piesní a pri
každej príležitosti nejaký ten
tanec či ukazovačka aj na tých
najbizarnejších miestach.
Majka: Pri prvom vystúpení
z metra na Plaza de Espana
som uvidela davy mladých – to
bolo niečo neuveriteľné. Toto
jednoducho treba zažiť!
Na SDM ste sa stretli s Kristovým zástupcom na zemi.
Ako si vnímal/a počas tohto
stretnutia Svätého Otca?
Martin: Vyžaroval z neho veľký
pokoj a úsmev, a zároveň túžba
odovzdať posolstvo radosti
a skúsenosti zo života s Kristom.
Mária: Veľakrát som sa pri
rozhovoroch s rovesníkmi stretávala s postojom, že pápež je
iba starý a konzervatívny muž,
ktorý nemá mladým ľuďom
čo ponúknuť. Ale to, čo sme
zažili a čoho sme boli súčasťou,
hovorilo o úplnom opaku. Počas
pobytu v Madride sa na uliciach
či v metre hlasno ozývalo: „Ésta
es la Juventud del Papa!“ (Toto je
mládež Svätého Otca). A všetci
sme aj vnímali, že Svätý Otec
nám má čo ponúknuť, že sme
preňho dôležití a že sa za nás
veľa modlí, pretože sme nádejou a budúcnosťou Cirkvi. Som
mu vďačná za to, že mi ukázal,
aká som pre Cirkev potrebná.
Dávid: Hoci som videl Svätého
Otca len cez obrazovky, pôsobil

kultúra

Ikonopisecký
kurz
na mňa pokojne. Zvlášť pri nočnej vigílii na letisku, kde nám
trocha neprialo počasie a kde
zavládol organizačný chaos,
vyžaroval z pápeža veľký pokoj
a každá nepríjemnosť alebo
nepohodlie strácali pri pohľade
na neho význam.
Majka: Svätý Otec na mňa
pôsobil veľmi pokojne, usmieval sa, vyžarovala z neho láska
k mladým.
Čo ťa najviac milo aj nemilo
prekvapilo na tomto celosvetovom stretnutí?
Martin: Celý čas, ktorý som
tam mohol prežiť, bol jedným
milým a úžasným prekvapením a zážitkom, ktorý sa mi
vryl do srdca. A nemilým bola
niekedy nezvládnutá organizácia programu, ale pri takom
množstve sa to asi dalo čakať.
Mária: Milý bol flegmatický
prístup španielskych organizátorov, ktorí mali na všetko
čas a s ničím si nerobili ťažkú
hlavu. To sa však odrazilo v nemilej, miestami chaotickej organizácii, ktorá veľakrát skúšala
našu trpezlivosť. Dôležité však
je, že hlavný organizátor – náš
nebeský Otec stál celý čas nad
tým všetkým a dal každej situácii, hoci aj negatívnej, zmysel.
Majka: Milo: Dojalo ma to, ako
sa môže taká masa ľudí z celého
sveta stíšiť a spojiť v modlitbe.
No jedno viem isto, že to bola
práca Svätého Ducha, ktorý je
ten istý, aj keď sú jazyky rôzne
a ktorý všetkých zjednocuje
v modlitbe.
Nemilo: Španielska organizácia a nedochvíľnosť.

Je nejaká myšlienka, slovo
alebo udalosť, ktorá v tebe
doznieva aj po príchode?
Mária: Počas tej silnej búrky
na letisku nám Svätý Otec
hovoril: „Ostaňte pokojní, ste
silnejší ako dážď“. Cítila som
vtedy, že ku mne hovorí sám Ježiš Kristus, že prichádza k nám
so svojím pokojom a láskou a že
s ním sa nemusím báť žiadnej
životnej búrky.
Petra: Najviac vo mne doznieva
myšlienka druhej katechézy
o krížoch a najmä to, že sa svojich krížov nemáme vzdávať.
Dávid: Z Madridu si nesiem
silné povzbudenie vo viere,
odvahu a energiu do ďalšieho
spoznávania Krista. Taktiež skúsenosť z toho, že aj
na opačnom konci sveta mám
bratov a sestry, ktorí vyznávajú
toho istého Boha ako my tu
doma.
Majka: Vladyka Peter Rusnák
v Kostole sv. Anny pri svojej
katechéze použil tento príklad:
Svätý Duch je ako spermia
a naše srdce je maternica. Svätý
Duch oplodňuje naše vnútro
a môže vzniknúť nový život –
môj život vo Svätom Duchu.
To, či nový život sa naozaj stane
reálnym, závisí od našej otvorenosti na pôsobenie Svätého
Ducha v našom živote. Presvätá
Bohorodička bola až natoľko
odovzdaná Svätému Duchu, že
sa nový život stal telom, ktorým
je Ježiš Kristus.
Martin: Byť Kristovým svedkom a svetlom pre iných.
za rozhovor ďakuje
Marek Baran

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka
v Juskovej Voli sa zišla v posledný augustový týždeň
skupina ľudí z rôznych kútov Slovenska, aby si osvojili
znalosti o ikonách a ikonografii a zároveň sa naučili
písať ikony pod dohľadom
Petra Komišaka.
Duchovné vedenie mal
na starosti otec Jozef Kišák
CSsR, ktorý okrem duchovnej služby vysvetľoval
aj teológiu ikon a priblížil
obdobie ikonoborectva.
Pán Andrej Škoviera účastníkov obohatil prednáškou
na tému Prepojenie ikony
s liturgiou a poznatkami
z oblasti ikonografie a histórie ikon.
Detailne rozobral ikonu
Premenenia Pána, ktorá
nepredstavuje ani božstvo,
ani človečenstvo Krista, ale
jeho duchovno. Zdôraznil,
že ikona nie je dielom jednotlivca, ale dielom Cirkvi
a vytvára sa modlitbou
a pre modlitbu. Aj najstaršia účastníčka kurzu pani
Anna z Prešova i napriek
svojmu veku (78) zvládla
tento kurz a pochvaľovala
si, že konečne sa jej splnil
životný sen.
Ikonopisecký kurz bol
ukončený v nedeľu 28. augusta záverečnou svätou
liturgiou, pri ktorej sa
uskutočnil aj akt posvätenia
ikon.
Jakub Halčák
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Zastavenia nad
rodinou 3
Závisláci

V jednom z predchádzajúcich
zamyslení sme sa venovali závislosti, ktorej sa hovorí pupočná šnúra. Ďalším nepriateľom,
ktorý zničí v rodine najprv
vzťahy a potom jedinca, sa volá
tiež závislosť. Tentoraz nie
od pani mamičky, ale od alkoholu, drog alebo hracích automatov. Vybral som štatisticky tri
v súčasnej dobe najpočetnejšie
a najnebezpečnejšie.
Ak ide o alkohol, hovoríme
o ňom ako o tzv. kultúrnej
droge, rovnako ako o nikotíne.
Týmto pojmom sa myslí, že ide
o drogy spoločenské, všeobecne
rozšírené. Nič proti definícii. Ak
však prestane muž alebo žena
– bohužiaľ, stále u nás narastá
počet žien závislých od alkoholu – konzumáciu alkoholu
kontrolovať, dôjde k tomu, že sa
aj pod kultúrnou drogou začne
správať nekultúrne.
Často sa v ordinácii stretávam s manželskou krízou, ktorú
spôsobil alkohol. Keď hovorím

s manželkami alkoholikov,
zistím, že ich terajší manželia
holdovali alkoholu, a to nadmieru, už v čase, keď dvojice
spolu chodili.
Na moju otázku, či im to
nebolo nápadné, odpovedajú
ženy väčšinou v tom zmysle, že
áno, ale mysleli si, že on chodí
po reštauráciách len preto, že
nemá vlastnú rodinu, že pri
jeho vlastných rodičoch ho
to nudí, ale až sa vezmú, už
nebude mať dôvod vysedávať
po krčmách, pretože mu doma
nebude nič chýbať. Chyba. Pivo
z fľašky pri stole s manželkou
tak dobre nechutí. Už v antike
sa o tom vedelo, a preto sa tiež
hovorilo: Potator semper mendax. Alkoholik vždy klame.
Dámy a dnes už aj páni,
neverte domácim opilcom to, čo
vám sľubujú. Nerozprávajte sa
s nimi a hlavne im nedohovárajte, ak sú pod vplyvom alkoholu.
Škoda slov, času a námahy.
A neverte ničomu, čo vám
sľúbili. Alkoholik sľúbi úplne
všetko. Piť a sľubovať dokážu

dokonale! Žiadajte od nich
skutky! Návštevu protialkoholickej ordinácie a ak to bude
vyžadovať ich zdravotný stav,
tak ústavné liečenie.
Pustite z hlavy dosť zakorenenú predstavu, že nejaký lekár
alebo iná spoločenská inštitúcia
môžu vášho od alkoholu, drog
či automatov závislého manžela
poslať len tak do liečebne a dať
jemu, vám a predovšetkým vašim deťom novú šancu na lepší
a spokojnejší život. Nemôžu.
Bolo by to proti ľudským právam a demokratickým slobodám alkoholika. Deti nemajú
právo na pokojný vývoj, zimné
topánky a školskú desiatu,
pretože ich otec má právo prepiť
všetky peniaze, ktoré zarobí.
Čudná logika!
Ak sa alkoholik nerozhodne
sám, že sa pôjde dobrovoľne
liečiť, nie je sila, ktorá by ho
do liečebne dostala. Okrem
prípadu, keď pod vplyvom alkoholu spácha trestný čin a súčasťou súdneho rozhodnutia je
tzv. ochranné protialkoholické

liečenie. Takýchto prípadov je
však medzi alkoholikmi a toxikomanmi poskromne.
Rovnaká situácia je v oblasti
drog a hracích automatov. Mal
som v ordinácii klientov, ktorí
v automatoch prehrali bežne
vyše milión korún. Rovnaké
sumy dokázali prefetovať. Išlo
o ženatých mužov alebo vydaté
ženy, otcov a matky detí. Ak
závislý človek nemá na svoju
drogu, alkohol alebo automat
peniaze, začne sa zadlžovať pôžičkami a dopúšťať sa trestných
činov, v prvom rade krádeží,
potom aj násilia. Tým sa však
dostáva do druhého bludného
kruhu. Tým prvým kruhom je
cirkulácia medzi alkoholom
a zadĺženosťou, tým druhým
je cirkulácia medzi dlhmi
a trestnou činnosťou. Nasleduje
logicky tretí kruh, ktorým je cirkulácia medzi trestnými činmi
a kriminálom.
Závislosťou od návykových
látok jedného alebo oboch rodičov trpia predovšetkým deti.
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Heslo znie: Alkoholikov si
nebrať!

Keď príde choroba

Do manželstva neprichádzajú len radostné chvíle, ale aj
choroby.
Ak ide o prechodné, banálne a krátkodobé ochorenie
niektorého člena rodiny, možno
ich chápať ako nepodstatnú
záležitosť napriek tomu, že aj
na nej sa preukáže miera ochoty
a lásky tých druhých v okolí vo
vzťahu k chorému.
Je však rozdiel medzi vážnou
alebo trvalou chorobou dieťaťa
a dospelého. Ak ochorie jeden
z manželov na chorobu, ktorá
má trvalý ráz, alebo utrpí úraz,
ktorý ho pripúta až nadosmrti
k invalidnému vozíku, dôjde
vo vzťahoch k silnému otrasu.
Zásadný je tiež rozdiel, či sa
také postihnutie týka muža,
alebo ženy.
V prvom rade sa zrútia plány.
A tie sú pre životnú motiváciu
jednotlivcov i pre súdržnosť
a perspektívu manželov dôležité. Obaja si uvedomia, že všetko
sa v živote musí zmeniť, že nová
situácia bude mať vplyv nielen
na finančnú, ale aj sociálnu,
hodnotovú i sexuálnu situáciu.
Ak ochorie finančne výkonnejší z manželov, príde domov
menej peňazí, ak ochorenie ten,
na kom ležala zodpovednosť

za chod rodiny – akýsi logistický servis, dochádza po čase
k silnému narušeniu chodu
domácnosti.
Ak nie sú vzťahy postavené
na pevných charakterových
a morálne silných základoch,
dochádza skôr alebo neskôr
k niektorej forme rozvodu. Buď
úradnému, keď je manželstvo
rozvedené súdne, alebo formálnemu, keď síce „papierovo“ drží
pohromade, ale ľudia spolu prežívajú iba pod jednou strechou,
často dokonca ako v ubytovni.
Obe formy rozvodu sú boľavé, ale viac trpí ten z manželov,
ktorý je chorý, pretože za vzniknutú a neriešiteľnú situáciu cíti
vinu na svojej strane.
Iná je situácia, keď v rodine
ochorie dieťa. Poznám zo svojej
praxe prípady, keď práve jeho
choroba bola kondenzačným
jadrom pre zjednotenie rodičov.
Takéto dieťa nechtiac, z úplne
podvedomých dôvodov, ochorie. Je vyšetrované na najrôznejších odborných pracoviskách,
ale príčina sa nenachádza.
Pretrvávajú bolesti, zvýšená
telesná teplota, nechutenstvo,
vracanie, malátnosť, dieťa
chradne. Pedopsychiatrické
vyšetrenie ukáže, že domáce
prostredie je presýtené rozvodovou atmosférou, každý
z rodičov má vlastné záujmy,
svoje milenky a milencov a nie
je medzi nimi už nič, čo by ich

spájalo. A vtedy prichádza oná
nevysvetliteľná choroba dieťaťa,
ktorá obráti pozornosť rodičov
úplne iným smerom. Dieťa sa
stáva pre oboch rozvadených
spoločným „problémom“, ktorý
ich zjednocuje.
Vážna choroba je síce jedným
zo skúšobných kameňov
každého vzťahu, ale nie každý
dokáže znášať záťaž choroby
niektorého člena rodiny dlhšiu
dobu. Môže sa stať, že po nejakom čase rezignuje, čo je medzi
príbuznými často chápané ako
zrada, neochota pomôcť alebo
nedostatok lásky.
Moja skúsenosť z psychiatrickej praxe ukazuje, že vážne

duševné ochorenie člena rodiny
často vybudí pomoc okolia
do maxima, ale postupom času,
keď rodinní príslušníci zistia,
že postihnutie zostáva trvalé,
strácajú nádej a s ňou aj sily.
Nádej a sila sú totiž v spojených
nádobách. Podobne to býva aj
pri telesných chorobách alebo
úrazoch, ktoré chorého pripútajú na lôžko a je dvadsaťštyri
hodín úplne závislý od pomoci
druhej osoby.
Heslo znie: Aj v chorobe hľadajme niečo pozitívne! n
Max Kašparů
ilustračná snímka:
www.resortragaz.ch

Naši novokňazi
Košická eparchia

Vysviacka: 2. október 2011 (Zdoba)
Svätiteľ: Mons. Milan Chautur CSsR

Lukáš Vojčík
Vek: 26 rokov (Košice)
Primície: 2. október 2011 (Zdoba)

varovanie

Šaman versus kresťan

P

rednedávnom bol na Slovensku Silvano
Paolucci – taliansky terapeut, šaman
a lektor. Viedol letný zážitkový seminár,
počas ktorého sa účastníci mali naučiť
ovládať šamanské terapie a praktiky.
V rozhovore mu bola položená otázka,
ako šaman vie, ktorý uzdravujúci rituál
konkrétna osoba potrebuje. Odpoveď
znela: „Ak ide o diagnózu, šaman sa riadi
náznakmi, ktoré mu dávajú duchovia,
a preto k jednotlivým chorobám nikdy
nepristupuje rovnako. Sú to práve duchovia
z nevšednej reality alebo neviditeľných
svetov, ktorí v skutočnosti vykonávajú
ono vybratie či uzdravenie a šaman slúži

len ako prostredník. Medzi pôvodnými
obyvateľmi Ameriky existuje koncept tzv.
dutej kosti, čo je schopnosť, ktorú musí
šaman mať, aby bol schopný opustiť svoje
ego a byť len prostriedkom, cez ktorého sa
prejavujú liečivé sily univerza.“
Z tejto odpovede vyplývajú pre kresťanov
tri ponaučenia:
1. Liečitelia, šamani pôsobia prostredníctvom duchov. Nie pôsobením
Svätého Ducha, ale neznámych
duchov. Ak navštívime takýchto ľudí,
otvárame sa duchovnému pôsobeniu
maskovaného zla.
2. Schopnosť tzv. dutej kosti by sme

mali ovládať. Ak chceme, aby v nás
pôsobil Boží Duch, nemôže byť naše
srdce zanesené hriechom. Rovnako by
nemalo byť zarastené tŕním (svetské
starosti, klam bohatstva a všelijaké
iné žiadostivosti − Mk 4, 19) a takisto
ani obťažené obžerstvom, opilstvom
a starosťami o tento život. (Lk 21, 34)
3. Šaman sa obracia na sily univerza.
Nepozná dokonca ani jeho meno. My
sme vo výhode, pretože vieme, čo všetko pre nás náš Boh urobil. Môžeme
poznať jeho slová, ba dokonca sa živiť
jeho telom a krvou.
Marek Badida
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Letné stretnutia mladých
Bystrá 2011

Niekoľko dní pred Svetovými
dňami mládeže 2011 v Madride
sa mladí z Košickej eparchie
stretli na mnohým známom
stretnutí s názvom Bystrá.
Jednou zo základných zmien
bolo miesto stretnutia – v úplne
novom prostredí pri vodnej
nádrži Zemplínska Šírava,
v tábore Energetik. Mladí,
ktorí sa zúčastnili na stretnutí
v troch vekových kategóriách,
mali možnosť prostredníctvom
spoločného programu, katechéz
či práce v skupinkách spoznať,
ako sa správne zakoreniť v Kristovi a upevniť sa vo viere, podľa
témy, ktorú určil Svätý Otec
pre Svetové dni mládeže 2011
v Madride.
25. júla sa začali schádzať
do areálu tábora deti od 9
do 11 rokov. Vedúcimi turnusu
boli otec Martin Mati a Mirka
Stružáková. Každý deň bol
venovaný inej téme. Utorok sa
niesol v duchu otázky Na čom
buduješ? Účastníci spoznávali,
ako svoju vieru správne budovať
na pevných základoch, stavať
z pevného materiálu. V tento deň ich navštívil vladyka
Milan Chautur, ktorý s nimi
slávil svätú liturgiu a popoludnie venoval deťom a športu.
Streda bola zameraná na bojovú
oblasť. Témou bola Skúška kvality, v ktorej spoznávali Božiu
výzbroj. Popoludní nasledoval
„bojový výcvik“ – precvičovanie
používania Božích zbraní. Deň
ukončili vyhodnotením a večerným zábavným programom.
Druhý turnus sa začal 28.
júla. Pred hlavnou budovou
tábora sa registrovali najstarší
účastníci Bystrej vo veku nad 15
rokov. Zodpovednými za turnus
boli otec Milan Záleha a Števka Čepová. V prvý večer bola
liturgia zmierenia. Piatok niesol
myšlienku Zakorenení vo viere.
Mladí v skupinkách hovorili o tom, že viera je darom,
ktorý sa rodí z ohlasovania.
Svätú liturgiu v tento deň slávil
vladyka Milan Chautur. Po nej

nasledovalo športové popoludnie, tradičný futbal s vladykom
a program Cesta okolo sveta
za 150 minút. Skupinky počas
hry navštívili 16 stanovísk.
Každé bolo zamerané na jeden
štát, ktorý sa zúčastnil na MS
v hokeji 2011. Každá významná športová udalosť sa začína
i končí slávnostnou ceremóniou. Celý večer bol teda v štýle
gala – slávnostné oblečenie
animátorov a vhodné doplnky
pre účastníkov v podobe motýlikov pre chlapcov a ružičiek
pre dievčatá. Program bol
doplnený krátkymi zostrihmi

zo súťaženia a úsmevnými scénkami. Na sobotu bola zvolená
myšlienka Zakorenení v Božom
slove. V katechézach a práci
v skupinkách účastníci preberali dôležitosť Božieho slova
ako zbrane, pomocou ktorej
obstojíme v pokušení. Práca
počas biblického popoludnia
bola rozdelená do 4 skupín.
Každý účastník si zvolil dve,
ktoré mohol navštíviť a spoznať
iný štýl práce s Božím slovom.
Po večeri nasledovalo divadelné
predstavenie Vlada Špureka.
Prostredníctvom neho pochopili, aká bola možnosť vyznávať

Boha v minulej dobe a dnes.
Nedeľná téma bola Zakorenení
v Cirkvi. Tento deň sa hovorilo
o tom, že Cirkev je nevyhnutná
na dosiahnutie spásy a každý
v ňom má jedinečné miesto.
Po zaujímavých workshopoch
nasledoval tradičný večerný
humorný program Bystrá baví
Bystrú a po ňom očakávaná
rozlúčková diskotéka.
Posledný turnus pre mladých od 12 – 14 rokov sa začal 1.
augusta a viedli ho otec Peter
Paľovčík a Ľubka Lešková.
Stretnutie sa začalo liturgiou
zmierenia a zoznámením.
V utorok bola katechéza
i práca v skupinkách zameraná
na myšlienku V ňom zakorenení
a na ňom postavení. Po nich
nasledovala svätá liturgia,
ktorú slávil vladyka Milan
Chautur. Popoludní sa mladí
mali možnosť zapísať na rôzne
druhy workshopov: výtvarné,
športové, tanečné. V tento deň
medzi účastníkov zavítal vzácny
hosť − otec Pavol Hudák,
ktorý mal prednášku o vzťahu
chlapca a dievčaťa. Po jej skončení nasledovala krížová cesta
okolo klokočovského chrámu.
Program sa zakončil Molebenom k Presvätej Bohorodičke.
Nasledovalo celonočné bdenie
pri modlitbe, kde sa po celú noc
chodili mladí modliť do kaplnky. Ďalší deň bol naladený
na myšlienku Upevnení vo viere,
ktorú podporila obnova krstných sľubov. Po nej každý dostal na pamiatku drevený kríž.
Po katechéze, práci v skupinách
a obede nasledovalo športové
popoludnie – príjemná túra
lesom na klokočovské futbalové
ihrisko, kde už čakali pripravené športové, vedomostné
i hudobné stanoviská. Po večeri
nasledovalo vyhodnotenie športového popoludnia a zábavný
program, ktorý hudobne
sprevádzala skupina Anastasis.
Štvrtok bol dňom odchodu,
keď sa všetci rozlúčili so svojimi
kamarátmi a kamarátkami. n
Martin Krausz
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Svedectvo herca 3

P

onáhľali sme sa, ale
stále sme s filmovaním
meškali. Dosť som vtedy
schudol. Rozmýšľal som, že
film nechám. Vo štvrtok ráno
som sa veľmi unavený hlásil
na natáčanie. Zrazu mi povedali: „Máš voľné popoludnie.“
Predstavte si, predtým som
nemal ani jeden deň voľný, ani
v nedeľu. Kolega herec Richard
Harrys bol chorý a nemohli
sme natáčať. Zatelefonoval
som manželke a rozhodol som
sa, že sa stretnem s Ivanom.
Vošiel som do kostola. Bol som

prítomný na zjavení, ale nič
som necítil. Spáchal som veľa
hriechov, tak prečo by som
mal niečo cítiť? Bol som však
unesený vierou ľudí v Írsku.
Kľačali na kolenách na kameni.
Cítil som v sebe veľkú vinu. No
zároveň som mal pocit, že to
zjavenie môže byť nejaké klamstvo, podvod.
Stále som sa pozeral na toho
priemerného Chorváta pred
sebou. V jeho očiach bolo niečo,
čomu som sa chcel vyhnúť. Začal som rozmýšľať. Som predsa
dobrý človek, tak prečo by som

mal toho človeka potrebovať?
Položil som mu otázku, či
prichádza Panna Mária ako kapitán Kirk alebo ako Superman.
Poprosil ma, aby som sa s ním
modlil. Kľačal som po jeho
ľavej strane a veľmi som sa bál.
Myslel som si, že ma Panna
Mária zabije. Zdalo sa, akoby sa
Ivan na niečo pozeral. Aj keď
som nechcel veriť, v mojom
srdci sa niečo pohlo. Jeho ústa
sa hýbali, no nevyšiel z nich
ani hlások. Rozmýšľal som, že
mu asi Panna Mária číta z pier.
Začal som si všímať svoje ústa.

Tak sa asi dá rozprávať s Pannou
Máriou, ak je vôbec tu. To, čo
som cítil vo svojom srdci, ma
vyplašilo. Po zjavení som vstal
a povedal mu: „Ivan, povedal
si mi, že keby som vedel, ako
ma Ježiš a Božia Matka milujú, zomrel by som. Neviem,
koľkokrát som prosil Boha, aby
vstúpil do môjho života, ale nič
som necítil.“ Odpovedal: „Jim,
len Boh môže vstúpiť do tvojho
srdca. Človek má stále čas na to,
čo miluje. Dôvod, prečo nemá
čas na Boha, je, že málo miluje.“
Mal som pocit, akoby mi
zomrelo desať najbližších
priateľov. Nie pocit šoku, keď
sa to dozvieš, ale keď pocítiš tú
skutočnú stratu. Nemohol som
jesť, nemohol som spať. Po natáčaní som išiel domov a úplne
som sa zosypal. Na druhý
deň som sa mal učiť narábať
s mečom, potreboval som to
do filmu. Učiteľ, ktorý ma to
mal učiť, sa neukázal. Bol som
rád. Keď som si neskôr chcel zacvičiť, zbadal som v manželkiných rukách knihu o Medžugorí
Zjavenia Panny Márie. Vzal som
ju do ruky. Bolo tam napísané:
„Nikdy nespoznáš šťastie, ak
žiješ v hriechu.“ Bez rozmýšľania som uveril. Potom som sa
po prvýkrát modlil srdcom. n
Jim Caviezel
(Svedectvo odznelo
na Festivale mladých
v Medžugorí v roku 2008.)
(pokračovanie v budúcom čísle)
snímka z filmu Umučenie Krista

slovo o biblii

Bázeň nad všetko

B

ázeň patrí medzi základné a často
skloňované biblické pojmy. Označuje
dôverný, no úctivý postoj, rešpekt a hlbokú
úctu, ktorá patrí jedine Bohu. Podstatou
bázne pred Bohom je, že človek si uvedomuje priepastný rozdiel medzi svojou
nepatrnosťou a Božou veľkosťou, ale zároveň aj svoju závislosť od Boha. Znamená to
uznávať jeho zvrchovanosť, moc a autoritu
ako tvorcu a sudcu, pred ktorým sa nič
neskryje, lebo „všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme

zodpovedať“ (Hebr 4, 13b). Nielen prísnosť
súdov, ale predovšetkým Božie dobrodenie
vzbudzuje v ľudských srdciach hlbokú bázeň. Dostáva ju do daru ten, kto je otvorený
na Pánovho Ducha.
Bázeň umožňuje ľuďom zachovávať
Božie prikázania, poskytuje ochranu, dáva
odvahu a statočnosť, oslobodzuje od každodenných strachov, úzkostí, od nepriateľov a strachu zo smrti. Bázeň pred Pánom
znamená nenávidieť zlo a vyhýbať sa mu
v akejkoľvek podobe.

Považuje sa za koreň a korunu životnej múdrosti, za zdroj skutočného života
a Božej priazne. „Pánovi sa páčia tí, čo sa ho
boja.“ (Ž 147, 11a) Božie slovo povzbudzuje
každého, aby s bázňou pracoval na svojom
posvätení. Radosť, šťastie, pokoj a zdravie,
dlhovekosť, požehnanie potomstvom,
priateľstvo, dobro a ochranu dáva Boh
tým, čo sa ho boja. Ale „bázeň pred Bohom
prevyšuje všetko“ (Sir 25, 14).
Marica Kipikašová
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Osemnáste narodeniny

Z

azvonilo. Gymnázium
chvatne opúšťali študenti
po desiatkach. Zopár
hlúčikov postávalo pred školou.
Pomedzi nich sa k autobusovej
zastávke predierali jednotlivci, ktorí sa náhlili domov či
za inými aktivitami. Aj Mário
sa ponáhľal domov. Tešil sa, ako
už dávno nie, lebo v sobotu mal
narodeniny. A keby hocijaké,
ale osemnáste! Konečne sa stal
oficiálne dospelým. Už si s kamarátmi naplánoval na sobotu
večer výjazd na diskotéku, kde
to mali osláviť po svojom.
Mário svoj plán pred rodičmi
neskrýval. Dôverovali mu a chápali, že sa chce zabaviť. Preto
sa dohodli, že si urobia inú
sobotu, než na akú boli zvyknutí. Pospia si a pôjdu na obed
do reštaurácie. Tak ani mamka
nebude musieť variť a umývať
riad. Jednoducho to oslávia tiež
po svojom.
Prešiel večer i noc. Ráno
zazvonil budík, ktorý Mário
zabudol vypnúť. No akosi už
nemohol zaspať. Tak sa vybral
prichystať narodeninové raňajky. V kuchyni stretol mamu,
ako sedí za stolom a prezerá si
rodinný album. Pozdravil sa
a nazrel jej cez plece. Uvidel
svoju fotografiu, keď mal jeden

rok. Sedel umazaný na vysokej
stoličke a pred ním bola veľká
čokoládová torta. Usmial sa.
„Bol si zlaté dieťa,“ prerušila
mama ranné ticho.
„A vari teraz nie som?“ žartovne sa spýtal.
Usmiala sa, otočila a objala
ho.
„Aj teraz si. Som taká rada, že
ťa mám.“
„Ale mami,“ trocha sa začervenal, no neodtiahol sa.
„Vieš, niekedy ma premkne
strach a zlé spomienky. Všetko
mohlo byť úplne inak.“
„Ako inak?“ zarazil sa a prisadol si.
„Ešte sme ti o tom nerozprávali. Keď som ťa nosila pod srdcom,“ položila si ruku na hruď
a pokračovala, „mali sme
dopravnú nehodu. Jeden opitý
vodič do nás nabúral. Otec sa
vtedy viac strachoval o mňa než
o auto. Ten šofér utiekol.“
„Dúfam, že ho policajti
dostali,“ vážne využil prestávku
v maminej reči.
„Nie. To auto totiž noc predtým ukradol. Otec ma vtedy
zobral do náručia a niesol skoro
pol kilometra na pohotovosť.
Nič mi však nebolo. No ty si
mal problémy. Keď ma vynášali
von z ambulancie, pozrela som

sa na tvojho otca o sekundu
skôr, než ma on zaregistroval.
Aj dnes si to živo pamätám. Stál
pred oknom v čakárni a modlil sa. Ja som v strachu o teba
na to zabudla. Keď ma odviezli
do izby, spýtala som sa ho, čo
sa modlil. Trocha sa začervenal
a priznal sa, že ruženec. Videla
som, že sa cíti nesvoj, tak som
mu dala pokoj. Sama som sa začala tiež modliť k Márii za teba.“
Jej pohľad sa jemne oprel
o jeho oči a on mohol vidieť, že
sa lesknú od sĺz. Mama však pokračovala: „Odvtedy som tvojho
otca párkrát zbadala, že sa
v tajnosti znova a znova modlí.
Nepýtala som sa ho za koho –
dobre som vedela, že za mňa
a za teba. Z nemocnice som sa

už domov nedostala, kým si sa
nenarodil. Lekári sa o teba báli.
Aj ja som stále cítila strach, no
v modlitbe som nachádzala pokoj. A to som podľa nich najviac
potrebovala. Ešte predtým sme
ti vybrali meno. Mal si sa volať
František – po mojom otcovi.
No keď si sa narodil, rozhodla
som sa inak. Dali sme ti meno
Mário po Božej Matke. Som
presvedčená, že len jej a modlitbe ruženca vďačím za to, že si tu
dnes zdravý a pekný.“
Slza v oku nevydržala a spustila sa po maminom líci. Za ňou
nasledovala ďalšia a ďalšia. Mário silno objal mamu a do ucha
jej zašepkal:
„Mami, veľmi, veľmi ťa ľúbim. Veľmi vám ďakujem.“
Jeho hlas znel úprimne a ani
jeho oči neostali suché. Tak ich
našiel otec, keď vstúpil do kuchyne. Keď ho Mário zbadal,
zdvihol sa a prekvapeného otca
silno objal so slovami: „Vďaka,
oci. Ľúbim ťa.“
Aj keď nerozumel, prečo tak
koná, objal syna a povedal mu:
„Aj ja teba, synku.“
Vtedy jeho oči padli na uplakanú tvár manželky a fotografiu, ktorá ležala v otvorenom
albume. Mysľou mu prebehli
ťažké spomienky a zo sklopených očí na synovo rameno
spadla horúca otcovská slza. n
Jeremy
ilustračná snímka:
www.xenson.com

Nad stratou
„Zomrel mi strýko – lekár,“
so smútkom, no aj trocha
nahnevane sa zdôverila mladá
žena staršej.
„A čo sa stalo?“ zbystrila
poslucháčka pozornosť.
„Najprv prišiel s tým, že je
prechladnutý. Potom, že to
bude nejaký zápal priedušiek.
Tak ďalšie dva týždne pil
čajíčky a liečil si priedušky.

Keď to neustávalo, stanovil si
ako svoju diagnózu zápal pľúc.
Naordinoval si lieky, no ani tie
nezabrali. Až po dlhom čase
zašiel k lekárovi. Zistili mu rakovinu. Metastázy. Ale keby...“
pokrútila hlavou. „Mohli ho
zachrániť,“ trpko dodala.
Životy niektorých lekárov sa
končia veľmi zvláštne.
Dada Kolesárová
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Modlitbou a pôstom
V predchádzajúcej katechéze sme hovorili o dôležitosti modlitby,
zvlášť tej, ktorú nazývame modlitba Cirkvi. V tejto katechéze si všimnime význam pôstu, ktorý náš Pán spája s modlitbou. Hovorí o nich
ako o dvoch účinných prostriedkoch na oslobodenie sa od zlého.

Z

dá sa, že modlitba je pre
kresťanov viac prijateľná.
Chápeme ju ako niečo
pozitívne, čo obohacuje náš
duchovný život. S pôstom je to
ináč. Ten vnímame ako niečo
negatívne, niečo, čo nás obmedzuje. Je to nesprávny pohľad.
Aj pôst je pozitívny. Obohacuje
rovnako ako modlitba. Ak človek objaví jeho hĺbku a krásu,
nemôže ho nemilovať.
Pôst a modlitba sú dva prostriedky, ktoré nás privádzajú
k Bohu. Ani jedno z nich teda
nie je naším cieľom. Nikdy sa
nepostíme kvôli pôstu samému. Ako hovorí prepodobný
Ján Kassián: „Máme sa oddať
telesnej zdržanlivosti, aby
sme takýmto pôstom dosiahli
čistotu srdca“. Preto si určite
netreba pomýliť pôst s diétou.
Držať diétu možno preto, že
chcem dobre vyzerať alebo
som nútený zachovávať ju zo
zdravotných dôvodov. Pôst ma
vedie k dosiahnutiu čistoty
srdca a je vždy dobrovoľný.
Tu by mohol niekto namietať,
ako dobrovoľný, keď Cirkev

ustanovila štyri pôstne obdobia: filipovský, petropavlovský
a uspenský pôst a Štyridsiatnicu, a ešte k tomu každý piatok
a niektoré osobitné dni v roku.
Tu by sme mohli použiť slová
Pána Ježiša z evanjelia: „Pre
tvrdosť vášho srdca“ (Mt 19, 8).
Cirkev sa totiž voči nám správa
ako matka, učiteľka a lekárka
zároveň. A keďže dobre pozná
naše rany spôsobené hriechmi,
predpisuje aj lieky na rany, to
jest pôst.
Pri zachovávaní pôstu nejde
iba o zrieknutie sa nejakého
pokrmu (napr. mäsa). Pôst
má krotiť našu nestriedmosť
v jedle, ktorá sa podľa otcov
púšte prejavuje trojakým
spôsobom. Po prvé, zvádza jesť
mimo kánonickú dobu. V monastieroch bol totiž určený čas,
keď všetci zasadli k stolu. Jesť
mimo stanovený čas sa pokladá
za nezdržanlivosť. Druhý druh
nezdržanlivosti spočíva v jedení
do presýtenosti, nech ide o akékoľvek jedlo, čo je obžerstvo.
Napokon tretí druh nezdržanlivosti spočíva v záľube v chut-

ných a vyberaných pokrmoch.
Nemusím sa prejedať, ale ak
som vyberavý a nad určitými
jedlami ohŕňam nos, môžem
sa pokladať za nestriedmeho. Preto už spomínaný Ján
Kassián napomína: „Treba, aby
sa mních mal na pozore pred
všetkými troma druhmi: aby
rešpektoval čas predpísaný
na prerušenie pôstu, aby mu
stačilo primerané množstvo
jedla a po tretie, aby bol spokojný s jedlom akéhokoľvek
druhu, aj lacnejším.“
Okrem toho, že pôst je niečo,
čo zachovávam dobrovoľne
s vedomím, že mi osoží, je
to tiež súkromná záležitosť.
Sám Ježiš vraví, že postiť sa
treba v skrytosti. Preto hoci
otcovia púšte v súkromnom
živote pôst zachovávali, nemali
problém prerušiť ho v prípade,
že ich niekto navštívil. Kassián
s údivom spomína, že kým
v palestínskych monastieroch
zachovávali čas pôstu prísne,
v Sýrii ho pokojne prerušili,
ak prišla návšteva. Na otázku,
prečo bez výčitiek svedomia

pôst prerušia, jeden zo starcov
odpovedal: „Pôst je so mnou
vždycky, ale vás onedlho prepustím a nebudem vás môcť
u seba zdržiavať. Okrem toho
pôst, i keď je užitočný a potrebný, predsa len je dobrovoľný
dar, ale konať skutok lásky je
povinnosť daná prikázaním.
Takto vo vás prijímam Krista
a musím ho nasýtiť. Až vás prepustím, budem môcť vynahradiť túto ľudskú pohostinnosť,
prejavenú Kristovi, prísnejším
pôstom. Priatelia Ženícha sa
totiž nemôžu postiť, kým je Ženích s nimi. Keď od nich odíde,
potom im bude pôst dovolený“.
K čistote srdca nestačí iba
pôst od viditeľných pokrmov,
ak s ním nebude spojený pôst
duše. Aj ona má svoje hriešne
pokrmy. Sú to hnev, závisť,
túžba vyniknúť, túžba po pomste a pod. Ak je duša živená
týmito neresťami, zdržanlivosť
v jedle neosoží. Aj tu platí,
že telo a duša potrebujú žiť
v harmónii. Veď čo osoží, že sa
zdržiavame mäsitých pokrmov,
vraví Zlatoústy, ak jeme a požierame vlastných bratov? Kiež
nám takto správne pochopený
pôst prináša radosť a osoh! n
Marko Durlák

zo života svätých

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika

V

maloázijskom meste Tiatira okolo
roku 250 uväznili pohania biskupa Karpa a diakona Papyla a predviedli ich na súd
pred správcu územia. Na otázku, ako sa
volá, odpovedal biskup Karpos takto: „Moje
prvé a najdôstojnejšie meno je kresťan,
ale ak si želáš vedieť moje svetské meno,
volám sa Karpos“. Správca mu prikázal
obetovať pohanským modlám. Karpos však
povedal: „Ja som kresťan a uctievam Ježiša,
Božieho Syna, ktorý teraz v tejto dobe
prišiel nás spasiť a vyslobodiť z diablových
pút. Neobetujem takým modlám, ako sú

tieto.“ Znova dostal príkaz, aby vykonal
cisárske nariadenie, ale Karpos to odmietol
so slovami: „Bohovia, čo nestvorili nebo
a zem, zahynú“. A ešte dodal: „Živí neobetujú mŕtvym.“ A vtedy správca vydal rozkaz
na mučenie.
Diakonovi Papylovi začal dávať takéto
otázky. „Máš nejaké deti?“ „Áno, veľa,
vďaka Božiemu milosrdenstvu. Mám deti
u Boha a v každom kúte provincie.“ Jeden
z prítomných sudcov vysvetlil správcovi,
že to kresťania tak hovoria a že to treba
chápať tak, že má veľa detí, čo sa týka viery.

Správca sa netrpezlivo spýtal: „Obetuješ bohom alebo nie?“ Diakon Papyl odpovedal: „
Od svojej mladosti som slúžil Bohu a nikdy
som neobetoval modlám. Som kresťan a to
je jediná odpoveď, ktorú môžeš očakávať
odo mňa, lebo nie je nič dôležitejšie, čo by
som ti mohol povedať.“ Aj jeho rozkázal
mučiť a nakoniec obidvoch upálili na hranici. Keď sa Karpa pri priväzovaní na hranicu
spýtali, prečo sa usmieva, odpovedal: „Videl
som Božiu slávu a potešil som sa.“ Vtedy
umučili aj kresťanku Agatoniku.
Jozef Gača
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PONDELOK 10. október

ŠTVRTOK 13. október

Mučeníci Eulampios a Eulampia

Mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika

Čítania: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 3, 19 – 22,
zač. 10

Čítania: Ef 5, 33 – 6, 9, zač. 232; Lk 4, 16 –
22a, zač. 13

Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie. (Lk 3, 22b)

Poslal ma oznámiť zajatým, ... slepým, ...
utláčaným... Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho
úst. (Lk 4, 18b – 22a)

To je jedna z najkrajších viet Svätého písma.
Kto z nás by nechcel byť milovaný? Preto
touto Božou vetou by sme deň mali začínať
i končiť. Lebo hoci by nás na tomto svete
nemiloval vôbec nikto, hoci by sme sa cítili
všetkými nepochopení, Boh tu bude vždy,
aby nám svoje zaľúbenie v nás s otcovskou
láskou neustále pripomínal a na kríži dokazoval.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 11. október

Na začiatku svojho účinkovania Kristus
slovami proroka Izaiáša predstavil svoj
program. Podobne odpovedal neskôr učeníkom Jána Krstiteľa, keď sa ho pýtali na jeho
osobu.
A čo ja? Budem prisviedčať a diviť sa milým
slovám ako rodáci alebo z celého srdca
uverím, že Boží Syn zasiahol môj život, a položím hoci aj život zaň ako Ján Krstiteľ?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

Čítania: Ef 5, 20 – 26, zač. 230; Lk 3, 23 – 4,
1, zač. 11 (rad.); Sk 8, 26 – 39, zač. 20; Lk 10,
1 – 15, zač. 50 (Filipovi)

„Ak si Boží Syn...“ Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ,Nebudeš pokúšať Pána, svojho
Boha.‘“ (Lk 4, 3 – 12)
Slovko ak v sebe zahŕňa podmienku.
V tomto prípade diabol trikrát podmieňuje
Kristovo božstvo a útočí na tri základné slabosti človeka: žiadostivosť tela, žiadostivosť
očí, pýcha života, ktoré „nie sú z Otca, ale zo
sveta“ (porov. 1 Jn 2, 16). Kde je naša Achillova päta, na ktorú diabol najviac útočí, ak sa
neobrníme Božím slovom a jeho milosťou?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

... oni žasli nad jeho učením, lebo jeho
slovo malo moc. ... „Čo je to za slovo, že
mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“ (Lk 4, 32 – 36)
Vedieť žasnúť nad Božou mocou v prírode
a nad jeho krásou v horách je dôležitá vlastnosť duchovného života. No zostať iba pri
tom, vrátiť sa späť do všednej každodennosti
a na všetko zabudnúť je nevďačnosťou voči
Božej láske a dobrote. Presne to isté robíme,
ak máme s Bohom zážitok, zabúdame naň
a vyhovárame sa na každodenné „dôležité
povinnosti“.

Čítania: 2 Kor 9, 6 – 11, zač. 188; Lk 5, 1 – 11,
zač. 17

Židia posudzovali Pána Ježiša podľa jeho
zovňajška, podľa toho, čo o ňom a o jeho
rodine vedeli. I my často, možno aj vždy,
máme podobný postoj. Súdime podľa
vzhľadu, farby pleti, oblečenia, gestikulácie
či podľa vyjadrovania, a tak ľahko podľa
týchto kritérií odsúdime niekoho, kto pritom
pochádza od Boha.

Čítania: Ef 5, 25 – 33, zač. 231; Lk 4, 1 – 15,
zač.12

Čítania: 1 Kor 15, 39 – 45, zač. 162; Lk 4, 31
– 36, zač. 15

18. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeník
Longín Stotník

(Lk 3, 23)

Mučeníci Probus a spol.

Prepodobný Eutymios Nový

NEDEĽA 16. október

Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať
rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa...“

STREDA 12. október

SOBOTA 15. október

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

Apoštol Filip, diakon

Liturgia: Každodenné antifóny a menlivé
časti z pondelka alebo predobrazujúce
antifóny, blaženstvá a menlivé časti Filipovi.
(HS: 155/286; PZ: 109/258; HP: 110/271)

157/288; PZ: 112/260; HP: 113/273)

Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!
(Lk 5, 4)

PIATOK 14. október
Prepodobná Paraskeva Trnovská
Čítania: Ef 6, 18 – 24, zač. 234; Lk 4, 22 –
30, zač. 14 (rad.); Gal 3, 23 – 29, zač. 208; Mt
25, 1 – 13, zač. 104 (prep.)

„Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej
vlasti.“ Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli
ho až na zráz vrchu... a odtiaľ ho chceli
zhodiť. (Lk 4, 24 – 29)
Aký to paradox! Pred chvíľou sa divili milým
slovám a ešte ani nedokončil reč, už ho viedli v hneve na zráz vrchu. Poznáme to z Veľkého týždňa. Na Kvetnú nedeľu: „Hosanna“
a po necelých piatich dňoch: „Ukrižuj ho!“
Apoštol Jakub píše: „Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak
byť, bratia moji.“ Ako je to u mňa?
Liturgia: Každodenné antifóny a menlivé
časti z pondelka alebo predobrazujúce
antifóny, blaženstvá a menlivé časti prep.
Paraskeve. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:

Nedávno prebehla v tlači správa, že na Domaši po 13 dňoch rybačky ulovil rybár
najväčšieho sumca, ktorý mal vyše dva a pol
metra, čo je možno celoslovenský rekord.
Vraj mohol mať takmer 40 rokov. Ako je
možné, že tak dlho odolával sieťam a udiciam rybárov?
Po Ježišovej výzve Peter, ktorý celú noc nič
nechytil, spúšťa siete na hlbinu a chytá také
množstvo rýb, že sa siete trhajú.
Vždy je to tak, keď sa človek o niečo (či
o niekoho) snaží sám, často to dopadne tak,
že ten vzťah nevyjde, že práca nejde od ruky.
Následkom toho je, že sme nervózni, ba
možno nespokojní s predstavou, že to nedokážeme. Až v jednom momente dôjde človek
k bodu, keď si povie: „Už nevládzem“.
Na takto pripravenú pôdu v srdci človeka
nastupuje Boh. Vtedy je človek pripravený
na Božiu výzvu: „Teraz nechaj konať mňa“.
A potom zakúša konkrétne Božie slovo vo
svojom živote: „Pán bude za vás bojovať, vy
sa budete len diviť“ (Ex 14, 14). Až keď sa človek zriekne vlastných predstáv, plánov, spoliehania sa na vlastné sily, talent či schopnosti, až vtedy môže zasiahnuť Boh. Celých
nás to „ovalí“ tak, že nebudeme chápať,
čo sa deje, „siete sa budú trhať“. Možno to
nebude rekord Slovenska, ale určite to bude
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a Krvi Ježiša Krista. Ženích povedal: „Hľa,
ja som s vami po všetky dni až do skončenia
sveta.“(Mt 28, 20) Prečo neurobíme všetko
pre to, aby sme boli s naším Ženíchom
každý deň?

ra bez skutkov je mŕtva (porov. Jak 2, 26). Ak
niekto miluje Boha a verí mu, prekoná sám
seba i rôzne prekážky, aby pomohol svojmu
blížnemu. Nezostal by chorý niekde vonku,
keby jeho nosiči nemali ani lásky, ani viery?

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

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

PONDELOK 17. október

ŠTVRTOK 20. október

NEDEĽA 23. október

Prorok Ozeáš

Veľkomučeník Artemios

Čítania: Flp 1, 1 – 7, zač. 235; Lk 4, 38 – 44,
zač. 16

Čítania: Flp 1, 20b – 27a, zač. 238; Lk 6, 12
– 19, zač. 23

19. nedeľa po Päťdesiatnici. Apoštol
Jakub, podľa tela Pánov brat

Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa
na pusté miesto. (Lk 4, 42)

Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov
a vyvolil si z nich Dvanástich. (Lk 6, 13)

Prešlo leto a každý z nás hľadal príležitosť,
aby si mohol oddýchnuť. Je to právo každého
pracujúceho. Aj Kristus po námahe celého
dňa a noci ráno odchádza na pusté miesto,
aby si nielen oddýchol, ale aj načerpal nových síl. Akým spôsobom oddychujeme my?
U koho naberáme nové sily? Je to pri Otcovi
v modlitbe alebo iným spôsobom ďaleko
od Otca?

Možno si povieme, že nás sa to netýka, veď
naše meno sa medzi menami neobjavilo.
Veľmi sa mýlime. „Skôr, než som ťa utvoril
v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než
si vyšiel z lona, zasvätil som ťa.“ (Jer 1, 5)
Všetci sme povolaní k svätosti a k tomu, aby
sme zaniesli zvesť o Kristovi všade tam, kam
sme boli Bohom povolaní: do rodiny, práce,
do škôl.

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

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

UTOROK 18. október

PIATOK 21. október

Apoštol a evanjelista Lukáš

Prepodobný Hilárion Veľký

Čítania: Flp 1, 8 – 14, zač. 236; Lk 5, 12 – 16,
zač. 18 (rad.); Kol 2, 13 – 20, zač. 255; Lk 9,
18 – 22, zač. 43 (apošt.)

Čítania: Flp 1, 27 – 30; 2, 1 – 4, zač. 239; Lk
6, 17 – 23a, zač. 24

náš osobný rekord. A možno na základe
svedectva o tom, ako Boh zasiahol do môjho
života, sa obráti niekto v mojom okolí.
Liturgia: Hlas 1. Evanjelium na utierni
siedme. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z hlasu. (HS: 143; PZ: 96;
HP: 97)

On sa však utiahol na púšť a modlil sa.
(Lk 5, 16)

Často máme pokušenie, že len prílišnou aktivitou niečo dokážeme, ba dokonca niekedy
aj na úkor modlitby. Dnes nám však Boh
skrze toto slovo predstavuje svoju logiku, že
aktivite musí predchádzať v našich očiach
pasivita – modlitba. No bez modlitby, bez
toho intímneho rozhovoru s Otcom, nielenže nič neurobíme, ale aj naša aktivita vyjde
naprázdno.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá, menlivé časti Lukášovi (HS: 289;
PZ: 262; HP: 275)

STREDA 19. október
Prorok Joel
Čítania: Flp 1,12 – 20a, zač. 237; Lk 5, 33 –
39, zač. 21

Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia
nenávidieť. (Lk 6, 22)
Tieto blaženstvá sú síce u Lukáša kratšie,
ale viac sa dostávajú pod kožu, lebo sú
adresované priamo poslucháčom. V tomto
kontexte môžeme lepšie chápať zmysel
častého nepochopenia u našich najbližších,
ba aj nenávisť. A to len preto, že chceme
intenzívnejšie milovať Pána a byť dôslední
v plnení Božích prikázaní. Veď „sluha nie je
väčší ako jeho pán“.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 22. október
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca
Čítania: 1 Kor 15, 58 – 16, 3, zač. 164; Lk 5,
17 – 26, zač. 19

No prídu dni, keď im ženícha vezmú;
potom, v tých dňoch, sa budú postiť. (Lk

5, 35)

Ale keď pre zástup nenašli priechod,
kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu a cez
povalu ho na lôžku spustili priamo pred
Ježiša. (Lk 5, 19)

Vieme, aký je pôst dôležitý. No prečo ho
používame tam, kde by sme nemali? Ako
napr. pôst od každodenného prijímania Tela

Hovorí sa, že láska je vynaliezavá. To isté
však platí aj o viere. Obe spolu úzko súvisia.
Apoštol Jakub to povedal inými slovami: vie-

Čítania: 2 Kor 11, 31 – 12, 9, zač. 194; Lk 6,
31 – 36, zač. 26 (rad.); Gal 1, 11 – 19, zač. 200;
Mt 13, 54 – 58, zač. 56 (apošt.)

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš
Otec! (Lk 6, 36)
Tento Pánov príkaz je vrcholom duchovného
života. Môžeme povedať, že len svätci sú
schopní tento príkaz naplno žiť. Prečo?
Kristus pred touto vetou vymenúva činnosti,
ktoré robia aj pohania. Milovať, robiť dobre
a požičiavať tým, od ktorých očakávame,
že nám to oplatia, veď niečo predsa z toho
budeme mať. Priznajme sa, ako ľahko sa aj
nám veriacim žije toto slovo. No keď Kristus
pokračuje a zároveň pritvrdí, hodilo by sa
mi sem vsunúť to novozákonné z pozície
zákonodarcu, ale ja vám hovorím, „milujte
svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte, a nič za to nečakajte“. To sa nám už
nepáči. Veď takéto kresťanstvo sme predsa
nechceli. Veď to len nechajme tým spomínaným svätým, ktorí s tým problém nemajú.
Ale my?
Keď však čítame ďalej, nenájdeme tam nič
také, čo by svedčilo o tom, že tento príkaz
je iba pre vyvolených. Je určený všetkým,
ktorí Krista počúvajú a milujú. A vo svetle
slov sv. apoštola Jána: „Lebo láska k Bohu
spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké“ (1 Jn
5, 3) nie je ani tento príkaz ťažký. Ak sme
zakúsili Božie milosrdenstvo vo svojom
živote vo svätej spovedi, ak sme ho zakúsili
cez niektorého z blížnych, niet inej cesty
ako tej, že aj my musíme podobné milosrdenstvo uskutočňovať na našich blížnych.
I keby mali voči nám veľké previnenia. A tak
sa každodennou snahou o milosrdenstvo
budeme približovať krok po kroku k svätosti,
ku ktorej sme povolaní.
Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni
ôsme. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu a apoštolovi, kondák
hlasu, Sláva, kondák apoštolovi, I teraz
podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričasten hlasu. (HS: 144/291; PZ: 97/263; HP:
98/276)
Peter Lach
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Vzkriesenie Lazára 3
Marta a Mária

V spodnej rovine ikony vzkriesenia Lazára sú zobrazené
Lazárove sestry Marta a Mária,
ktoré vo veľkej bázni
a pokore ležia na zemi
pri Kristových nohách.
Jedna z nich sa rukami
prikrytými maforionom (typický vrchný
odev žien na Východe,
akýsi plášť splývajúci
od hlavy až k nohám,
v akom sa zvyčajne
zobrazuje aj Bohorodička) s veľkou úctou
dotýka Kristových nôh.
Táto ikonografická
póza zobrazených žien
vyjadruje ich bolesť
a smútok nad smrťou
ich milovaného brata
a veľkého Ježišovho
priateľa Lazára. Potvrdzujú to aj bohoslužobné texty sviatku: „Stojac
pred Kristom sestry Lazára, plačúc horkými slzami, s plačom
mu oznamovali: ,Pane, Lazár
zomrel.‘“ (sedalen po 3. piesni
kánona utierne). „Marta a Mária nárekmi volajú: ,Pane, hľa,

ten, ktorého si miloval, je mŕtvy
štyri dni a páchne. Keby si bol
býval tu, Lazár by nebol umrel.‘“
(3. pieseň kánona povečeria).

podľa krátkej bielej brady a vlasov, a plášťa okrového odtieňa.
Pravicou ukazuje na Krista, aby
upriamil pozornosť ostatných
apoštolov na udalosť
odohrávajúcu sa pred
ich očami, na zjavenie Božej moci
pri zázraku Lazárovho vzkriesenia.
Za apoštolom Petrom
je na väčšine ikon
zobrazený najmladší
z apoštolov a miláčik
Pána sv. apoštol Ján
(bez brady).

Židia

Apoštoli

V skupine mužov stojacich
za Kristom sú prítomní všetci
dvanásti apoštoli. V popredí
za Kristom je zobrazený sv.
Peter, ktorého ľahko rozpoznať

Oproti apoštolom je
zobrazená skupina židov. Dajú sa ľahko rozoznať vďaka bielemu
pruhovanému závoju
na hlavách niektorých
z nich, aký nosili
židia v danom období. Na čele
skupiny stojí jeden z veľkňazov,
a to buď Ananiáš, alebo Kajfáš
oblečený v prislúchajúcom
kňazskom odeve.
Pri analýze evanjeliového textu udalosti Lazárovho vzkriese-

nia vidíme, že Kristus uskutočnil tento zázrak (vzkriesenie
Lazára – jeho prinavrátenie
k životu), aby zjavil Božiu slávu
a vydal svedectvo o tom, že
on je Pánom života a smrti. Aj
bohoslužobné texty pridávajú
sviatku jednu dôležitú pravdu –
vzkriesením Lazára Ježiš ohlásil
svoje vlastné zmŕtvychvstanie
a všeobecné vzkriesenie. „Už
pred svojím utrpením, Kriste,
Bože, dokázal si pravdivosť
viery vo všeobecné zmŕtvychvstanie, lebo si vzkriesil Lazára.
Preto aj my spolu s jeruzalemskými deťmi nesieme ratolesti
ako znamenia víťazstva a k tebe,
víťazovi nad smrťou, voláme:
,Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene
Pánovom.‘“ (tropár sviatku)
„Kristus, naša radosť, pravda,
svetlo a život, i vzkriesenie
sveta vo svojej dobrote zjavil sa
na zemi. Stal sa predobrazom
zmŕtvychvstania. Ako Boh
všetkým udeľuje odpustenie
hriechov.“ (kondák sviatku) n
Milan Gábor
snímka: images.google.sk

KNIHA: Alex a Brett Harrisovci – Robiť ťažké veci

FILM: Soul Surfer (Surfer
dušou)

HUDBA: Eowyn – Beautiful
Ashes

(Vydavateľstvo: Kumran; cena: 5,52 eur)
Ľudia nepredpokladajú,
že pochopíte, čo vám
v tejto knihe povieme.
A ak aj pochopíte, nepredpokladajú, že vás to
bude zaujímať. A ak vás
to aj bude zaujímať, nepredpokladajú, že
s tým niečo urobíte. A ak aj niečo urobíte,
nepredpokladajú, že to vydrží.
„Táto kniha má v sebe obrovskú dynamiku zmeniť životy nielen tínedžerov, ale
aj všetkých, ktorí sa ju odhodlajú otvoriť
a čítať. Je naozaj čas na zmenu.“ (Ján Buc,
riaditeľ TV LUX). „Živelná kniha. Lezie
pod kožu a provokuje zmenu – vo veľkých
i malých veciach. Čítaj a uvidíš, že v podstate je jednoduchšie ťažké veci robiť, ako
nerobiť. Potom to už len natri svetu a ukáž,
čo je v tebe.“ (Františka Čačková OSF)

Hoci tento film pochádza
z hollywoodskej produkcie, môžeme ho zaradiť
medzi evanjelizačné
filmy s jasným odkazom.
Musím priznať, že je to
jeden z mála kvalitných
filmov, ktorý v sebe
priamo a otvorene spája náboženskú myšlienku so snahou vytvoriť chytľavú drámu.
Film Soul Surfer je skutočným príbehom
dievčaťa Bethany Hamiltonovej, ktorý sa
udial len nedávno (2003). Bethany žila pre
jednu nebeskú a jednu pozemskú vec: pre
Boha a pre surfing. Jej život ale narušila
nehoda, keď jej ruku odhryzol žralok. Jej
život nabral úplne iný rozmer. Bethany
totiž nepadla, ale stala sa inšpiráciou pre
davy ľudí nielen v živote, ale aj vo viere.

Speváčka Eowyn prešla
skutočnou hudobnou
zmenou. Zatiaľ čo začínala pri experimentálnej
hudbe, ktorá sa skôr
podobala na zmes všeličoho, dnes môžeme pokojne povedať, že jej
nové CD Beautiful Ashes (Krásne ostatky)
je jej zrejme najlepším hudobným dielom.
V ňom sa jasne ukázala ako pop-rocková
speváčka, ktorá vyniká špecifickým hlasom. Toto CD je zároveň výnimočné lyrickými textami, ktoré spájajú v sebe množstvo protikladov do náboženskej pravdy.
Melódie sa zdajú akoby pochmúrne, no
v skutočnosti vyjadrujú nesmiernu veľkosť
udalostí vzkriesenia, ktoré neprekoná
nič. Pre skutočných nadšencov súčasnej
kresťanskej hudby je toto CD ako stvorené
a môžem ho len vrelo odporúčať.
Lukáš Petruš

INZercia

Lukáš Petruš
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smutné aj veselé, šťastné i krásne.
Pri tejto príležitosti si na vás spomíname
a ďakujeme vám za všetku tú prácu, obetu
a námahu, ktorú ste pre našu farnosť ako
duchovný obetovali.
Zo srdca vám radostne blahoželáme, v modlitbách za vás ďakujeme a vyprosujeme
od nášho Pána hojné požehnanie pod
ochranou Presvätej Bohorodičky.
vďační veriaci z Rudlova
sPOMÍNAME

Zmena adresy redakcie
Všetkým čitateľom a dopisovateľom časopisu Slovo oznamujeme zmenu poštovej
adresy redakcie. Poštu zasielajte na adresu:
Redakcia časopisu Slovo, Hurbanistov
3, 080 01, Prešov.
redakcia
blahoželáme
Všetko najlepšie prajeme pánovi Michalovi
Frišničovi z Malcova, ktorý sa 5. októbra
dožíva 60 rokov života.
sestra a brat s rodinami
30. narodenín sa 5.
októbra dožil náš duchovný otec Peter
Olšavský.
Drahý náš otec Peter, v týchto dňoch
ďakujeme nebeskému Otcovi za to,
že nám poslal do Rudlova dobrého pastiera.
Ďakujeme Bohu za kňaza, ktorý láskavým
srdcom rozdáva denne Kristovo slovo a telo
a učí nás, ako máme žiť, aby sme dosiahli
nebeské kráľovstvo.
Ďakujeme vám za prácu vo farnosti a za kázne, ktoré prenikajú do našich sŕdc. K vášmu

mladému životnému jubileu vám radostne
blahoželáme, v modlitbách za vás ďakujeme
a vyprosujeme vám pevné zdravie, silu Svätého Ducha pod ochranou Presvätej Bohorodičky medzi vašimi najbližšími aj v kruhu
celej farskej rodiny. Do ďalších rokov vašej
ťažkej, ale krásnej práce vám zvolávame
mnoho rokov, šťastných rokov.
farská rada, spoločenstvo ruženca
a všetci veriaci z Rudlova
5. októbra 2011 oslávil duchovný otec
Slavomír Čekan 40
rokov svojho života.
Pri tejto príležitosti
mu prajeme hojnosť
požehnania nebeského Otca a stálu
ochranu Presvätej Bohorodičky.
rodina a veriaci farnosti Topoľany
12. októbra sa dožíva požehnaných 80 rokov
života náš bývalý duchovný otec Michal
Hulaj.
Drahý náš otec Michal, v túto pre vás prekrásnu chvíľu sa trocha zastavte a spomínajte.
Spomínajte na tých vyše 30 rokov, ktoré ste
prežili spolu s nami v Rudlove. Boli to roky

24. septembra sme si
pripomenuli 10. výročie od chvíle, čo nás
opustil náš manžel,
otec, dedko a pradedko Juraj Homičko
z Rudlova.
Zároveň sme si 14.
septembra pripomenuli 1. výročie smrti
našej tety a krstnej Márie Gordanovej,
rod. Homičkovej, z Rudlova.
V modlitbách spomína smútiaca rodina.
Večná im pamiatka!
11. októbra 2011 uplynie 10 rokov od chvíle,
keď nás opustil náš
drahý otec, manžel
a dedko Ján Ferko
zo Sečoviec. S láskou
a vďakou naňho spomína manželka Anna,
dcéra a syn s rodinami.
oznamy
Medzinárodná vedecká konferencia
o prof. M. Russnákovi
Katedra filozofie a religionistiky Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove (GTF PU) v spolupráci
s Gréckokatolíckym arcibiskupstvom v Prešove a s inštitúciami Uniwersytet Śląski
v Katovicach, Wydział Teologiczny, Stowar-

zyszenie Teologów Ekumenistów v Poľsku,
Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach,
Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku pozýva
na medzinárodnú vedeckú konferenciu
s názvom Ekumenický aspekt života a diela
profesora Mikuláša Russnáka (1878 – 1954)
v kontexte súčasného medzináboženského
dialógu II., ktorá sa uskutoční v utorok
11. októbra 2011 na GTF PU v Prešove.
Konferencia sa koná v rámci vedeckého
projektu VEGA č. 1/0500/10 a bude venovaná
významnému predstaviteľovi Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Andrej Slodička
inzercia
Ponúkame lipové drevo.
Tel.: 02 43 41 48 39 alebo 0903 181 981
Kameraman na rôzne spoločenské a kultúrne
akcie. Tel. č. 0915 354 929, www.sunlinevideo.sk.
Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech
a fasád kostolov, fár a kláštorov, zrezávanie
stromov. Tel.fax.: 056 / 64 32 778. Mobil:
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@stonline.sk
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov
a zlátenie. Pokrývanie kostolných striech
a veží. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 168,
www.reart.eu
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemna inzercia: znak (vrátane medzier):
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
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tv lux – doma je doma
Pondelok – Piatok 06.50 Krátke správy/
Putovanie kalváriami 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45
Doma je doma 10.00 Krátke správy/Spravodajský
súhrn 12.00 Anjel Pána 15.20 Z Prameňa 17.30
Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40
Z prameňa 20.00 Krátke správy/Spravodajský
súhrn P 22.00 Doma je doma 22.55 Krátke správy/
Spravodajský súhrn
Sobota – Nedeľa 07.00 Spravodajský súhrn
12.00 Anjel Pána 18.30 Rozprávočka P 20.00
Spravodajský súhrn
10.10. (pondelok) 08.45 Sme katolíci – Vianoce P
09.15 Medzi nebom a zemou 10.20 Z prameňa P
10.35 Zimbabwe – Von z temnoty ⓬ 11.00 Slovo
Božie podľa Matúša (3) 11.25 Octava dies 12.25
Kresťania v spoločnosti – Firma ⓬ 13.00 Poltón
klub 13.55 Z rýchlika 14.35 Ruženec sestry Bernadety 15.00 Ruženec P 15.35 Škola Pavlovho slova
(4) 16.15 Rehoľná abeceda 16.30 Vlastná cesta
17.00 Sme katolíci – Vianoce 18.55 Putovanie
kalváriami P 19.00 Kresťania v spoločnosti – Trhové
hospodárstvo ⓬ P 19.25 Luxáreň 20.10 Správy
zo Svätej zeme P 20.30 U Nikodéma P
11.10. (utorok) 08.45 Sme katolíci – Zmysel
utrpenia P 09.10 Večerná univerzita 10.05 Z prameňa P 10.20 Moja misia – magazín ⓬ 11.20
Etiópsky ortodoxný kláštor Deir Sultan v Jeruzaleme ⓬ 11.45 Aktuálne s kardinálom Tomkom
12.25 Ruženec sestry Bernadety 12.55 Katechézy
Benedikta XVI. 13.25 Vlastná cesta 13.55 Octava
dies 14.30 Zimbabwe – Von z temnoty ⓬ 15.00
Ruženec P 15.35 Luxáreň 16.40 Správy zo Svätej
zeme 17.00 Sme katolíci – Zmysel utrpenia 18.55
Putovanie kalváriami 19.00 Cez kríž k svetlu P
19.25 Octava dies 20.10 Slovo Božie podľa Matúša
(3) 20.40 Tandem kvíz 21.25 Kresťania v spoločnosti – Trhové hospodárstvo ⓬
12.10. (streda) 08.45 Sme katolíci – Spoveď P
09.15 Z rýchlika 10.05 Z prameňa P 10.20 Rehoľná
abeceda 10.35 Generálna audiencia P 12.25
Zimbabwe – Von z temnoty ⓬ 12.55 Medzi
nebom a zemou 13.35 Večerná univerzita 14.25
Luxáreň 15.00 Ruženec P 15.35 Tandem kvíz 16.15
Kresťania v spoločnosti – Trhové hospodárstvo ⓬
16.40 Klbko 17.00 Sme katolíci – Spoveď 18.55
Putovanie kalváriami 19.00 Rwanda – Zmierenie
⓬ P 19.25 Katechézy Benedikta XVI. P 20.10 Pre-

hľad katolíckych periodík P 20.20 Brazílska LAJF P
21.20 Cez kríž k svetlu 21.45 Správy zo Svätej zeme
13.10. (štvrtok) 08.45 Sme katolíci – Sväté
písmo a tradícia P 09.15 Škola Pavlovho slova
(4) 10.05 Z prameňa P 10.15 Tandem kvíz 11.00
Kresťania v spoločnosti – Trhové hospodárstvo ⓬
11.30 Katechézy Benedikta XVI. 12.25 Etiópsky
ortodoxný kláštor Deir Sultan v Jeruzaleme ⓬
12.55 Moja misia – magazín ⓬ 13.55 Slovo Božie
podľa Matúša (3) 14.20 Správy zo Svätej zeme
14.35 Vlastná cesta 15.00 Božie milosrdenstvo
15.35 U Nikodéma 17.00 Sme katolíci – Sväté
písmo a tradícia 18.55 Putovanie kalváriami 19.00
Pravoslávny kláštor na ostrove Patmos v Grécku
⓬ P 19.25 Aktuálne s kardinálom Tomkom
19.45 Rehoľná abeceda P 20.10 Škola Pavlovho
slova (5) P 20.55 Rwanda – Zmierenie ⓬ 21.20
Medzi nebom a zemou P
14.10. (piatok) 08.45 Sme katolíci – Spása prostredníctvom vernosti, práce a milosti P 09.10 Ichtis
– antivírus pre deti 09.35 Katechézy Benedikta XVI.
10.05 U Nikodéma 11.30 Luxáreň 12.25 Aktuálne
s kardinálom Tomkom 12.45 Škola Pavlovho slova
(5) 13.30 Tandem kvíz 14.15 Octava dies 14.45 Rehoľná abeceda 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.35
Večerná univerzita 16.30 Cez kríž k svetlu 17.00
Sme katolíci – Spása prostredníctvom vernosti,
práce a milosti 18.55 Putovanie kalváriami 19.00
Hudobné pódium P 19.45 Návratka 19.50 Prehľad
katolíckych periodík 20.25 Moja misia – magazín
– Za obzor (Haiti) ⓬ P 21.25 Pravoslávny kláštor
na ostrove Patmos v Grécku ⓬
15.10. (sobota) 07.25 Ichtis – antivírus pre deti
07.45 Klbko 08.10 Rehoľná abeceda 08.30 Brazílska LAJF 09.30 Hudobné pódium 10.15 Tandem
kvíz 11.00 Správy zo Svätej zeme 11.20 Vlastná
cesta 11.45 Aktuálne s kardinálom Tomkom 12.20
Generálna audiencia 13.50 Medzi nebom a zemou
14.30 Octava dies 15.00 Mariánska sobota P 16.00
Moja misia – magazín – Za obzor (Haiti) ⓬ 17.00
Rwanda – Zmierenie ⓬ 17.30 Pravoslávny kláštor
na ostrove Patmos v Grécku ⓬ 18.00 Luxáreň
18.40 Prehľad katolíckych periodík 18.45 Tandem
kvíz P 19.30 Slovo Božie podľa Matúša (3) 20.25
František (2) ⓬ P 22.20 Hudobné pódium
16.10. (nedeľa) 07.25 Slovo Božie podľa Matúša
(3) 07.55 Klbko 08.15 Ichtis – antivírus pre deti P
08.40 Škola Pavlovho slova (5) 09.25 Luxáreň
10.00 Svätá liturgia východného obradu z Pre-

Srdečne vás pozývame na

Archieparchiálne večeradlo,
ktoré sa uskutoční
v sobotu 15. októbra 2011 v bazilike minor v Ľutine.
Spoločný program pre kňazov a laikov
09.00 Radostný ruženec (deti)
13.25 Slávnostný ruženec (laici)
09.45 Prednáška
14.10 Prednáška
10.15 Bolestný ruženec (kňazi)
14.30 Adorácia
11.00 Svätá liturgia
15.00 Ruženec
12.10 Obedňajšia prestávka
k Božiemu milosrdenstvu
13.10 Moleben k Presv. Bohorodičke
Zjednoťme sa spolu s Presvätou Bohorodičkou v mesiaci zasvätenom modlitbe ruženca na tomto milostivom mieste, kde máme
jedinečnú možnosť získať plnomocné odpustky spojené s bazilikou
Santa Mária Maggiore v Ríme a uctiť si relikviu bl. Jána Pavla II.
„Som Kráľovná ruženca...“ (Fatima 13. október 1917)

šova P 11.20 Katechézy Benedikta XVI. 11.45
Rehoľná abeceda 12.25 U Nikodéma 13.50 Správy
zo Svätej zeme 14.10 Moja misia – magazín –
Za obzor (Haiti) ⓬ 15.10 Klbko 15.35 František
(2) ⓬ 17.30 Octava dies P 18.00 Kresťania
v spoločnosti – Trhové hospodárstvo ⓬ 18.40
Vlastná cesta P 19.10 Katechéza P 19.30 Cez
kríž k svetlu 20.25 Medzi nebom a zemou 21.05
Večerná univerzita P 22.05 Brazílska LAJF
17.10. (pondelok) 08.45 Poznaj svoju vieru –
Detský ruženec P 09.15 Medzi nebom a zemou
10.20 Z prameňa P 10.35 Rwanda – Zmierenie
⓬ 11.00 Slovo Božie podľa Matúša (3) 11.25
Octava dies 12.25 Kresťania v spoločnosti – Trhové
hospodárstvo ⓬ 13.00 Brazílska LAJF 13.55
Hudobné pódium 14.35 Cez kríž k svetlu 15.00
Ruženec P 15.35 Škola Pavlovho slova (5) 16.15
Rehoľná abeceda 16.30 Vlastná cesta 17.00 Poznaj
svoju vieru – Detský ruženec 18.55 Putovanie
kalváriami P 19.00 Storočie reforiem – Západná
schizma ⓬ P 19.25 Luxáreň 20.10 Správy zo
Svätej zeme P 20.30 U Pavla P
18.10. (utorok) 08.45 Poznaj svoju vieru – Detský
ruženec P 09.15 Večerná univerzita 10.05 Z prameňa P 10.20 Moja misia – magazín – Za obzor
(Haiti) ⓬ 11.20 Pravoslávny kláštor na ostrove
Patmos v Grécku ⓬ 11.45 Katechéza 12.25 Cez
kríž k svetlu 12.55 Katechézy Benedikta XVI. 13.25
Vlastná cesta 13.55 Octava dies 14.30 Rwanda
– Zmierenie ⓬ 15.00 Ruženec P 15.35 Medzi
nebom a zemou 16.15 Luxáreň 16.40 Správy zo
Svätej zeme 17.00 Poznaj svoju vieru – Detský
ruženec 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Vlakom
za Jánom Pavlom II. P 19.25 Octava dies 20.10
Slovo Božie podľa Matúša (4) P 20.40 Tandem kvíz
21.25 Storočie reforiem – Západná schizma ⓬
19.10. (streda) 08.45 Poznaj svoju vieru – Detský
ruženec P 09.15 Hudobné pódium 10.05 Z prameňa P 10.20 Rehoľná abeceda 10.35 Generálna
audiencia P 12.25 Rwanda – Zmierenie ⓬ 12.55
Medzi nebom a zemou 13.40 Večerná univerzita
14.25 Luxáreň 14.50 Návratka 15.00 Ruženec P
15.35 Tandem kvíz 16.15 Storočie reforiem –
Západná schizma ⓬ 16.40 Klbko 17.00 Poznaj
svoju vieru – Detský ruženec 18.55 Putovanie
kalváriami 19.00 Etiópia – Krok za krokom ⓬ P
19.25 Katechézy Benedikta XVI. P 20.10 Prehľad
katolíckych periodík P 20.20 Poltón klub P 21.20
Vlakom za Jánom Pavlom II. 21.45 Správy zo
Svätej zeme
20.10. (štvrtok) 08.45 Poznaj svoju vieru – Detský
ruženec P 09.15 Škola Pavlovho slova (5) 10.05
Z prameňa P 10.15 Tandem kvíz 11.00 Storočie
reforiem – Západná schizma ⓬ 11.30 Katechézy
Benedikta XVI. 12.25 Pravoslávny kláštor na ostrove Patmos v Grécku ⓬ 12.55 Moja misia – magazín – Za obzor (Haiti) ⓬ 13.55 Slovo Božie podľa
Matúša (4) 14.20 Správy zo Svätej zeme 14.35
Vlastná cesta 15.00 Božie milosrdenstvo 15.35
U Pavla 17.00 Poznaj svoju vieru – Detský ruženec
18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Ortodoxný
kláštor Zagorsk v Rusku ⓬ P 19.25 Katechéza
19.45 Rehoľná abeceda P 20.10 Škola Pavlovho
slova (6) P 20.55 Etiópia – Krok za krokom ⓬

21.20 Medzi nebom a zemou P
21.10. (piatok) 08.45 Poznaj svoju vieru – Cirkev P
09.10 Ichtis – antivírus pre deti 09.35 Katechézy
Benedikta XVI. 10.05 U Pavla 11.30 Luxáreň 12.25
Katechéza 12.45 Škola Pavlovho slova (6) 13.30
Tandem kvíz 14.15 Octava dies 14.45 Rehoľná abeceda 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.35 Večerná
univerzita 16.15 Vlakom za Jánom Pavlom II. 16.40
Ichtis – antivírus pre deti 17.00 Poznaj svoju vieru –
Cirkev 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Z rýchlika
19.45 Návratka 19.50 Prehľad katolíckych periodík
20.25 Moja misia – magazín – Anjeli (JAR) ⓬ P
21.25 Ortodoxný kláštor Zagorsk v Rusku ⓬
22.10. (sobota) 07.25 Ichtis – antivírus pre
deti 07.45 Klbko 08.10 Rehoľná abeceda 08.30
Poltón klub 09.30 Z rýchlika 10.15 Tandem kvíz
11.00 Správy zo Svätej zeme 11.20 Vlastná cesta
11.45 Katechéza 12.20 Generálna audiencia 13.50
Medzi nebom a zemou 14.30 Octava dies 15.00
Mariánska sobota P 16.00 Moja misia – magazín
– Anjeli (JAR) ⓬ 17.00 Etiópia – Krok za krokom
⓬ 17.30 Ortodoxný kláštor Zagorsk v Rusku
⓬ 18.00 Luxáreň P 18.40 Prehľad katolíckych
periodík 18.45 Tandem kvíz P 19.30 Slovo Božie
podľa Matúša (4) 20.25 Karol – Človek, ktorý sa
stal pápežom (1) ⓬ P 22.20 Z rýchlika
23.10. (nedeľa) 07.25 Slovo Božie podľa Matúša
(4) 07.55 Klbko P 08.15 Ichtis – antivírus pre deti P
08.40 Škola Pavlovho slova (6) 09.25 Luxáreň
10.00 Katechézy Benedikta XVI. 10.30 Svätá
omša zo Šaštína P 11.45 Rehoľná abeceda 12.25
U Pavla 13.50 Správy zo Svätej zeme 14.10 Moja
misia – magazín – Anjeli (JAR) ⓬ 15.10 Klbko
15.35 Karol – Človek, ktorý sa stal pápežom (1)
⓬ 17.30 Octava dies P 18.00 Storočie reforiem
– Západná schizma ⓬ 18.40 Vlastná cesta P
19.10 Aktuálne s kardinálom Tomkom P 19.30
Vlakom za Jánom Pavlom II. 20.25 Medzi nebom
a zemou 21.10 Večerná univerzita P 21.55 Poltón
klub 22.55 Putovanie kalváriami

STV – dvojka
06.10. (štvrtok) 13.50 Sféry dôverné R
08.10. (sobota) 11.30 Mojich sedem divov –

Ľubomír Feldek

09.10. (nedeľa) 13.25 Slovo Jána Gdovina 13.30
Orientácie 13.55 Môj príbeh – Prehral som milión
a pol 23.25 Slovo R

rádio lumen
08.10. (sobota) 18.00 Emauzy – Gréckokatolícka
svätá liturgia zo Spišskej Novej Vsi (slúži otec Jaroslav
Štefanko)
10.10. (pondelok) 20.30 Obzretie sa za Letnou
školou archeológie na Pustom hrade. Hosť: PhDr. Ján
Beljak, archeológ
12.10. (streda) 20.30 Rímskokatolícka farnosť sv.
Jána Krstiteľa v Pavlovciach nad Uhom
13.10. (štvrtok) 20.30 Sv. Augustín
15.10. (sobota) 20.30 Návrat k Roku sv. Pavla,
praktické návraty a námety na prežívanie. Hosť:

n Kurz lyžovania sa skladá z troch častí:
1. Pripnúť si lyže.
2. Spustiť sa po svahu.
3. Naučiť sa chodiť s barlami.
n Stretne sa kaleráb s mrkvou a vraví:
„Ahoj, mrkva! Čo si dnes taká bledá?“
„Čo si slepý? Ja som petržlen.“
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doc. František Trstenský
16.10. (nedeľa) 13.00 Pavol Strauss – Výber
z prózy 14.00 Zapáľ láskou svet – 1. časť – Božia iskra
(príbeh sv. Františka Xaverského)
17.10. (pondelok) 20.30 Youcat – knižná bomba
do života. Hosť: otec Ján Buc
19.10. (streda) 20.30 Rímskokatolícka farnosť
Šahy
23.10. (nedeľa) 14.00 Zapáľ láskou svet – 2.
časť – Fakľa vo vetre (príbeh sv. Františka Xaverského)
24.10. (pondelok) 20.30 Interaktívne debatné
stretko UPC. Hosť: Michal Steiner
26.10. (streda) 20.30 Rímskokatolícka farnosť
Veľké Leváre
27.10. (štvrtok) 20.30 Zaniknuté bane a huty
29.10. (sobota) 18.00 Emauzy – Gréckokatolícka
svätá liturgia z Prešova 20.30 Život a problémy
kresťanských rodín
30.10. (nedeľa) 13.00 50 rokov od úmrtia Františka
Hadri-Drevenického 14.00 Dážď padá na mramor
– rozhlasová hra 15.30 Zmysluplná sloboda –
rozhovory so slobodnými katolíkmi o ich radostiach
i starostiach 21.00 Manželský život v pravde a láske.
Hosť: Jozef a Simona Predáčovci

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie
21.05 Cesty
02.10. (nedeľa) 06.19 D. Dian: Anjel a jeho poslanie
v mojom živote 21.05 P. Gabriš: Agapé

rádio slovensko a regina
09.10. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
16.10. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Košice)
23.10. (nedeľa) 09.30 Bohoslužby Kresťanskej
reformovanej cirkvi (Bratislava)

rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 17.10 Frekvencia M
15.10. (sobota) 21.00 P. Gabriš: Reformačný
magazín

rádio regina (KE)
09.10. (nedeľa) 07.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia z kláštora otcov baziliánov v Prešove. Slúži
otec Polykarp Jacoš OSBM.
18.10. (utorok) 20.00 Duchovné slovo (po rusínsky; otec Polykarp Jacoš OSBM, Trebišov)

rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
09.10. (nedeľa) 07.55 T. Lenczová: Deti v postmodernom svete
16.10. (nedeľa) 07.55 M. Šidlík: Múdro starnúť

rádio devín
Nedeľa 08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
16.10. (nedeľa) 07.30 P. Gabriš: Sloboda kresťana

Zmena programu vyhradená.

Pomôcky:
Aleko, Asot, Vierolomnosť
Tat

1. časť
tajničky

Koralový
ostrov

Hľa, po rusky

Rímske
číslo 4

Tí, čo ladia Rachmaninova Autor:
hudobné
Vladimír Protitankový Nová zvesť
opera
nástroje
Komanický oddiel, skr.

Dala najavo

Meno
Chačaturjana

Výrobok urče
ný na predaj
Popevok
Kov na liatie
diel

Starogrécky
zhýralec

Zošit
Práve tak,
z latinčiny

Kopija

Spodok
krivky

Čin,
po nemecky

Mužské meno

4. časť
tajničky
Holé lebky,
prenesene

Chemická
značka
amerícia
Spojovací
záklop

Mohamedov
radca
Rímske číslo
505

Obyvatelia
Saska

Choroba
kĺbov

Nadšenie

Umelý jazyk

On,
po nemecky
Meno
Romančíka
Japonská
lovkyňa

Predložka

Meno Buľbu

Voltmeter, skr.

Umelý jazyk

2. časť
tajničky
Živočích

	P	K	V	L	A	K	E	Z	E	N	I	T	Ď Ť	S	O	K
	V	O	Y	K	S	U	A	CH	Á Á	S	V	R	S	V	I	T
	T	DZ	S	A	A	L	A	N	O	V	K	A	P	O	R	P	O
Ý Á	CH	T	R	H	A	A	D	K	R	R	M	T	V	C	V
	L	CH	L	I	E	B	A	N	A	I	A	O	 Á	Ú	E	Y	A
	O	A	O	I	T	 Ľ	S	N	I	R	D	Š	S	 Ľ	U	B	R
	S	R	Ť	R	P	L	I	A	A	N	E	Á	E	T	É	N	S
	O	H	V	T	O	B	U	V	V	I	A	T	T	S	É	E	R

Choreograf
a vedúci
Lúčnice
EČV Komárna

Dom. ženské
meno
Kód letiska
Atlanta

Uzavretá
náboženská
skupina
Janovský
paša

3. časť
tajničky

Vyčnieva

Zachraňoval

slovo

Film
s Madonou

Vlastní
Olympia,
po domácky

Príbytok včiel

Legenda: ANANÁS, ARZÉN, ATLAS, AZYL, ÁRON, BAČA,
BANÁN, BIEDA, BLESK, ČINITEĽ, DOMOV, ETÉN, ETYL, HLUK,
HRACH, CHLIEB, CHOROBA, ISKRA, KAHAN, KANDIDÁT,
KANIBAL, KAPOR, KOSŤ, KRÁĽ, LANOVKA, LÁSKA, LOSOS,
ĽÚTOSŤ, NÁTER, NÁZOR, OBUV, OCEĽ, OLOVO, OSADNÍK,
PILÁT, PIVO, POLIEVKA, POSTEĽ, SAVANA, SLANINA, SLOVESO, SĽUB, SVIT, TERASA, TOVAR, TROVY, TVAR, UDICA, ULICA,
VIERA, VLAK, VLAS, VRANA, ZENIT, ŽUVAČKA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.

	S	Z	I	V	A	B	A	L	A	A	I	A	Á	Z	A	O	P
	K	S	E	L	B	C	A	B	I	N	N	N	R	N	Z	L	O
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SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 18/19: krížovka: (pozri Iz 25, 1);
osemsmerovka: Zmeniť osud človeka je iba v moci Božej.
Výherca: Dagmar Beslerová z Trebišova. Riešenia zasielajte
na adresu: SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290

Seminár o dare proroctva
Miesto:
Centrum pre rodinu na Sigorde pri Prešove
Termín:
14. – 16. november
Príspevok: 40 eur/osoba
		(ubytovanie, strava, konferenčný poplatok)
Pozývame vás na seminár, ktorý vám poodhalí používanie daru proroctva v Katolíckej cirkvi. Hosťami a prednášajúcimi sú manželia Brandon a Angela McCollyovci. Ide o katolícky manželský pár, ktorý má 14 detí a prijal Božie pozvanie
do služby proroctva.
Pôsobili v Indii a teraz žijú v severnom Írsku.
Pred rokom som sa Božím riadením mal možnosť zúčastniť na prvom stretnutí
a službe týchto manželov v Dolnom Kubíne. Bol som veľmi oslovený. Uvedomil
som si, že mnohé dary, ktoré ako kresťania od Boha máme, si neuvedomujeme
a nevieme ich používať.
Napríklad aj dar proroctva a s ním spojená služba.
Už sv. Pavol hovorí o tom, ako veľmi túži po mnohých daroch, a povzbudzuje aj
ostatných. Keď čítame List Korinťanom, môžeme sledovať postupnosť. Najprv
hovorí o tom, že charizmy slúžia na budovanie a že všetci máme rôzne dary, ktoré
majú slúžiť celému telu: „Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby
sú rozličné, ale Pán je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný
úžitok...“ (1 Kor 12, 1 – 11). V ďalšej kapitole pozdvihuje lásku nad všetky dary
a hovorí, že ak by nemal lásku, ničím by nebol, aj keby mal rôzne dary (porov.
1 Kor 13). A 14. kapitole dodáva: „Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných
daroch, zvlášť aby ste prorokovali. Kto prorokuje, hovorí ľuďom na budovanie,
povzbudenie a potešenie... Chcem, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac,
aby ste prorokovali...“
Vnímajúc dôležitosť tohto daru, ako ho opisuje sv. apoštol Pavol, a tiež z vlastnej
skúsenosti s týmto darom som sa veľmi potešil možnosti prijať tento manželský
pár v našom centre. Teším sa, že budú môcť o tomto dare a ich službe vydať svedectvo. Tiež sa teším, že sa už po druhýkrát môžem zúčastniť na ich duchovnej
službe.
otec Peter Jakub
Prihlasovanie: www.centrumsigord.sk alebo centrum.rodina@grkatpo.sk
Centrum pre rodinu – Sigord

Zodpovedný vedúci: otec Peter Jakub
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
Mobil: 0904 604 435, 0903 983 316 (VPS); e-mail: centrum.rodina@grkatpo.sk
Adresa: Centrum pre rodinu, Sigord 134, 082 52 Zlatá Baňa

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)
14. – 16.10. AePAŠ (Archieparchiálna animátorská
škola) – víkend pre animátorov
21. – 23.10. Víkend v Bárke – vzdelávaco-relaxačné
podujatie pre deti a mládež (veková kategória od 9
do 30 rokov).
27. – 30.10. Vzoprieť sa obrovi – predĺžený víkend pre
miništrantov vo veku od 9 do 13 rokov (otec Jozef Greško)
27. – 30.10. Narnia: Víkend v skrini – predĺžený víkend
pre mládež od 14 rokov zameraný na proces odpustenia,
jeho dôležitosť a podmienky. Sprievodcami na tejto ceste
budú narnijskí králi a kráľovné Lucka, Edmund, Zuzka
a Peter. (otec Milan Záleha CSsR)
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
27. – 30.10. – Duchovné cvičenia pre kňazov
s manželkami. Duchovné cvičenia bude viesť Komunita
blahoslavenstiev
11. – 13.11. Kurz Samuel. Ak cítite že potrebujete
v oblasti výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbudenie, ste pozvaní na Kurz Samuel. Podmienkou je mať
absolvovaný Kurz Rút.
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500
Peter Fučo – koordinátor mladých: 0908 302 814
Pondelok – 11.30 Svätá liturgia v Kaplnke bl. P. P. Gojdiča
na GTF PU 15.00 Ikonopisecký kurz 18.00 Študentský zbor
20.00 Svätá liturgia v kaplnke (11. poschodie) na vysokoškolskom internáte (Ul. 17. novembra)
Utorok – 17.00 Svätá liturgia v Katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa 18.00 Stretnutia pri čaji (nepárny týždeň)
18.00 Projekcia filmov a beseda (párny týždeň)
Streda – 11.30 Svätá liturgia v Kaplnke bl. P. P. Gojdiča
na GTF PU 15.00 Študentské stretko 18.30 Katedrálny zbor
(nácvik) 18.30 Večer chvál a katechézy
Štvrtok – 16.00 Dom modlitby
Piatok – 07.10 Svätá liturgia v Kaplnke bl. P. P. Gojdiča
na GTF PU
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
08.10. – Deň spoločenstva Hnutia Svetlo-Život
05.11. – Fatimská sobota (svätá liturgia o 10.00 hod.,
protopresbyterát Stará Ľubovňa)
06.11. – Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
(program sa začína o 9.30 hod.)
Michalovce, kláštor redemptoristov
05.11. – Fatimská sobota (program sa začína o 9.00
hod.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
09.10. – Malá púť (program na hore Zvir sa začína
o 9.00 hod.)
22.10. – Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza, modlitby
(12.45 hod.)
23.10. – Púť mužov, otcov (13.30 hod.)
05.11. – Fatimská sobota (13.30 hod.)
06.11. – Malá púť (program na hore Zvir sa začína
o 9.00 hod.)
Na hore Zvir sa slávia sväté liturgie každý deň
o 14.00 hod. a v nedeľu o 10.30 hod. a 14.00 hod.

