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Metropolitná púť do Krakova
Svetové stretnutie rodín v Miláne
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Sociálne poradenstvo a terénne
sociálne služby

Z

meny v spoločnosti, ktoré
sa udiali za ostatné desaťročia, spôsobili, že niektorí ľudia sa im nedokázali
prispôsobiť, a preto sa dostali
na okraj spoločnosti, odkiaľ je
iba krok k bezdomovstvu. Bezdomovci sú ľudia, ktorí stratili
domov, sociálne a emocionálne
vzťahy, vrátane rodinných alebo
priateľských. V dôsledku osobnej situácie sa ocitajú na okraji
spoločnosti a mnohí z nich
vyžadujú podpornú sieť.
Prvotnou odpoveďou na túto
potrebu bolo zriadenie služby
Príjem núdznych, neskôr
rozvinutej do Charitatívno-sociálneho centra (CHSC).
Prostredníctvom nej od roku
1992 Gréckokatolícka charita
v Prešove poskytovala pomoc
tým, ktorí sa ocitli v núdzi
a ťažkej životnej situácii. Išlo
o tri základné cieľové skupiny:
jednotlivci alebo rodiny,
ktoré sa ocitli v prechodnej
kríze (na vyriešenie ich problémov často stačila jednorazová
finančná alebo potravinová
výpomoc); ľudia v núdzi (ich
príjem nedosahoval výšku
zákonom stanoveného minima alebo to boli ľudia, ktorí
z rôznych dôvodov prišli o za-

mestnanie aj o dávky sociálnej
pomoci; týmto klientom sa
pomáhalo pri hľadaní vhodného zamestnania; počas obdobia
bez finančného príjmu sa im
poskytovala potravinová i nepotravinová výpomoc); ľudia
marginalizovaní (po výkone
trestu odňatia slobody, s psychiatrickými diagnózami a bez
domova; CHSC im poskytovalo
šatstvo, potraviny, administratívnu pomoc napr. pri získavaní
nových osobných dokladov,
osobné sprevádzanie štátnymi
inštitúciami, zdravotníckymi
zariadeniami...).
V roku 1998 vznikol resocializačný systém Cesta k domovu
(RS CKD) a došlo k vytvoreniu
štyroch na seba nadväzujúcich
stupňov služieb pre klientov:
Sociálne centrum (z pôvodného CHSC), Nocľaháreň Archa,
Dom Charitas, Domov nádeje.
Tento resocializačný systém
predstavuje komplex starostlivosti o ľudí bez domova
a drogovo závislých. Dôležitú
úlohu v tomto systéme zohráva
Sociálne centrum, ktoré má
dôležitú rozhodovaciu funkciu pri umiestňovaní klientov
v rámci jednotlivých stupňov
na základe odbornej diagnosti-

ky stavu klienta a zároveň vedie
centrálny register všetkých
klientov. Projekt zahŕňa aj
terénne služby, primárne
zamerané na vyhľadávanie
a motivovanie klientov k využitiu už existujúcich služieb.
V tomto období sa centrum
venuje podporným individuálnym rozhovorom s cieľom
návratu klienta do spoločnosti,
vytváraniu osobných plánov
práce s klientom a podporným
službám.
V roku 2003 došlo k zintenzívneniu terénnej sociálne
práce dvomi špecializovanými
pracovníkmi, ktorí koncepčnejšie realizujú nastavené služby.
V roku 2005 sa začala príprava
komplexnej rekonštrukcie
objektu – budúceho Centra
sociálno-poradenských služieb,
v ktorom sa rátalo aj s priestormi pre Sociálne centrum, ktoré
sa do týchto priestorov v roku
2007 presťahovalo. Vznikom
Nízkoprahového denného
centra (NDC) v roku 2010 došlo
k rozšíreniu poskytovaných
služieb. Centrum sociálno-poradenských služieb sa tak
stalo zariadením s komplexnou
starostlivosťou o ľudí v náročných životných situáciách.

Centrum sociálno-poradenských služieb dnes
poskytuje:
Terénne sociálne služby,
ktoré vykonávajú dvaja odborní pracovníci, ktorí trikrát
v týždni realizujú terénnu prácu
s cieľom primárneho kontaktu
s klientmi žijúcimi priamo
na ulici hlavne: vyhľadávacou
činnosťou – priamo v meste,
ako aj v prímestských častiach;
sprevádzaním – nemocnica, úrad, distribúcia klienta
do iných zariadení; službami
priamo v teréne – sociálne poradenstvo, dovoz stravy a zdravotného materiálu ku klientom,
ktorí zatiaľ nevyužívajú služby
NDC.
V ambulantnej zložke
centrum realizuje raz týždenne
podporné skupiny pre závislých
ľudí a ľudí na ulici. Skupiny
majú ventilačný a socializačný
charakter a vedú ich terapeuti školení v oblasti práce so
skupinou; videoterapiu – raz
týždenne premietanie tematických filmov a ich rozbor v rámci
skupiny; vzdelávanie – formou
základných zručností ovládania
PC a internetu, návštevu planetária; pracovnú terapiu – klienti
participujú na upratovaní
spoločných priestorov a okolia
zariadenia; výdaj stravy.
Sociálne centrum poskytuje následné služby: sociálnu
diagnostiku a sociálne poradenstvo; tvorbu individuálnych
plánov s využívaním terapeutickej stratégie; sieťovanie služieb
a prípadnú distribúciu klientov
aj prostredníctvom rámcových
zmlúv o spolupráci a dodávateľskou formou (napr. Návrat, o.z.,
Mymamy, D-partner, Relevant,
n.o., a pod.); advokáciu potrieb klientov; sociálno-právne
poradenstvo a odborné služby
napríklad s využitím prvkov
mediácie.
Sociálne centrum prešlo
počas svojej histórie postupným
rozvojom poskytovaných služieb, personálneho zloženia aj
priestorového vybavenia. Toto
smerovanie vedie centrum k neustálemu zvyšovaniu kvality. n
Michal Kall
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Milí moji,
iste ste už mnohokrát počuli o slove evanjelizácia a o tom, že je nevyhnutné evanjelizovať. V jeseni sa v Ríme chystá Synoda o novej
evanjelizácii. Čo to teda je tá evanjelizácia?
Je to veľké poslanie Cirkvi prinášať Ježiša
Krista do všetkých oblastí života. Realizuje sa
rôznymi formami, ale základom je ohlasovanie slova, ktoré sa najviac realizuje dvoma
spôsobmi – ako kerygma a katechéza. Sú to
však dve úplne rozdielne veci. Súvisia spolu,
ale majú úplne iný význam, cieľ a obsah.
Kerygma (z gréc. krik, kričať, vyhlasovať,
ohlasovať) je prvotné ohlasovanie radostnej zvesti – evanjelia Ježiša Krista. Naopak
katechéza (z gréc. udržovať, vyučovať) je
systematické vyučovanie doktríny viery. Skrze kerygmu sa človek rodí k novému životu,
získava skúsenosť spásy. Vďaka katechéze
človek rastie v novom živote.
Obsahom kerygmatického ohlasovania je
živý Ježiš Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych a je tu pre každého z nás. Ak sa má
niekto narodiť k novému životu v Kristovi,
najprv potrebuje počuť túto užasnú pravdu. A ak ju prijme do svojho života, spozná
a stretne živého Ježiša, bude mať skúsenosť
spásy. Pre toho je potom určená katechéza,
vyučovanie v pravdách viery.
My v dnešnej dobe robíme niekedy chybu,
keď si dobre neuvedomujeme rozdiel medzi týmito dvoma skutočnosťami. Snažíme
sa dávať jedlo niekomu, kto sa ešte nenarodil. Akoby sme zabúdali, že prvé je ohlasovanie kerygmy. Namiesto nej hneď robíme
katechézu. Často chceme, aby ľudia nasledovali Ježiša. Žiadame od nich, aby dodržiavali
určité pravidlá a plnili povinnosti. Ale je to
veľmi ťažké pre tých, čo ešte Ježiša nestretli
ako živého a nemajú s ním skúsenosť. Základom našej evanjelizácie sa tak niekedy stáva
doktrína. Žiadame zbožnosť, dodržiavanie
tradícií, morálky, aktivitu v Cirkvi, ale bez
prvotnej živej, osobnej skúsenosti.

Sám Ježiš je nám vzorom. On bol najlepší
učiteľ, ale v prvom rade bol evanjelizátor.
Prišiel na tento svet, aby ohlasoval Božie kráľovstvo a lásku Boha Otca, ktorá je najlepším
motívom k zbožnému životu. Ježiš ohlasoval, že Boh je v prvom rade Otec, ktorý
miluje každého človeka bez podmienok, a tí,
ktorí v neho uverili a mali skúsenosť s touto
láskou, ho začali nasledovať. „Ohlásil som
im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska,
ktorou ma miluješ, bola v nich.“ (Jn 17, 26)
Ježiš svojich učeníkov určite aj vyučoval,
ale krok po kroku. Najprv kerygma, potom
katechéza.
Po svojom odchode do neba odovzdal svoju misiu apoštolom a oni začali ohlasovať to,
čo im bolo zverené. Kniha Skutky apoštolov
je plná kerygmy. Apoštoli ohlasovali Ježiša,
ktorý zomrel a vstal z mŕtvych a s ktorým
mali osobnú skúsenosť. „Tohto Ježiša Boh
vzkriesil a my sme toho svedkami.“ (Sk 2, 32)
„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme
na vlastné oči videli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života.“ (1 Jn 1, 1)
V tom spočíval ich úspech. K tomu istému
sme volaní aj my − ohlasovať Krista, ktorého
sme osobne zakúsili.
Takže povzbudzujem teba, čo hlásaš
slovo. Nezabudni: najprv kerygma s osobným svedectvom, prinášajúca život, potom
katechéza.
Povzbudzujem tiež teba, čo hľadáš. Žiť
ako ozajstný kresťan je veľmi ťažké, ba
až nemožné bez živej skúsenosti s Ježišom. Hľadaj preto niekoho, kto ti ohlási
a vydá svedectvo o úžasných evanjeliových
pravdách prinášajúcich novú radosť, plnosť
pokoja a hojnosť života.

Mgr. Anton Pariľák
zodpovedný za Koinoniu Ján Krstiteľ v Prešove
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Denník Svätej stolice L‘Osservatore Romano vyšiel so špeciálnou
prílohou pre ženy. Od 31. mája,
po prvýkrát počas viac ako 150-ročnej histórie, bude štvorstranová
farebná príloha v novinách vložená
každý štvrtok a na jej stránkach sa
budú redaktori venovať témam
ženských práv a problémov, ktoré ich
trápia. (www.zenit.org)

Medzinárodná vedecká konferencia Druhý vatikánsky koncil:
Dary Ducha Svätého – Tajomstvo
Cirkvi – Ľudské svedectvo sa konala
od 31. mája do 2. júna v priestoroch
Katolíckej univerzity v ukrajinskom
Ľvove. Uskutočnila sa pri príležitosti
50. výročia Druhého vatikánskeho koncilu. Podujatie organizoval
Inštitút ekumenických štúdií, Inštitút
náboženstva a spoločnosti v Ľvove
a Inštitút sv. Klementa v Ríme.

Turecká vláda pripravuje zákon,
ktorý odstráni legalizáciu interrupcií. Umelý potrat bol v Turecku
legalizovaný v roku 1983. Dovoľuje
interrupcie do 10. týždňa tehotenstva. Turecký premiér Recep Tayyip
Erdogan vyjadril koncom mája presvedčenie, že podpora potratov „je
len zákerným plánom na oslabenie
krajiny“ a povzbudil členky ženských organizácií k udržaniu vysokej
pôrodnosti, ktorá posilní štát sociálne
a ekonomicky. (RV)

„Každých 12 sekúnd umiera
jedno dieťa od hladu,“ povedal
predseda Caritas Internationalis
honduraský kardinál Andrés Rodríguez Maradiaga vo Viedni, kde sa 1. –
2. júna konal medzinárodný kongres
na tému hladu vo svete a potravinovej bezpečnosti.

V Estónsku sa 8. júna po prvýkrát
konala Noc kostolov. Do pilotného
ročníka sa zapojilo v meste Tartu
12 chrámov a v Talline Katedrála sv.
Petra. (www.nockostolov.sk)

Nemeckí biskupi kritizujú návrh
zákona o asistovanej samovražde,
ktorý bude v najbližšom čase predložený federálnej vláde Nemeckej republiky, lebo ho vnímajú ako posun
k legalizácii eutanázie. Tento návrh
zákona by nemal dosah na vykonávanie eutanázie voľným spôsobom alebo na základe rozhodnutia
jednotlivých lekárov, či na šírenie
informácií o asistovanej samovražde
cez internet.
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V Maďarsku oslávili sté výročie
Hajdúdorožskej gréckokatolíckej eparchie
Takmer dve tisícky veriacich
sa 3. júna zúčastnili na svätej
liturgii v maďarskom Hajdúdorogu, aby si pripomenuli sté
výročie vzniku Hajdúdorožskej
gréckokatolíckej eparchie,
erigovanej bulou pápeža Pia
X. Christifideles graeci (8. júna
1912). Na slávnosti, ktorej predsedal miestny eparcha vladyka
Fülöp Kocsis, sa zúčastnil aj
maďarský prímas kardinál
Péter Erdő, apoštolský nuncius
Mons. Alberto Bottari, viacerí
maďarskí biskupi obidvoch
obradov – členovia Maďarskej
biskupskej konferencie, vladyka
Atanáz Orosz, miškovský
exarcha, emeritný hajdúdorožský biskup Szilárd Keresztes,
ako aj gréckokatolícki biskupi
zo zahraničia – medzi nimi aj
prešovský arcibiskup vladyka
Ján Babjak SJ, bratislavský
vladyka Peter Rusnák a mnoho
kňazov a rehoľníkov.
Na slávnosti sa zúčastnili aj
maďarskí štátni predstavitelia:
Zoltán Balog, minister pre sociálnu inklúziu, János Latorczai,
podpredseda maďarského
parlamentu, Miklos Šoltész,
minister sociálnych vecí, rodiny
a mládeže, a štátny tajomník
Ministerstva obrany Maďarska
István Simicskó.

Slávnosť sa začala sprievodom z Katedrály Uvedenia
Presvätej Bohorodičky na námestie. V úvode svätej liturgie
bolo prečítané pozdravné posolstvo vatikánskeho štátneho
sekretára kardinála Tarcisia Bertoneho, ktorý v mene Benedikta
XVI. pozdravil maďarských
gréckokatolíkov, zablahoželal
im k jubileu samostatnej eparchie a zároveň tlmočil apoštolské požehnanie Svätého Otca.
„Odvaha a vernosť tradícii,“
týmito slovami charakterizoval
kardinál Péter Erdő maďarských gréckokatolíkov, ktorí sa
v minulosti snažili o zriadenie
vlastnej nezávislej maďarskej
diecézy. Ako zdôraznil, Cirkev
je povolaná ohlasovať Krista

v každej dobe a v jazyku, ktorý
je vlastný ľuďom a ich kultúre.
Kardinál tiež poukázal na učenie Druhého vatikánskeho
koncilu o vzťahu univerzálnej
Cirkvi a partikulárnych cirkví
a o jednote v rôznosti. Podľa
kardinála maďarská Gréckokatolícka cirkev so svojou vlastnou
tradíciou tvorila vždy súčasť
Katolíckej cirkvi v Maďarsku.
Z takmer 10 miliónov obyvateľov žijúcich v Maďarsku sa
ku Gréckokatolíckej cirkvi hlási
2,6 % obyvateľstva (2010). Eparchia Hajdúdorog má takmer
150 farností a vyše 200 kňazov.
Je sufragánnou eparchiou
Ostrihomsko-budapeštianskej
cirkevnej provincie. (Stanislav
Gábor, snímka: Szabó Sándor)

Prof. P. Dancák prednášal na rumunskej univerzite
Prednáškový pobyt na Gréckokatolíckej teologickej fakulte
univerzity Babeş-Bolyai v Cluj-Napoca v Rumunsku absolvoval 26. – 30. marca prof. Pavol
Dancák ml. z Gréckokatolíckej
teologickej fakulty Prešovskej
univerzity. V piatich prednáškach predstavil personalistické hnutie vo filozofii v 20.
storočí. Počas pobytu v Rumunsku bol vypracovaný a podaný
spoločný vedecký projekt

na Agentúru pre podporu vedy
a výskumu.
Spolupráca medzi Gréckokatolíckou teologickou fakultou
Prešovskej univerzity a Gréckokatolíckou teologickou fakultou univerzity Babeş-Bolyai
v Cluj-Napoca v Rumunsku sa
kontinuálne rozvíja na základe
bilaterálnej zmluvy o spolupráci od roku 2006 prostredníctvom recipročnej participácie
na konferenciách, vedeckých

projektoch a publikovaní príspevkov.
V roku 2011 bolo podpísaná
zmluva Erasmus. Pre záujemcov
z radov študentov rumunskí
partneri ponúkajú prednášky
v anglickom, francúzskom
a talianskom jazyku.
Univerzita Babeş-Bolyai
v Cluj-Napoca má 21 fakúlt,
z toho štyri sú teologické:
Pravoslávna teologická fakulta,
Gréckokatolícka teologická
fakulta, Rímskokatolícka
teologická fakulta a Fakulta
reformovanej teológie. Gréckokatolícka teologická fakulta má
departmenty v troch mestách:
Cluj-Napoca, Oradea a Blaj.
(Andrea Čusová)
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V Rafajovciach pripravili archieparchiálnu
odpustovú slávnosť

26. a 27. mája, na Sviatok svätej
Päťdesiatnice, sa v Rafajovciach konala archieparchiálna
odpustová slávnosť. V sobotu
animátorky eRka z Ďapaloviec
rozdelili deti do skupiniek,
v ktorých mali pripravené
súťaže a aktivity na tému
Rodina. Potom veriaci v procesii
putovali k prameňu pri kaplnke
za obcou, kde bolo posvätenie
vody a modlitba Molebenu
k Presvätej Bohorodičke. Pri
chráme pod prístreškom nasledovala veľká večiereň s lítiou
a po nej svätá liturgia, ktorú
slávili otec František Sochovič
z Centra pre rodinu na Sigor-

de a miestny duchovný otec
Pavol Székely. Po svätej liturgii
sa všetci prítomní pomodlili
panychídu. Večerný program
odpustu obohatil katechézou
o rodine otec F. Sochovič.
V nedeľu ráno sa v chráme
slávila svätá liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku a po nej
sa veriaci pomodlili ruženec.
Nasledovala rímskokatolícka
svätá omša, ktorú slávil otec
Marek Džurbala z farnosti Holčíkovce a spevom sprevádzal
zbor Lumen z rímskokatolíckej
farnosti z Vranova nad Topľou.
Pred hlavnou svätou liturgiou
prítomní spoločne vzdali úctu

Bohorodičke modlitbou akatistu, ktorý viedol otec Gabriel
Székely a spevom sprevádzal
gréckokatolícky zbor Stauros
z farnosti Prešov-Sekčov. Vyvrcholením slávnosti bola svätá
liturgia, ktorú slávil otec Juraj
Popovič spolu s otcom Michalom Zorvanom, vranovským
protopresbyterom, a ďalšími
kňazmi. V homílii otec Popovič
na príklade Adama a Evy
zdôraznil nielen duchovný boj
matky dneška o rodinu, ale
aj nutnú potrebu a duchovnú
aktivitu otca. (Pavol Székely)

Zomrel gréckokatolícky kňaz Ján Ličko
Vo štvrtok 24. mája zomrel
v Mikovej v 92. roku života
a v 62. roku kňazstva gréckokatolícky kňaz, titulárny kanonik otec Ján Ličko. Pohrebné
obrady v zastúpení prešovského
arcibiskupa a metropolitu Jána
Babjaka SJ vykonal synkel Daniel Dzurovčin 27. mája v Mikovej. Telo zosnulého otca Lička
bolo pochované pri miestnom
chráme.
Otec Ján Ličko sa narodil
5. novembra 1919 v Mikovej.
Keď mal 7 rokov, zomrel mu
otec. Deti v ťažkých životných
podmienkach vychovala matka
s babkou. Deti viedli k láske
k Bohu a Cirkvi. Medzi svojimi
rovesníkmi vynikal Ján svojím
nádherným hlasom.
Po prijatí sviatosti manželstva
vychovali s manželkou Júliou
synov Jána a Jozefa. Z veľkej

túžby slúžiť Bohu sa stal kňazom. Ordinovaný bol 17. marca
1951 v Prešove. Po obnovení
Gréckokatolíckej cirkvi v roku
1968 bol verným pastierom vo
farnostiach v Cernine, Vyškovciach, Hrabovčíku, Stročíne,
Čertižnom, Kapišovej, Kečkovciach. Od roku 1993 bol
na odpočinku v Mikovej.
V roku 1998 mu bol udelený titul titulárny arcidekan
a v roku 2002 titulárny kanonik.
Počas svojho pôsobenia vo
farnostiach duchovne povzbudzoval mladých do kňazstva
i zasväteného duchovného
života. Po odchode do dôchodku bol činným a nápomocným
v kňazskej službe. Vypomáhal
spoveďami nielen v okolitých
dedinách, ale aj v Medzilaborciach, u otcov redemptoristov
v Stropkove aj bratom rímsko-

katolíkom.
Po odchode do starobného
dôchodku žil nielen pre Cirkev,
ale aj plným spoločenským
životom. Miloval prírodu a živo
sa zaujímal o problémy urbariátu a celej obce. Poznali sme ho
ako skromného, nenápadného
kňaza a človeka.
Večná mu pamiatka! (Vladimír Juraj Sedláček OSBM)


16. mája slávili žiaci Cirkevnej
spojenej školy v Sečovciach Deň
matiek. Pod vedením učiteľov si pripravili dvojhodinový dramaticko-hudobno-spevácky program, v ktorom
vyjadrili vďačnosť matkám za ich
obetavosť. (Štefan Ančočik)

Na Slovensku vznikol Spolok adorujúcich kňazov. Desiati kňazi a jeden
diakon, ktorí sa podpísali pod zriaďovaciu listinu z 25. mája, sa rozhodli
modliť za posväcovanie kňazov, za ich
vytrvalosť v kňazskej službe a šírenie
úcty a poklony k Eucharistii. K modlitbe a adorácii pozývajú ďalších
spolubratov i biskupov zo všetkých
diecéz. Členom spolku sa môže stať
biskup, kňaz, diakon, ktorý sa prihlási
na adrese duda@kapitula.sk (uvedie
meno a priezvisko, diecézu, pracovné
zaradenie, e-mailovú adresu a korešpondenčnú adresu) alebo poštou
na adresu: Spolok adorujúcich
kňazov, Spišská Kapitula 13, 053 04
Spišské Podhradie. Člen spolku je povinný modliť sa každý štvrtok v týždni
od 21.00 do 22.00 hod. modlitbu
na úmysly spolku.

Prešovská archieparchia má šesť
nových diakonov. Svätenia udelil
prešovský arcibiskup a metropolita
Ján Babjak SJ 28. mája v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa v Prešove Martinovi Kozejovi, Patrikovi Maľarčíkovi,
Vladislavovi Marčákovi, Miroslavovi
Sentivanovi, Lukášovi Šoltýsovi
a Martinovi Terkaničovi. Archijerejskú svätú liturgiu koncelebroval aj
vladyka Ján Eugen Kočiš a viac ako 20
kňazov. (Ľubomír Petrík)

28. mája sa uskutočnila rozlúčka
s vojenským kaplánom veliteľstva
2. mechanizovanej brigády v Prešove Jozefom Michalovom pred
misiou do Afganistanu. Rozlúčiť
sa s ním prišlo niekoľko desiatok
veriacich z radov bývalých príslušníkov a zamestnancov Ozbrojených síl
SR. Na stretnutí nechýbala modlitba
ruženca, vysluhovanie sviatosti zmierenia a svätá liturgia. Z misie by sa
mal vrátiť pred vianočnými sviatkami.

Predstavitelia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) diskutovali 29.
mája s predsedom vlády SR Róbertom Ficom o aktuálnom vývoji slovenskej spoločnosti, návrhoch konsolidácie verejných financií a ďalších
témach. Na stretnutí zastupoval KBS
predseda Mons. Stanislav Zvolenský,
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podpredseda Mons. Viliam Judák,
košický arcibiskup metropolita Mons.
Bernard Bober, prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ, ordinár
Mons. František Rábek a hovorca KBS
Jozef Kováčik.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák prijal 30. mája apoštolského nuncia na Slovensku Mons.
Maria Giordanu. Spolu vyhodnotili
aktuálny stav vzájomných vzťahov
a perspektívy ich ďalšieho rozvoja
v rámci OSN.

V Podunajských Biskupiciach si
30. mája na pútnickej svätej omši
v latinskom obrade uctili bl. sestru
Zdenku. Hlavným celebrantom bol
otec Martin Pavúk MSC, farár gréckokatolíckej farnosti Nitra. Svätú omšu
koncelebrovali Marián Červený,
Daniel Dian a správca kostola P. Frank
Vandegehuchte MSC. Po bohoslužbe
sa prítomní pomodlili Moleben k Prečistej Bohorodičke. Na záver bola
možnosť uctenia relikvií bl. Zdenky.

Fatimskú sobotu na hore Zvir slávilo 2. júna sto pútnikov. Rozjímaním
nad tajomstvami radostného ruženca
sa pripravili na slávenie svätej liturgie, ktorú viedol otec Marcel Pisio,
duchovný správca hory Zvir. Po svätej
liturgii zasvätili svoje životy Presvätej
Bohorodičke. Slávnosť spevom sprevádzal chrámový zbor Chrysostomos
z Vranova nad Topľou.

Tradičné stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom
Babjakom SJ sa uskutočnilo 2. júna
v Ľutine. Dopoludnia sa účastníci
zjednotili na slávení svätej liturgie
v bazilike, ktorej predsedal otec arcibiskup. V homílii sa prihovoril otec
Slavomír Tarasovič, ktorý s použitím
rôznych didaktických pomôcok podal
hlboké pravdy o dôležitosti Eucharistie a sviatosti zmierenia spôsobom
zrozumiteľným aj pre najmenších.
Popoludňajší program tvorilo osem
stanovísk rozmiestnených v rozkvitajúcom pútnickom centre v okolí
baziliky. Boli zamerané na športovo-zábavné aktivity a spoznávanie
pútnického centra. Živo ich moderovali mladí z animátorskej školy.
Ich neľahkú úlohu si vyskúšal aj
sám vladyka Ján, ktorý popoludnie
strávil na jednom zo stanovísk, kde
sa osobne stretol so všetkými deťmi
a obdaril ich jedinečným zážitkom.
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Tretia metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi do Krakova
Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove privítalo
v sobotu 26. mája okolo 5 000
pútnikov, ktorí sa zúčastnili na 3. metropolitnej púti
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Gréckokatolícka púť sa
začala privítaním pomocného
biskupa Krakovskej arcidiecézy
Mons. Jána Zająca a pokračovala
modlitbou slávnostného ruženca s rozjímaniami. Predmodlievali sa a rozjímania pripravili
bohoslovci Gréckokatolíckeho
kňazského seminára bl. biskupa
Pavla Petra Gojdiča z Prešova.
Gospelová skupina bohoslovcov
Anastasis sprevádzala modlitbu
piesňami.
Archijerejskej svätej liturgii
predsedal prešovský arcibiskup
a metropolita Ján Babjak SJ
a homíliu predniesol bratislavský eparchiálny biskup Peter
Rusnák. Koncelebrovalo 80
kňazov. Spevom slávenie sprevádzal Zbor sv. Cyrila a Metoda
pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach pod vedením Lucie
Lovašovej. V homílii vladyka
Peter vychádzal z Ježišovho
slova: Choďte a naučte sa, čo
je to milosrdenstvo (porov. Mt
9, 13). „Ak človek nevidí svoj
hriech, nepotrebuje milosrdenstvo. Ale Ježiš Kristus prišiel
zachrániť hriešnikov. Kde sa
môžeme naučiť milosrdenstvu?
Kde je tá škola milosrdenstva?
Aj púť do sanktuária nás chce
privádzať k väčšej láske, k milo-

srdenstvu.“
Liturgiu večer v zázname
vysielalo Rádio Lumen.
Popoludní program pokračoval vystúpením skupiny Anastasis, Akatistom k sv. Cyrilovi
a Metodovi, ktorý viedol rektor
kňazského seminára otec Miroslav Dancák spolu s bohoslovcami a katechézou o Božom milosrdenstve v podaní rehoľnej
sestry Ingy. O 15. hodine bola

pravidelná modlitba Korunky
Božieho milosrdenstva.
Na záver púte medzi jej
účastníkov zavítal kardinál
Stanisław Dziwisz, krakovský
arcibiskup a metropolita, ktorý
pútnikov povzbudil k odvahe
autenticky žiť svoju katolícku
vieru v tomto liberálnom svete.
(Ľubomír Petrík)
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Noc kostolov otvorila putovanie relikvií
sv. Cyrila po Prešovskej archieparchii
Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ prevzal
v piatok 1. júna v Prešove
v slávnostnom sprievode
od košického arcibiskupa
a metropolitu Bernarda Bobera
relikviu sv. Cyrila, ktorá putuje
po diecézach a eparchiách
Slovenska. Po skončení putovania po Košickej arcidiecéze
bude teraz dva mesiace putovať
po Prešovskej archieparchii.
Archijerejskú svätú liturgiu,
ktorou sa v prešovskej Katedrále
sv. Jána Krstiteľa začala aj Noc
kostolov, s vladykom Jánom
Babjakom slávil Mons. Bernard
Bober, emeritný biskup Ján
Eugen Kočiš a okolo 30 kňazov.
V homílii sa veriacim prihovoril
košický arcibiskup, ktorý povedal, že „práve misia sv. Cyrila
a Metoda nám pomohla nájsť
svoje miesto medzi okolitými
národmi a naučila nás zároveň
viac s nimi spolupracovať vďaka
jednotiacej katolíckej viere.
Pri dobrom pocite domova
nasmerovali títo solúnski bratia
náš pohľad zo slovienskej zeme
k spoločnému domovu pre
všetkých vo večnosti“. Po skončení svätej liturgie sa vladyka
Ján pomodlil pred relikviami
modlitbu k sv. Cyrilovi.

Program v rámci Noci kostolov bol v katedrále prispôsobený
prítomnosti relikvie sv. Cyrila.
Predovšetkým to bola modlitba
Molebenu k sv. Cyrilovi a Metodovi. Riaditeľka Vlastivedného
múzea v Hanušovciach nad
Topľou Mária Kotorová-Jenčová zarecitovala Proglas v jeho
originálnej podobe, predseda
Spolku sv. Cyrila a Metoda otec
Michal Hospodár mal prednášku o sv. Cyrilovi a Metodovi,
otec Peter Borza prítomným
priblížil blahoslavených biskupov mučeníkov P. P. Gojdiča
OSBM a Vasiľa Hopka. Zborovým spevom Noc kostolov
obohatil Katedrálny zbor sv.
Jána Krstiteľa pod vedením

ho seniorátu Arpád Csontos
a kurátor evanjelickej filiálky
Ján Šuščák.
Po ukončení programu sa
veriaci v sprievode odobrali
do gréckokatolíckeho chrámu.
V plnom chráme sa k zúčastneným prihovoril dekan
farnosti Martin Zlacký. Vo
videoprojekcii zhliadli informácie o histórii i súčasnosti
farnosti. S pohnutím sledovali
zábery z minulosti, keď od roku
1954 do roku 1968 bol chrám
veriacim odňatý a odovzdaný

Pravoslávnej cirkvi. Potom
prítomní prešli do evanjelického kostola, kde po zaspievaní
žalmu program pokračoval vystúpením spevokolu. Prítomní
si vypočuli príhovor administrátora reformovaného cirkevného
zboru Pavla Kačkoša. Po oboznámení sa s históriou vzniku
zboru a pôsobením duchovných
v oboch humenských protestantských zboroch si účastníci
pozreli inštalovanú výstavu
náboženskej literatúry a Biblie.
(Valéria a Arpád Csontosovci)

Valérie Hricovovej. Program
bol zakončený Eucharistickou
pobožnosťou a požehnaním.
Aj ďalšie gréckokatolícke
chrámy v Prešove sa zpojili do
tohto projektu. Na Sekčove
vystúpila gospelová hudobná
skupina Anastasis, ktorú tvoria
bohoslovci prešovského gréckokatolíckeho seminára a premietali tu film. V gréckokatolíckom
chráme na Sídlisku III v Prešove
bolo súčasťou Noci kostolov
napr. putovanie Bibliou.
Prešovská gréckokatolícka archieparchia sa do iniciatívy Noc
kostolov zapojila tohto roka
po prvýkrát, a to v šestnástich
chrámoch. (Ľubomír Petrík)

Na fatimskej sobote sa stretli rodiny

Noc kostolov v Humennom – ekuména v praxi
Na Noci kostolov sa 1. júna
zúčastnil aj reformovaný kresťanský cirkevný zbor a filiálka
kladzianskeho zboru Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania v Humennom. Bohatý
duchovný program umocnila
bratská spolupráca na príprave
s veriacimi gréckokatolíckej
farnosti pri Chráme Zosnutia
Presvätej Bohorodičky.
Program v reformovanom
kostole otvorili a účastníkov
privítali presbyter a seniorátny
svetský sudca Michalovské-

Stretnutie bolo zavŕšené poďakovaním Bohu modlitbou Korunky
Božieho milosrdenstva. (František
Sochovič)

Na júnovej fatimskej sobote
2. júna v Klokočove sa stretli
rodiny, aby v blízkosti Matky
Ochrankyne hľadali silu pre
život. V prednáške otec Ivan
Molčányi poukázal na príklad

života viery a vzájomnej pomoci
vo Svätej rodine. Na vybraných
sviatkoch v cirkevnom roku
prezentoval spôsob, ako môže
aj súčasná rodina spoločne rozvíjať vieru. Archijerejskú svätú

liturgiu slávil vladyka Milan
Chautur, košický eparcha,
a spevom ju sprevádzala mládež
z Trebišova. V kázni vladyka
apeloval na rodičov, aby nehľadeli len na materiálne zabezpečenie svojich detí, ale dbali
o ich celkový rozvoj. A ten nie
je možný bez formovania ľudských i kresťanských hodnôt.
Vladyka sa myšlienkami spojil
aj so 7. svetovým stretnutím
rodín s Benediktom XVI.
v Miláne.
Po svätej liturgii nasledovala
beseda na tému Rodina, práca
a odpočinok. Pre prvoprijímajúce deti boli pripravené stanoviská, kde sa mohli zahrať a zasúťažiť si. (Michal Hospodár)


Brány Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove sa 2. júna otvorili pre
verejnosť. Program sa začal prezentáciou života seminaristov a katechézou o sv. Cyrilovi a Metodovi. Deň
bol výnimočný prítomnosťou relikvie
sv. Cyrila, pri ktorej sa spoločne
s rektorom seminára otcom Miroslavom Dancákom modlili Moleben k sv.
Cyrilovi a Metodovi. V doobedňajších
hodinách program pokračoval prácou
v troch sekciách. V nich si návštevníci
mohli vyskúšať piecť prosforu, aranžovať jedálenský stôl a dozvedieť sa
viac o liturgickom živote v seminárnej
kaplnke. Zaujímavá bola prezentácia
o misiách vo východnej Ázii obohatená dvojročnou skúsenosťou jedného
zo seminaristov. Pre účastníkov bol
pripravený „rektorský guľáš“ a koncert bohosloveckej skupiny Anastasis.
(Matúš Verba)

Takmer 2 000 pútnikov sa 3. júna
zišlo na malej púti na hore Zvir.
Duchovný program sa začal uctením
ikony Presvätej Bohorodičky a Akatistom k Ježišovi Kristovi. Po rozjímavom ruženci nasledovala hlavná časť
programu, ktorým bola slávnostná
svätá liturgia, ktorú svojím spevom
sprevádzal chrámový zbor Farnosti
Matky ustavičnej pomoci zo Starej
Ľubovne a mládežnícky zbor. Svätú
liturgiu viedol otec Vasiľ Kindja,
rektor chrámu na hore Zvir. Hosťom
púte bol otec Jozef Voskár, duchovný
správca Gréckokatolíckej charity, ktorý sa pútnikom prihovoril v homílii.
Pútnikov vyzval, aby prijali povolanie
k svätosti. (Michal Sopko)

Na Slovensku vznikla otvorená výzva verejným činiteľom
na ochranu definície a postavenia
manželstva. Vypracoval ju Inštitút
pre ľudské práva a rodinnú politiku.
Pripomína v nej, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti
je rodina založená manželstvom,
trvalým a výlučným zväzkom jedného
muža a ženy, ktorý je nasmerovaný
na počatie a riadnu výchovu detí.
Text výzvy bude zaslaný poslancom
Národnej rady SR, prezidentovi SR
a členom vlády SR. Do konca júna ju
možno podporiť podpisom.
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Rozhovor s otcom Vladimírom Vargom o 7. svetovom
stretnutí rodín v Miláne
Máte nejaký prehľad o tom,
koľko gréckokatolíckych
rodín zavítalo do Milána?
Presný prehľad nemám.
Viem, že z rodín Košickej
eparchie bolo 61 pútnikov,
ktorých prijalo 22 rodín
farnosti v Mariano Comense
neďaleko Milána. Na stretnutí boli prítomní
aj členovia katedrálneho zboru Kyrillomethodeon z Bratislavy spolu s rodinou duchovného otca Rastislava Čížika. Takže na tomto
svetovom stretnutí rodín bolo podľa mojich
informácií okolo 90 gréckokatolíkov, vo veľkej
väčšine so svojimi rodinami. Napríklad medzi
účastníkmi našej púte boli kňazské rodiny,
laické rodiny, manželské páry, snúbenci aj
jednotlivci.

Gréckokatolícke rodiny
putovali do Milána
Šesťdesiat pútnikov z rodín Košickej eparchie sa 30. mája až 4. júna 2012 zúčastnilo na púti
do Milána, kde sa konalo 7. svetové stretnutie rodín so Svätým Otcom Benediktom XVI.

P

úť sa začala v stredu 30. mája archijerejskou svätou liturgiou, ktorú v košickej katedrále slávil vladyka Milan
Chautur, košický eparcha. Vo svojej homílii
zvýraznil význam putovania rodín na toto
stretnutie a poukázal na život kresťanskej
rodiny, pre ktorú je príkladom života a vzťahu jednota Najsvätejšej Trojice. V závere
svätej liturgie vladyka Milan posvätil dary
pre talianske rodiny – ikony Svätej rodiny
a udelil svoje archijerejské požehnanie, ktoré sprevádzalo pútnikov počas celej púte.
Po absolvovaní spoločnej cesty sa vo
štvrtok 31. mája rodiny zúčastnili na prehliadke pamätihodností Milána, ktorou
ich sprevádzala pani Majorošová, rodáčka
z Košíc žijúca v Miláne. Prvý deň v Miláne
vyvrcholil privítaním miestnym farárom
a slávením svätej liturgie v Chráme Ježiš,
Mária, Jozef na Via Mac Mahon za účasti
niekoľkých veriacich zo Slovenska a Čiech.
V závere miestni farníci pripravili agapé,
kvety a darčeky pre všetkých pútnikov.

Následne už vo večerných hodinách sa
košickí gréckokatolícki veriaci premiestnili
do neďalekého mestečka Mariano Comense, kde našli v miestnej rímskokatolíckej
farnosti dočasný domov počas 7. svetového
stretnutia rodín. Tu ich privítal v miestnom
oratóriu miestny farár don Luigi Redaelli
spolu s ostatnými kňazmi a rodinami farnosti. Po vzájomnom privítaní a spoločnej
večeri si domáce rodiny osobne rozdelili
rodiny pútnikov z Košickej eparchie. Tým
sa začalo vzájomné spoznávanie a zbližovanie s inými rodinami v rámci jednej z ideí
Svetového stretnutia rodín.
Piatok 1. júna sa niesol v duchu novodobej svätej Gianny Beretty-Mollovej. Púť
k tejto svätej matke, manželke a lekárke
zorganizovalo Fórum života z Rajeckých
Teplíc. Vďaka jej organizátorom a najmä
pani Veronike Záborskej aj pútnici z Košíc
mohli zažiť autentický odkaz svätej Gianny
na miestach, kde sa narodila, žila, pracovala aj zomrela. Vrcholom stretnutia bolo

slávenie svätej omše a stretnutie so živou
relikviou svätej Gianny, ktorá ostala živá
vo svojej dcére Emanuele. Jej dcéra silným
duchovným prejavom svedčila o svätosti života svojej matky, s ktorou žila iba niekoľko
dní.
Večerný program vyvrcholil slávením
svätej liturgie v Chráme sv. Alexandra vo
farnosti Mariano Comense. Po nej nasledovala spoločná večera, ktorú pripravili
miestni farníci.
V sobotu po rannej svätej liturgii v Chráme sv. Štefana sa rodiny Košickej eparchie
vydali do neďalekého známeho turistického mesta Como, kde si prezreli historické
centrum s miestnym dómom aj starobylý
Chrám sv. Abbondia zo 4. storočia.
Večerný program sa už niesol v očakávaní a v samotnom stretnutí so Svätým
Otcom Benediktom XVI. počas Festivalu
svedectiev. Atmosféra tohto večera naplnila
spontánnou radosťou všetkých pútnikov.
Vrcholom 7. svetového stretnutia rodín

bolo slávenie eucharistie so Svätým Otcom
Benediktom XVI. v nedeľu 3. júna. Jeho
prítomnosť, pokora, pokoj, láskavosť a jeho
slová sa stali silnou výzvou a zároveň povzbudením do intenzívnejšieho osobného
aj spoločenského života v Cirkvi.
Podvečerný čas bol časom spoločnej
ďakovnej modlitby Akatistu k Presvätej
Bohorodičke s veriacimi farnosti Mariano
Comense. Po tejto spoločnej modlitbe
a následnom vyjadrení neopísateľnej vďaky
miestnym duchovným otcom, ale najmä
rodinám farnosti a po výmene vzájomných

pamiatkových predmetov sa gréckokatolícki veriaci vydali na spiatočnú cestu do Košíc. Počas cesty do neskorej noci zaznievali
osobné svedectvá zúčastnených pútnikov.
Takouto veľkolepou oslavou Boha a rodiny, nezištnej spontánnosti členov Milánskej
arcidiecézy a vďaka evanjeliovému spôsobu
života veriacich farnosti Mariano Comense
mohli rodiny Košickej eparchie zakúsiť,
aké je dôležité a pekné žiť v spoločenstve
a univerzálnosti Cirkvi. n
-vv

Putovanie relikvií sv. Cyrila
Prešovská eparchia

20.06. Snina-mesto, Chrám Matky ustavičnej pomoci
21.06. Ulič, Chrám sv. Mikuláša
22.06. Ubľa, Chrám sv. Mikuláša
23.06. Medzilaborce-mesto, Chrám sv. Bazila Veľkého
24.06. Krásny Brod, Chrám Zboru sv. Jána Krstiteľa
25.06. Krásny Brod, Chrám Zboru sv. Jána Krstiteľa
26.06. Bukova Hôrka, Chrám Povýšenia sv. Kríža
27.06. Stropkov-mesto, Chrám sv. Cyrila a Metoda
28.06. Vyšná Olšava, Chrám sv. Jána Krstiteľa
29.06. Šarišský Štiavnik, Chrám sv. archanjela Michala
30.06. Matovce, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
01.07. Giraltovce-mesto, Chrám Matky ustavičnej pomoci
02.07. Orlov, Chrám sv. Paraskevy
03.07. Čirč, Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
04.07. Orlov, Chrám sv. Paraskevy
05. – 06.07. Prešov-mesto, Katedrála sv. Jána Krstiteľa
07.07. Svidník-Záhradná, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
08.07. Svidník-mesto, Chrám Božej múdrosti
09.07. Ladomirová, Chrám sv. archanjela Michala
10.07. Hrabovčík, Chrám sv. archanjela Michala

V čom vidíte prínos takýchto celosvetových
stretnutí?
Doteraz som takéto svetové stretnutia rodín
mohol sledovať len akosi z diaľky cez prípravné katechézy, ktoré vychádzali aj u nás
na Slovensku pred svetovými stretnutiami
rodín, prípadne cez informácie sprostredkované katolíckymi médiami. Toto stretnutie
(a myslím si, že môžem povedať za všetkých
zúčastnených) nám dalo nielen poznanie, ale
aj osobnú skúsenosť, ako veľmi je dôležité,
aby dnešné kresťanské rodiny žili vo vzájomnej komunikácii, ktorej predpokladom je
vytvorenie času na vzájomné stretnutia. Dali
sme svoj čas a zažili sme to, čo sa dá zažiť len
v Kristovej Cirkvi.
Ktorá myšlienka vás na stretnutí najviac prekvapila (povzbudila, zaujala) a prečo?
Na začiatku púte sme v košickej katedrále
slávili archijerejskú svätú liturgiu. Pri nej nám
vladyka Milan zvýraznil život kresťanskej
rodiny na príklade jednoty Svätej Trojice. Pri
vyvrcholení púte počas nedeľnej svätej omše
na letisku v Miláne hovoril o tejto jednote
vo svojej homílii aj Svätý Otec Benedikt
XVI. Realitu tohto príkladu jednoty v Bohu,
v Cirkvi, v milióne členov kresťanských rodín
pri slávení nedeľnej Eucharistie, v predstaviteľoch a členoch Milánskej arcidiecézy a jednotu v rodinách, ktoré sa stali našimi rodinami,
sme zakúsili v maximálne možnej miere.
Máme veľkú nádej, že skúsenosti z tých pár
dní prežitých v Miláne budú prínosom pre
naše rodiny, naše farnosti a celú našu miestnu
cirkev.
Dada Kolesárová
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Otázky a odpovede
Aj keď v európskom kontexte radi datujeme zrod filozofického myslenia do obdobia starovekého Grécka a za prvého filozofa označujeme Thálesa, človek a jeho dejiny myslenia
siahajú oveľa hlbšie do histórie. Myslenie sa vyvíjalo zarovno s človekom. Filozofia nebola
vždy striktne oddelená od teológie. Aj keď v tomto období akejsi prehistórie filozofického
myslenia môžeme skôr ako o teológii hovoriť o náboženských predstavách. Náboženstvo
predchádza filozofiu a v dejinách neexistuje kultúra, akákoľvek stará, primitívna alebo vyspelá, blízka, či vzdialená, v ktorej by náboženstvo chýbalo. Veď je to práve náboženstvo,
ktoré obsahuje svetonázor v zmysle výkladu sveta a ľudského života v celku spoločnosti.
Náboženské sebachápanie a chápanie sveta vyžaduje vlastné myslenie, ktoré sa pýta na jeho
základ a zmysel a týmto spôsobom kladie základnú otázku každej filozofie.

A

k sa v dejinách porozhliadneme v intenciách definícií filozofie
ako uvedomenia si človeka
seba samého, samostatného
myslenia, získavania poznatkov a podobne, dostaneme
sa až k jaskynným maľbám.
Môžeme pochybovať ako René
Descartes o všetkom, ale nie

o tom, že myslíme, že jestvujeme, že sme – Cogito, ergo sum.
A ak si niekto uvedomuje sám
seba, znamená to, že je schopný
sa učiť, zlepšovať. A kde je proces učenia, tam je žiak aj učiteľ.
Vojtech Zamarovský považoval
za našich učiteľov Rimanov.
Tí mali za učiteľov Grékov
a Gréci sa učili od Babylon-

čanov, Asýrčanov, Egypťanov,
Sumerov... V týchto intenciách
zostupujeme dejinami aj my.
Veď predsa každý učiteľ odovzdáva vedomosti žiakovi, ktorý
ich doplní o ďalšie vedomosti
a skúsenosti a odovzdáva ako
učiteľ svojim žiakom. Rovnako
túto líniu vidíme v dejinách
myslenia. Práve vďaka nej

dnes využívame vyššiu kapacitu vlastného mozgu, máme
technicko-vedecké vymoženosti
a myslíme spôsobom, akým
myslíme. Cestu nám vyšliapali
naši predkovia.
Uvedomenie si človeka
môžeme vidieť už na jaskynných maľbách. Kreslil by človek
postavy zvierat a postavy ľudí,
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keby si neuvedomoval rozdiel?
Keby si neuvedomoval vlastnú
existenciu? Aj keď o jeho videní
sveta vieme len vďaka objavu
jaskynných malieb v 19. storočí.
Objavenie Altamiry v roku 1879
nám tak datuje mysliaceho
človeka už do obdobia 20 000
– 25 000 rokov pred Kristom.
Najzachovalejšie jaskynné
maľby boli objavené v roku 1940
v juhofrancúzskom Lascaux.
Tieto skalné maľby dokonca
hýria farbami – žltou, červenou
a čiernou. Zachytávajú divoké
kone, býky a byvoly. Patria medzi najkrajšie kresby a maľby,
ktoré človek doby kamennej
vyryl do skaly alebo namaľoval.
Nie nadarmo sa jaskyni Lascaux
hovorí aj Sixtínska kaplnka
praveku.
Človek, ktorý si uvedomuje
sám seba a svoju existenciu,
svoju odlišnosť od iných živočíšnych druhov, sa začína pýtať.
Klásť si otázky. Hľadá odpovede. Zisťuje, čo ho to vlastne
obklopuje, prečo príroda
funguje tak, ako funguje. Hľadá
za prírodnými úkazmi božstvá,
pozerá sa na nebo a vytvára si
predstavy o stvorení sveta a vesmíru. Kľúčom k pochopeniu
ľudskej histórie sa tam môže
stať mýtus, ktorý je zároveň
aj prejavom úžasnej ľudskej
fantázie a obrazotvornosti.
Ľudia boli vždy tvorcami mýtov.
Archeológovia vykopávajú hroby neandertálcov so zbraňami,
s nástrojmi a kosťami obetného
zvieraťa, a to všetko poukazuje
na svojskú vieru v záhrobný
svet, podobný ich vlastnému
svetu. Je pravdepodobné, že neandertálci si navzájom rozprávali príbehy o živote, akým
teraz žijú ich nebohí druhovia.
Nepochybne premýšľali o smrti
spôsobom, ktorý bol cudzí
iným vtedajším tvorom. Zvieratá si všímajú, ako zomierajú iné
zvieratá, ale ďalej sa nad tým
nezamýšľajú. Ako však dosvedčujú hroby neandertálcov, len
čo si pravekí ľudia uvedomili
svoju smrteľnosť, začali vytvárať
príbehy opačného charakteru,
ktoré im umožňovali vyrovnať
sa so smrťou. Neandertálci,
ktorí tak starostlivo pochovávali

svojich súkmeňovcov, si zrejme
predstavovali, že viditeľný,
hmotný svet nie je jedinou
skutočnosťou. Zdá sa teda,
že ľudské bytosti veľmi skoro
vynikali schopnosťou uvažovať
o veciach, ktoré prekračovali ich
všednú skúsenosť. Boli to teda
tvorovia, ktorí pátrali po zmysle. V mýte nachádzala pravda
svoj výraz prístupný všetkým
načúvajúcim členom spoločnosti. Zjavená pravda vo forme
mýtu bola podporená autoritou
božstva, ktoré túto pravdu
tlmočilo. Mýtus mal pre ľudí
svojho času význam absolútnej
pravdy. Nebol iba obyčajným
prerozprávaním. Bol živou
skutočnosťou.
Ak sa vyberáme na bádanie
po počiatkoch filozofického
myslenia a zároveň je naše
bádanie spojené so spoznávaním veľkých starovekých
civilizácií, dovedie nás naše
putovanie do Mezopotámie.
Krajiny medzi riekami Eufrat
a Tigris, ktorých klimatické
podmienky dávali predpoklad
rozvoja niečoho výnimočného.
V odbornej literatúre sa stretneme aj s vyjadrením, že práve
tu sa zrodila civilizácia, tu má
ukotvenie hebrejské myslenie,
a mezopotámske náboženstvo
patrí k najstarším systematizovaným náboženským systémom
na svete.
Mezopotámia je najstarším
kultúrnym strediskom sveta.
Jej životný sloh a myslenie, i jej
kultúra a náboženstvo ovplyvnili nielen celý staroveký Predný
východ, ale nachádzame ich aj
na pozadí všetkých svetových
teistických systémov. Ideálna
pozícia zeme medzi dvoma
riekami, kde boli vynikajúce
poľnohospodárske podmienky,
zaručovala zároveň vhodné
podmienky na rozvoj života človeka. Na začiatku 4. tisícročia
pred Kristom tak vznikajú kultúrne ohniská v mezopotámskej
oblasti, ako aj napríklad v údolí
Nílu či údolí Indu. Vďaka vynikajúcim poľnohospodárskym
podmienkam sa oblasti medzi
riekami Eufrat a Tigris hovorí
aj Úrodný polmesiac. Rozvoj
poľnohospodárskych techník,

bohaté osídlenie, nevyhnutné
spolunažívanie viacerých ľudí
s rôznym nadaním a znalosťami
si vyžadovalo aj postupné vytváranie miest, pravidiel spoločného nažívania a obchodu. Tak
sa v Mezopotámii rodí civilizácia so všetkým, čo k tomu patrí
– s kultúrou, náboženskými
predstavami, spoločensko-politickým usporiadaním. Aj keď
pre súčasného človeka ukrytá
rúškom tajomstva, predsa
len čiastočne odkryla svoju
tvár a my môžeme s väčšou či
menšou istotou spoznávať život
a myslenie Mezopotámčanov.
Práve tu v Mezopotámii vzniká najstaršie dochované básnické dielo sveta. Legendárny Epos
o Gilgamešovi. Epos o túžbe
a hľadaní nesmrteľnosti, o priateľstve, prekonávaní životných
prekážok a pochopení životnej
filozofie – večnými sa stávame
vďaka dielam, ktoré vykonáme
za života a ktoré tu po našej
smrti zostanú. V nich budeme
žiť ďalej a takto dosiahneme
nesmrteľnosť. Mezopotámia
však nemala význam iba vďaka
mytologickým predstavám.
Práve tu Sumeri vynašli písmo
– jeden z najdôležitejších grafických systémov, ktoré ľudstvo
vytvorilo. Medzi 3 − 4. storočím
pred naším letopočtom a prvým
storočím nášho letopočtu
od Stredozemného mora
až po iránsku náhornú plošinu,
od Červeného mora až po Arabský polostrov sa toto písmo
stalo prostriedkom záznamu
asi desiatich rôznych jazykov,
z ktorých niektoré nepatrili
k žiadnej známej jazykovej skupine a nemali ani medzi sebou
nič spoločné. Konečným cieľom
vynálezu písma bolo prevedenie
všetkých slov jazyka do viditeľných znakov. Vďaka písmu sa
tak mohlo rozvíjať aj poznanie,
vytvárali sa rôzne záznamy,
knižnice, archívy... Človek si už
neuvedomoval len sám seba,
už si len neodpovedal na základné existenciálne otázky. Už
svoje poznatky zhromažďoval,
usporadúval, charakterizoval...
Nastáva väčšia konfrontácia
poznatkov a názorov. Vytvárajú
sa spoločenské vrstvy a tieto

sú s viditeľnejšími rozdielmi.
Život, civilizácia, a hlavne myslenie sa nezastavujú a človek
zisťuje, že po zodpovedaní jednej otázky vyvstane ďalšia. No
ani jej zodpovedaním sa príbeh
myslenia nekončí.
Po tisíckach rokov od jaskynných malieb sa tak cez odovzdávanie mytologických predstáv
s oveľa väčšou istotou približujeme k starovekému Grécku.
Podľa starej perzskej kozmológie má každý jav alebo predmet nášho sveta svoj nebeský
neviditeľný vzor. To znamená,
že objekt má dve stránky bytia
– transcendentnú, dokonalú,
ideálnu (menok) a poklesnutú,
na zemi sa vyskytujúcu napodobeninu (getik). Perzskej tradícii
tak zodpovedá grécky platonizmus. Základom filozofického
myslenia sa tak stáva nie mýtus,
ktorého význam pochádza
od slova rozprávať, ale logos,
ktorý znamená vypovedať.
Logos sa tak v dejinách stáva
jedným zo základných slov
filozofického myslenia. V tomto
kontexte rozlišuje aj Aristoteles
– na jednej strane sú teológovia
učiaci mýtickým spôsobom
a na druhej prví filozofi. Od mýtickej reči sa tak oddeľuje logické myslenie filozofov. Logos
– rozum sa po prvýkrát objavuje
u Thálesa, a práve preto je označovaný za prvého filozofa. Tým
sa končí jedna éra v dejinách
myslenia. Ľudstvo sa však mýtov
nezbavilo dodnes, len ich vníma
z iných uhlov pohľadu. Rovnako
ako dejiny myslenia prešli míľovými krokmi od jaskynných
malieb cez prvotné vnímanie
nadprirodzena až k prvým
filozofom, teraz tieto isté dejiny
prechádzajú ďalšími, teraz už
skôr raketovými krokmi od prvých filozofických formulácií,
cez vedecké summy, renesanciu až po súčasnosť. Dejiny
myslenia sa ani dnes nekončia.
Učitelia pred nami si svoju
úlohu splnili, a tak nastupujeme
my, aby sme svoje vedomosti
a získané skúsenosti odovzdávali ďalším generáciám. n
Andrea Čusová
Snímka (Lascaux):
es.wikipedia.org
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Vážená redakcia,
manželka ma oslovila, či by sme nemohli
ísť na kresťanskú púť do Prahy. Vzhľadom
na to, že bol piatok, súhlasil som, pretože tam mám sestru a synovca. Niekoľko
rokov som tam aj pracoval, takže som
Prahu povrchne poznal. Boli sme ubytovaní v kláštore Loreta nad hradom, kde sa
o nás výborne postarali. Píšem do nášho
časopisu tento ďakovný list preto, lebo
nám bolo ukázané pravé srdce Prahy, hĺbka kresťanskej histórie, ktorá sa zvonku

Odpustová slávnosť Uloženia rúcha
Presvätej Bohorodičky

Levoča
2. a 7. – 8. júl 2012
02.07. (pondelok)
Mariánska hora v Levoči: 13.00 svätá liturgia (na poľnom oltári) – slávi vladyka
Milan Chautur, košický eparcha
07. 07. (sobota)
Mariánska hora v Levoči: 16.00 svätá liturgia v kaplnke (sväté prijímanie pri
kaplnke); 20.00 svätá liturgia (na poľnom oltári v slovenskom jazyku), slávi otec Michal
Onderko, protosynkel (sväté prijímanie pri kaplnke, myrovanie)
Gréckokatolícky Chrám Presvätej Bohorodičky v Levoči: 16.30 posvätenie vody;
17.00 Veľká večiereň (cirkevnoslovanský jazyk); 18.00 svätá liturgia (cirkevnoslovanský
jazyk); 21.00 Akatist k Presvätej Bohorodičke; 22.00 Eucharistická pobožnosť
(s možnosťou súkromnej adorácie)
08. 07. (nedeľa)
Mariánska hora v Levoči: 07.00 svätá liturgia (na poľnom oltári v slovenskom
jazyku), slávi otec Miroslav Bartoš, popradský protopresbyter (sväté prijímanie pri
kaplnke, myrovanie); 10.00 slávnostná svätá omša (na poľnom oltári), slávi Mons.
Štefan Sečka, spišský diecézny biskup (sväté prijímanie pri kaplnke, myrovanie)
Kostol minoritov: 08.00 svätá liturgia (slovenský jazyk); Moleben k Presvätej
Bohorodičke, myrovanie

neuvidí. Chcel by som sa pochvalne vyjadriť aj o našom kňazovi otcovi Ľubomírovi
Novákovi, ktorý nás sprevádzal s veľkou
oddanosťou a obetavosťou. Jeho znalosti
o všetkých kláštoroch a chrámoch, kde
sme boli, nás veľmi oslovili. V niektorých
chrámoch sme sa zúčastnili na svätých
omšiach, ktoré celebroval aj náš kňaz.
Hlavným dôvodom návštevy Prahy
bola korunovácia Pražského Jezuliatka
v chráme u karmelitánov. Všade nás prijali
ako svojich. Pri návšteve Chrámu svätého Františka sme sa stretli so skupinou
za obnovu viery v Čechách, ktorí putovali
z chrámu do chrámu. Pripojili sme sa
do ich sprievodu po Starom meste. Domácich bolo asi 15, nás 49. Vytvorili sme dlhý
sprievod a za spevu Ave Maria som celý
zelektrizovaný kráčal v koridore okolo
stojacich ľudí, ktorí nás stíšení sledovali.
Bol to pre mňa nezabudnuteľný zážitok
a svedectvo o evanjelizácii a návrate viery
v Čechách. Rozhodol som sa, že o rok
znova pôjdem na púť do Prahy. Ďakujem
za úžasný duchovný zážitok .
Demeter Cerula z Vranova nad Topľou
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Je Európa
kresťanská?

nepovedali, nespájali s hodnotami, ale je to
o hodnotách. Preto si myslím, že o hodnotách vlastne diskutujeme neustále. Optimistické je na tom to, že kresťanské hodnoty sú nepopierateľne všeobecné. Problém je
iba v tom, že pre niekoho sú základom a pre
niekoho prekážkou.

Ako vnímate kresťanské hodnoty v modernej Európe?

Myslím si, že nepotrebujeme politikov,
ktorí sú iba inšpirovaní. Potrebujeme politikov, ktorí sú kresťanmi. Môžeme mať ľudí,
ktorí sú inšpirovaní, ale nie sú to kresťania.
Nemám pritom na mysli tých, ktorí chodia
medzi nami a vyhlasujú, že sú kresťania.
Mám na mysli tých, ktorí jednoducho
kresťanmi sú. Ak je niekto skutočným
kresťanom, nezáleží na tom, kde pracuje. Či je obchodník, či pracuje v kultúre,
alebo v politike... To nie je podstatné. On
v podstate svedčí svojím životom. Nepotrebuje to slovne zdôvodňovať, jednoducho
žije kresťanstvo. Kresťanstvo je to, čo dáva
základ jeho životu, jeho rozhodovaniu, jeho
správaniu. A to platí aj pre politika. Vlastne
pre politika predovšetkým, pretože politik
je mediálne známou osobou. Ako takáto
osoba je povinný dávať príklad. Príklad
správania sa, rozhodovania, úcty... V prvom
rade teda musí žiť ako kresťan. Všetci sa
na neho pozerajú. Pozerajú sa na to, ako
sa správa, akú má rodinu, či je rozvedený,
alebo žije v usporiadanom manželstve. Je
pod drobnohľadom verejnosti aj v tom, ako
sa správa k iným v politike. Či si ich váži aj
napriek odlišnému názoru, či upozorňuje
politických kolegov na nesprávne konanie,
či rešpektuje hodnotu človeka, či dokáže inému odpustiť, komunikovať s ním,
ovplyvňovať iných v misijnom rozmere.
Každý kresťan má byť predsa misionárom. A platí to, samozrejme, aj v politike.
Kresťan nemá iba dobre žiť, ale má druhých
vyzývať k takémuto životu. Je sledovaný, či
hľadá porozumenie. To sú veci, o ktorých
sa v politike nehovorí, ale sú základné. My
kresťania máme v sebe element optimizmu.
Môj priateľ kňaz hovorieva, že katolík, ktorý sa vážene tvári, si nezaslúži, aby ho brali
vážne. Ide predsa o to, že kresťanstvo je
o optimizme, je o nádeji, o radosti. Kresťanský politik je preto politikom, ktorý prináša
nádej, prináša hodnoty, ktoré trvajú dlhšie
ako politická angažovanosť jeho samého.
Najdôležitejšie je zachovať si svoj postoj aj
pri hlasovaniach. Často sa stáva, že politik
„prebieha“ zo strany na stranu, čo sa týka
názorov. Je príliš benevolentný. Kresťanský
politik by mal mať v prvom rade na pamäti

To je ťažká otázka, pretože odpoveď je
predovšetkým postavená na minulosti
Európy a rovnako časť odpovede nájdeme v právnom systéme. Ak hovoríme
o Európe, hovoríme o nej v troch rôznych
súvislostiach. V prvom rade o určitom
geografickom území. Toto nie je len akýmsi
ohraničením na mape v súčasnej podobe.
Európa má aj svoj historicko-geografický
rozmer. Aj geografia Európy bola vytváraná vďaka kresťanským hodnotám. To je
historický fakt. Rovnako aj ďalšie elementy,
ktoré mali na geografický vývoj Európy
vplyv. Napríklad turecký vplyv alebo vplyv
francúzskeho osvietenstva. Ale všeobecne
môžeme hovoriť, že európsky kontinent
bol pod vplyvom kresťanstva. Veľa filozofov
hovorilo, že Európa je tam, kde vidno veže
kostolov. To by bola prvá súvislosť. Druhou
sú inštitúcie. Mám na mysli hlavne Radu
Európy, ktorá vznikla po vojne a má pevné
zakotvenie v dodržiavaní práv demokracie
a práv človeka. Práve na pôde Rady Európy
sa často konajú diskusie na témy práv človeka, hodnôt rôzneho typu a je to predovšetkým tribunál Rady Európy, kde sa hovorí
o právach národov, o národných jazykoch,
o národnej samostatnosti a podobne. To
nemá nič spoločné s Európskou úniou,
ide o problematiku slobôd a práv človeka.
Na tejto pôde zasadajú aj také krajiny ako
Rusko, Azerbajdžan, Ukrajina, Gruzínsko
a mnohé ďalšie. To poukazuje na to, že tieto

Aká je teda v tomto smere úloha politikov? Majú sa nechať inšpirovať kresťanstvom pri svojej práci na európskej
pôde?

„európske debaty“ sú trocha iné. Do tretice
hovoríme o Európskej únii, o Európskom
spoločenstve, ktoré bolo tvorené prostredníctvom kresťanských politikov.

Róbert Schuman, Kondrad Adenauer,
Alcide de Gasperi...

Áno, práve oni sa snažili vytvoriť plnohodnotnú platformu na spoločnú existenciu.
Vytvárali túto platformu práve preto
a práve takým spôsobom, lebo vychádzali
z kresťanstva. Problém hodnoty človeka,
hľadania porozumenia, pokoja ako hodnoty... Hneď na začiatku rozpoznali potrebu
začať od hospodárstva, od železa a ocele. To
boli nástroje. Ale oni sa pokúšali budovať
Európsku úniu na kresťanských hodnotách.
Táto diskusia napredovala a obmieňala sa.
Európska únia ako konštrukcia, ako štruktúra nefunguje práve najpružnejšie. Ale
funguje vo veľmi konkrétnych spôsoboch.
A v týchto spôsoboch je zahrnutý aj proces
laicizácie. Tento je v európskych štruktúrach veľmi viditeľný. Hlavne keď diskutujeme napríklad o tom, či je nevyhnutná a vôbec možná spomienka Boha v ústave. Vtedy
je diskusia priama. Ale sú aj diskusie, ktoré
nie sú také priame. Diskusie, v ktorých nehovoríme len o samotných hodnotách, ale
v ktorých hovoríme o konzekvenciách. Je
to vtedy, keď hovoríme napríklad o rodine,
pretože hovoríme o hodnote rodiny, o hodnote človeka, o spôsobe spolužitia s inými
a podobne. Preto si myslím, že kresťanské
hodnoty sú niečím, čo chýba. Pretože táto

Sociológ a vysokoškolský
pedagóg Jan Olbrycht
pôsobí od roku 2004 ako
poslanec Európskeho
parlamentu za Poľsko. Je
viceprezidentom Európskej
ľudovej strany a kresťanským politikom. V Európskom parlamente sa zaoberá aj medzináboženským
dialógom. Jeho práca je
ovplyvnená kresťanskými postojmi a sociológ sa
v nej rovnako nezaprie. My
sme s ním hľadali odpovede na otázky európskej
identity a hodnôt.

otázka nie je vedeckou otázkou, nezahŕňa
v sebe iba hodnoty. Je to politika. Politika,
ktorá by mala vychádzať z kresťanských
hodnôt, z judeo-kresťanského základu.
Nemyslím si, že tieto hodnoty by boli dôvodom neporozumenia alebo by zabraňovali
kontraktom. Ale tieto priame hodnoty
chýbajú. Sú chápané iba ako transcendentno. Nie sú považované za základné hodnoty
v politickom zmysle, aj keď ony také sú.

Nakoľko tie hodnoty, ktoré sú, majú objektívny charakter a nakoľko sú skutočne
prítomné v živote súčasnej Európy?

Je to rôzne a vedú sa o tom siahodlhé diskusie, pretože napríklad často sa naše diskusie
venujú rodine ako takej. Ale to sú predsa
hodnoty. Aj keď by sme to možno nikdy
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hodnoty, ktoré ho robia kresťanom a nemal
by od nich ustupovať. Jeho úlohou je jasné
deklarovanie týchto hodnôt. Musí sa starať
meniť aktuálne skutočnosti na lepšie.
Nemôže sa odvracať. Nemá byť z týchto
snáh unavený. My kresťania sa nemáme
kam ponáhľať. Nech sa ponáhľajú a vyčerpajú iní, my vytrvajme vo svojom úsilí. Toto
nie je u niektorých kresťanských politikov
populárne – byť vytrvalý a neodkláňať sa
od vyznávaných hodnôt. Alebo zachádzajú
do extrému a hovoria: „Všetko alebo nič“.
Ak nedosiahnu všetko, odchádzajú a nechcú nič. To nie je správne. Je to to najhoršie,
čo môžu urobiť. Pretože ak je „nič“, potom
všetko prehrávame. No na každej maličkosti sa dá stavať ďalšia a budovať dom, kráčať
dopredu. Podľa mňa je v súčasnosti nevyhnutný kompromis. Je lepšie mať čiastočný
úspech ako žiadny. Nemôžeme byť ortodoxní, odchádzať a brať „nič“. To by bolo iba
na škodu samotného kresťanstva.

Na internete máte na svojej stránke
uvedené, že Európa je jednoduchá. Aká
je teda európska identita?

Vo svojej podstate je vybudovaná na kresťanských základoch. Taká jednoducho je.
Nemusí to byť nikde napísané. Je to spôsob
vývoja kultúry, vnímanie hodnoty človeka... To všetko sú elementy, ktoré identitu
tvoria. Vyrastala aj na základoch Grécka,
Ríma, osvietenstva a podobne. Ale na tom
najhlavnejšom podstavci stojí jednoznačne
kresťanstvo. Mnoho Európanov s tým dnes
nesúhlasí a chcú to zničiť. Sami Európania
chcú zničiť svoju vlastnú identitu. To je ako
samovražda. Nemusí nás zabiť nikto iný,
my to urobíme sami. Vyhovárajú sa na to,
že naša identita sú vlastne európske dohody. Ale čo sú to dohody? Pevné dohovory,
pevné zmluvy. Pre nás kresťanských politikov je identita predstavovaná hodnotami.
Hodnoty – to sú hodnoty univerzálne, rozvíjané v teritóriu Európy. Kým nebudeme
uznávať univerzálne hodnoty, budeme mať
len hodnoty európske, čínske, americké...
Ale ony sa automaticky začnú medzi sebou
negovať. Takže takto pomenovať hodnoty
je absolútny blud. Európske hodnoty – to
je jednoducho európska verzia univerzálnych hodnôt. Každá verzia je iná. Ale niečo
univerzálne platí pre všetkých. Európska
identita je na základe univerzálnych hodnôt
jednoznačne kresťanská. Či to chceme, alebo nechceme. Európska identita je jednoducho kresťanská. Diskusia je zbytočná. Ak
vycestujeme z Európy, pochopíme to veľmi
rýchlo. Rozdiel je veľký, najmä v Afrike
a v Číne.
za rozhovor ďakuje Andrea Čusová

Knieža Rastislav
Pri predstavovaní hlavných postáv našej
účinnej kristianizácie by sme nemali zabudnúť ani na veľkomoravského panovníka
Rastislava. Jeho meno znamená „ten, kto
rastie v sláve“ a patrí aj dnes medzi obľúbené mená na Slovensku. Narodil sa okolo
roku 820 a vlády sa ujal v roku 846. Svojím
panovaním na Veľkej Morave sa usiloval
vymaniť spod vazalstva Franskej ríše a jej
kráľa Ľudovíta Nemca. Bol to on, kto dospel
k rozhodnutiu zavolať misionárov z Ríma,
ktorí by v zrozumiteľnej reči ľudu ohlasovali
spásu v Kristovi a slávili bohoslužby. Keď
v Ríme nepochodil, obrátil sa s podobnou
prosbou na Byzantskú ríšu. Týmto krokom
sledoval politickú, cirkevnú a kultúrnu nezávislosť Veľkej Moravy od Franskej ríše.
Keď vtedajší byzantský cisár Michal III.
vyslal kristianizačnú misiu, Rastislav ju
prijal s veľkým oduševnením a vychádzal jej
v ústrety. Hneď dal zhromaždiť najlepších
žiakov na učenie v novej abecede – hlaholike. Umožnil svätým bratom prekladať
Sväté písmo a hlásať evanjelium metódou
inkulturácie (vsadenia viery do miestnej
kultúry). Jeho veľká zásluha je v tom,
že chápal misiu sv. Cyrila a Metoda v širších
ako osobno-mocenských súvislostiach a bol
jej nápomocný. Sám bol pohan (nevieme, či
prijal krst), no podporoval kresťanskú vieru
a snažil sa o jej upevnenie na ním spravovanom území. Pápež Hadrián II. adresoval
v roku 869 bulu Gloria in excelsis Deo
„Rastislavovi, Svätoplukovi a Koceľovi“ (ich
kniežatstvá – Moravské, Nitrianske a Panónske – tvorili Metodovu arcidiecézu). Touto
bulou dovolil používať staroslovenský jazyk
v liturgii. Arcibiskup sv. Metod v ňom mal
svojho ochrancu a dobrodinca. V tom ho,
žiaľ, nenasledoval jeho synovec, nitrianske
knieža Svätopluk. Ľstivým spôsobom zajal
svojho strýka Rastislava a odovzdal ho Frankom. Následne ho Ľudovít Nemec dal oslepiť
a po utrpení v roku 870 zomrel v niektorom
z bavorských kláštorov. Pravoslávna cirkev
v Čechách i na Slovensku ho v roku 1994
kanonizovala a uctieva ho ako svätého.
Na záver možno konštatovať, že Rastislav
bol panovníkom, ktorý sa pričinil o pevné
základy nášho duchovného života a kultúrnej samostatnosti.
Michal Hospodár
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chýba úcta medzi sebou a k rodičom. Čo
od takýchto detí môžu očakávať úbohí
učitelia?

Zobuj sa

Keď mala
moja matka
osemdesiat, ešte
stále cestovala.
Na mňa vyšlo,
aby som šiel s ňou
a slúžil jej ako
sprievodca na ceste
do Svätej zeme
a Egypta. V Káhire
sme navštívili krásnu
mešitu, miesto modlitby pre moslimov
a obdivu pre svet. Pri
dverách bol moslimský
strážca, ktorý upozorňoval turistov, aby sa
vyzuli pred vchodom,
čo je moslimský zvyk.
Spomenul som si na to,
ako anjel žiadal Mojžiša,
aby si zobul obuv, pretože
miesto, na ktorom sa nachádzal, bolo sväté. Zatiaľ
čo sme si prezerali mešitu,
prišla skupina moslimských
adolescentov na exkurziu
zo školy a všetko sa naplnilo
hurhajom, smiechom, strkaním, pobehovaním a všetkým
tým, čo je bežné u mladých, keď
sú spolu. Moja matka automaticky zareagovala ako mama a začala
ich po španielsky napomínať,
že sa majú správať slušne, lebo
to je posvätné miesto. Mladí
stíchli a od tej chvíle zachovali pri
návšteve poriadok. Keď sme vychádzali,
strážnik sa rozplýval v pozdravoch a vďačných úsmevoch na moju matku. Obdivoval
som úctu svojej matky k tomu posvätnému miestu a úctu mladých k starej žene
cudzinke, hoci boli moslimovia.

Čo je to úcta?

Úcta je uznať dôstojnosť, ktorá patrí osobe.
Uznať, že všetci ľudia sme dôstojní a máme
rovnaké práva od chvíle počatia. OSN
slávnostne vyhlásili práva človeka v roku
1948. Boh ich dal vyryté do skaly Mojžišovi
na hore Sinaj 1 400 rokov pred Kristom, ale
už aj predtým ich vpísal do srdca každej
ľudskej bytosti od stvorenia našich prarodičov.
Úctu, teda uznanie dôstojnosti osôb, dlžíme predovšetkým Bohu, ktorý má všetky
práva, a tiež všetkým ľuďom.

Aby sme deti naučili úcte,
treba…

• vysvetliť deťom, prečo si ľudia
zaslúžia úctu;
• správať sa k starším láskavo;
• v chráme požadovať, aby si deti
dali dole čiapku, aby nežuvali
žuvačku, aby nejedli a nepili, aby
zachovali slušnosť;
• zúčastňovať sa s deťmi na vlasteneckých ceremóniách;
• nepoužívať ani nedovoliť používať nevhodný slovník, či už
urážlivý, alebo vulgárny. n

„Takto s vami
nehráme“
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Sú jednotlivci, ktorí si
zaslúžia väčšiu úctu, napríklad starší,
otcovia rodín, ženy, deti, autority, učitelia,
Boží služobníci akéhokoľvek náboženstva,
všeobecne každý človek, ktorý si získal
našu zvláštnu úctu svojimi dobrými skutkami, svojou múdrosťou, svojím umením
alebo svojou šikovnosťou.

Miesta a veci, ktorým patrí úcta

Hoci len my ľudia sme nositeľmi vlastných
práv, lebo je to vhodné pre správne spolužitie a obecné blaho, úctu rozširujeme aj
na prírodu, niektoré veci a miesta.
Chrámy ktoréhokoľvek náboženstva sú
posvätné, rovnako ako aj vlastné objekty
kultu. Nikto nepochybuje, že cintorín si
zaslúži úctu kvôli pamiatke našich predkov.
Školy, knižnice a múzeá si zaslúžia našu
úctu ako chrámy poznania.
Verejné dobrá sa musia ctiť, lebo slúžia

Po skončení omše som
vyšiel na chodník, aby som
sa rozlúčil s pomocníkmi.
Práve sme slávili záver
mládežníckej duchovnej
obnovy, na ktorej sa
zúčastnili mladí z viacerých skupín našej štvrte.
Omša bola slávená
v atmosfére neutíchajúcej eufórie, ktorá bola
vyjadrená spevom,
svedectvami, skandovaním i plačom týchto mladých, z ktorých
niektorí boli narkomani, ktorí sa stretli
s Kristom. Pristúpil ku mne jeden farník,
otec troch dievčat, ktoré boli aktívne vo
farnosti a v tejto chvíli ho sprevádzali so
slzami v očiach, a dramaticky mi povedal:
„Otče, takto s vami nehráme. Ako odo mňa
môžete chcieť, aby som svoje dcéry nechal
chodiť do kostola plného narkomanov?“
Veľmi dôstojne odišiel a vzal so sebou
dcéry, ktoré plakali, lebo s ním nesúhlasili.
Prešiel istý čas a ten muž ma vyhľadal, aby
sa mi ospravedlnil a oznámil mi, že polícia
zatkla jedného z jeho synov za predaj drog.
Taký je život!
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spoločnosti. Kto ich poškodzuje, je zločinec, zlodej, ktorý kradne všetkým.
Súkromné vlastníctvo, náš dom si zaslúži
úctu; máme právo, aby nám ho nepopísali
sprejeri a neútočili naň podomoví obchodníci, ktorí rušia pokoj a bránia v prístupe.

Symboly, ktorým patrí úcta

Nás Mexičanov naučili ctiť si naše vlastenecké symboly, medzi nimi najmä vlajku.
Spolužitie s inými kultúrami nás nakazilo
ich ľahostajnosťou voči svojim vlajkám a už
si prestávame ctiť tú našu. Obnovme túto
úctu, ktorá pozdvihuje našu dôstojnosť
národa.

Cti si, aby si ťa ctili

Preukazujeme česť, pretože uznávame
dôstojnosť ostatných, ale aj kvôli potrebe
pokojného spolužitia. Ak medzi manželmi
chýba úcta a správajú sa k sebe urážlivo, ich
láska a rodinná harmónia sa skončí. V takomto domove nie je žiadny div, ak u detí
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Čo je to tolerancia?

Mohli by sme povedať, že tolerancia je vyjadrenie patričnej dôležitosti tomu, komu
patrí, pre jeho dôstojnosť, bez ohľadu
na okolnosti, ktoré ho obklopujú. Napríklad, idey sú dôležité, ale ľudia sú dôležitejší (organizácia Viva la Gente).
Tolerancia rozširuje do nekonečna horizonty priateľstva, lebo dokáže preskočiť
nespravodlivé bariéry predsudkov, ktoré
vnucuje spoločnosť.

V pluralistickej spoločnosti dneška
sa tolerancia stáva čoraz potrebnejšou
na správne spolužitie, pretože naši susedia,
naši kolegovia alebo kamaráti našich detí
môžu byť od nás odlišní a musíme sa naučiť
s nimi harmonicky žiť a spolupracovať.
Diskriminácia z akéhokoľvek dôvodu je
formou netolerancie a je zločinom, ako to
zachycujú naše zákony.
Ak sa považujeme za bratov všetkých
ľudí, nemôžeme sa vyhnúť styku s nimi ani
priateľstvu z dôvodov, že rozmýšľajú inak
ako my alebo majú iné politické názory, alebo sú inej rasy, iného pohlavia, že sú chudobní, či bohatí, že nemajú moje poznanie,
alebo výchovu, alebo sú iného náboženstva,
alebo sú veľmi škaredí!

Tolerancia neznamená vzdať
sa svojho práva

Tolerujem, že každý je slobodný veriť v to,
čo považuje za vhodné, ale netolerujem falošné útoky na svoje náboženstvo len preto,
že je moderné napádať katolicizmus.
Otec rodiny môže tolerovať to, že mladí
sú veselí a chcú sa zabávať, ale nedovolí, aby
sa z nich stali paraziti rodiny, kým za nich
nesie zodpovednosť.

Tolerancia: mier

Keď sa brali, boli vášnivo zamilovaní. Potom však v druhom objavili chyby, o ktorých ani netušili. Skutočná láska znamená
neprestať milovať aj napriek týmto chybám
a pomáhať milovanému prekonávať ich, ak
je schopný.
Je veľmi potešujúce vidieť tie dlhoročné
manželstvá, kde sa manželia tolerujú napriek svojim chybám, plní múdrosti a lásky.
Naučili sa žiť v pokoji.
Kolegov v práci si nevyberáme. Ak
potrebujeme zamestnanie, budeme k nim
tolerantní.
Ak pripisujeme prílišnú dôležitosť chybám ostatných, bude sa nám žiť ťažko, budeme nespokojní, že Boh nestvoril všetkých
ostatných takých „dokonalých“, ako sme my.
Taktiež je dôležité uvedomiť si, že naše
správanie môže byť neľahké tolerovať tými,
ktorí s nami musia žiť. Snažme sa im uľahčiť jednanie s nami.

Na spoločné zamyslenie:

• Nie sme ako rodina tolerantní k niektorému z členov?
• Nevyhýbame sa niekomu preto, že je iný?
• Človek má sklon k netolerancii. Vychovávame sa k tolerancii? n
P. Sergio G. Román
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)
ilustračná snímka: sxc.hu

Nebezpečenstvo
bábik
„Objavte silu vúdú v našich bábikách. Každá
vúdú bábika má svoju charakteristickú moc
a vy si môžete vybrať tú, ktorá je pre vás
najvhodnejšia. Vúdú bábiky ponúkame ako
prívesky na kľúče alebo prívesky na mobily.
Poznáte ich tiež z televíznej reklamy...“
Takto znie jedna z lákavých reklám. Človek túži po moci, pretože je často bezmocný
a zakúša vlastnú slabosť. V živote je veľa
zložitých situácií, a preto výrobcovia bábik
majú pripravené rôzne ponuky:
• Na lásku: „Trpaslík lásky dokáže vytvoriť
most lásky a spojiť dve srdcia v jedno.
Tvoja láska nie je opätovaná,… prenechaj
všetky starosti na trpaslíka lásky vúdú!“
• Na neúspech: „Necítite sa v živote
šťastní a trápite sa ťažkosťami? Chcete
byť úspešní, slávni, sexy a neodolateľní?
Kúpte si vúdú bábiku šťastia a úspechu.
Pomáhajú prinášať šťastie, budovať kreativitu, získať prácu, zbaviť sa trémy, získať
sexappeal.“
• „Potrebuješ strážneho anjela alebo sa
chceš pomstiť nepriateľovi prostredníctvom diablika? Vyskúšaj naše vúdú anjelov a diablika. Pomáhajú chrániť majiteľa,
pomstiť sa nepriateľovi.“
A aj keď tieto bábiky zväčša vyrobené
z látky a nití vyzerajú celkom milo, sú nebezpečné. Nebezpečenstvo tkvie v tom, že aj
prostredníctvom nich sa šíri modlárstvo.
Modiel bolo vždy veľa. Preto je aj veľa bábik
a každá má mať nejakú moc. No Pán hovorí:
„Neurobíš si modlu...! Nebudeš sa im klaňať
ani ich uctievať, lebo ja Pán, tvoj Boh, som
žiarlivý Boh...“ (Ex 20, 4 – 5)
Pán žiarli na každú z týchto „nevinných“
bábik, pretože človeka veľmi miluje. Človek
je stvorený na jeho obraz, vykúpený jeho
krvou. Má zapísané meno v nebi a v jeho
kráľovstve pripravený príbytok. My patríme
Bohu a on chce byť naším úspechom, životom, ochrancom, všetkým.
„Pohanské modly, hoc sú zo striebra
a zo zlata, sú dielom ľudských rúk. Majú
ústa, ale nehovoria, majú oči, a nevidia.
Majú uši, ale nepočujú, majú nozdry, a nečuchajú. Majú ruky, ale nehmatajú; majú
nohy, a nechodia, z hrdla nevydajú hlas.
Im budú podobní ich tvorcovia a všetci, čo
v ne veria. Dom Izraelov dúfa v Pána, on
je ich pomoc a záštita. Dom Áronov dúfa
v Pána, on je ich pomoc a záštita. Všetci
bohabojní dúfajú v Pána, on je ich pomoc
a záštita.“ (Ž 115, 4 – 11)
Marek Badida
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Šikovná vareška v GMPC

Hra na manželstvo

S

kolegyňami sme boli
navštíviť šéfku. Bývala so
svojím priateľom v novom byte, ktorý nám patrične
predstavila. Všetko vkusné,
luxusné, nové. Kuchyňa, kúpeľňa, obývačka... až sme došli
k spálni. S veľkou manželskou
posteľou. Ako som tak počúvala
chvály svojich kolegýň, začala
som pociťovať hanbu. Tá posteľ
sa pre mňa stala symbolom
akejsi napodobeniny manželského života. Frašky, ktorú dnes
žije toľko ľudí. Hanbila som sa,
že podporujem takýto spôsob
života pasívnym neoponovaním
a veľmi som sa čudovala svojej
šéfke, že sa nehanbí, ba až pýši
tým, že žije „nadivoko“. Dodnes
si vyčítam, že som nepovedala to, čo sa mi dralo z hrdla:
„Ja chcem manželskú posteľ
zdieľať len s manželom“. Možno
som sa neodvážila aj preto, že sa
ma nikto na môj názor nepýtal.
Pri kávičke aj ďalšie dve kolegyne spomenuli, že bývajú so svojimi priateľmi a aké je to úžasné.
Neskôr došla debata aj na svadbu, kde sa všetky zhodli, že to
je už len formalita a na dátume
sa dohodnú so svojimi chlapmi, keď už si budú istí a budú

materiálne zabezpečení. Aspoň
tu som nezlyhala a vyslovila
svoje predstavy o tom, že mňa
zásnubný prsteň prekvapí
a svadbu rozhodne nepovažujem za formalitu. Z návštevy
som odišla značne zmätená
týmto mestským štýlom života
a hoci som vo svojom vnútri
ani na chvíľu nezapochybovala
o tom, čo je správne, trápilo
ma, že som sa za túto vec viac
nepostavila.
Každý deň riešime dilemy
dobra a zla malými alebo
veľkými kompromismi, ktoré
napokon prestaneme za kompromisy považovať a prijmeme
ich. Alebo sa im postavíme
čelom a odohrá sa súboj. Tak
ako som ja nevyjadrila svoje
znechutenie nad spoločným
bývaním pred svadbou, ktoré
v podstate skladá poctu voľnej
láske a buduje v ľuďoch pocit,
že kedykoľvek môžu zo vzťahu
odísť, tak každý deň po kvapkách môžeme veci zmeniť alebo
ich nechať plynúť nesprávnym
smerom.
Najobvyklejším argumentom
dvoch mladých, ktorí sa počas
chodenia rozhodnú pre spoločné bývanie, je: „Chceme si to

vyskúšať“. Čo v preklade znamená, že jeden druhému alebo
sami sebe úplne neveríme, tak
do toho ideme na päťdesiat
percent. Aby sme pri prvej prekážke mohli uniknúť a ešte sa
tešiť, že našťastie sme to zatiaľ
len skúšali. To nič, že sme už
niekomu darovali svoje intímne
tajomstvá, svoje sny a prispôsobili mu celý chod svojho života.
Stretla som v živote veľa mladých žien, ktoré pôsobili, akoby
boli už trikrát rozvedené. Vedia
všetko o mužoch, o tom, akí sú
zlí a o tom, ako sa každý vzťah
pokazí. Keď sa s nimi človek
porozpráva, mnohé z nich darovali celé svoje srdce spoločnému
životu s mužom, ktorý odišiel,
lebo mohol. Žili spolu totiž
zatiaľ len na skúšku.
Prečo chceme my ľudia stále
porušovať pravidlá, hľadať iné
spôsoby, prečo sa tak radi
vymykáme hraniciam? V tomto
prípade predsa vieme, že Božie
prikázania sú aj tak nakoniec
vždy najlepším kompasom. Pretrvali veky, tisícročia a dajú sa
aplikovať na celosvetové problémy dodnes. Tak ako sa dajú
aplikovať na problémy každého
z nás, každého jednotlivca, kaž-

dého páru. My však porušujeme
hranice, pretože dodržiavať ich
je príliš ťažké.
Mladý pár sa rozhodne bývať
spolu pred svadbou. Jeden
druhého vystavuje neustálemu
pokušeniu, ktoré im bráni pristupovať k sviatostiam. Človek,
ktorého Boh túži chrániť svojou
posväcujúcou milosťou, sa jej
zbavuje z každej strany. Kruh sa
uzatvára a diabol pôsobí. Keď
príde problém, pár spolu drží
v tom najlepšom prípade len
byt, ktorého sa dá rýchlo zbaviť.
Veci sa podelia, životné cesty
sa rozídu a na dvoch dušiach
ostanú hlboké ryhy. A pritom
možno stačilo silnejšie spojivo.
To, ktorého sa rozhodli zbaviť,
keď spolu išli „žiť nadivoko“.
Isteže, okrem katastrofických scenárov niektoré vzťahy
prerastú do svadby tak ako
vzťah mojej šéfky. Po pol roku
mi prišlo svadobné oznámenie.
S veršom, dvoma menami a iba
jednou adresou. Zaželala som
úprimne všetko dobré v manželstve. Alebo aspoň niečo
dobré, keďže už takmer všetko
manželské prišlo skôr. n
Mária Ružbarská
ilustračná snímka: Peter Fučo
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Slnko
nad naším domom
G
oran si na tej lavičke uvedomil,
že pred dvoma týždňami prosil
Božiu Matku, aby mu pomohla. Sadol teda na autobus a odcestoval
do Medžugoria. Keď v komunite videli,
ako vyzerá, hneď ho prijali. Nevedel, aké
je to miesto, kam ide. Na druhý deň mal
zo všetkého krízu, ale odvtedy už nikdy
nemal epileptický záchvat. Komunita je
školou života. Učí poctivo pracovať, žiť,
modliť sa, správať voči druhým, byť zodpovedným. Bol v komunite bez televízie,
rádia, cigariet, žien a informácií. Jednoducho izolovaný od všetkého. Ale videl
príklad starších chlapcov, ako sa správajú,
ako pracujú, ako nemajú strach pokoriť
sa. Po istom čase zatúžil po rodine, a tak
rozmýšľal, ako by sa spojil s otcom. Chcel
sa mu za všetko ospravedlniť. Chcel mu
napísať list, ale chlapci ho odhovorili.
Povedali, že musí priniesť obetu, nie mŕtve
slová. A tak v noci po 12-hodinovej ťažkej
práci vstával a modlil sa v kaplnke. Ale
neveril, že sa s otcom zmieri. Po krátkom
čase prišiel jeden chlapec a povedal mu,
že ho v jedálni čakajú nejakí ľudia, ktorým
by mal povedať niečo o komunite. Prvého,
koho uvidel, bol jeho otec. Nemal odvahu
pozrieť sa mu do očí. Otec teda prišiel
prvý, podal mu ruku a spolu plakali. Keď
sa lúčili, povedal mu, že sa zaňho už dlho
modlia. Potom ho preložili do Talianska,
kde zostal 4 roky. Keď sa vrátil do Medžugoria, prosil pátrov františkánov, aby mu
dali nejakú robotu. Páter Slavko Barbarič mu dal na starosť čistenie verejných
záchodov. Keby mu niekto predtým, než
prišiel do Medžugoria, povedal, že to bude
robiť, asi by ho bol zabil. Ale teraz bol
šťastný, lebo mal prácu. Vstával o piatej
ráno a zatváral o desiatej večer. Mal veľkú

túžbu nájsť si dievča, ale vedel, že nevyzerá
dobre: mal tri zuby, guľku v hlave, nemal
vlasy, bol dorezaný, potetovaný. Kto by ho
chcel? Ale naučil sa veriť, preto sa modlil,
aby mu Boh našiel ženu, s ktorou by mohol žiť až do staroby. Cez okienko na toalete pozeral po dievčatách a jedného dňa
mu zahralo srdce. Uvidel dievča, o ktorom
vedel, že je to ona. Chodila každý deň
na omšu. Ukazoval ju svojim priateľom,
ale tí sa mu iba smiali. Zistil, že je Češka
a žije v jednej rodine v Medžugorí, kde pomáha upratovať a variť. Stal sa priateľom
tej rodiny a neúnavne k nim chodil a Katke
nosil kvety a bonboniéry. Vždy, keď ho

videla, sa takmer rozplakala. Osem mesiacov okolo nej chodil, ale bola neoblomná.
No jedného dňa, keď to už chcel vzdať, mu
povedala, že to môžu skúsiť. Ale všetko, čo
mohol, bolo iba chytiť ju za ruku. Povedal
si, že to nie je žiadny problém. Keď prešiel
všetkým možným, vydrží aj toto. Chodili
spolu 15 mesiacov a potom sa vzali. Jeho
žena sa každý deň modlí tri ružence,
chodí na svätú omšu, dva razy do týždňa
na adoráciu.
Neskôr mu povedala, že keď sa pre
neho rozhodovala, odišla na vrch Križevac
a modlila sa. Bola tam práve vtedy skupina slovenských pútnikov. Poprosila si
od nich Bibliu, lebo potrebovala od Boha
dostať odpoveď. Otvorilo sa jej slovo, ktoré
hovorilo, že sa nemá ničoho báť, lebo Boh
je s ňou, a že má zostať, kde je, lebo toto je
jej cesta.
Všetky jeho sny sa uskutočnili, ba dostal
aj navyše. Po 15 rokov mu zmizla hepatitída, nemá schizofréniu ani epilepsiu a keď
sa ho ľudia pýtajú, ako sa má, odpovie:
„Čím starší, tým zdravší.“ Iba vďaka Bohu
a jeho Matke. Jeho brat sa tiež oženil a má
dve veľké zdravé deti. A jeho otec mu dnes
vravieva: „Syn môj, na náš dom sa nanovo
usmialo slnko.“ n
dokončenie z minulého čísla
podľa rozprávania Gorana Čurikoviča
spracovala D. Kolesárová
snímka: www.medjugorjemiracles.com

Svätý Andrej Krétsky
Svätý Andrej Krétsky kládol veľký dôraz
na evanjelizáciu svojich veriacich a charitatívne diela. Hojnou mierou prispel k obrane
svätých obrazov, k obrane ikon v období
ikonoklazmu. Zomrel v roku 740. Zanechal
mnoho literárnych diel, predovšetkým
homílie a liturgické hymny.
Medzi najznámejšie patrí Veľký kánon,
ktorý sa skladá z 250 slôh a spieva sa počas
Veľkého pôstu. Andrej bol veľkým ctiteľom
Bohorodičky. To sa odzrkadlilo aj v jeho
homíliách. Jeho diela boli aj knižne vydané.
V úryvku homílie na sviatok Zvestovania
Panne Márii môžeme odhaliť nielen veľkého
ctiteľa Bohorodičky, ale aj muža viery, znalosti Božieho slova a plného Svätého Ducha.
„Naozaj si požehnaná ty, ktorú Ezechiel
nazval ,Východ a brána zatvorená, cez ktorú
má prejsť jedine Boh a ktorá má byť znova
zatvorená’ (Ez 46, 2). Naozaj si požehnaná

ty jediná, ktorú muž túžob Daniel videl
ako ,veľký vrch’ (Dan 2, 35) a podivuhodný
Habakuk ako zatienený vrch (Hab 3, 3),
,Boží vrch, vrch plodný, vrch hojný, vrch,
na ktorom sa Bohu zapáčilo prebývať’ (Ž
68, 16 n) spieval prorocky tvoj predok a kráľ
Dávid. Požehnaná si medzi ženami, ty, ktorú
Zachariáš, najbystrejší v Božích veciach,
videl ako ,zlatý svietnik’ svietiaci ,siedmimi
lampami’ (Zach 4, 2), osvietený siedmimi
darmi Božieho Ducha. Naozaj si požehnaná,
duchovný raj životodarného dreva spásy.
Ty máš v sebe samotného záhradníka,
rozsievača edenu Krista, ktorý je kontemplovaný v tebe, ktorý vychádza s nevýslovnou
mocou v tvare rieky z tvojho plodného lona
a zavlažuje štyrmi tokmi oblasti zeme prostredníctvom evanjelia (Gn 2, 10).“
Jozef Gača
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Čo to o tebe počúvam?

S

edia na terase a pijú kávu.
Otec ako zvyčajne číta noviny. Mama sa zadíva do jej
tváre. Akoby chcela prečítať, čo
prežíva.
„Vieš, aké to bolo, keď som sa
dozvedela, že sa máš narodiť?“
rozhovorila sa mama. „Záver
lekárskej správy bol − potrat.
Život matky je v smrteľnom
ohrození. No ja som sa rozhodla
pre život. Zverila som ťa pod
ochranu Bohorodičky. Meno
Mária máš po nej.“ Zbadala, ako
sa mení mamina tvár. Nanovo
prežívala bolesť. Mlčia Mama
je krásna, aj keď poznačená
vráskami. Je to jej mama.
Mária chodieva domov len
zriedka. Tento víkend prišla
na mamino naliehanie. Rodičia
chcú osláviť jej narodeniny.
Veď majú len ju. Možno niečo
tušia. Veď ľudia toho veľa
nahovoria. Možno sa donieslo
niečo aj do ich uší. V nedeľnej
lavici k nej prenikli slová: „Čo to
o tebe počúvam,... vydaj počet!“
Prehovoril hlas v jej vnútri.
A do toho zaznejú slová kňaza:
„Aké skutky konáme v tomto
svete? Príde deň, keď Ježiš
zaklope na naše dvere a povie:
,Vydaj počet, vyúčtuj!’“

Viac nepotrebovala počuť.
Pred očami sa jej premietol
príbeh, ktorý nepísal Boh.
Nikdy nemala dosť síl nazrieť
do svojho vnútra. Cítila sa
zneužitá a sklamaná. Existujú
skutočné priateľstvá? Nadýchla
sa. Je dobrá iba vtedy, ak plní
priania toho druhého. Ondrej
si ju zatvára do väzenia svojej
zmyselnosti. Dnes stojí na rázcestí a rozhoduje sa. Vyjde
z väzenia hriechu alebo v ňom
ostane? Po tvári jej stekajú
slzy. Sama to dovolila. Zabudla
na mamine rady.
Na jednom večierku sa
zoznámila so starším mužom.
Na prvý pohľad sympatický
Ondrej stále omieľal, aký je
nešťastný a že si nerozumie
s manželkou. Doma má vraj
peklo. Flirt prerástol do hriešneho vzťahu. Slepo sa zamilovala. Ozývali sa výčitky svedomia.
Veď tak sa žiť nedá! Chce sa
vydať a mať rodinu. Často sa
s ním chcela rozísť, ale hriech
zmyselnosti ju pevne zvieral.
Keď sa vrátili z chrámu, necítila sa v svojej koži. Po skromných oslavách narodenín, keď
odišli kamarátky, sa pri nej
pristavila mama.

„Marienka, čo sa s tebou
deje?“
Už nemohla žiť s bremenom,
ktoré ju ničilo. S pocitom viny
sa priznala.
„Chodím so ženatým mužom.
Trvá to už takmer dva roky.
Nemôžem sa z toho vymotať.
Som z toho nešťastná,“ vzlyká.
„Prosím, odpusťte mi!“
„Marienka, ale ty si stále
v našom srdci, my ťa máme
radi. Vieme o tom a modlime sa
za teba každý večer. Ruženec,“
pridal sa otec.
Rozprávali sa až do neskorého
večera. Rodičom sľúbila, že sa

pokúsi ukončiť tento zraňujúci
vzťah. Celú noc preplakala, lebo
nevedela, ako to urobí.
V pondelok ju v práci vyrušil
mobil. Pozrela sa na displej.
Jeho číslo. Zneistela. Zasa ju potrebuje ako hračku na hriešnu
zábavu? Rozhodne stisla
tlačidlo.
„Ahoj, ako sa máš?“
„Dobre, v pohode.“
Dlhé mlčanie.
„Stalo sa niečo? Prečo mlčíš?“
Chcela mu povedať, že je
koniec. V hlave jej vírili rôzne
myšlienky. Uvedomila si, že má
rada sebca, ktorý ju ničí. Dokáže povedať hriechu nie a Bohu
áno?
„Ondrej, stalo sa niečo veľmi
vážne. Včera sa mi otvorili oči.
Bola som naozaj slepá. Nechcela som vidieť, že som v tvojich
rukách len vecou na hriešne
rozptýlenie. Uvedomila som si,
kto som a akú mám hodnotu.
Viac mi nevolaj.“
Nečakal to. Rozčúlil sa a keď
nič nepomáhalo, ukončil hovor.
Hneď po práci zašla do chrámu. Pred spovednicou nebolo
veľa ľudí. Po spovedi sa cítila
ľahká a slobodná. Chcela by
lietať ako vták. Boh, od ktorého
utekala po nesprávnych chodníkoch, jej rozumie. n
Ján Karas
ilustračná snímka: sxc.hu

Kvetina
Príjemná debata spoločenstva mladých s univerzitným kaplánom
je v plnom prúde. Preberá sa všetko možné, čo trápi i teší študentské duše. Ako inak, skončilo sa to už tradične pri vzťahoch.
Tí zadaní sa chvália svojimi láskami, tí ostatní zatiaľ len zasnívane
počúvajú. Kaplán sa spokojne usmieva, keď sa tu ozve mládenec
držiaci za ruku svoje dievča: „A čo vy, pán kaplán, akú ste mali
predstavu o svojej žene?“ Všetky zraky sa uprú na kňaza. Jeho
odpoveď je jednoduchá a úprimná. „Vždy som túžil, aby bola
moja manželka kvetinárka. Predstavoval som si ju ako nádhernú
kvetinu obklopenú ďalšími kvetinami. No Pán Boh to vymyslel
múdro: dal mi ženu, ktorá je najkrajšou kvetinou spomedzi všetkých. Pannu Máriu.“
Mária Dudová-Bašistová
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Priateľ Ženícha
V katechéze na Veľký týždeň sme hovorili, že je to obdobie čakania Ženícha –
Krista podľa slov tropára: „Už je polnoc,
Ženích prichádza“. V týchto dňoch slávime sviatok Narodenia Jána Krstiteľa,
ktorému Písmo dáva titul priateľ Ženícha.

S

viatok narodenia Jána Krstiteľa pripadá na deň, keď
naši predkovia, starí Slovania, oslavovali božstvo
nazývané Kupalo. Uctievali si viacerých bohov a podľa
dôležitosti bol Kupalo v poradí tretím, podľa niektorých
piatym bohom, a to bohom úrody. Nie je celkom známe,
od čoho pochádza tento názov. Podľa niektorých súvisí so
slovom kúpať sa, keďže v ten deň množstvo ľudí išlo k rieke
so spevom okúpať sa a očistiť, po čom nasledovala ďalšia bujará zábava sústredená okolo ohňa. Tento pohanský sviatok
bol medzi Slovanmi tak silno zakorenený a obľúbený, že sa
ho nedokázali vzdať ani po tom, čo sa stali kresťanmi. Ľudia
jednoducho milujú zábavu a hry.
V starom Grécku i Ríme hry, či už šport, zápasy, alebo
divadlo, boli masovo navštevované aj zo strany kresťanov.
Hoci boli cirkevní otcovia vynikajúci kazatelia, nedokázali úplne odradiť veriacich od ich návštevnosti. Na to isté
narazili aj kresťanskí misionári u Slovanov. K viere ich síce
priviedli a pokrstili, ale proti silne zakoreneným pohanským zvykom boli bezmocní. Pokrstení Slovania dokonca
spojili kresťanský a pohanský sviatok do jedného názvu
a volali ho sviatok Jána Kupalu. Ešte v r. 1679 o tom podáva
svedectvo Gizel vo svojej Synopse: „Pamiatka boha, či skôr
démona Kupalu sa uchováva dodnes v niektorých ruských
krajoch. Zvlášť v predvečer sviatku narodenia Jána Krstiteľa
sa schádzajú mládenci, muži, dievčatá i ženy, pletú si vence
z bylín, dávajú si ich na hlavu a opasujú sa nimi. Pri týchto
démonických hrách kladú vatru, neslušne chodia okolo
nej držiac sa za ruky, skáču, spievajú piesne často opakujúc
meno Kupalu a preskakujú oheň. Takto prinášajú Kupalovi
v žertvu samých seba.“
Možno si naši predkovia spojili kresťanský a pohanský
sviatok dokopy preto, že oheň a voda sú prítomné aj v živote
Jána Krstiteľa. Veď sám Gabriel oznámil Zachariášovi jeho
narodenie so slovami, že pôjde pred Pánom s Eliášovým
duchom a mocou. A Eliáš je predsa prorokom ohňa. Horí
plamennou horlivosťou za čistú vieru v Izraeli a svojou
modlitbou dosiahne, že z neba padá oheň a stravuje žertvu,
čo prináša. Má do činenia aj s vodou. Znova na jeho modlitbu prestáva pršať, je doba sucha. Ohňom horlivosti horí aj
Ján a vody Jordánu mu slúžia ako prostriedok, ktorým očisťuje tých, čo vyznávajú hriechy a túžia po zmene. O takýto
oheň horlivosti za Pána sa usilujme. Kresťan, ktorý nehorí,
tlie. Tam, kde to tlie, je iba hustý štipľavý dym a smrad. Sme
pozvaní byť svetlom a nie dymom. Len tak si vyslúžime titul
priateľ Ženícha. n
Marko Durlák

Dedičstvo
Sú známe prípady, keď človek, ktorý žil vo
veľkej chudobe a núdzi, zdedil obrovský majetok, o ktorom ani nevedel, že ho má. Jeho
život sa okamžite zmenil od základov.

V

Biblii nájdeme veľa odkazov na dedičstvo. Je to vlastne rodinný majetok, ktorý prechádza na synov zosnulého. V dejinách Izraela neexistoval písaný závet. Podľa zvyku a práva
dostával najstarší syn dve tretiny majetku a ostatní súrodenci sa
museli podeliť so zvyšnou tretinou.
Pre izraelský národ bola dedičstvom zasľúbená zem. Krajina,
ktorá podľa slov Biblie „oplýva medom a mliekom“. A skutočne
je to zem, ktorá je taká úrodná, že dáva úrodu trikrát do roka.
Je to požehnaná zem, kde Izrael zakúša Božiu blízkosť a úžasné
požehnanie aj napriek tomu, že je obklopený národmi, ktoré sa ho
neustále snažia zničiť.
Mnohí z nás prežívame život v istom „ochudobnení“, pretože
nevieme, aké je naše dedičstvo, čo sme dostali. Božím dedičstvom
pre nás je plnosť jeho požehnania. Plnosť radosti, pokoja, prijatia,
zaopatrenia, Božej blízkosti a jeho kráľovstva. Božie dedičstvo nie
je trápenie, strach, nepokoj, úzkosť, bieda, tma, choroba...
„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý
nás v Kristovi požehnal (už to urobil, nie ešte len to urobí) všetkým
nebeským duchovným požehnaním.“ (Ef 1, 3n)
Dedičstvo vždy patrilo synovi. A Boh je úžasný, pretože ak prijmeme Ježiša za jediného Mesiáša, stávame sa Božími deťmi. V Liste Galaťanom to Pavol jasne píše: „Pretože ste synmi, poslal Boh
do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: ,Abba, Otče!’ A tak už
nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.“ (Gal
4, 6 – 8)
Možno celý život ani len netušíš, čo ti patrí, na čo máš ako Boží
syn nárok. Preto je dôležité, aby si to spoznal a získal. A Biblia
ti jasne ukáže, čo ti patrí. Ak to nevieš – trápiš sa. Ak to spoznáš
– namáhaš sa, aby si to mal. Izrael je obklopený púšťou z každej
strany, ale námaha Izraelitov na dedičstve spôsobila, že je to oáza
uprostred púšte, plná kvetov a života.
Ak zistíš, že ti patrí nejaká pôda, tak ideš na kataster, ideš si
obzrieť pozemok a namáhaš sa, aby si ho mal na liste vlastníctva.
A buď doňho investuješ a staviaš dom, alebo ho môžeš speňažiť.
Ale prináša to zmenu do života.
Preto objav v Biblii to, čo ti patrí. Tým, že vyhlasuješ to, o čom
Biblia hovorí, že už to máš a patrí ti to, získavaš Božie dedičstvo
a prináša to do tvojho života nové veci.
Texty na čítanie: 1. a 2. kapitola Listu Efezanom a List Galaťanom. n
Damián Saraka
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PONDELOK 25. jún
Prepodobná mučenica Febrónia
Čítania: Rim 12, 4 – 5.15 – 21, zač. 109; Mt
12, 9 – 13, zač. 45

Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! (Rim 12, 15)

A o koľko viac je človek ako ovca! (Mt 12,12)

Boli traja muži. Jeden si svoj život zakladal
na telesnej schránke, aby dobre vyzeral
a páčil sa iným. Druhý muž svoj život
postavil na sláve, aby každý o ňom vedel
a oslavoval ho. Tretí z nich postavil svoj
život na evanjeliu. Radoval sa s radujúcimi
a plakal s plačúcimi. Jeho srdce bolo naplnené láskou. Časom všetci traja zomreli.
Prvý muž, ktorý si zakladal svoj život
na tele, zistil, že telo nemá. A tak prežíval
peklo. Ten, čo si zakladal svoj život na sláve, zistil, že vo večnosti všetci oslavujú
Boha, a tak aj on prežíval peklo. Tretí, ktorý
žil Božie slovo a mal lásku, sa zrazu ocitol
obklopený dokonalou láskou a všetkými,
ktorí prežívali radosť. On prežíval nebo.
Na kom alebo na čom staviam svoj život ja?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 26. jún
Prepodobný Dávid zo Solúna
Čítania: Rim 14, 9 – 18, zač. 114; Mt 12, 14 –
16. 22 – 30, zač. 46

Veď všetci budeme stáť pred Božou
súdnou stolicou. (Rim 14, 10b)
Ježiš na jednom mieste v evanjeliu hovorí:
„Akou mierou budete merať vy, takou sa
nameria aj vám.“ Mnohí túžime po tom, aby
Boh súdil našich bratov a sestry spravodlivo,
ale potom bude súdiť spravodlivo aj nás.
A keď zvolávame na svojich bratov a sestry
Božie milosrdenstvo, tak si môžeme byť istí,
že aj my budeme súdení podľa Božieho milosrdenstva. Uvedomme si, že všetci budeme
stáť pred Božou súdnou stolicou.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 27. jún
Prepodobný Samson Pohostinný
Čítania: Rim 15, 7 – 16, zač. 117; Mt 12, 38 –
45, zač. 48

Preto prijímajte jeden druhého, ako aj
Kristus prijal vás, na Božiu slávu. (Rim
15, 7)

Vo filme František a Klára je scéna, keď
sa František vracia zo Svätej zeme domov
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k svojim bratom. Keď zabúcha na dvere
kláštora, otvorí mu brat, ktorý ho nepozná,
a zabuchne pred ním dvere hovoriac spolubratom, že je to vandrák. František búcha
znova, no tentoraz otvára dvere brat, ktorý
ho pozná. Nastáva veľká radosť z návratu
priateľa i duchovného vodcu. Koľkých odmietam a neprijímam, lebo ich nepoznám?!
Zaujímavé je, že Boh ma dobre pozná a vie,
aký som, čo je v mojom srdci, a predsa ma
neodmieta, ale prijíma.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP:112)

ŠTVRTOK 28. jún
Prenesenie ostatkov nezištníkov Kýra
a Jána
Čítania: Rim 15, 17 – 29, zač. 118; Mt 12, 46
– 13, 3a, zač. 49

Tak som všetko dookola od Jeruzalema
až po Ilýriu naplnil Kristovým evanjeliom. (Rim 15, 19b)
Poznám muža, ktorý je šéfom stolárskej
dielne. Kedysi ho istý muž požiadal, aby
pozmenil nejaké údaje na faktúre. On
odmietol so slovami, že to je proti jeho
viere a presvedčeniu. Zákazník nechápavo
krútil hlavou. No ten muž naplnil svoju
dielňu a hlavne srdcia svojich zamestnancov Kristovým evanjeliom. Prečo? Kresťan šíri evanjelium nielen slovami, ale aj
svojimi názormi, gestami, postojmi, celým
životom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 29. jún
Apoštoli Peter a Pavol
Čítania: 2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193; Mt 16,
13 – 19, zač. 67

A tak sa budem chváliť radšej svojimi
slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. (2 Kor 12, 9b)
Ako kňaz mám skúsenosť, že keď vydávam svedectvo vlastného života, tak to
má väčšiu moc a účinok než rozprávanie
o svedectve niekoho iného. Peter a Pavol
mali skúsenosť s Bohom. Jeden zaprel,
druhý proti Bohu bojoval, obidvaja zažili
moc odpustenia, zažili prijatie a lásku
zo strany Boha. O tom svedčili pred inými.
Každý z nás môže zažiť túto skúsenosť
vo svojom živote. Boh ťa prijíma takého,
aký si. S chybami, hriechmi a slabosťami.
Neodmieta ťa, lebo ťa miluje. Aj ty môžeš
byť jeho apoštolom. Hovor, aké veľké veci ti
urobil Pán.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá.
Menl. časti svätým. Myrovanie. Prikázaný
sviatok. Voľnica. (HS: 391; PZ: 371; HP: 393)

SOBOTA 30. jún
Zbor dvanástich apoštolov
Čítania: Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9, 9 –
13, zač 30 (rad.); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mk
3, 13 – 19, zač. 12 (zboru)

Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú
Božími synmi. (Rim 8, 14)
V staršom slovenskom filme s názvom
Kapitán Dabač je scéna, keď sa v noci
počas hustého lejaku kapitán Dabač
prezliekol za nemeckého vojaka, pozmenil
značky na ceste a nemecký vojenský konvoj
nasmeroval na vedľajšiu cestu, ktorá viedla
do priepasti. Celý konvoj bol zničený. To
sa deje, keď človek uverí démonovi. Zíde
z cesty a ženie sa do priepasti, do smrti.
Boh ťa dnes pozýva, aby si sa nechal viesť
ním. Nie je to vždy ľahká cesta, ale je istá
a priama, a vedie do Božieho kráľovstva –
večného šťastia.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár Petrovi a Pavlovi a apoštolom, kondák Petrovi a Pavlovi, Sláva,
kondák apoštolom, I teraz, podľa predpisu. Ostatné apoštolom. (HS: 391, 392; PZ:
371, 373; HP: 393, 395)

NEDEĽA 1. júl
5. nedeľa po Päťdesiatnici. Nezištníci
a divotvorcovia Kozma a Damián
Čítania: Rim 10, 1 – 10, zač. 103; Mt 8, 28 –
9, 1, zač. 28

chorá žena. A tak som na druhý mesiac
búchal na ten dom znova. Až na desiaty
mesiac ma vpustila dnu so slovami: „Vám,
otče, musí veľmi záležať na mojej duši.“
Odpovedal som jej: „Oveľa viac záleží
na vás Ježišovi, preto mi dáva silu každý
mesiac búchať na dvere vášho srdca.“ Táto
žena odovzdala svoj život Bohu, vyznala
svoje hriechy a asi o tri mesiace zomrela.
Pane, nech moje srdce čerpá z tvojho srdca.
Liturgia: Hlas 4. Evanjelium na utierni
piate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z hlasu. (HS: 147; PZ:
100; HP: 101)

PONDELOK 2. júl
Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky
v Blachernách
Čítania: Rim 16, 17 – 24, zač. 121; Mt 13, 10 –
23, zač. 51 (rad.); Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk
10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke)

O vašej poslušnosti už vedia všetci. (Rim

16, 19)

Pre neposlušnosť bol satan zhodený z neba.
Pre neposlušnosť Adam a Eva opustili raj.
Pre neposlušnosť prišla na svet potopa.
Pre neposlušnosť zažíva človek vo svojom
živote choroby, trápenia a smrť. Ale vďaka
jedinému poslušnému, Ježišovi Kristovi,
prichádza na svet uzdravenie a vzkriesenie.
Poslušnosť ide ruka v ruke s pokorou. Je
to cesta, ktorá vedie do Otcovho domu,
na miesto, ktoré ti patrí od počiatku.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Uloženia rúcha.
(HS: 393; PZ: 374; HP: 397)

Bratia, z celého srdca túžim a Boha
za nich prosím, aby boli spasení. (Rim

UTOROK 3. júl

Kto z celého srdca túži po tom, aby boli
všetci spasení? Ten, kto miluje, ten, kto má
srdce naplnené súcitom. V prvom rade je
to náš nebeský Otec. Ježiš povie: „Ja a Otec
sme jedno“ (Jn 10, 30) a na inom mieste,
že Syn robí len to, čo vidí robiť Otca. Ježiš
plače pri Lazarovom hrobe, je mu ľúto
zástupu, ktorý je opustený a hladný, je mu
ľúto vdovy, ktorá ide pochovať jediného
syna. Ježiš je pri stretnutí s človekom vždy
naplnený súcitom. Bez súcitu nerobí nič.
Každý kňaz, každý kresťan má pristupovať
ku každému človeku so srdcom, ktoré je naplnené súcitom, túžbou po tom, aby všetci
boli spasení. Keď som bol novokňaz, tak
som každý prvý piatok v mesiaci navštívil
chorých vo svojej farnosti. V jednom dome
ma neprijali. Vedel som, že je tam stará,

Čítania: 1 Kor 1, 1 – 9, zač. 122; Mt 13, 24 –
30, zač. 52

10, 1)
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Mučeník Hyacint

Verný je Boh. (1 Kor 1, 9a)
Starý príbeh rozpráva o tom, ako sa istý
mních zaľúbil do dcéry pohanského kňaza.
Požiadal ju o ruku. Pohanský kňaz vravel,
že mu ju dá len vtedy, ak sa zriekne svojho
Boha. Zaslepený mních sa zriekol svojho
Boha. Na druhý deň pohanský kňaz vraví
mužovi: „Nemôžem ti dať svoju dcéru, lebo
hoci ty si sa zriekol svojho Boha, on sa
nezriekol teba.“ Boh sa ťa nikdy nezriekne, lebo je verný. Dobrý Bože, nauč ma
vernosti vo vzťahu k tebe a k mojim bratom
a sestrám.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 4. júl
Arcibiskup Andrej Jeruzalemčan
Čítania: 1 Kor 2, 9 – 3, 8, zač. 127; Mt 13,
31 – 36a, zač. 53

Ale my sme nedostali ducha sveta, ale
Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli,
čo nám Boh daroval. (1 Kor 2, 12)
Nedávno dávali v televíznych novinách
správu o tom, ako istý zberateľ kúpil
v jednej garáži od narkomana obraz za 5
dolárov. Keď prišiel domov, zistil, že obraz
má hodnotu 2 milióny dolárov. Povedal si:
„Bol to dobrý obchod.“ Boh nám dáva svojho Ducha, aby sme sa nenechali oklamať
zlým, ale aby sme poznali, akú máme skutočnú hodnotu a aké hodnotné dary nám
dáva Boh. Za čo človek vymení svoju dušu?
Aj keby celý svet získal, nič to neosoží.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 5. júl
Apoštolom rovní Cyril a Metod
Čítania: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Mt 13,
36b – 43, zač. 54 (sv.); Rim 10,11 – 11,2a, zač.
104; Mt 11, 16 – 20, zač. 41 (rad.)

Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.
(Rim10, 11b)

Poznám mnoho ľudí, ktorí sa súdia kvôli
majetku. Vynaložia mnoho úsilia, času
i peňazí na to, aby získali či ochránili to,
čo im patrí. Čo sa týka viery, tam už mnohí
nebojujú, aby si vieru zachovali. Mnohí
sa jej ľahkovážne zriekajú. Odídu z domu
do škôl či do zahraničia za prácou a viera
ako kabát ostane doma zavesená na klinci. Sv. Cyril a Metod opustili svoj domov
a priniesli práve to jediné užitočné a potrebné na život – vieru. Ňou nasýtili hladný
slovanský ľud, preto si ju chráňme. Lebo
nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá.
Menlivé časti svätým. Odporúčaný sviatok.
Myrovanie. (HS: 395; PZ: 376; HP: 398)

PIATOK 6. júl
Prepodobný Sisoés Veľký
Čítania: 1 Kor 4, 5 – 8, zač. 130b; Mt 13, 44
– 54a, zač. 55

Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu
ukrytému v poli. Keď ho človek nájde,
skryje ho a od radosti z neho ide, predá
všetko, čo má, a pole kúpi. (Mt 13, 44)
Zvlášť pekne to vidno na živote sv. Františka z Assisi. Len čo spoznal Boha, zriekol sa

kvôli nemu všetkého. Mnoho ľudí sa práve
naopak zrieka Boha kvôli všetkému inému.
Pane, len o jedno prosím a žiadam − aby si
mi stačil ty.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 7. júl
Prepodobní Tomáš z Maley a Akakios
Čítania: Rim 9, 1 – 5, zač. 100; Mt 9, 18 –
26, zač. 32

Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov. (Rim 9, 3a)
Mojžiš hovorí Bohu: „A teraz alebo im odpusť ich previnenie, alebo ak nie, vytri ma
zo svojej knihy, ktorú si napísal!“ Pavol sa
modlí podobne. Radšej by bol sám zavrhnutý namiesto svojich bratov. To je láska,
ktorá nemyslí na seba. Tak ako nám to
ukázal Boh skrze svojho Syna Ježiša Krista.
Pane, nauč ma takto milovať aj za cenu
vlastného života.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 8. júl
6. nedeľa po Päťdesiatnici. Veľkomučeník Prokop
Čítania: Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 9, 1 – 8,
zač. 29

Žehnajte a nepreklínajte! (Rim 12, 14b)
V marci tohto roka sa v našej farnosti
konalo evanjelizačné ekumenické modlitbové stretnutie. Jedným z hostí bol známy
slovenský kazateľ Alexander Barkoci, ktorý
má 6 detí. Jeho deti sú úspešné v škole
i v zamestnaní. Pýtal som sa ho, ako sa to
udialo, že sa tak všetkým jeho deťom darí.
Odpovedal: „Za tým je veľa požehnania.
Každý deň im žehnám a to im pomáha.“
Mnohokrát si neuvedomujeme, že naše
slová majú veľkú moc. Buď nimi ničíš,
alebo staviaš, usmrcuješ, alebo dávaš život,
uzdravuješ, alebo zraňuješ. Ježiš nás vždy
pozýva k tomu, čo sám robí. Keď povie
cez sv. Pavla: „Žehnajte“, tak sám žehná
každého z nás. Žehnaj svojho manžela,
manželku, svoje deti, rodičov, svojho kňaza, susedov, spolužiakov, kolegov v práci
a uvidíš, aké veľké veci urobí Pán v tvojom
živote a v živote tvojich blízkych.
Liturgia: Hlas 5. Evanjelium na utierni
šieste. Predobr. antifóny a blaženstvá. Menl.
časti z hlasu. (HS: 148; PZ: 101; HP: 102)
Ján Pavlík

24 | ikona

slovo 13 | 2012

Ukrižovanie
Hradby Jeruzalema – scéna ukrižovania je situovaná tak, že v pozadí za krížom sa čnejú mestské hradby Jeruzalema.
Aj tento symbolický prvok, ktorý nechýba
v ikonografii ukrižovania, sa opiera
o Sväté písmo, kde sv. apoštol Pavol píše:
„Máme oltár, z ktorého nemajú právo
jesť tí, čo slúžia stánku. Veď telá zvierat,

ktorých krv veľkňaz vnáša do svätyne
za hriech, sa spaľujú mimo tábora. Preto
aj Ježiš, aby posvätil ľud svojou krvou, trpel za bránou. Vyjdime teda k nemu von
z tábora a znášajme jeho pohanenie. Lebo
tu nemáme trvalé miesto, ale hľadáme
budúce“ (Ef 13, 10 – 14). Sv. Ján Zlatoústy
v homílii sviatku si kladie otázku: „Prečo
trpel za mestom, na pahorku, a nie v nejakej krytej budove? Z prostého dôvodu.
Aby očistil zamorené ovzdušie, a preto
na vyvýšenom mieste, pod nebom,
aby sa ono očistilo skrze obetu na kríži
vyvýšeného Baránka. Týmto sa očistilo
nebo a obnovila zem. Krv, ktorá vytiekla
z Kristovho boku, zmyla akúkoľvek špinu
a nečistotu. Prečo sa takáto veľká obeta
neuskutočnila vo svätyni Židov? Ani
toto sa nestalo náhodou či bez príčiny.
Ale aby si ho Židia neprivlastnili, že len
za nich bola prinesená táto obeta. Preto
sa táto Kristova obeta na kríži uskutočni-

la za hradbami, aby sme videli, že Kristus
priniesol obetu za celý svet, a tak vykúpil
celé ľudstvo.“ Táto historická skutočnosť
má aj hlboký duchovný zmysel, ako o tom
píše Evdokimov, „Kristus trpel za hradbami mesta a jeho verní ho sprevádzali“,
pretože tu nemáme trvalé miesto (porov.
Heb 13, 14).
A hoci sa na kupolách našich
chrámov čnie
víťazný kríž,
predsa nemôžeme
zabudnúť na kríž
utrpenia a potupy.
Kristus vytrpel
nedôstojnú smrť,
prostredníctvom
ktorej spoznal jej
hrôzu, ale prijal ju
dobrovoľne a z lásky
k nám, darujúc nám
tým večný život. Sv.
Cyril Jeruzalemský
v 13. katechéze
ku katechumenom
sa aj k nám obracia
týmito slovami:
„Nehanbime sa teda
vyznať Ukrižovaného na kríži! Smelo
zobrazujme rukou
znak kríža na čele
i na všetkom: keď
požívame chlieb,
keď odchádzame i prichádzame, keď
usíname i vstávame, na cestách i pri
odpočinku! On je veľkým ochrancom
s ohľadom na úbohých, prinesený ako
dar, je Božou láskou, znakom veriacich,
strachom pre démonov. Lebo na ňom ich
odzbrojil a triumfoval nad nimi (porov.
Kol 2, 15). Lebo keď sa dívajú na kríž,
pamätajú na Ukrižovaného na kríži. Boja
sa toho, ktorý rozmliaždil hlavu hada
(porov. Ž 73, 13)“.
Dívajúc sa na ikonu ukrižovaného
Krista môžeme spoločne s významným
gréckym liturgistom Nikolaosom Kabasilasom (14. stor.) povedať, že v Kristovi
bolo obnovené ľudské srdce, nevyčerpateľná pokladnica schopná pojať samotného Boha... Oči boli stvorené pre svetlo,
uši pre zvuk, všetko kvôli svojmu cieľu,
ale duša pre to, aby nasledovala Krista. n
Milan Gábor
snímka: lib.pstgu.ru

Sloboda

VELIKAJA I SVJATAJA RUS

Z

túžby po slobode vznikli všetky veľké
historické pohyby a revolúcie. Aj Ježišova blahozvesť bola každej ľudskej
generácii nová a sympatická ohlasovaním
slobody a všeľudského bratstva. Určite to
znelo príťažlivo najmä pre jeho súčasníkov, medzi ktorými boli mnohí otrokmi.
Sloboda sa v ľudských dejinách vnímala
ako jeden zo základných predpokladov
ľudského šťastia. Ako však voda, nositeľka
života, potrebuje koryto, ináč sa z nej stane
smrtiaci živel, tak ani sloboda nie je bezbrehým pojmom. Stará zásada hovorí, že práva
každého človeka sa končia tam, kde sa
začínajú práva druhého. Ak by sme tieto
slová mali aplikovať na našu tému a do situácie súčasného človeka, mohli by sme
povedať, že moja sloboda sa končí tam, kde
začína obmedzovať slobodu iného človeka.
To sú brehy slobody. V dnešnej spoločnosti
je však sloboda chápaná a vnímaná veľmi
široko. Môže sa fakticky všetko. Brehy sú
skoro neobmedzené, padli všetky tradičné
hradby. Nečudo, že pre dnešného človeka sa
stáva problémom, keď vidí, že Cirkev stále
trvá na tom úzkom koridore slobody danom Desiatimi Božími prikázaniami. Tým
viac, že to robí aj naďalej takým istým tvrdohlavým spôsobom, ako to robí už dvetisíc
rokov. Necítite to tak aj vy? Skôr však, než
pristúpime k definitívnym súdom, skúsme
odpovedať na niektoré dôležité otázky.
Proces „oslobodzovania“ človeka od prikázaní a Cirkvi, ktorý trvá už niekoľko storočí,
mal za cieľ urobiť ho šťastnejším. Je však
dnešný človek v takom širokom prežívaní
slobody šťastnejší, ako bol pred niekoľkými
desaťročiami, keď žil dôsledne podľa prikázaní? Nestal sa paradoxne otrokom toho,
čo nazýva slobodou? Je mu dnes lepšie ako
vtedy, keď sa zúčastňoval na bohoslužbách,
keď sa snažil vnímať kresťanské rozmery
svojho života? Sú šťastnejšie naše deti, keď
nevedia pravdu o Bohu a my rodičia ich vychovávame k liberálnemu životnému štýlu
alebo možno nijak? Čudujeme sa, že stále
viac mladých ľudí prepadáva alkoholu
a drogám? Je potom namieste otázka, či má
takto široko prežívaná sloboda, ktorá nerobí človeka šťastnejším, zmysel. Žalmista
hovorí Bohu: „Tvoj zákon je cestou mojím
nohám a svetlom mojich ciest.“ Nikdy to
nebude ináč. Koridor Desatora je totiž
nielen koridorom ľudskej slobody, ale aj
ľudského šťastia. Kde niet cesty, tam človek
blúdi.
František Čitbaj
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28. 7. – 10. 8. 2012
Moskva – Trojicko-sergijevská lavra – Suzdaľ
– Petrohrad – Solovecké ostrovy (Gulag)
14-dňový úžasný zájazd po veľkej Rusi! Neopakovateľné zážitky,
uchvacujúce pamiatky, pravoslávne chrámy, nádherná príroda v kontraste s drsnými podmienkami najznámejšieho stalinského gulagu...
CENA od 1445 eur + letenka
KONTAKT: CORVINUS TRAVEL, s.r.o.
Tel. 0907 893 319; 0918 308 556; 044/3811147
info@corvinustravel.sk http://www.corvinustravel.sk/
koinonia sv. jána krstiteľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
28.06. Humenné-mesto,
gréckokatolícky chrám (18.00 h)
Koinonia – Deň spoločenstva
29.07. Ľutina, bazilika minor (09.30 h)
26.08. Prešov, PKO (09.30 h)
Kurz Pavol
02. – 12.08. Prešov
Domy modlitby
Prešov – každý štvrtok o 17.00 v kaviarni
Smajlík, Hurbanistov 2
Vranov − každý štvrtok o 18.00 v Katolíckom dome kultúry v kláštore pavlínov
Humenné – každý štvrtok o 17.00
v Reštaurácii pod Baštou, Staničná 3
Sabinov – každý štvrtok o 16.00 v krajčírskom salóne Halleluja, Prešovská 2
Vranov-Čemerné – každý štvrtok v mesiaci o 19.00 v gr. kat. farskom úrade
Michalovce – každý pondelok o 18.15
v gr. kat. chráme
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinonia-presov.sk,
koinonia.presov@orangemail.sk,
sek@koinonia-presov.sk

pinová, Kazimír; Marta Gorejová, Zdoba;
PhDr. Ján Kopina, Vranov nad Topľou;
Margita Padová, Klokočov
75 rokov: Katarína Baloghová, Košice;
Mária Billá, Šarišský Štiavnik; Helena
Juhásová, Zemplínske Hradište; Miroslav Kačur, Sačurov; Anna Kopčíková,
Košice; Helena Kurečková, Svidník; Žofia
Leškaničová, Sačurov; Helena Lešková, Vranov nad Topľou; Anton Marinčák, Košice; Helena Vašková, Kuzmice
80 rokov: Anna Dziaková, Bunkovce;
Anna Kapitanová, Sačurov; Júlia Krochtová, Kožuchov; Anna Pavlová, Levoča; Michal Romančák, Vysoká nad Uhom
85 rokov: Jozef Boroš, Ľubovec; Mária
Čeklejová, Moravany; Pavol Mikloš, Sečovce
90 rokov: Mária Farkašová, Jastrabie
Srdečne blahoželáme!

spolok
sv. cyrila a metoda

blahoželáme
25. júna si pripomenieme 40 rokov
od kňazskej vysviacky nášho duchovného
otca Vasila Kormaníka. Touto cestou mu
chceme poďakovať za všetku láskavosť
a srdečnosť, s akou nás vedie k Ježišovi
Kristovi a Božej Matke. Prajeme nášmu
duchovnému otcovi ďalšie požehnané
roky v živote a vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
veriaci z Ruských Peklian a Ľubovca

Naši jubilanti – júl
50 rokov: JUDr. Petronela Čergeťová,
Sobrance; Daniel Krenický, Ďačov; Oľga
Mrázová, Trhovište; Mária Tkáčová, Davidov
60 rokov: Angela Danilovičová, Vybuchanec; Anna Fečkovičová, Rudlov; Anna
Grittersová, Vranov nad Topľou; Anna
Gumanová, Prešov; Anna Hricová, Záhor;
Mária Chandogová, Rakovčík; Gabriel
Maheľ, Bánovce nad Ondavou; Anna Slobodová, Košice
70 rokov: Andrej Baran, Vranov nad Topľou; Júlia Brežinská, Čeľovce; Mária Džu-

12. júna oslávil duchovný otec Ľuboš
Repický 40 rokov
svojho života. Pri tejto príležitosti vám,
drahý otče, čo najsrdečnejšie blahoželáme a v modlitbe vyprosujeme hojnosť
Božích darov, silu Svätého Ducha, zdravie,
lásku a pokoj.
Do ďalších rokov vášho života z úprimného srdca želajú vaši bývalí veriaci zo Soboša a Matoviec.
Na mnohaja i blahaja lita!

oznamy
Púť do Lúrd
Gréckokatolícke spoločenstvo v Sečovskej Polianke pozýva na mariánsku púť
do Lúrd a Turína.
Termín: 1. – 9. august 2012
Program:
1. deň: tranzit do Talianska
2. deň: Turín, La Salette
3. – 6. deň: Lurdy
7. deň: Monako, Monte Carlo
8. deň: Viedeň
Cena: 230 eur (doprava, 3-krát ubytovanie + raňajky, obedy a večere v Lurdoch,
odborný sprievod)
Prihlášky: GKFÚ Sečovská Polianka, otec
Ľubomír Novák
Tel: 057 – 44 710 07, 0907 353 021
Pozvánka na duchovné cvičenia
formou večeradla pre laikov
Srdečne vás pozývame zastupovať
vašu farnosť na duchovných cvičeniach vedených formou večeradla
v byzantskom obrade.
Milovaní, máte jedinečnú možnosť
zúčastniť sa na duchovných cvičeniach ako apoštoli vo večeradle s Presvätou Bohorodičkou. Uskutočnia
sa 27. – 29. júla v Gréckokatolíckom
kňazskom seminári bl. biskupa Pavla
Petra Gojdiča na Sládkovičovej ul. 23
v Prešove.
Cieľom duchovných cvičení je cez
modlitbu ruženca a úctu k Presvätej
Bohorodičke prehĺbiť oslavu Pána
Ježiša prítomného v Najsvätejšej Eucharistii a vyprosovať si na príhovor
Presvätej Bohorodičky nové zoslanie
Svätého Ducha. Prihlásiť sa môžete
telefonicky na t. č. 0904 738 048, kde
získate bližšie informácie. Tešíme sa
na spoločné stretnutie s vami.
-jd
Nemecký Anem vo Vrútkach
Združenie kresťanských spoločenstiev

mládeže pozýva mladých vo veku od 15
rokov v termíne 4. – 12. augusta 2012
na jazykový pobyt Nemecký Anem vo
Vrútkach. Program pozostáva z vyučovania v nemčine v malých skupinkách
s mladými z Rakúska, Nemecka a Ukrajiny, workshopy, duchovný program,
prednášky, hry. Viac informácií, ako aj
on-line prihláška je k dispozícii na adresách www.nemeckyanem.net alebo
www.zksm.sk. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 8. júla 2012.
TK KBS
inzercia
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov,
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 /
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________
100% ČISTÝ SVIŠTÍ A JAZVEČÍ TUK
na vonkajšie i vnútorné použitie
www.liecivemasti.com
_________________________________
Hotel **SOREA ĽUBOVŇA Ľubovnianske Kúpele, pozýva seniorov na 7-dňové
pobyty so štátnou účelovou dotáciou
v krásnej prírode s najčistejším vzduchom,
prameňom minerálnej vody Ľubovnianka,
plnou penziou, bazénom, fytoterapiou,
svätou omšou, bohatou ponukou výletov.
Omnoho viac na www.sorea.sk.
Tel.: 052/43 217 51 – 54,
lubovna@sorea.sk
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie
striech, fasád aj interiérov; výmena odkvapových žľabov; zatepľovanie a izolácia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi
http://slovo.grkatpo.sk/
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Moja misia – magazín – misijní dobrovoľníci
pomáhajú Afričanom postihnutým AIDS
30.06. (sobota) 20.25 Karol: Pápež, ktorý
ostal človekom (2) ⓬ – silný a pravdivý
príbeh o Jánovi Pavlovi II., charizmatickom
pápežovi, ktorý obnovil život Cirkvi, svojou
láskou ku Kristovi hlboko zapôsobil na mládež na celom svete.
01.07. (nedeľa) 10.30 Svätá omša z Dómu
sv. Martina v Bratislave – priamy prenos
02.07. (pondelok) 08.45 Starý zákon: Tisíc
zvitkov papiera 19.00 Bioetika: Potrat dnes
(2) ⓬ 20.00 Závislosti: Posledný enter ⓬
– Viktor Štrba rozpráva o svojom úniku
zo siete závislosti od počítačových hier.
03.07. (utorok) 08.45 Starý zákon: Potrava
slova 10.00 Závislosti: Cenacolo, post scriptum ⓬ 19.00 Chiapas – nárek jedného
národa ⓬ – Katolícka cirkev okrem pastoračnej a sociálnej služby medzi pôvodným
obyvateľstvom podporuje aj rozvoj ich tradičnej kultúry a domorodých jazykov. Pre
Indiánov je najväčším dôkazom Božej lásky
Indián Juan Diego, ktorému sa pred 500
rokmi zjavila Panna Mária z Guadalupe.
04.07. (streda) 08.45 Rozprávanie mlynára
Jána: Spravodlivosť (1) – animovaný seriál
pre deti 19.00 Svätá zem: Na druhej strane
múru ⓬ – dokument o ťažkom živote kresťanov v Palestíne, v Betleheme oddelenom
vysokým múrom od Izraela

05.07. (štvrtok) 08.45 Rozprávanie mlynára
Jána: Spoločenstvo (2) 19.00 Peru – ľudia,
ktorí milujú život – Peru je krajinou mnohých prírodných, kultúrnych a historických
skvostov. Je to však i krajina spoločenských
problémov.
06.07. (piatok) 08.45 Rozprávanie mlynára
Jána: Statočnosť (3) 10.00 Závislosti: Hľadal
som slobodu ⓬ – svedectvo Nora, ktorý
za mrežami strávil asi 5 rokov pre dílerstvo,
bitky, krádeže a klamstvá. Mali jediný cieľ
– získať drogu.
07.07. (sobota) 17.00 Otváracia odpustová
svätá omša z levočskej púte (celebruje
Mons. František Dlugoš) 20.00 Gréckokatolícka svätá liturgia z levočskej púte 21.30
Na Levočskej hure. Mariánske vyznanie
a piesne skupiny Kandráčovcov a speváckeho Zboru sv. Cecílie z Košíc
08.07. (nedeľa) 10.00 Svätá omša z Mariánskej hory v Levoči (celebruje Mons.
Štefan Sečka, spišský diecézny biskup)
15.35 Sviatok svedectiev – záznam z modlitbovej vigílie 7. svetového stretnutia rodín
v Miláne 16.35 Čaviareň extra – záznam
z Dňa otvorených dverí TV Lux z Prešova
17.00 Dar lásky pre Ugandu – dokument
Katolíckej charity 17.20 Mechanici z ulice
– Bairam strávil detstvo na ulici. Za pomoci
rehoľných sestier sa naučil prežiť a dnes
pomáha deťom z ulice v projekte rozvoja
slumov Mukuru v Keni.

22.06. (piatok) 20.30 Osobný bankrot
23.06. (sobota) 10.00 „Boh za dverami
manželskej spálne“ – antikoncepcia (1.
časť) 20.30 Mesiac s pápežom Benediktom XVI.
24.06. (nedeľa) 11.00 Hronsečania hrajú
a spievajú 13.00 Ján Števček – literárny
vedec a prekladateľ 14.00 Búranie chrámov
– sv. Irenej 15.30 Identita ženy. Hosť: sr.
Alexandria Mišíková OSF 21.00 Vysoký vek
nie je prekážkou v šírení radostnej zvesti
25.06. (pondelok) 20.30 Mladí ľudia
potrebujú rozvíjať svoje dary a efektívne
využívať voľný čas
26.06. (utorok) 20.30 Život a dielo apoštola
sv. Pavla
27.06. (streda) 20.30 Rímskokatolícky farský úrad Šaštín-Stráže 22.00 Matka ustavičnej pomoci – mariánska duchovná tvorba
28.06. (štvrtok) 20.30 Slovensko v rokoch
neslobody 1938 – 1989
29.06. (piatok) 20.30 Právo na ochranu
dobrej povesti a dobrého mena. Hosť:
advokát Dušan Dobiš
30.06. (sobota) 10.00 Cirkevné osobnosti Slovenska – Juraj Kaščák 18.00
Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia
z Prešova 20.30 Kňazské osobnosti. Hosť:
ThDr. Gabriel Brendza
01.07. (nedeľa) 14.00 Magnifikat
08.07. (nedeľa) 13.00 14. ročník súťaže
o cenu Slovenského učeného tovarišstva

Guľometový kazateľ

V netradičnej filmovej úlohe sa prednedávnom predstavil Gerard Butler, ktorého poznáme skôr z veľkých hollywoodskych filmov. Teraz si pod taktovkou režiséra Marca Fostera
zahral hlavnú rolu v skutočnom príbehu kazateľa Sama Childersa, ktorého životné cesty
môžeme sledovať dodnes. Film poukazuje na kontroverziu vzťahu túžby po pomoci
druhým, viery a náboženského fanatizmu. Je prepletený životnou cestou Sama od jeho
rebelského spôsobu života cez jeho obrátenie, úprimnú túžbu po pomoci druhým
až po fanatickú náboženskú pomoc aj cez násilie. Na jednej strane poukazuje na veľkosť humanitárnej pomoci, no na druhej je diskutabilným obrazom spájania náboženstva a násilia. (Lukáš Petruš)

Sent by Ravens: Mean What You Say

„Popri ceste sa učíme, že život má zmysel, vnútri cítime to isté, mali by sme žiť pre vôľu
zmeniť sa...“ Takto znie refrén hlavnej piesne z nového albumu skupiny Sent by Ravens.
Po ich predchádzajúcom úspešnom albume prichádzajú po dvoch rokoch opäť s novinkou v podobe albumu Mean What You Say (Mysli to tak, ako to povieš), ktorý obsahuje
10 skladieb muzikálne typicky príznačných práve pre toto vynikajúce hudobné zoskupenie. Na tento album
boli už pred jeho vydaním kladené vysoké očakávania a musíme potvrdiť, že skutočne ich aj naplnil. Skladby
disponujú emočným nábojom, gradáciou a vynikajúcimi textami. (Lukáš Petruš)

jednotka

rtv:

hudba film kniha

Nicky& Sila Leeovci: Kniha o rodičovstve

V minulom roku vyšiel vo vydavateľstve Familiaris sprievodca výchovou detí od narodenia po tínedžerský vek. Manželia Leeovci sa po kladných ohlasoch na Manželské večery
rozhodli ponúknuť priestor, kde by rodičia mohli v bezpečnom prostredí riešiť výchovu
svojich detí. Tak vznikli ďalšie kurzy. Ich skúsenosti z vlastného života a života ďalších
rodičov a ich detí, s ktorými sa pri kurzoch stretnete, sú zhrnuté v knihe doplnenej
vtipnými ilustráciami. Ak chcete vedieť, ako by ste mohli napĺňať potreby svojich detí,
budovať ich charakter stanovením hraníc, pomáhať im správne sa rozhodovať a odovzdať im vaše hodnoty,
určite do nej v najbližšom čase nazrite. (Dada Kolesárová)
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05.07. (štvrtok) 10.00 Slávnostná svätá
omša – priamy prenos pri príležitosti otvorenia jubilejného Roka sv. Cyrila a Metoda
11.50 Nitra – dokument o starobylej histórii
slovenského Betlehema 15.25 Jana Eyrová
– romantický príbeh 21.35 Legenda o lietajúcom Cypriánovi – filmová historická
freska o tajomnom mníchovi z Červeného
Kláštora
DVOJKA

22.06. (piatok) 02.15 Umenie ako výraz
viery (2) – dokumentárny cyklus k Veľkému jubileu
24.06. (nedeľa) 04.10 Sféry dôverné
– zhodnotenie Svetových dní mládeže
v Španielsku za účasti pútnikov 12.20 Orientácie – náboženský magazín 16.30 Kostol
sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch –
dokument o najstaršej stavbe na Slovensku
00.00 Slovo – príhovor publicistky Márie
Raučinovej
25.06. (pondelok) 11.45 Staroslovanské
kultúrne centrá (5) – Kostol sv. Margity
Antiochijskej v Kopčanoch – dokument
o najstaršej stavbe na Slovensku R 19.55
Medicína – Komu pomôžu krvotvorné
kmeňové bunky? – diskusia na aktuálnu
zdravotnícku tému
26.06. (utorok) 13.45 Trezor – Listy a odkazy farára Hodžu – dokument o ľudskom,
náboženskom a politickom rozmere národovca a jazykovedca M. M. Hodžu 15.45

cyrilika

25.06. (pondelok) 08.45 Starý zákon: Jeruzalem v plameňoch – animovaný seriál
pre deti 19.00 Bioetika: Pôvod bioetiky (1)
⓬ – problémy bioetiky sú stále zložitejšie
a vyžadujú si aktuálne odpovede z pohľadu
vedy a etiky. 20.30 U Pavla: Význam misie
Cyrila a Metoda – diskusná relácia o spoločenských problémoch
26.06. (utorok) 08.45 Starý zákon: Daniel
a kráľove sny 19.00 Bohom zabudnuté
kúty ⓬ – poľsko-slovenské pohraničie
a hrdelné súdy vojnového dobrodruha
prezývaného Ogieň
27.06. (streda) 08.45 Starý zákon: Marduk
je porazený 17.30 Doma je doma: Vysvedčenie – popoludňajšia publicistika 19.00
Sekty v Bolívii ⓬ – dokument o boji kresťanských cirkví proti negatívnemu vplyvu
siekt v Brazílii 20.10 Prehľad katolíckych
periodík na Slovensku
28.06. (štvrtok) 08.45 Starý zákon: Návrat
17.30 Doma je doma (BB): Campfest
– popoludňajšia publicistika 19.00 Benediktíni z kláštora Montserrat v Španielsku
– dokumentárny film z cyklu o kláštoroch;
po maďarsky s titulkami 19.45 Rehoľná
abeceda: Čím ma ešte prekvapíš? – Rasťo
Dluhý CSsR 20.10 Obnovme našu vieru
a mravnosť (10): Sv. Pavol, učiteľ vo viere
a pravde (Gal 2, 11 – 21) – Lectio divina
s Mons. Stanislavom Zvolenským
29.06. (piatok) 08.45 Starý zákon: Jeden
ľud, jeden chrám 09.30 Slávnosť Petra
a Pavla – priamy prenos svätej omše 20.25
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n Vymením sekundové lepidlo
za trojsekundové.
Zn: Nestíham lepiť.
Môj príbeh – Bol som narkoman – životný
príbeh narkomana, bezdomovca a väzňa
Petra Slaného, ktorému zmenilo život
osobné stretnutie s Bohom 18.00 Moja
misia – Útek do Albánska – dokument
o sestre Magdaléne Cerovskej a jej práci
v hlavnom meste Albánska
27.06. (streda) 22.15 Sféry dôverné –
Náboženstvo a vlastenectvo – diskusia
o možných prienikoch náboženstva a vlastenectva
29.06. (piatok) 14.40 Medicína – Komu
pomôžu krvotvorné kmeňové bunky? –
diskusia na aktuálnu zdravotnícku tému
30.06. (sobota) 09.30 Tretie evanjelické
cirkevné dni – priamy prenos bohoslužby
z Lučenca
01.07. (nedeľa) 13.00 Orientácie 13.25
Verní odkazu sv. Cyrila a Metoda – Cyrilo-metodské dni v Terchovej
05.07. (nedeľa) 12.35 Knieža – historická
dráma 17.50 Kostoľany pod Tribečom –
dokument o odkrývaní starobylej histórie
Kostola sv. Juraja 18.15 Kalendárium –
Cyril a Metod 18.45 GEN.sk – kardinál Ján
Chryzostom Korec 19.40 Sviatočné slovo
k sviatku sv. Cyrila a Metoda 19.45 Poklady.
sk – Proglas 21.00 Bojná – dokument o najnovších unikátnych objavoch archeológov
na Hradisku Valy
08.07. (nedeľa) 11.45 Orientácie 12.15 Sola
fide – Od Žilinskej synody po Tolerančný
patent 21.15 Dubová – Colonorum – dokument o snahe dobrovoľníkov zachrániť
ruiny Kostolíka sv. Kozmu a Damiána v obci
Sedliacka Dubová
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

Pomôcky:
Alit, Ayr

Obilnina

1. časť
tajničky

Elektroderma
tometria,
Časť celku
skratka

slovo

Želám si

Vodca Hunov

Triediť

Zná

Biele kňazské
rúcho

Nekňaz

Zástup
Chlap

Ruský zápor
Zbavil návyku

D

5. časť
tajničky

Vlhči
Prebrali sa
k životu
Portland.
slinok

Ligot

Spojovací
uzol, skratka

Meno príjem
cu na liste

Žrde na voze

Hovorím
do sveta

Matka

Plemeno

4. časť
tajničky

The Designer
Republic

Mullah,
po česky

Zatajujú

Ženské meno

Akurát

Has smäd

Kus chleba

Pery

All Vocal
Band, skratka
Zatajovala

Prísediaci
na súde

Člen Ježišovho
rodokmeňa

A

6. časť
tajničky

24.06. (nedeľa) 09.04 Evanjelické služby
Božie z Vlachova
01.07. (nedeľa) 09.04 Svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
08.07. (nedeľa) 09.04 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach

	K	P	B	Č X	S	K	E	K	K	A	N	A	P	A	L	A

rádio regina

	O	O	J	A	E	A	N	A	K	Č	O	V	R	D	E	N	M

Amatérska
atletická
asociácia,
skratka

Biblické
mesto

3. časť
tajničky

Ochotne

2. časť
tajničky

Alebo

Časť stebla
obilnín

Predložka

slovo

Autor:
Vladimír Bežím klusom Francúzsky
člen
Komanický

Anglické
mesto

Utorok 21.00 Viera v živote
Streda 21.00 Cesty R
Nedeľa 07.55 Z duše 17.10 Frekvencia M
23.06. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Michal Bučko, Žakovce)
24.06. (nedeľa) 07.55 Marián Červený:
Jánsky deň 21.00 Duchovné slovo R

	M	O	L	D	L	V	Č	Ž	K	A	Á	T	O	E	A	Y	N

rádio devín

	B	K	E	R	Z	V	N	D	V	R	L	Á	P	I	K	I	A

Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.

	K	S	K	T	O	CH	U	T	N	Á	V	K	A	A	Á	A	P

Ó	E	L	I	T	A	O	Á	S	L	M	R	Z	N	V	R	 Ť
	R	V	CH	Č	B	N	D	I	N	P	D	E	Á	O	B	E	B
	CH	A	R	I	T	A	I	A	Í	E	 Ť	S	R	O	R	O	H
	B	O	B	O	P	O	Ž	Š	A	L	Á	T	D	A	B	I	A
	T	S	Á	E	D	L	R	C	K	K	S	Á	Ž	R	R	U	D
	A	V	T	O	K	I	E	S	O	O	N	O	V	É	A	L	V
	A	U	O	I	A	A	O	A	O	Á	T	A	N	R	J	C	R
	L	O	S	A	S	I	M	I	L	Á	C	I	A	B	B	N	O

Hlas kravy

N
Keď

Krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby:

Рaдуйтесz, и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га
на
нб7сёхъ.
________________________________________________
Legenda: ANANÁS, ASIMILÁCIA, BAČA, BALADA, BANÁN,
BARIÉRA, BÁJKAR, BRADA, ČADIČ, ELITA, HEVER, HOROR,
CHARITA, CHRBÁT, CHRÓM, KALICH, KAMERA, KANAPA,
KOLIBA, KOTVA, LÁVA, NÁLOŽ, NOVOKAÍN, OBNOVA,
OBUV, OCHUTNÁVKA, OLIVA, OSTROVY, PADÁK, PLAČ,
PRAVDA, RELAX, RIZIKO, RODINA, ROZTOK, SAVANA,
SCHODOK, SOPRÁN, STAVEC, STOKA, STRACH, ŠALÁT,
ŠKOLA, TABAK, TORNÁDO, TREST, ULICA, VKUS.
Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. Správne riešenia z čísla 11. Krížovka:
Celý život chcem chváliť Pána. Osemsmerovka: Chorí sú pre
nás výzvou ku konaniu skutkov lásky. Výherca: Anna Fedorová
zo Žiliny. Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov
3, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

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

Škola Otcovo srdce
Termín:
Miesto:

1. – 6. júl 2012
Centrum pre rodinu na Sigorde pri Prešove

Z Božej dobroty môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, vedomý
si tejto výsady, chce urobiť všetko pre to, aby sa otcovstvo v živote človeka
degradovalo. V dôsledku toho mnoho kresťanov vníma Boha cez vzťah so svojím
pozemským otcom.
Škola Otcovo srdce slúži na uzdravenie, obnovu a posilnenie vzťahu k nebeskému
Otcovi. Ponúka autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky voči tebe. Poď
a objav neuveriteľnú slobodu o pravde syna a dcéry. Táto škola zmení tvoje srdce.

Príspevok na osobu: 100 eur
Účasť bez ubytovania na osobu: 60 eur
Zľava 10 % pre študentov, pre absolventov aktivít CPR – Sigord v roku 2012
a pre viacerých členov jednej rodiny. Podmienkou je vek nad 16 rokov.

Prázdninový týždeň
pre rodiny s deťmi
Termíny:
Miesto:

16. – 22. júl 2012; 6. – 12. august 2012
Centrum pre rodinu na Sigorde pri Prešove

Pozývame rodiny prežiť dovolenkový čas letných prázdnin v Centre pre rodinu
na Sigorde pri Prešove v spoločenstve ďalších rodín. Čaká vás program naplnený
zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami nielen pre deti. Taktiež je pre vás
pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova, filmové večery a mnoho
ďalšieho.

Príspevok na rodinu bez ohľadu na počet detí: 280 eur
Centrum pre rodinu – Sigord

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

30.06 – 01.07. Príprava dobrovoľníkov na Letné
stretnutia J. Voľa 2012. Pracovno-formačné sústredenie animátorov a zodpovedných za jednotlivé turnusy Letných stretnutí mládeže Juskova Voľa 2012.
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2012:
1. turnus: 01.07. – 06.07. (9 -11 r. )
2. turnus: 08.07. – 13.07. (15.-17.r)
3. turnus: 15.07. – 20.07. (9 – 11 r.)
4. turnus: 22.07. – 27.07. (12.-14. r.)
5. turnus: 29.07. – 03.08. (9 – 11 r.)
6. turnus: 05.08. – 10.08. (12 - 14 r.)
7. turnus: 12.08. – 17.08. (15 – 17 r.)
8. turnus: 19.08. – 24.08. (12 – 14 r.)
9. turnus: 26.08. – 31.08. ( 18 a viac)
10. turnus: 26.08. – 31.08. (turnus pre miništrantov)
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
29.06. – 01.07. Kurz Biblia a peniaze. Potrebujete
zlepšiť svoju finančnú stabilitu? Chcete viac spoznať
Božie zásady, ktoré môžu usmerniť vaše finančné
hospodárenie? Tento kurz vám k tomu napomôže.
„Nechaj Boha na pokoji, hovoríme o biznise!“ Koľkokrát sme počuli podobné výroky? Aj pre mnohých
z nás kresťanov nie je ľahké vybudovať most medzi
Božím slovom a naším finančným životom. V Biblii
je však dvakrát viac veršov o peniazoch ako o viere
a modlitbe dohromady. Vedeli ste to? Súvislostí medzi Božím slovom a našimi financiami je viac, ako si
často myslíme. Boh nám nepovie, koľko máme investovať do sporiaceho účtu a do akciových trhov, ale
podáva nám Božie zásady, ktoré budú usmerňovať
náš finančný manažment, vrátane krátkodobých,
strednodobých a dlhodobých investícií. To, ako spravujeme svoje peniaze, odhaľuje, kde sa duchovne
nachádzame.
16.07. – 22.07. Prázdninový tábor pre rodiny s deťmi
(1. termín). Pozývame vás prežiť čas letných prázdnin v Centre pre rodinu na Sigorde v spoločenstve
ďalších rodín. Čaká vás program naplnený zábavou
a rôznymi voľnočasovými aktivitami nielen pre deti.
Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova či filmové večery. Tešíme sa na vás.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
29.06. Sv. Peter a Pavol, púť baziliky
07.07. Fatimská sobota (10.00 h)
29.07. Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza, modlitby
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.06. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
07.07. Fatimská sobota (09.00 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
24.06. Púť žiakov – poďakovanie za uplynulý školský
rok (14.00 h)
07.07. Fatimská sobota (10.30 h)
08.07. Malá púť (09.00 h)
15.07. Púť vdov (14.00 h.)
22.07. Posvätenie áut (14.00 h.)
29.07. Púť novokňazov (14.00 h.)

