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Cirkevná stredná odborná škola
sv. Jozafáta v Trebišove

Š

kola začala svoju činnosť
1. septembra 2004 pod
názvom Cirkevná združená stredná škola sv. Jozafáta,
ktorá vznikla transformáciou
Stredného odborného učilišťa
a Dievčenskej odbornej školy.
Zriaďovateľom školy sa stal
Gréckokatolícky apoštolský
exarchát v Košiciach. 1. septembra 2008 sa na základe metodického usmernenia zmenil
názov školy na Cirkevná stredná
odborná škola sv. Jozafáta.
Sídlo Cirkevnej strednej
odbornej školy sv. Jozafáta
na Komenského ulici v Trebišove sa člení na viacero budov.
Sú to štyri dvojpodlažné a dva
jednopodlažné pavilóny, v ktorých sú umiestnené kmeňové
učebne tried, odborné učebne
a telocvičňa.
Súčasťou objektu školy sú
pracoviská odbornej výchovy:
reštaurácia Mladosť, kaderníctvo, predajňa potravín,
Strojárske a autoopravárenské
dielne. Ďalším významným
pracoviskom odbornej výchovy
je podnik Cukrárska výroba,
ktorá sa nachádza na Ulici
M.R. Štefánika v Trebišove.
Na duchovné účely slúži žiakom
a zamestnancom školy školská kaplnka, ktorá je pre nich
prístupná každý deň.
Väčšina objektov školy prešla
dôkladnou rekonštrukciou
a modernizáciou, zvyšné pavilóny prejdú týmto procesom
v najbližšom období.
V prvom školskom roku bol
počet žiakov 705, počet zamest-

nancov 81, z toho 30 učiteľov,
20 majstrov odborného výcviku
a 31 nepedagogických zamestnancov. Vyučovanie prebiehalo
v 26 triedach.
V súčasnosti v dôsledku
demografického poklesu bolo
v minulom školskom roku 505
žiakov, 33 učiteľov, 19 majstrov
odborného výcviku a 29 nepedagogických zamestnancov.
Duchovnú stránku života školy
zabezpečujú dvaja duchovní
otcovia, ktorí okrem vyučovania
náboženstva poskytujú duchovnú službu a formáciu žiakom
i zamestnancom školy.
Žiaci sú rozdelení do 24 tried
v študijných odboroch: hotelová
akadémia a obchod − podnikanie; učebných odboroch:
hostinský, hostinská, kaderník,
cukrár, autoopravár – mechanik, strojný mechanik, strojárska výroba, výroba konfekcie;
nadstavbových odboroch:
spoločné stravovanie, vlasová
kozmetika, strojárstvo – výroba, montáž a oprava strojov,
prístrojov a zariadení.
V tomto školskom roku škola
rozširuje svoju ponuku vzdelávania o ďalší štvorročný študijný
odbor: služby v cestovnom
ruchu.
Škola poskytuje žiakom možnosť na základe zvoleného študijného alebo učebného odboru
získať úplné stredné odborné
vzdelanie a stredné odborné
vzdelanie. Žiakom umožňuje
získať nižšie stredné odborné
vzdelanie, po jeho získaní môže
byť žiak prijatý na štúdium

v odbore, absolvovaním ktorého
získa vyšší stupeň stredného
vzdelania.
Poslaním školy je príprava
žiakov na budúce povolanie
a uplatnenie sa na trhu práce,
ktorá sa uskutočňuje v prostredí
katolíckej školy v duchu kresťanských hodnôt.
V duchovnej oblasti škola
aktívne spolupracuje s Gréckokatolíckou farnosťou v Trebišove pri organizovaní spoločných
duchovných aktivít.
V rámci odborného vzdelávania žiaci prezentujú svoje
zručnosti na medzinárodných
súťažiach v oblasti gastronómie, kde sa umiestňujú
na popredných miestach. Škola
má nadviazanú spoluprácu so
strednými školami v Poľsku,
Maďarsku a Rumunsku. Cieľom
medzinárodnej spolupráce je
výmena informácií a skúseností z rozličných oblastí života
družobných škôl, odbornej,

športovej a kultúrnej. Odborná
prax žiakov sa uskutočňuje aj
formou zahraničnej odbornej praxe v Poľsku, Grécku,
na Cypre a Kréte. V štádiu
prípravy je aj rozvoj zahraničnej
praxe v ďalších štátoch. Škola
umožňuje žiakom absolvovať
v školských priestoroch aj barmanský a zváračský kurz, ktoré
sú prínosom pre odborný profil
absolventa.
Po ukončení štúdia absolventi
CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove
nachádzajú pracovné uplatnenie na Slovensku aj v zahraničí
alebo pokračujú v štúdiu na vysokých školách.
Zámerom vedenia školy
do budúcnosti je dokončiť
rekonštrukciu zvyšných pavilónov, pokračovať v modernizácii
vyučovacieho procesu a viesť
mladých tak, aby z nich vyrástli
nielen šikovní odborníci, ale aj
dobrí ľudia. n
Tibor Volčko
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Napísať úvodník na tému misií bolo pre
mňa výzvou, ktorá vôbec nebola jednoduchá. Nielenže som na misiách sama nikdy
nebola, ale s problematikou misijného diela
mám naozaj minimálne skúsenosti. Našťastie poznám ľudí, ktorí sú na tom v tomto
ohľade oveľa lepšie. Oslovila som teda dvoch
priateľov s dlhoročnými skúsenosťami – misionárku, ktorá slúži prevažne v Turkmenistane a v iných krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, a priateľa lekára, ktorý pracuje
ako misionár v Afrike. Obom som položila
napohľad jednoduchú otázku: Prečo chodíš
na misie a čo ti to prináša?
Obaja sa svorne zhodli na tom, že jediný
dôvod, prečo chodia na misie a prečo ich
táto práca napĺňa, je láska. Láska k ľuďom
a láska k Bohu. Pričom obaja ukázali na vzor
najväčšieho misionára – Ježiša Krista. V Božom slove je napísané: „Veď Boh tak miloval
svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal
večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet,
aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet
spasil.“ (Jn 3, 16 − 17)
Kristova misia na tomto svete pozostávala
v niečom jednoduchom, no zároveň tom
najťažšom – v dôkaze lásky samého Boha.
Ježiš mal na sebe ukázať, ako bezhranične,
bláznivo, seba darujúco miluje každého
jedného Boh. Nešlo len o jeho učenie. Išlo
o dôkaz v praxi.
Kristova misia stále pokračuje v nás...
Presne tak, ako Otec poslal svojho Syna
pred dvetisíc rokmi, je každý z nás pozvaný
naplniť svoju misiu tu na zemi. Stačí byť
otvorený pre iných. Mnohí si možno povieme: „Veď to nie je ťažké. Stačí sa rozhodnúť,
možno absolvovať nejaký jazykový či misijný
kurz a ide sa“. Ale opäť použijem skúsenosti
svojich blízkych ľudí z misií, ktorí vraveli,
že nech si kdekoľvek, vo svete či doma,

príde chvíľa, keď ti bude ťažko, keď budeš
neprijatý, nepochopený, rozčarovaný, možno
vyháňaný, a vtedy ti naozaj neostáva nič iné,
len si kľaknúť a pozrieť sa na Kristov kríž.
Len on dá zmysel tomu, ako žiješ, a dá ti aj
odvahu. Odvahu na život lásky.
Jedna moja známa sa so mnou delila s obsahom mejlu, ktorý dostala od istého pastora. Cestou zo Slovenska navštívil Krakov
a Osvienčim. Tešil sa. Stretol sa s hlavným
rabínom Krakova, povedal mu o Ježišovi,
rozdal množstvo Biblií poľským židom.
A nakoniec napísal niečo, čo ju úplne dostalo: „Rozdali sme veľa Biblií a veľa lásky“.
Tento brat vedel, aké je podstatné to, ako sa
k ľuďom správa on sám. Ďalšia sestra, ktorá
chodí do Turkmenistanu, spoznala ženu,
ktorá šestnásťkrát podstúpila interrupciu.
Zákon v krajine nepovoľuje mať viacero detí.
Nikdy jej nikto nepovedal, že to, čo robí, je
hriech. Kým neprišli misionári. Modlili sa
za ňu, čítali jej Božie slovo. Vtedy sa táto
žena obrátila, prijala život a dnes ohlasuje
Božie slovo iným ženám a vedie ich k úcte
k životu. Títo ľudia boli obdarovaní Božou
láskou a sami sa stali darcami tejto lásky.
Nie každý z nás mal možnosť byť na misiách. To však vôbec nie je podstatné. Misie
má každý z nás doma, v práci, v prostredí,
kde sa najviac pohybuje. Príde deň, keď budeš stáť pred Božou tvárou. Boh sa ťa nebude
pýtať na veľké a významné veci v tvojom
živote. Spýta sa, či si miloval! A z odpovede
sa nevyvlečieš ako v škole, keď dúfaš, že ju
učiteľovi povie niekto iný. Budeš musieť
odpovedať sám. Skús si odpovedať čestne
a priamo už dnes: „Koľko lásky si naozaj
rozdal?“

PaedDr. Helena Krenická
redaktorka
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Tisíce ľudí sa zúčastnili 28.
septembra na oslavách sviatku sv. Václava v Starej Boleslavi.
Na bohoslužbe sa okrem predstaviteľov Cirkvi zúčastnil aj prezident
republiky Václav Klaus, predstavitelia politického života a zástupcovia
armády.

Festival duchovného filmu
Film v znamení ryby, ktorý sa
konal od 29. septembra do 2.
októbra v Olomouci, tradične
ponúkol výber toho najlepšieho
z filmového umenia. Záštitu nad
tohtoročným desiatym ročníkom
prevzal olomoucký arcibiskup Ján
Graubner, pravoslávny olomoucko-brniansky arcibiskup Simeon, predseda Ekumenickej rady cirkví v ČR
Joel Ruml a olomoucký primátor
Martin Novotný. (TS ČBK)

Mukačevská eparchia sa stala
30. septembra novým členom
Rady európskych biskupských
konferencií (CCEE) podľa noriem
Kongregácie pre východné cirkvi.
Členovia rady, ktorá zasadala v Tirane, vyhoveli žiadosti o prijatie, ktorú podal Mons. Milan Šášik, biskup
Mukačevskej eparchie byzantského
obradu.

Druhý svetový kongres o Božom milosrdenstve v Krakove sa
konal od 1. do 5. októbra s mottom
Milosrdenstvo – prameň nádeje.
Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak celebroval 4.
októbra pre účastníkov svätú omšu.
Svoju homíliu zameral na tému Božie milosrdenstvo ako šanca poznať
Boha a priblížiť sa druhému človekovi – posolstvo jednoty a zmierenia.

Zástupcovia Európskej komisie pre katolícku výchovu (CEEC)
sa zišli od 6. do 9. októbra
na kongrese v pražskom hoteli
Pyramida. CEEC zastupuje 25 krajín
západnej, strednej a východnej Európy, v ktorých sú katolícke školy.

Vďaka iniciatíve izraelského
múzea v Jeruzaleme zverejnili
na internete Kumránske rukopisy, ktoré obsahujú najstaršie dochované časti niekoľkých biblických
kníh. Ich originály možno nájsť
na internetovej stránke http://dss.
collections.imj.org.il. O digitalizáciu textov sa postarala firma Google.
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Vladyka Milan Šášik ustanovil tri nové archidiakonáty
Mukačevský eparcha vladyka
Milan Šášik CM pri príležitosti 240. výročia kánonického
ustanovenia Mukačevskej
gréckokatolíckej eparchie vydal
17. septembra dekrét, ktorým
rozdelil Mukačevskú eparchiu
a ustanovil Užhorodský, Mukačevský a Chustský archidiakonát.
Užhorodský archidiakonát
pozostáva z dekanátov Užhorod-mesto, Užhorod-rajón,
Beregovo, Beregovo-rajón,
Velikyj Bereznyj, Perečin a Seredne. Novoustanovená cirkevnosprávna jednotka je zverená
pod ochranu úctyhodného
a životodarného Kríža. Mukačevský archidiakonát pozostáva
z dekanátov Mukačevo-mesto,
Mukačevo-rajón, Iršava, Vinogradyv, Bilky, Volovec, Svaljava a Činadievo zverený pod
ochranu apoštolom rovným sv.
Cyrilovi a Metodovi. Chustský
archidiakonát pozostáva z de-

kanátov Chust, Velykyj Byčkyv,
Myžgyrja, Rachyv, Solotvyno
a Ťačiv zverený pod ochranu
blaženého hieromučeníka
biskupa Teodora Romžu.
Eparcha Milan zároveň
povýšil Chustský archidiakonát
na biskupský vikariát a ustanovil doterajšieho rektora Užhorodskej bohosloveckej akadé-

mie blaženého Teodora Romžu
otca mitráta Tarasa Lovsku
za jeho vikára. Za nového rektora bohosloveckej akadémie
bol vymenovaný archimandrita
ThDr. Peter Pavol Bereš, ktorý
je absolventom Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity.

V ukrajinskom Ľvove pripravili konferenciu
venovanú Pavlovi Gojdičovi
Pamiatke dvoch vladykov
Gréckokatolíckej cirkvi – prešovskému biskupovi blaženému Pavlovi Gojdičovi OSBM
a arcibiskupovi metropolitovi
z americkej Philadelphie vladykovi Konštantínovi Bohačev-

skému venovali konferenciu,
ktorú pripravili 22. septembra
na Ukrajinskej katolíckej
univerzite v Ľvove. Vystúpili
na nej aj profesori Prešovskej
univerzity Juraj Bača a Peter
Šturák. Účastníkov pozdravil

aj pomocný biskup Ľvovskej
archieparchie vladyka Benedikt
Alexijčuk SU, ktorý bol hlavným celebrantom archijerejskej
svätej liturgie.

Zomrel známy cirkevný historik otec Atanáz Vasiľ Pekar OSBM
Otec Atanáz Vasiľ Pekar OSBM
zomrel 28. septembra vo veku
89 rokov. Pohrebné obrady sa
konali 3 októbra o 10.00 hod.
v Kláštore biskupa a mučeníka
sv. Jozafáta v Glen Cove v New
Yorku. Celebroval vladyka Vasiľ
Harry Losten.
Vasiľ Pekar (neskôr Atanáz)
sa narodil 1. marca 1922 v Perečine na Zakarpatí. Po absolvovaní štátnych škôl a lýcea
vstúpil do Seminára sv. Jozafáta
v Ríme. Kňazskú vysviacku prijal 24. marca 1946. Po ukončení
štúdií a doktorátu v Ríme začal
s otcom Eugenom Hornyakom
a ďalšími otcami študovať
v Seminári sv. Cyrila a Metoda

v Pittsburghu pre byzantskú
Zakarpatskú eparchiu v Amerike. Do rehole baziliánov
vstúpil 22. marca 1956 a prijal
meno Atanáz. Mníšske sľuby
skladal 19. júna 1960 v Glen
Cove. Stal sa farárom Farnosti
sv. Mikuláša v Chicagu. V roku
1961 prebral noviciát a stal sa
novicmajstrom. V tejto funkcii
zostal až do roku 1969, keď sa
stal profesorom v Seminári sv.
Cyrila a Metoda v Pittsburghu.
Neskôr bol špirituálom v Seminári sv. Jozafáta vo Washingtone.
Celý život otca Atanáza
priamo súvisel s výchovou
nového kňazského a rehoľného

dorastu. V rokoch 1990 – 1996
bol protokonzultorom rehole
baziliánov. Potom sa vrátil
do Kláštora biskupa a mučeníka
sv. Jozafáta v Glen Cove a zostal
tam do 3. decembra 2008.
Otec Atanáz Vasiľ Pekar
OSBM bol známym cirkevným
historikom Gréckokatolíckej
cirkvi. Vydal populárne diela
v angličtine zaoberajúce sa
byzantským obradom. Literárne činný bol až do svojej
smrti. Medzi jeho dielo patria
knihy: Biskup Vasiľ Hopko,
Vyznávač viery a História cirkvi
na Podkarpatskej Rusi. (http://
us.osbm.info)
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Chrám vo Svite oslávil 20. výročie
17. septembra sa uskutočnila
slávnosť 20. výročia posvätenia
Kaplnky svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda vo Svite.
Do farnosti zavítal prešovský
arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ spolu s emeritným otcom biskupom Jánom Eugenom
Kočišom.
Pred začiatkom svätej liturgie
otec arcibiskup Ján posvätil
nový bohostánok. V homílii
vyzdvihol potrebu osobnej
svätosti, ktorá je nevyhnutná
na autentický kresťanský život
a ku ktorej je povolaný každý
kresťan. V závere zaznelo poďakovanie duchovným otcom
západného obradu, ktorí nášmu
malému spoločenstvu vychá-

dzajú v ústrety. Otec arcibiskup
vyjadril vďaku aj tým, ktorí
dlhoročne obetavo slúžia vo
farnosti.

Slávnostnú atmosféru
umocnila prítomnosť všetkých
kňazov v minulosti pôsobiacich
vo Svite. (Marek Kaľata)

V Prešove-Sekčove posvätili nový ikonostas

Za spevu Vošel jesi, archijereju
vstúpil v nedeľu 18. septembra

otec arcibiskup a metropolita
Ján Babjak SJ do Chrámu Pový-

šenia sv. Kríža v Prešove-Sekčove, aby slávnostne posvätil nový
ikonostas. Vo svojej homílii
povedal: „Aj keď ste skrášlili
váš chrám o tento nádherný
ikonostas a obnovili exteriér
chrámu, je omnoho dôležitejšie
pracovať na skrášľovaní nášho
vnútra, ktoré je chrámom Svätého Ducha.“ V závere sa otec Rastislav Baka poďakoval všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o to, aby na Sekčove stál
nový ikonostas a bol obnovený
exteriér chrámu. Vladyka Ján
ocenil spev chrámového zboru
Stauros. (Michal Pavlišinovič)

Učitelia sa stretli na fatimskej sobote v Klokočove
Októbrovým slnkom zaliaty
areál klokočovského chrámu
privítal pútnikov počas fatimskej soboty 1. októbra na púti
zameranej na kresťanských
pedagógov. V deň sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne
sa tak mohli stretnúť kresťanskí
pedagógovia a katechéti z cirkevných i štátnych škôl, aby sa
vložili do ochrany Božej Matky.
Vladyka Milan Chautur, košický
eparcha, v úvode programu
privítal Ing. Janu Ray-Tutkovú,
riaditeľku Centra pre bioetickú
reformu, ktorá vo svojom vystúpení apelovala na ochranu ľud-

ského života od počatia. V boji
proti kultúre smrti sa centrum
angažuje na vedomostnej i spoločenskej úrovni.
Nasledovala archijerejská
liturgia, pri ktorej vladyka Milan zdôraznil, že kultúru smrti
neprináša prirodzený vývoj, ale
cielené akcie zamerané proti
životu, aj keď sa to vysvetľuje
ako sloboda rozhodnutia matky
a rodičov. Ďalej zdôraznil, že
matka je prvá učiteľka a ochrankyňa dieťaťa, podobne ako
naša nebeská Matka. Pedagóg
sa stará o fyzický a duchovný
rozvoj dieťaťa, matka o rozvoj

materiálny a duchovný. V tom si
majú učitelia a rodičia pomáhať.
Modlitbu ruženca, tretej hodinky a archijerejskej svätej liturgie
sprevádzali svojím spevom
pedagógovia a žiaci Cirkevnej
spojenej školy v Sečovciach.
V tradičných dialógoch sa veriaci oboznámili s fungovaním
cirkevných škôl pôsobiacich
na území Košickej eparchie.
Jednotlivé cirkevné školy urobili
prezentáciu výtvarných prác
svojich žiakov a rozdali informačné letáky. (Michal Hospodár)


24. septembra sa rodiny
z podvihorlatských obcí Jovsa,
Kusín, Klokočov, Kaluža,
Poruba pod Vihorlatom, Vyšná
Rybnica a Úbrež zúčastnili
na 4. ročníku výstupu na vrchol
pohoria Vihorlat. Túru duchovne
sprevádzal vladyka Milan, košický eparcha. Deň sa začal svätou
liturgiou v Chráme Presvätej
Bohorodičky Ochrankyne v Jovse.
Potom nasledovala túra z dediny
Jovsa na Poľanu pod Vihorlatom,
ktorá bola sprevádzaná modlitbou
ruženca. Na Poľane bola spoločná
opekačka a malé občerstvenie.
Na vrchole Vihorlatu sa po krátkej
modlitbe pokochali výhľadom
a zostúpili do dediny Jovsa, kde
bol pre 120 účastníkov pripravený
chutný guľáš. Organizátorom
akcie bola gréckokatolícka farnosť
v Jovse s otcom Michalom Šandorom. Akciu sa podarilo uskutočniť
aj vďaka príspevkom okolitých
obecných úradov, povoleniu Vojenských lesov a nezištnej pomoci
ochotných ľudí. (Dominik Šandor)

Konferenciu biskupov Slovenska navštívil generálny sekretár ČBK. O možnosti stretnutia
zástupcov slovenskej a českej
biskupskej konferencie, ich stálych
rád, jeho obsahu a ďalších témach
debatovali 30. septembra v Bratislave generálny sekretár Českej
biskupskej konferencie (ČBK)
Mons. Tomáš Holub s výkonným
sekretárom Konferencie biskupov
Slovenska (KBS) Antonom Ziolkovským. So slovenskou biskupskou konferenciou spájajú českú
v súčasnosti mnohé spoločné
programy.

Ordinariát Ozbrojených
síl vyhlásil verejnú zbierku
na Katedrálu sv. Šebastiána
v Bratislave-Krasňanoch, ktorá
je hlavným chrámom ordinariátu.
Cieľom zbierky, ktorá sa začala 1.
októbra, je financovať dokončenie
interiéru chrámu mozaikou, ktorú
pripravuje umelec Ivan Marko
Rupnik. Zbierka potrvá do 31.
októbra. Ordinár Mons. František
Rábek sa obracia na príslušníkov
Ozbrojených síl a ozbrojených
zborov, ako aj na širokú verejnosť,
aby finančne podporili projekt,
na ktorý nie je jednoduché získať
prostriedky zo štátneho rozpoč-
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tu, pričom ordinariát iné zdroje
príjmov nemá. Svoje dary môžu
záujemcovia a darcovia odovzdať
prostredníctvom kaplánov ordinariátu alebo priamo na účet č.
1040375805/3100 (Volksbank).
(Tibor Uljacký)

V Rakovci nad Ondavou
slávili 2. októbra odpustovú
slávnosť Presvätej Bohorodičky
Ochrankyne. Slávnosť vyvrcholila
slávnostnou svätou liturgiou, ktorú
pre miestnych veriacich a pútnikov
celebroval otec Ľubomír Petrík, hovorca Prešovského arcibiskupstva,
ktorý zároveň zvestoval Božie slovo.
Spolu s ním slávili svätú liturgiu
duchovní otcovia Anton Mojžiš, Jozef Harvilko a miestny kňaz Milan
Mojžiš.
Počas duchovnej obnovy, ktorá
predchádzala odpustovej slávnosti,
prichádzali do farnosti kňazi, aby
sa prihovorili na tému tajomstiev
ruženca svetla. V stredu to bol otec
Stanislav Ferčák z Nižného Hrušova, vo štvrtok otec Marek Paľo
zo Strážskeho, v piatok otec Ivan
Molčányi zo Zemplínskeho Hradišťa a v sobotu otec Michal Hospodár,
hovorca Košickej eparchie. (Milan
Mojžiš)

Známy poľský skladateľ
a dirigent Piotr Rubik navštívil
4. októbra Katolícku univerzitu
v Ružomberku. Veľké úspechy prinieslo skladateľovi jeho oratórium
s názvom Tu es Petrus (Ty si Peter),
ktoré je časťou súborného diela
Svätokrížsky triptych. Po skončení diskusie nasledovala pieseň
zboru z Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Nadaní hudobníci
zaspievali počas večera tri skladby
z Rubikovho repertoáru. Stretnutie
sa skončilo autogramiádou.

Katolícka univerzita ocenila
čestným doktorátom kardinála Meisnera. Čestný titul doctor
honoris causa za neochvejnú
angažovanosť v ohlasovaní evanjelia, za službu budovania všeobecnej Cirkvi, za empatiu a podporu
výchovy a vzdelávania, ako aj
za pomoc ľuďom v núdzi si prevzal
28. septembra kardinál Joachim
Meisner, arcibiskup metropolita
z Kolína nad Rýnom, z rúk rektora
KU prof. Tadeusza Zasępu.
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Mladí putovali do Ľutiny
V rámci stavovských pútí sa 23.
– 24. septembra konala na archieparchiálnom pútnickom
mieste v Ľutine Púť mladých.
Duchovný program sa začal
v piatok večer svätou liturgiou,
ktorej predsedal otec Slavomír
Zahorjan, predseda Komisie pre
mládež Prešovskej archieparchie. Mladí si vypočuli aj katechézu, svedectvá zo života, mali
spoločné chvály a spoločný
modlitebný výstup k vyhliadke
Kríž nad pútnickým areálom.
V sobotu v homílii počas
archijerejskej svätej liturgie prešovský arcibiskup a metropolita
Ján Babjak SJ mladých pútnikov
srdečne privítal a pozdravil:
„Táto púť patrí osobitne vám,
a preto by som vám rád povedal
niekoľko otcovských slov do vášho života.“ Liturgickým a mlá-

dežníckym spevom slávenie
skrášlili mládežnícke spevácke
zbory z Gréckokatolíckeho
mládežníckeho centra v Prešove
(GMPC) a z gréckokatolíckej
farnosti v Zámutove.
Zavŕšením bol na mariánskej

ľutinskej hore koncert skupiny
Lamačské chvály a divadelné
predstavenie o bl. biskupovi
Vasiľovi Hopkovi v podaní
mladých z GMPC v Prešove.
(Ľubomír Petrík)

Účastníci konferencie Sacrum a príroda zavítali do Ľutiny
Po druhýkrát sa v Prešove uskutočnila medzinárodná vedecká
konferencia Sacrum a príroda,
a to na tému Dom Pána. Bol to
už jej 19. ročník. V piatok 23.
septembra si účastníci konferencie v aule GTF PU vypočuli
odborné a vedecké prednášky
slovenských a poľských odborníkov. Jednotlivé prednášky sú
publikované v konferenčnom
zborníku. Popoludní účastníci
navštívili prešovskú kalváriu.
V soboru 24. septembra
konferencia pokračovala
na pútnickom mieste Prešovskej archieparchie v Ľutine, kde
práve prebiehala Púť mladých.
Liturgickému sláveniu v bazili-

ke minor predchádzala videoprezentácia gréckokatolíckych
drevených chrámov na východnom Slovensku v podaní vikára
Daniela Dzurovčina. V homílii
počas archijerejskej svätej
liturgie sa prešovský arcibiskup
a metropolita Ján Babjak SJ
prihovoril mladým pútnikom,
ale svoje slová spojil aj s pohľadom na význam pútnických
svätýň, ktoré sú znamením
Krista žijúceho medzi nami a sú
obzvlášť dôležité teraz v dobe
sekularizmu. Slová homílie
tak korešpondovali s témou
konferencie.
Poľskí hostia navštívili aj
gréckokatolícky Chrám bl. mu-

čeníka P. P. Gojdiča v Olejníkove a odcestovali do Litmanovej,
kde na hore Zvir slávili svätú
omšu a potom trojhodinovou
túrou prešli do najbližšieho
poľského mesta.
Konferenciu zorganizovala
GTF PU v Prešove a UPJP II.
v Krakove. Tohtoročná konferencia Sacrum a príroda – Dom
Pána spojila vonkajšiu ekológiu
s vnútornou, s ekológiou života.
Posvätno a príroda majú v živote človeka vždy svoje miesto.
Aj sakrálny priestor, aj príroda
sú domom Pána. Aj človek je
povolaný byť chrámom živého
Boha. (Ľubomír Petrík)

Vo Svidníku ocenili Alexandra Pavloviča,
gréckokatolíckeho kňaza
Čestné občianstvo mesta
Svidník bolo vo štvrtok 29. septembra udelené in memoriam
gréckokatolíckemu kňazovi,
rusínskemu národnému buditeľovi, básnikovi Alexandrovi
Pavlovičovi. Jednohlasne o tom
rozhodlo Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku.
Slávnosť udelenia čestného
občianstva sa začala archijerej-

skou svätou liturgiou v gréckokatolíckom Chráme Božej
múdrosti vo Svidníku. Hlavným
celebrantom bol prešovský
arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ. Koncelebrovalo šestnásť kňazov. V homílii vladyka
Ján povedal: „Hlavné poslanie
kňazov bolo a stále je ohlasovať radostnú blahozvesť Ježiša
Krista, jeho dobrotu a lásku voči

nám ľuďom a sprostredkovať
ľuďom spásu. O to sa vo svojom
živote staral aj otec Alexander Pavlovič. Hlásal radostnú
blahozvesť, odpúšťal veriacim
ich hriechy, sýtil ich Eucharistiou a sprostredkoval im všetky
potrebné milosti. Predpokladám, že bol veľmi šťastným
človekom, lebo bol horlivým
kňazom. Musíme všetci uznať,
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že na dobu, v ktorej žil, sa mu
dostalo veľkého vzdelania,
a to v mnohých školách doma
a v zahraničí. Teda musel to byť
šikovný a odvážny človek. A nezahodil ani svoje dary a talenty,
ktorými ho Pán Boh obdaroval,
ale ich využíval na písanie.
Zanechal nám bohatú literárnu
tvorbu.“ Vladyka ďalej hovoril o tom, že v nebi sú veľké
zástupy nekanonizovaných
svätých a vyjadril presvedčenie, že medzi nich patrí aj otec
Alexander Pavlovič.
Slávnostný večer pokračoval

modlitbou panychídy pri hrobe
Alexandra Pavloviča. Zavŕšením slávnosti bola slávnostná
akadémia, počas ktorej primátor mesta Svidník Ján Holodňák
odovzdal do rúk prešovského
arcibiskupa a metropolitu Jána
Babjaka SJ listinu o udelení
čestného občianstva mesta
Svidník otcovi Alexandrovi
Pavlovičovi in memoriam.
Po zápise do kroniky mesta otec
arcibiskup vyjadril poďakovanie
svoje i celej Gréckokatolíckej
cirkvi za toto najvyššie vyznamenanie pre zaslúžilého gréc-

kokatolíckeho kňaza. Povedal,
že to vníma aj ako ocenenie
toho, čo Gréckokatolícka cirkev
robí pre dobro človeka v tomto
meste, ale aj ako prejav dozrievania mesta. Primátor mesta
pri tejto slávnostnej príležitosti
ocenil viacerých prítomných pamätnými listami mesta Svidník,
medzi inými aj niekoľkých
príbuzných otca Alexandra
Pavloviča. Slávnostnú atmosféru umocnil hodnotný kultúrny
program. (Ľubomír Petrík)

Valkovčania majú nový ikonostas
V nedeľu 25. septembra sa vo
Valkove uskutočnila odpustová slávnosť pri príležitosti
chrámového sviatku Ochrany
Presvätej Bohorodičky za účasti
otca arcibiskupa a metropolitu
Jána Babjaka SJ a emeritného
pomocného pražského bisku-

pa Jána Eugena Kočiša. Bola
spojená s posviackou nového
ikonostasu a zároveň so 45.
výročím od vysťahovania posledných obyvateľov z Valkova.
Otec arcibiskup a metropolita
Ján v homílii povzbudil prítomných, aby budovali svoj vzťah

s Presvätou Bohorodičkou skrze
modlitbu. Je to cesta ochrany pred hriechom a večným
zatratením. Na slávnosti bolo
prítomných 13 kňazov a veriaci,
ktorí pochádzajú z Valkova,
z farnosti Lomné, ale i miestni
chatári. (Jozef Špes)

Myrna Nazzourová navštívila Prešovskú archieparchiu
Pani Myrna Nazzourová
z Damasku v Sýrii v piatok 30.
septembra zavítala do Prešovskej archieparchie. Po prvýkrát
so sebou priniesla aj nenápadnú
ikonku – jednoduchý papierový
obrázok Presvätej Bohorodičky,
z ktorého v rokoch 1982 – 2010
nevysvetliteľne vytekal olej.
Aj keď ešte nikdy predtým

ikonku na žiadnu cestu nevzala,
urobila tak teraz preto, lebo to
pred rokom práve v Litmanovej
pútnikom prisľúbila.
Popoludní sa na hore Zvir zúčastnila na archijerejskej svätej
liturgii, ktorú slávil prešovský

arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ. V homílii nadviazal na slová proklamovaného
evanjelia o nasýtení zástupov
chlebom. „Je to predobraz
každodenného sýtenia miliónov
veriacich Najsvätejšou Eucharistiou. Patríme k nim aj my.
Ja si len kladiem otázku, ako
prijímame.“ Do svojho prího-

voru zakomponoval aj udalosti
spojené so svedectvom Myrny
Nazzourovej, „ktorá prichádza,
aby hovorila o Božej dobrote,
o jeho milosrdenstve. Jej príbeh
nie je nejakou atrakciou, ale
výzvou na obrátenie“. Po skon-

čení svätej liturgie nasledovala
beseda s pani Myrnou o javoch,
ktoré ju sprevádzajú a ktoré boli
skúmané mnohými odborníkmi
s výsledkom, že sú prirodzene
nevysvetliteľné. „Najväčšie znamenie je zmŕtvychvstanie Ježiša
Krista. Boh k nám stále hovorí
v evanjeliu. Pretože na to zabúdame, Boh aj tieto vonkajšie
znamenia robí ako pripomienku, aby sme uverili a vrátili sa
k Bohu,“ povedala pani Myrna.
Stretnutia pokračovali
v sobotu vo farnosti Humenné-Dubník a v nedeľu vo Vranove nad Topľou-Čemernom.
V nedeľu večer sa v Centre pre
mládež Prešovskej archieparchie po prvýkrát s pani Myrnou
stretli manželky gréckokatolíckych kňazov. Povzbudila ich
vo vydávaní svedectva viery
po boku svojich manželov –
gréckokatolíckych kňazov.
Svoju tretiu návštevu zakončila 3. októbra stretnutím
s veriacimi v Chráme Božej
múdrosti vo Svidníku. (Ľubomír Petrík)


Do Prešova zavítalo 7. októbra 40 pútnikov z farnosti
Madeleine v Paríži. Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade ich privítal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.
Prezreli si arcibiskupskú rezidenciu, v ktorej sa nachádza aj expozícia histórie Prešovskej archieparchie, arcibiskupskú Kaplnku
sv. Jozefa a Katedrálu sv. Jána
Krstiteľa. Zúčastnili sa na svätej
liturgii, ktorú slávil vladyka Ján.
Spoznali, že integrálnou súčasťou
Katolíckej cirkvi na Slovensku sú
aj gréckokatolíci, ktorí Boha oslavujú v byzantskom obrade. Pod
vedením kňazov Mons. Imricha
Tótha, slovenského kňaza, ktorý
pôsobí medzi Slovákmi vo Francúzsku a vo farnosti Madeleine,
a Daniela Ponsrada, farára tejto
farnosti, desať dní putujú po Slovensku. Navštívili viaceré mestá.
Každoročne takto putujú do inej
krajiny, aby sa v nej zoznámili
so životom viery. Svoju púť sami
nazvali ekumenickou, pretože
sa zoznamujú aj so životom nekatolíckych veriacich. (Ľubomír
Petrík)

Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska
vyhlásila 10. októbra otvorenie
nominácií na Cenu Andreja
Radlinského. Ocenenie udelí pri
príležitosti Dňa katolíckych médií, ktoré sa uskutoční 19. mája
2012 v Bratislave, trom laureátom
z radov žurnalistov pôsobiacich
v printových alebo elektronických masmédiách. Návrhy
možno podať písomnou alebo
elektronickou formou na adresu
Rady KBS do 29. februára 2012.

Slovenská katolícka charita
vyhlásila víťazov letnej fotografickej súťaže. Cieľom súťaže
bolo zaslať najlepšiu fotografiu
zachytenú počas tohtoročných
prázdnin na tému Moje dobročinné leto. Prvú trojicu tvoria Dominik Papánek, Peter Očovský ml.
a Štefánia Chanáthová. Čestné
uznanie získali za svoje fotografie
Terézia Grešnerová, Jana Slušná
a Vojtech Losonci. Zverejnené
zábery sa nachádzajú na internetovej stránke charity.
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Metropolitná púť
kňazov
Takmer tristo gréckokatolíckych kňazov, ako aj niekoľko manželiek
kňazov z Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej
eparchie sa v pondelok 19. septembra stretlo spolu so svojimi biskupmi na Tretej metropolitnej púti gréckokatolíckych kňazov na Slovensku v bazilike minor v Ľutine.

P

rogram púte sa začal
archijerejskou svätou
liturgiou, ktorej hlavným
celebrantom bol prešovský
arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ. V homílii sa kňazom
prihovoril košický eparcha
Milan Chautur CSsR. Povzbudil ich v povolaní byť dobrými pastiermi im zvereného
Božieho ľudu. Na to, aby nimi
naozaj boli, treba, aby bránou
k veriacim bol pre nich Ježiš
Kristus. „Keby si kňaz myslel,
že pritiahne ľudí ku Kristovi
len cez vonkajšie aktivity, veľmi
by sa mýlil. Iba Kristus je brána
k ľuďom.“ Ďalej vladyka Milan
povedal, že „dobrý pastier
pozná svoje ovce po mene.
Poznať niekoho po mene
znamená nielen poznať jeho
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meno a priezvisko, ale poznať
jeho situáciu, s láskou do nej
vstupovať a pomáhať a slúžiť
človeku. Dobrý pastier ide pred
svojimi ovečkami a ony poznajú
jeho hlas. Kňaz musí byť krok
vpredu pred svojimi veriacimi
v láske, v službe, v duchovnosti.
Potom je schopný dávať za nich
aj svoj život“. Ako vladyka Milan
uviedol, mal vo svojej mladosti
šťastie poznať takýchto dobrých
pastierov, ktorí ho formovali.
Na konci liturgickej slávnosti
vladyka Ján Babjak povedal, že
touto svätou liturgiou ďakoval
a prosil za kňazov, „aby sme
všetci – biskupi, kňazi, diakoni,
manželky kňazov vedeli rozvíjať
dary, ktoré nám boli zverené,
a to vo všetkých službách, ktoré
zastávame. Čo sa týka budúcnosti Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku, som veľkým
optimistom, že nám nebude
chýbať Božia milosť a ochrana
Bohorodičky“.
Kňazi si vypočuli katechézu
bratislavského eparchu Petra
Rusnáka o sv. Cyrilovi a Metodovi ako vzoroch kňazskej
služby. „Slovanskí apoštoli majú
byť pre nás nielen vzormi, ale aj
inšpiráciou. Oni boli v pravom
a plnom zmysle misionármi.
Toto je úloha aj dnešného
kňaza. Doba iba sviatostnej
pastorácie sa vytráca aj z našich
farností. Je nutné pastoráciu
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na 5 minút
Rozhovor s otcom Igorom
Čikošom, duchovným správcom Pastoračného centra pre
Rómov v Čičave
Pastoračné centrum Rómov
v Čičave zastrešuje mnohé
aktivity Gréckokatolíckej
cirkvi. Práca medzi Rómami
je veľmi náročná z viacerých
dôvodov. Čo v súčasnosti
vnímate ako najdôležitejšie v tejto
práci?
Najdôležitejšie je to, aby spoznali živého
Ježiša Krista, ktorý je osobný. A aby
s ním mali osobný vzťah.

rozšíriť aj o rozmer novej evanjelizácie.“
Poukázal aj na to, že sv. Cyril a Metod sú
vzorom jednoty. „Nič nás nerobí takými
zraniteľnými ako nejednota. Kňaz musí
byť vždy budovateľom jednoty v tomto
rozdelenom svete. Úspech jeho misie závisí
predovšetkým od jeho jednoty s Kristom.
Nech nás blížiace sa jubileum príchodu sv.
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu pozve
k novému zápalu evanjelizovať, čo najzrozumiteľnejším spôsobom ohlasovať
Božie slovo, byť tvorcami jednoty v našich
farnostiach a napomáhať budovanie Cirkvi
ako spoločenstva.“
Po modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva otec Michal Hospodár v krátkej
prednáške predstavil na základe učenia
kardinála Tomáša Špidlíka duchovné otcovstvo v kontexte kňazskej služby. Venoval
sa osobnosti duchovného otca i procesu
duchovného vedenia. „Najväčším nepriateľom kňaza nie je nič viac ako jeho prípadná vlastná plytčina.“ V závere svoje slová

zhrnul vo vete: „Boh je v hĺbke“.
Kňazi využili svoju púť aj na spoločné
rozhovory, tichú modlitbu, prechádzku
po pútnickom mieste či na prijatie sviatosti
zmierenia a pokánia.
Záver púte patril spoločnej modlitbe
Molebenu k sv. Cyrilovi a Metodovi pred
relikviou krvi bl. Jána Pavla II., ktorý ich
vyhlásil za spolupatrónov Európy.
Aj po oficiálnom zakončení viacerí kňazi
ešte v Ľutine zotrvali. Niektorí využili
krásny slnečný deň na to, aby vyšli na ľutinskú mariánsku horu, iní k vyhliadke Kríž,
odkiaľ je nádherný výhľad na baziliku, celý
jej areál a krásnu okolitú prírodu, alebo sa
pomodlili v dvoch nových kaplnkách. Prvá
takáto kňazská púť sa uskutočnila v Roku
kňazov a dnes môžeme povedať, že v ich
každoročnom programe má už svoje stále
miesto. n
Ľubomír Petrík
snímky: Dominik Petrík

Váš evanjelizačný tím v súčasnosti
rozbehol evanjelizáciu v rómskej osade v Zámutove. Je niečím špecifická?
Tradične sme robili evanjelizácie tak, že
sme prišli do osady. Hudbou a spevom
na nejakom verejnom priestranstve
blízko pri osade sme nadviazali kontakt
s jej obyvateľmi. Cez kázané Božie slovo
a svedectvá obrátených Rómov sme sa
snažili osloviť týchto ľudí.
Teraz nám Boh ukázal, že túto evanjelizáciu máme robiť troška inak. Začali
sme teda robiť podomovú evanjelizáciu,
keď chodíme v pároch po jednotlivých
domoch. Keďže pri evanjelizácii je
dôležité, aby ľudia zažili Božiu moc, pri
tomto spôsobe sa vlastne hneď môžeme
modliť v ich dome za ich potreby. A tým
zažívajú dotyk živého Boha.
Prednedávnom som bol na evanjelizácii.
Keď som sa cestou modlil, pýtal som
sa, do ktorej ulice mám ísť. Cítil som,
že mám zájsť na horný koniec osady.
Nechal som sa viesť a v jednej uličke som
stretol muža v stredných rokoch (s jeho
manželkou som sa stretol a rozprával už
skôr). Keď sme sa pustili do rozhovoru,
povedal, že vie, čo má robiť – že by sa
mal zosobášiť so svojou manželkou
a chodiť do chrámu – a veľmi by chcel
Boha spoznať, ale nemá silu. Vtedy som
sa modlil za to, aby tú silu dostal. On sa
potom rozplakal.
Kto je zapojený do tejto evanjelizácie
a čo od nej očakávate?
Do evanjelizácie sú zapojení práve Rómovia z pastoračného centra. Očakávame, že ľudia v Zámutove sa obrátia a že
tam vzniknú spoločenstvá, v ktorých
sa Rómovia budú stretávať, modliť sa
a ďalej formovať a nasledovne vplývať
na svoje okolie a ďalších ľudí v osade.
Dada Kolesárová
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Otvorené dvere k Bohu
Spomína sa Panna Mária aj v Starom zákone? V dokumente Druhého vatikánskeho
koncilu Dei Verbum čítame: „Boh, ktorý
inšpiroval knihy obidvoch zákonov a je ich
pôvodcom, múdro zariadil, že v Starom
zákone sa skrýva Nový a v Novom zákone sa
odhaľuje Starý“. Preto je pravdou, že Ježiš
Kristus je hlavnou postavou celého Svätého
písma – v Starom zákone v predobrazoch
a v Novom zákone v ich naplnení. V Starom
zákone však máme aj predobrazy, v ktorých
cirkevní otcovia a liturgické texty vychádzajúce z ich exegéz a homílií vidia Presvätú
Bohorodičku.
Eva, kráľovná Ester,
Judita

P

odľa dávnej tradície
možno rozlišovať dvojaký
zmysel Svätého písma:
slovný a duchovný. Druhý z nich
sa delí na alegorický, morálny
a anagogický. Slovný zmysel
učí, čo sa stalo, alegorický − v čo
máš veriť, morálny − čo máš
robiť a anagogický − kam máš
smerovať. Duchovný alegorický zmysel nám pomáha vidieť
predobrazy a pochopiť, na akú
udalosť alebo osobu poukazujú.
Neuvedieme všetky predobrazy Panny Márie, ale aspoň tie
najhlavnejšie, o ktorých nám
jasne hovoria niektoré naše
liturgické texty a Božie slovo pri
slávení mariánskych sviatkov.

Raj a panenská zem
Predobrazom Bohorodičky
v Starom zákone je rajská

záhrada. Napríklad na večierni sviatku Ochrany Presvätej
Bohorodičky sa modlime: „Ty,
Bohorodička, si ten Bohom
vysadený raj. Ale miesto stromu
života si porodila Stvoriteľa sveta, lebo ťa omilostil Duch Svätý.
On dáva veriacim chlieb života“.
Čo to znamená pre nás? Človek
pre svoj hriech stratil rajskú
blaženosť. Biblicky povedané:
bol vyhnaný z raja. Ale veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista
mení našu situáciu. Kristus
na kríži je cirkevnými otcami
a liturgickými textami opísaný
ako nový strom života. Boh
nás nenechal napospas osudu.
V tejto súvislosti je dôležité
vnímať aj Kristove slová z kríža,
keď Jánovi (a teda aj nám) dáva
Pannu Máriu za matku. Boh pre
nás opäť otvoril raj – ponúka
nám spásu.

Zaiste každý z nás už počul, že
Panna Mária je nová Eva. Toto
meno znamená život, resp.
matka žijúcich. V duchovnom
zmysle sa to naplnilo až u Panny
Márie. Kým Eva počúvala
slovo zlého, Panna Mária je
najkrajším príkladom počúvania Božieho slova. Napríklad
na utierni sviatku Zvestovania
Presvätej Bohorodičke spievame
ústami Panny Márie: „Nech sa
teraz mnou odstráni odsúdenie
Evy. Nech sa dnes mnou dlh
zaplatí. Nech sa dávne zadlženie skrze mňa hojne vyrovná“.
A vo veršových slohách večierne sviatku Nepoškvrneného
počatia Presvätej Bohorodičky
spievame: „Dnes druhý Adam,
Kristus, ktorý má telom zomrieť
na dreve kríža a kopijou si
nechať bok prebodnúť, tvorí si
nepoškvrnenú Matku všetkých
duchovne živých, druhú Evu,
Máriu, predobraz Cirkvi, Kristovej nevesty“.
V tomto kontexte rozumieme
aj textu protoevanjelia z Knihy
Genezis (3, 15): „Nepriateľstvo
ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom
a jej potomstvom, ono ti rozšlia-

pe hlavu a ty mu zraníš pätu“.
Cirkevní otcovia a exegéti vidia
v tomto potomstve Ježiša Krista,
ktorý jediný svojou smrťou
na kríži zvíťazil nad diablovou
hlavou. Žena, o ktorej je tu reč,
je v plnom zmysle Panna Mária.
Niektorí autori preto uvádzajú,
že Ježišovo oslovenie matky –
„Čo mňa a teba do toho, žena?“
(Jn 2, 4) a „Žena, hľa, tvoj syn!“
(Jn 19, 26) chce poukázať práve
na súvislosť s protoevanjeliom.
Podobne aj text v Zjavení apoštola Jána: „Žena odetá slnkom...“
(12, 1). Preto je protoevanjelium
súčasťou čítaní – paramejí
na veľkej večierni sviatku Nepoškvrneného počatia Presvätej
Bohorodičky.
Ďalším čítaním na tejto
večierni je text z Knihy Ester,
pretože táto kráľovná je tiež
predobrazom Panny Márie.
Ester prosí za svoj ľud a poukazuje na nepriateľa Božieho ľudu
Amana, ktorý v duchovnom
zmysle predstavuje zlého. Aman
je nakoniec zničený.
Tretím čítaním je text z Knihy
Judita. Aj táto žena je predobrazom Márie, pretože zachránila
svoj ľud pred asýrskym vojskom,
ktorému velil Holofernes. Toto
vojsko so svojím vojvodcom
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predstavuje nebezpečenstvo pre
Izrael. V duchovnom zmysle je
obrazom nepriateľa duší – diabla. Judita zabije Holofernesa.
Aj medzi Máriou a diablom je
nepriateľstvo. Mesiáš, potomok
Panny Márie, mu rozšliape
hlavu.
Toto všetko nám hovorí
o tom, že Boh má moc nad
hriechom. Pannu Máriu vopred uchránil pred dedičným
hriechom. Teda bola vykúpená
obdivuhodným spôsobom. Ako
jediná z ľudského pokolenia
nebola dedičného hriechu
zbavená, ale uchránená. Boh
sa takto rozhodol a stalo sa. Aj
naše vykúpenie je Božím spásnym činom. A to všetko vďaka
veľkonočnému tajomstvu Ježiša
Krista. A aký má význam to, že
na rozdiel od Evy Mária počúvala Božie slovo? Bola s ním
taká zžitá, že keď bolo treba
odpovedať na Božie pozvanie,
bola schopná slobodne povedať:
„Hľa, služobnica Pána, nech sa
mi stane podľa tvojho slova“ (Lk
1, 38). Aj v našom živote sa môže
Božie slovo zrealizovať, stať
telom – skutočnosťou vtedy, keď
preň otvoríme svoje srdce. Mária
nás učí počúvať Božie slovo.

Rebrík do neba

Všetkým je nám dobre známy
Jakubov sen, ktorý sa spomína
v Knihe Genezis. V slohe večierne sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky spievame:
„Prečistá Bohorodička, tvojím

predobrazom je Jakubova pokora a rebrík siahajúci až do neba,
po ktorom Pán zostúpil na zem“.
Na veľkej večierni sviatku
Narodenia Presvätej Bohorodičky sa číta parameja o tomto
Jakubovom sne s rebríkom.
Čítanie z proroka Ezechiela
hovorí o zatvorenej východnej
vonkajšej bráne svätyne, cez
ktorú Pán vtiahol do chrámu.
Je to predobraz Božej Matky.
Cez jej neporušené a panenské
telo vkročil Boh na tento svet.
V čítaní z Knihy prísloví (9, 1 –
11): „Múdrosť si postavila dom;
na siedmich stĺpoch spočíva...“
máme predobraz Panny Márie,
ktorú si ako dom pripravila
Božia múdrosť.
Vráťme sa ešte k Jakubovmu
rebríku. Keď sa Jakub prebudil
zo spánku, povedal: „Ozaj, Pán
je na tomto mieste, a ja som
o tom nevedel“. Prečo je pre nás
taká dôležitá mariánska úcta?
Preto, lebo Mária nám ukazuje
na Krista, pripomína nám jeho
milujúcu prítomnosť v našom
živote podobne ako udalosť
s rebríkom pripomenula Božiu
blízkosť Jakubovi. Svätý Otec Benedikt XVI. hovorí, že Mária pre
neho osobne znamená „výraz
Božej blízkosti“ a tiež, že „Mária,
to sú otvorené dvere k Bohu“.

Archa, svätostánok,
vrch, chrám, brána, ker
To sú ďalšie predobrazy Panny
Márie. „Buď pozdravený,
svätostánok s Božou mannou,

vysloboditeľka z rajskej kliatby“ (sloha sviatku Zvestovania
Presvätej Bohorodičke). „S archanjelom ťa pozdravujeme:
Buď požehnaná, nevesta Božia.
Právom ťa nazývame archou
a bránou, ohnivým trónom
a horou nerúbanou, horiacim
krom, čo nezhasína.“ (veršové
slohy v nedeľu, 7. hlas) „Panna,
my ťa všetci velebíme. Už Mojžiš
ťa videl ako horiaci a nezhárajúci krík, lebo plameň Božstva
nespálil tvoju útrobu, Prečistá...“
(sloha biskupom mučeníkom).
Preto napríklad na veľkej večierni sviatku Uvedenia Presvätej
Bohorodičky do chrámu počúvame čítanie z Knihy Exodus,
kde Pán prikazuje Mojžišovi
postaviť svätý príbytok, stánok
zjavenia. Text upriamuje našu
pozornosť na to, že Mária bola
uvedená do chrámu, ale je aj
predobrazom Márie, ktorá
je stánkom zjavenia, Božím
príbytkom. Ďalším čítaním
na tejto večierni je text z Prvej
knihy kráľov (8, 1 – 11), v ktorom
počúvame: „A kňazi priniesli
Pánovu archu zmluvy na jej
miesto, do príbytku chrámu,
do veľsvätyne, pod krídla
cherubov“. V tomto prípade je
Máriiným predobrazom archa
zmluvy prinesená do chrámu.
Podobne, ako bolo Božie slovo
v arche, bolo aj v živote Panny
Márie. Na veľkej večierni sviatku
Zvestovania Presvätej Bohorodičke čítame z Knihy Exodus
stať o Mojžišovi a o kríku, ktorý
nezháral.

Ďalšie predobrazy

Nemôžeme prehliadnuť ani to,
čo píšu proroci, napríklad Izaiáš:
„Hľa, panna počne a porodí syna
a dá mu meno Emanuel“ (7, 14).
Alebo Micheáš: „A ty, Betlehem,
Efrata, primalý si medzi tisícami
Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má
vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je
odpradávna, odo dní večnosti.
Preto ich vydá až do času, keď
rodička porodí...“ (5, 2 – 3).
Mohli by sme uviesť aj ďalšie
predobrazy. Napríklad Šalamúnovu matku Betsabe či matku
machabejských synov. Liturgia
vidí náznaky Panny Márie aj
v niektorých textoch žalmov
(napr. Ž 45, 10). Alebo v slovách
z Akatistu k Presvätej Bohorodičke, kde sú nádherné biblické
prirovnania.

Na záver

Ak si všimneme čítania z listov
apoštolov na svätých liturgiách na jednotlivé mariánske
sviatky (z Listu Filipanom 2,
5 – 11 alebo Hebrejom 9, 1 – 7; 2,
11 – 18), potvrdia nám, že všetky
predobrazy Presvätej Bohorodičky sú spojené s Kristom! Celá
mariánska úcta je kristocentrická. Všetky výsady Panny Márie
majú vždy za cieľ Krista, zdroj
všetkej pravdy, svätosti a nábožnosti. n
Ľubomír Petrík
snímka ikony Rebrík do raja
v Monastieri sv. Kataríny
na Sinaji: wikipedia.org

WEBOVÉ STRÁNKY

www.grkat.he.sk
Nestáva sa často, že pri prehliadaní internetových stránok nájdem takú, ktorá ma
prekvapí tak príjemne ako dnes prezentovaná webová doména Gréckokatolíckej
farnosti Humenné-mesto www.grkat.he.sk.
Vždy s veľkou radosťou prezentujem takto
vkusne upravené a aktualizované weby
miestnej Gréckokatolíckej cirkvi.
Grafika je postavená na klasickom usporiadaní odkazovej lišty v hornej časti obrazovky. Postranný panel zapĺňajú odkazy
na ďalšie webové stránky Gréckokatolíckej
cirkvi. Klasický Úvod prináša slovo, ktoré

povzbudí k ďalšiemu putovaniu po stránke.
Všetky odkazové lišty sa rozbaľujú do podsekcií, z ktorých si môžete pohodlne, jasne
a rýchlo vyberať. Obsahovo najrozsiahlejšia
je sekcia Farnosť, ktorá obsahuje až osem
ďalších podsekcií prinášajúcich súhrnné
informácie z fungovania farnosti, jej per-

sonálneho obsadenia a štruktúr cirkevných
ustanovizní fungujúcich na území farnosti.
Za zmienku stojí záložka Prvoprijimajúci
venovaná deťom, ktoré po prvýkrát pristupujú k sviatosti zmierenia a Eucharistie.
Pri návšteve stránky nezabudnite nahliadnuť do odkazov Na zamyslenie a Farský
časopis.
Chcem sa poďakovať zakladateľom,
tvorcom a prispievateľom webovej domény
za toto vydarené dielo, a zároveň ich povzbudiť k ďalšej práci pri inovácii a aktualizácii stránok, pretože pozdvihujú úroveň
informovanosti o Gréckokatolíckej cirkvi.
Mikuláš Jančuš
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Prorok Eliáš 2
Drahí bratia a sestry!
Eliáš sa obracia k Pánovi
nazývajúc ho Bohom otcov,
odvolávajúc sa na Božie prisľúbenia a dejiny
vyvolenia a zmluvy, ktoré
nerozlučne spojili Pána
s jeho ľudom. Zapojenie
Boha do dejín ľudí je také
veľké, že jeho meno je už
neoddeliteľne spojené
s praotcami a prorok vyslovuje toto sväté meno, aby si
Boh spomenul a aby sa zjavil ako verný, ale aj preto,
aby sa Izrael cítil povolaný
po mene a znova objavil
svoju vernosť. Namiesto
toho, aby použil zvyčajnú
formulu „Boh Abraháma,
Izáka a Jakuba“, použije
meno, ktoré je menej
zvyčajné: „Boh Abraháma,
Izáka a Izraela“. Nahradenie mena Jakub menom
Izrael evokuje zápas Jakuba
pri brode Jabok a zmenu
mena, na ktoré sa rozprávač explicitne odvoláva
(porov. Gn 32, 31) a o ktorej som hovoril v jednej
z nedávnych katechéz.
Prorok sa teda modlí za ľud
Severného kráľovstva.
A teraz tento ľud, ktorý, ako sa
zdá, zabudol na vlastný pôvod
a privilegovaný vzťah s Pánom,
je povolaný po mene, keď je
vyslovené Božie meno, Boha
praotcov a Boha ľudu: „Pane,
Bože, (...) Izraela, dnes ukáž, že
ty si Boh v Izraeli.“
Ľud, za ktorý sa Eliáš modlí,
je postavený zoči-voči pravde a prorok prosí o to, aby sa
Pánova pravda zjavila a aby on
zasiahol a obrátil Izrael, a odvrátil ho od klamstva modloslužby a priviedol ho tak k spáse.
Žiada o to, aby ľud konečne
vedel a v plnosti spoznal, kto
je skutočne jeho Boh a aby sa
definitívne rozhodol nasledovať
iba jeho. Pretože iba tak je Boh
uznaný taký, aký je: absolútny
a transcendentný, bez akejkoľvek možnosti porovnávať ho
s inými bohmi, čo by v podstate

negovalo jeho absolútnosť
a relativizovalo ho. Toto je viera,
ktorá z Izraela robí Boží ľud: je
to viera vyznávaná v tom veľmi
známom texte modlitby Shema´ Izrael: „Počuj, Izrael, Pán je
náš Boh, Pán jediný! A ty budeš
milovať Pána, svojho Boha,
celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou“
(Dt 6, 4 – 5). Na Božiu absolútnosť musí veriaci odpovedať
absolútnou láskou, úplnou,
ktorá zahŕňa celý jeho život,
jeho sily, jeho srdce. A práve pre
srdce svojho ľudu prorok svojou
modlitbou žiada obrátenie:
„nech sa tento ľud dozvie, že
ty si Pán, Boh, a že ty si obrátil
ich srdce späť“ (1Kr 18, 37). Eliáš
svojou modlitbou žiada Boha
o to, po čom sám Boh túži, teda
zjaviť sa v celom svojom milosrdenstve, verný svojej vlastnej

podstate ako Pán života, ktorý
odpúšťa, obracia a pretvára.
A presne toto sa stane: „Vtom
spadol Pánov oheň a strávil obetu, drevo, kamene, zem a zlízal
aj vodu, ktorá bola v jarčeku.
Keď to všetok ľud videl, padol
na tvár a hovoril: ,Pán je Boh!
Pán je Boh!‘“ (1Kr 18, 38 – 39).
Oheň, tento element súčasne
potrebný i strašný, spojený
s Božími zjaveniami – napríklad
horiaci ker a zjavenie Boha
na Sinaji – teraz slúži na to,
aby ukázal lásku Boha, ktorý
odpovedá na modlitbu a zjavuje
sa svojmu ľudu. Baal, nemý
a bezmocný boh, neodpovedal
na vzývanie jeho prorokov. Pán
naopak odpovedá, a to jednoznačným spôsobom, nielen
tým, že strávi obetu, ale aj vodu,
ktorá bola vyliata okolo oltára.
Izrael už viac nemôže mať po-

chybnosti. Božie milosrdenstvo
vyšlo v ústrety jeho slabostiam,
jeho pochybnostiam a malovernosti. Teraz je Baal, márna
modla, porazený a ľud,
ktorý sa zdal stratený,
znova našiel cestu pravdy,
ako aj seba samého.
Drahí bratia a sestry, čo
nám hovorí tento príbeh
z dejín? Aká je jeho aktuálnosť? Predovšetkým je
to otázka prvého prikázania: klaňanie sa jedinému
Bohu. Tam, kde sa stratí
Boh, človek upadne do otroctva rôznych modloslužieb, ako ukázali v našich
časoch mnohé totalitné
režimy a rôzne formy
nihilizmu, ktoré robia
človeka závislého od modiel a modloslužby. Toto
ho zotročuje. Po druhé,
primárny cieľ modlitby je
obrátenie: je to Boží oheň,
ktorý pretvára naše srdce
a robí nás schopnými
vidieť Boha, a tak žiť podľa
Boha a žiť pre blížneho.
A nakoniec po tretie,
cirkevní otcovia nám
hovoria, že tento príbeh
je prorockým. Je predobrazom Krista. Je krokom
na ceste ku Kristovi.
A hovoria nám tiež, že tu
vidíme skutočný Boží oheň: lásku, ktorá vedie Pána až na kríž,
až k úplnému darovaniu seba
samého. Skutočné klaňanie sa
Bohu, skutočná adorácia teda
znamená darovanie seba samého Bohu a ľuďom. Skutočná
bohoslužba spočíva v láske.
Klaňanie sa Bohu neničí, ale obnovuje a pretvára človeka. Áno,
Boží oheň, oheň lásky spaľuje,
pretvára, očisťuje, ale presne
tým zároveň neničí, ale vytvára
pravdu nášho bytia, pretvára
naše srdce. A tak skutočne
oživení milosťou ohňa Svätého
Ducha a Božej lásky adorujeme
Boha v Duchu a pravde. n
TKKBS
preložil Ľubomír Rebek
upravil Juraj Gradoš
(dokončenie z minulého čísle)
snímka: deviantart.com
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Sviečka za nenarodené deti
Každoročne uskutočňovaný projekt Sviečka za nenarodené deti pochádza z dielne občianskeho združenia Fórum života. Hlavným cieľom Fóra života je ochrana ľudského života
od počatia po prirodzenú smrť a podpora rodiny ako optimálneho miesta vzniku a rozvoja
ľudského života.
miesto medzi ostatnými. MoAko sa možno zapojiť? Pamätníky
O projekte
mentálne vieme o 18 pamätníHlavnou myšlienkou projektu
Sviečku za nenarodené deti orga- nenarodených

Sviečka za nenarodené deti
je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so
spomienkou na nenarodené
deti, z ktorých väčšina zomrela
v dôsledku umelého potratu. Zo
štatistických údajov Inštitútu
informatiky a štatistiky (Infostat) vyplýva, že za rok 2010
zomrelo pri umelom potrate
12 582 detí, a teda by sa dalo
povedať, že každý deň zomrie
na Slovensku pri umelom
potrate približne 35 detí. Nie
je to zanedbateľné číslo, stačí
si predstaviť, že by každý deň
na Slovensku havaroval autobus
s malými deťmi. Počas projektu Sviečka za nenarodené deti
chceme v modlitbách pamätať
aj na rodičov takto zomrelých
detí i na tých, čo umelé potraty
vykonávajú alebo ich aktívne
podporujú. Zároveň na deti,
ktoré zomreli pri spontánnom
potrate, a ich rodičov.
Projekt sa uskutoční tento
rok už po deviatykrát a prebieha počas mesiaca október
s vyvrcholením 2. novembra.
Je realizovaný s podporou a požehnaním biskupov Slovenska
a s podporou najvýznamnejších
katolíckych médií – TV Lux,
Rádio Lumen, Katolícke noviny,
časopis Gréckokatolíckej cirkvi
Slovo a Duchovný pastier.
„Na oboznamovanie sa s projektom sú k dispozícii letáčiky
i plagáty. Súčasťou je aj ponuka
originálnych sviečok, ktoré
budeme v spolupráci s laikmi
a s podporou správcov farností
ponúkať v kostoloch za dobrovoľný príspevok. Výťažok
z vyzbieraných príspevkov bude
použitý na aktivity Fóra života
v oblasti ochrany života a rodiny,“ informuje Marek Michalčík,
výkonný riaditeľ Fóra života.

nizujeme s cieľom zapojiť do jej
realizácie farnosti, spoločenstvá,
rodiny i jednotlivcov na celom
Slovensku, takže pozývame i vás!
Jednou z možností je šíriť
informácie o projekte, a to
napr. so súhlasom kňaza zabezpečiť čítanie oznamu o projekte
a o možnosti získania sviečok
v chráme na svätých liturgiách
alebo vyvesiť plagát na nástenku v chráme, alebo
v inom vhodnom
priestore, umiestniť
v chráme letáčik
s Modlitbou za úctu
k životu, prípadne
povzbudiť kňaza, aby
sa prihovoril veriacim
v homílii na tému úcty
k životu.
Takisto nám môžete
pomôcť (so súhlasom
kňaza) ponúkaním
originálnej sviečky
veriacim po svätých
liturgiách za dobrovoľný príspevok.
Ďalšou alternatívou je uskutočniť
v spolupráci s kňazom
modlitebné stretnutie na vhodnom
mieste (klinika, kde
sa vykonávajú umelé
potraty, pomník nenarodených, cintorín,
kaplnka, kríž, chrám)
a počas stretnutia sa
pomodliť Modlitbu
za úctu k životu, prípadne inú modlitbu.
Spomienku
na zomrelé a usmrtené nenarodené deti
možno vyjadriť aj 2.
novembra umiestnením horiacich sviečok
do okien našich
domovov.

K spomienke za nenarodené
deti patria aj pamätníky nenarodených z rôznych slovenských
miest a dedín. Sú jedinou
viditeľnou pripomienkou detí,
ktoré zomreli pred narodením.
Zviditeľnením ich hrobov – aj
keď iba symbolických – sa tieto
deti stávajú akoby skutočnejšími, a tak aspoň po smrti zaujmú
svoje oprávnené rovnocenné

FZ Plagat A5 SvieckaFINAL.indd 2

koch a aj tento rok vyzývame
priateľov a sympatizantov, aby
nám dali vedieť, ak je v ich okolí
nejaký pamätník.
Viac informácií o Sviečke
za nenarodené deti je k dispozícii na stránke www.forumzivota.sk. n
Andrea Žiaková,
Fórum života

9/30/11 1:42:46 PM

14 | rozhovor

slovo 22 | 2011

Chodiaca
encyklopédia
Redemptoristi si v tomto roku pripomínajú viaceré výročia.
Uplynulo 10 rokov od blahorečenia protoigumena Metoda
Dominika Trčku CSsR, 65 rokov od založenia Michalovskej
viceprovincie, 80 rokov od posviacky kláštora v Michalovciach, 90 rokov od príchodu redemptoristov do Stropkova
a 100 rokov od narodenia prvého slovenského gréckokatolíckeho redemptoristu otca Jána Mastiliaka CSsR z Nižného
Hrabovca. Práve na otázky o ňom a jeho živote odpovedal
historik Atanáz Daniel Mandzák CSsR.

Otec Atanáz, v tomto roku
si pripomíname 100 rokov
od narodenia otca Jána Mastiliaka. Ako by ste ho charakterizovali ako človeka?
Otca Mastiliaka som osobne nepoznal, nikdy som ho nestretol.
Jeho známi, príbuzní, spolubratia a spoluväzni, ktorí ho poznali dlhé roky alebo sa s ním stretli
iba raz v živote, svorne obdivujú
jeho pokoru a zbožnosť. Spomínajú na neho ako na „chodiacu
encyklopédiu“, stelesnenú
dobrotu a svätosť. Aj keď sa
prihlásili zdravotné ťažkosti,
a tie ho prakticky prenasledovali po celý život, všetko znášal
hrdinsky a trpezlivo, snažil sa
nikdy sa nesťažovať. Do roku
1950 nebol na Slovensku príliš
známy. Nevybudoval chrám ani
kláštor, nebol ľudový misionár,
nepatril medzi významných
spisovateľov, nestál pri zrode
veľkého diela. Žil ako obyčajný
rehoľný kňaz, ktorý bohoslovcom v seminári prednášal filozofiu a predmety kresťanského
Východu. Úlohu profesora,
ktorú mu zverili predstavení, sa
snažil plniť, ako najlepšie vedel,
s horlivosťou a sebe vlastnou
pedantnosťou. Takým bol ako
rádový člen kongregácie aj ako
predstavený, aj neskôr vo väzení

a za života v Prešove. Keď prišiel spovedať do katedrálneho
chrámu, za niekoľko minút sa
vytvoril dlhý rad penitentov,
ktorí chceli sviatosť zmierenia
prijať u neho. Zvyčajne však
ľudia chodili za ním priamo
do bytu, kde im slúžil sviatosťami či duchovným vedením. Je
tiež o ňom známe, že sa modlil
za pád komunistického režimu
a v tejto intencii ponúkol Bohu
aj svoj život. Denne sa počas
svätej liturgie modlil za komunistických pohlavárov, za ich
obrátenie, zvlášť za Gustáva
Husáka.
Čím prispel otec Ján do duchovnej pokladnice otcov
redemptoristov?
Otec Ivan, ako ho mnohí volali,
sa hlásil k ideálom slovanstva,
pre ktoré zapaľoval aj iných
ľudí, vrátane spolubratov. Už
v osobe bl. Metoda Dominika
Trčku sa ukázalo, že redemptoristi nie sú iba teoretikmi
na poli unionizmu, ale otec
Mastiliak ako veľmi vzdelaný
človek sa snažil tomuto praktickému apoštolátu dať aj vedeckú
a teologickú bázu.
Čo z jeho životopisu by ste
najviac vyzdvihli?

V jeho živote bolo niekoľko
zlomových udalostí, ktoré
ovplyvnili jeho život. Mňa
zvlášť oslovila udalosť, ktorá
sa stala v čase, keď študoval
na Gregoriánskej univerzite
v Ríme. Dokončil licenciát
z dogmatiky a mal už takmer
hotový rukopis doktorandskej
práce. Doktorát už neobhájil,
pretože sa podujal ošetrovať
jedného spolubrata v kláštore vo Frosignone, kde sa mu
vrátila tuberkulóza. Predstavení
rozhodli, aby sa kvôli vojnovým
pomerom liečil na Slovensku.
Na obhajobu druhého doktorátu sa už do Ríma nedostal. Táto
situácia však ukazuje, že opäť
raz preukázal lásku k blížnemu,
záujem o druhého človeka, ktorý povýšil aj nad svoj prospech
a osobné záujmy.
Pre starších čitateľov Slova
je istotne známy ako jeden
z odsúdených v politickom
procese s predstaviteľmi reholí v 50. rokoch 20. storočia.
Prečo sa štátna moc sústredila práve na neho?
Do procesu s predstaviteľmi
reholí sa hodil preto, že bol rehoľník a zároveň gréckokatolík.
V jeho osobe tvorcovia monsterprocesu mohli „dokázať“

protištátnu činnosť kláštorov,
ktoré sa proti ľudovodemokratickému režimu boli ochotné
spojiť nielen s Vatikánom či
západnými kapitalistami, ale
aj s banderovcami. Bolo to,
samozrejme, vykonštruované
a nepravdivé obvinenie. Taktiež
nesmieme zabudnúť na fakt,
že bola v plnom prúde príprava
akcií K a P, teda likvidácia kláštorov a Gréckokatolíckej cirkvi,
a otec Mastiliak bol gréckokatolícky rehoľník. Prokurátor
pre neho pôvodne navrhoval
trest smrti. Štátny súd v Prahe
mu napokon 5. apríla 1950
vymeral „iba“ doživotný trest,
ako jedinému z desiatich
súdených rehoľníkov. Z väzenia
bol po amnestii podmienečne
prepustený 10. mája 1965, teda
po 15 rokoch a takmer dvoch
mesiacoch pobytu v komunistických žalároch.
Spomínate si na jeho konkrétne skutky, ktoré prispeli
k záchrane a prehĺbeniu
života našej cirkvi?
V roku 1968 sa zapojil do obnovy Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá 18 rokov nemohla oficiálne
existovať, keďže komunistický
režim ju násilím pripojil v roku
1950 k Pravoslávnej cirkvi. Otec
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Mastiliak písal listy na štátne
úrady i jednotlivým funkcionárom, kde sa zasadzoval za práva
Gréckokatolíckej cirkvi. V tejto
súvislosti písal aj Gustávovi Husákovi, s ktorým strávil takmer
štyri mesiace v spoločnej cele
v leopoldovskom väzení.
O otcovi Jánovi je známe, že
bol naozaj vzdelaným človekom. Ako a kde využil toto
svoje vzdelanie?
Do roku 1950 prednášal v seminári redemptoristov v Obořišti
pri Dobříši. Po prepustení z väzenia venoval svoje sily formácii
novej generácie kresťanov.
Ako odborník na východnú
teológiu sa zapojil do obnovy
gréckokatolíckeho seminára,
ale keď bolo štúdium štátnymi
orgánmi zakázané, študentov
formoval tajne vo svojom byte
v Prešove. Vďaka nemu sa stali
kňazmi asi 14 rímskokatolícki
a 8 gréckokatolícki redemptoristi a niekoľko eparchiálnych
kňazov. Otec Ivan rýchlo zistil,
že študenti nemajú potrebný
materiál na to, aby sa mohli
dobre pripraviť na skúšky. Ako
sám tvrdil, už nemohol písať
vlastné knihy, lebo na to nemal
podmienky. Ale keďže ovládal
asi 14 jazykov, mohol cieľavedome prekladať knihy známych
filozofov a teológov a takto
ponúkať materiál na štúdium.
Jeho literárna činnosť bola bohatá, veď publikoval ešte pred
rokom 1950. Už vtedy používal
pseudonym Ivan Marianov, ku
ktorému sa po roku 1968, keď
nemohol publikovať pod vlastným menom, hlavne ako autor
mnohých prekladov (určite
viac ako 100) veľmi rád vrátil.
Jeho činnosť sledovala aj Štátna
bezpečnosť, ktorá spôsobovala
nepríjemnosti nielen jemu, ale
aj ľuďom, ktorí ho navštevovali. On bol síce v tejto situácii
opatrný, ale nemal strach. Veď
pracoval a namáhal sa pre Božie
veci.
Otec Ján zomrel v pokore,
tak ako aj žil. Kde si dnes
môžu naši veriaci uctiť jeho
pamiatku?

Od 22. septembra 1989 sú jeho
telesné ostatky uložené na verejnom cintoríne v Michalovciach. V rámci pripravovaného
procesu blahorečenia však bude
jeho telo pravdepodobne prenesené na iné miesto.
Často počuť hlasy volajúce
po jeho blahorečení. Ako vnímate túto túžbu veriacich?
Je to otázka, ktorú v súvislosti
s otcom Ivanom dostávam
často. Som presvedčený, že
ak jeho život a dielo oslovuje
veriacich v Ježiša Krista dodnes,
mali by o tom vydať konkrétne
písomné svedectvo. Na tomto
základe potom možno urobiť
aj právne kroky smerom
k beatifikačnému a neskôr aj
kanonizačnému
procesu. Zatiaľ
je dôležité
dôkladnejšie
spoznávať jeho
osobu a dielo. Dôležitým krokom v tejto oblasti bolo vydanie
troch publikácií:

Agent a špión Vatikánu (2008),
Dokumenty k procesu Augustin A. Machalka a spol. (2009)
a Známy neznámy (2009). Stále
prebieha zbieranie archívneho
materiálu a svedectiev, aby
proces blahorečenia mohol byť
v krátkom čase začatý.
Ktorý z výrokov otca Jána
by ste adresovali dnešným
kresťanom?
Na margo štúdia jednému
zo svojich tajných študentov
povedal: „Nečítajte dobré knihy.
Iba výborné! V živote je málo
času na dobré knihy“. Pri lúčení
takmer vždy dával požehnanie.
Ako mariánsky ctiteľ všetkým
odporúčal, aby sa držali
Božej Matky, ktorá im
určite svojím príhovorom pomôže.
za rozhovor
ďakuje
Juraj Gradoš

predsa
Marcel Horský
Hľa, ja znova som sa búril,
preto tieto štyri múry,
to, že som teraz v okovách.
Proti Pánovi samému.
Ako sa ťažko láme múr,
ktorý vzťah s ním pochoval.
Pane, k sebe ma pozvi hneď,
sľúbil si, že ma pozdvihneš,
a nedáš mi celkom spadnúť.
Vravíš ku mne slovo spásy:
Hasnúci knôt nedohasím,
nebude viac srdce chladnúť.
A trstinu nalomenú
nedolomím, tá má cenu,
nechcem stratiť ovcu žiadnu.
Deväťdesiatdeväť zo sta
nechal si tak, môžem povstať,
uzdraví sa vo mne duša.
Zatváral som hlúpo dvere
pred pomocou mojej viere.
Chcem to, Pane, znova skúšať.
S tebou.
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Zastavenia nad
rodinou 4
Rozpočet

Jedno príslovie hovorí, že
nežijeme preto, aby sme jedli,
ale jeme preto, aby sme žili.
V rovnakom zmysle ide o peniaze. Nežijeme preto, aby sme
zarábali peniaze, ale zarábame
peniaze preto, aby sme žili.
Úzku väzbu k peniazom má
nakupovanie, kde platí rovnaké
príslovie. Okrem toho majú
byť peniaze vo vzťahu predovšetkým medzi manželmi aj
ostatnými príslušníkmi rodiny
iba prostriedkom, nie cieľom.
Peniaze môžeme prirovnať
k ohňu, o ktorom sa hovorí, že
je dobrý sluha, ale zlý pán. Ak
budeme vo svojich rodinách my

vládnuť peniazom (či už v halieroch, alebo miliónoch), bude
mám stokrát lepšie vo vzťahoch,
ako keď peniaze budú vládnuť
nám.
Mnoho ľudí urobila práve
neschopnosť dobre hospodáriť
s peniazmi nešťastnými. Tá sa
odvíja nielen od výchovy oboch
mladých manželov v pôvodných rodinách, ale veľmi často
od povahových rysov každého
jednotlivca. Ak mladé dievča
doma dostalo, na čo si ukázalo,
a rodičia ochotne plnili funkciu
čarovného deduška, zadrela sa
jej táto prax pod kožu tak hlboko, že materiálne obmedzovanie sa v manželstve berie buď

ako neschopnosť svojho muža
priniesť domov viac finančných
prostriedkov, alebo so zaľúbením spomína na „slobodné“
časy a manželskú inštitúciu
začína chápať ako bremeno.
Je nevrlá, podráždená a to je
dôvod na hádky. Z rovnakého
prameňa však pochádzajú nezhody aj zo strany jej manžela,
ktorému mamička kupovala,
na čo si ukázal, čo si jeho žena,
vzhľadom na zárobok oboch,
už dnes nemôže dovoliť.
Zabúda sa na to, že keď
človek vstúpi do manželstva,
jeho práva klesnú na polovicu
a jeho povinnosti sa zdvojnásobia. Kto toto nepochopí ešte

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.
Tohtoroční odberatelia Slova dostanú nástenný kalendár na rok 2012 s dvojčíslom 24/25
do 20. novembra 2011.

pred manželstvom, po svadbe
mu nepomôže ani akademicky
otitulovaný manželský poradca.
V jednom zo zamyslení bola
reč o alkoholikoch a gambleroch, teda o dvoch skupinách
jedincov, ktorí dokážu rodinu
finančne zruinovať. Ak neberiem do úvahy ich vplyv na domáci rozpočet, stále zostáva
veľká množina bežných rodín,
ktoré sa stretávajú s nedostatkom financií. Napriek tomu, že
neexistuje univerzálne platný
návod, ako s peniazmi hospodáriť, možno dať niekoľko rád,
ktoré pomôžu aspoň zmierniť
vplyv finančných problémov
na rodinu.
• Neporovnávajte svoj domáci
štandard s tými, ktorí ho majú
vyšší, a pozrite sa, že aj iní ľudia
dokážu byť šťastní a spokojní
v menej moderne vybavenej
domácnosti bez super-extra-hyper-multimoderného zariadenia. Buďte trpezliví, nechcite
mať všetko hneď a nesúťažte
s kamarátmi o čo najvyšší život-
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ný štandard.
• Varujte sa, ak je to len
trocha možné, pôžičiek! Sú síce
lákavé, ale ak za nimi nejdú vysoké úroky, určite majú v pätách
exekútora.
• Bude to znieť trocha paradoxne, ale nekupujte z dôvodu
šetrnosti tie najlacnejšie veci.
Hovorí sa totiž, že lacná vec
je dvakrát platená. A právom.
Buď sa čoskoro pokazí a musíte ju nechať opraviť za drahé
peniaze, alebo sa čoskoro zničí
a musíte kúpiť novú. Voľte zlatý
stred.
• Rozdeľte si celú finančnú
sumu, ktorú máte, rovným dielom do štyroch obálok. Na prvý
napíšte NUTNÉ, na druhú
POTREBNÉ, na tretiu MOŽNÉ
a na poslednú UŠETRENÉ.
Nutné náklady plaťte z prvej
obálky. Ak to nebude stačiť, požičajte si z druhej obálky a tak
ďalej. Ak budete platiť len to, čo
je nutné, potrebné a možné, občas vám v tej poslednej obálke
ostane nejaká tá koruna.
Rozlišujte medzi biedou,
chudobou a bohatstvom. Biedu
má ten, kto nemá ani to, čo
potrebuje. Chudobu má ten,
kto má len to, čo potrebuje,
a bohatý je ten, kto má viac, ako
potrebuje.
Heslo znie: Žime bohato
vnútri a chudobne navonok!

Nohy na zem

Predstavme si kresbu ľudskej
postavy, ako ju kreslia malé
deti. Panáka s hlavou, trupom
a končatinami. Ak už máme
vybavenú predstavu, prikreslime si sami tri orgány, ktoré
hrajú v živote a v manželstve
veľké úlohy. Do hlavy primaľujme mozog, do hrudníka
srdce a medzi dolné končatiny
pohlavný orgán. A teraz sa nad
tou kresbou trocha zamyslime.
Človeku bol daný rozum,
ktorý umiestňujeme do hlavy,
city, ktoré vkladáme do hrudníka, a pudy, ktorých reprezentanta lokalizujeme pod brucho.
Ak stojí človek tak, ako bol
stvorený, teda nohami na zemi
a hlavou hore, má najvyššie
postavený rozum, najnižšie
pudy a city stoja uprostred.
Tento postoj by mal byť charakteristický pre zodpovedného
a zrelého jedinca, ktorý svoje
správanie podriaďuje predovšetkým rozumu, pravidelne sa
radí s citom a dopĺňa svoj život
o fungujúce pudy.
Stretol som sa s názorom,
že takáto hierarchia je zlá.
Predovšetkým v tom zmysle,
že by sme sa mali podriaďovať
najprv citom a rozum mať len
ako poradcu. Veď predsa láska
je tou najväčšou, základnou
a nevyhnutnou veličinou!
Súhlasím, ak pôjde o čistokrvnú

lásku. Tú si ale drvivá väčšina
ľudí pletie s falošnými citmi
a pocitmi. A čo je falošné, je
zradné. Uvediem k tomu jeden
príklad zo svojej praxe.
Slúžil som roky na všeobecnej lekárskej pohotovosti. Raz
popoludní mi priviedla do ordinácie mladá mamička svojho
štvorročného synčeka s reznou
ranou na palci pravej ruky.
Krvi veľa, ale inak nič vážne.
Chlapec sa porezal na žiletke,
ktorou sa holil v kúpeľni jeho
dedo. Chlapec chcel od dedka
mydlovú holiacu štetku, aby
sa ňou tiež namydlil. Tú mu
dedo ochotne požičal. Keď
však chcel holiaci nástroj so
žiletkou, dal mu dedo namiesto
toho papierovú pohľadnicu,
aby si mydlo na tvári „oholil“
ňou. Chlapec protestoval, chcel
holiace náradie a plakal. Keď
dedo odišiel z kúpeľne, matka
onú holiacu pomôcku dieťaťu
požičala. Na moju otázku, prečo
tak nezodpovedne konala, povedala: „Moje materinské srdce
mu nič nevie odoprieť ...“
Nikto určite nepochybuje
o tom, že dedo mal svojho vnuka rád. Ibaže jeho rozum bol
o niečo vyššie ako srdce, a preto
konal, ako konal. Mamičke však
medzi hlavou a hrudníkom
„preskočilo“. Nie láska, ale pocity sa dostali na miesto rozumu,
a tiekla krv.
Takýchto situácií v rôznych

smeroch nie je málo. Riešil som
prípad neplodnej ženy, ktorú jej
matka donútila násilím k dvom
umelým potratom, pretože
sa jej raz nepáčil otec dieťaťa,
druhýkrát vzdialenosť, kam
by sa jej dcéra mala po pôrode
s budúcim mužom odsťahovať. Keď som o tom s matkou
hovoril, presvedčivo mi tvrdila,
že to robila z lásky k nerozumnej dcére, pretože nechcela,
aby si mladé dievča pokazilo
život. Hľa, zase zvíťazila láska.
Toto „víťazstvo“ stálo dva ľudské
životy a trvalú neplodnosť,
ktorá zabránila priviesť na svet
ďalšie deti.
Neviem, ako vo vašich
krajoch, ale tu u nás stretávam
veľmi často jedincov, ktorým
to medzi hlavou a hrudníkom
„preskočilo“. Bohužiaľ si tejto
výmeny nie sú vedomí, stále sa
odvolávajú na lásku a že by robili niečo zle, to si ani nepripúšťajú. Veď oni predsa milujú!
Najčastejšie však stretávam
tých, ktorí žijú hore nohami
a chodia po hlave. O ich živote
rozhodujú predovšetkým pudy.
Egoizmus nazývajú láskou a rozum majú kdesi pri chodníku.
Heslo znie: Po krajine choďme nohami! n
Max Kašparů
ilustračná snímka:
flagpedia.net

varovanie

Odvaha milovať

J

ozefína mi napísala: „Páčia sa mi témy
v rubrike Varovanie, ale najviac ma zaujíma červená nitka... A preto by som chcela poprosiť, aby sa v nej písalo aj o tzv.
z očí, o tom, ako sa odrába (porobenie),
o tom, že podstatou týchto vecí je vidieť
v blížnom nepriateľa a nie Ježiša Krista.
O tom, či môžem niekomu ublížiť tým, že
sa na neho pozriem s láskou, i o tom, že
keď sa niekto nepozerá s láskou na mňa,
neublíži mne, ale hlavne sebe, lebo v ňom
nie je Božia láska. O tom, ako sa toto
modlárstvo a hriech dedia z pokolenia
na pokolenie.“

Je to veľmi pekný postreh mladej ženy,
mamičky dvoch detí. A ak by som mal
doplniť jej slová, tak asi takto: Netrápi ma,
či mi niekto chce porobiť, alebo nie. Ak
som v stave posväcujúcej milosti, potom
sa nemusím ničoho báť. Ba naopak, zlé
sily sa boja ľudí, ktorých srdcia sú očistené
svätou spoveďou a pery pomazané krvou
Baránka – svätým prijímaním.
Aj ja si myslím, že je veľmi rozšírená
tendencia vidieť v človeku nepriateľa.
Škoda, že sa človek viac nebojí hriechu
ako ľudí. Sme stvorení z lásky a pre lásku.
A tam, kde je strach, niet lásky. Ale platí

aj opak – láska vyháňa strach zo srdca človeka. Preto odhoďme strach a rozhodnime
sa viac milovať. Satan sa bojí lásky.
Súhlasím s Jožkou, že „nemôžem niekomu ublížiť tým, že sa naňho pozriem
s láskou“. Ženy sa nakláňajú nad bábätkom v kočiariku, vidia, že je nádherné,
no majú strach to povedať a vzdať Pánu
Bohu chválu. A preto musia poverčivo
spľúvať a hovoriť, „aké je škaredé“. A tak sa
to naoko neškodné pohanstvo odovzdáva
z pokolenia na pokolenie.
Marek Badida
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Animaškola 6

Stretká podľa vekovej
kategórie
Vek 6 – 10

Praktická metodika
Téma: Stvoriteľ neba
i zeme, sveta viditeľného
i neviditeľného
Cieľ: Priblížiť deťom, čo
všetko stvoril Boh. Uvedomiť si,
že všetko, čo nám dal, je dobré
a je to prejav jeho lásky k nám,
preto si ním stvorené veci
zaslúžia úctu.
Pomôcky: svieca, zápalky,
plastelína, šatka na zaviazanie
očí, pesnička Dobrý nápad
(Desmod)
Priebeh:
Úvodná modlitba
Pieseň: Kto stvoril?
Uvedenie do témy
Boh je dobrý, starostlivý, má
nás rád. Jeho láska k nám sa
prejavuje aj tým, že nám dáva
veci potrebné na život. V prvom
rade stvoril tento krásny svet.
Stretnutie pokračuje v úplnej
tme. Po chvíli sa zapáli svieca.
V takomto prostredí sa
prerozpráva príbeh o stvorení
sveta (Gn 1).
Pri každom dni sa opakovala
tá istá veta: „A Boh videl, že je
to dobré“. Nič z toho, čo stvoril,
nie je zbytočnosťou, preto si
všetky stvorené veci zaslúžia
našu úctu, nie pohŕdanie.
Ak hovoríme, že Boh stvoril
svet za 6 dní, to neznamená,

že 1 deň = 24 hod. Toto
obrazné slovo nám objasňuje,
že stvorením sveta sa začína
a plynie Boží čas, ale tiež, že
rôzne stvorenia navzájom
súvisia. Biblia nehovorí o tom,
ako vznikol vesmír, ale kto ho
stvoril. Izraelský národ vyznáva
chválospevom svoju vieru
v Boha, ktorý bol predovšetkým
počiatkom a ktorý zostáva
svojmu stvoreniu verný až
do jeho konca.
„Lebo z veľkosti a krásy sa
úsudkom poznáva ich Stvoriteľ“
(Múd 13, 5) – porovnanie, ak
je nejaká budova veľkolepá,
hovorí, svedčí o šikovnosti jej
architekta.
Diskusia
Pieseň: Dobrý nápad
(Desmod)
Snažíme sa s deťmi rozprúdiť
diskusiu aj pomocou otázok:
O čom sa v pesničke spieva? Čo
stvoril ako vrchol sveta? Prečo
práve človeka?
Vysvetlíme si vetu„Na
kolenách ma opúšťa pýcha“.
Čo vás na pesničke zaujalo?
Vyzveme deti, aby v piesni
objavili aj jednu mylnú
informáciu (psina – Syna), ak
treba, pieseň pustíme ešte raz.
Dynamika
Modelovanie z plastelíny –
rôzne zvieratá, ľudí (vlastne
všetko, čo sa nachádza na zemi,
ale i v nebi).
Vyhodnotenie aktivity: kto

chce, ukáže, čo vymodeloval,
a porozpráva, čo vie, čo si
pamätá napr. o zvieratku, ktoré
vymodeloval, alebo o hviezde,
vrchu a pod.
Hra
Slepá baba
Dobrovoľníkovi sa zaviažu
oči a jeho úlohou je niekoho
chytiť a identifikovať ho, najprv
sú jeho spoluhráči úplne ticho,
neskôr mu o sebe dávajú vedieť
napr. tlieskaním, lúskaním,
štípancami a pod.
Poukázať na to, že deti sú
pri nás, aj keď ich nevidíme,
príp. môžu nám dávať rôzne
znamenia (lúskať, tlieskať),
tak ako aj anjeli (Boh) dávajú
znamenia.
Príbeh
Pútnici
Kedysi dávno putovali
svetom dvaja anjeli. Jeden
z nich bol starší a učil toho
druhého, mladšieho. Ako tak
putovali, zvečerilo sa, a preto
zašli k jednému domu požiadať
o nocľah. Bývali tam veľmi
bohatí ľudia a pozvali ich dnu.
Anjelom (vyzerali ako ľudia,
nevedeli, že sú anjeli) ustlali
v stajni. Keď ležali, všimli si
na strope malú trhlinu. Ráno si
mladší anjel všimol, že štrbinu
starší anjel cez noc opravil.
Ráno sa pobrali preč a putovali
svetom ďalej. Večer sa odohral
podobný scenár, ale s tým
rozdielom, že zaklopali na dvere

chudobných ľudí. Títo ľudia
ich pohostili, uložili do svojich
postelí a sami išli spať do stajne.
Týmto gestom si chceli uctiť
hostí. Ráno, keď anjeli vstali,
našli hostiteľov plakať nad
svojou jedinou kravou, ktorá
zdochla. Mladému anjelovi
to už nedalo a začal vyčítať
staršiemu: „Ako to, že bohatým
si opravil ešte aj strop,
a chudobným si dovolil, aby im
zomrel ich jediný majetok?“
Starší anjel sa len pousmial
a povedal: „Nič nie je také,
ako sa na prvý pohľad zdá.“
Bohatí mali v strope peniaze,
ktoré ukradli, a po oprave ich
už nenašli. A k chudobným si
prišiel v noci anjel smrti po pani
domu, ale dohodol som sa
s ním, aby si vzal len tú kravu.
Dialóg
Snažíme sa s deťmi rozprúdiť
rozhovor o príbehu a o anjeloch
v našom živote: Urobil starší
anjel dobre alebo zle? Veríte
tomu, že každý z nás má
strážneho anjela? Modlíte sa,
rozprávate sa s ním? Uvedomili
ste si niekedy jeho prítomnosť,
resp. jeho zásah do svojho
života?
Záverečná modlitba
Pieseň: Kto je Pánom
džungle? n
Ivana Potočňáková
snímky zo stretnutia
prvoprijímajúcich detí
v Ľutine v roku 2011
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Svedectvo herca 4
A

čo ma privádza k vám?
Prečo som tu? Aby som
vás pozval bojovať. Musíte byť ľuďmi, ktorí sú vedení
svojou vierou. Chcem, aby ste
mali odvahu vstúpiť do pohanského sveta. Bez hanby vyznať
svoju vieru pred celou verejnosťou. Boh nevolá len mňa,
Jima, ale nás všetkých, aby sme
robili veľké veci. Ako často mu
neodpovedáme! Myslíme si, že
je to mentálna chyba. Toto je
čas pre našu generáciu, aby prijala pozvanie. Pozvanie Boha,
ktorý nás povzbudzuje, aby sme
sa mu úplne odovzdali. Najprv
však musíme byť zodpovední,
musíme sa modliť, postiť, ísť
na svätú spoveď, modliť sa ruženec, stále chodiť na svätú omšu.
Žijeme v kultúre zomierajúcich.
Ľudia sa poddávajú svojim
túžbam, sú zamotaní v hriechu.
A tam v tichu našich sŕdc nás
volá Žena k svojmu Synovi. On
je tu pre nás. Vo sviatosti, vo
Svätom písme. Ako často ho
ignorujeme!
Svätý Maximilián Kolbe povedal: „Bezohľadnosť je najväčším
hriechom dvadsiateho storočia.“
Drahí moji priatelia, platí to
aj pre dvadsiate prvé storočie. Musíme vyriešiť nepokoj,
odstrániť toleranciu zla. Len
viera a vernosť Cirkvi nás môžu
zachrániť a spasiť. Vyžaduje to
však mužov a ženy – bojovní-

kov, ktorí sú pripravení riskovať
svoje dobré meno, svoje životy,
ktorí chcú všetko obetovať.
Aby sa postavili za pravdu. Tak
ako povedal Svätý Otec v Ríme
v skupine mladých: „Oddeľte sa
od tej skorumpovanej generácie. Buďte svätí.
Použite dary, ktoré
vám dal Boh, aby
ste slúžili jemu a nie
sebe. Môžete dosiahnuť len tie vrcholy,
ktoré pre vás určil
on. Ale len vtedy, ak
sa poddáte jeho vôli“.
Panna Mária povedala jednému z mystikov: „Ak skutočne
budeš nasledovať
môjho Syna, Standle,
budem ťa sprevádzať
celý život v mojej
krajine i v celom
svete.“ A Svätý Otec
na tému Baltimoru
v roku 1995 povedal:
„Demokracia nemôže
byť zachovaná bez morálnych
istôt v ľudskej osobe a ľudskom
spoločenstve.“ Hlavná otázka
pre demokratické spoločenstvo
je, ako žiť spoločne. Či hľadáme
odpoveď na túto otázku? Či
môžeme pre spoločenstvo vyčleniť morálne pravdy a morálne myšlienky? Každá generácia
musí vedieť, že sloboda existuje.
To však neznamená, že si môžeš

robiť, čo chceš. Znamená to, že
máš právo robiť to, čo chceš. To
je sloboda, ktorú prajem vám
všetkým. Je to oslobodenie sa
od hriechu, od vlastnej slabosti,
od otroctva. Je to sloboda, pre
ktorú zomierame. Pripomína

mi to slová, ktoré povedal Mel
Gibson pri preberaní prvého
Oskara za film Statočné srdce.
Adresovali ich svojim priateľom
a ja ich dnes hovorím vám:
„Vidím pred sebou celé vojsko
súčasníkov, krajanov. To ste vy
aj ja“.
Ak iní žijú v tyranstve, tak vy
ste tu preto, aby ste bojovali ako
slobodní ľudia. Ste slobodní

ľudia! Či by ste bez slobody
bojovali? Bojuj, a potom môžeš
zomrieť. Každý človek zomiera,
ale nie každý žije pravdu. Vy
všetci musíte bojovať za autentickú slobodu a musíte ju aj žiť.
Spolu s Pannou Máriou, ktorá
je vaším štítom, s Ježišom, ktorý
je vaším mečom. V boji za Boha
sa pridajte k sv. Michalovi a ku
všetkým anjelom. Vyžeňte

zlého tam, kam patrí! Nech Boh
a jeho drahá Matka osvecujú
celú vašu cestu životom. Nech
vás Boh žehná! n
Jim Caviezel
(Svedectvo odznelo
na Festivale mladých
v Medžugorí v roku 2008.)
(dokončenie z minulých čísel)
snímka z filmu Príbeh Soraye M.

slovo o biblii

S palicou v ruke

P

alica (berla) bola v biblických dobách
znakom dôstojnosti alebo úradu muža.
Bola bohato vyrezávaná. Slúžila ako opora
pri chôdzi a cestovaní pútnikov, pastierov,
starých ľudí a vážených mužov. Používala
sa na mnohé praktické účely, napríklad pri
mlátení alebo ako nástroj na vymeriavanie.
Palicou boli ozbrojení bojovníci (vojaci), dozorcovia nad otrokmi a vládcovia.
V Izraeli sa ňou aj trestalo, počet rán však
nesmel presahovať 40 (porov. Dt 25, 3).
V pohanskom kulte rozšírenom aj na úze-

mí Palestíny používali palicu na veštenie.
„Môj ľud sa svojho dreva spytuje a učí ho
jeho palica, lebo ich zaviedol smilný duch
a smilne sa odvrátili od Boha,“ popisoval
tento hriech prorok Ozeáš (4, 12).
Východný pastier mal dve palice. O slabšiu sa opieral, zháňal ňou ovce a vyťahoval
ich z rokliny. Tou druhou v podobe kyja
bránil ovce proti šelmám. Výraz „pod
pastierskou palicou“ vychádzal zo zvyku
počítať ovce palicou a oddeľovať každú
desiatu Bohu (porov. Lv 27, 32).

„Túto palicu si však zober do ruky, ňou
budeš robiť zázraky!“ (Ex 4, 17) spomína
Starý zákon na viacerých miestach Božiu
palicu.
Vo Svätom písme palica symbolizuje
Božie vedenie a ochranu, zobrazuje ľudskú
alebo Božiu autoritu a je aj znamením Božieho súdu a trestu. „Vzal som svoju palicu
Vľúdnosť a zlomil som ju; tým som zrušil
zmluvu, ktorú som uzavrel so všetkými
národmi.“ (Zach 11, 10)
Marica Kipikašová
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Cestou kríža
„F
antázia,“ povedala si
Zuzka, keď si uvedomila, že sa zamilovala
do spolužiaka. Na medicíne.
Nevedela myslieť na nikoho
iného, len na svojho Ondreja.
Poznámky kamarátok o tom, že
je bohém, si nevšímala. Príliš
ho milovala. Po promóciách im
jeho rodičia kúpili byt v centre
mesta. Vybavili prácu v blízkej
nemocnici. „Aspoň si nemusíme brať hypotéku,“ pomyslela si
s radosťou i úľavou. Pri návšteve
starých rodičov sa jej babička
opýtala:
„Zuzanka, kedy plánujete
svadbu?“
„Babi, to sa dnes nenosí.
S papierom či bez papiera... Dôležité je, aby sme si rozumeli.“
Babka pokrútila hlavou: „Bez
Božieho požehnania je naše
namáhanie márne.“
Zuzka prestala chodiť
do chrámu. Už sa ani nemodlila. Kedy by to mala stíhať? Veď
je toľko dôležitých vecí, čo treba
spraviť a zažiť... Pred Ondrejom
jej bolo trápne sa aj prežehnať.
Užívali si život plným priehrštím. Dovolenky pri mori,
večierky s novými priateľmi...
Ubehlo päť rokov.
„Som tehotná,“ poponáhľala sa oznámiť správu svojmu
priateľovi.
„No dobre,“ zamrmlal si
popod nos s takou istou ľahostajnosťou, s akou sa neskôr
podvolil sobášu. Samozrejme,
až na naliehanie rodičov. Obrad bol v evanjelickom chráme.
Zuzkini rodičia namietali. Veď
sobáš má byť u nevesty! Čo
povedia ľudia? Nakoniec sa
podvolili aj oni.
Tehotenstvo sa nevyhlo kom-

plikáciám a častým hospitalizáciám. Lekári skonštatovali,
že dieťa bude mať zdravotné
problémy. Odporúčali potrat.
Manžel bol za. Napätie narastalo. „Čo sa to s nami deje?“
rozmýšľala. „Bojujeme o naše
dieťa?“
Dievčatko sa skutočne narodilo postihnuté. Lekár potvrdil
krutú pravdu:
„Vaša dcérka bude odkázaná
na invalidný vozík.“
Zuzane sa rúcal celý svet.
Zmohla som sa len na krátke:
„Nerozumiem prečo, Bože...“
„Ja som to vedel. Nič mi nehovor!“ kričal Ondrej. „Nechcem žiť s mrzákom! Čo som
komu urobil?“
Zabuchnuté nemocničné
dvere sa zavreli aj za ich manželstvom. Ondrejov verdikt bol
nekompromisný: rozvod!
Prišli popôrodné depresie,
lieky a nechuť žiť... Nebola
schopná milovať svoje vlastné
dieťa. Zdalo sa jej, že zaživa zomiera. Myšlienka na samovraždu sa vtieravo udomácňovala
v jej mysli čoraz viac. V nestráženej chvíli užila nejaké lieky.
Sestrička ju našla v bezvedomí
ležať na dlážke, ledva ju zachránili. Na otázku lekára, prečo to
urobila, neprítomne odpovedala: „Načo takto žiť? Veď je to
nezmysel“. P neúspešnej snahe
čosi zmysluplné povedať len
pokrčil plecami a odišiel.
Do nemocničnej izby pribudla Katka. Tiež so zdravotnými problémami. Čakala piate
dieťa a zjavne trpela. Bolesť
na jej tvári sa však odrážala iba
v nestráženej chvíli. Napriek
všetkému bola pokojná a okolie
pri nej vnímalo istú radosť.

Vždy o tretej popoludní vstala,
čosi si čítala a potom sa modlila.
Zuzka jej najprv nevenovala
pozornosť. Cez slzy nebola
schopná vidieť iné ako svoje
trápenie.
„Prečo stále plačeš?“ prihovorila sa jej Katka.
„Dajte mi všetci pokoj! Nikto
ma nemá rád. Prečo sa mi narodila takáto dcérka? Nedokážem
ten kríž niesť sama!“
Z mladej mamičky kričalo
zúfalstvo.
„Nemáš pravdu. Je niekto,
kto ťa miluje a prijíma takú,
aká si. Náš Boh. Možno toto
dievčatko, tvoja Veronika, je
ukrižovaný Ježiš. Pozri sa, aká je
krásna a nevinná. Vstúp s ňou
na krížovú cestu,“ prihovorila sa
jej Katka.
Láskavosť pretrhla clonu sĺz.
Mladé ženy si začali k sebe nachádzať cestu. Katka rozprávala, ako jej lekári zakázali ďalšie
dieťa. Vraj riskuje život. „Ale ja
veľmi verím v Božie milosrdenstvo. Všetko dávam do Božích
rúk. A na ten úmysel sa modlím
každý deň Korunku k Božiemu
milosrdenstvu.“ Ukázala jej
Denník sv. Faustíny. „Hodina

Božieho milosrdenstva spočíva
v rozjímaní nad umučením
Pána Ježiša a vyprosením milosrdenstva. Medzi jeho najväčšie
dary patrí dar odpustenia,“
vysvetľovala. Na Zuzkin stolík
dala obraz Božieho milosrdenstva. „Pozeraj sa na tento obrázok a potichu si šepkaj: Ježišu,
dôverujem ti! Verím, že ti to
pomôže nájsť pokoj v duši.“
Napriek lekárskym prognózam sa Katke narodil zdravý
chlapec. Aj ona bola v poriadku.
„Oplatí sa dôverovať Ježišovi,“ poznamenala pri pohľade
na prekvapených lekárov.
Neskôr Zuzke pomohla nájsť
podnájom a zariadiť ho.
Priateľstvo z pôrodnice
pretrvalo. Dnes sa navštevujú a často sa delia s tým, čo
prežívajú. A potom to v modlitbe odovzdávajú do Ježišovho
milosrdenstva. Sú to vzácne
chvíle povzbudenia Neraz, keď
Zuzka uloží dcérku do postieľky, si pomyslí: „Nebyť Katky,
neviem, ako by sa náš príbeh
skončil. Vďaka ti, Ježišu, za anjela, ktorého si poslal do môjho
života.“ n
Ján Karas

Žobrák
Bola som si posedieť s priateľkou na káve. Keď sme sa
vracali späť, znova som ho
zazrela. Všimla som si ho už
dávnejšie. Starší muž sediaci
a žobrajúci pri chráme. Nič
výnimočné, nič zvláštne.
Prechádzali sme mlčky okolo
neho. A zrazu som uvidela
niečo, čo ma úplne dostalo.
Mladík, ktorý nás predbe-

hol, zrazu zastal pri starcovi. Starec natiahol čiapku
a chlapec mu do nej vložil
makovník a jogurtové mlieko.
Bez komentára, bez vysvetľovania. Starý muž za ním
ešte dlho natešene vykrikoval:
„Ďakujem“. Potom sa zdvihol
a odišiel.
Helena Krenická
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Presvjataja Bohoródice,
spasí nás
Párkrát som dostal otázku, či je toto zvolanie teologicky bezchybné. A k tomu ešte všetkým nám dobre známy kondák: Nemáme inej
pomoci, nemáme inej nádeje okrem teba, Bohorodička. Neskrýva sa
za týmito slovami prehnaná úcta k Bohorodičke v našom obrade?
Aké miesto jej patrí?

J

e pravdou, že Presvätá
Bohorodička je na kresťanskom Východe mimoriadne uctievaná. Túto úctu
treba správne pochopiť. Ináč
nám hrozí, že ju podceníme
alebo preceníme. A oboje by
bolo nesprávne. Takže pekne
poporiadku.
V staroslovienčine slovo spasti znamená zachrániť. Netýka
sa iba toho, čo rozumieme pod
slovom spása v čisto kristologickom kontexte. Vo východoslovanských jazykoch spasti znamená záchranu v hocijakej životnej situácii. Známe príslovie:
Zachráň sa, kto môžeš, v ruštine
znie: Spasaj sja, kto možeš.
Takmer pri každej našej cerkvi
stojí misijný kríž s nápisom:
Spasi dušu svoju. Tento nápis
sa tiež môže zdať niekomu
nesprávny, ale je bezchybný, ak
sa chápe práve v tomto zmysle:
rob všetko, čo môžeš, pre svoju
záchranu. Ostatné prenechaj

Bohu. Kristus je náš jediný
Spasiteľ, t.j. záchranca. Zachránil nás, čiže spasil, svojím
vtelením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Ak voláme: Presvjataja
Bohoródice, spasí nás, myslíme
však na niečo úplne iné. Ona
nie je rovnocennou partnerkou
Kristovi. Kristus je Boh a človek, Bohočlovek, ale ona nie
je bohyňa a žena zároveň. Ak
teda hovoríme, že nás spasajet
– zachraňuje, tak myslíme na jej
príhovor. Nádherne to vyjadruje jedna z našich starobylých
modlitieb: „Preslávna vždycky
Panna, Bohorodička Mária,
Matka Krista, nášho Boha, prijmi naše modlitby a predlož ich
svojmu Synovi a nášmu Bohu,
nech spasí a osvieti tvojím
prostredníctvom naše duše“. To,
čo je vyjadrené v týchto slovách,
názorne vyjadruje ikona známa
ako Deésis. Ku Kristovi sediacemu na tróne sa obracia v prosebnom postoji jeho Matka

a z druhej strany robí to isté Ján
Krstiteľ, najväčší z tých, čo sa
narodili zo ženy.
Nesedí na tróne ako on, stojí
po jeho pravici v prosebnom
postoji. Zachraňuje nás teda
tak, ako kedysi zachránila pred
zahanbením novomanželov
v Káne Galilejskej prosbou:
„Nemajú vína“. Aj v samotnej
božskej liturgii je jedno zvláštne
zvolanie. Kňaz sa po premenení
svätých darov modlí: „Prinášame ti túto duchovnú službu
aj za zosnutých veriacich,
za praotcov, otcov, patriarchov,
prorokov, apoštolov, kazateľov,
evanjelistov, mučeníkov, vyznávačov, pustovníkov a za duše
všetkých spravodlivých, ktorí
vo viere ukončili svoj život.“
Po týchto slovách kňaz zvolá:
„Osobitne ti prinášame túto
duchovnú službu za presvätú, prečistú, preblahoslavenú
a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu.“

To znamená, že žertva, ktorá sa
prináša na prestole, prináša sa
za všetkých, čo zomreli v pravej
viere, a teda v prvom rade a osobitne za Bohorodičku, lebo ona
stojí na čele tých, čo sú spasení
vykupiteľským dielom jej Syna.
Ako som už spomenul, nepochopenie týchto vecí vedie buď
k zavrhovaniu mariánskeho
kultu, alebo k jeho nezdravému zveličovaniu. Ako príklad
nezdravého kultu v byzantskom
obrade by som uviedol tzv. Čin
pohrebénija Bohorodicy, ktorý
vznikol začiatkom 20. stor.
v Rusku. Ide o takmer doslovné kopírovanie jeruzalemskej
utierne Veľkej soboty, kde niektoré texty sú doslovne prebraté
z tejto utierne a prispôsobené
ženskému rodu, aby sa tak vzťahovali na Bohorodičku. Ešte
hrubším zásahom do starobylých a posvätných textov je tzv.
Bohorodična psaltyr, kde všetkých 150 Dávidových žalmov je
prerobených do ženského rodu,
aby sa modliaci človek nimi
obracal na Bohorodičku.
Aj v mariánskom kulte treba
pestovať čnosť spravodlivosti,
ktorá si žiada dať každému to,
čo mu patrí. Spása, sláva a moc
patrí nášmu Bohu (Zjv 19, 1).
Presvätú Bohorodičku velebíme
a s dôverou vzývame v duchu
slov: „Lebo keby si ty neprosila
a nezastávala sa nás, ktože by
nás zbavil toľkých bied?“ n
Marko Durlák

zo života svätých

Prepodobný Abrahám a blažená Mária

A

brahám sa narodil v Chidane pri Edesse. Z poslušnosti rodičom uzavrel sobáš, ale hneď po svadbe opustil manželku
a schoval sa v opustenej chatrči pri Edesse.
Dal sa tam zamurovať s malým otvorom
na podávanie pokrmu. Po smrti svojich rodičov rozdal dedičstvo chudobným. Zomrel
mu aj brat a zanechal po sebe dcéru Máriu.
Abrahám sa jej ujal a popri starostlivosti ju
utvrdzoval aj v nábožnosti. Po čase sa o ňu
začal zaujímať jeden mních, ktorý k nej
prichádzal pod zámienkou poučenia a rady,
a nakoniec ju zviedol na hriech.

Dievča zo strachu utieklo do mesta, kde
sa hriechom začalo živiť. Abrahám nevedel,
kam sa podela, ale pravda vyšla najavo a on
sa začal modliť za jej obrátenie. Miesto jej
pobytu sa však dozvedel až neskôr. Opustil
chatrč a prestrojený za vojaka sa pobral
do domu, kde dievča žilo. To mu vyšlo
v ústrety, ale nespoznalo ho. Keď hodovali,
začal vojak hovoriť o bázni pred Bohom. Tu
sa dievča rozplakalo. Keď sa jej strýko dal
spoznať, zhrozila sa a od strachu a hanby
nemohla ani prehovoriť. Abrahám ju začal
povzbudzovať: „Nezúfaj! Vráť sa k čnost-

nému životu. Poď do samoty. Všetci sme
krehkí ľudia a ľahko klesneme do hriechu.
Hanebné je, keď z hriechu nevstaneme.
Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa
polepšil.“ Mária precitla a povedala: „Keď
môžem konať pokánie, ktoré Boh prijme,
som ochotná ísť s tebou a počúvať ťa. Sú tu
však ešte nejaké šaty. Čo s nimi?“
„Nechaj to tu. Je to získané hriechom,
spočíva na tom kliatba.“
Vrátili sa do chatrče a žili asketickým
životom.
Jozef Gača
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PONDELOK 24. október

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti mučenici Paraskeve.
Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 294; PZ: 267;
HP: 280)

Mučeník Aretas a spol.
Čítania: Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Lk 6, 24 –
30. zač. 25

Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím:
Milujte svojich nepriateľov, robte dobre
tým, čo vás nenávidia. (Lk 6, 27)
Zatiaľ čo predchádzajúce slová Spasiteľ adresoval ľuďom, u ktorých bol predpoklad, že
ho počúvať nebudú, teraz sa obracia na nás.
„Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím...“
A žiada od nás nadprirodzenú lásku, ktorá
nevyplýva z prirodzených dôvodov, ako je
napr. láska rodiča k dieťaťu, ale lásku, ktorá
má svoj pôvod v nadprirodzene, v Bohu.
Chce, aby prúd Božej lásky prešiel cez nás
k ďalším ľuďom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 25. október

SOBOTA 29. október
Prepodobná mučenica Anastázia

zenie presvätej Božej Matky.‘ Učili ho svätej
viere, povedali mu všetko, čo privádza
k poznaniu Pána nášho Ježiša Krista.“ Veľká
výzva pre každého rodiča!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár Demetrovi, Sláva, kondák Demetrovi, I teraz, podľa predpisu.
Prokimen, Aleluja a pričasten zemetraseniu
a Demetrovi. Myrovanie. (HS: 292; PZ: 265;
HP: 278)

Mučeníci a notári Marcián a Martyrios

ŠTVRTOK 27. október

Čítania: Flp 2, 16b – 23, zač. 242; Lk 6, 37 –
45, zač. 27

Mučeník Nestor

Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho
oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť
vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.
(Lk 6, 42b)

Ďalekozrakosť je v medicíne chyba oka,
človek nevidí blízke veci, no vzdialené vidí
celkom dobre. Spasiteľ nás dnes vystríha
pred krátkozrakosťou duše, keď možno
správne vidíme iných, ale seba vidíme
skreslene. Chybu oka vyriešia okuliare.
Chybu duše vyriešia Spasiteľove slová, ktoré
možno prečítame s okuliarmi na očiach, ale
prijmeme ich srdcom, aby sme dokázali, že
sme jeho žiakmi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 26. október
Veľkomučeník Demeter Myromvonný
Čítania: Hebr 12, 6 – 13. 25 – 27, zač. 331b;
Mt 8, 23 – 27, zač. 27 (zemetraseniu); 2 Tim
2, 1 – 10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52
(sv.)

Nepoznajú toho, ktorý ma poslal. (Jn 15,

21b)

V životopise svätého Demetra sa píše o jeho
rodičoch: „Keď ich syn Demeter podrástol
a mohol poznať pravdu a chápať náuku,
rodičia ho zaviedli do kaplnky a ukázali mu
sväté obrazy hovoriac: ,Toto je vyobrazenie
jediného pravého Boha, ktorý stvoril nebo
i zem a nás vykúpil, a toto je zase vyobra-

Čítania: Flp 3, 1 – 8, zač. 244; Lk 7, 17 – 30,
zač. 31

Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? (Lk 7, 24b)
Zdá sa, že nedbalosť sa dnes stala spôsobom
života. Sme nedbalí v živote – neochotní
k obeti, neschopní ovládať svoje chúťky. Sme
nedbalí v myslení – robíme kompromisy
v zásadách, sme nerozhodní. Sme nedbalí aj
v duchovnom živote – modlitba je nepríjemnou povinnosťou, Eucharistia folklórom,
pokánie je pre iných. Dovolili sme svetu, aby
z nás urobil trstinu zmietanú vetrom?!
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 28. október
Mučenica Paraskeva z Ikónia
Čítania: Flp 3, 8 – 19, zač. 245; Lk 7, 31 – 35,
zač. 32 (rad.); 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181; Lk 7,
36 – 50, zač. 33 (Paraskeve)

Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste. (Lk 7, 32b)
Pohanský miestodržiteľ sa pýtal sv. Paraskevy na jej meno. Odpovedala, že je kresťanka.
Keď sa mu táto odpoveď nepáčila, povedala
mu: „Najprv sa mi patrilo povedať meno
večného života, a potom povedať meno
dočasného. Povedala som meno večného
života, že som kresťanka, Kristova služobníčka, meno dočasného života, ktorým ma
nazvali moji rodičia, je Paraskeva“. Ak treba
vyznať vieru, kompromisy sa nerobia.

Čítania: 2 Kor 1, 8 – 11, zač. 168; Lk 5, 27 –
32, zač. 20 (rad.); Gal 5,22 – 6,2, zač. 213; Mt
11, 27 – 30, zač. 43 (sv. Anast. a Abr.); Gal
5,22 – 6,2, zač. 213; Mt 4, 25 – 5, 12, zač. 10
(sv. Abramiovi)

Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. (Lk

5, 31)

Spasiteľovým poslaním bolo priniesť spásu,
čiže uzdraviť duše od hriechov. Tí chorí,
to sú hriešni ľudia. To sme my! Môžeme
kedykoľvek ísť k Lekárovi. Ordinačné hodiny
sú nonstop. Ak pochopím, že hriech je
mojou chorobou, potom sväté tajomstvo
pokánia bude pre mňa liekom. Oslobodením
od choroby a nie nepríjemnou veľkopôstnou
a vianočnou povinnosťou.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 30. október
20. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeníci
Zenóbios a jeho sestra Zenóbia
Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Lk 7, 11 – 16,
zač. 30

Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“ (Lk 7, 13)
Plačeme, keď nám smrť berie našich blízkych, keď pretrháva naše dôverné spoločenstvo s manželom, manželkou, rodičmi,
príbuznými, priateľmi alebo dokonca
s deťmi. Možno si to neuvedomujeme, ale to
vlastne plačeme nad sebou. Nie je to hanba.
Náš Spasiteľ má s nami súcit.
V Naime súcitil s matkou, vdovou, ktorá
stratila jediného syna. Možno vtedy myslel
aj na svoju matku Máriu, na to, že aj ona
ho bude oplakávať. Je to dojímavá scéna, pri
ktorej nám bolo dovolené nazrieť do Kristovho milosrdného srdca. Udalosť nám dáva
oprávnenú nádej na večnosť, keď Spasiteľ
ukáže celú svoju moc voči diablovi, hriechu
aj smrti a „zotrie z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti
viac nebude“ (Zjv 21, 4).
Zároveň nás vedie k hlbokej ľudskosti. Byť
kresťanom znamená byť Božím dieťaťom
a žiť novým životom. A tento nový život sa
musí prejaviť v mojich skutkoch. Vždy, keď
máme sústrasť so smútiacimi, keď súcitíme
s trpiacimi, keď sa snažíme niekomu pomôcť, keď sme pozorní, vďační, taktní, po-
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hostinní, spoľahliví, verní, kamarátski, vždy
vtedy stojíme s Kristom pri bránach mesta
Naim. Vtedy vždy pripomíname ľuďom, že
„veľký prorok povstal medzi nami“ a „Boh
navštívil svoj ľud“. A ľudia to potrebujú!

Čítania: Kol 1, 18 – 23, zač. 251; Lk 8, 22 –
25, zač. 37

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

Ježiš dobre vedel, že na jazere bude zúriť búrka, a predsa ju neutíšil vopred. Je
naivné myslieť si, že môžeme byť uchránení od všetkých životných skúšok. Viera
a náboženstvo nie sú poistkou proti bleskom
a krupobitiam. A modlitba nie je ochranným
valom pred chorobou alebo úrazmi. Spasiteľ
nechráni pred búrkami, ale v búrkach!

PONDELOK 31. október
Bl. hieromučeník Teodor Romža
Čítania: Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Lk 12, 32
– 40, zač. 67

Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka
príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. (Lk
12, 40)

Je zaujímavé, ako sa dnes ľudia usilujú vo
všetkých oblastiach o vylúčenie kresťanských tradícií. K tomu pristupuje aj snaha
o zníženie vplyvu Cirkvi. V tejto atmosfére
aj kresťania, ktorí veria vo večný život,
považujú náboženstvo za pozemskú úlohu.
A tak aj prosba „príď kráľovstvo tvoje“ má
charakter snahy o mier, o sociálnu spravodlivosť... Ale viera v Krista je v prvom rade
eschatologická.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Teodorovi. (HS: 296;
PZ: 269; HP: 284)

UTOROK 1. november
Nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián
Čítania: Kol 1, 1 – 2, 7 – 11, zač. 249; Lk 8, 1 –
3, zač. 34 (rad.); 1 Kor 12,27 – 13,8a, zač. 153;
Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b (sv.)

Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste;
malomocných očisťujte, zlých duchov
vyháňajte. (Mt 10, 8)
Je to svätá a dobrá myšlienka, ak všetko,
čo robíme, robíme preto, aby sme sa vyhli
peklu. Ešte lepšia je však myšlienka, že to, čo
konáme alebo čo znášame, konáme a znášame preto, aby sme si zaslúžili večné šťastie.
Kozma a Damián, dvaja svätí lekári, slúžili
nemocným. Za svoje služby nežiadali ani
najmenšiu odmenu. Všetko robili iba z lásky
k Bohu. Konať niečo z lásky k Bohu je najlepšia myšlienka a túžba, ktorú sme pozvaní
nosiť v srdci.
Liturgia: Antifóny predobrazujúce a blaženstvá. Menlivé časti Kozmovi a Damiánovi. (HS: 296; PZ: 271; HP: 286)

Tu sa na jazero spustila taká víchrica,
že sa im naberala voda a boli vo veľkom
nebezpečenstve. (Lk 8, 23)

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

10, zač. 22

V istú sobotu išiel cez obilné pole. Jeho
učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami
a jedli. Tu niektorí farizeji povedali:
„Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“
(Lk 6, 1 – 2)

Predsudky sú nebezpečné. Určite ani sami
farizeji neverili, že je hriechom nasýtiť sa
v sobotu obilnými klasmi. Ale šikovne to
využili na obvinenie. Predsudky voči nepohodlnému kazateľovi z Nazareta ich viedli
k zlomyseľnému a nenávistnému obvineniu.
A čo je najhoršie, obvinenie bolo vznesené
dokonca pod rúškom boja za Božiu vec.
Predsudky sú skutočne veľmi nebezpečné!

ŠTVRTOK 3. november

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

Biskup Akepsimas, presbyter Jozef
a diakon Aitalas

NEDEĽA 6. november

Čítania: Kol 1, 24 – 29, zač. 252; Lk 9, 7 – 11,
zač. 41

Keď sa apoštoli vrátili, porozprávali mu
všetko, čo robili. (Lk 9, 10a)
Apoštoli sa po splnení úloh, ktoré dostali
od Spasiteľa, vracajú k nemu. Malo by byť
samozrejmé, že ak niečo ideme robiť, prosíme o požehnanie pre našu prácu. No zároveň po práci treba prísť pred Pána a zotrvať
s ním v modlitbe – posvätiť svoju námahu.
Tento návrat zo sveta práce do sveta modlitby k Spasiteľovi je zárukou, že nezablúdime.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 4. november
Prepodobný Joannikios Veľký
Čítania: Kol 2, 1 – 7, zač. 253; Lk 9, 12b –
18a, zač. 42

I jedli a všetci sa nasýtili, ba ešte sa
nazbieralo dvanásť košov odrobín, čo
po nich zostali. (Lk 9, 17)
Boh koná veľkoryso. V Káne Galilejskej išlo
o 500 – 700 litrov vynikajúceho vína, tu
o jedlo pre niekoľkotisícový dav s dvanástimi
košmi odrobín. Boh nie je lakomec, ktorý
ráta každú mincu. Požehnáva v plnosti. To
je ďalší dôvod na to, aby sme mu dôverovali.
A to je aj dôvod na to, aby sme ho často
prijímali v Eucharistii.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 5. november

STREDA 2. november

Mučeníci Galaktión a Epistéma

Mučeník Akindyn a spol.

Čítania: 2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174; Lk 6, 1 –

21. nedeľa po Päťdesiatnici. Arcibiskup
Pavol Vyznávač
Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Lk 8, 5 – 15,
zač. 35

Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. (Lk 8, 4)
Spasiteľ bol najlepším rozsievačom a mal
k dispozícii najlepšie zrno. Ako dobrý
hospodár bral do úvahy vlhkosť zrna a pôdy,
podnebie, všímal si všetky potrebné okolnosti. Zvážil možnosti ľudského rozumu
a vôle, vplyv prostredia, schopnosti človeka.
A predsa taký malý úspech siatby! Ako je to
možné?
Odpoveď je jednoduchá. Pôda nebola dobre
pripravená. Boh aj tu koná veľkoryso. Rozosieva štedro, nevyberá si pôdu, ale výsledky
siatby učinil závislé od ochoty človeka. Človek má zodpovednosť za to, či sa zrno ujme
a prinesie úrodu. To je vec slobodnej vôle.
Iba ten, kto čistí svoje srdce od skál a buriny, kto ho zalieva vlahou modlitby, kto orie
brázdy znášaním každodenného kríža a plnením svojich povinností, iba ten pripravuje
pôdu na prijatie zrna.
Ak hospodár dobre pracuje, jeho majetok
prekvitá. Prestane sa o pôdu starať a príde
úpadok. Ak sa dobre starám o svoju vieru,
ak pripravujem pôdu svojho srdca, Boh ešte
rozmnoží milosti, ktoré mi dáva. Ale platí
to aj naopak. Ak prestanem o vieru zápasiť,
prídem o Božiu milosť – padne na kraj cesty,
na skalnatú pôdu alebo do tŕnia. Zodpovednosť je veľká. Boh už urobil všetko, čo bolo
treba. Na rade som ja.
Liturgia: Hlas 4. Evanjelium na utierni
desiate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z hlasu. (HS: 147; PZ:
100; HP: 101)
Jozef Matejovský

24 | ikona

slovo 22 | 2011

Vstup do Jeruzalema 1

S

viatok Vstupu Krista do Jeruzalema priamo predchádza sláveniam Strastného
týždňa pred Paschou. Táto bezprostredná blízkosť s Kristovým
utrpením a smrťou na kríži vtláča samotnému sláveniu Vstupu
do Jeruzalema akoby už ráz utrpenia. Aj deň, ktorý si Kristus
vybral pre vstup do Jeruzalema,
symbolicky predpovedá vykupiteľskú obetu, o čom svedčí aj
sv. Ambróz Mediolanský: „Deň,

v ktorom Ježiš slávnostne vstúpil do Jeruzalema, bol deviatym
dňom v mesiaci, keď sa vyberal
paschálny baránok, ktorého
Židia zabíjali v štrnástom
dni mesiaca. Teda Kristus je
pravdivý Baránok, ktorý musel
byť ukrižovaný v piatok, a tak
vstúpil do Jeruzalema v tom
dni, keď sa vyberal baránok.“
Ikonografia odráža slávenie
starobylej jeruzalemskej cirkvi
na Kvetnú nedeľu, kde − ako

KNIHA: Vojtěch Kodet – Hledám tvou tvář
Narastá vo vás túžba
po niečom, čo neviete
pomenovať? Dostali ste
sa do stavu, keď hľadáte,
a neviete čo? Možno
práve vás na dobrú cestu
nasmeruje nenápadná
a útla knižka s ikonou Krista na obálke
z Karmelitánskeho vydavateľstva. Známy
autor duchovnej literatúry a exercitátor
Vojtěch Kodet O. Carm. v nej odkrýva
najhlbšiu túžbu Boha, ktorý hľadá človeka.
Ak človek tohto smädného Boha nenechá
len tak prejsť, roznieti sa aj v ňom oheň
hľadania. V štyroch častiach: Hledání, Žízeň, Duchovní hlad, Povolání jako žízeň Boží
pocítite pevnú ruku skúseného duchovného vodcu. Na ceste hľadania Božej tváre
cez Božie slovo otvára cestu stretnutiu
s Najvyšším.
Dada Kolesárová

uvádza E. Sendler − sprievod
vykročil v nedeľu poobede
z Olivovej hory, aby v noci
prišiel do svätyne na Golgote,
pričom Krista zosobňoval biskup sediaci na osliatku, ktorého
za jasotu vítal zhromaždený
ľud s palmovými ratolesťami.
S týmto zvykom sa v Byzancii
stretávame okolo roku 900, ale
postupne sa z obradu vytratil.
V Byzancii je liturgia Kvetnej
nedele preniknutá triumfom Božieho Syna. A hoci sa
objavujú narážky na blížiace
sa utrpenie Spasiteľa, je to so
zreteľom na naplnenie Zákona
a uskutočnenie predpovedí
prorokov, aby zničil hriech
a smrť. To potvrdzujú aj deti
svojím prevolávaním: „Hosanna
– Daruj nám spásu“, prorokujúc
víťazstvo zmŕtvychvstania.
Ikonografiu sviatku nachádzame už v 4. storočí.
Na Východe zobrazovali Krista
sediaceho na osliatku bokom,
spredu alebo od chrbta, ale
otočeného smerom k divákovi,
pričom pravou rukou žehná
a v ľavej drží zvitok. Osliatko

FILM: Larry Crowne
Larry Crowne je obyčajný muž, ktorý žije
obyčajný život. A presne o tom je tento
vynikajúci film. Rozpráva príbeh Larryho,
ktorý je v najlepších
rokoch, a jeho denná
rutina sa zrúti, keď ho prepustia z práce pre
absurdný dôvod, ktorý ho ale paradoxne
v konečnom dôsledku posunie do nového
života, k novým priateľom a vytúženej
láske. Larryho Crowna stvárnil nezabudnuteľný Tom Hanks, ktorý vložil do filmu čosi
z Forresta Gumpa. Aj film má akýsi nádych
a snahu byť podobný Forrestovi Gumpovi.
Samozrejme, že sa to nepodarilo, no stále
je príjemným a veľmi zaujímavým rozprávaním o obyčajnom živote obyčajného
človeka. Tento film nie je ani drámou, ani
romantikou, ale je neobyčajne obyčajný.
Lukáš Petruš

skláňa hlavu, ovoniava zem
alebo prežúva steblo, ktoré mu
hodilo nejaké dieťa. Na Západe
bolo toto zobrazenie založené
na jednoduchej scéne. Možno
to vidieť aj na raných sarkofágoch, kde Kristus na osliatku
sedí obkročmo alebo niekedy
len kráča v sprievode osliatka.
Sprevádza ho iba jeden alebo
dvaja učeníci. Umelci na Západe radi a často do tejto scenérie
umiestňovali aj postavu Zacheja
sediaceho v korunách stromu
pri vstupe do mesta. Nejaký
chlapec rozprestiera pred
Kristom svoje šaty. Osliatko
drží hlavu vztýčenú, na rozdiel
od východných zobrazení.
„Raduj sa a veseľ, mesto Sion,
ozdob sa a teš sa, Božia Cirkev!
Lebo prichádza tvoj Kráľ v pravde, sediac na mláďati oslice.
Deti mu prespevujú: ,Hosanna
na výsostiach! Požehnaný si
ty, ktorý oplývaš bohatstvom
štedrosti, zmiluj sa nad nami!‘“
(Stichira večierne Kvetnej
nedele) n
Milan Gábor
snímka: blogspot.com

HUDBA: Icon for Hire –
Scripted
Skupina Icon for Hire
(Obraz na prenájom)
na prvý pohľad vyzerá
značne extravagantne
– ružové, zelené vlasy.
Táto vynikajúca kapela ale produkuje vynikajúcu kresťanskú hudbu, ktorá oslovuje
najmä mladých ľudí. Ich prvé debutové CD
Scripted (Vpísaný), ktoré najnovšie brázdi
kresťanskými obchodmi, je plné energie,
sily a entuziazmu. Hoci je CD ich prvotným štúdiovým dielom, musím priznať, že
ide nielen o vynikajúcu hudbu, ale aj vynikajúce texty. Celé CD dynamicky podáva
kresťanské posolstvo, ktoré je tejto skupine
vlastné. Ich albumový singel Make a Move
(Urobme krok vpred) je dôkazom nielen
skvelého hudobného talentu, ale aj nádeje,
ktorú dennodenne prežívajú.
Lukáš Petruš
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štvrtok v mesiaci o 18.15 hod.
Michalovce – gr.kat. chrám každý pondelok
o 18.15 hod.
Bližšie informácie: www.koinoniapo.sk;
mail: sek@koinoniapo.sk;
mobil: 0905382260
oznamy

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
spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – november
50 rokov: Mária Andrejová, Vlača; Ing. Mikuláš Bačík, Davidov; Viera Kačmárová,
Sečovská Polianka
60 rokov: Mária Geciková, Nový Ruskov;
Andrej Kocák, Trebišov; Alžbeta Pšaková,
Michalovce; Mária Ragančíková, Dlhé Klčovo; Viera Stričiková, Lekárovce; Ing. Milan
Šalpka, Koňuš; Ján Šogan, Bajany
70 rokov: Helena Ducárová, Hrabovčík; Terézia Huďová, Zbudza; Ing. Viktor Jeník, Košice;
Júlia Kulinová, Michaľany; Anna Megelová,
Vranov nad Topľou; Mária Oršulová, Košice;
Magdaléna Semková, Sobrance; Ing. Boris
Voroňák, Humenné
75 rokov: Mgr. Eduard Gido, Trebišov;
Anna Macanová, Stretavka; Anna Palejová,
Kalinov; Ján Petriľák, Fijaš; Jozef Verbovský,
Ďačov; MVDr. Miroslav Vološin, Stretavka
80 rokov: Verona Danková, Hriadky; Anna
Dudoková, Trebišov; Margita Rosochačová,
Michalovce; Mária Šalapková, Priekopa
85 rokov: Juraj Macik, Hlivištia
90 rokov: Michal Babjak, Pusté Čemerné;
Alžbeta Brincková, Levoča; Michal Copák,
Ruskovce; Anna Čačková, Pozdišovce; Anna
Tkáčová, Vysoká nad Uhom
95 rokov: Mária Eľková, Dúbravka
Srdečne blahoželáme!
blahoželáme
24. októbra sa dožíva
náš duchovný otec Michal Kuruc 60 rokov
života.
Ďakujeme mu za všetko, čo robí pre spásu
našich duší, a prajeme
mu pevné zdravie, veľa
Božích milostí a požehnania, plnosť darov
Svätého Ducha a nech ho sprevádza ochrana
Presvätej Bohorodičky.
Mnoho rokov!
veriaci z Matysovej
24. októbra 2011 oslávil životné jubileum
– 60 rokov života – duchovný otec Michal
Kuruc, pôsobiaci vo farnosti Sulín. Pri tejto

príležitosti by sme sa vám chceli zo srdca poďakovať za vašu lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorú nám dennodenne preukazujete.
Ďakujeme aj za krásne Božie slovo, ktoré je
pre nás veľkým prínosom a poučením. Želáme vám pevné zdravie, veľa Božích milostí,
lásky, pokoja a otvorené srdce, ktoré bude
vždy pripravené plniť Pánovu vôľu. Nech
vás Presvätá Bohorodička vedie a ochraňuje
v ďalších rokoch vášho života. Mnohaja
i blahaja lita želajú veriaci farnosti Sulín.
19. októbra sa krásneho životného jubilea
60 rokov dožila naša milovaná cerkovníčka
Mária Borošová z Veľkej Tŕne. Do ďalších
rokov jej vyprosujeme veľa Božích milostí,
dobré zdravie, lásku a pokoj.
Ďakujeme vám za vašu obetavú prácu pri
chráme.
otec Peter s rodinou
jubileá kňazov
Jozafát Štefan Lucák OSBM, duchovný rehoľného rádu pre monastier otcov baziliánov
v Krásnom Brode – 25. november 1951 – 60
rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
koinonia sv. jána krstiteľa
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
22.10. – 13.00 Litmanová – hora Zvir
27.10. – 18.00 Humenné-mesto
13.11. – 09.30 Ľutina – bazilika minor
04.12. – 09.30 Ľutina – bazilika minor
16.12. – 17.00 Levoča, gr. kat. chrám
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
27.10. – 18.00 Vranov nad Topľou, Katolícky
dom kultúry
03.11. – 17.00 Prešov – Opál
24.11. – 17.00 Humenné, Reštaurácia pod
baštou; 18.00 Vranov nad Topľou, Katolícky
dom kultúry
01.12. – 17.00 Prešov – Opál
Domy modlitby
Ak chceš zažiť skúsenosť so živým Ježišom
Kristom, ak hľadáš tých, s ktorými by si sa
mohol modliť a zažiť priateľstvo, pozývame
ťa na Dom modlitby.
Prešov – kaviareň Smajlík, Hurbanistov 2
každý štvrtok o 17.00 hod.
Vranov – Katolícky dom kultúry, kláštor
pavlínov každý štvrtok o 18.00 hod.
Humenné – Reštaurácia pod Baštou, Staničná 3 každý štvrtok o 17.00 hod.
Sabinov – krajčírsky salón Halleluja, Prešovská 2 každý štvrtok o 16.00 hod.
Vranov-Čemerné – gr.kat. farský úrad tretí

Konferencia o ikonách
Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka organizuje 11. – 12. novembra
konferenciu s názvom Ikona – staronový
nástroj evanjelizácie. Konferencia sa uskutoční v Dome Božského Srdca (jezuiti)
na Komenského 14 v Košiciach. Cieľom
konferencie je oboznámiť odbornú aj laickú
verejnosť s bohatstvom dedičstva východnej
kresťanskej tradície, do ktorej patrí aj ikona.
Program
11.11. (piatok) 14.00 Otvorenie 14.30 Blok
prednášok: Tomáš PEŠEK: Druhy ikon (obrazov) a ich hierarchia podľa spisu Tri reči proti
tým, ktorí zavrhujú sväté obrazy od sv. Jána
z Damasku; Zygfryd KOT SJ: Jazyk ikony.
Ontologický symbolizmus ikony; Arkadij
ZEJKAN: Význam a poznanie ikony 16.00 Prestávka 16.30 Blok prednášok: Petra ČEMUS:
Výtvarná prosopografia kráľa Vladislava II.
Jagelovského: identifikácia panovníka so
sv. Václavom a Kristom; Vladislav GREŠLÍK:
Chrámové ikony sv. Demetra Solúnskeho
na východnom Slovensku; Heinrich PFEIFER
SJ: Poznámky o ikone svätého Lukáša a ikony
s týmto názvom. Bol svätý Lukáš prvým
kresťanským ikonopiscom?
12.11. (piatok) 09.00 Blok prednášok:
Milan GÁBOR: Región severovýchodného
Slovenska a tunajšia ikonografia ikonostasu;
Mychajlo PRIJMIČ: Ikonostas užhorodského
Katedrálneho chrámu Povýšenia svätého Kríža ako výraz kultúrnych zmien na Zakarpatí
na konci 18. stor.; sr. Daniela Jaroslava ŠTEFKOVÁ OSBM: Predela ikonostasov drevených
chrámov východného Slovenska v 2. pol. 17.
stor. a zač. 18. stor. 10.30 Prestávka 11.00
Blok prednášok: Roksolana KOSIVOVÁ: Ukrajinské liturgické pokrývky na sväté dary v 17.
– 18 stor., ikonografia a využitie v chrámoch;
Mária SPOLOČNÍKOVÁ: Ukrižovaný vo výtvarnom umení stredoveku na Spiši; Bernadett
PUSKASOVÁ: Kristus Veľkňaz na ikonostasoch
karpatského regiónu 12.30 Záver
Milan Lach
Duchovné cvičenia pre kňazov
Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove ponúka
od 21. do 26. novembra duchovné cvičenia
pre kňazov zo všetkých slovenských diecéz
a eparchií. Päťdňové exercície bude viesť
jezuitský páter Patrik M. Kovaľ. Témou duchovných cvičení je Tvoja viera ťa zachránila.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na telefónnych číslach 0905 945 544, 051/7460511
alebo prostredníctvom e-mailu patkosj@
jesuits.net. Bližšie informácie možno získať
aj na internetovej stránke www.jezuiti.sk.
Stretnutie sa začína v pondelok večerou
o 18.00 hod. a končí v sobotu obedom.
TK KBS
Koncert zboru Adoremus
V Dóme sv. Martina v Bratislave sa 20.
novembra o 18.00 hod. k pocte patrónky
hudobníkov sv. Cecílie a pri príležitosti 20.
výročia vzniku koná koncert Slovenského
speváckeho zboru Adoremus.

Účinkujú: Slovenský spevácky zbor Adoremus (Dušan Bill, zbormajster); Slovenský
komorný orchester Bohdana Warchala
(Ewald Danel, dirigent; Marek Vrábel, organ)
Jozef Vrábel
Konferencia Ježiš z Nazareta – teologické a religionistické súvislosti
Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity (GTF PU) v Prešove vás
pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Ježiš z Nazareta – teologické
a religionistické súvislosti, ktorá sa uskutoční
na GTF PU v Prešove (Ulica biskupa P. Gojdiča
2) 26. októbra 2011.
Andrej Slodička
Spomienka na Jána Mastiliaka
Túto jeseň uplynie 100 rokov od narodenia
Jána Mastiliaka (1911 – 1989), prvého gréckokatolíckeho redemptoristu slovenského
pôvodu. V sobotu 29. októbra bude v Mastiliakovom rodisku slávnosť organizovaná
obcou, Gréckokatolíckou, Rímskokatolíckou
cirkvou a redemptoristami. Slávnosť sa začne
o 8.45 hod. archijerejskou liturgiou v miestnej cerkvi, o 10.45 hod. bude odhalený
pamätník v centre obce a o 11.00 hod. bude
nasledovať odborný seminár v rímskokatolíckom kostole a príležitostná výstava.
Obecný úrad v Nižnom Hrabovci
inzercia
Ponúkame lipové drevo.
Tel.: 02 43 41 48 39 alebo 0903 181 981
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
slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi
http://slovo.grkatpo.sk/
Ročník 43.
Adresa redakcie: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov, tel.: 051– 7731 481, 0911 711 263.
Číslo účtu: 400 684 72 51/7500
SWIFT KÓD: CEKO SK BX, špecifický symbol: 2012.
Vydavatelia:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1,
081 35 Prešov, IČO 00179205.
Petra, n. o., Hlavná 1, 080 01 Prešov, IČO 37886622.
Cirkevné schválenie: Gréckokatolícke biskupstvo
v Prešove, č.j. 3317/99.
Šéfredaktor:
Juraj Gradoš, ThLic. (sefredaktor@grkatpo.sk).
Zástupca šéfredaktora:
Mgr. Drahomíra Kolesárová (slovo@grkatpo.sk).
Cenzori:
PaedDr. František Dancák, ThDr. Miroslav Dancák,
PhD., ThDr. Peter Vansáč, PhD.
Redaktori:
PaedDr. Helena Krenická (slovo1@grkatpo.sk),
Mgr. Marica Kipikašová (slovo2@grkatpo.sk).
Jazyková úprava:
PhDr. Adriana Matoľáková (amatolakova@inmail.sk).
Redakčná rada:
ThDr. Michal Hospodár, PhD., Mgr. Daniel Dzurovčin,
Juraj Gradoš, ThLic., PaedDr. František Dancák,
ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., RNDr. Jozef
Voskár, PhDr. Valéria Juríčková, PhD., Mgr. Ján Hreško,
Mgr. Marián Sabol, Mikuláš Jančuš.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov.
Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.
Neoznačené snímky pochádzajú od autora článku.
Neoznačené správy sú zo servisu TK KBS. Za obsah
inzerátov neručíme.
Tlač a distribúcia: Alfaprint, Martin.
ISSN 1335-7492. EV 182/08.
Titulná strana: Ikona Presvätej Bohorodičky (snímka:
blogspot.com)

26 | program
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
24.10. (pondelok) 08.45 Poznaj svoju vieru –
Svätá omša P 09.15 Medzi nebom a zemou 10.20
Z prameňa P 10.35 Etiópia – Krok za krokom ⓬
11.00 Slovo Božie podľa Matúša (4) 11.25 Octava
dies 12.25 Storočie reforiem – Západná schizma
⓬ 13.00 Poltón klub 13.55 Z rýchlika 14.35
Vlakom za Jánom Pavlom II. 15.00 Ruženec P
15.35 Škola Pavlovho slova (6) 16.15 Rehoľná
abeceda 16.30 Vlastná cesta 17.00 Poznaj svoju
vieru – Svätá omša 18.55 Putovanie kalváriami P
19.00 Storočie reforiem – Katolícke reformy ⓬ P
19.25 Luxáreň 20.10 Správy zo Svätej zeme P
20.30 U Nikodéma P
25.10. (utorok) 08.45 Poznaj svoju vieru – Sviatosť birmovania P 09.10 Večerná univerzita 10.05
Z prameňa P 10.20 Moja misia – magazín – Anjeli
(JAR) ⓬ 11.20 Ortodoxný kláštor Zagorsk v Rusku
⓬ 11.45 Aktuálne s kardinálom Tomkom 12.25
Vlakom za Jánom Pavlom II. 12.55 Katechézy
Benedikta XVI. 13.25 Vlastná cesta 13.55 Octava
dies 14.30 Etiópia – Krok za krokom 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 – Sviatosť birmovania 18.55 Putovanie
kalváriami 19.00 Noc temnoty a sila milosti P
19.25 Octava dies 20.10 Slovo Božie podľa Matúša
(4) 20.40 Tandem kvíz 21.25 Storočie reforiem –
Katolícke reformy ⓬
26.10. (streda) 08.45 Poznaj svoju vieru – Sviatosť
zmierenia P 09.15 Z rýchlika 10.05 Z prameňa P
10.20 Rehoľná abeceda 10.35 Generálna audiencia
⓬ P 12.25 Etiópia – Krok za krokom ⓬ 12.55
Medzi nebom a zemou 13.35 Večerná univerzita
14.25 Luxáreň 14.50 Návratka 15.00 Ruženec P
15.35 Tandem kvíz 16.15 Storočie reforiem –
Katolícke reformy ⓬ 16.40 Klbko 17.00 Poznaj
svoju vieru – Sviatosť zmierenia 18.55 Putovanie
kalváriami 19.00 Chiapas – nárek jedného národa
⓬ P 19.25 Katechézy Benedikta XVI. P 20.10
Prehľad katolíckych periodík P 20.20 Čaviareň live P
21.20 Noc temnoty a sila milosti 21.45 Správy zo
Svätej zeme
27.10. (štvrtok) 08.45 Poznaj svoju vieru – Panna
Mária, tvoja Matka P 09.15 Škola Pavlovho slova
(6) 10.05 Z prameňa P 10.15 Tandem kvíz 11.00
Storočie reforiem – Katolícke reformy ⓬ 11.30
Katechézy Benedikta XVI. 12.25 Ortodoxný kláštor
Zagorsk v Rusku ⓬ 12.55 Moja misia – magazín –
Anjeli (JAR) 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 Nikodéma
17.00 Poznaj svoju vieru – Panna Mária, tvoja
Matka 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Ortodoxný kláštor Sambata v rumunskej Transylvánii
⓬ P 19.25 Aktuálne s kardinálom Tomkom 19.45
Rehoľná abeceda P 20.10 Škola Pavlovho slova
(7) P 20.55 Chiapas – nárek jedného národa ⓬
21.20 Medzi nebom a zemou P
28.10. (piatok) 08.45 Poznaj svoju vieru – Prvé
sväté prijímanie P 09.10 Ichtis – antivírus pre deti
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09.35 Katechézy Benedikta XVI. 10.05 U Nikodéma 11.30 Luxáreň 12.25 Aktuálne s kardinálom
Tomkom 12.45 Škola Pavlovho slova (7) 13.30
Tandem kvíz 14.15 Octava dies 14.45 Rehoľná
abeceda 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.35
Večerná univerzita 16.15 Noc temnoty a sila
milosti 16.40 Ichtis – antivírus pre deti 17.00
Poznaj svoju vieru – Prvé sväté prijímanie 18.55
Putovanie kalváriami 19.00 Hudobné pódium P
19.45 Návratka 19.50 Prehľad katolíckych periodík
20.25 Moja misia – magazín – Misionár na Pangalane (Madagaskar) ⓬ P 21.25 Ortodoxný kláštor

Sambata v rumunskej Transylvánii ⓬
29.10. (sobota) 07.25 Ichtis – antivírus pre deti
07.45 Klbko 08.10 Rehoľná abeceda 08.30 Čaviareň live 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 – Misionár na Pangalane
(Madagaskar) ⓬ 17.00 Chiapas – nárek jedného
národa ⓬ 17.30 Ortodoxný kláštor Sambata
v rumunskej Transylvánii ⓬ 18.00 Luxáreň 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 (2) ⓬ P 22.20
Hudobné pódium
30.10. (nedeľa) 07.25 Slovo Božie podľa Matúša
(4) 07.55 Klbko 08.15 Ichtis – antivírus pre deti P
08.40 Škola Pavlovho slova (7) 09.25 Luxáreň
10.00 Katechézy Benedikta XVI. 10.30 Svätá omša
z Dómu sv. Martina v Bratislave P 11.45 Rehoľná
abeceda 12.25 U Nikodéma 13.50 Správy zo Svätej
zeme 14.10 Moja misia – magazín – Misionár
na Pangalane (Madagaskar) ⓬ 15.10 Klbko
15.35 Karol – Človek, ktorý sa stal pápežom (2)
⓬ 17.30 Octava dies P 18.00 Storočie reforiem –
Katolícke reformy ⓬ 18.40 Vlastná cesta P 19.10
Katechéza P 19.30 Noc temnoty a sila milosti 20.25
Medzi nebom a zemou 21.05 Večerná univerzita P
22.05 Čaviareň live
31.10. (pondelok) 08.45 Ben Hur P 09.15
Medzi nebom a zemou 10.20 Z prameňa P 10.35
Chiapas – nárek jedného národa ⓬ 11.00 Slovo
Božie podľa Matúša (4) 11.25 Octava dies 12.25
Storočie reforiem – Katolícke reformy ⓬ 13.00
Čaviareň live 13.55 Hudobné pódium 14.35 Noc
temnoty a sila milosti 15.00 Ruženec P 15.35 Škola
Pavlovho slova (7) 16.15 Rehoľná abeceda 16.30
Vlastná cesta 17.00 Ben Hur 18.55 Putovanie
kalváriami P 19.00 Storočie reforiem – Európa pred
Tridentským koncilom ⓬ P 19.25 Luxáreň 20.10
Správy zo Svätej zeme P 20.30 U Pavla P
01.11. (utorok) 08.45 Môj tajný priateľ P 09.15
Večerná univerzita 10.05 Z prameňa P 10.20
Moja misia – magazín – Misionár na Pangalane
(Madagaskar) ⓬ 11.20 Ortodoxný kláštor Sambata v rumunskej Transylvánii ⓬ 11.45 Katechéza
12.25 Noc temnoty a sila milosti 12.55 Katechézy
Benedikta XVI. 13.25 Vlastná cesta 13.55 Octava
dies 14.30 Chiapas – nárek jedného národa ⓬
15.00 Božie milosrdenstvo 15.35 Medzi nebom
a zemou 16.15 Luxáreň 16.40 Správy zo Svätej
zeme 17.00 Môj tajný priateľ 18.55 Putovanie
kalváriami 19.00 Milovať až do zabudnutia P 19.25
Octava dies 20.10 Slovo Božie podľa Matúša (5) P
20.40 Taizé P 21.35 Storočie reforiem – Európa
pred Tridentským koncilom ⓬
02.11. (streda) 08.45 František Xaverský – Poklad
samurajov P 09.15 Hudobné pódium 10.05 Z prameňa P 10.20 Rehoľná abeceda 10.35 Generálna
audiencia ⓬ P 12.25 Chiapas – nárek jedného
národa ⓬ 12.55 Medzi nebom a zemou 13.40

Večerná univerzita 14.25 Luxáreň 14.50 Návratka
15.00 Božie milosrdenstvo 15.35 Tandem kvíz
16.15 Storočie reforiem – Európa pred Tridentským koncilom ⓬ 16.40 Klbko 17.00 František
Xaverský – Poklad samurajov 18.55 Putovanie
kalváriami 19.00 Božia loďka ⓬ P 19.25 Katechézy Benedikta XVI. P 20.10 Prehľad katolíckych
periodík P 20.20 Poltón klub P 21.20 Milovať až
do zabudnutia 21.45 Správy zo Svätej zeme
03.11. (štvrtok) 08.45 Bernadeta – Princezná
z Lúrd P 09.15 Škola Pavlovho slova (7) 10.05
Z prameňa P 10.15 Tandem kvíz 11.00 Storočie
reforiem – Európa pred Tridentským koncilom ⓬
11.30 Katechézy Benedikta XVI. 12.25 Ortodoxný
kláštor Sambata v rumunskej Transylvánii ⓬
12.55 Moja misia – magazín – Misionár na Pangalane (Madagaskar) ⓬ 13.55 Slovo Božie podľa
Matúša (5) 14.20 Správy zo Svätej zeme 14.35
Vlastná cesta 15.00 Božie milosrdenstvo 15.35
U Pavla 17.00 Bernadeta – Princezná z Lúrd
18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Benediktíni
v kláštore Tyniec v Poľsku ⓬ P 19.25 Katechéza
19.45 Rehoľná abeceda P 20.10 Škola Pavlovho
slova (8/) P 20.55 Božia loďka ⓬ 21.20 Medzi
nebom a zemou P
04.11. (piatok) 08.45 František – Rytier z Assisi 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 (8) 13.30
Tandem kvíz 14.15 Octava dies 14.45 Rehoľná abeceda 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.35 Večerná
univerzita 16.15 Milovať až do zabudnutia 16.40
Ichtis – antivírus pre deti 17.00 František – Rytier
z Assisi 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Z rýchlika P 19.45 Návratka 19.50 Prehľad katolíckych
periodík 20.25 Moja misia – magazín – Padre
Alegria (Angola) ⓬ P 21.25 Benediktíni v kláštore
Tyniec v Poľsku ⓬
05.11. (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
– Padre Alegria (Angola) ⓬ 17.00 Božia loďka
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 (5) 20.25 Karol – Pápež, ktorý ostal
človekom (1) ⓬ P 22.20 Z rýchlika
06.11. (nedeľa) 07.25 Slovo Božie podľa Matúša
(5) 07.55 Klbko P 08.15 Ichtis – antivírus pre deti P
08.40 Škola Pavlovho slova (8) 09.25 Luxáreň
10.00 Katechézy Benedikta XVI. 10.30 Svätá omša
z Dómu sv. Martina v Bratislave P 11.45 Rehoľná
abeceda 12.25 U Pavla 13.50 Správy zo Svätej
zeme 14.10 Moja misia – magazín – Padre Alegria
(Angola) ⓬ 15.10 Klbko 15.35 Karol – Pápež,
ktorý ostal človekom (1) ⓬ 17.30 Octava dies P
18.00 Storočie reforiem – Európa pred Tridentským

koncilom ⓬ 18.40 Vlastná cesta P 19.10 Katechéza P 19.30 Milovať až do zabudnutia 20.25 Medzi
nebom a zemou 21.10 Večerná univerzita P 21.55
Poltón klub 22.55 Putovanie kalváriami
STV – jednotka
30.10. (nedeľa) 20.05 Svätý Filip Neri (1/2) – 16.

storočie v Ríme: obdobie prepychu, ale aj veľkých
konfliktov. V snahe pomáhať trpiacim deťom sa
kňaz Filip Neri rozhodne zostúpiť z kazateľnice
a ísť medzi ľudí – do ulíc. Tu sa snaží osloviť stovky
opustených detí, ktoré prežívajú v tých najtemnejších kútoch Ríma. S veľkým odhodlaním a vierou
v dobro zhromaždí okolo seba veľkú skupinu
detí, s ktorými tancuje, hrá sa a spieva. Učí ich
viere a nádeji. Lenže cirkevná hierarchia sa na jeho
počínanie díva s nepochopením – považujú ho
za anarchistu. Napokon však viera a odhodlanie
Filipa Neriho dojmú samotného pápeža, ktorý ho
požehná a udelí mu titul kardinála. Lenže Filip to
odmietne slovami: „Dám prednosť raju“. 21.55
Svätý Filip Neri (2/2)
06.11. (nedeľa) 14.50 Ján Hus – historický
veľkofilm
STV – dvojka
23.10. (nedeľa) 13.35 Slovo 13.40 Orientácie
14.10 Môj príbeh – Nový rozmer lásky 23.35
Slovo R
25.10. (utorok) 15.35 Orientácie R 16.10 Môj
príbeh R
30.10. (nedeľa) 13.50 Slovo 13.55 Orientácie
14.25 Môj príbeh – Umrela mi dcéra 00.20 Slovo R
31.10. (pondelok) 17.00 Služby Božie na Pamiat-

ku reformácie z Istebného. Kazateľ: Slavomír Sabol,
biskup Východného dištriktu 19.55 Sviatočný
príhovor – generálny biskup ECAV Miloš Klátik
01.11. (utorok) 11.00 Svätá omša na sviatok
Všetkých svätých 12.00 Dominanty – Nový evanjelický spevník 12.55 Odchádza človek – dokument
o pohrebnom rituáli v Bulharsku 13.20 Niesť svoj
kríž – dokument o výrobe drevených krížov na Podpoľaní 15.50 Orientácie R 16.15 Môj príbeh R
05.11. (sobota) 13.10 Poltón
06.11. (nedeľa) 12.35 Slovo 12.40 Orientácie
13.05 Môj príbeh – Sklamaný úspechom
rádio lumen
21.10. (piatok) 20.30 Keď trávenie neposlúcha.
Hosť: MUDr. Jozef Klucho – gastroenterológ
22.10. (sobota) 20.30 Mesiac s pápežom Benediktom XVI.
23.10. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň – Ctibor
Štítnický 14.00 Zapáľ láskou svet – 2. časť – Fakľa vo
vetre (príbeh sv. Františka Xaverského) 15.30 Kresťanskí seniori majú čo ponúknuť napriek (či práve vďaka)
dôchodcovskému veku – reportáž z konferencie

n Jožko mal stokrát napísať: Nebudem tykať pani učiteľke.
Na druhý deň prišiel do školy a pani učiteľka sa ho pýta.
„Jožko, prečo si to napísal dvestokrát a nie stokrát?“
„Aby som ti urobil radosť.“
n Chlapček vbehol s krikom do vidieckeho obchodu:
„Pomôžte mi, prosím vás! Na neďalekej lúke rozzúrený býk naháňa
môjho otca.“
„Ako ti mám pomôcť, chlapče?“
„Potrebujem ihneď nový film do foťáka!“
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Združenia kresťanských seniorov v Badíne 21.00 Nové
požehnanie pre nás, naše deti a Slovensko – zostrih
z Katolíckej charizmatickej konferencie
24.10. (pondelok) 20.30 Interaktívne debatné
stretko UPC. Hosť: členovia UPC BB
25.10. (utorok) 20.30 Perspektívy pastorácie
a spolupráca kňazov a laikov. Hostia: Mons. Jozef Jarab
a Ondrej Šmidriak
26.10. (streda) 20.30 Rímskokatolícka farnosť
Veľké Leváre 22.10 Z tvorby októbrových skladateľov,
jubilantov
27.10. (štvrtok) 16.00 Gospelparáda 20.30
Zaniknuté bane a huty
28.10. (piatok) 20.30 Zdravé stravovanie
29.10. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.30 Život
a problémy kresťanských rodín. Hosť: psychologička
Mária Homolová
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 – prirodzené plánovanie rodičovstva,
symptotermálna metóda, kurzy a iné aktivity Ligy pár
páru. Hosť: Jozef a Simona Predáčovci
31.10. (pondelok) 20.30 20. ročník celoslovenského stretnutia vysokoškolskej mládeže Akadem 2011
01.11. (utorok) 14.00 Vytrvalý duch – rozhlasová
hra
02.11. (streda) 20.30 Rímskokatolícka farnosť
Svrčinovec
06.11. (nedeľa) 14.00 Zo života do života

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie
21.05 Cesty
30.10. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Semper reformanda

rádio slovensko a regina
23.10. (nedeľa) 09.30 Bohoslužby Kresťanskej
reformovanej cirkvi (Bratislava)
30.10. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby Božie
z Krpelian
01.11. (utorok) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
06.11. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)

rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 17.10 Frekvencia M
rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
23.10. (nedeľa) 07.55 J. Hanúsková: Misia dnes
30.10. (nedeľa) 07.55 Z. Alcnauerová: Pamiatka
reformácie

rádio devín
Nedeľa 08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.

Pomôcky:
Oro, Amt, Obiehal som
Avala, Chair

1. časť
tajničky

Ono

Autor:
Zlato,
Ruské ženské Vladimír
po španielsky
meno
Komanický

Väčšia
nádoba
na varenie

Pokladňa

Úrad,
po nemecky

slovo

2. časť
tajničky

Ária

Detský
pozdrav
Prchavá
tekutina

Ochotníci
Spojka
Opotrebenie
trením

Malý výhonok
stromu

Ryba
Dietlova
hrdinka
Olympia,
po domácky

Mužské meno

Únik
z komína
Omámila
pálenkou

Symetrály

Opalok

Chem. značka
amerícia

Živočíšny tuk

Špajza

Vzdialenosť
sadeníc
3. časť
tajničky

Vrch nad
Belehradom

Ženské oddelenie (skr.)
Popevok

Stolička,
po anglicky

Bezhrbá ťava

EČV Starej
Ľubovne

Súčasť atolu

Svadobný
kvet

Zvernica
(zastarale)

Predložka

Popevok

Obruba

Hyň

Preš

Rímske číslo
1450
Technické
služby (skr.) Chem. značka
astátu

Potreba
kovboja
Zvratné
zámeno

Zostarla si

Mazalo
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	S	N	T	C	S	É	O	É	Á	I	A	I	D	I	S	I	O
	O	I	B	E	E	T	R	V	 Ý	C	D	CH	T	T	O	C	O
	T	P	R	L	R	N	A	R	E	A	A	N	O	E	E	O	S
	E	T	D	I	T	A	S	R	A	L	L	V	Á Ľ Ľ	V	Z
	S	A	E	N	Č	T	T	H	O	T	A	B	Í	N	E	O	K

Plošná miera
Starorímsky
peniaz

Babylónska
bohyňa zeme

Legenda: AGÁT, ANTÉNA, ATÓM, BAČA, BANÁN, BATOH,
BALADA, BLATO, CELINA, CENA, CESTO, ČADIČ, ENTITA,
EPOS, ETIKA, HLUK, IHLA, KMEŇ, KOLIBA, LIGA, LITERATÚRA, MAČKA, MAMONA, METÁN, METYLALKOHOL, NIKEL,
NOVELA, OCEĽ, OCOT, OSADA, OVOCIE, PRÁCA, RANA,
SIRIČITAN, SKLAD, SMOG, SOBOTA, STAROBA, STRES, SVET,
TITÁN, TREST, TRIEDA, UČITEĽ, ULICA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 49 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.

	T	D	O	A	E	I	R	Ú	É	B	B	S	I	T	A	M	A
	A	E	D	O	N	A	T	N	R	D	A	K	E	T	Á	B	U
	K	I	S	Á	T	O	K	A	U	A	E	T	O	L	I	G	A
	Č	O	T	Ó	I	A	M	Č	N	L	P	B	N	L	H	O	A
	A	E	M	E	T	Y	L	A	L	K	O	H	O	L	L	M	I
	M	L	A	Č	A	B	I	B	M	S	S	K	A	D	A	S	O

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 20: krížovka: (pozri Iz 49, 8); osemsmerovka: Boh ťa vidí a pozná, a nikdy ťa neopustí. Výherca:
Mgr. Sr. Sofia Marta Ondovčáková z Humenného. 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
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)
04. – 06.11. Kurz Filip. Veková kategória od 14 rokov.
11. – 13.11. Víkend v Bárke. Víkend pre mládež od 14
rokov, kde sa budeme venovať vzťahom medzi mladými
ľuďmi. (otec Pavol Hudák)
16. – 20.11. AePAŠ (Archieparchiálna animátorská
škola). Duchovné cvičenia. Zostali verní. Beseda s arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ
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.
14. – 16.11. Seminár o dare proroctva. Hosťami a prinášajúcimi 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.
24. – 27.11. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len
uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav
alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate,
urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš
vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno
kritérium – kvalitnú prípravu.
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500
Peter Fučo – koordinátor mladých: 0908 302 814

Predĺžené víkendy v Bárke
Termín: 27. – 30.október
Miesto: Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli
Vzoprieť sa obrovi – predĺžený víkend pre miništrantov vo veku od 9 do 13
rokov zameraný na biblický príbeh boja Dávida a Goliáša. Ponúka výzbroj
do každodenného života, ako možno úspešne bojovať a víťaziť nad goliášmi
(strachom, lenivosťou, pokušením a hriechom) v našom živote.
Vedie: otec Jozef Greško
Cena: 15 eur pre členov CVČ (25 eur pre nečlenov)
Narnia: Víkend v skrini – predlžený 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.
Vedie: otec Milan Záleha CSsR
Cena: 15 eur pre členov CVČ (25 eur pre nečlenov)
Prihlasovanie na obe akcie: do 26. októbra (ráno)
Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka
Zodpovední vedúci: otec Erich Eštvan a otec Slavomír Zahorjan
E-mail: skolacentrum@cenrum.sk
Telefón: 057/4490290
Adresa: GMC Bárka, Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec

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
05.11. Fatimská sobota (svätá liturgia o 10.00 hod.,
protopresbyterát Stará Ľubovňa)
13.11. 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
05.11. Fatimská sobota (13.30 hod.)
06.11. Malá púť (program 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.

