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Radostné ovocie utrpenia
10 rokov od blahorečenia našich mučeníkov



Cirkevná základná škola  
blahoslaveného Vasiľa Hopka v Drienici

Cirkevná základná škola 
bl. Vasiľa Hopka sa 
nachádza pod južnými 

svahmi Čergovského pohoria 
v dedine Drienica. V roku 
1778 v nej vznikla prvá škola. 

Vlastníkom školy bola Gréc-
kokatolícka cirkev. V škole sa 
od jej vzniku vyučovalo rôzny-
mi jazykmi. Do vzniku ČSR sa 
vyučovalo v miestnom dialekte 
a po maďarsky. Od roku 1922 

opäť v dialekte a po slovensky. 
Od roku 1930 do 22. apríla 1945 
sa vyučovalo iba po slovensky. 
Od 22. apríla 1945 do 1. apríla 
1955 bol vyučovacím jazykom 
aj ruský jazyk. Od 1. apríla 
1955 do 7. septembra 1960 to 
bol jazyk ukrajinský a od 7. 
septembra 1960 je vyučovacím 
jazykom výlučne slovenčina. 
V závislosti od vyučovacieho 
jazyka sa menil aj názov školy. 
Od roku 1778 do roku 1945 to 
bola Gréckokatolícka škola 
Šom, ktorá bola jednotriedkou. 
Od roku 1945 názov znel Štát-
na ruská ľudová škola Šoma. 
V tom čase v škole existovali 
dve triedy s piatimi ročníkmi. 
V rokoch 1948 – 1955 bol názov 
Ruská národná škola Drie-
nica, v rokoch 1955 – 1960 sa 
zmenil na Ukrajinskú národnú 
školu Drienica, od roku 1960 
to bola Základná deväťročná 
škola Drienica, 1. – 5. ročník. 
Od školského roku 1965/66 sa 
v nej nachádzali štyri ročníky. 
Od roku 1990 bol názov jedno-
triednej školy s tromi ročníkmi 
Základná škola Drienica.

1. septembra 2005 sa zmenou 
zriaďovateľa škola zmenila 
na dvojtriednu cirkevnú zák-
ladnú školu s 1. – 4. ročníkom. 
Bola pomenovaná po biskupovi 
Vasiľovi Hopkovi.

V súčasnosti je riaditeľkou 
školy Mgr. Dagmar Funtaľová, 
ktorá je zároveň učiteľkou 
žiakov dvoch ročníkov, učite-
ľom ďalších dvoch ročníkov 
je Mgr. Peter Olejár. V škole 
sú žiaci rôznych vierovyznaní 
– gréckokatolíci, rímskoka-
tolíci aj evanjelici. Všetci so 

súhlasom rodičov navštevujú 
gréckokatolícke náboženstvo. 
Vyučujúcim je pedagóg s teo-
logickým vzdelaním s úplnou 
kvalifikáciou a kánonickou 
misiou biskupa – Mgr. Pe-
ter Olejár. Škola hospodári 
s nehnuteľným majetkom (bu-
dovy, stavby, pozemok), ktorý 
patrí Gréckokatolíckej cirkvi, 
farnosti v Drienici. Hospodári 
aj s hnuteľným majetkom, 
ktorý škola získala formou 
daru od obce Drienica, ako 
aj s prostriedkami získanými 
z mimorozpočtových zdrojov.

Pôvodná budova školy bola 
drevená. V roku 1905 postavila 
Gréckokatolícka cirkev muro-
vanú budovu s triedou a kabi-
netom. K škole patrí učiteľský 
byt, v ktorom je tiež jedna trie-
da, a školská jedáleň. Poslednú 
rekonštrukciu zaznamenala 
v roku 1963. V roku 1994 bola 
plynofikovaná. Budova školy je 
suchá, plne vyhovuje svojmu 
účelu. V súčasnosti v nej však 
chýba miesto pre jednu triedu. 
Žiaci majú zabezpečený obed 
v školskej jedálni. Prípravu 
a výdaj stravy zabezpečuje 
blízka materská škola.

Vedenie školy plánuje 
v najbližšom období výmenu 
drevených okien za plastové, 
vchodových dverí, strešnej 
krytiny, zníženie stropu, zatep-
lenie podkrovia, opravu fasády 
školy, nové oplotenie pozemku 
po asanácii budovy a ďalšie 
úpravy terénu, a prístavbu, 
v ktorej sa bude nachádzať 
jedna trieda, školská jedáleň, 
kabinet, šatňa a priestor na du-
chovnú činnosť.

Pedagógovia cirkevnej školy 
sa snažia venovať všetky svoje 
sily výchove žiakov – prípravou 
na prijatie sviatostí a prácou 
s nimi aj vo voľnom čase s vy-
užitím všetkých dostupných 
výchovných prostriedkov. n 

Dagmar Funtaľová

2 | predstavujeme

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 nasledujúcim dvoj-
číslom 24/25 do 20. novembra 2011. Šeky nájdete aj v tomto Slove.
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Sloboda
Bol som už kňazom, keď sa na námes-

tiach štrngalo kľúčmi a spievalo Sľúbili sme 
si lásku. Práve som však bol na základnej 
vojenskej službe v južných Čechách. V tých 
novembrových dňoch v roku 1989 sme mali 
zakázané vychádzky a čakali sme na signál 
Zásah, ktorý by znamenal nasadenie tankov 
a bojových vozidiel pechoty. Bohu vďaka, že 
zvíťazila demokracia a zdravý rozum. Vytú-
žená sloboda naozaj prišla.

Pamätáte sa na tú eufóriu, nadšenie a ra-
dosť? Možno sme si vtedy dokonca mysleli, 
že už bude len dobre, že už budú všetci cho-
diť do chrámov, že budeme k sebe ohľadupl-
ní, úctiví a všímaví... Dnes sú mnohí sklama-
ní a možno sa nájdu aj takí, ktorí podobne 
ako Izraeliti, keď vyšli z Egypta, s nostalgiou 
spomínajú na otroctvo: „Veď lepšie by nám 
bolo slúžiť v Egypte, ako zomrieť na púšti!“ 
alebo „Bár by sme boli pomreli Pánovou ru-
kou v Egypte, keď sme sedávali nad hrncami 
mäsa a mohli sa najesť chleba dosýta“.

Kde sa stala chyba? Nie som politickým 
analytikom. Som však kňazom, ktorého 
Pán povolal ohlasovať jeho slovo, ktoré má 
moc a je pravdivé. Ježiš hovorí: „Ak osta-
nete v mojom slove, budete naozaj mojimi 
učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás 
vyslobodí.“ V knihe Portrét Jána Pavla II. 
píše André Frossard aj o tom, ako sa pápeža 
opýtal, ktorý výrok evanjelia by vybral, keby 
nám mohol odkázať iba jediný. Odpovedal 
bez zaváhania: „Pravda vás vyslobodí“. Pre 
neho to boli preveľmi dôležité Ježišove slová. 
Čo teda znamenajú?

Počul som, že sme na slobodu ešte neboli 
zrelí, zastihla nás vraj nepripravených. Ale 
po dvadsiatich dvoch rokoch od nežnej 
revolúcie už predsa máme celú generáciu 
mladých ľudí, ktorí si totalitu nepamätajú. 
Sú schopní žiť a budovať slobodu zodpoved-
ne? Nebude háčik v niečom inom? V tom, 
že okrem vonkajšej slobody existuje ešte 
iná, dôležitejšia sloboda? Vnútorná sloboda 
ducha. Sloboda Božích detí. Šťastie a slo-
boda človeka totiž nezávisia od vonkajších 
okolností, ale od stavu jeho vnútra. Ak som 

v jednote s Kristom, som skutočne slobodný. 
Preto Ježiš hovorí: „Každý, kto pácha hriech, 
je otrok. Až keď vás Syn vyslobodí, budete 
naozaj slobodní!“ Hoci Izraeliti, ktorí vyšli 
z Egypta, pomreli na púšti a až ich deti vošli 
do zasľúbenej zeme, stále to bol iba predob-
raz skutočnej slobody.

Svätý Otec Benedikt XVI. v knihe Ježiš 
Nazaretský (1. diel) píše: „Ukázalo sa, že 
zabratie Palestíny nebolo vstupom do spásy; 
že Izrael svoje oslobodenie ešte stále očaká-
val; že bol potrebný ešte radikálnejší exodus 
a že na to bol potrebný nový Mojžiš. Prísľub 
nového proroka sa napĺňa v Ježišovi. V ňom 
sa dokonalým spôsobom uskutočňuje to, čo 
o Mojžišovi platilo iba v obmedzenej miere: 
žije pred Božou tvárou, nielen ako priateľ, 
ale ako Syn; žije v tej najvnútornejšej jednote 
s Otcom.“ Ježiš Kristus je skutočná sloboda, 
lebo je zosobneným Božím kráľovstvom. 
On, ktorý je cesta, pravda a život. On, ktorý 
jediný premohol smrť a otroctvo hriechu. 
On, ktorý pre nás urobil to, čo nebolo v našej 
moci.

Kde sa s ním môžeme bytostne stretnúť, 
aby sme sa v ňom stali novým stvorením? 
V Cirkvi. Ona nám živého Krista ponúka 
v Božom slove, ktoré ohlasuje, aby sme mali 
svetlo viery a vedeli správne interpretovať 
fakty nášho života. Vo sviatostiach, ktoré 
vysluhuje, a v spoločenstve bratov a sestier, 
ktorých zhromažďuje. Iba Boh má moc 
urobiť nás naozaj slobodnými, teda skutočne 
šťastnými. Preto poslal svojho Syna.

V týchto novembrových dňoch začíname 
Filipovku – pôst pred Narodením Pána. Je 
to nová príležitosť, ktorú nám Pán dáva 
skrze svoju Cirkev, aby sloboda nespočívala 
iba v demokracii okolo nás, lebo tá sama 
osebe nie je pravým zdrojom šťastia. Ale aby 
zavládla predovšetkým v našich srdciach.

ThDr. Ľubomír Petrík, PhD.
hovorca Arcibiskupského úradu v Prešove
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 � 3. – 6. októbra sa konalo 
v kostarickom San José svetové 
stretnutie televíznych produ-
centov. Cieľom bolo prezentovať 
vlastnú tvorbu, nadviazať kontakty, 
vymieňať a nakupovať nové relácie, 
ale aj zdieľať skúsenosti. Stretnu-
tie organizovala SIGNIS – svetová 
katolícka asociácia pre komunikáciu 
so sídlom v Bruseli, ktorá združuje 
všetky katolícke televízie a produkč-
né štúdiá na celom svete. (TS ČBK)

 � Socha Krista Spasiteľa v bra-
zílskom meste Rio de Janeiro 
oslávila 80 rokov. 38-metrová so-
cha, ktorá od roku 2007 patrí medzi 
sedem divov sveta, bola vztýčená 
na vrchu Corcovado 12. októbra 1931.

 � 13. októbra založili ministri 
zahraničných vecí Rakúska, 
Španielska a Saudskej Arábie 
podpisom zmluvy Medzinárod-
né centrum kráľa Abduláha pre 
interreligiózny a interkultúrny 
dialóg vo Viedni. Odštartovali tak 
stavebné práce na sídle novej me-
dzinárodnej organizácie, ktorá by 
sa mala stať platformou pre dialóg 
svetových náboženstiev. Stavbu cen-
tra podnietil a financuje saudskoa-
rabský panovník. Vatikán bude mať 
v rámci inštitúcie status pozorovate-
ľa a bude zasadať v dozornej rade.

 � 14. – 26. októbra predstavil 
filmový festival Religion Today 
– Náboženstvo dnes filmy s nábo-
ženskou tematikou z 26 krajín v rôz-
nych mestách na celom polostrove 
Talianska. Príspevky zastupovali 
rôzne svetové náboženstvá a vy-
znania. Festival podporila Blairova 
nadácia pre vieru. (RV)

 � Dvojdňové stretnutie o no-
vej evanjelizácii vyvrcholilo 16. 
októbra na slávnostnej svätej omši. 
Benedikt XVI. na konci svojej 
homílie v Bazilike sv. Petra vyhlásil 
Rok viery. Začne sa na 50. výročie 
otvorenia Druhého vatikánskeho 
koncilu 11. októbra 2012 a potrvá 
do slávnosti Krista Kráľa vesmíru 
24. novembra 2013.

 �Milión detí z celého sveta sa 
18. októbra zapojilo do spoločnej 
modlitby za mier a pokoj vo svete. 
Akciu organizovala Národná rada 
venezuelských katolíkov. Cieľom 
tejto iniciatívy je prebudiť v deťoch 
povedomie o potrebe modlitby.

4 | spravodajstvo

Na Velehrade sa zišli bohoslovci zo Slovenska, Čiech a Moravy
Český Velehrad sa stal miestom 
víkendového stretnutia boho-
slovcov zo Slovenska, Čiech 
a Moravy. Na miesto putovali 
spolu so svojimi predstave-
nými 7. októbra. Ubytovanie 
im poskytli rodiny z farností 
v blízkosti Velehradu. Program 
sa začal 8. októbra predsta-
vením šiestich slovenských 
a dvoch českých seminárov 
v tamojšej Bazilike Nanebo-
vzatia Panny Márie. Vyvrcholil 
svätou omšou, ktorú celebroval 
pomocný biskup Kráľovohrad-
skej diecézy Mons. Josef Kajnek, 
ktorý je Českou biskupskou 
konferenciou poverený pastorá-
ciou povolaní. 

Na tohtoročnej púti sa 
zúčastnilo 360 bohoslovcov 
oboch rítov a republík, kto-
rí v jedenástich skupinách 
uvažovali o témach príhovoru 
pápeža Benedikta XVI. boho-
slovcom v Madride. Zamerali sa 
na okruhy osobného duchov-
ného rastu, rozvoja osobnosti 
voči blízkym a predstaveným, 
ako aj pripravenosťou do pas-
toračného pôsobenia. Výsledky 
spoločných úvah prezentovali 
v Slovanskej sále Stojanovho 
gymnázia, kde sa sobotný 
program ukončil mariánskou 
modlitbou v podaní gréckoka-
tolíckych bohoslovcov z Pre-
šova.

Nedeľu 9. októbra bohoslovci 
strávili v jednotlivých farnos-
tiach, kde boli ubytovaní. Bra-
tislavskí bohoslovci v Dolnom 
Němčíku, nitrianski v Kunovi-
ciach, badínski v Blatnici pod 
Svatým Antonínkem, spišskí 
v Štípe, prešovskí v Otrokovi-
ciach a košickí v Napajedlách. 
V nich si pre farníkov pripravili 
svedectvá a rozličné prezentácie 
svojich seminárov.

Najvzácnejšou skúsenosťou 
z tejto púte bola možnosť vytvá-
rania vzťahov. To bolo aj hlav-
nou ideou moravského metro-
politu Antonína Cyrila Stojana, 
keď na začiatku 20. storočia 
tieto stretnutia zakladal.

Egyptské ozbrojené sily zasiahli  
proti manifestácii za práva kresťanov
Pri zásahu egyptských ozbro-
jených síl proti účastníkom 
pochodu domáhajúcim sa 
spravodlivosti a práv pre kres-
ťanskú menšinu v Egypte bolo 
9. októbra najmenej 25 ľudí 
zabitých a 200 zranených. 

Násilie sa stupňovalo obsade-
ním štátnej televízie v Káhire, 
čomu predchádzala pokojná 
demonštrácia viac než tisíc 
pravoslávnych a katolíckych 
koptských kresťanov a mier-
nych moslimov proti vzrastajú-
cemu islamistickému násiliu. 
Armáda, vyprovokovaná 
islamskými fundamentalistami, 
zasiahla proti demonštrantom 
domáhajúcim sa spravodlivosti 

a práv pre kresťanskú menšinu 
v Egypte po tom, čo islamskí 
extrémisti napadli pokojne 
manifestujúcich koptských 

kresťanov a uskutočnili podpa-
ľačské útoky na koptské kostoly 
v hornom Egypte.

V Pápežskom východnom inštitúte  
slávnostne otvorili nový akademický rok
Slávnostnou archijerejskou 
božskou liturgiou v Chráme sv. 
Antona pri Pápežskom kolégiu 
Russicum v Ríme sa začal nový 
akademický rok v Pápežskom 
východnom inštitúte. V sobotu 
15. októbra slávil liturgiu vla-
dyka Svjatoslav Ševčuk, vyšší 
kyjevsko-haličský arcibiskup, 
hlava Ukrajinskej gréckoka-
tolíckej cirkvi. Spolu s ním 
koncelebroval vladyka Cyril Va-
siľ SJ, sekretár Kongregácie pre 

východné cirkvi, a ďalší kňazi. 
Na svätej liturgii nechýbal ani 
kardinál Leonardo Sandri, pre-
fekt Kongregácie pre východné 
cirkvi, so svojimi spolupracov-
níkmi. 
Arcibiskup Vyššieho arci-
biskupstva v Kyjeve-Haliči 
sa na začiatku svätej litur-
gie poďakoval Pápežskému 
orientálnemu ústavu za vý-
chovu mnohých učiteľov pre 
gréckokatolícke semináre 

na Ukrajine, odborníkov vo 
východnej teológii, histórii, 
liturgike a kánonickom práve. 
Bohatá knižnica ústavu sa stala 
nevyhnutným zdrojom pre 
vedecký výskum viacerých štu-
dentov bohoslovia. Arcibiskup 
Ševčuk zdôraznil, že študenti 
by sa mali starať nielen o inte-
lektuálny rast, ale ctiť hlboké 
spoločenstvo s Pánom Bohom 
a neoddeľovať vedeckú tvori-
vosť od duchovného života.
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 � V Bratislave zasadala Rada 
pre rodinu Konferencie bisku-
pov Slovenska. Na svojom pravi-
delnom zasadnutí sa v stredu 12. 
októbra v Bratislave pod vedením 
predsedu Mons. Milana Chautura, 
košického eparchu, venovali téme 
Rodina a slávenie. Rada pre rodinu 
KBS sa počas tohto roka zaoberá 
oblasťami pastorácie, ktoré odpo-
ručil Svätý Otec Benedikt XVI. ako 
prípravu na Svetové stretnutie ro-
dín 2012 v Miláne na tému Rodina: 
práca a sviatok. Bližšie informácie 
o aktivitách a príprave 7. svetového 
stretnutia rodín nájdete na www.
rodina.kbs.sk.

 � Gréckokatolícka charita 
v Prešove pripravila Deň otvo-
rených dverí. Dvere sociálneho 
centra a nízkoprahového denného 
centra, ako aj susedného objektu, 
v ktorom sídli nocľaháreň Efeta, 
útulok Archa a Dom Charitas v Pre-
šove sa v piatok 14. októbra otvorili 
pre návštevníkov. Verejnosť si moh-
la prezrieť priestory oboch budov, 
zapojiť sa do športových aktivít či 
ochutnať vynikajúci guláš. Klienti 
súťažili v stolnom tenise a šachu, 
zahrali si kalceto a futbal. Na svoje 
si prišli aj deti, ktoré sa zapájali 
do všetkých aktivít. Rómske divadlo 
DIK spestrilo popoludnie svojím 
predstavením a na záver si všetci 
zatancovali. (Denisa Považanová)

 � Sedemnásti budúci animá-
tori sa 14. – 16. októbra stretli 
v Gréckokatolíckom mládež-
níckom centre Bárka v Juskovej 
Voli s túžbou zažiť spoločenstvo 
a dozvedieť sa niečo nové. Víkend 
bol zameraný na praktické vedenie 
stretiek. Pod vedením Ivany Po-
točňákovej sa účastníci dozvedeli, 
ako pravidelné stretnutia založiť, 
rozvíjať aj viesť. Tiež sa pozreli 
na zásady poskytovania a prijíma-
nia konštruktívnej spätnej väzby. 
Teoretické vedomosti si overili pri 
viacerých praktických aktivitách, 
ktorými boli stavanie mostov, rolo-
vé hry a príprava metodík pre rôzne 
vekové kategórie a na rôzne témy. 
Víkend bol duchovne sprevádzaný 
otcom Slavomírom Zahorjanom. 
(Ivana Potočňáková)

 � V Poprade sa 18. – 19. októbra 
uskutočnilo stretnutie riadi-
teľov katolíckych škôl na Slo-
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Košickí zboristi putovali do Poľska
7. – 9. októbra sa členovia 
Katedrálneho zboru sv. Cyrila 
a Metoda pri Chráme Naro-
denia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach zúčastnili spolu 
s rodinnými príslušníkmi 
na púti v Poľsku. Cieľom 
bolo mesto Krakov, Krynica, 
prehliadka drevených chrá-
mov a soľnej bane Wieliczka. 
Po ubytovaní a večeri v Zebrzy-
dovskej Kalvarii sa zúčastnili 
na svätej liturgii v Kaplnke sv. 

Jána, ktorú slúžil otec Milan 
Gábor. Nezabudnuteľným zá-
žitkom bola prehliadka Chrámu 
Panny Márie, monumentálnej 
gotickej baziliky z 15. stor., kde 
zbor improvizovane zaspie-
val dve piesne a zožal aplauz 
prítomných turistov. Soľná baňa 
vo Wieliczke patrí k najstarším 
svetovým baniam a v roku 1978 
bola zapísaná do zoznamu 
UNESCO. Nachádzajú sa v nej 
aj kaplnky sv. Antona, sv. Kríža, 

sv. Kingy a sv. Jána, kde slávili 
svätú liturgiu. V nedeľu bola 
cieľom pútnikov Krynica, kde 
slávili svätú liturgiu v Chráme 
sv. Petra a Pavla. Po skončení 
liturgie zbor zakončil svoje 
účinkovanie koncertom. Pred 
prechodom cez hranice pútnici 
navštívili aj drevený Chrám sv. 
Dimitra v Leluchove, ktorým 
ich sprevádzal otec J. Popovec 
z farnosti Čirč. (Mária Tomašo-
vá-Tančáková)

Oázisti sa stretli v Starej Ľubovni
Deň spoločenstva Hnutia Svetlo 
– Život (Oáza) sa uskutočnil 8. 
októbra 2011 v Chráme Matky 
ustavičnej pomoci v Starej Ľu-
bovni. Stretnutie sa nieslo v du-
chu témy roka hnutia: Počúvať 
Pána v Cirkvi a zúčastnili sa 
na ňom členovia spoločenstva 
mladých, dospelých slobodných 
a členovia rodín Domácej cirkvi 
z celého Slovenska. Archije-
rejskej svätej liturgii predsedal 
bratislavský eparcha Mons. Pe-
ter Rusnák, ktorý prišiel v sprie-
vode kancelára Petra Sabola. Vo 
svojej homílii vladyka poukázal 
na potrebu vedenia Svätým 
Duchom, ktoré je nevyhnutné 
pre život každého kresťana. 
Oázistov svojou prítomnosťou 
poctil aj hosť z Poľska otec 

Ján Mikulský, moderátor Únie 
kňazov Krista Služobníka, ktorý 
predniesol svoju katechézu 
na tému Charizma Hnutia 
Svetlo – Život. Svojím osobným 
svedectvom o tom, ako počúvať 

Pánov hlas v Cirkvi, sa vo svo-
jom príhovore podelil aj ďalší 
z pozvaných hostí otec Marek 
Kolesár. Stretnutie sa ukončilo 
spoločnou modlitbou chvál. 
(Michaela Michalová)

V Hlinnom posvätili obnovený chrám
V nedeľu 9. októbra starostka 
obce Hlinné Milena Hladová-
-Naštová starým slovanským 
zvykom chlebom a soľou 
privítala vzácnu návštevu – 
otca arcibiskupa a metropolitu 
Jána Babjaka SJ, ktorý vstúpil 
do obnoveného Chrámu Zo-
snutia Presvätej Bohorodičky, 
aby posvätil oltár, ikonostas, 

bohostánok, nový kalich a lavi-
ce. Archijerejskú svätú liturgiu 
spolu s otcom arcibiskupom 
slávilo 16 kňazov. V homílii otec 
arcibiskup povedal: „Prišli sme 
tu, aby sme sa stali chrámom 
živého Boha. Ako ste sa usilovali 
o obnovu tohto chrámu svojimi 
obetami, tak sa usilujte aj obno-
vu svojich ,chrámov’.“ V závere 

liturgie odovzdal ďakovné listy 
za pomoc pri obnove chrámu 
pani starostke Milene Hladovej-
-Naštovej a Petrovi Bačišinovi. 
Obnovu chrámu podporili 
gréckokatolícki, rímskokato-
lícki aj evanjelickí veriaci. (Ján 
Maďoran)

V Brežanoch slávili odpust
16. októbra sa v gréckokatolíc-
kom drevenom chráme (NKP) 
v obci Brežany uskutočnila od-
pustová slávnosť k úcte patróna 
chrámu a obce – sv. Lukáša. 
Na slávnosti sa zúčastnili aj 
„cezpoľní“ veriaci, mládež-

nícky spevácky zbor z farnosti 
Miklušovce a najmä nesmierne 
obetavé kantorky z Klenova, 
ktoré svojím krásnym spevom 
sprevádzali nielen túto sláv-
nostnú božskú liturgiu, ale aj 
ostatné, ktoré sa po veľmi dlhej 

pauze už štvrtý rok v tomto 
chráme konajú raz mesačne. 
Svätú božskú liturgiu slúžil 
a slávnosť zorganizoval správca 
farnosti otec Emil Lechman. 
(S.G.)
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Rím privítal pútnikov zo Slovenska
Ústredie slovenskej kresťanskej 
inteligencie, pobočka Bardejov, 
zorganizovala 9. – 15. októbra 
pod vedením p. Jána Maníka 
a otca Františka Dancáka pút-
nický zájazd do Talianska pre 43 
účastníkov oboch katolíckych 
obradov z Bardejova a Prešova. 
Na púti do Florencie, Ríma, 
Orvieta a Padovy účastní-
kov sprevádzala p. Ľudmila 
Zoľáková. Nezabudnuteľným 

dňom bol celodenný pobyt 
vo Vatikáne, kde sa pútnici 
zúčastnili na audiencii Svätého 
Otca Benedikta XVI., ktorý ich 
osobne pozdravil. Prezreli si 
Námestie a Baziliku sv. Petra, 
hrob bl. Jána Pavla II., navštívili 
aj Vatikánsky rozhlas, kde ich 
osobne privítal riaditeľ sloven-
skej sekcie páter Jozef Šofranko 
SJ. Deň zakončili v Slovenskom 
ústave sv. Cyrila a Metoda, 

kde sa oboznámili s históriu 
ústavu a slávili svätú liturgiu. 
Cestou späť sa zastavili v meste 
Orvieto, známe eucharistickým 
zázrakom z roku 1263. Nad 
hrobom sv. Leopolda Mandiča 
v Padove slávili svätú liturgiu, 
ktorú celebroval otec Vlasti-
mil Chovanec z Kongregácie 
rogacio nistov, rodák z Abrahá-
moviec. (Tomáš Molčan)

Stauros spieval v Litmanovej
Nedeľa 9. októbra, hoci chladná 
a veterná, neodradila množstvo 
veriacich od púte na litmanov-
skú horu Zvir. Táto nedeľa bola 
pre zbor Stauros, ktorý pôsobí 
pri Farnosti Povýšenia sv. Kríža 
na prešovskom sídlisku Sekčov, 
významná tým, že bol poctený 
spevom sprevádzať svätú litur-
giu. Slávil ju otec Jozef Novický, 
farár z Ľutiny. Vystúpenie zboru 
sa stretlo s vrúcnym prijatím. 
Záver doplnila mariánskymi 
piesňami p. A. Servická. (Anna 
Tabačáková)

V Prešove sa uskutočnila konferencia  
venovaná prof. Mikulášovi Russnákovi
Na pôde Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte Prešov-
skej univerzity sa 11. októbra 
konala medzinárodná vedecká 
konferencia vedeckého projektu 
VEGA s názvom Ekumenický 
aspekt života a diela profeso-
ra Mikuláša Russnáka (1878 
– 1954) v kontexte súčasného 
medzináboženského dialógu. 
Vedeckú konferenciu otvoril 
vedúci projektu Andrej Slodič-

ka, ktorý zároveň predstavil 
všetkým prítomným vedeckú 
monografiu s názvom Univer-
zitný profesor Mikuláš Russnák 
(1878 – 1954) v súradniciach 
času a doby. Po prezentácii 
nasledoval príhovor prof. Petra 
Šturáka, dekana GTF, a prí-
spevky jednotlivých domácich 
i zahraničných účastníkov 
konferencie, ktoré sú v tejto 
monografii uverejnené.

Záver konferencie sa niesol 
v duchu zaujímavej diskusie, 
ktorá vyústila do konštatovania, 
že hoci sa menovaný projekt 
o Mikulášovi Russnákovi 
chýli ku koncu, zďaleka nie je 
ukončené vedecké bádanie jeho 
veľkého diela, vďaka ktorému 
ho právom môžeme nazvať 
„Tomášom Akvinským“ Grécko-
katolíckej cirkvi na Slovensku. 
(Monika Slodičková)

Kňazský deň v Košickej eparchii  
povzbudil k pastoračnej službe
Niet pochýb o tom, že kňazský 
stav je náročný a zodpovedný 
a vyžaduje nestály duchov-
ný i vedomostný rast. Z toho 
dôvodu sa 13. októbra konal 
kňazský formačný deň v Koši-
ciach, na ktorý prijalo pozvanie 
takmer sto kňazov. Po spoločnej 
modlitbe sa im prihovoril vlady-

ka Milan Chautur, košický epar-
cha. Svojich kňazov nabádal 
k tomu, aby sa prostredníctvom 
prijatej sviatosti kňazstva starali 
o svoju spásu i spásu zverených 
duší. Apeloval na zodpovedné 
osvojenie si materiálov pre 
snúbenecké náuky v pastorač-
nej praxi a pripomenul aktivity 

pred 7. svetovým stretnutím 
rodín v Miláne.

V prednáške vystúpil Max 
J. Kašparů, známy psychológ 
a stály diakon, s prednáškou 
na tému Tri trojuholníky v pas-
toračnej starostlivosti kňaza. 
Po prednáške bola plodná dis-
kusia o psychologických a spiri-

vensku. Na pozvanie predsedu 
komisie pre katechizáciu a školstva 
pri Konferencii biskupov Slovenska 
arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera 
prišlo vyše 150 riaditeľov z celého 
Slovenska.

 � Vladyka Milan Chautur po-
svätil kňazom autá. Vo štvrtok 20. 
októbra pristavilo svoje osobné autá 
viacero kňazov pracujúcich na bis-
kupskom úrade. Vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha, zvolával 
Božiu ochranu i asistenciu strážnych 
anjelov na vozidlá, ale predovšetkým 
na ľudí, ktorí v nich cestujú. Na-
sledovalo pokropenie áut svätenou 
vodou. (Michal Hospodár)

 � Slovenský ochranný zväz 
autorský (SOZA) udelil výročné 
ceny SOZA. Medzi ocenenými je 
aj Rádio Lumen, ktoré ju získalo 
za najvyšší podiel domáceho reper-
toáru vo vysielaní. TK KBS o tom 
21. októbra informovala Katarína 
Tomandlová. SOZA oceňuje autorov 
a tvorcov hudobných diel už po pät-
násty raz. Poslaním cien je verejne 
uznať ich prínos, ako aj podporiť 
rozvoj slovenskej hudobnej kultúry.

 � Družstvo Strednej cirkevnej 
pedagogickej školy v Košiciach sa 
stalo víťazom volejbalového tur-
naja dievčat Košickej eparchie, 
ktorý sa uskutočnil 22. októbra v Se-
čovciach. Akcia sa začala slávením 
archijerejskej svätej liturgie, ktorej 
predsedal vladyka Mons. Milan 
Chautur, košický eparcha. Po nej 
nasledovalo losovanie do skupín 
a boj o víťazstvo. Aktívne si zahral aj 
vladyka Chautur či člen Eparchiálnej 
rady pre mládež otec Patrik Jurka. 
(Tomáš Haburaj)

 � Slovenský europoslanec Miro-
slav Mikolášik ponúka dobrovoľ-
níkom jednorazové granty. Návrh, 
ktorý je súčasťou programu s ná-
zvom Pomôžme dobru rásť, vyhlá-
sila jeho kancelária pri príležitosti 
Európskeho roka dobrovoľníctva. 
Projekt odštartuje dlhodobú finanč-
nú podporu združení aj v ďalších 
rokoch. Dobrovoľníci môžu žiadať 
od 30 do 300 eur na projekty, ktoré 
musia zrealizovať od decembra toh-
to roka do apríla 2012. V prvej etape 
sa prerozdelí suma dvetisíc eur. 
O grant môže prostredníctvom 
internetového formulára požiadať 

6 | slovo   23 | 2011



tuálnych aspektoch pastoračnej 
služby. Moderátor programu 
otec Marko Rozkoš informoval 
kňazov o aktuálnych novinkách 

i potrebách života eparchie.
Záverečná modlitba ukončila 

formačný kňazský deň, ktorý 
v mnohom podnietil kňazov 

eparchie k účinnej každodennej 
pastoračnej službe. (Michal 
Hospodár)

Kňazi Prešovskej archieparchie sa stretli v Ľutine
Ani sychravé počasie neodra-
dilo gréckokatolíckych kňazov 
od účasti na kňazskom dni 
Prešovskej archieparchie, ktorý 
sa uskutočnil v piatok 14. ok-
tóbra v bazilike minor v Ľutine. 
Začal sa slávením archijerejskej 
svätej liturgie, ktorej predsedal 
prešovský arcibiskup a metropo-
lita Ján Babjak SJ. Koncelebroval 
emeritný biskup Ján Eugen 
Kočiš. V homílii sa kňazskému 
spoločenstvu prihovoril otec 
Štefan Paločko, odborný asistent 
na Gréckokatolíckej teologickej 

fakulte Prešovskej univerzi-
ty. Hovoril o tom, že ľudí, ku 
ktorým sme poslaní, všeličo 
trápi. Často sa k nim pridávame 
aj my kňazi. Svojimi postojmi 
ich potom utvrdzujeme v tom, 
že šťastie závisí od vonkajšieho 
úspechu. „Žijeme vo falošnej 
predstave, že nepriaznivé okol-
nosti nás robia nešťastnými. My 
sme však medzi ľudí poslaní ako 
ohlasovatelia evanjelia zvestovať 
Ježiša, ktorý prišiel riešiť náš 
skutočný problém, ktorým je 
hriech, sebectvo, naviazanosť 

na seba.“
Veľmi oslovujúca bola pre 

kňazov prednáška diakona 
Maxa Kašparů.

Po diskusii a obede vladyka 
Ján kňazom poďakoval za ich 
kňazskú službu. Hovoril aj 
o viacerých záležitostiach 
týkajúcich sa kňazského života 
a služby.

Kňazi sa do svojich farnos-
tí a iných služieb v miestnej 
cirkvi rozchádzali po spoločnej 
modlitbe Molebenu k Presvätej 
Bohorodičke. (Ľubomír Petrík)

Mladí zažili novú skúsenosť so Svätým Duchom
Podľa vzoru prvých apoštolov sa 
71 mladých Prešovskej archie-
parchie zhromaždilo 14. – 16. 
októbra v GMC Bárka v Jus-
kovej Voli, kde počas víkendu 
o charizmách zažili skúsenosť 
prvotnej Cirkvi: radosť zo spo-
ločenstva, vyučovanie Božieho 
slova, účasť na lámaní chleba 

a naplnenie Svätým Duchom. 
Sedem prednášok otca Slavo-
míra Palfiho prinieslo pohľad 
na charizmy Svätého Ducha 
v Biblii i v učení Katolíckej 
cirkvi. Prehľadné vyučovanie 
bolo po každej téme dopĺňa-
né praktickými workshopmi. 
Počas víkendu bol priestor aj 

na službu účastníkom duchov-
ným poradenstvom, modlitbou 
a sviatosťou zmierenia, aby boli 
zrelými kresťanmi pevne zako-
renenými v Kristovi, ktorí budú 
povzbudením pre svoje farnosti 
a miestne spoločenstvá. (vj)

Spevácky zbor Harmony hosťoval v Košickej eparchii

Na trojdňovom turné po far-
nostiach Košickej eparchie sa 
predstavil miešaný spevácky 
zbor Harmony z Nového 
Sadu (Vojvodina). V piatok 15. 
októbra večer zbor koncertoval 
v košickej katedrále. V sobotu 
sa predstavil s koncertným 
vystúpením v Michalovciach 

a Trebišove. V nedeľu ráno spre-
vádzal svätú liturgiu vo farnosti 
Košice-Západ a dopoludnia ešte 
stihol vystúpiť aj vo farnosti Ko-
šice-Furča. V Chráme sv. Petra 
a Pavla na košickej Terase ešte 
pred svätou liturgiou zazneli 
sakrálne i folklórne skladby. 
Umelecký i duchovný zážitok 

pre veriacich sa vystupňoval 
pri speve liturgických hymnov 
v cirkevnoslovanskom jazyku. 
Na záver liturgickej slávnosti sa 
za vystúpenie zboru úprimne 
poďakoval miestny farár otec 
Jozef Miňo. Zbor bol založený 
v roku 2007 pri miestnej gréc-
kokatolíckej Farnosti sv. apoš-
tolov Petra a Pavla a jeho tridsať 
členov pochádza z ôsmich 
národností (Ukrajinci, Slováci, 
Slovinci, Srbi, Poliaci, Maďari, 
Rusíni a Židia). Dirigentkou 
zboru je Zuzana Gros-Marko-
vičová a jeho dušou obetavý 
kňaz Dr. Roman Miz. Zbor 
vystupoval na rôznych cirkev-
ných slávnostiach, ekumenic-
kých stretnutiach, festivaloch 
a koncertoch v krajinách bývalej 
Juhoslávie a inde. Všade tam šíri 
miestnu spevácku kultúru i krá-
su východnej liturgie. (Michal 
Hospodár)

každé združenie, hnutie, nezisková 
organizácia, ako aj spoločenstvo 
dobrovoľníkov, ktorí sa stretávajú 
s cieľom pomoci druhým. Bližšie 
informácie o projekte možno nájsť 
na internetovej stránke www.
pomozme.sk.

 � Pápežské misijné diela 
(PMD) na Slovensku vyzbierali 
za tri roky milodary na misie 
za vyše 1,8 mil. eur. Peniaze po-
slali na misijné projekty do rôznych 
krajín Afriky. Ich zoznam za ostat-
né tri roky možno nájsť na interne-
tovej stránke PMD. Každý projekt 
obsahuje názov a krátky popis. 
Z vyššie uvedenej sumy tvoria 
takmer 1,4 milióna eur finančné 
prostriedky vyzbierané v zbierkach 
za tri misijné nedele 2008 až 2010. 
Z týchto finančných prostriedkov, 
ktoré sú podľa stanov PMD určené 
výlučne na projekty diela šírenia 
viery, získali príspevky africké kra-
jiny Burkina Faso, Senegal, Guinea 
Bissau a Mali, a použili ich na rea-
lizovanie misijných projektov, ako 
sú rekonštrukcie škôl, budovanie 
a oprava liturgických a sociál-
nych objektov a podpora rôznych 
evanjelizačných a katechetických 
programov.

 � Portál Postoy.sk získal pre-
stížne ocenenie 2011 Templeton 
Freedom Awards. Portál tvoria 
na internete aj študenti či absol-
venti Katolíckej univerzity (KU) 
v Ružomberku. Online magazín 
ocenili ako projekt Stredoeuróp-
skej podnikateľskej a sociálnej 
iniciatívy CEBSI v kategórii Etika 
a hodnoty. O tohtoročných výsled-
koch informoval web organizátora 
Atlasnetwiork.org. 
Ocenenie Templeton Freedom 
Awards zastrešuje Atlas Economic 
Research Foundation so sídlom 
vo Washingtone. Ide o neziskovú 
organizáciu, ktorá je súčasťou siete 
vyše 400 inštitúcií v 80 krajinách 
podporujúcich slobodný trh a myš-
lienky slobody. Ocenenie vzniklo 
v roku 2003 a doteraz rozdalo 
v rámci oceňovania a grantov vyše 
1,5 milióna dolárov. V minulosti 
získal okrem iného ocenenie aj 
filozof a teológ slovenského pôvo-
du Michael Novak či zakladateľka 
hnutia Fokoláre Chiara Lubichová. 
Prvou ocenenou bola bl. Matka 
Terézia z Kalkaty.
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Radostné ovocie 
utrpenia
 
Pred 10 rokmi, 4. novembra 2001, sa konala pred Bazilikou sv. Pet-
ra v Ríme prvá beatifikácia v novodobých dejinách Slovenska. Tisíce 
gréckokatolíkov priamo vo Večnom meste s dojatím sledovali, ako sa 
pod hlavným balkónom, z ktorého svetu i Cirkvi znejú hlavné posol-
stvá a žehnania, v strede ďalších blahoslavených boli odkryté štvor-
metrové obrazy dvoch gréckokatolíckych mučeníkov – biskupa Pavla 
Petra Gojdiča a rehoľného kňaza redemptoristu Metoda Dominika 
Trčku.

Tomuto zrodu nových 
blahoslavených predchá-
dzali roky príprav, veď 

napríklad proces blahorečenia 
otca biskupa Gojdiča sa nezačal 
doma, ale na Hore sv. Makríny 
v Uniontowne (USA) 1. septem-
bra 1986, počas tradičnej púte 
amerických gréckokatolíkov 
na toto miesto. Spolu s ním sa 
tu začal aj proces beatifikácie 
ďalších biskupov – Teodora 
Romžu, Vasiľa Hopka a Ale-
xandra Chiru. Po 10 rokoch boli 
tieto procesy presunuté do ich 
materských eparchií – teda 
do Prešova a do Užhorodu. 

Dnes sú už traja z nich povýšení 
k úcte na oltári.

Po páde železnej opony sa 
ukázalo v plnej sláve utrpenie 
kresťanov v krajinách bývalého 
socialistického bloku, zvlášť 
utrpenie Gréckokatolíckej 
cirkvi. Istotne aj toto primälo 
Božieho služobníka, dnes už 
blahoslaveného Jána Pavla II., 
aby na konzistóriu kardinálov 
konanom 13. až 14. júna 1994 
v Ríme vyhlásil v rámci prípra-
vy na dvetisícročné jubileum 
Kristovho narodenia: „Každá 
miestna cirkev nech zbiera 
svedectvá viery našich čias, aby 

tak ukázala neustálu prítom-
nosť trpiaceho a vzkrieseného 
Krista, ktorého sila sa prejavuje 
v slabých ľuďoch“.

Nasledujúci rok pri svojej his-
toricky prvej návšteve Prešova 

ukázal gréckokatolíkom práve 
takýchto dvoch svedkov pri 
charakterizovaní utrpenia tejto 
miestnej cirkvi. „Gréckokato-
lícke spoločenstvo vyšlo z tejto 
skúšky obnovené a posilnené aj 
vďaka svedectvu a krvi počet-
ných mučeníkov. Živým dôka-
zom toho je viera veľkého počtu 
laikov, rehoľníkov a rehoľníčok, 
kňazov a duchovných pastie-
rov. Stačí spomenúť utrpenie 
biskupa Vasiľa Hopka a muče-
níctvo biskupa Pavla Gojdiča. 
Na prahu tretieho tisícročia je 
to vzácny príspevok, ktorý vaše 
spoločenstvo dáva do pokladni-
ce Cirkvi...“ Svoju úctu k našim 
biskupom prejavil aj modlitbou 
pred mramorovým sarkofágom 
skrývajúcim ostatky vladyku 
Pavla.

Hneď v nasledujúci deň 
zazneli v Levoči ešte jasnej-
šie slová: „Dnes prichádzam 
do Levoče v duchu tajomstva 
návštevy... Prichádzam vydať 
vám o ňom svedectvo práve 
tu v Levoči, lebo aj vy, tak ako 
ja, máte v pamäti časy útlaku. 
Starší z vás sa zaiste pamätajú 
na úctivú postavu biskupa Jána 
Vojtaššáka a Pavla Gojdiča ... 
dnes si zasluhujú, aby sa konal 
proces ich blahorečenia“.

V roku 1996 sa tak do Pre-
šova presunuli materiály z už 
prebiehajúceho procesu blaho-
rečenia biskupov Pavla Petra 
Gojdiča a Vasiľa Hopka v USA. 
K nim sa pripojili aj dve ďalšie 
obete komunistického režimu, 
rehoľní kňazi redemptoristi 
Metod Dominik Trčka a Ján 
Mastiliak. Proces blahorečenia 
sa však vtedy začal len u Meto-
da Dominika Trčku. O otcovi 
Jánovi Mastiliakovi sa doteraz 
zbierajú svedectvá a dokumenty 
a zostáva len v modlitbách dú-
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fať, že aj jeho proces, podobne ako procesy 
jeho troch spolutrpiteľov, bude v dohľadnej 
dobe nielen otvorený, ale aj úspešne na slá-
vu Boha a česť našej cirkvi uzatvorený.

A tak rok po veľkolepých oslavách mohli 
gréckokatolíci očakávať pozemský obraz 
ovocia svojho utrpenia. Najprv počas svojej 
návštevy Ľvova 27. júna 2001 bolo blaho-
rečených 27 gréckokatolíckych mučeníkov 
nedávnych prenasledovaní (1941 – 1973), 
medzi ktorými bol aj biskup Teodor 
Romža, ktorý sa tak stal prvým novodobým 
mučeníkom z územia bývalého Českoslo-
venska.

O pár mesiacov neskôr − 4. novembra 
boli v Ríme blahorečení biskup Pavel Peter 
Gojdič a redemptorista Metod Dominik 
Trčka. Práve ich mená zazneli ako prvé 
vo formule blahorečenia: „Našou apoš-
tolskou autoritou povoľujeme, aby sa 
služobníci Boží Pavel Peter Gojdič, Metod 
Dominik Trčka... odteraz nazývali blaho-
slavení...“ Pápež potom počas homílie po-
vedal: „Obaja v obetavej a hrdinskej službe 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku prešli 
tými istými trápeniami v dôsledku svojej 
vernosti evanjeliu a Petrovmu nástupcovi 
a teraz im spolunáleží koruna slávy.“ Pripo-
menul aj slová samotného vladyku Pavla: 
„S pomocou Božou chcem byť otcom sirôt, 
oporou chudobných a učiteľom trpiacich“. 
V príhovore po modlitbe Anjel Pána vyzval 
gréckokatolíkov „k nasledovaniu ich príkla-
du viery a lásky“ a zároveň vyprosoval „ich 
ochranu pre milovaný slovenský národ“. Po-
dobne zveril aj český národ do duchovnej 
starostlivosti blahoslaveného otca Metoda.

Počas pondelkovej audiencie, ktorá sa 
pre množstvo pútnikov nekonala v Aule 
Pavla VI., ale na námestí pred Bazilikou 

sv. Petra, sa v súkromných rozhovoroch 
spomenulo aj meno druhého prešovského 
biskupa Vasiľa Hopka. Jeho beatifikácia sa 
uskutočnila o necelé dva roky neskôr − 14. 
septembra 2003 v Bratislave.

Popoludní sa v bazilike Santa Maria 
Maggiore uskutočnila ďakovná archijerej-
ská svätá liturgia, ktorej predsedal vtedajší 
prešovský biskup Ján Hirka. Zúčastnilo sa 
na nej viac než sto gréckokatolíckych kňa-
zov a väčšina slovenských biskupov spolu 
s kardinálom Jozefom Tomkom a biskupmi 
z Križevca a Užhorodu.

Ostatky blahoslaveného Metoda Domi-
nika Trčku boli 10. novembra slávnostne 
prenesené do Chrámu Zoslania Svätého 
Ducha otcov redemptoristov v Michalov-
ciach, kde boli uložené do oltára Božského 
Srdca. Práve tento chrám bol jedným z diel, 
ktoré počas svojho života uskutočnil otec 
Metod.

O týždeň neskôr za niekoľkotisícovej 
účasti veriacich, kňazov, biskupov i štát-
nych predstaviteľov bola v Mestskej hale 
v Prešove pri ostatkoch vladyku Pavla sláve-
ná ďakovná svätá liturgia. Sarkofág v tvare 
tela vladyku Pavla uložený v presklenej 
rakve bol následne v ohromnom sprievode, 
aký Prešov v novodobej histórii nezažil, 
prenesený do Katedrálneho chrámu sv. Jána 
Krstiteľa a neskôr uložený v jeho bočnej 
kaplnke.

Práve toto prenesenie ostatkov sa stalo 
akousi pomyselnom trojbodkou za týmto 
veľkým okamihom Gréckokatolíckej cirkvi 
predznamenajúcou ďalšie blahorečenia 
i príhovor týchto nových služobníkov 
oltára. n

Juraj Gradoš

Rozhovor s pánom Petrom 
Rettigom z nadácie Kirche in 
Not, ktorý je v tejto organizá-
cii zodpovedný za Slovensko 
a začiatkom októbra navštívil 
našu krajinu.

Aký je cieľ vašej návštevy 
na Slovensku? 
Ciele sú celkom jednoduché. 
Vidieť ovocie našej pomoci 
a zistiť, kde by sme ešte mohli 
v budúcnosti pomôcť.

Kam ste zavítali? Navštívili ste iba 
Prešovskú archieparchiu alebo ste 
mali v pláne navštíviť aj iné diecézy? 
Navštevujem všetky latinské aj 
gréckokatolícke eparchie, pričom Prešov 
bol pre mňa celkom osobitným cieľom, 
na ktorý som sa tešil.

Strávili ste v Prešovskej archieparchii 
tri dni. Ktoré z miest, ktoré ste 
navštívili, sa vám najviac páčilo? 
Veľmi ťažká otázka. Bol som veľmi 
oslovený seminárom, seminaristami 
a mladými kňazskými rodinami, ktoré 
som navštívil. A miesto, kam by som 
znova rád išiel, bola Buková hôrka, 
baziliánsky monastier.

Čo vás na ňom tak oslovilo? 
Keď som tam prišiel, ihneď som sa 
cítil prijatý. Akoby som bol doma. To 
neznamená, že na iných miestach som 
sa cítil zle, ale tam akoby moja duša 
dostala krídla.

Aké dojmy si odnášate z vášho 
pobytu v Prešovskej archieparchii? 
Nechcel by som použiť výraz 
spokojnosť. Bol som naozaj hlboko 
dojatý kňazmi, ktorých som videl, 
radosťou a duchom, ktorý z nich žiaril. 
Z energie, ktorá z tejto eparchie žiari 
počnúc jej biskupom až ku skvelým 
kňazom. Tu naozaj cítim, ako Cirkev 
rastie a ako sa veriaci z toho tešia, ako 
ju milujú a s akou energiou ju vytrvalo 
podporujú.

Kam povedú vaše ďalšie kroky? 
Do Košíc, do Košickej arcidiecézy 
a potom do Košickej eparchie.

Takže s gréckokatolíkmi sa ešte 
stretnete? 
Áno, určite.

Juraj Gradoš

 | 9

na 5 minút

slovo   23 | 2011



Kresťanská bohoslužba je „vrcholom i prameňom“ života kresťana. 
Vyjadruje ho akoby v syntéze: pripomína a uskutočňuje tajomstvo 
Krista a Cirkvi, predkladá ho veriacim na kontempláciu a spieva 
ho, vzdávajúc vďaky Pánovi, „pretože večná je jeho láska“ (Sancro-
sanctum Concilium, 10).

Výnimočnosť bohoslu-
žobného dedičstva je 
ešte väčšia vo východ-

ných cirkvách, pretože si výni-
močným spôsobom zachovali 
primát bohoslužby ako vrcholu 
kresťanského života. V tom 
ostali celkom verní duchu cirkvi 
otcov, keď bohoslužba bola 
miestom, v ktorom sa sústre-
ďovala katechéza a nábožen-
ské učenie, bolo ohlasované 
a komentované Písmo; príprava 
katechumenov na krst a peni-
tentov na zmierenie sa v období 
pred Paschou uskutočňovala 
v dokonalej syntéze poučení 
a symbolov. Všetok život Cirkvi 
bol zahrnutý a sústredený 
do bohoslužby.

Pápež Ján Pavol II. vo svojom 
liste Orientale Lumen pripomí-
na, s akou láskou slávia východ-
ní kresťania bohoslužbu, a zdô-
razňuje, že v bohoslužobnom 
slávení všetci veriaci kresťan-
ského Východu tak silno preci-
ťujú zmysel pre tajomstvo, že 

„liturgická modlitba na Výcho-
de má veľkú schopnosť zachytiť 
ľudskú osobu v jej celistvosti: 
tajomstvo býva vyspievané so 
všetkou jemnosťou a vzneše-
nosťou obsahu, ale aj s vrúcnym 
citom, ktorý sa prebúdza v srdci 
spaseného ľudstva“ (Orientale 
Lumen, 11). Modlitba Cirkvi tak 
už nadobúda účasť na nebeskej 
liturgii a stáva sa závdavkom 
večnej blaženosti.

Centrom kresťanského kultu 
je slávenie božskej liturgie, 
ktoré je asi väčšine veriacich 
najbližšie. Mnohí však túto 
bohoslužbu vnímajú iba 
v súvislosti so sviatosťou Tela 
a Krvi Ježiša Krista. Ale celistvý 
pohľad nás presviedča o dvoch 
rovinách. Prvá rovina je sústre-
dená na Božie slovo a druhá 
na eucharistický obrad.

Kristus ustanovil svätú litur-
giu ako nekrvavú obetu Nového 
zákona. Preto aj obeta, ktorá 
sa prináša v liturgii, je obetou 
pravdivou, obetou Nového zá-

kona. Podľa teológov podstatu 
každej obety tvoria tri základné 
elementy: 1.viditeľný prínos 
(materiálny dar); 2. akt obeto-
vania daru Bohu; 3. vzdávanie 
Bohu najväčšej úcty a slávy. 
Všetky tieto elementy musia 
byť pri konaní každej obety. Bez 
nich nemôže byť obeta obetou.

Aj keď je pohnútkou na pri-
nášanie obety prejav a vzdanie 
najvyššej úcty a slávy Bohu, 
treba si uvedomiť, že cieľom li-
turgie nie je iba premeniť chlieb 
a víno, ale hlavne premeniť sa-
motného človeka – jeho vnútro, 
srdce, myslenie, život – v duchu 
slov Ježiša Krista.

Medzi najznámejšie liturgie 
na našom území patria: Liturgia 
sv. Jána Zlatoústeho, Liturgia 
sv. Bazila Veľkého, Liturgia sv. 
Jakuba a liturgia vopred posvä-
tených darov.

Charakteristickým znakom 
celej byzantskej liturgie je 
jej dialogický charakter. Je to 
neustály dialóg, kontakt kňaza 

a prítomných cez výzvy, mod-
litby, odpovede a spevy. Preto 
liturgia nepoužíva žiaden umelý 
nástroj na oslavu Boha, iba pri-
rodzený hudobný nástroj, ktorý 
má každý človek – ľudský hlas.

Ďalšou významnou charakte-
ristikou východného obradu je 
slúženie kňaza chrbtom k ľudu. 
Tento spôsob má svoju sym-
boliku, význam a je prejavom 
duchovnosti Východu. Zatiaľ 
čo Cirkev západného obradu 
po Druhom vatikánskom sneme 
prešla od podobného slúženia 
k postoju tvárou k ľudu na znak 
lepšieho vytvorenia spoločen-
stva, predstavenia úkonov zraku 
ľudí, východná Cirkev zostáva 
naďalej verná svojej teológii. 
Svoj vzťah k Bohu nechápe 
cez rozum, ale v prvom rade 
cez srdce. Je si vedomá, že ani 
v najbližšom kontakte s oltárom 
človek nie je schopný telesným 
zrakom vidieť a pochopiť, čo sa 
deje. Zároveň vyjadruje postoj 
kňaza, ktorý je na čele zástu-
pu ľudí, vedie ich k Bohu a je 
sprostredkovateľom Božích 
výziev k ľudu. To kňaz vykoná-
va zakaždým, keď sa na chvíľu 
otočí k ľuďom.

Ani jedna zo svätých liturgií 
nie je víziou minulosti. Obetu 
Ježiša Krista na kríži nemôžeme 
spájať len s minulosťou, akoby 
sa zdalo v liturgii, ale treba 
ju spájať s eschatologickým 
významom, pretože odpustenie 
hriechov cez obetu kríža spája 
v sebe vzkriesenie každého 
jedného z nás.

Väčšine veriacich na našom 
území je najznámejšia Liturgia 
sv. Jána Zlatoústeho, pri cha-
rakteristikách ostatných sa sú-
stredíme na základné odlišnosti 
vo vzťahu k tejto najčastejšie 
slávenej liturgii.

Základným obsahom liturgie 
v byzantskom obrade je oslava, 
vďakyvzdanie a sprítomnenie 
diela spásy. Texty liturgie majú 

Neustále živá tradícia
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www.fara.sk/grksarjastrabie
Len máličko stačí. Ak sa spojí ochota s dob-
rým nápadom, vznikne jednoduchá a krás-
na webová doména, akou je www.fara.sk/
grksarjastrabie, oficiálna stránka gréckoka-
tolíckej farnosti v Šarišskom Jastrabí.

Hoci je stránka umiestnená na webhos-
tingu fara.sk, nechýba jej nič z toho, čo 
obsahujú oficiálne stránky iných farností. 
Jednotné, do odtieňov modrej farby ladené 
grafické zobrazenie stánok a veľké písmená 
si nevyžadujú žiadnych skúsených použí-
vateľov internetu. Všetky odkazové lišty sa 
nachádzajú v ľavej časti obrazovky.

Kde inde by sa malo začať pri prehlia-
daní webových stránok, ak nie v histórii 
farnosti. Na tento účel slúži odkazový 
riadok Z histórie. Do historického rámca 
farnosti sa dá zaradiť i rubrika Osobnosti, 
v ktorej sú umiestené krátke medailóniky 
zo života rodákov tejto farnosti. Aktuál-

ne podujatia sú zachytené v odkaze Čím 
žijeme, tieto udalosti sú taktiež zachytené 
aj fotografiami vo Fotogalérii, obzvlášť 
zaujímavé sú fotky z histórie farnosti. To, 
čo ma na tejto stránke potešilo, je veľké 
množstvo odkazov na iné domény farských 
spoločenstiev v sekcii Linky. No ten pravý 
šperk prichádza nakoniec, istotne na tejto 
stránke navštívte sekciu Články, ktorá sa 
bude, pevne verím, aktualizovať.

Stačí málo, ak je farnosť živou bunkou 
Cirkvi a chce sa o prežívanie života vo viere 
podeliť so svetom. Urobte to napríklad tak 
ako v Šarišskom Jastrabí.

Mikuláš Jančuš

WEBOVÉ StRÁnKY

aj výrazný dogmatický aspekt. 
Časté sú najmä trojičné oslavné 
zvolania. Najzákladnejšie roz-
delenie tejto liturgie je do troch 
častí: proskomídia (príprava 
obetných darov), liturgia 
katechumenov (liturgia slova) 
a liturgia veriacich (premenenie 
a sväté prijímanie).

Svätá božská liturgia nášho 
otca sv. Bazila Veľkého je li-
turgiou, ktorá sa slúži desaťkrát 
do roka. Jej štruktúra je zhodná 
s Liturgiou sv. Jána Zlatoústeho, 
od ktorej sa odlišuje najmä svo-
jou anaforou, ktorá je výrazne 
obsiahlejšia a dlhšia. Bazil prav-
depodobne upravil a doplnil 
nejakú staršiu anaforu. Až do 11. 
storočia bola v liturgických 
knihách stále na prvom mieste 
uvádzaná Liturgia sv. Bazila 
Veľkého, pričom až do konca 8. 
storočia nie sú žiadne svedectvá 
o existencii Liturgie sv. Jána 
Zlatoústeho. Všetky neskoršie 
rukopisy uvádzajú začiatok 
Liturgie sv. Jána Zlatoústeho 
až modlitbou katechumenov. 
Aj z tohto možno usúdiť, že 
Bazilova liturgia bola považo-
vaná za základnú eucharistickú 
liturgiu byzantského obradu 
a bola slúžená častejšie ako 
Zlatoústeho liturgia.

Liturgia vopred posväte-
ných darov je charakteristic-
kou bohoslužbou pôstneho 
obdobia. Ako už naznačuje 
samotné pomenovanie litur-
gie, odlišuje sa od Liturgie sv. 

Jána Zlatoústeho a Liturgie sv. 
Bazila Veľkého tým, že sa na nej 
podávajú sväté dary premenené 
predtým. Preto na tejto liturgii 
nie je proskomídia ani samotné 
premenenie.

Pre Východ bolo typické 
neslávenie Eucharistie v dňoch 
Veľkého pôstu, okrem sobôt 
a nedieľ, ktoré nemajú v liturgii 
pôstny charakter. Táto prax 
liturgického slávenia v pôstnom 
období na jednej strane, ako 
aj túžba veriacich pristupovať 
aj po tieto dni k prijímaniu 
na druhej strane, podnietili 
vývoj osobitnej bohoslužby, pri 
ktorej môžu veriaci pristúpiť 
na sväté prijímanie. Táto bo-
hoslužba dostala pomenovanie 
po svätom Gregorovi Veľkom, 
rímskom pápežovi, ktorý po-
znal pomery na Východe a túto 
liturgiu zaradil aj do bohoslu-
žobných kníh Západu. Teda nie 
je jej autorom.

Liturgia vopred posvätených 
darov je večernou bohoslužbou 
– večierňou, na ktorej sa pred-
kladá Pánova večera s prijíma-
ním Kristovho Tela, prípravné 
modlitby a vzdávanie vďaky.

Liturgia sv. Jakuba je naj-
staršia spomedzi byzantských 
liturgií, ktoré sa u nás slúžia. 
Tvorí základ pre terajšie texty 
Liturgií sv. Jána Zlatoústeho 
a sv. Bazila Veľkého.

Slúži sa 23. októbra, v deň 
liturgickej spomienky sv. apoš-
tola Jakuba, ale niektoré zdroje 
uvádzajú aj Nedeľu po Narode-

ní Pána, keď sa slávi pamiatka 
Pánových príbuzných. Svätý 
Jakub dostal podľa svedectva 
sv. apoštola Pavla milosť vidieť 
vzkrieseného Krista (porov. 1 
Kor 15, 7). V niektorých cirkev-
ných dokumentoch sa nachá-
dzajú zmienky o tom, že sám 
Kristus zjavil Jakubovi vôľu, že 
je nutné konať svätú liturgiu, 
ktorá bude obsahovať modlitby 
v určitom liturgickom poriad-
ku. Svätý Jakub s láskou vyplnil 
tento akoby príkaz, zostavil 
obrad liturgie a odovzdal ho 
jeruzalemskej cirkvi.

Liturgia sv. Jakuba v sebe 
úzko spája krásu s jednodu-
chosťou, minulosť so súčasnos-
ťou a samotných prítomných 
veriacich so svojím Spasiteľom. 
Štruktúra liturgie je nápad-
ne podobná Liturgii sv. Jána 
Zlatoústeho a sv. Bazila Veľké-
ho. Obsahuje veľké množstvo 
krátkych prosieb, ktoré v sebe 
zahŕňajú celý svet. Nezabúda sa 
na chorých, zosnulých, putu-
júcich či inovercov. Pôsobivou 
je prvá časť liturgie, ktorá sa 
slúži uprostred chrámu, teda 
priamo medzi veriacimi, čím 
sa vytvára nielen duchovná, ale 
aj priestorová jednota všetkých 
účastníkov liturgie. Najviac 
badateľný rozdiel pre veriaceho 
je v spôsobe svätého prijímania. 
Telo a Krv sa prijímajú oddele-
ne – spôsobom typickým pre 
prvotnú prax. Najprv dostávajú 
veriaci Telo Ježiša Krista na dlaň 
pravej ruky z rúk biskupa alebo 
kňaza. Potom prijímajú Krv 

z čaše, ktorú im podáva a pri-
držiava diakon. Súčasná prax 
podávania lyžičkou sa objavila 
pravdepodobne v 8. storočí.

Bohoslužobný život východ-
ných cirkví, mnohokrát pre-
nasledovaných nepriateľskými 
režimami, bol v určitých časoch 
obmedzovaný vo svojej du-
chovnej a pastoračnej činnosti 
iba na samotné bohoslužobné 
slávenie. Aj napriek týmto 
nepriaznivým okolnostiam 
východný kresťan vždy čerpal 
výživu pre svoju vieru práve 
z bohoslužobného života.

Je pravdou, že rozmanité 
cirkevné obrady najlepšie spo-
známe cez liturgiu. Veď liturgia 
je najdokonalejším a „oficiál-
nym“ vyjadrením ducha, ktorý 
oživuje každú tradíciu.

Na záver si pripomeňme slová 
pápeža Jána Pavla II., ktorý 
v Orientale Lumen napísal: 
„Je všeobecne známe, s akou 
láskou slávia východní kresťa-
nia liturgiu, najmä eucharis-
tickú službu, zdroj života pre 
Cirkev a záruku budúcej slávy: 
jej prostredníctvom veriaci, 
zjednotení s biskupom, majú 
prístup k Otcovi skrze Syna, 
vtelené Slovo, ktorý trpel a bol 
oslávený, a zostúpením Svätého 
Ducha dosahujú spoločenstvo 
s Najsvätejšou Trojicou, a tak 
sa stávajú účastnými na bož-
skej prirodzenosti“ (Orientale 
Lumen, 6). n

Miroslav Iľko
snímka: Mikuláš Jančuš
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Kniha žalmov
Drahí bratia a sestry!
V predchádzajúcich kateché-
zach sme sa pozastavili nad 
niektorými postavami Starého 
zákona, ktoré sú mimoriadne 
dôležité pre naše rozjímanie 
o modlitbe. Dnešnou kateché-
zou začneme novú etapu našej 
cesty: namiesto komentovania 
jednotlivých epizód, osobnos-
tí, ktoré sa modlia, vstúpime 
do samotnej „knihy modlitby“, 
a to Knihy žalmov.

Žaltár je akýmsi „formulá-
rom“ modlitieb, zbierkou 150 
žalmov, ktoré biblická tradícia 
dáva veriacim, aby sa stali ich 
modlitbou a spôsobom, ako sa 
obracať k Bohu a vytvárať s ním 

vzťah. V tejto knihe nachádza 
celá ľudská skúsenosť svoje 
vyjadrenie skrze množstvo 
odtieňov a množstvo pocitov, 
ktoré sprevádzajú ľudskú 
existenciu. V žalmoch sa snúbi 
a vyjadruje radosť s bolesťou, 
túžba po Bohu s vedomím vlast-
nej nehodnosti, šťastie a pocit 
odvrhnutia, dôvera v Boha 
a bolestná samota, plnosť života 
a strach zo smrti. Celá realita 
veriaceho človeka sa pretína 
v týchto modlitbách, ktoré 
najskôr izraelský ľud a potom 
Cirkev prijali ako privilegova-
ný spôsob vzťahu s jediným 
Bohom a adekvátnu odpoveď 
na jeho zjavenie sa v dejinách. 
Ako modlitby sú žalmy preja-
vom ľudského vnútra človeka 

a jeho viery, v ktorých sa všetci 
môžu spoznať a v ktorých sa 
odovzdáva táto skúsenosť 
mimoriadnej blízkosti Bohu, ku 
ktorej je každý človek povolaný.

Napriek mnohorakosti 
môžeme identifikovať dve veľké 
oblasti, ktoré syntetizujú mod-
litbu žaltára: prosba spojená 
s nárekmi a na druhej strane 
chvála; dve prepojené a takmer 
neoddeliteľné dimenzie. Prosba 
je totiž oživovaná istotou, že 
Boh odpovie a toto človeka 
otvára k chvále a vzdávaniu 
vďaky. Vzdávanie chvály a vďaky 
vychádza zo skúsenosti už 
prijatej spásy, ktorá predpokla-
dá nevyhnutnosť pomoci, ktorú 

práve prosba vyjadruje.
V prosbe modliaci narieka 

a opisuje svoju situáciu úzkosti, 
nebezpečenstva, zúfalstva alebo 
ako v kajúcich žalmoch vyznáva 
svoju vinu a prosí o odpustenie. 
Predkladá Pánovi svoju situáciu 
potreby v dôvere, že bude vypo-
čutý. A toto implikuje uznanie 
Boha ako dobrého, túžiaceho 
po dobre a „priateľa života“ 
(Múd 11, 26), pripraveného 
pomôcť, zachrániť a odpustiť. 
Už tu sa teda ukazuje niečo 
z chvály, ktorá je predzvesťou 
nádeje v Boží zásah a stáva sa 
explicitnou vtedy, keď sa táto 
Božia pomoc stane skutoč-
nosťou. Analogicky v žalmoch 
vzdávania vďaky a chvály, 
pamätajúc na prijatý dar alebo 

kontemplujúc veľkosť Božieho 
milosrdenstva, uznávame aj 
svoju vlastnú malosť a nevy-
hnutnosť záchrany, ktorá je zas 
základom prosby. Týmto sa pred 
Bohom uznáva svoja vlastná 
situácia – iba ako jeho stvorenie 
nevyhnutne poznačené smrťou, 
a predsa obsahujúce nekonečnú 
túžbu po živote. 

Práve preto, aby sa veria-
ci zjednotili v tomto speve, 
bola Kniha žalmov darovaná 
Izraelu i Cirkvi. Žalmy nás učia 
modlitbe. V nich sa Božie slovo 
stáva slovom modlitby – sú to 
slová Bohom inšpirovaného 
žalmistu, ktoré sa stanú aj 
slovami prosiaceho, ktorý sa 

modlí pomocou žalmov. Toto 
je krása a mimoriadnosť tejto 
biblickej knihy: modlitby, ktoré 
sú v nej obsiahnuté – na rozdiel 
od ostatných modlitieb, ktoré 
nachádzame vo Svätom písme 
– nie sú vložené do nejakého 
kontextu, ktorý by objasňoval 
ich zmysel a funkciu. Žalmy sú 
dané veriacemu ako texty mod-
litby a majú jediný cieľ: stať sa 
modlitbou toho, kto ich prijme 
a skrze ne sa obracia na Pána. 
Keďže sú to Božie slová, ten, 
kto sa modlí žalmy, prihovára 
sa Bohu jeho vlastnými slovami; 
obracia sa na neho slovami, 
ktoré nám daroval on sám, a tak 
modliac sa žalmy sa vlastne 
učíme modliť, sú teda akousi 
školou modlitby.

Žalmy sú nám darované, 
aby sme sa naučili obracať sa 
k Bohu, komunikovať a hovoriť 
s ním o nás jeho slovami. Práve 
skrze tieto slová možno poznať 
a prijať kritériá jeho konania 
a priblížiť sa k mystériu jeho 
myšlienok a jeho ciest (porov. 
Iz 55, 8 – 9), a tak vždy viac rásť 
vo viere a láske. Tak ako naše 
slová nie sú iba slovami, ale 
nás aj učia poznávať svet reálny 
a pojmový, naše modlitby nás 
učia poznávať Božie srdce. 
Nielenže sa učíme hovoriť 
s Bohom, ale môžeme spoznať, 
kto je Boh, a tým spoznávame aj 
seba samých.

V tomto kontexte sa javí 
veľmi významným práve názov, 
ktorý židovská tradícia dala 
žaltáru. Nazýva ho tehillîm, čo 
je hebrejský termín zname-
najúci chvály a vychádzajúci 
z toho istého slovného základu 
ako aj vyjadrenie „Aleluja“, čiže 
doslovne „Chváľte Pána“.

Takisto dôležité a príznačné 
sú spôsoby a frekvencie, s kto-
rými sú slová žalmov prebraté 
do Nového zákona podčiarku-
júc tú prorockú hodnotu na-
značenú nám spojením žaltára 
a mesiášskej postavy Dávida. 
V Pánovi Ježišovi, ktorý sa vo 
svojom pozemskom živote 
modlil žalmy, nachádzajú svoje 
definitívne zavŕšenie a objasňu-
jú ich plný a najhlbší význam.

Najdrahší bratia a sestry, 
vezmime teda do rúk túto 
posvätnú knihu, nechajme, aby 
nás Boh naučil, ako sa k nemu 
obracať, urobme zo žaltára 
nášho sprievodcu, ktorý nám 
bude pomáhať a každodenne 
nás bude sprevádzať na ceste 
modlitby a prosme aj my ako Je-
žišovi učeníci: „Pane, nauč nás 
modliť sa“ (Lk 11, 1). Otvorme 
si srdce a prijmime majstrovu 
modlitbu, v ktorej všetky mod-
litby nachádzajú zavŕšenie. Tak 
ako synovia v Synovi môžeme 
hovoriť k Bohu a nazývať ho 
Otče náš.  n

TKKBS
preložil Ľubomír Rebek

upravil Juraj Gradoš
snímka: deviantart.com

12 | slovo svätého otca

Pán je dobrý a spravodlivý:
ukazuje cestu hriešnikom.
Pokorných vedie k správnemu konaniu
a tichých poúča o svojich cestách.

Pán je dobrý a spravodlivý:
ukazuje cestu hriešnikom.
Pokorných vedie k správnemu konaniu
a tichých poúča o svojich cestách.
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Demokracia či diktatúra?

Uplynulé týždne boli na Slovensku veľmi hektické. Odkryli však jeden 
závažný problém – problém slobody. Naozaj, sloboda má problém. 
Ide o slobodu jednotlivca i národného spoločenstva.

Už niekoľko rokov žijeme 
v kríze. Ekonómovia 
ponúkajú rôzne riešenia 

– od náplastí, tíšenia bolesti až 
po radikálne kroky. V orgánoch 
Európskej únie majú jasno. 
Chcú viac právomocí, viac kom-
petencií, aby mohli účinnejšie 
a rýchlejšie konať podľa seba. 
Najsilnejší hráči v únii rozho-
dujú o osude všetkých. Toto 
sa však už nepodobá na úniu, 
do ktorej Slovensko chcelo ísť. 
Toto už nie je klub seberovných, 
kde silnejší pomáhajú slabším.

Kam sa vytratila táto solidari-
ta? Nikam. Zmenila sa na vy-
dieranie. Z daru sa stal záväzok, 
z pomoci puto. Pomohli sme 
vám, teraz nás počúvajte – 
počúvame často v tej či onej po-
dobe z Bruselu, Berlína, Paríža. 
Z rád sa stali rozkazy. Sloboda 
národov sa stala druhoradou 
záležitosťou. Nie po ekonomic-
kých riešeniach, ale po centrali-
zovaní moci.

Nie som ekonóm a nevidím 
do makroekonomiky únie. 
Vidím však tlak na slobodu. 
Slobodu národa rozhodnúť 
sa tak, ako sám uzná za vhod-
né, a v konečnom dôsledku 
slobodu poslanca i voliča. Tlak 
a vydieranie sa síce zabalia 
do krásnych rečí a výziev, ale 
aj tak zostávajú vlkom v ov-
čom rúchu. Možno ponúkajú 
správne riešenia, ale spôsobom 
potláčajúcim slobodu. Pred-
seda Európskej komisie José 
Manuel Barroso a stály predse-
da Európskej rady Herman Van 
Rompuy vyzvali Slovensko, aby 
čo najskôr schválilo posilnenie 
záchranného fondu eurozóny 
po tom, ako slovenskí poslanci 
posilnenie eurovalu zamietli. 
„Naďalej veríme, že slovenská 
vláda a parlament sú si úplne 
vedomí mimoriadnej dôleži-
tosti posilnenia a spružnenia 
Európskeho fondu finančnej 
stability (EFSF) s cieľom zacho-

vať finančnú stabilitu v euro-
zóne. Je to v záujme všetkých 
krajín eurozóny aj v záujme 
obyvateľov Slovenska,“ uviedli 
v stredu v spoločnom vyhlásení 
Barroso a Rompuy.

Toto už nie je sloboda 
rozhodnutia, ale jasný odkaz, 
ako sa máme správať. Toto si 
myslia aj niektorí ekonomickí 
analytici. Podľa nich by bol tlak 
Európy taký veľký, že by mu 
Slovensko nevládalo odolať. 
Veľké štáty by napokon tak či 
tak dosiahli svoje. „Myslím si, 
že slovenskí politickí pred-
stavitelia by sa tým vystavili 
obrovskému tlaku svojich 
kolegov zo zvyšku Európskej 
menovej únie,“ hovorí vedú-
ci obchodovania s cennými 
papiermi Patria Direct Rosti-
slav Plíva. Markéta Šichtařová 
z Next Finance dokonca hovorí, 
že si nerobí veľké ilúzie o úcte 
Európy k právu. Ako príklad 
uvádza írske nie Lisabonskej 

zmluve, ktoré sa napokon 
zmenilo na áno. „A to len preto, 
že si to zvyšok Európy tak prial 
a patrične zaonačil,“ hovorí 
Šichtařová. To, že „Európska 
únia už ukázala vo viacerých 
prípadoch veľkú kreativitu“, 
pripomína aj Petr Zajíc z Pione-
er Investments Austria.

Mnohí hovoria o inom rieše-
ní krízy, ktoré by oslabilo euro 
a potrestalo nezodpovedných. 
„Čisto teoreticky, ak by k tomu 
došlo, euro by sa mohlo zrejme 
výraznejšie oslabiť. Ale myslím, 
že by to nebolo nič katastrofic-
ké, navyše určité kontinuálne 
dlhodobejšie oslabovanie eura 
by európskym ekonomikám 
skôr pomáhalo a je očakávané 
aj niektorými ekonómami,“ 
hovorí Zajíc. Slabšie euro by tak 
pozdvihlo zamestnanosť a hos-
podársky rast v štátoch únie.

Euroval teda nie je jediné 
riešenie, ako sa to predostiera 
z Bruselu. Je to však spôsob, 
ako získať viac moci na úkor 
národných štátov aj na úkor 
slobody jednotlivca. Zviaže nás 
všetkých takými záväzkami, 
z ktorých sa nedokážeme tak 
ľahko vyvliecť. Sami sme si 
tak vytvorili nástroje budúcej 
vlastnej neslobody.

Európska únia bol dobrý 
projekt, kým rešpektoval 
slobodu a demokraciu jednot-
livých štátov. Ak sa z nej však 
stáva megaštát s megamocou 
ovplyvňujúcou aj konanie jed-
notlivca, stáva sa nepriateľom 
každého slobodne zmýšľajúce-
ho človeka. Stáva sa diktátorom 
predkladajúcim jediné riešenie, 
pričom jeho neprijatie označuje 
ako absolútne zlo predkladajúc 
scenáre konca nielen únie, ale 
aj ekonomického blahobytu 
každého z nás. No máme sa až 
tak dobre? n

Juraj Gradoš 
ilustračná snímka  

(lisabonská zmluva):  
www.eeas.europa.eu
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Nie je veľa umelcov, ktorí by 
prežili taký dlhý a plodný 
život. Čo vás na začiatku 
vašej životnej púte posunulo 
smerom k umeniu a čo vás 
dnes neustále povzbudzuje 
k ďalšej tvorbe?
Čo bolo na začiatku? Plány, 
plány, plány. Sny, sny, sny. 
Predstavy, predstavy, predstavy. 
Túžil som niečo tvoriť, praco-
vať a realizovať sa. Túžil som 
počuť hlas a radosť. Sníval som, 
sníval, hral som sa, tešil som sa. 
Obdivoval som nádherné Božie 
stvorenie – prírodu, ktorá ma 
obklopovala. Túžil som, aby to 
každý videl a tešil sa.

A dnes? Naďalej ma poháňa 
túžba povzbudzovať najmä mla-
dých ľudí – deti a mládež, aby 
spoznávali históriu a kultúru 
slovenského národa a pestovali 
si zdravé sebavedomie.

Vytvoriť umelecké dielo 
si vyžaduje veľa námahy 
a práce, ale bez inšpirácie 
ho len ťažko možno nazvať 
dobrým a umeleckým. Akým 
spôsobom k vám inšpirácia 
prichádza?

Musím priznať, že netvorím 
s námahou. Niekedy zabud-
nem na plynutie času a často 
i na jedlo. Je to pre mňa radosť! 
Vždy som rád sníval, hral som 
sa a tešil som sa, že môžem 
vnímať, vidieť a tvoriť. Mojej 
tvorbe teda často pred-
chádzajú mnohé plány, 
rovnako sny, ako aj 
predstavy. Tvoriť je 
radosť!

Uvedomujem 
si, že život člo-
veka na svete 
je zázrak a prí-
roda, ktorú 
Boh stvoril, 
je raj na zemi. 
Hospodin 
Boh, Stvoriteľ, 
je dokonalým 
umelcom! Učil som 
sa od neho v prírode, 
ktorá je našou školou, 
učiteľkou a knižnicou. 
Každému by som prial chodiť 
do tejto školy. Učiť sa od neho 
a navzájom jeden od druhého.

Čo spôsobilo, že témy po-
čiatkov slovenských dejín 

a kresťanstva, Veľkej Mora-
vy a sv. Cyrila a Metoda sa 
od roku 1963 vo vašej tvorbe 
v rozličnom spôsobe stvárne-
nia neustále vynárajú?

V roku 1963 sa uskutočnila veľ-
ká archeologická výstava v Brne 
pri príležitosti 1100 rokov prí-
chodu byzantskej misie sv. Kon-

štantína – Cyrila a sv. Metoda, 
apoštolov a učiteľov Slovanov, 
našich predkov. Vďaka nim pre-
šiel náš slovenský národ svojím 
vývojom a rozvojom po ceste 
k poznaniu. Náš ľud začul Boží 
hlas a túžil ho poznať. Knieža 

Rastislav povolal múdrych 
učiteľov z Byzancie, 

aby učili tento ľud. 
Dá sa povedať, že 

svätí Konštantín 
– Cyril a Metod 
učili panónsky 
a moravský ľud, 
sťaby „pluhom 
orali roľu“.

Pri príležitosti 
tohto veľkého 
výročia a oslavy 

som sa rozhodol 
venovať tejto téme 

a spracovať históriu 
nášho národa, aby 

sa udalosti a osobnosti 
umeleckým a viditeľným spô-
sobom a obrazmi znázornili.
Vnímam, že aj dnes je veľmi 
dôležité, aby sa zodpovední naj-
vyšší štátni predstavitelia starali 
o to, aby náš národ poznal našu 

Práce akademického maliara Mikuláša Klimčáka, gréc-
kokatolíka, rodáka z Humenného, sa nachádzajú v slo-
venských chrámoch, múzeách, galériách aj súkromných 
zbierkach. Gobelíny a obrazy zdobia priestory vrcholných 
inštitúcií Slovenskej republiky. Šesť metrov dlhý tkaný 
gobelín Byzantská misia na Veľkej Morave skrášľuje histo-
rické múry Bratislavského hradu. Nesmrteľný bájny vták 
Fénix zvečnený majstrom do artprotisu visí v NR SR. Je to 
dar parlamentu pri príležitosti vzniku Slovenskej repub-
liky. Svojím vkladom zasiahol do takmer všetkých oblasti 
umeleckej tvorby.
S majstrom Klimčákom sme sa porozprávali pri príležitosti 
jeho deväťdesiatych narodenín.

14 | rozhovor

Obdivujem 
a tvorím
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históriu, kultúru a pestoval 
sebavedomie. Myslím si, že je 
veľmi dôležité, aby nastupujúca 
generácia poznala tieto neraz 
boľavé dejiny Slovenska, aby sa 
od sv. Konštantína – Cyrila a sv. 
Metoda učila a bola hrdá na to, 
že sme mali takých učiteľov. 
Veď práve cez poznanie takých 
udalostí, ako bolo vyhnanie Me-
todových žiakov zo Slovenska či 
ich predaj do otroctva, môžeme 
získať múdrosť. Ňou predídeme 
takým trestom či následkom, 
aké nasledovali po tomto 
násilnom ubití diela arcibiskupa 
Metoda. Následky tohto hriechu 
našich predkov trvajú dodnes. 
Práve preto sa treba modliť 
zvlášť na pútnických miestach 
o pokoj pre svet i Slovensko. Len 
tak sa môžeme znovuzrodiť ako 
národ hodný tretieho tisícročia.

Ste autorom množstva diel 
vytvorených rozličnými tech-
nikami. Viaceré sa nachá-
dzajú aj v gréckokatolíckych 
chrámoch. Ktoré z týchto 
sakrálnych diel vám najviac 
prirástli k srdcu a prečo?
Zo všetkého najviac mi k srd-
cu prirástla tematika našich 
vierozvestcov – prvoučiteľov 
sv. Cyrila a sv. Metoda. Ako 
maliar som namaľoval mnoho 
historických udalostí a osob-
ností. Namaľoval som mnoho 
filozofických myšlienok a mno-
ho symbolov. Tieto myšlienky 
zušľachťujú našu myseľ a naše 
slová. Aj Cirkev som chcel 
obohatiť o mnohé myšlienky 
a návrhy. Písal som a dodnes 
píšem ikony, no nie kópie v štýle 
15. storočia, ale v štýle myslenia 
a tvorby tretieho tisícročia, tak 
ako sa myslí a tvorí dnes.

Umelci pozorujú, dotýkajú 
sa a vytvárajú krásu. Nie je 
vždy jednoduché vyjadriť aj 
navonok to, čo prežívajú. 
Bolo niečo, čo ste nedokázali 
cez umenie vyjadriť?
Nerobieval som to, čo mi nešlo, 
čo by som nedokázal.

Čím chcete v najbližšej dobe 
obohatiť umelecký priestor 
na Slovensku?

Pracujem pre seba a pre budúc-
nosť. Stále mám túžbu robiť 
výstavy, na ktorých by som 
rád videl aj mládež. Čo sa týka 
mojich plánov do budúcnosti, je 
ich viacero, ale neviem, či sa mi 
ich podarí uskutočniť. Inicio-
val som vybudovanie Chrámu 
Božej múdrosti pre celý národ 
v Bratislave na základe môjho 
umeleckého návrhu, ktorý by 
mal mať štyri symbolické vcho-
dy a v jeho podzemí konferenč-
nú či koncertnú sálu.

Rád by som videl pred budo-
vou parlamentu na Hradnom 
vrchu v Bratislave obelisk sym-
bolizujúci zákonník. Na jeho 
hranách by bol v rôznych jazy-
koch napísaný text: „Svätý Bože, 
Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, 
zmiluj sa nad nami. Aby všetci 
jedno boli“. Text by bol v hla-
holike, v cirkevnej slovančine, 
v slovenskom, latinskom, gréc-
kom, hebrejskom, anglickom, 
francúzskom jazyku a pod.

Uvedomujem si, že v Brati-

slave – hlavnom meste Sloven-
ska – chýba súsošie sv. Cyrila 
a Metoda, veď aj v našej ústave 
je napísané, že Slovensko sa 
hlási k cyrilo-metodskému 
dedičstvu...

A nakoniec mám ešte jednu 
túžbu, aby sa v mojom rodisku 
v Humennom postavila kaplnka 
zasvätená sv. Mikulášovi – 
môjmu patrónovi. Na stenách 
v interiéri kaplnky by sa nachá-
dzali ikony s výjavmi zo života 
sv. Mikuláša.

V tomto čase oslavujete svoje 
okrúhle životné výročie. Ste 
vo veku úctyhodných a múd-
rych starcov. Čo si vo svojom 
živote ceníte najviac?
Najviac si u ľudí cením skrom-
nosť a štedrosť. Skromnosť si 
nikto neváži, štedrosť nikto 
nevidí. V tomto mi je vzorom 
môj patrón sv. Mikuláš.

za rozhovor ďakujú  
Mária Mojzešová  

a Dada Kolesárová 
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SMRť
Jozef Šašala

Láska sa v ľudskom srdci skryla.
Zamknutá celé noci, celé dni...
Odzadu ide smrť... a ona pochopila:
Jediný kľúč je kdesi stratený.

Smäd trápi čoraz viac a prameň
je zamknutý pod najtvrdšou 
  zo všetkých skál.
Nájde sa niekto, 
  kto by odvalil ten kameň,
strápenej duši Slovo povedal?

Skala je ťažká.
Kto ju odvalí?
Človek? Boh? Láska?
Bolesť vždy všetko odhalí...

Zem zatriasla sa!
Láme sa a praská...
búra sa svet... a v zemi vrie...
všetko sa poddáva, len skala nie!

S bolesťou bojuje a nevzdáva sa
duša, je statočná a vie, že spása
je na dosah. Len telo zmätok kreslí.
Bojuje človek o Lásku.
So zvyškom síl a neraz skleslý.

Do dlaní hľadíš... a si sám.
Na prsiach bolesť skladá symfónie.
Láska sa nevzdáva a z mnohých rán
víťazne vyjde ako Ten, kto Je a Žije.

Tisíce mrakov, temné stratégie...
bezmocne ujdú pred jediným lúčom.
Nezničíš Lásku, večná je a vždy je
a otvorí ti svojím vlastným kľúčom.

A smrť sa stále skrýva vytrvalo,
hľadá svoj neoblomný kameň.
Srdce ho dôverčivo z ramien sňalo.
Niet ho viac. „Tak je,“ vravím. Amen.

Kde teda, smrť, je tvoja vláda, sila?
Zomrela s hriechom dávno na kríži.
Moc vzkriesenia už navždy otvorila
dvere k životu.
A cestu domov Otec rád vždy priblíži.

          (básnicky upravila V. Juríčková)
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Pozor na výber
Boh na rozdiel od producen-
tov sériových výrobkov tvorí 
originály.

Nie sú na svete ani dva rov-
naké stromy, ani dvaja rovnakí 
ľudia. Ak by niektorá žena 
trpela komplexom menejcen-
nosti, mala by si uvedomiť, že je 
originálne originálna a na roz-
diel od Mony Lisy sa z nej nikdy 
nedajú urobiť ani kópie. Z toho 
dôvodu je každá žena vzácnejšia 
než onen slávny obraz.

Múdrosti o tom, že protiklady 
sa priťahujú a ľudia rovnakých 
pováh si odporujú, sú hodné 
diskusií nad pivnou penou. Veď 
dvaja citliví a charakterní ľudia 
si budú v manželstve oveľa 
bližší než primitívny grobian 
v spolužití s jemnou a ušľachti-
lou bytosťou.

Napriek tomu existujú po-
vahové vlastnosti, ktoré sú pre 
kvalitné a dlhodobé spolužitie 
tzv. menej vhodné. Hovorí sa 
o nich ako o poruchách osob-
nosti, skôr ako o psychopatoch. 
V nasledujúcich riadkoch sa 

zmienim len o niektorých a len 
stručne, takže by nebolo dobré 
používať túto neúplnú klasifiká-
ciu ako „domáci kľúč na určo-
vanie manželov a manželiek“ 
– teda behať s tým po kuchyni, 
ukazovať prstom na manžela 
a čítať mu z neho nahlas jeho 
diagnózu.

• Disociálna porucha 
osobnosti sa prejavuje nedo-
statkom citu a nerešpektovaním 
bežných pravidiel slušného 
správania a spoločenských 
noriem, nezodpovednosťou, 
bezohľadnosťou a sklonom k   
agresívnemu rokovaniu. Títo 
ľudia ťažko prežívajú pocit viny 
a vinu za všetko zvaľujú na tých 
druhých.

• Emočne nestabilní majú 
nestálu a nevypočítateľnú 
náladu, ťažko zotrvávajú pri 
činnosti, ktorá im neprinesie 
okamžitý a viditeľný prospech, 
sú neznášanliví a impulzívne 
konajú, ak sú vystavení kritike.

• Histrionská porucha sa 
prejavuje labilnými emóciami, 
ktoré dávajú na obdiv, koketé-

riou, teatrálnosťou, neustálou 
túžbou po vzrušení, obdive 
a upútavaním pozornosti.

• Úzkostná (vyhýbavá) 
porucha osobnosti sa prejavuje 
pocitmi menejcennosti, vlastnej 
nedokonalosti, precitlivenos-
ťou na odmietanie a kritiku, 
trvalými pocitmi napätia a obáv, 
porovnávaním sa s inými a ich 
úspechmi, čo ešte viac prehlbu-
je už aj tak prítomný komplex 
menejcennosti, vyhýbaním 
sa aktivitám, kde sú potrebné 
na medziosobné kontakty, 
strach z kritiky, nesúhlasu alebo 
odmietnutia.

• Závislá porucha sa 
prejavuje trvalým, pasívnym 
spoliehaním sa jedinca na osoby 
zo svojho okolia, ktoré majú 
všetky rozhodnutia urobiť 
za neho, pretože on trpí pocitmi 
bezmocnosti a neschopnosti. 
Sú poddajní, bojazliví a lepkaví, 
majú tendenciu prenechávať 
druhým osobám zodpovednosť 
za vlastné životné rozhodnutie. 
Trpia obavami, že budú opuste-
ní osobou, od ktorej sú závislí, 

že budú musieť robiť vlastné 
rozhodnutia...

• Narcistická porucha osob-
nosti sa prejavuje velikášskou 
predstavou o vlastnej dôležitos-
ti, presvedčením človeka, že je 
výnimočný, jedinečný. Využíva 
výsledky iných na dosiahnutie 
vlastných cieľov, má predstavu 
osobitnej privilegovanosti, 
potrebu stáleho obdivu okolia. 
Na druhej strane býva arogant-
ný, spupný a neprístupný.

Nie sú tu vymenované všetky 
poruchy osobnosti, ale už 
toto stačí na vyslovenie hesla, 
ktoré znie: Pokazené osobnosti 
nebrať!

Prostriedky nie sú ciele
V usporiadanom manželstve 
je cieľom ženy muž a cieľom 
muža žena. Sexualita, voľný čas, 
spoločenské postavenie alebo 
peniaze majú medzi nimi hrať 
len rolu prostriedkov. Prostried-
kov, cez ktoré muž i žena napĺ-
ňajú a obohacujú svoje manžel-

Zastavenia nad 
rodinou 5
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stvo. Zo všetkých štyroch vyššie 
uvedených použijem na vy-
svetlenie nebezpečnej zámeny 
medzi prostriedkom a cieľom 
iba dva. Peniaze a sex.

Ak ide o peniaze, muž nimi 
materiálne zabezpečuje chod 
manželstva a žena cez ne vedie 
domácnosť svojho manžela. Ak 
ide o sex, manželka skrze neho 
obdarúva muža a muž svoju 
ženu.

Sex
Muž    ��      Žena

Peniaze

Ak však v manželstve dôjde 
k zámene prostriedku a cieľa, 
keď sa cieľom stane pre muža 
sex, je jeho žena ponížená 
do roly prostriedku. Čohosi, čo 
poslúži iba na daný účel. A žena 
sa dostáva do ponižujúceho 
postavenia. Stráca nielen svoju 
manželskú hodnotu, ale predo-
všetkým svoju ľudskú nadhod-
notu. Presne to vyjadrila v mojej 
ordinácii jedna žena, ktorá 
na moju otázku, ako je to v jej 
manželstve v intímnej oblasti, 
po chvíli premýšľania povedala: 
„Muž ma len používa“. Nasledu-
júci graf takú situáciu vystihuje.

Muž         Žena Sex---�

Môže však dôjsť aj k opačnej 
zámene. Cieľom manželky sa 
stanú peniaze, ktoré manžel 
zarába, a on klesne na úroveň 
prostriedku, ktorý ich nosí 

manželke domov. V takom prí-
pade stráca muž svoju hodnotu 
ako manžel a svoju nadhodnotu 
ako človek. 

Peniaze        Muž Žena�--
 

Ak dôjde k obojstrannej zá-
mene, kde pre muža je cieľom 
sex a pre ženu peniaze, stáva sa 
z takéhoto manželstva panelá-
kové E 55.

Muž        Žena Sex
��

Peniaze        Muž Žena

Podobná situácia môže 
nastať, keď sa v manželstve pre 
jedného stane cieľom kariéra 
alebo voľný čas a druhý z man-
želov sa stane prostriedkom, 
ktorý na tento účel poslúži. 
Modelová je situácia, keď si 
manžel ľahne k televízii, ob-
klopí sa pivnými fľašami (ktoré 
mu manželka musela sama 
pritiahnuť zo samoobsluhy) 
a sleduje futbalový zápas, zatiaľ 
čo žena nevie pre samotnú 
prácu v domácnosti a v záhrade, 
kam skôr skočiť.

Heslo všetkých nasledujúcich 
rokov znie: Nezamieňajte si 
prostriedky a ciele! n

Max Kašparů
ilustračná snímka:  

wgna.com
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Klamstvo Zlého

Možno ste sa stretli s takým zvykom, 
že pod rakvu zosnulého alebo do jej 

blízkosti sa na noc dával lavór s vodou. Že 
vraj sa „duša príde umyť“. Tento postoj bol 
určitým pozvaním duše, teda akoby nepria-
mym vyvolávaním mŕtveho.

Treba však vedieť, že duše sa nezjavujú 
len tak. Spomeňme si na prosbu boháča 
v pekle: „,Prosím ťa, otče, pošli Lazára 
do domu môjho otca. Mám totiž piatich 
bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali 
aj oni na toto miesto múk.‘ Abrahám mu 
odpovedal: ,Majú Mojžiša a Prorokov nech 
ich počúvajú.‘“ (Lk 16, 27 – 29)

Ak teda niekto vyvoláva mŕtvych, nevy-
tvára podmienky na príchod duší zosnu-
lých, ale duchov, ktorí nemajú problém 
napodobniť zosnulého či zosnulú. Satan 
stále klame.

V dušičkovom období nechodíme na cin-
toríny preto, aby sme sa so zosnulými roz-
právali. Na cintoríny sa chodievame modliť 
za ich duše. Naviazanosť na mŕtvych je zlá.

Sú však ľudia, ktorí to priam vyhľadá-
vajú. Mladý rómsky jasnovidec, ktorý vraj 
svoje schopnosti zdedil po babke, hovorí: 
„Ak nevidím situáciu v kartách úplne pres-
ne, zoberiem do rúk ošúchané cigánske 

karty mojej babičky, ktorá už nežije. Cez jej 
karty sa na ňu napájam.“

Katechizmus Katolíckej cirkvi prináša 
jasné stanovisko: „Treba odmietnuť všetky 
formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi 
alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕt-
vych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne 
predpokladá, že odhaľujú budúcnosť“ 
(KKC 2116). „Špiritizmus je často spojený 
s vešteckými a magickými praktikami. 
Preto Cirkev upozorňuje veriacich, aby sa 
ho chránili.“ (KKC 2117)

Marek Badida

VaROVaniE

Čo mi dáva?
Moja viera mi dáva nádej.
Nádej, že sa raz stretnem tvárou 

v tvár s Bohom a budem najšťastnej-
ším a najvďačnejším človekom naveky 
a už nebudem nič viac potrebovať. Je to 
najviac, čo vôbec môžem dosiahnuť. 
Dáva mi nádej, že tam hore v nebi 
na mňa vždy niekto myslí, dáva 
na mňa pozor, stále ma ochraňuje 
pred diablom a pomáha mi byť silným.

Moja viera mi ponúka lásku.
Verím, že môj Ježiš ma nekonečne miluje a miluje ma aj jeho 

Matka. To mi dáva silu, aby som aj ja mohol milovať svojich blíž-
nych, ale hlavne Boha. A žiť tak, aby som sa vo večnosti nemusel 
hanbiť za to, aký život som viedol na zemi.

Moja viera mi prináša stále nových priateľov.
Keď som býval v Sabinove, pravidelne som chodil na rozličné 

stretká, ktoré organizovala naša farnosť. Tam som sa spriatelil 
s mnohými zaujímavými a skvelými ľuďmi. Podobne to bolo aj 
na stretnutiach mládeže, kde som si našiel veľa nových kamará-
tov.

Moja viera ma učí nepozerať sa len na výzor človeka.
Snažím sa nehľadieť len na vonkajšok, ale aj na vnútro iných 

ľudí. Nezáleží na tom, ako ten človek vyzerá, ako sa oblieka, akú 
hudbu počúva, ale na tom, aký je niekde v hĺbke svojho srdca, 
navonok možno čierneho.

Moja viera mi pomáha nesúdiť druhých.
Veľmi často opovrhujem ľuďmi za to, čo robia, akí sú, a nehľa-

dím na to, čo ich k tomu viedlo a aké majú problémy. Moja viera 
mi však pomáha hľadieť aj na to dobré, čo človek spravil.

Moja viera ma učí správne sa rozhodovať aj v ťažkých situáci-
ách.

Často stojím pred ťažkou prekážkou a neviem, ako ju preko-
nať. Niekedy sa zamyslím, stíšim a poprosím Boha o pomoc. 
Potom sa mi to už vôbec nezdá také neprekonateľné ako na za-
čiatku a rýchlo nachádzam správne riešenie.

A celá táto viera vychádza z toho, že Boh ma nekonečne 
miluje.

D.Š.
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Asi každý mladý pozná slovo uchaľák. Bola to oslava prijatia do školy. 
Dostali ste veľké papierové uši a každý vedel, že je to váš nový začia-
tok v škole. Ale pod tými papierovými ušami ste mali normálne uši, 
ktoré sú oveľa dôležitejšie. Pre život človeka veľmi potrebné. 

Nechcem tu však rozo-
berať funkciu týchto 
orgánov z medicínske-

ho hľadiska. Keď čítam Božie 
slovo, na viacerých miestach sa 
stretávam s Ježišovým výrokom, 
že „kto má uši na počúvanie, 
nech počúva“. Môže sa zdať, 
že je to len Ježišov dodatok 
k podobenstvu alebo k jeho 
vyučovaniu. No žiadne slovo vo 
Svätom písme nie je napísané 
len tak. Zbytočne. Teda aj toto 
je veľmi dôležitá veta. Počuť 
hlas, rozumieť mu a vedieť, 
komu patrí, je nevyhnutné pre 
normálny ľudský život. Pred-
stavte si situáciu, keď napríklad 
telefonujete a neviete, kto z ro-
diny zdvihne telefón. Možno sa 
vám to už stalo. Niekto zdvihol, 
povedal „prosím“ a vy ste zrazu 
nevedeli, kto to presne je. Či 
ten, s kým sa chcete rozprávať, 
alebo iný člen rodiny. Možno ste 
sa chceli rozprávať s kamarát-
kou. Povedali ste „ahoj“, a bola 
to jej mama. Trapas, že? A oveľa 
väčší trapas môže nastať, keď si 
zmýlime hlas niekoho, kto nám 

hovorí do nášho života pravdy či 
klamstvá, ktoré sa týkajú nášho 
večného života, ktorý vlastne 
žijeme už tu na zemi. Môžu to 
byť rôzne vnuknutia, myšlienky 
či slová iných ľudí, cez ktoré 
sa nám môže prihovárať Boh. 
A vtedy je to pravda. Lenže nie 
každé slovo je od Boha. Aj dia-
bol nám čosi šepká. A vtedy sú 
to klamstvá. Snaží sa napodob-
niť Boží hlas, aby sme uverili 
jeho klamstvu. Lebo diabol je 
otec lži (porov. Jn 8, 44). Alebo 
sú to jednoducho naše vlastné 
myšlienky, alebo myšlienky 
iných ľudí, ktoré môžu byť 
správne, alebo aj nie. Takže 
sme dospeli k tomu, že je veľmi 
dôležité naučiť sa rozpoznávať 
slová, pretože môžu pochá-
dzať z troch zdrojov: od Boha, 
od diabla a od človeka – nás 
samých alebo iného človeka.

Ako to rozpoznať?
Je tu riešenie. Hlas iného 
rozpoznám iba vtedy, ak tú 
osobu dobre poznám. Čím viac 

niekoho poznám, tým istejšie 
poznám aj jeho hlas. Čím viac 
času s ním strávim, tým väčšiu 
istotu mám, že práve on sa mi 
prihovára. Možno si poviete, že 
nie je až taký problém zapamä-
tať si niečí hlas. Stačí možno 
zopár stretnutí. Ale ak ho spo-
znáš veľmi dobre, tak aj keby ho 
chcel niekto napodobniť, zistíš, 
či je to on, alebo nie.

Uvedieme si príklady: Ak by 
ti došiel list v mene istej osoby, 
cez slová zistíš, či je to on, alebo 
niekto iný. Keby som napríklad 
v dave ľudí počul kýchnuť svoju 
manželku, tak by som vedel, že 
je to ona. Aj keby som ju v tom 
dave nevidel. Lebo s ňou trávim 
veľa času a veľmi dobre poznám 
jej hlas. Aj pri obyčajnom kých-
nutí. Nemusela by vôbec nič po-
vedať. Poznať Boha a byť s ním 
čo najčastejšie je jediný spôsob, 
ako rozpoznať jeho hlas. Aj keď 
Boha nikdy nebudeme poznať 
dokonale, chce, aby sme poznali 
jeho hlas. Veď v Božom slove 
čítame: „Dnes, keď počujete 
jeho hlas, nezatvrdzujte svoje 

srdcia...“ (Hebr 3, 7 – 8).  Boh 
nás to naučí cez svojho Ducha, 
ako to prisľúbil sám Kristus: 
„Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktoré-
ho pošle Otec v mojom mene, 
naučí vás všetko“ (Jn 14, 26).  Ak 
takéto vnuknutia nie sú v roz-
pore s Božím slovom a učením 
Cirkvi a ak v nás spôsobia to, čo 
poznáme ako rozlišovací znak 
Božieho hlasu (je to u rôznych 
ľudí rôzne, možno pokoj, radosť 
alebo pocit, ktorý sa naučí-
me vnímať pri Božom hlase), 
vtedy naozaj počujeme Boha. 
A to je vlastne dar proroctva, 
ktorý nám Boh chce dať. Počuť 
Boží hlas, ktorý hovorí do mo-
jej situácie alebo do situácie 
iného človeka. Apoštol Pavol 
píše: „A chcem, aby ste všetci 
hovorili jazykmi, ale ešte viac, 
aby ste prorokovali.“ (1 Kor 14, 
5) Existuje prekážka, ktorá nám 
bráni počuť hlas Pána. Prorok 
Izaiáš píše: „Ale vaše hriechy sú 
priehradou medzi vami a vaším 
Bohom.“ (Iz 59, 2) Hriech.  
Bráni nám počuť Boží hlas 
a porozumieť. No on nemlčí. 
Kto má teda uši na počúvanie, 
nech počúva. n

Slavomír Palfi
ilustračná snímka:  

becomeabetterfather.com
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Spoločenstvo

V Cirkvi sa veľmi často stretávame 
s pojmom spoločenstvo. Mnohí však 

nevieme, odkiaľ tento názov pochádza a čo 
znamená.

Pojem spoločenstvo sa prekladá z gréc-
keho slova koinonia, čo znamená pospoli-
tosť, podielnictvo, spoluúčasť. V Skutkoch 
apoštolov sa píše, že jeruzalemskí veriaci 
zostávali v spoločenstve. Znamenalo to, že 
sa nemohli nasýtiť vzájomnej duchovnosti, 
neustále udržiavali bratsko-sesterský vzťah, 
spoločne sa podieľali na duchovnom i te-
lesnom dobre, ktoré sa im dostalo cez vieru 
v Ježiša Krista a vyliatie Svätého Ducha.

V Starom zákone jesť obetné mäso 
znamenalo byť pri oltári, ktorý sym-
bolizoval Božiu prítomnosť. A keďže 
oltár bol znakom jeho prítomnosti, byť 
pri oltári znamenalo byť v spoločenstve 
s Bohom. Sv. Pavol v Novom zákone 
opisuje spoločenstvo ako ľud, ktorý nie 
je len Kristovým údom, ale má aj podiel 
na celom Kristovom bohatstve, a to či už 
v prítomnosti, alebo v budúcnosti. Všetci 
máme účasť na Kristovom utrpení. (Kol 1, 
24) Základom tejto spoluúčasti na Kristo-
vom utrpení je viera v Ježiša Krista, ktorá 
je mimoriadnym spôsobom potvrdená 

v Eucharistii. V Eucharistii je prítomný 
sám Kristus. V Novom zákone sa veriaci 
pri eucharistii stávajú spolustolujúcimi 
a zároveň spoluúčastníkmi Kristovej obety. 
V eucharistii dochádza aj ku koinonii s os-
tatnými veriacimi. Veriace spoločenstvo, 
koinonia, sa reálne stretáva s Kristom. Nie 
je teda prípustné, aby sa veriaci koinonie 
zúčastňovali na eucharistii a zároveň 
na pohanských obetách. Spoločenstvo 
s Kristom a spoločenstvo s diablom sa 
navzájom vylučujú. (1 Kor 10, 20)

Helena Krenická

SlOVO O BiBlii

Traja na jednom mieste
V septembri zavítali 

do rekreačnej oblasti 
Domaša, zatopenej obce 

Vlakov dvaja biskupi – prešov-
ský arcibiskup a metropolita 
Mons. Ján Babjak SJ a emeritný 
pražský pomocný biskup vlady-
ka Ján Eugen Kočiš Vladyka Ján 
Babjak si zaspomínal na histó-
riu našej obce a vyjadril poču-
dovanie, že o tejto obci tak málo 
vieme. Aj ja som Valkovčanka. 
Tak trocha ma zamrzelo, že 
to, čo viem, viem len od svojej 
mamy.

Bol naozaj krásny slnečný 
deň. Po skončení obradov som 
sa zahľadela na vladyku Kočiša, 
ktorý sedel pred chrámom. 
Neodolala som a zamierila 
som k nemu s otázkou, či si 
ho môžem vyfotiť. Jeho široký 
úsmev na tvári mi bol odpove-
ďou. Pridŕžal sa svojich dvoch 
pomocníčok a zapózoval pred 
fotoaparátom. Potom sme ďalej 
pokračovali v začatom rozho-
vore.

„Viete, že ste druhým alebo 
tretím biskupom vo Valkove?“ 
začala som. „Naša mama nám 
často hovorila o 50-tych rokoch 
v obci aj o našej cirkvi. Hovorila 
aj o tom, že náš už nebohý otec 
priviezol v tých rokoch bisku-
pa Pavla Gojdiča na voze cez 

Ondavu na posviacku chrámu. 
Odvtedy už prešlo veľa rokov 
a vy ste druhým alebo tretím 
biskupom na tomto mieste, 
kde si Valkovčania so slzami 
v očiach spomínajú na staré 
zlaté časy.“

Vladyka Eugen po vypočutí 
môjho krátkeho spomínania 
s úsmevom na tvári odpovedal 
otázkou: „A viete, že sme tu 
dnes všetci traja?“

So sestrou sme sa na seba 

nechápavo pozreli.
On pokračoval ďalej: „Pozrite 

sa tu na tento prsteň.“
Vystrel ruku: „Tu v tomto 

prsteni sú relikvie vladyku – 
blahoslaveného Pavla Petra 
Gojdiča.“

Do očí sa nám tisli slzy. Slzy 
radosti z toho, čo sme počuli, čo 
sme zažili. Po rozlúčke sme sa 
pobrali do chrámu poďakovať 
za všetko, ale najmä za mi-
losť a ochranu našej nebeskej 

Matky. Mysleli sme pritom aj 
na našu mamu, ktorá nás učila 
prvé kroky vo viere a vodila nás 
do chrámu. V tom čase ležala 
v nemocnici. Ďakujeme, mama. 
A vladykovi Eugenovi Kočišovi 
prajeme veľa dlhých a šťastných 
rokov. Pri pohľade naň mi na-
padlo, že aj takto sa dá radovať 
zo života a rozdávať dobré rady 
a skúsenosti. n

P. S.

slovo   23 | 2011



Kvôli anjeloviKvôli anjelovi
„Hurá!“ Miško šťastne 

roztiahol ruky. 
Tvárou chytal 

vietor a rukami celý svet. Za-
budol, že bicykel neodhadne 
jeho túžby. Nečakaná osmička 
a chlapec padol ako zostrelené 
vtáča na tvrdý betón. Čosi mu 
vyletelo z vrecka. Skríkol, až sa 
rozochveli okná na bytovke. Po-
tom už iba ticho syčal a vzlykal. 
Červená sa vpíjala do sivej.

„Hej, malý, čo sa ti stalo? Keď 
nevieš, čo s rukami, nelez na bi-
cykel,“ sklonila sa k nemu stra-
patá hlava. Skoro chlapské ruky 
sa mu nezvyčajne jemne dotkli 
kolena. Potom chalan odkiaľsi 
vytiahol papierovú vreckovku 
a zachytával kvapky bolesti. 
Položil na zem sprej a druhou 
rukou odhrnul z Miškovho čela 
zlepence svetlých vlasov. Vybral 
ešte jednu vreckovku a poutie-
ral mu slzy.

„Ty si anjel?“ hlesol Miško.
„Čo?“ vytreštil oči pubertiak.
„Kde si sa tu vzal? Veď som ťa 

vôbec nevidel.“
„Ja som ťa videl. To ty sa 

nepozeráš, kam máš.“
Pokrčil vreckovku a strčil ju 

do bundy. Vytiahol ďalšiu. „Na. 
A choď domov, nech ti mama 
pofúka,“ uškrnul sa.

„Už to nebolí,“ pochlapil sa 
Miško.

„Nevrav.“
Podal Miškovi ruku a pomo-

hol mu aj s bicyklom. Preskú-
mal, či je všetko na svojom 
mieste. Sebaisto zdvihol zo 
zeme sprej a vracal sa k preruše-
nej práci.

Miško akosi automaticky 
strčil ruku do vrecka. Ustrnul. 
Kde je? Pred chvíľou ju tam 
mal. Určite! Zložil bicykel znova 
na zem a bezradne stál. Očami 
blúdil a trhane centimeter 
po centimetri prehľadával ihris-
ko i neďaleký trávnik. Nič. Malé 

telo ovislo v beznádeji. Slzy sa 
znova tisli do očí. Zhlboka si 
vzdychol, zohol sa po bicykel 
a neisto sa pustil za chalanom.

„Ešte si tu?“ ozval sa chalan, 
keď ucítil za chrbtom kôpku 
nešťastia.

„Ďakujem.“
„Hm.“
„A ako sa vlastne voláš?“ 

prerušil trápne ticho.
„Miško.“
„Naozaj?“ znova mierne 

ironicky skrútil ústa. Uvedomil 
si, že je to smiešne: on a anjel, 
a ešte k tomu obaja sú Micha-
lovia.

„A ty?“ prerušil úvahy Miško.
Chalan sa zmohol iba na ta-

jomný úsmev.
„Aj ty si Michal. Ja som to 

tušil,“ presvedčivo vyhŕklo 
z malého.

„No to určite!“ zachechtal 
sa Michal, aby zakryl, že ho to 
vyviedlo z miery.

Miško opatrne oprel bicykel 
o stenu, na ktorú Michal sprejo-
val akúsi mimozemskú príšeru.

„Môžem sa pozerať?“ ozval sa 
znova.

Michal iba mrdol plecami 
a tváril sa, že maľuch preňho 
prestal existovať. Ten odkrivkal 
k lavičke, skontroloval koleno 
a potom sa fascinovane pozeral 
na farebný svet, ktorý odkrývali 
spreje. Po hodnej chvíli sa Mi-
chal prebral z tvorivého tranzu, 
odstúpil, aby lepšie videl svoj 
výtvor.

„Si dobrý,“ ozval sa známy 
nesmelý hlas.

„Nepoznáš ma.“
„Poznám. Pomohol si mi a ro-

bíš krásne obrázky,“ odporoval. 
„To mi stačí.“

Michal sa mu zahľadel do očí 
a nečakane sa opýtal: „Čo si to 
stratil? Niečo si hľadal.“

„Ale...“ zarazil sa Miško. 
„A nebudeš sa smiať?“

„Neviem,“ priznal sa Michal.
„No... mal som tam takú 

malú ikonu,“ Miško stíšil hlas 
na hranicu počuteľnosti.

„Čo si tam mal?“
„Ikonu,“ neisto hlasnejšie 

zopakoval.
„A to je čo?“
„Obrázok.“
„Čo na ňom bolo?“
„Michal.“
Dnes sa svet zbláznil.
„Aký Michal?“
„No ten anjel. Vlastne archan-

jel.“
„Aha,“ snažil sa tváriť, že 

rozumie.
„Prečo ho nosíš vo vrecku, 

a ešte na bicykli?“
„Ani neviem. Páči sa mi. Mys-

lím si, že ma chráni.“
„No videl som, ako ťa ochrá-

nil. Taká blbosť!“
Miško sklopil zrak. Ešte raz sa 

zadíval na stenu a potom zmi-
zol aj so svojím bicyklom v sivej 
džungli. Akoby spolu s ním z la-
vičky zmizlo aj jemné svetielko 
a zármutok prešiel na Michala. 
Už nemohol pracovať. Pozbie-
ral spreje do tašky a vykročil. 
Keď prechádzal okolo miesta 

havárie, aj slnko už naťahovalo 
posledné iskrivé struny. Čosi sa 
zalesklo v tráve. Zohol sa. Vedel, 
že v spleti betónových škatúľ, 
okien a vchodov malého chlap-
ca tak ľahko nenájde.

V sobotu už za tmy stál pred 
stenou. Ešte nikdy nepoužil 
taký drahý sprej. Vreckové bolo 
„v háji“. S pribúdajúcimi zlatými 
kvapkami sa napĺňal aj pohár 
jeho odvahy. S výsledkom bol 
spokojný.

„Ty si ho našiel?!“ postavilo sa 
znenazdajky pred neho známe, 
tentoraz usmievavé chlapča. 
Spolu so slnkom. Krása farieb 
nezvyčajného diela sa naplno 
ukázala s ich príchodom.

„Hej,“ natiahol ruku a podával 
mu trocha ošúchaný obrázok 
anjela.

„Nechaj si ho,“ odtlačil Miško 
ruku naspäť.

„A ty? Nebude ti chýbať?“
„Môj bude ten na stene,“ 

figliarsky sa usmial, majetnícky 
roztvoril náruč a oboma ruka-
mi hladil obrovského anjela 
po krídlach. n

Dada Kolesárová 
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Biblia
V kupé vlaku sedím s ďalšími 
troma mladými ľuďmi – dvo-
ma mladíkmi svojského štýlu 
i humoru a dievčaťom, čo sedí 
pri okne a číta. Bibliu. Pohľad 
na ňu je veľmi príjemný. Pokoj 
a radosť z nej priam žiaria. 
Všimnem si to nielen ja, ale 
aj tí dvaja vedľa. Po chvíli sa 
dievča postaví, zoberie kabel-
ku a vyjde z kupé. A vtedy to 
príde. „Čo to tá baba tak číta?“ 
„Neviem, počkaj, hneď to 
zistíme!“ povie druhý a spri-
sahanecky na mňa žmurkne. 
Rýchlo prečíta prvú stranu: 

„Ja skapem! Toto ešte dnes 
dakto číta? Počkaj, skúsime, či 
vie, čo číta. Uvidíme, čo na to 
povie!“ A v momente jej pre-
miestni obrázok v knihe, ktorý 
slúži ako záložka. Dievčina sa 
vráti a spokojne vezme knihu 
do rúk. Napäto čakám na jej 
reakciu. Samozrejme, že si 
to všimne, a len sa pousme-
je. „Chcete si prečítať? Rada 
vám ju požičiam!“ Chlapci sú 
v šoku. A ja sa v duchu teším 
z triumfu zrelej viery.

Mária Dudová-Bašistová
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Obdivuhodný  
vo svojich svätých
 
Po predchádzajúcej katechéze o kulte Presvätej Bohorodičky stojí 
za zmienku venovať pár slov aj kultu svätých. Úcta svätých tak v Ka-
tolíckej, ako aj v pravoslávnych cirkvách je neodmysliteľnou časťou 
ich cirkevného života, kým v protestantských cirkvách bola odstráne-
ná. Bolo to správne?

Ak hovoríme o svätosti, 
hneď na úvod treba 
pripomenúť slová 

apoštola: „Usilujte sa o pokoj so 
všetkými a o svätosť, bez ktorej 
nik neuvidí Pána“ (Heb 12, 14). 
To ale znamená, že k svätosti 
je povolaný každý, lebo vidieť 
Pána nie je nič iné, ako dosiah-
nuť spásu. A podľa slov Písma 
Boh chce, aby všetci ľudia boli 
spasení. Svätý sa v istom zmysle 
dá preložiť aj ako posvätený. 
To, čo je posvätené, patrí Bohu. 
Každý pokrstený bol samotným 
krstom posvätený, čiže zasväte-
ný Bohu. Preto nás neprekvapu-
je, že sa apoštol Pavol vo svojich 
listoch obracia na prvé kres-
ťanské komunity ako na svä-
tých: „Pozdravujú vás všetci 
svätí, najmä tí, čo sú z cisárovho 
domu“ (Flp 4, 22).

V 4. stor. vzniká nový feno-
mén – kult mučeníkov. U sv. 
Jána Zlatoústeho nachádzame 
viacero homílií na počesť mu-

čeníkov, v ktorých vyzdvihuje 
ich hrdinské čnosti a vernosť 
Kristovi až do konca. V homí-
liách vyzýva k nasledovaniu 
ich príkladu, ale ešte nehovorí 
o nejakom mimoriadnom 
príhovore z ich strany. Ku kultu 
mučeníkov sa v neskoršom 
období pripojil aj kult askétov, 
pustovníkov, panien a sväti-
teľov. Každá miestna cirkev 
bola hrdá na svojich vlastných 
svätých, ktorí pochádzali z jej 
územia. Je dobré zdôrazniť, že 
Cirkev úctu k svätým nikdy ne-
nariaďovala ani neprikazovala. 
Bol to skôr jav, ktorý vychádzal 
zdola, z ľudu. To však malo 
za následok, že ľud v snahe 
urobiť svätca čím výnimočnej-
ším a príťažlivejším, ozdobil 
jeho život mnohými legendami 
a neuveriteľnými zázrakmi, 
takže takáto horlivá zbožnosť 
často urobila zo svätých akoby 
polobohov. Tak sa môžeme 
stretnúť napríklad s tým, že svä-

tý Mikuláš už ako malé dieťa pri 
svojom krste stál vzpriamene 
a prejavil sa hneď od začiatku 
ako veľký askéta, keďže v stredy 
a piatky odmietal prijímať ma-
terské mlieko. Podobné znaky 
„výnimočnosti“ sprevádzali aj 
prep. Sergeja Radonežského, 
ktorý už v lone svojej matky 
spieval: „Svätý, svätý“, čo počuli 
aj ostatní prítomní v cerkvi. Tu 
si však pripomeňme slová Pána 
Ježiša: „Žiak nie je viac ako jeho 
učiteľ“. Každý zázrak, ktorý Je-
žiš vykonal, vykonal pre dobro 
konkrétneho človeka. Nikdy 
neurobil žiaden zázrak iba pre 
holú senzáciu. Preto nemožno 
takéto zázraky hľadať ani v ži-
votoch jeho svätých, lebo to by 
stál Boh sám proti sebe. Veď nie 
svätí sami, ale sám Pán v nich 
koná zázraky. Preto počujeme 
v našich liturgických textoch 
zvolanie: „Obdivuhodný je Boh 
vo svojich svätých, Boh Izraela“.

V úvode sme spomenuli, 

že protestantské cirkvi kult 
svätých odmietli. K tejto sku-
točnosti určite prispel aj fakt, 
že v stredoveku bol obchod 
s relikviami veľmi rozšírený 
a mnohí sa pretekali v tom, kto 
má najväčšiu zbierku relikvií 
svätých. Okrem toho mnohí 
svätí boli vnímaní ako mimo-
riadni pomocníci pre nejakú 
oblasť života. Tak mali baníci 
mimoriadnu úctu k sv. Barbore, 
chorí sa utiekali o pomoc k sv. 
Pantelejmonovi, moreplavci 
k sv. Mikulášovi a pod. To však 
mohlo ľahko vyznieť ako ná-
hrada za kedysi veľmi podobný 
kult pohanských bohov.

Pravá úcta k svätým spočíva 
v tom, že si ich ctíme pre ich 
schopnosť žiť evanjelium v praxi 
a povzbudení ich príkladom 
snažíme sa robiť to isté prime-
rane našej dobe a okolnostiam, 
v ktorých sa nachádzame, bez 
hľadania mimoriadnych javov. 
Nádherný príklad vidíme u sv. 
Pachómia, keď vraví: „Jeden 
z bratov ma požiadal: ,Poroz-
právaj nám o nejakom z tvojich 
videní.‘ Ja som odpovedal: ,Taký 
hriešnik ako ja nežiada od Boha 
videnia. Počúvajte všetci o jed-
nom veľkom videní. Až uvidíte, 
že niekto je čistý a pokorný, to 
bude naozaj veľké videnie. Veď 
čo môže byť väčšie, než vidieť 
neviditeľného Boha vo viditeľ-
nom človekovi, ktorý je jeho 
chrámom?‘“ n

Marko Durlák

Gregor Neocézarejský, biskup a divotvorca

Narodil sa v Neocézarei v Ponte. Rodičia 
boli pohania. Otec skoro zomrel. 

Matka si veľmi priala, aby sa Gregor stal 
právnikom. Poslala ho do palestínskej 
Cézarey na štúdiá. Tam sa stretol s Orige-
nom, a ten ho popri štúdiu filozofie učil aj 
kresťanským pravdám. Spočiatku sa bránil 
radám o prísnom sebazapieraní, nakoniec 
sa však stal kresťanom. Počas prenasledo-
vania kresťanov odišiel Origenes do Kappa-
dócie a Gregor do Alexandrie. Študoval tam 
u známeho Dionýza. V meste žila nemrav-
ná mládež. Bezúhonný Gregorov život 
čoskoro vyvolal závisť. Nepriatelia ho chceli 

pripraviť o česť. Keď Gregor viedol vedeckú 
debatu s niekoľkými učencami, do miest-
nosti vošla nehanebná žena a žiadala 
Gregora, aby jej zaplatil za rozkoš, ktorú 
s ňou vraj prežil. Gregor nestratil duchaprí-
tomnosť a so ženou sa nepúšťal do reči, ale 
požiadal svojho priateľa, aby jej dal, čo si 
žiada. Len čo žena dostala peniaze, precitla, 
oľutovala, čo urobila, a odvolala obvinenie.

Gregor sa vrátil do Cézarey a dal sa tam 
pokrstiť. Na krátky čas odišiel na púšť slúžiť 
Bohu v odriekaní. Doma v Neocézarei ho 
zvolili za biskupa. Bolo tam vtedy sedem-
násť kresťanov. Gregor bol obdarený darom 

zázrakov, a tak počet veriacich vzrastal. 
Židia z mesta ho nazývali „druhým Moj-
žišom“. Po Déciovom prenasledovaní, keď 
ležal na smrteľnom lôžku, mu zvestovali, že 
v meste je len sedemnásť pohanov. „Vďaka 
Bohu,“ odpovedal biskup, „keď som nastú-
pil do úradu, bolo v meste iba sedemnásť 
kresťanov.“

Zomierajúc povedal: „Cudzincom som 
bol na tejto zemi zaživa a cudzincom 
chcem ostať i po smrti, preto si nežiadam 
náhrobok.“

Jozef Gača

zO žiVOta SVätých
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PONDELOK 7. november
Tridsiati traja mučeníci z Melitíny

Čítania: Kol 2, 13 – 20, zač. 255; Lk 9, 18 – 
22, zač. 43

A vy ma za koho pokladáte? (Lk 9, 20)

„Máš ma za blázna?“ zvykneme sa opýtať 
človeka, ktorý nám klame do očí alebo 
nám chce niečo nevýhodné ponúknuť. Ježiš 
Kristus nás však neklame ani neprichádza 
s nevýhodnou ponukou. Je pravdou, ktorá 
nám dáva slobodu. Ponúkol nám niečo 
výnimočné – večný život. Otázka dnes pre 
mňa znie: Pokladám ho skutočne za Božie-
ho Mesiáša a vidno na mojom živote, že som 
vykúpený?

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

UTOROK 8. november
Zhromaždenie k archanjelovi Michalovi

Čítania: Hebr 2, 2 – 10, zač. 305; Lk 10, 16 – 
21, zač. 51a

Kto vás počúva, mňa počúva. (Lk 10, 16)

Slovo má svoju moc. Slová, ktoré prijíma-
me od iných, dokážu potešiť, povzbudiť, 
nadchnúť, ale aj znechutiť a uraziť. Mária 
prijala do svojho života Slovo, ktoré sa v nej 
stalo telom. Dala svetu Krista – život. Ak 
dnes bude niekto počúvať moje slová, bude 
počuť Krista? Čo budem dnes okolo seba 
slovom rozsievať: potechu, povzbudenie či 
urážky a znechutenie? Život alebo smrť?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár beztelesným, Sláva kondák 
beztelesným, I teraz podľa predpisu. 
Prokimen, Aleluja a pričasten beztelesným. 
Myrovanie. (HS: 298; PZ: 272; HP: 288)

STREDA 9. november
Prepodobná Matróna

Čítania: Kol 3, 17 – 4, 1, zač. 259; Lk 9, 44 – 
50. zač. 47

... vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a po-
vedal im... (Lk 9, 47)

Sv. Pavol v Liste Korinťanom napísal: 
„Bratia, nebuďte deti zmýšľaním, iba v zlobe 
buďte ako maličkí, ale v zmýšľaní buďte do-
spelí.“ (1 Kor 14, 20) Dieťa potrebuje ochranu 
rodičov, lebo vo svojom zmýšľaní ešte nevie 
prezieravo odhadnúť nebezpečenstvo. Je 
plné dôvery a závislosti od rodičov a ich 
starostlivosti. Ježiš hovorí, že ak nebudeme 
ako deti, nevojdeme do Božieho kráľovstva. 
Majme teda detský postoj dôvery a závislosti 
od Boha, zmýšľaním však buďme dospelí 
a prezieraví.

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

ŠTVRTOK 10. november
Apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spol.

Čítania: Kol 4, 2 – 9, zač. 260; Lk 9, 49 – 
56, zač. 48a

A odišli do inej dediny. (Lk 9, 56)

Pri pokladni na stanici sedí nepríjemná pra-
covníčka. Na lístok čakajú dvaja cestujúci. 
Prvý jej to vráti, poháda sa s ňou, nepo-
ďakuje a namrzený odchádza. Ten druhý 
s poďakovaním, zaželaním požehnaného 
dňa odchádza s úsmevom na tvári. Prvý 
na situáciu reagoval, druhý konal. Konal 
tak, ako si zaumienil – s láskou. Ježiš berie 
svojich učeníkov do inej dediny, lebo boli 
pripravení reagovať. On ich karhá, lebo ich 
učí konať s láskou a neodplácať neprávosť 
neprávosťou, ktorú niekedy zamaskujeme 
za výraz „spravodlivý hnev“.

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

PIATOK 11. november
Mučeníci Ménas, Viktor a Vincent

Čítania: Kol 4, 10 – 18, zač. 261; Lk 10, 1 – 5, 
zač. 50

Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov 
medzi vlkov. (Lk 10, 3)

„Svet sa skladá zo samých príležitosti k lás-
ke.“ (Kierkegaard) Aj vtedy, keď som v pozícii 
baránka medzi vlkmi. Veľká svätá dnešných 
dní Matka Terézia z Kalkaty vo svojich 
začiatkoch, ale nielen vtedy, zažívala trhanie 
vlkov. No nepremeškala ani jednu príležitosť 
k láske. Jej odkaz pomáhať láskou je aktuál-
ny aj dnes. A pritom vôbec nezáleží na tom, 
v akom sme povolaní, medzi akými ľuďmi. 
Nepremeškajme príležitosti.

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

SOBOTA 12. november
Hieromučeník Jozafát

Čítania: Hebr 4, 14 – 5, 10, zač. 311; Jn 10, 
9 – 16, zač. 36

Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal 
a ničil. (Jn 10, 10)

„Ničí ma to,“ zvykneme hovorievať o ži-
votných udalostiach, ktoré sú nepríjemné 
a ťažké, o povinnostiach, ktoré nás vôbec 
nebavia, o vzťahoch, ktoré sú nahlodané 
hriechom nenávisti, neodpustenia, zlop-
rajnosti, pýchy. Kristus konštatuje taktiky 

zlého – ničiť, zabíjať, kradnúť, no hneď 
hovorí: „Ja som prišiel dať život v hojnosti“. 
Ak ťa dnes čakajú udalosti, ktoré ťa ničia, 
odovzdaj ich pôvodcovi života vo viere. On 
má nad nimi moc.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár svätému, Sláva kondák 
svätému, I teraz podľa predpisu. Prokimen, 
Aleluja a pričasten svätému. Myrovanie. 
(HS: 300; PZ: 274; HS: 289)

NEDEĽA 13. november
22. nedeľa po Päťdesiatnici. Arcibiskup 
Ján Zlatoústy

Čítania: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Lk 16, 19 – 
31, zač. 83 (rad.); Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; 
Jn 10, 9 – 16 (sv.)

Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, 
neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal. 
(Lk 16, 31)

Bohatý človek počúval, ale neuveril. Prosí 
o zázrak zmŕtvychvstania, lebo nepochopil, 
že slovo, ktoré dostal a mohol čítať každý 
deň v Tóre, je zázrak zjavenia. Pravdepodob-
ne bol tento bohatý človek Izraelita. A každý 
nábožný Izraelita je denne vyzývaný: „Počuj, 
Izrael“. Každý sa v Písme dočítal: „Chudobní 
nebudú chýbať v krajine, kde budeš bývať, 
preto ti nariaďujem, aby si otváral svoju 
ruku núdznemu a svojmu chudobnému 
bratovi, ktorý bude s tebou bývať v krajine“. 
(Dt 15, 11) Lenže on si pred týmto slovom 
a nariadením zatvoril uši. Tragédia bola 
v tom, že počul, ale neuveril. Prosí Abrahá-
ma o zázrak. No on mu znova odpovedá: 
„Majú Mojžiša a prorokov, nech ich počú-
vajú.“ My máme Krista a jeho slovo v evan-
jeliu. Počúvame ho s vierou? Konáme podľa 
počutého slova? Podľa hebrejského zmyslu 
slova počúvať a prijať Božie slovo neznačí 
len nastaviť pozorné ucho, ale otvoriť svoje 
srdce. Počúvajme pozorne aj toto podo-
benstvo. Uverme, že to Ježiš myslí vážne. 
Vzorom nech je nám Mária, ktorá vo svojom 
srdci verne zachovávala slová a premýšľala 
o nich. Brala to vážne. Premýšľanie o slove 
formovalo jej každodenný život – myšlienky, 
postoje, vyrieknuté slová, skutky. Ak budeme 
nasledovať jej postoj, budeme blahoslavení, 
lebo (podľa slov Ježiša) blahoslavení sú tí, čo 
počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Liturgia: Hlas 5. Evanjelium na utierni 
jedenáste. Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár hlasu a svätému. Kondák 
hlasu, Sláva kondák svätému, I teraz podľa 
predpisu. Prokimen, Aleluja a pričasten 
hlasu a svätému. (HS: 148,301; PZ: 101,275; 
HP: 102,291)
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PONDELOK 14. november
Apoštol Filip

Čítania: 1 Kor 4, 9 –16a, zač. 131; Jn 1, 43 – 
51, zač. 5 (Filipovi)

Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal... (Jn 
1, 48)

Prekvapivý moment pre Natanaela. Stretne 
sa s Ježišom po prvýkrát a on tvrdí, že ho 
pozná. A možno ešte prekvapivejšie bolo 
pozvanie: „Poď za mnou“. Napriek tomu, že 
Boh pozná tvoju i moju minulosť, prítom-
nosť i budúcnosť, napriek tomu, že pozná 
moje obmedzenia, dnes ma pozýva: „Poď 
za mnou“. Môžeme len v pokore zvolať: 
„Poznal si ma, Pane, a predsa si si ma vyvo-
lil. Prijmi ma takého, aký som, a urob ma 
takého, akého ma chceš mať.“

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár, Sláva kondák svätému, I teraz 
podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten svätému. (HS: 303; PZ 277; HP: 293)

UTOROK 15. november
Mučeníci Gurias, Samónas a Habib. 
Začiatok 40-dňového pôstu pred Naro-
dením Pána – Filipovky

Čítania: 1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; Lk 11, 1 – 10, 
zač. 55

Pane, nauč nás modliť sa. (Lk 11, 1)

Vedieť odriekať modlitbové formulky a ve-
dieť sa modliť sú dve rozdielne skutočnosti. 
Sv. Ján Damascénsky napísal: „Modlitba 
je povznesenie duše k Bohu alebo prosba 
k Bohu o vhodné dobrá.“ Modliť sa a prosiť 
o vhodné dobrá pre náš život nutne od nás 
žiada pokoru a odovzdanie sa Bohu. Lebo 
nie každé dobro, o ktoré prosím, je pre mňa 
vhodné. Učme sa dnes dôvere, že ak nám 
Boh nedáva vhodné, dáva nám vhodnejšie.

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

STREDA 16. november
Apoštol a evanjelista Matúš

Čítania: 1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; Lk 11, 9 – 13, 
zač. 56 (rad.); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 9, 
9 – 13, zač. 30 (sv.)

Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. (Mt 
9, 12)

Mierou Božej milosti nie je naša dobrota, ale 
naše zlyhanie. Ak som dnes v pozícii zniče-
ného človeka, ktorý zlyhal vo vzťahu k Bohu 
svojím hriechom, ak sa cítim duchovne cho-
rý a na dne svojich možností, potrebujem 
lekára. A on je tu. Prišiel hľadať práve mňa, 
aby mi ponúkol život v hojnosti.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár, Sláva kondák svätému, I teraz 
podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten svätému. (HS: 304; PZ: 279; HP: 294)

ŠTVRTOK 17. november
Biskup Gregor Divotvorca

Čítania: 1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265; Lk 11, 14 – 
23, zač. 57

... vezme mu zbrane, na ktoré sa spolie-
hal. (Lk 11, 22)

Odzbrojená armáda nie je bojaschopná. 
Starajme sa teda o Božiu výzbroj pre náš 
duchovný život. Sv. apoštol Pavol o nej 
píše: „Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si 
pancier spravodlivosti a obujte si pohoto-
vosť pre evanjelium pokoja. A nezabudnime 
ani na štít viery, prilbu spásy a meč Ducha, 
ktorým je Božie slovo.“ (porov. Ef 6, 14 – 17) 
Ak sa na tieto zbrane budeme spoliehať 
v dnešný deň, neprehráme. Neokradnú nás 
o pokoj a radosť.

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

PIATOK 18. november
Mučeníci Platón a Roman

Čítania: 1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk 11, 23 – 
26, zač. 58

Kto nie je so mnou, je proti mne. (Lk 11, 23)

Buď – alebo. Často zažívame takéto roz-
hodnutia v práci, medzi priateľmi, v rodine, 
v manželstve. Ježiš hovorí, že nijaký sluha 
nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôžeme 
slúžiť aj Bohu, aj mamone, nedá sa sedieť 
na dvoch stoličkách. Otázka pre mňa znie: 
S kým som a s kým chcem byť dnes? Nemô-
žem byť vo vzťahu k Ježišovi neutrálny.

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

SOBOTA 19. november
Prorok Abdiáš 

Čítania: 2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 
21, zač. 36

Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádo-
bou, ... ale postaví ju na svietnik. (Lk 8, 16)

My vlastne nie sme svetlo. Sme lampa 
na svietniku – hlinená, drevená, zlatá... 
Svietime len vtedy, ak sme zapálení Kristom, 
ohňom jeho lásky. Cez rannú modlitbu: 
„Kriste, nech sa ukáže na nás svetlo tvojej 
tváre“ prosme, aby dnes ľudia okolo nás 
na našom živote videli Krista, počuli jeho 
hlas a zažili jeho dotyk.

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

NEDEĽA 20. november
23. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa 
Krista Kráľa

Čítania: 1 Kol 1, 12 – 20, zač. 250; Jn 18, 33 – 
37, zač. 59b

Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. (Jn 
18, 36)

Reálnych kráľovstiev dnes už nemáme 
mnoho. A aj v existujúcich králi stratili 
svoju moc a požívajú len ohraničené výsady 
a právomoci. Kráľovstvá, kde kráľ mohol 
všetko, poznáme iba z rozprávok, kníh a le-
giend. Dnešnou nedeľou oslavujeme Krista 
ako kráľa. No jeho kráľovstvo nemôžeme 
porovnávať s kráľovstvami tohto sveta. Ani 
minulými, ani prítomnými. 
Čo urobí vojsko, keby bol ohrozený kráľ? 
Bude o neho bojovať. Ježiš povie: „Ak by 
moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji 
služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný 
židom.“ Kráľovstvo pozemských kráľov je 
ohraničené horami a riekami, kráľovstvo 
Krista je bez hraníc. Pozemskí králi za uráž-
ku trestali, Kristus ide na smrť za vinníka. 
Pozemské kráľovstvá sa raz definitívne 
skončia. Jeho kráľovstvu nebude konca. 
Pozemským kráľom sa slúži, Kristus sa 
stal služobníkom všetkých. Pozemskí králi 
vládnu z trónu, Kristus vládne z kríža. A to 
je asi najpodstatnejší rozdiel. Kristus vládne 
láskou z kríža. Kríž je ikona lásky. Ježišov 
trón zostáva ako znamenie jeho lásky pre 
tento svet. A to nie je všetko. My všetci sme 
pozvaní mať účasť na Kristovom kráľov-
skom úrade. Boží ľud uskutočňuje svoju 
kráľovskú hodnosť tak, že žije podľa tohto 
povolania slúžiť s Kristom v láske. Myslime 
na to, keď dnes v modlitbe Otče náš budeme 
volať: „Príď kráľovstvo tvoje“.

Liturgia: Antifóny a vchod Kristovi Kráľovi. 
Tropár Krista Kráľa, Sláva, I teraz kondák 
Krista Kráľa. Prokimen, Aleluja a pričasten 
z Krista Kráľa. Namiesto Dostojno jesť sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku 
Krista Kráľa. Myrovanie.

Igor Cingeľ
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Vstup do Jeruzalema 2
Ježiš Kristus
Uprostred ikony je zobrazený 
Kristus sediaci na osliatku, 
nesedí však tak, ako je to priro-
dzené a bežné, ale sedí bokom, 
akoby na tróne oboma nohami 
smerujúcimi na jednu stranu. 
V prípade niektorých ikon, na-
príklad na Pskovskej ikone (16. 
stor.), sedí Kristus chrbtom k Je-
ruzalemu. Díva sa buď na naze-
rajúceho, alebo na národ.

Bohoslužobné texty Kvetnej 
nedele porovnávajú Krista 
sediaceho na osliatku s tým, 
ako sedí na tróne uprostred 
anjelov. „Ten, ktorý sedí na tóne 
uprostred anjelov, pre nás si 
sadol na osliatko, aby uskutoč-
nil slová prorokov.“ (stichira 
utierne sviatku) Tento vstup 
Krista je triumfálnym, o čom 
píše aj Epifanios, cyperský bis-
kup, v homílii na tento sviatok: 
„Dnešný sviatok je sviatkom 
vstúpenia Pána. Je to bývalý 
i súčasný príchod Kráľa kráľov 
na Sion! Toto vstúpenie Boha 
– Tvorcu všetkého je v dnešný 
deň jasné a zreteľné, za účasti 
množstva národa. Preto, bratia 
a sestry, mnohopočetný národ, 

ktorí ste prišli na slávenie tohto 
sviatku, vyjdime mu v ústrety, 
svet viditeľný i neviditeľný, pro-
roci, učitelia... Dnes tí, ktorí sú 
na nebi, i tí, ktorí žijú na zemi, 
a zároveň aj tí, ktorí sú pod 
zemou, nech spoločne spievajú 
hymnus!...“

Ale len teraz, v tomto jedi-
nom prípade, Kristus pripustil, 
aby ho oslavovali ako kráľa, 
pretože dovtedy sa Kristus 
vždy vyhýbal prejavom úcty. Sv. 
Ján Zlatoústy v homílii tohto 
sviatku objasňuje, prečo Ježiš 
takto triumfálne, v sláve vstu-
puje do Jeruzalema: „Je prav-
dou, že Ježiš aj predtým často 
prichádzal do Jeruzalema, ale 
nikdy nevstupoval do mesta tak 
slávnostne. Prečo? Práve vtedy 
začínal svoju púť Učiteľa... Ešte 
nebol verejne známym a ani 
čas jeho strastí sa ešte neblížil. 
A tak sa mohol ľahko stratiť 
v dave, a dokonca si sám prial 
skrývať sa pred ľuďmi a nevy-
hľadávať popularitu a ľudskú 
slávu. Keby sa Kristus zjavil tak 
ako teraz, určite by sa tomu 
ľudia nedivili, ale v srdciach 
svojich nepriateľov by vzbudil 

ešte väčší hnev. 
Ale teraz, v čase, 
keď zjavil počet-
né dôkazy svojej 
moci a jeho 
strasti a kríž 
sú už predo 
dvermi. Kristus 
zjavuje svoju 
moc zreteľne 
a robí to všetko 
slávnostne, 
dokonca vtedy, 
keď vzbudzuje 
hnev a závisť 
nepriateľov. 
Mohol vydávať 
svedectvo tak 
ako aj teraz, ešte 
v počiatkoch, 
ale neprinieslo 
by to úžitok. 
A ďalej, prosím 
vás, zvážte, 
koľko zázrakov vykonal a koľko 
proroctiev sa napĺňa v tejto 
chvíli!“

Kristus na ikone drží v pravici 
zvitok – dlžobný súpis našich 
hriechov, ktorý „roztrhá“, 
zruší svojou blížiacou sa smrťou 
na kríži, vstupujúc do Jeruza-

lema. Svätý apoštol Pavol jasne 
píše, že Kristus „zotrel dlžobný 
úpis, ktorý bol... proti nám... 
a odstránil ho tým, že ho pribil 
na kríž“ (Kol 2, 14). n

Milan Gábor
snímka: blogspot.com

KNIHA: Irina Gorainofová – 
Serafim Sarovský
V polovici 18. storočia 
sa narodil významný 
východný svätec, ktorý sa 
ako 18-ročný rozhodol stať 
mníchom. Prijal meno 
Serafim – Ohnivý. Stal sa 
duchovnou inšpiráciou pre 
súčasníkov. Počas jeho života ho navštevo-
vali zástupy ľudí, ktorým dokázal poradiť 
v ich životnej situácii. Na jeho príhovor 
dochádzalo k uzdraveniam a oslobode-
niam od zlých duchov. Dodnes oslovuje 
tých, ktorí hľadajú pravdu. Ak potrebujete 
povzbudenie a neprekáža vám český jazyk, 
nájdite si knihu Karmelitánskeho vydavateľ-
stva Serafim Sarovský s podnadpisom Život 
a duchovní moudrost. Je rozdelená do troch 
častí. V prvej nájdete jeho životný príbeh, 
v druhej rozhovor s Motovilovom a v tretej 
duchovné ponaučenia na rozličné témy.

Dada Kolesárová

FILM: Zookeper  
– Zoošetrovateľ
Dnes vám odporúčam 
veľmi príjemnú rodinnú 
komédiu s osvedčeným 
motívom rozprávajúcich 
zvierat, ktorá určite poba-
ví aj vaše deti. Čo by nám 
tak asi zvieratá povedali, 
keby sme im rozumeli? Film predstavuje 
život ošetrovateľa zvierat v zoologickej 
záhrade, ktorý je zaľúbený do zvierat 
a do ženy svojich snov. Jej láska si ale vyža-
duje určité obete a zmenu jeho osobnosti. 
Film veľmi jednoducho, vážne a zároveň 
vtipne opisuje človeka, ktorý šťastie, čo 
má na dosah ruky, nevidí, a hľadá ho tam, 
kde v skutočnosti nie je. Čo je pre človeka 
dôležitejšie? Kam je človek ochotný zájsť, 
aby si myslel, že je šťastný, namiesto toho, 
aby hľadal šťastie tam, kde je?

Lukáš Petruš

HUDBA: No Name  
– Nový album
Skupinu No Name vám 
iste nemusím predsta-
vovať. No ich nové CD 
vám ešte nemusí byť 
známe. Ich nový album 
má veľmi jednoduchý názov: Nový album. 
No Name vsadili na starú dobrú sloven-
skú jednoduchosť a vytvorili opäť veľmi 
príjemný album, na ktorom vám ponúkajú 
10 skladieb, medzi ktorými nechýba ani 
pieseň s Luciou Bílou (Ženušky) alebo v ich 
podaní novinka v podobe inštrumentálnej 
skladby (Homo instrumentalis). Musím 
potvrdiť, že na svoje si prídu aj romantic-
ké duše, nakoľko texty niektorých piesní 
dýchajú jednoduchosťou vyjadrovania 
a opisov lásky a vzťahov. Hudobne sú pies-
ne príjemne spracované, pričom nechýbajú 
ani pre nich typické vokály, ktoré dodávajú 
skladbám akúsi majestátnosť.

Lukáš Petruš
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 OZNAM redAkcie
Kalendár Slova na rok 2012
V  týchto dňoch vychádza nový kalendár 
Slova na rok 2012 s  fotografiami zo života 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Pred-
platitelia odoberajúci Slovo v tomto roku ho 
dostanú zdarma. Distribuovať ho budeme 
s dvojčíslom 24 – 25/2011, ktoré vyjde k 20. 
novembru 2011.
V prípade záujmu o kalendáre navyše si ich 
možno objednať čo najskôr na telefónnom 
čísle 051 – 77  31  481 alebo na  mejlovej 
adrese redakcie: slovo@grkatpo.sk. 
Cena kalendára je 1,50 eura.

 blAhOželáMe
21. októbra 2011 oslávil otec Polykarp Štefan 
Jacoš 50 rokov života. Milý otče, k vášmu sviatku 
vám vyprosujeme veľa Božích milostí od dobroti-
vého Boha, darov Presvätého Ducha, ktorý nech 
vás každý deň sprevádza svojou múdrosťou, 
a ochranu Božej Matky. K tomu pevné zdravie, 
veľa šťastia a trpezlivosti.

Na mnohaja i blahaja lita vyprosujú veriaci 
rodáci z Čukaloviec.

22. októbra 2011 oslá-
vil duchovný otec Vla-
dimír Varga, správca 
farnosti Košice-Nad 
Jazerom, svoje 40. 
narodeniny.
Drahý náš duchovný 
otec, svedectvom prí-

kladného kňazského života nás učíte nielen 
milovať Boha, jemu slúžiť, ale vaše slová sú 
povzbudením pre spoločenstvo našej far-
nosti k zjednoteniu v Kristovej láske. Okrem 
budovania našich duchovných chrámov vás 
spolu s nami čaká nemalá úloha – výstavba 
nového Božieho chrámu.
Do ďalších rokov vášho života vám vyprosu-
jeme hojnosť Božích milostí, plnosť darov 
Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohoro-
dičky, patrónky nášho chrámu. Želáme vám 
pevné zdravie, veľa vytrvalosti a spokojnosti 
v kruhu vlastnej i farskej rodiny.

Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci farnosti Košice-Nad Jazerom

1. novembra oslávil náš duchovný otec Karol 
Knap 31 rokov života.
Drahý otec Karol, k vaším narodeninám a záro-
veň meninám vám v modlitbách chceme priať 
zdravie, ktoré vám môže dať len Ježiš. Ďakujeme 
Pánu Bohu, že nám dal takého horlivého a obe-
tavého kňaza, ako ste vy. Vyjadrujeme úprimnú 
vďaku za všetko, čo ste ako kňaz pre nás urobili. 
Zverujeme vás a vašu rodinku pod ochranu 

Presvätej Bohorodičky, aby vám vyprosila nevy-
čerpateľný zdroj Božích milostí a silu prameniacu 
z Kristovho kríža.

Mnoho rokov a šťastných rokov vyprosujú 
vďační veriaci z farnosti Trnava pri Laborci. 

 sPOMÍNAMe
25. novembra pred piatimi rokmi odišla 
k  nebeskému Otcovi naša mamka Mária 
Olexová, rod. Kovaľová, z  Humenného, 
pochádzajúca z Moravian. Zároveň sme si 
10. októbra pripomenuli 13 rokov od chvíle, 
čo nás opustil aj náš otec Michal Olexa.
Všetci, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú 
spomienku.

Spomína dcéra Helena  
s manželom Júliusom.

 kOiNONiA sv. jáNA krstiteľA
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
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
24.11. – 17.00 Humenné, Reštaurácia pod 
baš tou; 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 – každý štvrtok o 17.00 hod. v ka-
viarni Smajlík, Hurbanistov 2
Vranov – každý štvrtok o 18.00 hod. v Ka-
tolíckom dome kultúry v kláštore pavlínov
Humenné – každý štvrtok o  17.00 hod. 
v Reštaurácii pod Baštou, Staničná 3
Sabinov – každý štvrtok o  16.00 hod. 
v krajčírskom salóne Halleluja, Prešovská 2
Vranov-Čemerné – tretí štvrtok v mesiaci 
o 18.15 hod. v gr.kat. farskom úrade
Michalovce – každý pondelok o 18.15 hod. 
v gr.kat. chráme

Bližšie informácie: www.koinoniapo.sk;  
mail: sek@koinoniapo.sk;  

mobil: 0905382260

 OZNAMy

Gréckokatolíci z Trnavy ďakujú
Na  kúpu farského bytu v  Trnave (č.ú. 
1051700001/1111) prispeli: Jozef Papcun 
– 20 eur, farnosť Slovinky – 220 eur, farnosť 
Laškovce – 110 eur, farnosť Zemplínske Hra-
dište – 73,20 eur, filiálka Kožuchov – 74 eur, 
zbor Chrysostomos, Bratislava – 330 eur, rod. 

Čakanišinovcov – 25 eur, farnosť Abranovce 
– 547 eur, farnosť Svidník-Záhradná – 106 
eur, farnosť Nacina Ves – 230 eur, Marek 
Gajdoš, Trnava – 60 eur, bohuznámy, Brati-
slava – 100 eur, farnosť Stankovce – 500 eur, 
rod. Ďurišovcov, Pobedim – 40 eur.
Ďakujeme a naďalej prosíme o vaše modlitby 
a podporu!

gréckokatolíci z Trnavy

17. ročník Dobrej noviny
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev 
detí v  spolupráci s  Pápežskými misijnými 
dielami pozýva farnosti a  filiálky, aby sa 
zapojili do  17. ročníka koledníckej akcie 
Dobrá novina (DN). Koledníci budú opäť 
ohlasovať radostnú zvesť a popri tom zbierať 
príspevky na podporu rozvojových projektov 
v misijných krajinách. Pozývame vás spolu-
pracovať na tomto diele. 
Na  zapojenie sa do  DN treba vypísať pri-
hlášku a zaslať ju najneskôr do konca novem-
bra na adresu: Erko – HKSD, Dobrá novina, 
Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2. Aby ste  sa 
mohli zapojiť do koledovania, potrebujete 
zodpovednú osobu (ZO), ktorá vo farnosti 
zorganizuje celý priebeh. Podmienkou je vek 
nad 18 rokov. Nová ZO má možnosť zúčastniť 
sa na Kurze pre nové ZO v Pruskom v termí-
ne 18. – 20. novembra 2011. Účastnícky 
poplatok je 2,50 eura, cestovné sa prepláca. 
Prihlášky na koledovanie pre nové zodpo-
vedné osoby a na kurz v Pruskom nájdete 
na webovej stránke: www.dobranovina.sk.
Prihlásené zodpovedné osoby z Prešov-
skej archieparchie sa stretnú  v sobotu 
12. novembra o 8.30 hod. v priestoroch 
pastoračného centra Opál na Sekčove.

Pozvánka na slávenie 10. výročia 
beatifikácie bl. P. P. Gojdiča OSBM a bl. 
Metoda Dominika Trčku CSsR
Srdečne vás pozývame na  slávenie 10. 
výročia blahorečenia nášho bl. Pavla Petra 
Gojdiča OSBM bl. Jánom Pavlom II., ktoré 
sa uskutočnilo 4. novembra 2001 v  Ríme. 
Pri tejto príležitosti bude 4. novembra 
2011 v  Katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove program s celodennou 
adoráciou:
16.00 – Korunka Božieho milosrdenstva 
s eucharistickým požehnaním
16.30 – pásmo bohoslovcov o bl. P. P. Goj-
dičovi
17.00 – slávnostná svätá liturgia (homíliu 
prednesie vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný 
pražský pomocný biskup)
18.00 – divadelné predstavenie o bl. P. P. Goj-
dičovi

Pozvánka na odhalenie pamätnej 
tabule
Pozývame vás na  spomienkovú slávnosť 
spojenú s  odhalením pamätnej tabule 
a  vedecké kolokvium Cena slobody, ktoré 
organizuje Arcibiskupský úrad v  Prešove 
v  spolupráci s  Konfederáciou politických 
väzňov Slovenska a  GTF PU. Slávnosť sa 
uskutoční 16. novembra a bude venovaná 
biskupom, kňazom, rehoľníkom, rehoľným 
sestrám a veriacim Gréckokatolíckej cirkvi, 
ktorí v dobe komunistickej totality v rokoch 
1950 – 1989 trpeli a hrdinsky vyznávali svoju 
vieru. Program sa začne o 8.30 hod. archi-
jerejskou svätou liturgiou v  Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove a po jej 

skončení bude nasledovať odhalenie a po-
sviacka pamätnej tabule na priečelí budovy 
Arcibiskupského úradu. Vedecké kolokvium 
bude pokračovať o 10.45 hod. na pôde Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove.

Zmena slávenia svätých liturgií 
na hore Zvir v zimnom období
Od  pondelka 31. októbra 2011 sa svätá 
liturgia vo všedný deň (každý deň, aj keď pri-
padne nejaký sviatok) a v nedeľu po prvom 
piatku, keď sa koná malá púť, bude sláviť 
o  10.30 hod., popoludní svätá liturgia už 
nebude. V ostatné nedele bude svätá liturgia 
o 10.30 a o 14.00 hod.

Ponuka katechizmu pre mladých 
YOUCAT
Dávame do pozornosti vydanie katechizmu 
pre mladých pod názvom YOUCAT, ktorý 
v zjednodušenej a populárnej forme vykladá 
učenie Katolíckej cirkvi. Katechizmus si mô-
žete objednať alebo zakúpiť v predajni Petra 
na Hlavnej 1 v Prešove za 8,50 eur v mäkkej 
väzbe a za 12,83 eur v tvrdej väzbe.

 iNZerciA

Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech 
a fasád kostolov, fár a kláštorov, zrezávanie 
stromov. Tel.fax.: 056 / 64  32  778. Mobil: 
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@ston-
line.sk
Maľovanie interiérov chrámov, obnova 
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov 
a  zlátenie. Pokrývanie kostolných striech 
a veží. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 168, 
www.reart.eu

 ceNNÍk iNZercie

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 
2 centy a  fotografia alebo  rámček 2  eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu 
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva) 
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
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 tv lux – dOMA je dOMA

 Pondelok – Piatok   06.50 Krátke správy/ 
Putovanie kalváriami 07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45 
Doma je doma 10.00 Krátke správy/Spravodajský 
súhrn 12.00 Anjel Pána 15.20 Z Prameňa 17.30 
Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Z  prameňa 20.00 Krátke správy/Spravodajský 
súhrn P   22.00 Doma je doma 22.55 Krátke správy/ 
Spravodajský súhrn
 Sobota – Nedeľa   07.00 Spravodajský súhrn  
12.00 Anjel Pána 18.30 Rozprávočka P 20.00 
Spravodajský súhrn
 07.11. (pondelok)  08.45 Patrik – Statočný 
pastier P 09.15 Medzi nebom a  zemou 10.20 
Z prameňa P 10.35 Kuba – Svetlo v tmách ⓬ 
11.00 Slovo Božie podľa Matúša (5) 11.25 Octava 
dies 12.25 Storočie reforiem – Európa pred Tri-
dentským koncilom ⓬ 13.00 Poltón klub 13.55 
Z rýchlika 14.35 Milovať až do zabudnutia 15.00 
Božie milosrdenstvo P 15.35 Škola Pavlovho slova 
(8) 16.15 Rehoľná abeceda 16.30 Vlastná cesta 
17.00 Patrik – Statočný pastier 18.55 Putovanie 
kalváriami P 19.00 Storočie reforiem – Vplyv 
humanizmu ⓬ P 19.25 Luxáreň 20.10 Správy 
zo Svätej zeme P 20.30 U Nikodéma P
 08.11. (utorok)  08.45 Príbeh z Fatimy – Deň, keď 
slnko tancovalo P 09.10 Večerná univerzita 10.05 
Z prameňa P 10.20 Moja misia – magazín – Padre 
Alegria (Angola) ⓬ 11.20 Benediktíni v kláštore 
Tyniec v Poľsku ⓬ 11.45 Katechéza 12.25 Milovať 
až do zabudnutia 12.55 Katechézy Benedikta XVI. 
13.25 Vlastná cesta 13.55 Octava dies 14.30 Kuba 
– Svetlo v tmách ⓬ 15.00 Božie milosrdenstvo P 
15.35 Medzi nebom a zemou 16.15 Luxáreň 16.40 
Správy zo Svätej zeme 17.00 Príbeh z Fatimy – Deň, 
keď slnko tancovalo 18.55 Putovanie kalváriami 
19.00 V tieni P 19.25 Octava dies 20.10 Slovo 
Božie podľa Matúša (5) 20.40 Tandem kvíz 21.25 
Storočie reforiem – Vplyv humanizmu ⓬
 09.11. (streda)  08.45 Božia stopa P 09.15 
Z  rýchlika 10.05 Z  prameňa P 10.20 Rehoľná 
abeceda 10.35 Generálna audiencia ⓬ P 12.25 
Kuba – Svetlo v tmách ⓬ 12.55 Medzi nebom 
a zemou 13.35 Večerná univerzita 14.25 Luxáreň 
14.50 Návratka 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.35 
Tandem kvíz 16.15 Storočie reforiem – Vplyv hu-
manizmu ⓬ 16.40 Klbko 17.00 Božia stopa 18.55 
Putovanie kalváriami 19.00 Anjeli polárneho kruhu 
⓬ P 19.25 Katechézy Benedikta XVI. P 20.10 
Prehľad katolíckych periodík P 20.20 LAJF – Jeseň 
je sen P 21.20 V tieni 21.45 Správy zo Svätej zeme
 10.11. (štvrtok)  08.45 Piate slovo P 09.15 Škola 
Pavlovho slova (8) 10.05 Z  prameňa P 10.15 
Tandem kvíz 11.00 Storočie reforiem – Vplyv 
humanizmu ⓬ 11.30 Katechézy Benedikta XVI. 
12.25 Benediktíni v kláštore Tyniec v Poľsku ⓬ 
12.55 Moja misia – magazín – Padre Alegria 
(Angola) 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 Nikodéma 
17.00 Piate slovo 18.55 Putovanie kalváriami 
19.00 Cisterciti v Holandsku a Belgicku ⓬ P 19.25 
Katechéza 19.45 Rehoľná abeceda P 20.10 Škola 
Pavlovho slova (9) P 20.55 Anjeli polárneho kruhu 
⓬ 21.20 Medzi nebom a zemou P
 11.11. (piatok)  08.45 Bez strachu P 09.10 Ichtis 
– antivírus pre deti 09.35 Katechézy Benedikta XVI. 
10.05 U Nikodéma 11.30 Luxáreň 12.25 Katechéza 
12.45 Škola Pavlovho slova (9) 13.30 Tandem kvíz 
14.15 Octava dies 14.45 Rehoľná abeceda 15.00 
Božie milosrdenstvo P 15.35 Večerná univerzita 
16.15 V  tieni 16.40 Ichtis – antivírus pre deti 

17.00 Bez strachu 18.55 Putovanie kalváriami 
19.00 Hudobné pódium P 19.45 Návratka 19.50 
Prehľad katolíckych periodík 20.25 Moja misia – 
magazín – Cena človeka (Taliansko) ⓬ P 21.25 
Cisterciti v Holandsku a Belgicku ⓬
Od 12.11. sú menšie zmeny v progra-
movej štruktúre.
 12.11. (sobota)  07.25 Ichtis – antivírus pre deti 
07.45 Klbko 08.10 Rehoľná abeceda 08.30 LAJF 
– Jeseň je sen 09.30 Hudobné pódium 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 – Cena človeka (Taliansko) ⓬ 
17.00 Anjeli polárneho kruhu ⓬ 17.30 Cisterciti 
v Holandsku a Belgicku ⓬ 18.00 Trnavská novéna 
– Prišli sme k mamke P 19.00 Rozprávočka 19.10 
Prehľad katolíckych periodík 19.15 Tandem kvíz P 
20.25 Karol – Pápež, ktorý ostal človekom (2) ⓬ P 
22.20 Hudobné pódium
 13.11. (nedeľa)  07.25 Slovo Božie podľa Matúša 
(5) 07.55 Klbko 08.15 Ichtis – antivírus pre deti P 
08.40 Škola Pavlovho slova (9) 09.25 Luxáreň 
10.00 Svätá omša z Prešova P 11.20 Katechézy 
Benedikta XVI. 11.45 Rehoľná abeceda 12.25 
U Nikodéma 13.50 Správy zo Svätej zeme 14.10 
Moja misia – magazín – Cena človeka (Taliansko) 
⓬ 15.10 Klbko 15.35 Karol – Pápež, ktorý ostal 
človekom (2) ⓬ 17.30 Octava dies P 18.00 Trnav-
ská novéna – Čas milosti – Kairos P 19.30 V tieni 
20.20 Fara. Príchod (1) P 20.50 Rehoľná abeceda 
21.00 Večerná univerzita P 21.55 LAJF – Jeseň je 
sen 22.55 Putovanie kalváriami
 14.11. (pondelok)  08.45 Juan Diego – Posol 
z Guadelupe P 09.15 Medzi nebom a zemou 10.20 
Z prameňa P 10.35 Anjeli polárneho kruhu ⓬ 
11.00 Slovo Božie podľa Matúša (5) 11.25 Octava 
dies 12.25 Storočie reforiem – Vplyv humanizmu 
⓬ 13.00 LAJF – Jeseň je sen 13.55 Hudobné 
pódium 14.35 V tieni 15.00 Božie milosrdenstvo P 
15.35 Škola Pavlovho slova (9) 16.15 Rehoľná 
abeceda 16.30 Fara. Príchod (1) 17.00 Doma je 
doma 18.00 Trnavská novéna – Čas milosti – 
Kairos P 19.30 Storočie reforiem – Protestantská 
reforma ⓬ P 20.10 Správy zo Svätej zeme P 
20.30 U Pavla P
 15.11. (utorok)  08.45 Katarína Sienská P 09.15 
Večerná univerzita 10.05 Z  prameňa P 10.20 
Moja misia – magazín – Cena človeka (Taliansko) 
⓬ 11.20 Cisterciti v Holandsku a Belgicku ⓬ 
11.45 Katechéza 12.25 V tieni 12.55 Katechézy 
Benedikta XVI. 13.25 Vlastná cesta 13.55 Octava 
dies 14.30 Anjeli polárneho kruhu ⓬ 15.00 Božie 
milosrdenstvo 15.35 Medzi nebom a zemou 16.15 
Luxáreň 16.40 Správy zo Svätej zeme 17.00 Doma 
je doma 18.00 Trnavská novéna – Čas milosti – 
Kairos P 19.30 November + 20 P 20.10 Slovo Božie 
podľa Matúša (6) P 20.40 Tandem kvíz P 21.25 
Storočie reforiem – Protestantská reforma ⓬
 16.11. (streda)  08.45 Sv. František z Assisi (1) P 
09.15 Hudobné pódium 10.05 Z prameňa P 10.20 
Rehoľná abeceda 10.35 Generálna audiencia 
⓬ P 12.25 Anjeli polárneho kruhu 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 – Protestantská reforma ⓬ 16.40 Klbko 
17.00 Doma je doma 18.00 Trnavská novéna – Čas 
milosti – Kairos P 19.30 Volanie Pána ⓬ P 20.10 
Prehľad katolíckych periodík P 20.20 Poltón klub P 
21.20 November + 20 21.45 Správy zo Svätej zeme
 17.11. (štvrtok)  07.00 November + 20 08.45 

Sv. František z Assisi (2) P 09.15 Škola Pavlovho 
slova (9) 10.05 Poézia P 10.15 Tandem kvíz 
11.00 Storočie reforiem – Protestantská reforma 
⓬ 11.30 Katechézy Benedikta XVI. 12.25 
Cisterciti v Holandsku a Belgicku ⓬ 12.55 Moja 
misia – magazín – Cena človeka (Taliansko) ⓬ 
13.55 Slovo Božie podľa Matúša (6) 14.20 Správy 
zo Svätej zeme 14.35 Vlastná cesta 15.00 Božie 
milosrdenstvo 15.20 Poézia 15.35 U Pavla 17.00 
Doma je doma 18.00 Trnavská novéna – Čas 
milosti – Kairos P 19.25 Katechéza 19.45 Rehoľná 
abeceda P 20.10 Škola Pavlovho slova (10) P 20.55 
Volanie Pána ⓬ 21.20 Medzi nebom a zemou P
 18.11. (piatok)  08.45 Sv. František z Assisi (3) 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 (10) 13.30 
Tandem kvíz 14.15 Octava dies 14.45 Rehoľná 
abeceda 14.55 Benedikt XVI. v Benine P 15.35 
November + 20 16.05 Ichtis – antivírus pre deti 
16.25 Benedikt XVI. v Benine P 17.35 Svätomi-
chalská gregoriánska škola P 18.00 Trnavská no-
véna – Čas milosti – Kairos P 19.30 Pod ochranou 
Matky P 19.45 Návratka 19.50 Prehľad katolíckych 
periodík 20.25 Moja misia – magazín – Čo slová 
nepovedia (Sibír) ⓬ P 21.25 Trapisti v Holandsku 
a Belgicku ⓬
 19.11. (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 
Katechéza 11.10 Benedikt XVI. v Benine P 13.00 
Vlastná cesta 13.30 Správy zo Svätej zeme 13.50 
Medzi nebom a zemou 14.30 Octava dies 15.00 
Mariánska sobota P 16.00 Moja misia – magazín 
– Čo slová nepovedia (Sibír) ⓬ 17.00 Benedikt 
XVI. v  Benine P 18.00 Trnavská novéna – Čas 
milosti – Kairos P 19.30 Slovo Božie podľa Matúša 
(6) 20.25 Svätý Anton ⓬ P 21.45 Pod ochranou 
Matky 22.20 Z rýchlika
 20.11. (nedeľa)  07.25 Slovo Božie podľa Matúša 
(6) 07.55 Klbko P 08.15 Ichtis – antivírus pre 
deti P 08.30 Luxáreň 09.00 Svätá omša z Beninu 
11.30 Volanie Pána ⓬ 12.00 Pod ochranou Matky 
12.25 U Pavla 13.50 Správy zo Svätej zeme 14.10 
Klbko 14.30 Svätý Anton ⓬ 15.55 Benedikt XVI. 
v  Benine P 16.30 Moja misia – magazín – Čo 
slová nepovedia (Sibír) ⓬ 17.30 Octava dies P 
18.00 Trnavská novéna – Čas milosti – Kairos P 
19.30 Vlastná cesta P 20.20 Fara – Veľké uprato-
vanie (2) P 20.50 Rehoľná abeceda 21.00 Večerná 
univerzita P 21.55 Poltón klub 22.55 Putovanie 

kalváriami

 stv – jedNOtkA
 06.11. (nedeľa)  14.50 Ján Hus – historický 
veľkofilm
 13.11. (nedeľa)  14.45 Ján Žižka – 2. diel 
husitskej trilógie
 20.11. (nedeľa)  14.45 Proti všem – 3. diel 
husitskej trilógie

 stv – dvOjkA
 05.11. (sobota)  13.10 Poltón
 06.11. (nedeľa)  12.35 Slovo 12.40 Orientácie 
13.05 Môj príbeh – Sklamaný úspechom 23.25 
Slovo R
 07.11. (pondelok)  21.55 Čarovná flauta – adap-
tácia Mozartovej opery zasadená do 1. sv. vojny
 08.11. (utorok)  15.35 Orientácie R 16.10 Môj 
príbeh R
 11.11. (piatok)  22.25 Henrich V. – adaptácia hry 
Wiliama Shakespeara
 12.11. (sobota)  21.20 Gen.Sk – Belo Riečan
 13.11. (nedeľa)  11.50 Slovo 11.55 Orientácie 
12.20 Môj príbeh – Zemiaky už nekradneme 
23.45 Slovo R
 15.11. (utorok)  15.35 Orientácie R 16.10 Môj 
príbeh R
 19.11. (sobota)  13.10 Poltón
 20.11. (nedeľa)  10.45 Bohoslužby – priamy pre-
nos sv. omše z Trnavy 18.30 Slovo 18.35 orientácie 
19.00 Môj príbeh – Keď zlyhajú ľudia 03.10 Slovo R

 rádiO luMeN
 05.11. (sobota)  20.30 Mamy v jednom kole a ako 
z  toho kola von. Hostia: Marcela Hlúbiková, Adela 
Hronicová, manželia Eva a Radoslav Nipcovci

 06.11. (nedeľa)  13.00 Kniha Mons. Stanislava 
Zvolenského Útecha pre Baránkovu nevestu 14.00 
Zo života do života

 07.11. (pondelok)  20.30 Týždeň Cirkvi pre mládež 
a aktuálne aktivity projektu Godzone. Hostia: Dávid 
Slavkovský a Ivo Petro

 08.11. (utorok)  20.30 Sociálna náuka Cirkvi. Hosť: 
emeritný biskup Mons. František Tondra

n kovboj jack čaká na letisku na lietadlo a zrazu uvidí automat.
príde k nemu a číta:  „tento automat dokáže určiť, kto ste a číslo aj čas 
vášho letu.“ jack tomu neverí, tak vhodí dolár a z automatu sa ozve: 
„kovboj jack, 183 cm vysoký, odlieta letom číslo 3 o desiatej.“ ohúrený 
jack si povie, že ten automat prekabáti. prezlečie sa teda do úplne 
iného oblečenia, pripevní si falošnú bradu a fúzy. opäť podíde k auto-
matu, vhodí dolár a automat zasa:  „kovboj jack, 183 cm vysoký, odlieta 
letom číslo 3 o desiatej.“ jack sa nevzdáva, znova sa prezlečie za niekoho 
iného, príde k automatu a vhodí dolár. z automatu sa ozve:  „kovboj 
jack, 183 cm vysoký, keby nerobil somariny, odletel by letom číslo 3 
o desiatej.“

n stretnú sa dve žaby a jedna hovorí druhej:  „je mi zle.“ 
a ta druhá na to:  „vidno. si akási zelená.“

n príde indián na matriku:  „chcel by som si zmeniť meno.“
„a ako sa voláte?“
„dlhý nákladný vlak, ktorý na každej stanici zatrúbi trikrát.“
„a ako sa chcete volať?“
„tu-tút.“
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 d m z l o b a o k o a b d a t Ó m

 l e ch b y k i a t c i t r Ó n y b

 s y j l s s l n s o m b r Á r a F

 a a r e i v ú a c t p a r Ó n n i

 v e l b p e r n s s e o r e n a l

 k b l Á o i b Á t i d r l t z v m

 y u y e m d s s n i k o o o e a v

 d a a d k a e Š č č ch a h i h s s

 e r d č l Á t y n é k l a r d a t

 k k a Ó a i r n m l i e k o i e r

 a o s ž t t s i o n a t i t n e a

 n v o ú b a a k a č r e p i n a ch

 s s t e n a k t o n a Ť s e r k i

legenda: alkény, ananÁs, asteroid, atÓm, Ábel, 
blesk, blud, brÁna, breza, bydlisko, citrÓny, cmar, 
čata, črepina, dejepis, dekan, dražba, entita, FarÁr, 
Film, hlina, hriech,chémia, chlieb, inŠtitút, katÓda, 
klasika, kresŤan, kvas, lekÁr, mlieko, nÁrod, objav, 
ocot, opisy, osada, poloha, rasca, rodič, salÁma, 
savana, stena, strach

tajničku osemsmerovky tvorí 25 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky.

SPRÁVNE RIEŠENIA z  čísla 21: krížovka: (pozri iz 49, 23); 
osemsmerovka: keď vychádza pýcha, šťastie zapadá. Vý-
hERcA: juraj zelník z banskej bystrice. riešenia zasielajte 
na  adresu: slovo, hurbanistov 3, 080  01 prešov alebo 
slovo1@grkatpo.sk. 
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 12.11. (sobota)  18.00 Gréckokatolícka svätá 
liturgia z  Michaloviec 20.30 Život a  problémy 
kresťanských rodín

 13.11. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň – Juri-
nova jeseň – 7. ročník 14.00 Jesenné slnko (epizóda 
z Michelangelovho života) 21.00 Karmel – rozhovor 
s  riaditeľkou Centra Billingsovej ovulačnej metódy 
v Poprade

 14.11. (pondelok)  20.30 OZ Extreme a ich aktivity 
a nový areál pre bikerov

 18.11. (utorok)  20.30 Gynekologické problémy. 
Hosť: MUDr. Ivan Wallenfels

 19.11. (sobota)  Antropológia človeka

 20.11. (nedeľa)  13.00 Michal Chuda: Som s tebou 
v slove – básnická zbierka 14.00 P.O. Hviezdoslav: 
Hájnikova žena 15.30 Centrum pre filantropiu, 
Bratislava 21.00 Konferencia Kultúra v premenách 
globalizácie (Nitra)

 21.11. (pondelok)  20.30 Youcat – knižná bomba 
do života

 22.11. (utorok)  20.30 Biblická teológia. Hosť: 
doc. František Trstenský

 23.11. (streda)  20.30 Rímskokatolícka farnosť 
Križovany nad Dudváhom

 27.11. (nedeľa)  13.00 Ctibor Štítnický 14.00 
Veľké nádeje (fragment zo života Ľ. Štúra) 21.00 
Utečenci. Hosť: Petra Danková. Pracovala dva roky 
v utečeneckom tábore v Keni. Pomocnú ruku priložila 
aj v Hondurase a USA.

 29.11. (utorok)  20.30 Začiatok nového liturgického 
roka. Hosť: don Anton Červeň

 rádiO slOveNskO
 Streda  19.20 Ekuména vo svete
 Štvrtok  19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
 Nedeľa  06.19 Nedeľné ranné zamyslenie 
21.05 Cesty 

 rádiO slOveNskO a regiNA
 06.11. (nedeľa)  09.30 Svätá omša (Bratislava)

 13.11. (nedeľa)  09.30 Svätá omša (Bratislava)

 20.11. (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 regiNA (ke)
 13.11. (nedeľa)  07.00 Gréckokatolícka svätá 
liturgia z Chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky 
v Rešove. Slúži otec Miroslav Mrug.

 22.11. (utorok)  20.00 Duchovné slovo (po rusín-
sky; otec Jozafát Š. Lucák OSBM, Krásny Brod)

 rádiO devÍN
 Nedeľa  08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich

Zmena programu vyhradená.

Pomôcky:     
Klar, Gelma, 
Onza, Anet

Skypril 
motykou

2. časť 
tajničky Plúž

Vodný 
živočích, 
kôrovec

Morský 
sokolík

Autor:  
Vladimír  

Komanický
EČV Komárna Neviedol Veľká mucha Riedka 

tkanina slovo 1. časť 
tajničky

Jasný, 
po nemecky

Podpera
Jednotka 
rýchlosti 

lodde

EČV V. Krtíša

Obyvateľ  
Ríma

Drobný 
morský 
živočích

Rytím 
neutvoril

4. časť 
tajničky

Rieka 
pretekajúca 

cez Omsk

Kde Domácke 
ženské meno

EČV Senice Predmet

Strážne zviera
Rodová 

príslušnosť Stena

Obyvateľ 
Talianska

Odtiecť, 
po česky

Czdzie ženské 
meno

Otrava Mys
Popevok

Európsky štát Alžírske  
mesto

Francúzsky 
člen

Chemická zn. 
hliníka Klamal

Mačkovitá 
šelma Sídlo zraku

slovo Ako
Austrálske 

mesto Lepidlo Babylónska 
bohyňa zeme

Orol, 
po nemecky Krídlo Papek

Zdravotnícke 
vozidlo

Lesklý náter
Zvratné 
zámeno

Rímske  
číslo 4

Plošná miera

3. časť 
tajničky

Zlatica, 
po maďarsky Papagáj Úkaz
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 gr.kAt. MládežNÍcke ceNtruM bárkA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

11. – 13.11. Víkend v Bárke. Víkend, počas ktorého sa 
budeme venovať vzťahom medzi mladými ľuďmi. Veková 
kategória účastníkov je 14 a viac rokov. (otec Pavol Hudák)
16. – 20.11. AePAŠ (Archieparchiálna animátorská 
škola). Duchovné cvičenia. Zostali verní. Beseda s arci-
biskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ
25. – 27.11. Zbav nás zlého. Nechceme robiť reklamu 
zlému, ale objaviť jeho taktiku boja. Poukázať na najčas-
tejšie ponuky jeho kuchyne. Nazrieť na jeho päťstupňovú 
prevodovku motora, ktorý nás má zapriahnuť na jazdu 
večnej smrti. A ponúknuť víťazstvo Ježiša Krista s  jeho 
záchranou a sprevádzaním na ceste večnej radosti a po-
koja. Veková kategória účastníkov je od 14 do 30 rokov 
a  vzhľadom na  obmedzenú kapacitu priestorov majú 
prednosť členovia CVČ Juskova Voľa. (otec Jozef Maretta)

 ceNtruM Pre rOdiNu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

11. – 13.11. Kurz Samuel. Ak cítite že potrebujete 
v oblasti výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbu-
denie, ste pozvaní na Kurz Samuel. Podmienkou je mať 
absolvovaný Kurz Rút.
14. – 16.11. Seminár o dare proroctva. Hosťami a pri-
nášajúcimi 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.
09. – 11.12. Duchovné cvičenia pre nesviatostne 
sobášených. Ponuka duchovnej služby pre nesviatostne 
žijúcich (pre partnerov žijúcich v nesviatostnom manžel-
stve). Z rôznych príčin sú niektorí členovia Cirkvi odlúčení 
od sviatostí (pokánia a Eucharistie). Naďalej však zostávajú 
členmi Cirkvi, a tá sa o nich stará osobitným spôsobom pre 
ich zraňujúci stav.

 gr.kAt. Mládež. PAstOr. ceNtruM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500  

Peter Fučo – koordinátor mladých: 0908 302 814

Pondelok – 11.30 Svätá liturgia v Kaplnke bl. P. P. Gojdiča 
na GTF PU 15.00 Ikonopisecký kurz 18.00 Študentský zbor 
20.00 Svätá liturgia v kaplnke (11. poschodie) na vysoko-
školskom 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.)

 evANjeliZAČNá ŠkOlA sv.  MikuláŠA

www.evskola.sk, evskola@evskola.sk

 PAstOrAČNé ceNtruM róMOv
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,  

Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove
a Združenie Sakrálne spevy Východu

vás srdečne pozývajú na

jubilejný 20. ročník
Festivalu duchovných piesní

byzantského obradu,
ktorý sa uskutoční

pod záštitou Mons. Jána Babjaka SJ,
prešovského arcibiskupa a metropolitu,

v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove
11. – 13. novembra 2011.

Program:
Piatok 11. novembra 2011 o 17.00 hod. Otvorenie festivalu
Svätá liturgia
Sobota 12. novembra 2011 o 14.00 hod.         Festivalový koncert
Zbor archanjela Michala (Trebišov)
Chrámový zbor Presvätej Bohorodičky (Svidník)
Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda (Stropkov)
Miešaný spevácky zbor Chrysostomos (Vranov nad Topľou)
Zbor sv. Cyrila a Metoda
 pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky (Košice)
Zbor Kyrillomethodeon (Bratislava)
Gréckokatolícky chrámový zbor P. P. Gojdiča (Vranov nad Topľou-Čemerné)
Gréckokatolícky katedrálny zbor Chrysostomos (Bratislava)
Mužský zbor Košicki parobci (Košice)
Gréckokatolícky zbor Stauros (Prešov, Sídlisko Sekčov)
Gréckokatolícky chrámový zbor sv. Petra a Pavla (Bardejov)
Gréckokatolícky zbor Hlahol (Prešov, Sídlisko III)
Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa (Prešov)
Zbor sv. Romana Sladkopevca (Prešov)

Nedeľa 13. novembra 2011
Účinkovanie zborov na svätých liturgiách o 8.00 a 10.00 hod.


