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Rok svätého Cyrila a Metoda
Svätí sedmopočetníci



Činná láska

V ostatných číslach 
časopisu Slovo sme 
mali možnosť dočítať sa 

o tom, čo v súčasnosti Grécko-
katolícka charita v Prešove robí 
pre dobro blížnych. A tak, ako 
sme písali na začiatku seriálu 
článkov o charite v novembri 
2011, za dvadsať rokov od obno-
venia jej činnosti (1. september 
1991) sa pre ľudí v núdzi urobilo 
veľa a nebolo to vôbec ľahké, 
keďže musela začať úplne od-
znova, z ničoho. Bilancovanie 
uvedeného obdobia nás 
minulý rok viedlo 
k hodnoteniu 
rozsahu po-
skytnutých 
služieb, 
ale aj 
kvality 
práce 
na poli 
soci-
álnej 
a cha-
ritatívnej 
služby Cirkvi 
tým, ktorých zvykne-
me volať chudobnými. Slovami 
duchovného správcu prešovskej 
charity otca J. Voskára by toto 
hodnotenie a poznanie malo 
pracovníkov charity motivo-
vať k ešte horlivejšej službe 
lásky aj do budúcnosti. Nárast 
problémov v sociálnej oblas-
ti našej spoločnosti, posun 
hraníc chudoby, ktorá zasahuje 

stále väčší počet obyvateľstva, 
a stále väčšia odkázanosť na sieť 
sociálnych inštitúcií privádza 
aj charitu do tiesní nielen 
v ekonomických, materiálnych 
či personálnych oblastiach, 
ale aj do tiesní psychických, 
ba i morálnych. Právom sa 
pýtame, ako to všetko zvládnuť 
a čo urobiť, aby sme nezlyhali 

v láske. Nachádzame jasnú 
odpoveď: „Bezo mňa nemôžete 
nič urobiť.“ (Jn 15, 5)
V roku 2011 sa pracovníci cha-

rity posilňovaní Božou láskou 
snažili budovať dielo charity 
a podarilo sa im spustiť aj jednu 

úplne novú službu – Dom svätej 
Faustíny pre ženy v núdzi vo 
Svidníku. Po piatich rokoch 
charita ukončila rekonštrukciu 
Centra sociálno-poradenských 
služieb v Prešove, v ktorom sa 
poskytujú služby pre ľudí bez 
domova. Ďalej sa jej podarilo 
ukončiť rekonštrukciu Domu 
svätej Anny, Domova sociál-
nych služieb s ambulantnou 
formou pomoci pre zdravotne 
postihnutých v Starej Ľubov-
ni. V decembri sa opätovne 
rozbehla činnosť charitatívnej 

komisie, ktorá by 
celé úsilie cha-

rity mohla 
ešte viac 
podporovať. 
Týmto sa 
spoločný-
mi silami 
usilujeme 
o to, aby 

aj ľudia 
v núdzi mohli 

žiť a poznať svoju 
dôstojnosť, hodno-

tu a poslanie, a tak sa 
na základe slobodnej voľby 

prejavovať a realizovať. Ak sa 
to skutočne podarilo, potom to 
všetko malo zmysel a my všetci 
sme mohli byť pri tom.
Takéto konštatovanie by 

nás ale mohlo viesť k tomu, 
že zostaneme „spať na vavrí-
noch“. Treba však kráčať ďalej 
k novým cieľom. V najbližšom 

období sa plánuje ukončenie re-
konštrukcie Domu sv. Faustíny 
vo Svidníku, lebo aj v tejto dobe 
je veľa žien s problémom závis-
losti, ktoré sa nemajú po liečbe 
v zdravotníckom zariadení kam 
uchýliť. V mnohých prípa-
doch ide o naše matky, sestry 
či dcéry. A tie rovnako ako iní 
ľudia potrebujú pomoc charity. 
Sociálne centrum v Humen-
nom sa plánuje rozšíriť o denné 
centrum pre zdravotne postih-
nutých mladých ľudí. Dôvodom 
rozšírenia je to, že v ostatnej 
dobe narástol ich počet, ako aj 
počet klientov s psychickými 
problémami. Vnímame, že títo 
ľudia sú postupne vylučovaní 
na okraj spoločnosti a nema-
jú možnosť sebarealizácie 
či pracovného uplatnenia. 
Zámerom charity je integrovať 
ich do spoločnosti. S Božou 
pomocou získala charita začiat-
kom tohto roka cez švajčiarsky 
finančný mechanizmus projekt 
na štyri roky pre zdravotne po-
stihnutých pri Dome sv. Anny 
v Starej Ľubovni. Tento projekt 
umožní spustenie a dúfame, 
že aj stabilizáciu komplexných 
služieb, ako je prepravná služba, 
denné centrum, rehabilitačné 
stredisko, chránená dielňa či 
podporované zamestnávanie 
a bývanie. Veľa úloh pred 
pracovníkmi charity zostáva aj 
v oblasti komplexnej pomoci 
pre ľudí bez domova na území 
mesta Prešov. Tu by sme chceli 
spustiť projekt umožňujúci 
pracovné dielne a terapiu, aby 
sa títo ľudia mohli po získaní 
potrebných zručností  vrátiť 
do bežného života.
Aj z toho vidíme, že potrieb je 

veľmi veľa. Pracovníci aj klienti 
charity sú vďační všetkým  dar-
com za ich neustálu podporu 
a pomoc, pretože prispievajú 
k vykonaniu dobra pre tých 
najbiednejších. Veríme, že aj 
naďalej budú naklonení tomuto 
spoločnému dielu. n

Peter Valiček
riaditeľ Gréckokatolíckej 

charity v Prešove

Vyznať Krista životom
„Zhromaždili sme sa tu z milosti Božej 
v mene nášho Pána Ježiša Krista. Všetci 
máme ten istý cieľ: svätosť života.“ Takto 
začína sv. Bazil svoju úvodnú reč k obšírnym 
pravidlám.
Keby sme považovali život za náhodu, 

bol by pre nás veľmi prázdnym. Nevedeli 
by sme, odkiaľ sme a kam smerujeme. Pri 
každom probléme by sme si kládli otázku, 
či to má zmysel. Náš život nie je náhodou, je 
z Božej milosti, je darom Boha Otca. Otca, 
ktorý nám chce dať aj to, čo ľudské oko 
nevidelo a ucho nepočulo. Teda smerujeme 
k ďalšiemu, nekončiacemu sa blahu. Ak si 
ho však chceme zaslúžiť, treba niečo preto 
aj urobiť.
Keď sa Bazil prihováral svojim posluchá-

čom, ktorých tvorili veriaci rôznych stavov 
a postavení, vravel, že majú ten istý, spoločný 
cieľ. Je to svätosť života. Svätosť života však 
nie sú oči obrátené hore, žiara okolo hlavy 
a pocit, že je niekto spravodlivý. Svätosť je 
každodenný život v úprimnosti, ktorý má 
svoje pravidlo. Tým pravidlom je Ježiš Kristus 
a príklad jeho života. Jeho odkaz znie: „Aby 
ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval 
vás.“ (Jn 15, 12) A na inom mieste: „Kto ma 
miluje, bude zachovávať moje slovo a môj 
Otec ho bude milovať; prídeme k nemu 
a urobíme si uňho príbytok.“ (Jn 14, 23)
Kde si Boh urobí príbytok, tam bude bý-

vať, tam bude jeho sídlo a tam sa cíti doma. 
Dovoľme Bohu, aby si v našom srdci zare-
gistroval trvalé bydlisko. Nemusíme sa báť, 
že tam neostane miesto pre našich blízkych. 
Kde Boh sídli, je dosť miesta pre každého.
Dáte mi za pravdu, že ak ste bývali na nie-

ktorom mieste dlhšiu dobu, to miesto vám 
akoby prirástlo k srdcu. Zakaždým sa tam 
radi vraciate. Hovoríte, že máte k tomuto 
miestu vzťah. Vzťah je to, čo nám dáva silu, 
radosť a odvahu znášať aj nepríjemnosti ži-
vota. Tak je to v ľudskej rovine a tak − alebo 
o to skôr − je to vo vzťahu k Bohu. Zachová-
vanie príkazov nás môže urobiť spravodli-
vými v očiach vlastných a možno aj okolia, 
ale iba pravdivý vzťah k Bohu dodáva nášmu 

životu ducha.
Vzťah k Bohu, to nie je len fráza, je to život 

s ním. Je to delenie sa s radosťami a staros-
ťami. Keď mám vzťah s Bohom, on bude 
prvý, s kým sa ráno rozprávam, on bude 
tým, komu ďakujem za každý deň, s ním 
sa radím, on bude vedieť o každom mojom 
probléme, starosti, ale i radosti. Jemu sa zdô-
verím so svojou pochybnosťou, ale i útechou.
Keď sme sa stretli s jednou mojou 

známou, rozprávala mi o svojom pestrom 
a ťažkom manželskom živote. Aj keď nebola 
nikdy veľmi pobožná, Boh sa v ťažkých 
chvíľach stal jej jedinou oporou. Jej vzťah 
s manželom sa napriek jeho alkoholizmu 
a pokusu o rozvod urovnal. Aj keď je po-
značená bolestnou ranou, je to rana, ktorej 
prítomnosť jej dodáva silu a odvahu. Teraz je 
veľmi šťastná. Vie, že s Kristom to zvládne. 
Na konci rozhovoru mi pošepla: „Vieš, mo-
jou láskou je Kristus, ale manželovi vravím, 
že milujem iba jeho. Kristus tomu rozumie, 
manžel by to ešte nechápal.“
Je to pekný príklad života a vzťahu s Bo-

hom. Je to inšpirácia nielen pre tých, ktorí 
majú problémy v rodine. Je to evanjelium 
v praxi, ktorému sa stále môžeme učiť. Je 
dobré, že máme takéto príklady povzbu-
denia a hodné nasledovania. Kristus je 
naším prvým vzorom vo vzťahu k Otcovi. 
On má v rukách plán cesty nášho života. 
Sám vraví: „Ja som cesta, pravda a život. Nik 
nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14, 6) 
Obráťme sa osobne na neho, kedykoľvek 
potrebujeme. V každom čase je tu pre nás. 
Hlavne v tento čas dovoleniek, keď náš vzťah 
k nemu budeme prezentovať na mnohých 
miestach sveta a v rôznych situáciách. „Hľa, 
teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“ (2 
Kor 6, 2)

Josifa Šimová OSBM
provinciálna predstavená Provincie bolestnej Matky 
Božej na Slovensku Rádu sestier sv. Bazila Veľkého 
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Gréckokatolícka farnosť v Sečovskej Polianke vás srdečne pozýva na 
ARCHIEPARCHIÁLNU ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ 

Panny Márie Karmelskej a svätého proroka Eliáša
Sviatok Bohorodičky Karmelskej
Pondelok 16. júl
17.30 Ruženec 
18.00 Božská liturgia (otec Jaroslav Stříž, 
Litoměrice)
Modlitba za uzdravenie duše i tela

Duchovná obnova farnosti
Sobota 21. júl
17.30 Ruženec detí a mládeže
18.00 Božská liturgia (otec Marek Badida)

Odpustová slávnosť sv. proroka Eliáša
Nedeľa 22. júl
08.00 Božská liturgia, myrovanie (otec Marek 
Badida)
10.30 Slávnostná božská liturgia, myrovanie 
(otec Michal Onderko ml., protosynkel 
Prešovskej archieparchie)
11.45 Zaoblečenie do škapuliara Panny Márie
18.00 koncert (Martin Husovský, Milenky 
band, Anastasis)
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�� V írskom Dubline sa 10. – 17. 
júna konal 50. eucharistický kon-
gres. V programe, ktorý zahŕňal 160 
workshopov, vystúpilo viac ako 200 
rečníkov. Niesli sa v duchu hesla 
Eucharistia – spoločenstvo s Kristom 
i medzi sebou. Na kongres dorazilo 
viac než 12-tisíc pútnikov zo 123 
krajín sveta.

�� Stretnutie o rómskej problemati-
ke s názvom Otváranie dverí sa kona-
lo 19. – 21. júna v maďarskom meste 
Eger. Zorganizovala ho Konferencia 
biskupov Maďarska s nemeckou cha-
ritatívnou organizáciou Renovabis.

�� Vo Vatikánskom tlačovom 
stredisku bol 21. júna prezentovaný 
Rok viery vyhlásený Benediktom 
XVI. na obdobie od 11. októbra 2012 
do 24. novembra 2013. Prostredníc-
tvom kalendára významných udalostí 
má povzbudiť vieru veriacich, ktorí 
neprestávajú zverovať svoj život 
Pánovi. Predstavili aj logo Roka viery 
a novú internetovú stránku www.
annusfidei.va. (RV)

�� Rekonštrukciu Katakomb sv. Mar-
cellina a sv. Petra v Ríme bude 
financovať nadácia z Azerbajdžanu. 
Po prvýkrát „veľká moslimská kra-
jina“ prejavila ochotu tohto druhu. 
Protokol o rekonštrukcii podpísali 
22. júna kardinál Gianfranco Ravasi, 
prvá dáma Azerbajdžanskej republiky 
Mehriban Aliyevaová a Heydar Aliey-
ev, predseda nadácie, ktorá bude 
vykonávať rekonštrukčné práce.

�� Púť veriacich Pražského deka-
nátu na Svatou Horu pri Příbrami 
sa uskutočnila 23. júna. Slávnostnú 
liturgiu slúžil Mons. Ladislav Hučko, 
pražský exarcha. Liturgiu spevom 
sprevádzal Zbor sv. Vladimíra. (www.
exarchat.cz)

�� V Třeboni je do 30. augusta otvo
re ná výstava Česká Biblia v priebe hu 
stáročí. Informuje o histórii Biblie  
v rozsahu 11 storočí. V rámci sprie vod-
ného programu je zahrnutý pro jekt 
ručného odpisovania Biblie, výstava 
súčasného umenia s biblickou temati-
kou, prednášky a koncerty. (TS ČBK)

�� Európska akadémia vied a umení 
po prvýkrát udelila „prstene tole-
rancie“ trom osobnostiam nábožen-
stiev. Ocenenia 12. júna slávnostne 
odovzdali kardinálovi Karlovi Lehman-
novi, lordovi Georgovi Weidenfeldovi 
a Zakimu Anwarovi Nusseibehovi.

�� K projektu Noc kostolov sa 1. júna 
pripojila aj Farnosť sv. apoštolov 
Petra a Pavla v Bardejove. Program 
sa začal aktivitami pre deti na neďa-
lekom ihrisku. Po ňom nasledovala 
svätá liturgia za účasti speváckeho 
zboru a mládežníckeho kapelového 
zoskupenia, po nej prednáška o his-
tórii farnosti a symbolike ikonostasu 
a liturgie. Najzaujímavejšou časťou 
programu bola beseda s pozvanými 
kňazmi. Po nej nasledovala litur-
gia slova neokatechumenátneho 
spoločenstva. Počas programu mali 
návštevníci možnosť pristúpiť k svia-
tosti zmierenia alebo viesť osobný 
rozhovor s kňazom. K dispozícii bola 
aj modlitebná skupinka. Program 
vyvrcholil modlitbami chvál mládeže 
a eucharistickou adoráciou s požeh-
naním. (Tomáš Molčan)

�� Slovensko je v plnej príprave 
na oslavy 1 150. výročia príchodu 
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda 
na naše územie. Sláviť sa bude 
až v roku 2013, významnej udalosti 
ale predchádza príprava, ktorú bude 
koordinovať komisia zložená zo zástup-
cov štátu, rôznych orgánov a predsta-
viteľov viacerých cirkví. Nad hlavnými 
podujatiami preberie záštitu prezident 
SR, ako vyplýva z porady, ktorá sa 
uskutočnila 4. júna v Prezidentskom 
paláci. Na stretnutí sa zúčastnil pred-
seda KBS Mons. Stanislav Zvolenský 
a apoštolský nuncius na Slovensku 
Mario Giordana. KBS zastupovali aj jej 
podpredseda Mons. Viliam Judák a or-
dinár OS a OZ Mons. František Rábek.

�� Environmentálna subkomisia KBS 
zasadala 6. júna v Banskej Bystrici pod 
vedením jej predsedu, prešovského 
arcibiskupa a metropolitu vladyku 
Jána Babjaka SJ. Odborníci z oblasti 
životného prostredia hovorili o viace-
rých témach – o návrhu pastierskeho 
listu biskupov zameraného na ochranu 
životného prostredia, nadchádzajúcej 
konferencii OSN, zriadení internetovej 
stránky subkomisie a ďalších.
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Ľvov vyzval ukázať dobrý príklad počas EURO 2012
Ľvovská archieparchia na Ukra-
jine vyzvala začiatkom júna 
veriacich, aby „ukázali cu-
dzincom dobrý príklad“ počas 
majstrovstiev Európy vo futbale. 
V tejto mimoriadnej udalosti vi-
dela Ukrajinská gréckokatolícka 
cirkev príležitosť, ako „vyhrať 
nad zahraničnými futbalovými 
fanúšikmi“ a povzbudzovala 
veriacich, aby prejavovali tole-

ranciu a dobrú vôľu návštev-
níkom z iných krajín. Vedúci 
archieparchiálnej mládežníckej 
komisie Taras Mylian vyjadril 
presvedčenie, že Euro 2012 je 
príležitosťou pre Ukrajincov, 
aby preukázali „dobré správa-
nie, inteligenciu a morálku“ 
a ukázali Ukrajinu ako „otvore-
nú a priateľskú krajinu“.

20 slovenských kňazov oslávilo výročie púťou do Ríma
25.výročie vysviacky si sku-
pina dvadsiatich diecéznych 
i rehoľných kňazov latinského 
aj východného obradu z celého 
Slovenska pripomenula od 10. 
do 15. júna púťou do Večné-
ho mesta. Okrem audiencie 

u Svätého Otca kňazi jubilanti 
navštívili aj hroby apoštolov 
svätého Petra, Pavla a Cyrila 
a Vatikánsky rozhlas. Púť viedol 
vladyka Peter Rusnák, bratislav-
ský eparcha, a medzi kňazov 
jubilantov patrí aj arcibiskup 

vladyka Cyril Vasiľ, ktorý mal 
slávnostnú homíliu v Bazilike 
sv. Klementa.
Slovenských kňazov jubilan-

tov na záver generálnej audien-
cie 13. júna osobitne pozdravil aj 
Benedikt XVI.

V Ríme sa konalo stretnutie  
Diel na pomoc východným cirkvám

Podporiť Cirkev v Indii, pomôcť 
ekumenickému dialógu s pra-
voslávnymi cirkvami a zastaviť 
exodus kresťanov z Blízkeho 
východu. Toto boli hlavné 
úlohy stretnutia Diel na pomoc 
východným cirkvám (ROACO), 
ktoré sa konalo od 18. do 20. 
júna v Ríme.
Vatikánskemu rozhlasu 

o stretnutí povedal kardinál 
Leonardo Sandri, prefekt Kon-
gregácie pre východné cirkvi. 
„Pozvali sme vyššieho arcibis-
kupa Sýrsko-malabarskej cirkvi 
v Indii kardinála Georgesa 
Alencherryho. Chceme, aby táto 
cirkev bola v centre našej pozor-
nosti, pretože misionári potre-
bujú veľkú materiálnu pod-

poru pre všetky tu realizované 
evanjelizačné diela. Pozvali sme 
tiež vyššieho arcibiskupa Ukra-
jinskej gréckokatolíckej cirkvi 
Svjatoslava Ševčuka. Chceme 
rovnako upriamiť pozornosť 
na Gréckokatolícku cirkev, kto-
rá žije v jednej z krajín s veľkou 
ekumenickou perspektívou, 
kde musí koexistovať s Pravo-
slávnou cirkvou a jej výzvou je 
predovšetkým rozmach činoro-
dej lásky v tomto spolunažívaní 
s pravoslávnymi. Pozvali sme aj 
Mons. Maria Zenariho, apoštol-
ského nuncia v Sýrii, kde naši 
katolíci skúšaní násilím a touto 
situáciou neistoty opúšťajú 
svoju milovanú krajinu. Potom 
prirodzene stálou témou pre 

ROACO je Svätá zem, Izrael, 
Palestína a sväté miesta.“
Ku konkrétnej navrhovanej 

pomoci kardinál uviedol: „Ak 
ide o diela pomoci, chceme 
v prvom rade prebudiť k životu 
solidaritu. Nadovšetko mod-
litbou sprevádzame všetkých 
našich trpiacich bratov na Blíz-
kom východe, osobitne v Sýrii.“ 
Medzi aktuálnymi výzvami 
stojacimi pred východnými 
cirkvami prefekt kongregácie za-
oberajúcej sa práve ich situáciou 
spomenul novú evanjelizáciu 
vzhľadom na stratu zmyslu pre 
prvenstvo Boha v tomto prostre-
dí, kde je neustále napätie a kde 
medzináboženský dialóg musí 
ísť cestou solidarity, vzájomného 
poznania, rešpektu, slobody, 
úcty k ľudským právam. Nejde 
len o spolužitie s ostatným 
kresťanmi, ale aj s moslimami 
– predovšetkým na Blízkom 
východe. Tieto cirkvi svedčia 
o svojej viere nielen ohlasovaním 
slova, ale aj mučeníctvom. Ich 
svedectvo vyliatia krvi pre Krista 
v tomto storočí je skutočnosť, 
pre ktorú si musíme tieto cirkvi 
veľmi vážiť (ilustračná snímka 
z kreovania Georgesa Alencher-
ryho za kardinála: archdiocese-
oftrichur.blogspot.sk).

Noc kostolov zavítala po prvýkrát do Prešovskej archieparchie 
Do projektu Noc kostolov, ktorý 
sa uskutočnil 1. júna od 18.00 
hod. do 24.00 hod., sa v Prešov-
skej archieparchii zapojilo 16 
farností: Bardejov, Humenné, 
Medzilaborce, Poprad, Prešov-
-mesto, Prešov-Sekčov, Prešov-
-Sídlisko III, Sabinov, Snina, 
Stará Ľubovňa, Stropkov-Bokša, 
Svidník, Čičava, Sečovská 
Polianka, Vranov nad Topľou-
-Čemerné, Vranov nad Topľou. 
Celkovo sa do organizácie 
zapojilo vyše 200 dobrovoľníkov, 
ktorí sa snažili pripraviť zaujíma-
vý program. Počas Noci kostolov 
do jednotlivých chrámov Prešov-
skej archieparchie zavítalo 4 500 
ľudí. Hlavným koordinátorom 
projektu v Prešovskej archiepar-
chii bol diakon Rudolf Hreňo.
Všetky chrámy ponúkali 

špeciálne zostavený program. 
Každý chrám ponúkal nie-
len duchovný program, ale aj 
pohľady do histórie i súčasnosti 
života Cirkvi či chrámový spev. 
Prešovská katedrála privítala 
relikviu sv. Cyrila. Návštevníci sa 
mali možnosť dozvedieť niečo 
viac o živote Cyrila a Metoda, ale 
aj o historických postavách dejín 
Gréckokatolíckej cirkvi. Obno-
vili si svoje vedomosti a oddýchli 
pri hudbe. V Sabinove ponúkli 
návštevníkom modlitbu, histo-
rický pohľad na blahoslavených 
biskupov mučeníkov, na chrám. 
V programe bolo aj posielanie 
pozdravu v lampiónoch. Stará 
Ľubovňa potešila ľudí koncer-
tom vážnej hudby v podaní 
žiakov z umeleckej školy 
a spoločnou modlitbou. Svidník 

otvoril svoj chrám pre modlitbu 
a históriu o chráme. Spoločne 
aj v iných mestách ponúkali 
v jednotlivých chrámoch kultúr-
no-duchovný program. Každý 
chrám okrem programu ponúkal 
rozhovor s kňazom a v prípade 
potreby aj sviatosť zmierenia. 
Vďaka projektu mohli jednotlivé 
mestá a obce spropagovať svoje 
chrámy a kultúrne pamiatky. 
Hlavným cieľom však bolo 
otvoriť sa pre iných, zasiahnuť 
ich srdce a ponúknuť možnosť 
stretnúť sa so živým Bohom. 
V súvislosti s projektom Noc 

kostolov treba spomenúť aj tých, 

bez ktorých by v Prešovskej 
archieparchii tento projekt ne-
mohol prebehnúť. V prvom rade 
Mons. Jána Babjaka SJ, prešov-
ského arcibiskupa a metropolitu. 
Arcibiskupský úrad v Prešove za-
bezpečil na svoje náklady nielen 
tlač plagátov, ale aj celú admi-
nistráciu a koordináciu projek-
tu. Projekt finančným darom, 
ktorým pomohol zabezpečiť 
vypracovanie a tlač potrebných 
propagačných materiálov, pod-
poril aj Ján Holodňák, primátor 
mesta Svidník, a Michal Biganič, 
primátor mesta Stará Ľubovňa. 
(Rudolf Hreňo)

Relikvie bl. M. D. Trčku putovali do Leopoldova
V piatok 15. júna, na sviatok 
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša 
Krista, milujúceho ľudí, prijala 
farnosť Leopoldov od Kongre-
gácie Najsvätejšieho Vykupiteľa 
z Michaloviec relikvie bl. mu-
čeníka otca M. D. Trčku CSsR. 
Otec Metod zomrel za vernosť 
Kristovi v leopoldovskej väznici 
23. marca 1959 a až do exhumá-
cie v roku 1969 jeho telo odpočí-
valo na väzenskom cintoríne 
v Leopoldove v hrobe bez kríža 

a bez mena, iba s väzenským 
číslom. Po 43 rokoch relikvie 
bl. Metoda priniesol do Leopol-
dova otec Pavol Tomko CSsR, 
ktorý ich odovzdal farárovi vdp. 
Jozefovi Sudorovi a spoločne 
slúžili svätú liturgiu vo farskom 
Kostole sv. Ignáca. Kantorovali 
sestry z Kongregácie sestier 
služobníc Nepoškvrnenej Pan-
ny Márie. Pri tejto príležitosti 
navštívili aj väzenský cintorín 
s pamätníkom bl. mučeníkov 

biskupa Pavla Petra Gojdiča 
OSBM a otca Metoda Dominika 
Trčku CSsR a symbolický hrob 
neznámeho politického väzňa, 
ktorý je kópiou väzenského hro-
bu s väzenským číslom P. Goj-
diča. Svätej liturgii predchádzal 
Moleben k blaženému Metodo-
vi Dominikovi Trčkovi a po jej 
skončení program zakončila 
modlitba príhovoru s poma-
zaním olejom bl. mučeníka 
Metoda. (Peter Sandtner)
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�� Animátori ukončili dvojročnú 
formáciu. 8. – 10. júna sa v gréckoka-
tolíckom mládežníckom centre Bárka 
v Juskovej Voli opäť stretli animátori 
na víkendovom stretnutí dvojročnej 
animátorskej školy. Prednášajúcou 
bola Dominika Komišaková, ktorá 
hovorila o komunikácii. Na sobotu 
večer bola pripravená stužková sláv-
nosť spojená s odovzdávaním stužiek 
budúcim animátorom a poďakovaním 
za dvojročnú formáciu. Na slávnosti 
nechýbalo ani spoločné tablo a čierna 
kronika. (Slavomír Zahorjan)

�� Predsedu Fóra kresťanských 
inštitúcií (FKI) Františka Neupauera 
prijali vo svojich sídlach 11. a 12. júna 
prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak, košický eparcha Milan Chau-
tur a košický arcibiskup metropolita 
Bernard Bober. Predseda sa poďako-
val biskupom za podporu a angažova-
nosť pri oslavách Dňa rodiny. Zároveň 
ich informoval o podujatiach, ktoré 
FKI pripravuje a podporuje. Otcovia 
biskupi považujú prezentované ak-
tivity za užitočné a vyjadrili im svoju 
osobnú podporu.

�� Víkend s názvom Druhý príchod 
Ježiša Krista mal 8. – 10. júna v GMC 
Bárka v Juskovej Voli svoju premié-
ru. Prednášajúcimi boli Peter Lipták 
z Košíc s tímom a hosťami otcom 
Milanom Zálehom CSsR a Štefanom 
Frančákom. Na formácii sa zúčastnilo 
21 mladých ľudí z Prešovskej archie-
parchie. Cieľom tohto víkendu bolo, 
aby sa mladý človek pozeral na túto 
pravdu očami Božieho slova, cez náu-
ku Cirkvi a nie očami hollywoodskych 
filmov a rôznych siekt. (Slavomír 
Zahorjan)

�� Druhý ročník vedeckej dokto-
randskej konferencie s názvom 
Introdukcia do vybranej teologickej 
problematiky s podtitulom: Mladý 
človek vo svetle premien sa konal 18. 
júna na Gréckokatolíckej teologickej 
fakulte Prešovskej univerzity v Prešo-
ve. Konferencia, na ktorej sa zúčastni-
lo 12 aktívnych prispievateľov nielen 
z domácej fakulty, ponúkla priestor 
na prezentáciu tém z oblasti pastorá-

Prešovská archieparchia má šiestich novokňazov
Prešovská archieparchia má 
od nedele 17. júna šiestich novo-
kňazov. Diakoni Martin Kozej, 
Patrik Maľarčík, Vladislav Mar-
čák, Miroslav Sentivan, Lukáš 
Šoltýs a Martin Terkanič prijali 
v nedeľu 17. júna v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove sviatosť 
kňazstva, ktorú im pri slávení 
archijerejskej svätej liturgie 
vkladaním rúk udelil prešovský 
arcibiskup a metropolita Ján 
Babjak SJ. Spolu s ním a viac 
ako dvadsiatimi kňazmi svätú 
liturgiu koncelebroval aj eme-
ritný pražský pomocný biskup 
Ján Eugen Kočiš. 
V homílii vladyka Ján Babjak 

hovoril o potrebe horlivých 
kňazov. „Morálny a hodnotový 
rozvrat v našej spoločnosti si 
vyžaduje mnoho duchovných 
povolaní. Máme nádej, že aj 
po tejto našej slávnosti kňaz-
ských svätení bude Slovensko 
o čosi krajšie a lepšie, že k tomu 
prispejete vy, novokňazi, svojou 
horlivou kňazskou službou.“ 
Tieto myšlienky zakompono-
val do kontextu ohláseného 

evanjelia, v ktorom zaznelo: 
„Nik nemôže slúžiť dvom 
pánom... Nemôžete slúžiť aj 
Bohu, aj mamone. Hľadajte 
teda najprv Božie kráľovstvo 
a jeho spravodlivosť.“ Povedal, 
že v konečnom dôsledku je 
cieľom života každého človeka 
stať sa svätým, a pokračoval: 
„Vy, bratia novokňazi a všetci 
kňazi, otvárajte ľuďom oči, aby 
sme videli Božie skutky, ktoré 
koná v našich životoch, aby sme 
videli jeho lásku k nám, že sme 
boli Ježišom Kristom vykúpení 
na kríži. Ostaňte verní Ježišovi 
Kristovi. Patríte mu, nezrádzaj-
te ho.“
Po Veľkom vchode, počas 

ktorého sú chlieb a víno prene-
sené zo žertveníka na oltár, sa 
začal samotný obrad kňazských 
svätení. Po predstavení kandi-
dátov každý svätenec v sprie-
vode svojho duchovného otca 
trikrát obišiel oltár a pobozkal 
jeho štyri rohy, lebo odteraz už 
bude pri ňom stáť ako priamy 
vysluhovateľ a správca Božích 
tajomstiev. Tomuto dojímavé-

mu obradu sa zvykne hovo-
riť zasnúbenie s oltárom. Potom 
kandidáti vyznali katolícku 
vieru a zložili prísahu vernosti 
a poslušnosti Svätému Otcovi, 
svojmu arcibiskupovi a ich 
nástupcom. Samotné vkladanie 
rúk otca arcibiskupa a modlitba 
ustanovenia za kňaza sa usku-
točnili pri oltári, kde si každý 
svätenec kľakol, zložil hlavu 
na oltár a z rúk vladyku Jána 
prijal kňazské svätenie. Pred 
ikonostasom si novokňazi ľahli 
na zem v tvare kríža a po pros-
bách za nich sa nad nimi znova 
modlil ich svätiteľ, od ktorého 
nakoniec prijali kňazské rúcho, 
čašu a liturgikon, a to za spevu 
Axios – Je hodný. Potom už 
pristúpili k oltáru, aby slávili 
v kňazskej službe svoju prvú 
božskú liturgiu so svojím arci-
biskupom a ostatnými kňazmi. 
Za všetkých novokňazov slová 

vďačnosti v závere slávnosti po-
vedal Patrik Maľarčík. Slávnosť 
v priamom prenose vysielala TV 
Lux. (Ľubomír Petrík) 

Hačava ožila prvoprijímajúcimi deťmi 
Jedna z najrázovitejších far-
ností Košickej eparchie, ležiaca 
v srdci krasovej prírody neďa-
leko Zádielskej doliny, zažila 17. 
júna milú slávnosť. Do chrámu 
zavítal vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha, aby slávil 
svätú liturgiu, pri ktorej prijali 
po prvýkrát sviatostného Krista 
do svojho srdca štyri deti. Vla-
dyka Milan v kázni povzbudil 
rodičov, aby naďalej dbali o ich 
ľudský i kresťanský rozvoj. Deti 
vyzval, aby si v zmysle evanjelia 
chránili svoje vnútorné oči sve-
domia pred zlými myšlienkami. 
K vydarenej slávnosti prispelo 
aj profesionálne hudobné trio, 
ktoré spolu s deťmi spevom 
vyjadrilo vďaku za dar viery 
a Kristovej blízkosti. Miestny 

kňaz Jozef Gočik neskrýval 
radosť z toho, že aj v maličkej 
obci cítiť Božiu prítomnosť 
a jeho lásku. 

V popoludňajších hodinách 
vladyka posvätil zrekonštruo-
vanú Kaplnku Matky ustavičnej 
pomoci. (Michal Hospodár)

Gréckokatolíci putovali do Šaštína
Už po štvrtýkrát putovali 17. 
júna gréckokatolíci Bratislavskej 
eparchie do národnej Baziliky 

Sedembolestnej Panny Márie 
v Šaštíne pri príležitosti sviatku 
Presvätej Bohorodičky Spo-

lutrpiteľky. Na archijerejskej 
svätej liturgii, ktorú v priamom 
prenose vysielal RSTV, sa zišli 

veriaci z celej Bratislavskej 
eparchie. Duchovnú atmosféru 
umocnil rázovitým horehron-
ským cirkevnoslovanským spe-
vom folklórny súbor Šumiačan 
zo Šumiaca a katedrálny zbor 
Chryzostomos pod vedením 
dirigenta Martina Škovieru. 
Program púte sa začal modlit-
bou Akatistu k Presvätej Boho-
rodičke. Na úvod liturgického 
slávenia, ktorému predsedal 
vladyka Peter, privítal proto-
synkel otec Vladimír Skyba 
všetkých pútnikov, a osobitne 

generálneho predstaveného 
francúzskej misionárskej spo-
ločnosti pátra Georgesa Colom-
ba PZM, predstavil bohoslovca 
Ing. Bohdana Jacoša, člena 
francúzskej misijnej spoločnos-
ti Missions Etrangères de Paris 
(MEP) – Parížske zahraničné 
misie (PZM), pripravujúceho 
sa na misie do Ázie. Následne 
udelil bratislavský eparcha 
kandidátovi nižšie svätenia 
(postriženije). Slávnostnú 
homíliu predniesol košický 
eparcha Milan Chautur CSsR. 

Biskup Chautur načrtol paralelu 
medzi trpiacou Bohorodičkou 
a dnešnými matkami, ktoré 
tiež často trpia. Vladyka Peter 
na záver poukázal na dedičstvo 
východnej tradície odovzdanej 
sv. Cyrilom a Metodom, ktorej 
nositeľom sú práve gréckoka-
tolíci. Slávnosť, na ktorej sa 
zúčastnilo okolo päťsto grécko-
katolíkov, sa skončila spevom 
pápežskej hymny a myrovaním. 
(www.grkatba.sk)

V Stropkove víkendovali s gospelom
19. mája sa v Stropkove usku-
točnil Víkend Fest, jednodňový 
festival gospelovej hudby, ktoré-
ho organizátormi boli kongre-
gácia redemptoristov v Strop-
kove, ABC CVČ Stropkov a OZ 
Chyťme sa za ruky. Zámerom 
festivalu bolo, aby mladí ľudia 
dostali priestor prezentovať sa, 
zažiť skvelé spoločenstvo a na-
čerpať silu do každodenného 
života s Ježišom. Festival s mot-
tom Spoločenstvo – miesto, kde 
rastieme vo vzťahu k Bohu otvo-
ril otec Jozef Kišák z kongregá-
cie redemptoristov v Stropkove. 
Ako prvé vystúpilo evanjelizač-
né spoločenstvo Maják z Košíc, 
ktoré svojimi svedectvami 
a hudbou motivovalo mladých 
ľudí ku každodennému životu 
s Bohom. Po nich vystúpila ka-
pela The Sain a kapela S2G Band 

z Vranova nad Topľou. Po nich 
dostal slovo otec Slavomír Palfi 
z farnosti Zámutov, ktorý sa 
snažil poukázať na dôležitosť 
spoločenstva. Ako posledná 
vystúpila kapela Peter Milenky 

band, ktorá dostala všetkých 
fanúšikov gospelu do varu 
a skandovania. (J. Kišák, J. Peľa-
ková, Ľ. Trebišovská)

V Hlivištiach spomínali na J. J. Baziloviča OSBM
Veriaci z Hlivíšť (okres Sob-
rance) si pri príležitosti 270. 
výročia jeho narodenia zaspo-
mínali na významného rodáka, 
baziliánskeho mnícha Joanikija 
J. Baziloviča. Archijerejskú litur-
giu slávil 24. júna v miestnom 
chráme vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha. V kázni vyzval 
prítomných ďakovať za toho, 
kto sa v minulosti namáhal, aby 
náboženský život v Mukačev-
skej eparchii prekvital. V závere 
starostka obce Jarmila Olexová 
vyjadrila radosť nad tým, že Jo-
anikij Bazilovič aj po takmer 
troch storočiach upriamuje 
pozornosť ľudí na svoju rodnú 

obec Hlivištia. V roku 2001 mu 
bola zásluhou Spolku sv. Cyrila 
a Metoda na priečelí chrámu 
odhalená pamätná tabuľa.
Po svätej liturgii bolo spoloč-

né agapé. Po ňom na odbornom 
seminári v preplnenom dome 
kultúry vystúpil s prednáškou 
Martin Molnár, ktorý urobil 
zaujímavý historický prierez 
náboženskými pomermi v bý-
valej Užskej župe. Doc. Peter 
Žeňuch povzbudil prítomných 
k zachovávaniu vlastnej tradície 
a hrdosti, ktorá pramení v cyri-
lo-metodskom modeli kres-
ťanstva. Doc. Michal Hospodár 
analyzoval Bazilovičovo dvoj-

jazyčne vydané dielo o liturgic-
kom živote s názvom Tolkovanie 
svjaščenija liturhii. Nakoniec 
sa Milan Lach SJ v prednáške 
zaoberal reformou mníšskych 
pravidiel pochádzajúcou 
od Baziloviča, ktorý bol vyše 
tridsať rokov protoigumenom 
baziliánov. Program stretnutia 
za účasti predstaviteľov okoli-
tých obcí, kultúrnej verejnosti 
a záujemcov zo širokého okolia 
obohatil aj kultúrny program 
pod moderátorskou gesciou M. 
Kasičovej. Podujatie podporil 
aj Košický samosprávny kraj. 
(Michal Hospodár)

cie, morálky, filozofie aj psychológie. 
Po prezentácii príspevkov nasledovala 
panelová diskusia. (Martin Tkáč a Ve-
ronika Liptáková)

�� Folklórny súbor Šumiačan vydal 
CD s názvom Cirkevnoslovanské chrá-
mové piesne, ktoré nahral k blížiace-
mu sa 1150. výročiu príchodu svätého 
Cyrila a Metoda na naše územie. 
Prestavuje prierez cirkevnoslovanských 
piesní, ktoré sa v byzantskom obrade 
spievajú počas celého roka, a to v íre-
čitom horehronskom prevedení. O ich 
zveľadenie a zachovanie sa postarali 
najmä kňazi pôsobiaci v tamojšej gréc-
kokatolíckej farnosti - nebohý otec Ján 
Sivák aj súčasný farár otec František 
Takáč. Na realizácii spolupracoval aj 
otec Ján Krúpa, členka a manažérka 
súboru Monika Čubaňová, dcéra otca 
Jána Siváka. Nové CD uviedli koncom 
mája v obci Šumiac. (Jarmila Gordano-
vá, Stanislav Gábor)

�� Výber nového banskobystrického 
biskupa vrcholí. Banskobystrická die-
céza, ktorá je po smrti Rudolfa Baláža 
takmer rok bez biskupa, by sa nového 
diecézneho biskupa mohla dočkať 
v najbližších mesiacoch. Apoštolský 
nuncius na Slovensku Mario Giordana 
v druhej polovici júna slovenským 
biskupom oznámil, že proces výberu 
biskupa pre Banskobystrickú diecézu 
je v záverečnej fáze. „To znamená, 
že výber sa zúžil na troch kandidátov, 
ktorých posudzuje kongregácia pre 
biskupov, a z týchto kandidátov nako-
niec Svätý Otec vyberie sám osobne 
jedného, ktorý sa stane banskobys-
trickým biskupom,“ povedal pre 
agentúru SITA Kováčik. (SITA)

�� Tehlička pre Južný Sudán tento 
rok s rekordným výnosom. Hoci jej 
účet bude uzatvorený až v auguste, 
už v júni bolo na jej konte viac ako 
100-tisíc eur, čo je oproti vlaňajšiu 
o viac ako niekoľko tisíc eur. Do 7. 
ročníka verejnej zbierky sa zapojilo 
viac ako 200 materských, základ-
ných a stredných škôl, saleziánskych 
stredísk, farností, partnerských 
organizácií a mediálnych partnerov. 
V predchádzajúcich ročníkoch Tehlič-
ky SAVIO podporilo výstavbu studní 
a škôl, vzdelávacie, výchovné a soci-
álne projekty v Južnom Sudáne, Keni, 
Angole, Čade, na Haiti, v Ekvádore, 
Azerbajdžane a na Sibíri. Viac o Teh-
ličke a ďalších v projektoch je možné 
získať na stránke www.savio.sk.
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Rozhovor s Jozefom Predá-
čom, koordinátorom Dňa 
rodiny z Fóra kresťanských 
inštitúcií

Ako by ste zhodnotili tohto-
ročný Deň rodiny?
Projekt Deň rodiny 2012 
považujem ako celoslovenský 
koordinátor za veľmi vyda-
rený a na základe informácií 
nielen od samotných regio-
nálnych organizátorov, ale aj z medializovaných 
výstupov redaktorov či štábov regionálnych 
televízií môžem skonštatovať, že podujatia boli 
oživením pre jednotlivé mestá a obohatením 
pre ľudí, ktorí sa na nich zúčastnili.

V čom nastal posun v porovnaní s minulými 
ročníkmi?
Vnímame, že v mestách, kde sa už v predchá-
dzajúcich rokoch Deň rodiny konal, si ľudia 
na toto podujatie zvykli. Dôkazom toho je 
narastajúci počet účastníkov podujatia, záujem 
regionálnych médií a podpora a spolupráca, 
s ktorou sa FKI a jednotliví regionálni organi-
zátori stretli zo strany miestnej samosprávy, 
Cirkvi, ako aj partnerov z podnikateľského 
prostredia alebo mimovládnych organizácií. 
Zároveň sa do uplynulého ročníka Dňa rodiny 
zapojili ďalšie subjekty, a tak sa Deň rodiny 
po prvýkrát oslavoval aj v Malackách, Micha-
lovciach, Liesku, Gelnici, Sabinove a Trenčian-
skych Tepliciach. Sme veľmi radi, že štvrtý 
ročník Dňa rodiny mal aj ekumenický rozmer.

V čom ste zaznamenali nejaké negatíva?
Mrzí nás, že rovnako ako každý rok aj tentoraz 
bol Deň rodiny ignorovaný nielen súkromnými 
médiami, ale aj verejnoprávnou inštitúciou 
Rozhlas a televízia Slovenska, a naproti tomu 
kontroverzný Dúhový pride bol prvou správou 
večerného hlavného spravodajstva.

V čom je hlavný význam organizovania týchto 
podujatí?
Hlavný význam vidíme vo zviditeľnení jedineč-
nosti rodiny založenej na manželstve muža 
a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar. Záro-
veň je to aj verejná manifestácia podpory rodiny 
a apel na spoločnosť a volených zástupcov 
na všetkých úrovniach, aby v záujme zabezpeče-
nia trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti vy-
tvárali podmienky na rozvoj rodiny. Deň rodiny 
je priestorom na stretnutia, povzbudením a sve-
dectvom toho, že možno žiť radostný a spokojný 
rodinný život napriek ťažkostiam a problémom 
každodenného života. Deň rodiny umožňuje 
zoznámiť sa popri zábave aj s prorodinnými 
organizáciami a iniciatívami, nájsť kontakt a ľudí 
ochotných pomôcť v problémoch.

Michal Lipiak
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ako ma potrestá. Keď som sa po nehode 
stretol s otcom, povedal mi len jedno, že je 
šťastný, že sa mi nič nestalo, lebo plechy 
sú len plechy. Prial by som všetkým deťom 
pocítiť takúto spolupatričnosť a dôležitosť 
byť členom rodiny. A dnes som otcom ja. 
A tiež som prísnym otcom. Moja dcéra ne-
šťastne pustila mobil do vody. Vynadal som 
jej, že zničila drahú vec. O nejaký čas som 
pracoval za počítačom a ako som vstával 
od stola, strhol som ho na zem a už som ho 
mohol len pochovať. Nikto z rodiny mi nič 

nevyčítal. Spomenul som si na svojho otca 
a na to, ako mi po nehode povedal, že ple-
chy nie sú dôležité. Byť otcom, byť rodičom 
je celoživotná výzva. Nie sme dokonalí, ale 
učíme sa v tejto škole celý život. Aj z vlast-
ných chýb.“
Deň rodiny v Sabinove organizačne 

zabezpečilo Centrum pre rodiny na Sigorde 
a mesto Sabinov.  n

Andrea Čusová
snímky: Peter Jakub

Dôležití sú oni
 
Oslavy Dňa rodiny na Slovensku vyvrcholili v Prešovskej archieparchii 10. júna v Sabinove. 
Začali sa Púťou matiek v Ľutine, kde v bazilike minor slávil prešovský arcibiskup a metropoli-
ta Ján Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu. Popoludní sa rodiny stretli v Sabinove. 

Prítomným sa prihovoril vladyka Ján 
Babjak, ktorý vyzdvihol dôležitosť 
tradičnej rodiny. Zdôraznil, že máme 

chrániť tradičnú rodinu a nemáme sa 
nechať oklamať žiadnymi ponukami. Iné 
formy nikdy nemôžu byť skutočnou a plno-
hodnotnou rodinou. Deň rodiny podporil aj 

primátor mesta Sabinov Ing. Peter Molčan.
V programe nechýbali hry pre deti, 

klauni, maľovanie na tvár, skauti, ukážky 
práce požiarnikov, policajtov a dobových 
súbojov so šermiarmi. Divadlo MaKiLe 
predviedlo rozprávku o pirátovi, ZUŠ 
Sabinov reprezentovala gospelová spevácka 

skupina Goldky a deti z Cirkevnej základnej 
školy sv. Jána Krstiteľa zaspievali a zatanco-
vali na ľudovú i modernú nôtu.
Prezentovať sa mohli centrá, združenia 

a organizácie, ktoré podporujú rodinu, v sa-
mostatných stánkoch aj priamo na pódiu. 
Návštevníci podujatia spoznali prácu Cen-
tra pre rodinu na Sigorde, Evanjelizačnej 
školy sv. Mikuláša, spoločenstvo Kána, Ligu 
Pár páru, Modlitby matiek, Modlitby otcov, 
pôsobenie saleziánskych spolupracovníkov 
v Sabinove, ale aj prácu Apoštolskej cirkvi 
s Rómami. Obohatením bolo predstavenie 
Občianskeho združenia Samaritán, ktoré 
sa v Sabinove venuje postihnutým deťom, 
s ktorými si pripravili divadelné predstave-
nie.
Hudobne sa počas programu predstavila 

dychová hudba Sabinka. Na inú strunu 
zahrala kapela Peter Milenky Band. Gréc-
kokatolícky kňaz Peter Milenky sa podelil 
aj o svoje svedectvo z rodiny. „Aj ja som 
bol typické dieťa, čo sa navystrájalo. Nie 
vždy som počúvol na prvýkrát, nie vždy 
na druhý, tretí... Keď som mal osemnásť, 
rozbil som svojim rodičom auto. Oni naň 
šetrili celý život. Môj otec bol veľmi prísny 
a ja som už v duchu videl, ako mi vynadá, 

Putovanie relikvií sv. Cyrila
Prešovská archieparchia

11.07. Vyšný Orlík, Chrám Nanebovstúpenia Pána
12.07. Chmeľová, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
13.07. Beloveža, Chrám sv. archanjela Michala
14.07. Bardejov-Vinbarg, Chrám blažených hieromučeníkov Pavla a Vasiľa
15.07. Bardejov-Družba, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
16.07. Hrabské, Chrám sv. Demetra
17.07. Malcov, Chrám Stretnutia Pána
18.07. Kružlov, Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
19.07. Ľutina, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
20.07. Sabinov-mesto, Chrám Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa
21.07. Milpoš, Chrám sv. Petra a Pavla
22.07. Tichý Potok, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
23.07. Jakubany, Chrám sv. Petra a Pavla
24.07. Stará Ľubovňa-mesto, Chrám Matky ustavičnej pomoci
25.07. Veľký Lipník, Chrám sv. archanjela Michala
26.07. Kamienka, Chrám sv. Petra a Pavla
27.07. Litmanová, Chrám sv. archanjela Michala
28.07. Ihľany, Chrám sv. archanjela Michala
29.07. Poprad, Chrám sv. Petra a Pavla
30.07. Vernár, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
31.07. Kežmarok, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

Animátorská škola v novom šate 
A je to tu.
Nový ročník animátorskej školy. Tento 

rok v novom šate, s novými možnosťami 
špecializovania. 
Cieľom AŠAD (Archieparchiálna škola 

animátora dobrovoľníka) je vychovať 
mladého človeka – animátora, dobrovoľ-
níka s cieľom služby, diakonie v rôznych 
oblastiach podľa Božieho slova: „Podľa 
toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzá-
jom ako dobrí správcovia mnohotvárnej 
Božej milosti“ (1 Pt 4, 10).
AŠAD sa realizuje počas školského 

roka, spravidla raz mesačne počas víken-
du v celkovej dĺžke dvoch rokov v GMC 
Bárka v Juskovej Voli. Predpokladaná 
cena jedného víkendu je 15 eur.

Jedinou podmienkou prijatia je vek mi-
nimálne 16 rokov a túžba slúžiť. Stačí, ak 
prostredníctvom kňaza pošleš prihlášku 
do  14. septembra a prídeš na vstupný 
pohovor 22. septembra, ktorý bude 
v Gréckokatolíckom mládežníckom pas-
toračnom centre v Prešove o 10.00 hod.
Prvý víkend AŠAD bude 28. – 30. sep-

tembra v GMC Bárka v Juskovej Voli.
Viac informácií a prihlášky budú v kaž-

dom gréckokatolíckom farskom úrade, 
ale aj na webovej stránke www.gmcbar-
ka.sk v priebehu mesiaca júl.
Tak neváhaj! Neboj sa a príď! 
Tešíme sa aj na teba! J

tím AŠAD
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Svätí sedmopočetníci
Počiatky samostatnej cirkevnej organizácie (dnešným jazykom cirkvi sui iuris), rozvoja 

kresťanstva, písomníctva, kultúry a vzdelanosti na našom území sú spojené so siedmimi 
svätcami, „Bohom poslanými mužmi, vyznávačmi a apoštolom rovnými Cyrilom, Metodom, 

Klimentom, Naumom, Gorazdom, Angelárom, Vavrincom; siedmi počtom, podľa Božieho 
zámeru…“ (Rozprava o preklade Svätého písma). Vďaka pôsobeniu týchto svätých mužov 

dostali naši predkovia v 9. storočí možnosť sláviť bohoslužby v ľudu zrozumiteľnom jazyku.

V     nadväznosti na to sa 
mohla rozvinúť aj naša 
vlastná kultúra a vzdela-

nosť. A nielen na našom území, 
ovocie tohto diela sa rozšírilo 
do celého slovanského sveta. 
Skúsime priblížiť ich životy 
a dielo cez pramene, ktoré sa 
nám zachovali.
Svätí Metod a Cyril mali 

okruh spolupracovníkov už pred 
odchodom na Veľkú Mora-
vu. Ďalších učeníkov získali 
na Veľkej Morave a v Panónii. 
O pôvode ich učeníkov a spolu-
pracovníkov toho veľa nevieme, 
väčšina z nich však bola slovan-
ského pôvodu. 

Svätý Kliment
O svätom Klimentovi vieme, 
že nasledoval Metoda „od mlada 
a raných rokov“ a že „poznal jeho 
život ako nikto iný“ (Život Kli-
menta). O jeho pôvode existujú 
rôzne mienky. Krátky život Kli-
menta Ochridského ho považuje 
za Slovana z Balkánu: „Tento veľ-
ký otec náš a osvietiteľ Bulharska 
rodom bol z európskych Mýzov, 
pod ktorými mnohí rozumejú 
aj Bulharov…“ Odlišný je názor 
nášho slavistu Jána Stanislava, 
ktorý tvrdil, že Kliment pochá-
dzal z nášho územia. Kliment 
totiž vo svojich dielach hovorí, 
že Konštantín a Metod účinkujú 
„v mojom národe“, stotožňoval 
sa teda s ľudom žijúcim na Veľ-
kej Morave.

Svätý Naum
Svätý Naum pochádzal zo slo-
vanských obyvateľov Byzantskej 
ríše, zo vznešenej a bohatej 
rodiny. „Tento prepodobný a veľ-
ký otec Naum vzišiel v Mýzii 

a po výchove od blahorodných 
(rodičov) svojich zanechal bla-
horodstvo a bohatstvo, všetko 
ako plevy, a pripútal sa k rovno-
apoštolom Konštantínovi Filo-
zofovi a jeho bratovi Metodovi.“ 
(Druhý slovanský život Nauma)

Svätý Gorazd
O svätom Gorazdovi s istotou 
vieme, že pochádzal z Veľkej 
Moravy, a to na základe slov 
svätého Metoda: „Tento je vašej 
zeme slobodný muž, dobre 
učený v latinských knihách, 
pravoverný“ (Život Metoda). 
Z tohto výroku je tiež zrejmé, 
že Gorazd bol šľachtic, pat-
ril k vyššej vrstve. Presnejšiu 
lokalizáciu jeho rodiska možno 
predpokladať v okolí Nitry, a to 
na základe výskytu miestnych 
názvov odvodených od jeho 
mena.
Po príchode na naše územie 

členovia misie pokračovali 
v prekladoch biblických, bo-
hoslužobných, teologických 
a právnických textov. Misia 
pravdepodobne fungovala ako 
mníšska komunita, popri ktorej 
existovala škola. Jej hlavným 
cieľom bolo vychovávať ducho-
venstvo spomedzi miestneho 
slovanského obyvateľstva. Žiaľ, 
podrobnosti o jej pôsobení sa 
nám v prameňoch nezachovali. 
Údaj o počte učeníkov pri smrti 
sv. Metoda potvrdzuje, že to 
bola naozaj úspešná misia. 
„O tom svedčí aj množstvo 
kňazov, diakonov, a subdiako-
nov, ktorých umierajúc dvesto 
zanechal v hraniciach svojej 
cirkvi.“ (Život Klimenta)
Viac údajov o učeníkoch 

máme až po smrti sv. Metoda. 

Ten pred svojou smrťou (6. 
apríla 885) vyhlásil sv. Gorazda 
za arcibiskupa. „Prvé miesto 
medzi nimi zaujímal Gorazd, 
ktorého už aj prv naše rozpráva-
nie spomenulo medzi najbliž-
šími Metodovými učeníkmi 
a ktorý bol aj samým svätcom 
na konci jeho života vyhlásený 
za moravského arcibiskupa.” 
(Život Klimenta) Súpis bulhar-
ských arcibiskupov z 12. storočia 
uvádza Gorazda ako arcibis-
kupa, a to hneď po Metodovi. 
„Gorazd, vysvätený Metodom. 
A neskôr vyhnaný duchoborca-
mi.“ To svedčí o tom, že Gorazd 
bol vysväteným biskupom.

Prenasledovanie
Vichingovci však začali proti 
arcibiskupovi Gorazdovi brojiť 
a vyvolávať nepokoje. Spor 
po niekoľkých teologických diš-
putách vyvrcholil pred Svätoplu-
kom, ktorý sa nakoniec rozhodol 
odovzdať moc do rúk vichingov-
cov. Tí Metodových učeníkov 
prenasledovali, väznili, mučili 
alebo predali do otroctva. „Tí 
bludári mnohých mučili a iných 
predali Židom za odplatu, kňa-
zov i diakonov. Tí Židia pojmúc 
viedli ich do Benátok. A keď ich 
predali, Božím prispením prišiel 
vtedy cisárov muž z Carihradu 
do Benátok, aby vybavil cisárovu 
vec. I dozvedel sa o nich. Cisárov 
muž niektorých vykúpil a poj-
múc ich odviedol ich do Cari-
hradu a povedal o nich cisárovi 
Bazilovi. A uviedli ich naspäť 
do úradov a hodností, za kňazov 
a diakonov, ako aj prv boli.“ (Prvý 
slovanský život Nauma)
Druhá časť učeníkov (tí, ktorí 

neboli predaní do otroctva) 

skončila vo väzení. „Tých však, 
čo dosiahli učiteľský úrad, ako 
onoho Gorazda, ktorého sme 
často spomínali, ktorého ako 
pochádzajúceho z Veľkej Mora-
vy… aj kňaza Klimenta, najvyni-
kajúcejšieho muža, i Vavrinca, 
Nauma a Angelára – týchto, 
ba ešte mnohých iných zna-
menitých, okovami spútaných 
väznili v temniciach, v ktorých 
sa odopierala každá útecha…“ 
(Život Klimenta) Po modlitbe 
a zázračnom zemetrasení boli 
učeníci oslobodení, ale vojaci 
ich opätovne zajali.

Ďalšie osudy 
sedmopočetníkov
O osude sv. Gorazda už od toh-
to miesta nemáme žiadnu 
zmienku, až vo veľmi neskorých 
prameňoch. Často sa tvrdí, 
že Gorazd mohol ostať na Veľkej 
Morave, ale musel sa utiahnuť 
do úzadia. Výrok Vichingových 
prívržencov však skôr nasvedču-
je tomu, že podstúpil muče-
nícku smrť. „Poďte, potlačme 
Gorazda a chyťme ho, lebo 
nepodobný nám je jeho život 
i jeho cesty sú rozdielne od na-
šich, vyčíta nám naše hriechy 
a ak by ostal nažive, znova by 
nám ožil Metod.“ (Život Klimen-
ta) Podľa niektorých neskorých 
prameňov odišiel sv. Gorazd 
do okolia Beratu (dnešné 
Albánsko), kde aj zomrel. Tu sú 
uložené aj jeho údajné ostatky, 
v miestnej katedrále, ich pravosť 
je však otázna. 
Ostatní boli zajatí a vojakmi 

vyvedení k Dunaju, na hranice 
Veľkomoravskej ríše. „A keď 
prišli do Belehradu..., prišli 
k Boritakanovi, vtedajšiemu 
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jeho hradnému ochrancovi.“ On 
sa rozhodol „poslať týchto cu-
dzincov bulharskému kniežaťu 
Borisovi, ktorého bol vojen-
ským pomocníkom, pretože 
vedel, že Boris túži za takýmito 
ľuďmi.“ (Život Klimenta) Tak 
sa Kliment, Naum a Angelár 
dostali do Bulharska.
Svätého Angelára zveril Boris 

veľmožovi Časlavovi. „Keď 
u neho Angelár pobudol krátku 
dobu, s radosťou odovzdal svoju 
dušu do rúk svätých anjelov.“ 
(Život Klimenta). Angelár 
zomrel v roku 886 alebo 887 
a jeho ostatky sa podľa tradície 
nachádzajú v Berate (spolu 
s Gorazdovými). Pravdepodob-
ne tam boli prenesené na konci 
14. storočia.
Krátko po príchode do bul-

harského hlavného mesta 
Plisky bol sv. Kliment poslaný 
do oblasti Ochridu (dnešné 
Macedónsko). Tu pôsobil ako 
učiteľ. „Deti vyučoval a pritom 
rozlične: jedným ukazoval, 
ako sa píšu písmená, druhým 
vysvetľoval zmysel napísaného, 
iným prispôsoboval ruky pre 
písmo… Duchovenstvo učil 
cirkevnému poriadku a tomu, čo 
sa týka spievania žalmov a mod-
litieb.“ (Život Klimenta) Neskôr 
(893) bol ustanovený za arcibis-
kupa pre celú oblasť vtedajšieho 
juhozápadného Bulharska. 
Kliment bol najplodnejším 

spisovateľom a hymnografom 
zo skupiny svätých sedmopo-
četníkov, prevyšuje aj sv. Cyrila 
a Metoda. Zachovalo sa nám 
vyše 50 pôvodných Klimento-
vých diel, ktorých autorstvo je 
nespochybniteľné, a ďalších 
vyše 50, kde sa o jeho autorstve 
diskutuje. O jeho autorskej 
plodnosti svedčí aj nasledovný 
úryvok: „Pretože v bulharskom 
jazyku nebolo sviatočných slov 
(homílií) – a tak, spoznajúc všet-
ko to, premýšľa o prostriedku aj 
proti tomuto a svojím podujatím 
zboril stenu nevedomosti: zo-
stavil na všetky sviatky poučné 
slová, prosté a jasné… Naplnil 
cirkev aj cirkevnými spevmi, 
podobnými žalmom, ktoré sú 
čiastočne zostavené na česť 
mnohých svätých, čiastočne 
na česť nepoškvrnenej Matky 

Božej, (a to) prosebné a ďakovné 
piesne.“ (Život Klimenta) 
Pred svojou smrťou doplnil 

niektoré časti kvetnej triódy: 
„A tušiac svoju smrť obdaroval 
bulharskú cirkev posledným da-
rom, a pridal k triódiu to, čo mu 
chýbalo, lebo práve v tom čase 
dokončil to, čo sa spieva od No-
vej (Tomášovej) nedele po Päť-
desiatnicu.“ (Život Klimenta)
Zomrel vo vysokom veku 

ako posledný zo sedmopočet-
níkov v Ochride, v Monastieri 
sv. Pantelejmona, ktorý sám 
postavil a kde je podnes jeho 
hrob. „Pochovali ho v tomto 
monastieri, v hrobe, ktorý si on 
sám prihotovil svojimi vlast-
nými rukami, po pravej strane 
v prednej časti chrámového 
pitvora, 27. mesiaca júla, v deň 
Simeona, cára Bulharska, roku 

6424 (= 916).“ (Život Klimenta)
Asi v r. 893 bol do oblasti 

Ochridu poslaný aj sv. Naum, 
aby pomáhal sv. Klimentovi pri 
vyučovaní a výchove mládeže, 
najmä duchovenstva. Naum bol 
zároveň zakladateľom a stĺpom 
mníšskeho života v tejto oblasti. 
„A on zotrvával v konaní takých 
istých námah, aby sa zaľúbil 
Bohu, panictvo zachovávajúc 
od detstva až do skonu, založil si 
na východ od Bieleho (Ochrid-
ského) jazera monastier i chrám 
svätých archanjelov a zotrval 
v učiteľstve 7 rokov. Vzdal sa 
učiteľstva, išiel do monastiera 
a požil desať liet a na skone svo-
jom prijal mníšsky obraz.“ (Prvý 
slovanský život Nauma) Tu 
zomrel 23. decembra 910 a tu je 
aj jeho hrob, v bočnej predsieni 
hlavného chrámu. Prepodobný 

Naum je uctievaný ako divo-
tvorca, k jeho hrobu chodia 
s prosbou o uzdravenie mnohí 
pútnici. Osobitne sa k nemu 
modlia za vyliečenie duševných 
chorôb a porúch.

Svätí sedmopočetníci sym-
bolicky zastupujú všetkých, 
ktorí stáli pri zrode samostatnej 
cirkevnej organizácie, písomníc-
tva, kultúry a vzdelanosti na na-
šom území a ktorí neváhali 
znášať mnohé utrpenia pre na-
plnenie tohto poslania. Rozhod-
ne by si títo svätci zaslúžili viac 
našej úcty a pozornosti, rovnako 
aj ich diela by si zaslúžili lepšie 
poznanie, a to zvlášť v prostredí 
Gréckokatolíckej cirkvi. n

Andrej Škoviera
Ilustračná snímka ikony 

Mikuláša Klimčáka
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pri príležitosti otvorenia  
Roka svätých Cyrila a Metoda

Drahí bratia a sestry! 
Evanjelium často hovorí o moci Božieho 
dotyku. Dozvedáme sa o ňom aj cez príbehy 
ženy trpiacej na krvotok a zomierajúceho 
dievčaťa. Tieto dve postavy predstavujú 
dve aktivity. Sú podmienkou životodarné-
ho účinku Božieho dotyku. Žena, ktorá sa 
dotkla obruby Ježišovej tuniky, predstavuje 
dôležitý skutok zo strany veriaceho človeka: 
napriek nutnosti prekonávať najrôznejšie 
prekážky sa dotýka Ježiša, a to s vierou 
v jeho moc. Vzkriesenie Jairovej dcéry zasa 
ukazuje, že – aj keď my sami sme ako mŕtvi 
a nevládzeme vyvinúť iniciatívu – Pán Ježiš 
nám vždy ide v ústrety a chytá nás za ruku 
so slovami: vstaň, precitni, zobuď sa a začni 
konečne žiť. Aj my teda môžeme byť ako to 
dievča, ktoré „hneď vstalo a chodilo“ (Mk 
5, 42).
 O takýchto prebúdzajúcich dotykoch 

Boha by iste mohol osobne svedčiť každý 
kresťan. Nielen kresťan ako jednotlivec, 
ale kresťania ako väčšie spoločenstvá, ktoré 
majú vlastnú osobitnú skúsenosť s Božím 
impulzom, ktorý prebúdza k životu. Veď 
mnohé národy sveta si s posvätnou hrdos-
ťou pripomínajú tie chvíle vlastných dejín, 
keď sa ich dotkol Boh a začalo ich formovať 
Ježišovo evanjelium. Keď aj oni zakúsili 
silu, ktorá vychádza z Ježiša, a počuli jeho 
slová: „Hovorím ti, vstaň“. 
 Preto sa aj my už v tomto roku pripra-

vujeme na slávenie 1150. výročia od tej uda-
losti, ktorá dala nový smer dejinám nášho 
slovenského národa a čiastočne i ostatným 
slovanským národom. Veľkomoravské 
knieža Rastislav totiž v roku 862 poslal by-
zantskému cisárovi Michalovi III. posolstvo 
tohto znenia: „Náš ľud sa pohanstva zriekol 
a kresťanského zákona sa drží. Nemáme 
však takého učiteľa, ktorý by nám v našom 
jazyku pravú kresťanskú vieru vysvetlil, 
aby sa aj iné krajiny, to vidiac, pripodob-
nili nám. Tak pošli nám, vladca, biskupa 
a učiteľa takého, lebo od vás na všetky 
strany vždy dobrý zákon vychádza“ (Život 
Konštantína, 14. kapitola).

 Žiadaní učitelia ako sprostredkovatelia 
Božích impulzov boli konkrétni hrdinovia 
ducha, ktorí svojím slovom i svedectvom 
odovzdali nasledujúcim generáciám 
vieru v nadprirodzeného Boha. Toho Boha 

Stvoriteľa, ktorý chce každému ľudskému 
spoločenstvu darovať vnútornú jednotu, 
duchovný program, každodenné smero-
vanie i konečný cieľ. Trvalá prítomnosť 
týchto hrdinov a svätcov v pamäti národov 

12 |  pastiersky list

potvrdzuje, že onen dotyk je viac ako čosi 
iba jednorazové v minulosti. Je to Boží 
dotyk, ktorý dodnes trvá a každý deň nás 
udržuje v bytí. 
 V duchovnom rodokmeni nášho slo-

venského národa boli svätí vierozvestovia 
nepochybne jeho významnými sprostred-
kovateľmi. Solúnskym bratom svätému 
Konštantínovi Cyrilovi a jeho staršiemu 
bratovi svätému Metodovi vďačíme za to, 
že sa našich predkov mohlo oživujúce Božie 
slovo dotknúť v ich rodnom jazyku. Tak 
sa mohli posvätné texty Písma stať ďalším 
a ešte hlbším podnetom na prehĺbenie vie-
ry. Impulzom, ktorý preniká k hĺbke srdca, 
zasahuje a formuje vedomie i svedomie 
človeka. Keď naši vierozvestovia založili 
učilište pre prvých domácich bohoslovcov, 
iste to našich predkov inšpirovalo, aby sa 
aj oni snažili dotknúť Krista a prijať z neho 
vychádzajúcu silu. A keď preložili Sväté 
písmo do ich materinského jazyka, zasa to 
priblížilo Boží dotyk, ktorý staval na nohy, 
uzdravoval a ponúkal nový život. 
 Ako veľmi dnes – tu a teraz – opäť 

potrebujeme tento nový život. Obnovený 
duchovný život, ktorý však ľahko môže 
zvlažnieť. Obnovený mravný a rodinný 
život – napriek takému častému spochyb-
ňovaniu základných hodnôt, ktoré sú pod-
statou ľudskej dôstojnosti. Slovom, veľmi 
potrebujeme evanjelium a jeho zrozumi-
teľné ohlasovanie. „Nuž, dobre počuj, celý 
národ sloviensky,“ napísal svätý Konštantín 
v Proglase, čiže v predslove k staroslovien-
skemu prekladu Biblie - „vypočuj slovo 
od Boha ti poslané, slovo, čo hladné duše 
nakŕmi, slovo, čo um aj srdce tvoje posil-
ní, slovo, čo Boha poznávať ťa pripraví...“ 
(Proglas, verše 15 - 20). 
 Aj v týchto súvislostiach zostávajú svätí 

Cyril a Metod dodnes aktuálni. Preto si ich 
chceme sprítomniť ako živé a zrozumiteľné 
vzory aj v nadchádzajúcom Roku viery. 
Vzory aktuálne aj pred začiatkom rokovania 
biskupskej synody o „novej evanjelizácii“, 
ktorú Svätý Otec Benedikt XVI. zvoláva 
na jeseň tohto roka. Svätý Otec si želá – ako 
to on sám doslova vyjadril –, aby Rok viery 
dal „nový impulz poslaniu celej Cirkvi, 
aby viedla ľudí z púšte, na ktorej sa často 
nachádzajú, na miesto života, k priateľ-
stvu s Kristom“. Solúnski bratia sú naozaj 
žiarivými vzormi novej evanjelizácie, 
sprievodcami z púšte do života. Ich hlboká 
viera, ich osobná obetavosť, ich vzdelanosť 
a komunikačná tvorivosť sú spolu s úctou 
voči rímskemu biskupovi podnetné aj pre 
dnešného moderného človeka, ktorý sa 
rozhodol angažovať za budovanie Kris-
tovho kráľovstva na zemi. Toto stretnutie 
s Kristom Kráľom sa uskutočňuje v duchu 

myšlienok dnešného evanjelia: človek na-
šiel Boha, pretože ešte predtým Boh hľadal 
človeka. 
 Keď zomierajúci svätý Metod za svojho 

nástupcu označil svätého Gorazda, ukázal 
naňho a povedal: „Toto je vašej zeme slo-
bodný muž, učený dobre v latinských kni-
hách, pravoverný“ (Život Metoda, kapitola 
17). Stojíme dnes symbolicky aj my tam, 
pri Metodovej smrteľnej posteli, aby aj 
na nás ukázal s otázkou: ste naozaj slobod-
ní muži a ženy vašej krajiny, slobodní pre 
ohlasovanie večných Božích právd podľa 
vôle Ježiša Krista? Ste dobre učení v kni-
hách vrátane kníh Kristovho evanjelia? 
Poznáte obsah svojej viery a máte odvahu 
hlásať ju aj ostatným? Ste naozaj pravover-
ní, zakorenení v Kristovi a Márii, v pravej 
Kristovej Cirkvi, ktorá žije z Eucharistie? 
Dotýkate sa Krista s vierou čakajúcou 
na silu, ktorá z neho vychádza? Ste Bohu 
vďační za všetky jeho dary a dobrodenia? 
Prvým prejavom vďačnosti voči našim vie-
rozvestcom by mal byť záujem čo najlepšie 
poznať ich život a pôsobenie, osvojovať si 
ten najcennejší dar, ktorý odovzdali našim 
predkom za cenu tých najvyšších obetí. 
Na to nám môžu poslúžiť rozličné kultúrne, 
náboženské, spoločenské, ale i odborné 
podujatia. Pričiňme sa o prípravu a rea-
lizovanie takýchto podujatí, so záujmom 
sa na nich zúčastňujme – zvlášť k tomu 
povzbudzujeme rodiny, deti a mládež. 
 O Božiu silu chceme prosiť všemohúce-

ho Boha v rámci svätej omše, na ktorú sme 
do staroslávnej Nitry pozvaní na budúci 
týždeň 5. júla, na slávnosť slovanských 
vierozvestov svätých Cyrila a Metoda. Ježiš 
Kristus nás cez evanjelium toho sláv-
nostného dňa opäť ubezpečí, že v našom 
živote podľa viery nezostaneme sami. Lebo 
prisľúbi: „A hľa, ja som s vami po všetky 
dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Toto 
slávenie jubilea príchodu svätých Cyrila 
a Metoda do našej vlasti, ktoré sa práve 
v Nitre začne pre celé Slovensko, nemá 
byť len formálnou spomienkou. Dáva nám 
príležitosť oboznámiť sa s počiatkom našich 
kresťanských, národných i kultúrnych 
dejín, s koreňmi, z ktorých čerpali životnú 
silu celé generácie našich predkov. Modlime 
sa k svätým Cyrilovi a Metodovi, aby nám 
u trojjediného Boha vyprosovali vieru, ná-
dej a lásku i duchovnú silu, aby sme plnili 
naše ľudské a kresťanské poslanie podobne, 
ako ho splnili oni vo svojej dobe. 
 Nech vám, drahí bratia a sestry, na ceste 

s Pánom Ježišom pomáha – na príhovor 
Matky Božej i svätých vierozvestov Cyrila 
a Metoda – aj naše požehnanie v mene Otca 
i Syna, i Ducha Svätého. n

vaši biskupi

Slava Isusu Christu!
Posielam vám poštové známky a ďaku-
jem za zverenie mapy gréckokatolíckych 
drevených cerkví. Bol by som rád, keby ste 
obdobne v Slove uverejnili aj informácie 
o gréckokatolíckom exarcháte v Českej 
republike. Rovnako by ma potešil článok 
o Užhorodskej únii. Dobré by bolo aj napí-
sať článok o pravidlách obliekania sa laikov 
a o používaní mobilov v Božom chráme.
Za splnenie môjho želania vopred vďaka. 

Každý deň sa modlím jeden desiatok za du-
chovných otcov a rehoľné sestry.
Na záver chcem vysloviť úprimné Pán 

Boh zaplať za časopis Slovo.
Alexander Mamrilla, pútnik z Piešťan

Vážený pán Mamrilla,
v prvom rade chcem poďakovať vám i ostat-
ným čitateľom Slova za zasielanie pošto-
vých známok pre Pápežské misijné diela 
a za vaše modlitby. Táto akcia nie je časovo 
obmedzená. Teší nás záujem každého z vás 
a každý list, ktorý nás posúva ďalej či je pre 
nás povzbudením v našom poslaní.
Váš návrh na uverejnenie informácií 

o gréckokatolíckom exarcháte v Českej 
republike zvážime. Zoznam českých 
farností a kontaktov na ne sme uverejnili 
už v predošlých rokoch. Nie je v našich 
možnostiach ich uverejňovať každý rok, 
ale v budúcnosti tento zoznam plánujeme 
rozšíriť aj o mapu exarchátu. Technicky 
je to dosť náročná práca, no azda sa nám 
podarí vymyslieť a zrealizovať nejaký 
rozumný kompromis.
Užhorodskej únii sa isto budeme 

venovať v dvojčíslach časopisu Slovo. Ak 
však vás i ďalších čitateľov Slova zaujíma 
táto téma viac, odporúčam vám zakúpiť si 
opätovne vydanú publikáciu od známeho 
historika Michala Lacka Užhorodská 
únia karpatských Rusínov s Katolíckou 
cirkvou, ktorú si môžete zakúpiť v Centre 
spirituality Východ-Západ Michala Lacka 
v Košiciach (tel. číslo: 0904 934 851).  Čo 
sa týka odievania, podobný článok sme 
uverejnili nedávno. Ľudia si často mýlia 
Boží chrám a verejné vystúpenie nejakej 
skupiny. Je to vonkajší prejav osobného 
vzťahu s Bohom. Ak si ho vážim, oblečiem 
sa slušne, keď idem na návštevu do jeho 
domu. Čo sa týka používania mobilov, je to 
dnes už vec etikety a slušného správania. 
Nielen v chráme, ale aj inde v spoločnosti 
by mal byť mobil vypnutý alebo prepnutý 
do tichého režimu. A je chybou, keď sa 
školy zameriavajú na získavanie vedomostí, 
a na vyučovanie etikety a správania akosi 
neostáva miesto.

Juraj Gradoš
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Viera  
je z hlásania
Po predstavení historických reálií sú-
visiacich s cyrilo-metodskou misiou sa 
budeme v nasledujúcich príspevkoch 
venovať nábožensko-duchovným as-
pektom tejto misie. Základom vzťahu 
s Bohom je viera, že Boh existuje. Bez 
viery sa totiž nemožno páčiť Bohu. 
(Hebr 11, 6) Viera nie je primárne naše 
vlastníctvo, ale Boží dar a spolupráca 
s týmto darom. Skúsim na malom 
príklade objasniť, ako je to s vierou. 
Predstavte si, že ste v horúčave prešli 
niekoľko kilometrov a popri fyzickom 
vyčerpaní ste aj veľmi smädní. V tejto 
situácii stretnete niekoho, kto vás 
privedie k prameňu osviežujúcej pitnej 
vody. Aký veľký dar znamená tento 
prameň? Je to prameň života, lebo 
bez vody nie je možný biologický život. 
Ale aj človek, ktorý nám ukázal cestu 
k prameňu, je vzácny a zaslúži si vďaku. 
Bez neho by bol pre nás jestvujúci 
životodarný prameň bez úžitku. 

Viera v Boha je pre každého človeka 
s ničím neporovnateľná hodnota, pra-
meň večného života prevyšujúci každé 
iné pozemské dobro. Ježiš ju kladie ako 
jednu z podmienok spásy, keď hovorí: 
„Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spase-
ný...“ (Mk 16, 16) Ale kto môže uveriť 
bez ohlasovania? Apoštol Pavol v Liste 
Rimanom po skúsenosti s ohlasovaním 
viery v Ježiša Krista pohanom i židom 
tvrdí, že viera je z hlásania. Inými 
slovami povedané, viera je odpoveďou 
na ohlasovanie, ktoré prislúcha konať 
tomu, kto už zrelú vieru má. Lebo aj tu 
platí príslovie, že nikto nemôže dať to, 
čo sám nemá. Na historickom počiat-
ku zrozumiteľného ohlasovania viery 
v našom prostredí boli práve sv. Cyril 
a Metod. Oni priviedli Slovanov k pra-
meňom poznania Boha. Odvtedy z toh-
to prameňa čerpáme silu na osobné 
dozrievanie vo viere. Preto si solúnski 
bratia zaslúžia tituly ako vierozvesto-
via, otcovia a učitelia vo viere a pod. 
V nastávajúcom tematickom jubilej-
nom roku, ktorý sa začal na ich sviatok 
5. júla, by sme mali na nich častejšie 
s vďakou spomínať. A s novou odvahou 
ohlasovať i prežívať vieru v Ježiša Krista 
a jeho spásne dielo. 

Michal Hospodár

Patríte k najplodnejším autorom v pro-
stredí Gréckokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku. Počas svojho kňazského pôsobenia 
ste okrem pastoračnej práce vykonávali 
aj množstvo ďalších aktivít. Ako sa vám 
to všetko darilo skĺbiť?
Je veľmi pekná myšlienka, ktorá sa pripisuje 
britskému politikovi W. Churchilovi: „Ak 
chceme byť veľkí, musíme pracovať i vtedy, 
keď sa iní bavia.“ Myslím, že v tých slovách 
je veľa pravdy. A nemyslime si, že to príde 
samo od seba. Stojí to veľa úsilia, seba-
zaprenia, a veľa času, jednoducho treba 
chcieť. Ak človek chce, dokáže veľa.

Medzi vašimi knihami nachádzame 
množstvo pastoračných a homiletických 
pomôcok. Čo tvorí ich obsah a odkiaľ ste 
čerpali námety?
Najprv to boli homiletické, potom dog-
matické, historické myšlienky a príklady 
a nakoniec som sa venoval osobnostiam 
Gréckokatolíckej cirkvi a pútnickým 
miestam.

Venovali ste sa aj osobnostiam, ktoré sú 
súčasťou Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku. Čo vás viedlo k hľadaniu a odha-
ľovaniu ich životných osudov?
Sú osobnosti, o ktorých sa vie málo, ktorí 
si zaslúžia našu úctu a vďaku. Napr. kňaz, 
básnik a prvý rusínsky románopisec Emil 
Kubek. K jeho objaveniu som prišiel ná-
hodne. Napísal som o ňom mnohé články 
a publikácie. Niektorých som osobne 
poznal. Bol to bardejovský rodák, kňaz, 
redaktor a básnik ThDr. Emil Korba. Ďalej 
môj spolužiak, kňaz a básnik Zamaguria 
Vasiľ Kočemba, rodák z Veľkého Lipníka. 
Ale najviac biskup ThDr. Vasiľ Hopko, dnes 
už blahoslavený, rodák z Hrabského, kde 
som pôsobil 13 rokov. Zo zachovanej bo-
hatej vzájomnej korešpondencie vznikla 
kniha s názvom Aby všetci boli jedno, ktorá 
je svedectvom o jeho živote a utrpení.

Ktorá z množstva vašich publikácií vám 
najviac prirástla  k srdcu a prečo?
Sú to predovšetkým mariánske témy 
a pútnické miesta. Ak však mám spomenúť 
iba jednu, tak je to o našom blahoslave-
nom Vasiľovi Hopkovi s názvom Da vsi 

jedino budut – Aby všetci boli jedno. Vyšla 
ešte pred jeho blahorečením v roku 2002 
a nemalou mierou prispela aj k jeho blaho-
rečeniu.

Na ktorú z nich bol najväčší ohlas?
Z tých ostatných môžem spomenúť pub-
likáciu Legnava a jej monastier. Bol o ňu 
mimoriadny záujem nielen u legnavských 
veriacich, ale aj v širokej verejnosti. 

V čase, keď ste pôsobili na Gréckokato-
líckej teologickej fakulte v Prešove, bol 
jedným z predmetov, ktorým ste sa veno-
vali, náboženský turizmus. Pre mnohých 
je to možno neznámy pojem. Čo bolo 
jeho náplňou a prečo ste ho vnímali ako 
súčasť formácie na teologickej fakulte?
V čase môjho pôsobenia na našej fakulte 
bol náboženský turizmus jedným z naj-
krajších predmetov bakalárskeho štúdia 
pre animátorov voľného času. A myslím si, 
že bol zaujímavý aj pre študentov. V rámci 
tohto študijného programu bol poznávací 
zájazd do Ríma, pri ktorom si študenti 
vykonávali aj praktické skúšky z tohto 
predmetu. A čo je jeho cieľom? Blahej pa-
mäti pápež Ján Pavol II. v jednom posolstve 
k Svetovému dňu turizmu (27. septembra 
2002) povedal: „Voľný čas a turizmus môžu 
takto dopĺňať nedostatok ľudského kon-
taktu, ktorý často pociťujeme vo všednom 
živote.“ Túto myšlienku som často pri 
týchto cestách pripomínal. Je na škodu veci, 
že po mojom odchode z fakulty sa tento 
predmet už neprednáša. Treba si uvedomiť, 
že turizmus sa pre spoločnosť a Cirkev stáva 
veľkou výzvou. Čím viac sa budeme tváriť, 
že ju nevidíme, že ešte neprišla, že to nie je 
naša vec, tým viac na to doplatíme.

Tí, ktorí vás poznajú, vedia, že si veľmi 
často obúvate pútnické topánky. Ktoré 
miesta ste ako pútnik navštívili a ako sa 
to odrazilo vo vašej tvorbe?
Moje pútnické topánky ma zaviedli 
na mnohé mariánske pútnické miesta 
a miesta eucharistických zázrakov. Prá-
ve o týchto miestach som napísal knihu 
s názvom Pútnické miesta sveta. Boli to 
neobyčajné zážitky, ktoré som považoval 
za potrebné dať aj na papier. 
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Smer môjho 
života

Vedeli by ste vybrať to miesto, ktoré vo 
vás dodnes zanechalo najhlbší dojem 
a často naň spomínate?
Tých miest, ktoré vo mne zanechali hlboké 
dojmy, je veľa. Boli to pútnické zájazdy 
s veriacimi pútnikmi, ktorých cieľom 
nebolo len obdivovať krásu pamiatok, 
ale prežiť ich aj duchovne, najmä ak išlo 
o zájazd s náboženskou tematikou, ktorý 
má vyšší cieľ. Z tých mnohých ciest však 
najhlbší dojem vo mne zanechala púť 
do Talianska s mládežníckym zborom Ma-
rianka z Kružlova v roku 1996. Spomienky 
na stretnutie s pápežom Jánom Pavlom II., 
ktorý sa pri nás zastavil a pozdravil nás, sú 
nezabudnuteľné. Tiež svätá liturgia v Bazi-
like sv. Márie Gorettiovej v meste Nettuno, 
v ktorom sú uložené ostatky tejto 12-ročnej 
mučenice. Vidieť deti plakať od dojatia, to 
chytá za srdce. Nezabudnuteľnou bola aj 
púť s bardejovskými Rómami na blahoreče-
nie prvého rómskeho mučeníka Zeffirina J. 
Malla v Ríme 4. mája 1997 a koncelebrácia 

pri svätej liturgii pod holým nebom pre 
štyritisíc Rómov z celého sveta.

Sú ešte miesta, ktoré túžite alebo máte 
v pláne navštíviť?
Nie som kráľ Alexander Veľký, ktorý plakal, 
keď počul o nejakej krajine, ktorú si ešte 
nepodmanil. Nevyhľadávam preto miesta, 
ktoré som ešte nevidel, aj keď je ich veľa. 
Radšej sa vraciam na miesta, ktoré som 
videl, kde som prežil pekné a nezabudnu-
teľné chvíle. Z nich môžem spomenúť Rím, 
Assisi, Orvieto, Nettuno a Lurdy.

Čas prázdnin a dovoleniek je výnimočný. 
Každý ho prežíva inak. Vedeli by ste po-
núknuť miesto, ktoré stojí za to, aby ho 
záujemcovia uvideli a zažili niečo z jeho 
atmosféry?
Striedať prácu a odpočinok je základná 
požiadavka ľudskej prirodzenosti. Takú ju 

stvoril Boh. Nie je to rozmar ani lenivosť. 
Podporuje to telesný a duchovný rozvoj. 
Existujú rozmanité formy trávenia voľného 
času. Môžeme ho rovnako prežiť doma aj 
v zahraničí, aj obdivovaním krásy Božej 
prírody a zamyslieť sa nad smerovaním 
svojho života. Ale „výpravy cez hory a doly 
nepomôžu, ak človek nedbá sám o seba“ 
(Sv. Augustín: Vyznania).

Aký je zmysel putovania? Čo prináša vám 
a čo môže priniesť tým, ktorí sa rozhod-
nú aspoň na chvíľu opustiť zabehnutý 
spôsob života a vykročiť na cestu?
Putovanie je pohyb na posvätné mies-
ta za náboženským cieľom. Na rozdiel 
od náboženskej turistiky má vyšší cieľ, 
i keď používa vlaky, lietadlá, ubytovacie 
zariadenia. Motiváciou je hľadanie spásy, 
odpustenie trestu za spáchané hriechy či 
získanie odpustkov. Duchovná hodnota 
spočíva v posilnení kresťanskej viery a spo-
lupatričnosti kresťanského spoločenstva. 

Nadovšetko by sme ale mali pamätať na to, 
na čo upozorňoval už sv. Hieroným: „Nie 
to, že sme boli v Jeruzaleme, si zasluhuje 
chválu, ale že sme sa tu prebudili.“

Čo plánujete v najbližšom čase? Máte 
niečo odložené v pomyselnej zásuvke, 
čo čaká na to, aby uzrelo svetlo sveta?
Je toho viac, čo by chcelo vidieť svetlo sveta. 
Mám staršie materiály, ktoré by som chcel 
vydať. Ide najmä o homiletické myšlienky. 
Sú pripravené na vydanie, ale žiada si to 
nemalé finančné prostriedky. Väčšinou 
ich vydávam na vlastné náklady. K tomu 
prichádzajú nové nápady, nové témy, ktoré 
pre svoju aktuálnosť majú prednosť pred 
tými uloženými v zásuvke, napr. publikácia 
k Roku viery pod názvom Bránou viery. 
V každom prípade si želám, aby to bola 
služba čitateľom.

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová
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Ak sa niekedy stretnete 
s človekom, ktorý oplýva 
mladým duchom, neskrot-
nou túžbou po poznaní 
a po spolupráci na stvori-
teľskom diele, určite vás 
očarí dynamikou života. 
Na životnom konte stav
roforného protojereja 
PaedDr. Františka Dancá-
ka, súčasného predsedu 
redakčnej rady časopisu 
Slovo, je 39 rokov pastorá-
cie v Hrabskom a Kružlove, 
11 rokov odbornej asis-
tencie na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte v Pre-
šove, 10 rokov členstva 
vo výbore Spolku svätého 
Vojtecha, roky šéfovania 
a spolupráce s redakciou 
časopisu Slovo a Blahovist-
nik, hodiny neúnavného 
prehľadávania historických 
aj súčasných prameňov 
a kilometre pútnických 
ciest a chodníkov.  
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Dlho vládol názor, že byzantské umenie je jednotvárne, strnulé a farebne také pestré, až to 
hraničí s nevkusom. Dnes už bezpečne rozoznáme nielen rozličné lokálne umelecké školy, 
ale aj jednotlivé vývojové etapy byzantského umenia. 

Bohom chránené mesto
Kresťanské umenie po prvý raz 
vstupuje do dejín v čase, keď si 
Rímska ríša uvedomila význam 
svojich východných provincií 
a založila nové hlavné mesto 
rímskeho impéria Konštan-
tínopol na Bospore. Mesto 
nevzniklo na zelenej lúke, ale 
už okolo roku 660 pred Kristom 
bolo založené na jeho teritó-
riu mesto zvané Byzantion. 
Jeho geografická poloha bola 
mimoriadne výhodná, čo ho 
od počiatku stavalo do pozície 
významného obchodného mes-
ta na križovatke medzi Áziou 
a Európou. Svoju svetlú históriu 
začalo písať vo chvíli, keď si ho 
vybral za svoje nové sídlo prvý 
kresťanský cisár sv. Konštantín 
Veľký (324 − 337) a na jeho 
základoch vybudoval druhý 
Rím. Mesto Byzantion bolo 
slávnostne posvätené 11. mája 
330 a vyhlásené za hlavné mesto 
rímskeho impéria, pričom do-

stalo nové pomenovanie podľa 
svojho zakladateľa − Konstanti-
nopolis (Konštantínovo mesto). 
Gréci nazývali Konštantínopol 
jednoducho polis (mesto) 
a dodávali theofylaktos (Bohom 
chránené). Nové hlavné mesto 
tak od počiatku konkurovalo 
starému, a preto bolo nazvané 
aj druhým Rímom, neskôr 
Novým Rímom. Vyššie uvedené 
pomenovanie nového hlavného 
mesta pripomínajú tri hlavné 
elementy charakteristické pre 
byzantský štát. Názov By-
zantion poukazuje na grécke 
základy, Konstantinopolis 
na kresťanský charakter a Nový 
Rím na rímsku tradíciu. Známy 
ruský byzantológ G. Ostrogor-
skij túto skutočnosť vyjadril 
takto: „Rímska štátna štruktúra, 
grécka kultúra a kresťanská 
viera sú hlavnými prameňmi 
byzantského vývoja“.
V priebehu tisícročnej exis-

tencie (do roku 1453, keď bol 

Konštantínopol dobytý Turkmi 
na čele so sultánom Mehmme-
dom II. a nimi až do dnešných 
dní nazývaný Istanbul) bola 
Byzancia dejiskom častých 
zmien, z ktorých niektoré sa 
týkali jej základov a štruktúry. 
Pohromy, hladomory, vyľudňo-
vanie, vojenské porážky a strata 
rozsiahlych území, hospodárske 
obnovy, najmä v provinciách 
na Balkáne, vznik spoločnosti 
z istého hľadiska porovnateľ-
nej s feudalizmom západnej 
Európy, obchodný a vojenský 
tlak Západu, časté útoky proti 
hlavnému mestu a jeho latinská 
okupácia trvajúca viac ako 
polstoročie, to sú len niektoré 
vonkajšie okolnosti, ktoré mali 
vplyv na vznik diel byzantského 
umenia a spôsob ich realizácie.

Dva prúdy
Dvorské umenie v Konštantí-
nopole veľmi citlivo reagovalo 

na nové podnety, keďže do vý-
chodných provincií Rímskej ríše 
v tom období zasahovali mocné 
kultúrne vplyvy z ešte východ-
nejších krajín: z Mezopotámie 
a Iránu. A práve táto skutočnosť 
zohrala významnú úlohu vo 
vývoji kresťanského umenia, 
vystaveného od samotných 
počiatkov východným vplyvom, 
ktoré sa miešali s helenistický-
mi tradíciami prekvitajúcimi 
tak v západnej, ako aj východnej 
časti ríše.

Helenistický štýl
Je vzdušný, ľahko poddajný 

a pôvabný, zaľudnený množ-
stvom postáv, ktoré sa pohybujú 
v trojrozmernom priestore. 
Priestorovú hĺbku dosahuje 
maliar technikou temnosvitu, 
t.j. protikladu svetla a tieňov. 
Plastickosť ľudských postáv 
docieľuje odstupňovaním 
farebných tónov – farebnou 
perspektívou. Pohyb vzduchu 
a slnečné lúče rozihrávajú odev, 
tváre vyjadrujú duševný stav 
a na pozadí sa vyníma solídna 
architektúra a stromy ohýbané 
vetrom.

Východný štýl
Na rozdiel od helenistického 

sa snaží zobraziť svet v dvoch 
rozmeroch. Nepozná priestor 
a nahrádza ho sýtym jednofa-
rebným pozadím – tmavobela-
sým alebo žiarivo zlatým. Keď 
pozadie (či už architektúra, 
alebo krajina) nie je celkom 
potlačené, stáva sa iba akýmsi 
náznakom výjavu bez per-
spektívy a priestorovej ilúzie. 
Postavy strácajú plastickosť 
a menia sa na množstvo frontál-
nych obrysov. Brokátový odev je 
podávaný plošne a mechanicky, 
záhyby sú iba sériou geometric-
kých čiar, plastickú modeláciu 
nahradila farebná dekorácia 
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BYZANTSKÉ UMENIE
alebo abstraktná hra línií. 
Tvár je symetrická, načrtnutá 
pevnými ťahmi na plochom 
povrchu, veľké oči pohrúžené 
do rozjímania o večnom živote 
planú nadprirodzenou žiarou. 
Sme v nádhernom duchovnom 
svete, ktorý vyvoláva prostými 
gestami výjavy, čo prešli z kaž-
dodenného života do liturgie.

Je to jasne badateľné v Raven-
ne, kde sa vo výzdobe chrámov 
stretávajú rímske i konštantíno-
polské predlohy a slohové prvky. 
Spomedzi námetov, ktoré sa ne-
skôr stali súčasťou kresťanskej 
výtvarnej tradície, sú niektoré 
z nich podané v helenistickom 
slohu, iné vo východnom. Je 
to častý jav badateľný aj dnes. 
Oba prúdy sa prelínajú, najmä 
odkedy byzantské maliarstvo 
používa tieto štyri techniky: 
voskovú maľbu ikon zvyčajne 
na doskách; miniatúry, čiže 
ilustrácie pergamenových 
rukopisov, kde celostránkové 
ilustrácie často pripomínajú 
nástenné maľby, ale v menších 
rozmeroch; nástennú mozaiku, 
ktorá je súčasne monumentál-
nou dekoráciou i zobrazením 
ľudských postáv a taktiež sta-
tických alebo dramatických 

výjavov; a napokon fresky, ktoré 
stvárňujú rovnaké námety ako 
mozaika, ale oveľa pružnejšie.
Každá výtvarná technika 

má svoje hranice i prednosti. 
Tvorca mozaík nemá voľnosť 
freskára ani možnosť vystih-
núť detaily ako ikonopisec. 
Iluminátor môže voliť medzi 
voľnou kresbou na pergamene 
a harmóniou žiarivých farieb. 
Námety bývajú obdobné a spô-
sob, ako majú byť prevedené, 
vopred stanovený, no mozaikár, 
iluminátor i maliar ikon môžu 
postaviť zobrazenú postavu 
pred zlaté pozadie samozrej-
mejšie než tvorca fresiek.
Syntézu foriem a myšlienok, 

ktorá tvorila byzantskú kultú-
ru krátko pred vládou cisára 
Justiniána (527 − 565) a na jej 
počiatku, ako aj problémy, ktoré 
so sebou prináša interpretácia 
umeleckého predmetu tohto 
obdobia, môžeme ilustrovať 
na slonovinovej doštičke nazý-
vanej Barberini, pochádzajúcej 
z druhej štvrtiny 6. stor. (v sú-
časnosti sa nachádza v paríž-
skom múzeu Louvre). Hlavným 
motívom je neznámy imperátor 
na koni, vpravo nad ním stojí 
na guli bohyňa víťazstva, ktorá 
mu podáva korunu. Po cisárovej 

pravici stojí dôstojník nesúci 
sošku analogickej bohyne. 
Vedľa cisárovho koňa stojí muž 
s frýgickou čiapkou, ktorý sa 
opiera o cisárovu kopiju. Pravá 
cisárova noha sa dotýka ruky 
ženy s obnaženým poprsím. 
Podľa plodov položených v jej 
lone v nej spoznávame per-
sonifikáciu Zeme. Na dolnej 
doske vidíme sprievod barbarov 
nasledovaných mačkovitými 
šelmami, ktoré prinášajú obet-
né dary. V strede tohto reliéfu sa 
týči okrídlená bohyňa víťazstva 
s rovnakým účesom ako bohyňa 
vedľa cisárovho koňa. Hoci 
sú bočné postavy na hornom 
páse takisto okrídlené ako 
bohyňa víťazstva, treba ich 
považovať za anjelov, pretože 
oboma rukami držia clipeus 
(štít s vyobrazením Krista so 
žehnajúcou pravicou) a v úrovni 
pravého ramena monogram 
Krista − spojené písmeno X 
a P ako Christos (Kristus). Tak 
anjeli, ako aj Kristus zjavne 
nesprevádzajú cisára napriek 
štylistickej príbuznosti s posta-
vami dolného reliéfu. Všetky 
existujúce prvky tohto predpo-
kladaného diptychu smerujú 
k oslave panovníka, ktorého 
chráni nebeská mocnosť a kto-
rého pozdravujú poddaní jeho 
pozemského kráľovstva. Motívy 
a schémy kompozície na slono-
vinovej doštičke nám umožňujú 
preniknúť do duchovného 
sveta, ktoré pripomínajú v tom 
čase formy, ktoré predstavuje. 
Tento námet, prevzatý z antiky, 

sa často používal pri zobrazo-
vaní triumfov. Motív slávnej 
osobnosti sediacej spredu a ob-
klopenej pomocníkmi alebo 
alegóriami nebol vyhradený len 
pre slonovinové doštičky.
Postup, ktorý spočíva 

v tom, že sa postaví jedna 
alebo niekoľko nehybných osôb 
spredu oproti iným osobám 
(sluhovia, dôstojníci), ktoré 
nie sú statické, ale sú v pohybe, 
je jednou z ďalších konštánt 
prvého byzantského umenia. 
Nájdeme ho aj na mozaikách 
chrámu San Apollinare Nuo-
vo v Ravenne, na ktorých sú 
zobrazené najpozoruhodnejšie 
sprievody panien a mučeníkov; 
na minciach z konca Justiniáno-
vej vlády, ako aj na slávnostných 
obrazoch Krista a Bohorodičky. 
Nepochybne v tom istom čase 
gestikulujúce postavy apošto-
lov obklopujú Krista na tróne 
na mozaike Premenenia Pána, 
ktorá zdobí apsidu Justiniánov-
ho chrámu na Sinaji. A v na-
sledujúcom 7. stor. ukazuje 
slávna ikona z Monastiera sv. 
Kataríny na Sinaji Bohorodičku, 
ktorá drží svojho Syna na kole-
nách a upiera na nazerajúceho 
rovnako neúčastný pohľad ako 
svätí, ktorí ju obklopujú, zatiaľ 
čo pozemskí anjeli upierajú 
svoje pohľady k nebu, prameňu 
vtelenia. n

Milan Gábor
ilustračné snímky: explow.

com; upload.wikimedia.org; 
iconreader.wordpress.com

 | 17slovo   14 – 15 | 2012slovo   14 – 15 | 2012



18 | úvaha  | 19

Dnešok je charakteristic-
ký a typický záplavou 
prázdnych slov. Pred-

stavme si to množstvo novín, 
časopisov a kníh, rečí a prejavov, 
predstavme si celý internet so 
záplavou slov. Nie je vôbec čud-
né, že človek prestal veriť slovu. 
Pre našu západnú mentalitu 
má slovo vzťah výlučne k inte-
ligencii. Slovo je pre nás ideou. 
Pod slovom chápeme niečo, čo 
nás má niečomu intelektuálne 
podučiť, je pre nás myšlienkou, 
konceptom. Máme západnú 
mentalitu veľmi ovplyvnenú 
silným racionalizmom.

Spojenie
Pre Izrael slovo neznamená 
naučiť sa veciam, dať sa poúčať. 
Znamená, že je tu niekto iný, 
kto sa dáva do kontaktu s nami. 
Ideme po ulici uprostred 
množstva ľudí a zrazu niekto, 
koho sme už dávno nevideli, 
a stretnutie s ním nás veľmi po-
teší, na nás zavolá. Niekto nás 
uprostred toho zástupu spo-
znal. Dal sa s nami do kontaktu. 

Vošiel do našej existencie. Keď 
nás tá osoba osloví, nehovorí: 
„Si skvelý, si škaredý, si blon-
diak... Sprav to alebo ono. Svet 
je taký a onaký. Boh urobil veci 
tak a tak... “ Nie, jednoducho 
nadviaže spojenie. Spozná nás 
medzi všetkými ostatnými ľuď-
mi a osloví. Toto je pravý zmysel 
slova. Boh zvolal ponad všetky 
národy: „Izrael!“ A on zdvihol 
zrak a stretol sa s Bohom. Boh 
spoznal Izrael a zjavil sa mu. 
Izrael objaví, že Boh je ten, kto 
ho má rád, miluje ho, volá ho 
a pôsobí v ňom.

Konanie
Slovo má vzťah ku konaniu. 
Boh povedal: „Buď svetlo!“ 
A bolo svetlo. Nemožno oddeliť 
Božie slovo od pôsobenia, 
v ktorom sa Boh zjavuje. Sväté 
písmo v zásade neobsahuje 
(alebo obsahuje len veľmi málo) 
intelektuálne pravdy, ale skôr 
referuje o zázrakoch, ktoré Boh 
vykonal v dejinách ľudstva, 
aby ho zachránil. Keď čítame: 
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo 

bolo u Boha a to Slovo bolo 
Boh“ (Jn 1, 1), nechápeme to, 
lebo sa v tom usilujeme nájsť 
nejakú filozofickú hádanku.

Láska
Slovo má taktiež bezprostredný 
súvis s láskou. To je prípad Hele-
ny Kellerovej, ktorá bola od na-
rodenia hluchá, slepá a nemá. 
Bola ako zvieratko, až kým Anna 
Sullivanová nenadviazala s ňou 
kontakt prostredníctvom jazyka 
založeného na hmate. Až potom 
sa jej život zmenil. Džavotanie 
matky s dieťaťom v postieľke nie 
je jazykom dorozumievania sa 
s dieťaťom, ale rečou lásky, sa-
motná matka vstupuje do života 
dieťaťa a dáva mu život. Dieťa 
cíti, že niekto ho má rád.
V kresťanstve sa deje to isté. 

Vychádza z historického faktu, 
z udalosti, ktorú vykonal Boh. 
Skrze tento čin ľudia poznávajú 
Boha, lebo v ňom sa Boh zjavuje 
a dáva sa poznať. Preto sv. Pavol 
povie: „Keď ste poznali Boha, 
alebo skôr, keď Boh poznal vás“ 
(Gal 4, 9).

Aká je prvá udalosť kres-
ťanstva? Ohlasovanie, že Ježiš 
Kristus je živý a vzkriesený! 
Ohlasovanie tohto slova, ktoré 
sa v ľuďoch zrealizovalo, ktoré 
zvoláva ľudí, rodí v nich komu-
niu, je tou udalosťou, a ňou je 
Cirkev. Spoločenstvo ľudí, ktorí 
sa milujú ako Ježiš Kristus a sú 
jedno ako Otec a Syn v Duchu 
Svätom. A toto je fakt, toto je 
udalosť.
Túto udalosť, toto slovo, 

vyjadrila Cirkev v prvom 
rade životom: v liturgických slá-
veniach, v agapé, v spoločných 
spevoch, v spoločnom ďakovaní 
Bohu, v spoločnej modlitbe, vo 
vzájomnom odpustení. Prvou 
vecou je teda táto udalosť: Ježiš 
Kristus je živý a vzkriesený, 
on nám dal spoznať skutočnú 
lásku, on nám dal život.
Cirkev spočiatku nepotrebo-

vala niečo zapisovať. Dnešný 
človek sa pohoršuje nad istými 
nezrovnalosťami, ktoré sú v Pís-
me, lebo sa domnieva, že najdô-
ležitejšou vecou je reportážne 
a faktograficky datovať všetky 
udalosti, ako išli za sebou. Ale 

pre veriaceho to nie je žiaden 
problém. Cirkev jestvovala 
už niekoľko desaťročí, keď sa 
začali zbierať a systematizo-
vať jednotlivé knihy Nového 
zákona.
Oveľa dôležitejšie bolo, že im 

predchádzala celá prežitá skú-
senosť. Aký zmysel majú listy, 
ktoré ste si prípadne odložili, 
bez vzťahu a života, ktorý ich 
predchádzal? Žiaden! Dajte ich 
niekomu, a nič mu nepovedia. 
Naopak, vy si ich prečítate a oži-
je vo vás to, čo ste zakúsili s mi-
lovanou osobou. Katechizmus 
Katolíckej cirkvi jasne hovorí, 
že Cirkev sa nerodí zo spisov, 
nie je „náboženstvom knihy“, je 
náboženstvom Božieho slova, 
a to „ nie písaného a nemého, 
ale Slova vteleného a živého“. 
Aby nezostala len mŕtvym pís-
menom, treba, aby nám Kristus, 
večné Slovo živého Boha, skrze 
Ducha Svätého „otvoril myseľ, 
aby sme porozumeli Písmu“ 
(porov. KKC 108).
Prvotná Cirkev začínala 

kázaním, slávením a životom. 
Táto udalosť, tento vzkriesený 
Ježiš Kristus, neopísateľný 
zázrak prevyšujúci ich rozum 
sa stal v nich životom. Bola 
im daná moc žiť a byť v spolo-
čenstve s týmto novým typom 
človeka, byť zajedno s ním, žiť 
s ním, zrodiť sa z neho, a tým 
aj s každým bratom a sestrou. 
Zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus je 
pre nich rukolapnou skutočnos-
ťou. Predtým boli mŕtvi, teraz 
je ich život premenený. Pociťujú 
lásku ako dar, ktorý im bol daný 
zadarmo.

Poslanie
Je to rovnaké slovo, ktoré pove-
dal anjel Márii. Mária to slovo 
prijala a ono malo moc priviesť 
k splneniu to, čo prisľubovalo. 
Toto slovo je Božím slovom, 
lebo vyšlo z Božích úst a vždy 
splní svoje poslanie. Vysloví sa 
ústami a má určitý zvuk, ale 
má nesmiernu silu. Dáva život 
tým, čo ho počúvajú. Preto je 
pochopiteľné, že jestvujú ľudia, 
ktorí položia aj život za to, aby 
ho priniesli svetu, lebo toto 
slovo je samým Ježišom Kris-

tom. Pre svet je hlúposťou, lebo 
svet verí iným typom slov. Toto 
slovo sa však vždy vyplní. Je ako 
dážď, ktorý splní svoje poslanie: 
spŕchne a zúrodní. Alebo ak je 
odmietnuté, odsúdi toho, kto 
ho odmietol (porov. Iz 55, 10 
– 11). Ježiš hovorí, že neprišiel 
súdiť svet, ale že v posledný deň 
toto slovo nás odsúdi (porov. Jn 
12, 47 – 48). Toto veľmi dobre 
vedela prvotná Cirkev: jediné 
odsúdenie, aké jestvuje na svete 
a jediná spása, je toto slovo. Tí, 
čo ho prijmú, dostanú život. 
Tých, čo ho odmietnu, odsúdi, 
lebo odmietajú život, ktorý 
prichádza z tohto slova. Toto 
slovo nič nevyžaduje. Je dobrou 
zvesťou, ktorá prichádza spasiť 
svet.

K istému človekovi prišiel 
na návštevu do veľkomesta jeho 
priateľ, pôvodom Indián. Keď 
spolu kráčali rušnou ulicou, 
na ktorej vládol typický mestský 
dopravný ruch s množstvom 
áut, električiek a ľudí, Indián 
zrazu zastal a hovorí: „Počuješ?“
 „Čo mám počuť?“ opýtal sa 

ho prekvapený priateľ. 
„Cikáda! Nepočuješ ju?“ 
„Ale maj rozum, ty v tomto 

hluku počuješ cikádu? To sa ti 
len zdá. A kde by sa tu vzala?“ 
„Len poď.“ 
A Indián neomylne vykročil 

určitým smerom. A naozaj, 
kdesi na kraji chodníka pod 
múrom, v kúsku trávy, ktorý 
tam živoril, bolo jasne počuť 
príjemné cvrlikanie. 

„No dobre, to vy Indiáni máte 
taký vycvičený sluch, že poču-
jete i takéto zvuky,“ ocenil jeho 
schopnosti priateľ. 
„Myslíš, že je to v tom? Pozri 

sa.“ 
Na to Indián vybral z vrecka 

pár drobných mincí a hodil ich 
na chodník. A v tom hluku uli-
ce, kde nebolo počuť vlastného 
slova, sa najmenej dvadsať ľudí 
na ten zvuk obzrelo. 
„Vidíš? To nie je otázka 

dobrého sluchu. Človek počuje, 
čo chce počuť a čo je navyknutý 
počúvať.“
Čo sme si navykli počúvať my, 

bratia a sestry? n

vladyka Peter Rusnák  
ilustračná snímka:  sxc.hu 
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Predstavujeme sedem 
divov Slovenska

 
 

Aj Slovensko má ako každá iná krajina svoje prírodné, kultúrne, historické a prípadne i tech-
nické zaujímavosti, ktoré sú svojím spôsobom výnimočné a ktoré ju robia pre ostatné krajiny 
zaujímavou a príťažlivou. Denník Nový čas a portál www.bleskovky.sk pripravili akciu, v kto-
rej čitatelia hľadali, navrhli a hlasovali za najzaujímavejšie miesta alebo objekty na Sloven-

sku. Výsledkom bolo nasledujúcich sedem divov Slovenska. 

Spišský hrad
Na vápencovej skale, prevyšujú-
cej okolitý terén asi o 200 m, sa 
nachádza jedna z najcennejších 
pamiatok Spiša, národná kul-
túrna pamiatka Spišský hrad. 
Svojou rozlohou (4,14 ha) sa 
zaraďuje medzi najväčšie hrad-
né komplexy v strednej Európe. 
Toto miesto bolo osídlené už 
v dávnej minulosti a vrcholilo 
začiatkom nášho letopočtu, keď 
tu existovalo na tú dobu obrov-
ské a dobre opevnené hradisko, 
pravdepodobne administratívne 
centrum stredného Spiša.
Asi 10 rokov trvajúci arche-

ologický výskum podstatne 
poopravil a doplnil poznatky 
o dejinách a architektonickom 
vývoji Spišského hradu. Naj-
významnejším poznatkom bolo 
nájdenie a datovanie najstaršej 
architektúry hradu, kruhovej 
obytnej veže (postavená v 11. 
–12. str.), ktorá zanikla v prvej 
polovici 13. stor.
Stavba hradu sa začala už 

v 12. stor. Hrad prešiel mno-
hými úpravami a prestavbami. 

Nájdeme v ňom románske, 
gotické i renesančné stavebné 
prvky, ktoré sú skvelou ukážkou 
hradného staviteľstva v čase 
od 12. do 18. storočia. Pri požiari 
v roku 1780 bol hrad natoľko 
poškodený, že už nebol obno-
vený a začal pustnúť. Pre svoj 
neoceniteľný historický význam 
bol v roku 1993 zaradený do zo-
znamu Svetového prírodného 
a kultúrneho dedičstva UNE-
SCO. V ostatných desaťročiach 
tu prebiehajú konzervačné 
a rekonštrukčné práce. Dolné 
nádvorie bolo už v roku 1983 
sprístupnené pre verejnosť. 
V jeho priestoroch je historická 
muzeálna expozícia.

Oltár od majstra Pavla 
z Levoče
Kostol sv. Jakuba v Levoči je 
druhý najväčší gotický chrám 
na Slovensku. Má bohatú his-
tóriu a je klenotnicou mnohých 
umeleckých pamiatok, medzi 
ktoré patria i viaceré diela 
známeho stredovekého rezbára 
Majstra Pavla z Levoče. Kostol 

a jeho interiérové vybavenie je 
národnou kultúrnou pamiatkou 
od roku 1965.
Najcennejším a najobdivo-

vanejším je hlavný oltár, ktorý 
je najvyšším neskorogotickým 
oltárom na svete. Je 18,62 m 
vysoký a 6 m široký. Pozo-
stáva z predelu a nadstavca. 
Na predele je zobrazený výjav 
z Poslednej večere. Nad ním je 
skriňa so sochami Panny Márie, 
sv. Jakuba a sv. Jána Evanjelistu. 
Na krídlach sú výjavy zo života 
oboch apoštolov. Na zatvore-
ných krídlach je osem malieb 
pašiového cyklu. Oltár je 
národnou kultúrnou pamiat-
kou a pochádza zo začiatku 16. 
storočia (1507 – 1518).

Bojnický zámok
Bojnický zámok patrí k najstar-
ším a najvýznamnejším staveb-
ným pamiatkam na Slovensku. 
Prvá písomná zmienka o ňom 
je z roku 1113. Pôvodne bol 
drevený, neskoršie v priebehu 
13. storočia budovaný z kameňa. 
V 14. a 15. storočí sa vystriedali 

ako vlastníci viaceré šľachtické 
rody. V roku 1529 daroval kráľ 
Ferdinand I. hrad Alexejovi 
Thurzovi. Thurzovci ho presta-
vali na pohodlné renesančné 
sídlo. Pôvodný gotický hrad sa 
postupne menil na renesančný 
zámok. 
V roku 1643 dostali zámok 

do dedičnej držby Pálfiovci, 
ktorí mu dali barokovú podo-
bu. Ďalšiu rozsiahlu prestavbu 
vykonal gróf Ján František Pálfi, 
majiteľ zámku od roku 1852, 
ktorý sa rozhodol tento objekt 
prestavať na romantický zámok 
podľa vzoru francúzskych 
hradov na rieke Loire. Táto pre-
stavba trvala 22 rokov. Z pôvod-
ne dreveného hradiska vyrástol 
monumentálny zámok.
V roku 1939 kúpila zámok 

firma Baťa, ktorej majetok 
bol po vojne skonfiškovaný. 
Od roku 1950 je v zámku 
múzeum, ktoré je súčasťou 
Slovenského národného múzea. 
Zámok je národnou kultúrnou 
pamiatkou.

Ochtinská aragonitová 
jaskyňa
Na území Slovenska je viac ako 
5 350 jaskýň, z nich 12 sprístup-
nených. Patria medzi skutoč-
né klenoty nášho podzemia. 
Medzi nimi svojou jedineč-
nosťou a vzácnosťou dominuje 
práve Ochtinská jaskyňa, jedna 
z troch aragonitových jaskýň 
na svete (Argentína, Mexiko).
Jaskyňa bola náhodne 

objavená v roku 1954 a sprístup-
nená v roku1972. Unikátna je 
predovšetkým tým, že výzdobu 
netvorí aragonit v kvapľovej 
forme, ale vo forme „kríčkov“ 
z bieleho až hnedého uhličitanu 
vápenatého. Ihlicovité útvary 
menia smer kryštalizácie i proti 
zákonom gravitácie. Návštev-
níkov upútava bohatosť a krása 
aragonitovej výzdoby.

Morské oko
V pohorí Vihorlat sa nachá-
dza najväčšie prírodné jazero 
v sopečných pohoriach Sloven-
ska – Morské oko. Jeho vznik 
podmienila sopečná činnosť 
stratovulkánu Vihorlatských vr-
chov. Mohutný zosuv sopečné-
ho materiálu zo svahov Jedlinky 
a Motrogonu prehradil dolinu 
potoka Okna a priestor za ba-
riérou postupne vyplnila voda.
Nachádza sa v nadmorskej 

výške 619 m. Je asi 750 m dlhé 
s maximálnou šírkou 312 m 
a hĺbkou 25 m v strednej časti. 
Zaberá plochu 13,8 ha. Okolité 
lesy s bohatým zastúpením 
vzácnych druhov fauny i flóry 
predstavujú európsky unikát. 
Pre výskum sú neoceniteľným 
zdrojom informácií. Od roku 
1984 je Morské oko národnou 
prírodnou rezerváciou s rozlo-
hou 108 ha. Okolo jazera vedie 
náučný chodník.

Dóm sv. Alžbety 
v Košiciach
Dóm sv. Alžbety je najväčším 
kostolom na Slovensku s kapa-
citou vyše 5 000 ľudí, a zároveň 
najvýchodnejšou gotickou 
katedrálou v Európe. Najstarší 
kostol na mieste dómu po-
chádzal asi z polovice 11. stor. 
a bol zasvätený sv. Michalovi. 
V 13. storočí bol upravovaný 

v gotickom slohu a zasvätený sv. 
Alžbete. Po požiari v roku 1380 
sa začala za podpory panovníka 
i pápežskej kúrie stavba veľkého 
kostola, ktorá bola ukončená 
v roku 1508. Ďalší požiar v roku 
1556 zničil strechu a veľkú 
časť vnútorného zariadenia. 
Po opravách sa dostal do rúk 
protestantov a bol vrátený 
až v roku 1671. Po vykonaní 
potrebných opráv umiestnili 
v dóme kapitulský poklad. 
Natrvalo sa dostal do vlastníctva 
katolíkov v roku 1685.
Zemetrasenie v roku 1834 

a povodeň v roku 1845 zane-
chali na kostole výrazné stopy. 
Opravy však boli zamerané viac 
na formálne veci a nie na po-
trebné statické zabezpečenie. 
K tomu došlo až za veľkej re-
konštrukcie (1877 – 1896) podľa 
projektu profesora Steindla 
z peštianskej univerzity. Kated-
rálu prebudovali z trojloďovej 
na päťloďovú. Ďalšie zásahy 
sa týkali exteriéru. Pôvodný 
regotizačný zámer sa už v celom 
rozsahu neuskutočnil. V roku 
1906 bola slávnostná konsekrá-
cia. V roku 1906 postavili novú 
katedrálnu kryptu pre ostatky 

Františka II. Rákocziho, ktoré 
boli prevezené z Turecka.
V roku 1970 bol areál dómu 

vyhlásený za národnú kultúrnu 
pamiatku. Nateraz posledné 
rekonštrukčné práce sa začali 
v roku 1984, rok po vyhlásení 
centra Košíc za mestskú pa-
miatkovú rezerváciu (najväčšiu 
na Slovensku), po ktorom bola 
doprava z Hlavnej ulice úplne 
vylúčená.

Oravský zámok
Na mieste staršieho osídlenia 
(asi zo začiatku nášho letopoč-
tu) vznikol v 13. Storočí Oravský 
hrad. Prvá písomná zmienka 
o jeho existencii je z roku 
1267. Po opravách v polovici 
15. storočia sa stal v roku 1556 
majetkom Thurzovcov, ktorí 
sa významne pričinili o jeho 
stavebnú obnovu. Hrad dostal 
konečnú podobu a zaradil sa 
medzi výrazné stavby renesanč-
ného obdobia.
Po roku 1616 sa niekoľkokrát 

dostal do povstaleckých bojov, 
v ktorých bol značne poškode-
ný a len v nevyhnutnej miere 
opravovaný.
V roku 1800 vyhorel a pred 

úplným zničením ho zachrá-
nili najnutnejšie konzervač-
né práce. Poslední majitelia 
Pálfiovci sa pokúsili o čiastočnú 
romantickú úpravu predovšet-
kým na strednom hrade. Zatiaľ 
posledná komplexná obnova 
hradu sa uskutočnila v rokoch 
1953 – 1968.
Drobné úpravy tu prebieha-

jú dodnes. Vysoké vápencové 
bralo nad riekou Oravou a origi-
nálne riešenie stavby dávajú 
hradnému komplexu jedinečný 
a neopakovateľný ráz.

Oboznámili sme sa s niekoľ-
kými zaujímavosťami, ktoré 
svojím významom prevyšujú 
ostatné zaujímavosti našej 
krásnej krajiny. A na Slovensku 
je ich oveľa viac. Svedčí o tom 
napríklad i skutočnosť, že mno-
hé z nich, podobne ako aj tri 
gréckokatolícke drevené chrá-
my, boli zaradené do zoznamu 
Svetového prírodného a kultúr-
neho dedičstva UNESCO. n

Štefan Macko
snímky: photocompetition.

upclive.com; sites.google.com
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ikona archanjela gabriela v gréckokatolíckom chrÁme bl. pavla petra gojdiča na sídlisku iii v prešove. snímka: jozef kron. slovo 14 – 15 / 2012



LEGNAVA  
a jej monastier

Autorom publikácie o Legnave je 
PaedDr. František Dancák, gréc-
kokatolícky kňaz, kanonik, bývalý 

vysokoškolský učiteľ na GTF PU a známy 
náboženský publicista. Publikácia bola vy-
daná v apríli 2012 pri príležitosti 585. výro-
čia prvej písomnej zmienky o obci Legnava 
(1427 – 2012). Vyšla vo Vydavateľstve PET-
RA, n. o. Publikácia s celkovým počtom 115 
strán je rozdelená na 4 kapitoly, do ktorých 
vovádza predslov starostu obce 
Mikuláša Kundráta 
a úvod. Knihu uza-
tvára zoznam použitej 
literatúry, kde nájdete 
39 printových zdrojov 
a 5 odkazov na inter-
netové webové stránky, 
zhrnutie v slovenskom, 
ukrajinskom, poľskom, 
anglickom, francúzskom, 
nemeckom, talianskom 
a maďarskom jazyku, ako aj 
prehľad tých, ktorí vydanie 
publikácie finančne podporili. 
V knihe sa nachádza množstvo 
čierno-bielych fotografií zo ži-
vota obce a farnosti. Publikácia 
voľne nadväzuje na štyri pre-
došlé vydané knihy o gréckoka-
tolíckych pútnických miestach 
s názvom Litmanovská hora 
(2010), Ľutina. Bazilika a hora 
(2010), Šašová a jej zázračná 
ikona (2011) a Hrabské. Rodisko 
blahoslaveného hieromučeníka 
Vasiľa Hopka (2011).
Publikácia sa v prvej kapitole 

venuje stručným dejinám obce 
Legnava, ktorá vznikla po roku 
1366. Veľkú zásluhu pre obec 
mal gréckokatolícky kňaz 
PhDr. Mikuláš Beskid (1883 – 
1947).
Projekt Legnavská divadelná 

púť v roku 2010 chcel nadviazať 
na legnavské festivaly. Projekt 
mal aj duchovný ráz a takisto sa 
tu prezentovali rôzne worksho-
py, ktorých základnou inšpirá-
ciou bolo rozprávanie starších. 
Prezentoval sa tu aj zbor 
legnavských žien. Základným 
motívom bola kultúrna tradícia 
obce. Projekt mal aj druhý 

ročník v roku 2011. Autorkou projektu bola 
BcA Apolena Vanišová.
V Legnave má svoje sídlo domov soci-

álnych služieb pre dospelých mužov daný 
do prevádzky v roku 1981, v ktorom pra-
covali sestry Rádu sv. Bazila (1989 – 1998). 
Túto časť histórie ich pôsobenia spracovala 
sr. Josifa Šimová OSBM. Ďalšia časť je veno-

vaná histórii farnosti. Farský chrám je za-
svätený sv. Jánovi Krstiteľovi (1883). Uvádza 
sa tu aj zoznam kňazov, ktorí tu pôsobili. 
Autor sa podrobne venuje kňazskému rodu 
Beskidovcov (1859 –1963) a otcovi Leontí-
novi Lizákovi st. (1968 – 1986).
Nad Legnavou stál kedysi aj bazilián-

sky monastier. Dnes na jeho mieste stojí 
Kaplnka prenesenia ostatkov sv. Mikuláša 
Divotvorcu. Prekvital najmä od 10. do 13. 
storočia. Bol zničený Tatármi približne 

v rokoch 1240 – 1242. Na tom mieste 
postavili miestni obyvatelia 

drevenú kaplnku 
zasvätenú 

svätému 
Miku-
lášovi 
Divo-
tvorcovi, 
v roku 1760 
murovanú 
kaplnku, ktorá 
stojí dodnes. 
Každoročne sa tu 
koná púť (v nedeľu 
po 22. máji).
Po tejto časti nasle-

duje stať s názvom Napí-
sali o Legnave, kde viacerí 
autori písali svoje postrehy 
o Legnave. Predposlednou 
kapitolou je chronológia 
historických udalostí farnosti 
Legnava od roku 1366 až do19. 
januára 2012. Poslednou 
kapitolou je časť so štatistic-
kými údajmi farnosti Legnava 
a obce Legnava. V závere autor 
ďakuje všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom napomohli 
vydaniu tejto publikácie.
Autor spracoval nádhernú 

knižku o ďalšom pútnickom 
mieste Prešovskej gréckoka-
tolíckej metropolie s množ-
stvom dobových fotografií. 
Za jej vydanie sú veľmi vďační 
aj samotní Legnavčania. Pub-
likácia sa nevenuje výhradne 
cirkevnej problematike, ale 
hovorí aj o svetskej histórii 
obce. Lebo dejiny tvoria 
ľudia. n

Ivana Sedláková

20

Попрад, ты Татры сын красивый,

Дитя ее блестящих льдин,

И тихий, и порой бурливый,

Красавец спишских гор, долин!

Я много, много вспоминаю

Тебя, товарищ юных дней,

И в милой близости твоей

Душой почаще пребываю.

Юлій І. Ставровскій-Попрадовь:  

Воспоминание Попрада, 1893
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Príchod byzantskej misie 
na územie Slovenska
Misia sv. Cyrila a Metoda prišla na naše územie niekedy v lete roku 863. Dielo Život Konštan-
tína – Cyrila sa o udalosti v krátkosti zmieňuje slovami: „Keď [Cyril] došiel na Moravu, s veľ-
kou cťou ho prijal Rastislav...“ Z iných prameňov sa dozvedáme, že obyvatelia sa príchodu 
misie veľmi potešili, vyšli im v ústrety a prijali ich s najväčšími poctami a preveľkou rados-
ťou.

Misia sv. Cyrila a Metoda bola 
prijatá s neskrývanými sympa-
tiami zo strany našich predkov 

a nás môže úprimne zaujímať dôvod tejto 
pozoruhodnej náklonnosti. Boli za tým 
azda len dary, ktoré prinášali, alebo ostatky 
sv. Klementa a evanjelium preložené do ich 
reči, ako sa o tom zmieňujú pramene, alebo 
tu bolo ešte čosi viac, ukryté v srdci svätých 
bratov? Pod srdcom rozumiem ich duchov-
nosť, všetku nádheru ich vnútorného sveta, 
ktorá nemohla zostať ukrytá pred zrakom 
svedkov.
Písať o duchu byzantskej misie nie je 

jednoduché, a predsa sa treba pokúsiť 
vykresliť neopísateľné. Aký bol teda duch 
byzantskej misie v roku 863 a nasledujúcich 
viac ako dvadsať rokov jej pôsobenia medzi 
Slovienmi?
Misiu oboch solúnskych bratov cha-

rakterizovala v prvom rade pokora. Obaja 
prichádzajú k našim predkom ako obyčajní 
misionári. Sv. Cyril ako kňaz a sv. Metod 
ako diakon (niektorí autori sa zmieňujú 
aj o biskupskom svätení sv. Cyrila). To 
neznamená, že by im nebolo ponúknuté 
vyššie svätenie, ale zdá sa, že ho odmietli. 
Sv. Metod po návrate od Chazarov odmietol 
arcibiskupskú hodnosť, ktorú mu ponú-
kol s vedomím vlády Fotios – patriarcha 
Konštantínopola. Bolo to z ich strany veľmi 
prezieravé, keďže v tom čase prebiehal 
mocenský spor medzi východom a zápa-
dom Európy a oni svoju misiu videli najmä 
v súvislosti so šírením evanjelia a nie vlád-
nymi zámermi. Boli si veľmi dobre vedomí, 
že odchádzajú na územie patriace pod prá-
vomoc pápeža a nie patriarchu z Konštantí-
nopola. Prišli s čistými misijnými úmyslami 
v pokore skromných misionárov. Ich postoj 
spôsobil, že po ich príchode sa voči nim 
miestne franské (latinské) duchovenstvo 
nepostavilo nepriateľsky. Preto mohli dlhší 
čas nerušne pôsobiť ako učitelia medzi 
našimi predkami. Dielo Život Konštantí-
na – Cyrila sa o tom zmieňuje nasledovne: 

„Rastislav zhromaždil istý počet učeníkov 
a oddal im ich učiť.“ Obaja solúnski bratia 
okrem odovzdávania vedomostí viedli 
svojich zverencov k osobnému vzťahu 
s Bohom prostredníctvom cirkevných bo-
hoslužieb v staroslovienčine. V diele Život 
Konštantína – Cyrila čítame, že čoskoro ich 
Konštantín naučil celý cirkevný časoslov. 
Teda nielen vedomosti, ale aj modlitba ako 
prostriedok osobného rozhovoru s Bohom. 
Obaja solúnski bratia mali vynikajúce 
vzdelanie a dôverný vzťah s Bohom, a to 
odovzdávali aj svojim učeníkom. A ešte čosi 
viac. Súčasný sekretár Kongregácie pre vý-
chodné cirkvi arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ 
to v knihe Na vlnách Rádia Vatikán vyjadril 
ako mimoriadnu schopnosť rešpektovať 
„inosť“ našich predkov, „inosť“ ich rodnej 
Byzancie i „inosť“ Ríma. „Toto rešpektova-
nie pritom neznamenalo vytváranie navzá-
jom oddelených, nepriepustných sektorov 
či blokov, ale viedlo k duchovnej jednote.“ 
Ďalej arcibiskup Vasiľ cituje pátra Michala 
Fedora slovami: „Cyril a Metod nám ukázali 
to najdôležitejšie, čo sa máme aj dnes učiť: 
že jednota nie je v uniformite, v pluralite, 
ktorá sa doplňuje, rešpektuje, podporuje, 
povznáša.“
Skvelý postoj solúnskych bratov odo-

vzdaný žiakom spôsobil, že učeníci sa 
po vyhnaní kniežaťom Svätoplukom rozišli 
medzi Slovanov a tam pokračovali v diele 
sv. Cyrila a Metoda. Rešpektujúc ich „inosť“ 
a tak vytvárajúc jednotu v pluralite a nie 
v uniformite.
Spomeniem ešte jeden aspekt charakte-

rizujúci ducha misie solúnskych bratov. Je 
to vernosť Bohu a Cirkvi. Vernosť Božiemu 
ľudu, ku ktorému boli poslaní. Vernosť 
napriek strádaniu, v Metodovom prípa-
de aj väzneniu, nepriateľským intrigám 
a krivdám. Neodišli, zostali a verne slúžili 
až do konca svojho pozemského života.
V závere mi zostáva len zopakovať, 

že duch byzantskej misie bol preniknutý 
pokorou, schopnosťou zjednocovať navzá-

jom odlišné kultúry a charakterizovala ho 
nádherná vernosť Bohu a Cirkvi vedenej 
nástupcom sv. Petra v Ríme. n

Peter Borza
Ilustračná snímka ikony M. Klimčáka: 

Rastislav víta byzanstkú misiu

52

Podľa 
svedectiev 

Mgr. Gabriela Beskyda pri-

chádzali za PhDr. Mikulá-

šom Beskidom do Legnavy 

na faru aj mnohé význam-

né osobnosti verejného 

a kultúrneho života z Pre-

šova, z  bývalej Podkarpat-

skej Rusi ako aj z  Ameri-

ky. Spomenúť možno as-

poň niektorých: kanonik 

Dr. Teodor Rojkovič (1877 

– 1963), právnik a  politik 

JUDr. Ivan Pieščak (1904 – 

1972), literát Alexej Farinič 

(1911 – 1991), politik a ad-

vokát JUDr.  Ivan Židov-

ský (1897 – 1982), Michal 

Kudla (USA) a i.
PhDr.  Mikuláš Beskid 

zo  svojho skromného dô-

chodku pomáhal finančne 

nielen Legnavčanom a Starinčanom, ale podporoval všetko, čo poslúžilo 

pre dobro Rusínov na východnom Slovensku a na bývalej Podkarpatskej 

Rusi. Prispel napríklad aj na zhotovenie pamätníka Alexandra Duchnovi-

ča v Prešove, ktorý bol slávnostne odhalený v roku 1933. Na prosbu vte-

dajšieho prešovského biskupa Petra Pavla Gojdiča OSBM prispel značnou 

sumou na výstavbu sirotinca na Sládkovičovej ulici v Prešove. Do knižni-

ce Ruského domu v Prešove (Hlavná 62) venoval knihy v hodnote 10 000 

korún. Finančne prispel aj na chod Gréckokatolíckeho ruského gymnázia 

v Prešove, ako aj na iné národné a cirkevné diela. 51

Mikuláš Beskid sa krátko pred smrťou presťahoval k  svojmu brato-

vi Alexandrovi do Košíc, kde po operačnom zákroku 10. decembra 1947 

51 БЕСКИД, Гавриїл: Николай Бескид в моїх споминах. In БЕСКИД, 

Гавриїл (Зост): Николай Бескид як субєкт і обєкт історіографії. Prešov 

: Rusínsky kultúrno-osvetový spolok A. Duchnoviča v Prešove, 2009, s. 112.

o. PhDr. Mikuláš Beskid – na rukách  

s malým synovcom Gabrielom (1931)

František Dancák

Legnava
a  jej  monastier
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O tom, že treba udržiavať dobré vzťahy so všetkými veriacimi vo svete,  
sa azda ani nemusím zmieňovať. O to viac s tými, čo zdieľajú tú istú tradíciu,  

v našom prípade s dedičmi Užhorodskej únie. Patrí medzi nich aj Pittsburská metropolia,  
kde Vatikán nedávno vymenoval nového, v poradí piateho metropolitu  

pre gréckokatolíckych veriacich – Williama C. Skurlu. 

Keďže v neďalekej Kanade 
je aj slovenská grécko-
katolícka Eparchia sv. 

Cyrila a Metoda, jediné sloven-
ské biskupstvo vo svete a jediné 
katolícke biskupstvo mimo 
pôvodného územia z krajín V4, 
bolo treba, aby sme potešili 
metropolitovou prítomnosťou 
a slovom aj týchto veriacich. 
A tak sa cesta na intronizáciu 
v Pittsburghu začínala síce 
trocha netradične, ale rozhodne 
blahodarne v Kanade.

Tri štarty
Cesta vladyku Jána Babjaka 
sa začínala v piatok 13. apríla. 
Stretli sme sa v Košiciach krátko 
po pol štvrtej ráno. Vzhľadom 
na to, že sme cestovali na zá-
pad, teda v smere pohybu 
slnka, bol to jeden z našich 
najdlhších dní. Cesta z Košíc 
do Prahy ubehla rýchlo a po-
slúžila na krátky osviežujúci 
spánok, ktorý doplnil to, čo 
prerušilo skoré ranné vstávanie. 
Po viachodinovej prestávke 
v Prahe nasledoval let do ho-
landského Amsterdamu, kde 
slávne syry a tulipány nechýbali 
ani na miestnom obrovskom 
letisku. Po krátkom oddychu 
sme nasadli na tretí, záverečný 
let do Toronta. Pán Boh nám 
požehnal krásny, jasný deň a my 
sme mohli obdivovať z výšky 
aj snehobiely povrch Grónska. 
Táto krásna ľadová krajina roz-
právala svojou chladivou krásou 
o veľkých skutkoch Božieho 

stvorenia. Po prílete do Toronta 
nás čakala o čosi dlhšia pre-
hliadka, ale keďže naši piloti 
prileteli o pol hodinu skôr, tak 
sme sa vlastne ani veľmi neo-
neskorili. V hale nás už čakal 
biskup slovenských gréckokato-
líkov v Kanade kyr John Pazak 
CSsR, ktorý nás zobral do svojej 
rezidencie v Unionville, seve-
rovýchodne od Toronta. Tam 
sme sa po krátkom rozhovore 
s radosťou uložili spať.

Na kanadskej pôde
Sobota, prvý deň v Kanade, 
sa niesla v znamení poobed-
ňajšej liturgie v klokočovskej 
svätyni v Hamiltone. Na litur-
giu s dvomi biskupmi Jánom 
a Johnom prišli gréckokatolícki, 
ale aj rímskokatolícki Slováci 
zo skutočne širokého okolia. 
Domáci duchovný otec Jozef 
Mucha privítal otca arcibiskupa 
s veľkou radosťou. Nazval ho 
druhým arcibiskupom Gréc-
kokatolíckej cirkvi v dejinách 
(po sv. Metodovi). Na liturgii 
boli okrem biskupov a domáce-
ho duchovného otca aj otec Ši-
pek z Windsoru, otec Girhinyi, 
bývalý farár slovenskej grécko-
katolíckej farnosti vo Wellande,  
a poddiakoni Winsen Zouzal 
z Windsoru, syn bývalého 
farára tamojšej slovenskej 
gréckokatolíckej farnosti otca 
Mons. Antona Zouzala, a ja. 
Liturgiu kantorovali po sloven-
sky pán Ridoš a Ivetka Vasiľová. 
Vladyka Ján si získal veriacich 

hneď na začiatku kázne, keď 
vyzdvihol nádheru hamil-
tonského gréckokatolíckeho 
chrámu, a spýtal sa veriacich, 
čo budú robiť po smrti, keď sú 
už za života v nebi. Žiada sa len 
doplniť, že za krásou chrámu 
stojí mnoho rokov pastorácie 
dnes už zosnulého farára Fran-
tiška Fugu, národovca a autora 
modernej slovenskej štátnej zá-
stavy. Ikonami chrám vyzdobil 
umelec Suchačev.
Vladyka hovoril vo svojej 

kázni aj o rozkvete Cirkvi 
na Slovensku a o mnohých po-
volaniach, o plodoch utrpenia 
Gréckokatolíckej cirkvi v ča-
soch komunizmu. Miestnym 
veriacim pri jeho rozprávaní 
o mnohých kňazoch a boho-
slovcoch žiarili oči a z niekto-
rých aj priamo vyhŕklo, aby 
z toho množstva niekoho poslal 
aj do Kanady. A on to prisľúbil. 
V prípade, že o to kanadský 
biskup požiada. 
Na konci liturgie sme vzhľa-

dom na paschálny čas zaspievali 
tropár s veršami a uctili si kríž, 
evanjelium a ikonu Vzkriesenia. 
Potom sme sa presunuli do haly, 
kde veriaci pripravili chutnú 
večeru. Pri nej sa vladyka Ján 
porozprával i povtipkoval, ba aj 
zaspieval pre potechu veriacich.

V Toronte
Nedeľné ráno patrilo vo vlady-
kovom programe archijerejskej 
liturgii v slovenskej gréckoka-
tolíckej Katedrále Narodenia 

Presvätej Bohorodičky v Toron-
te. Chrám, prerobený zo ži-
dovskej synagógy, bol prvou 
katedrálou cyrilo-metodskej 
eparchie. Po zatvorení rozosta-
vanej Katedrály Premenenia 
Pána v Unionville sa nanovo stal 
katedrálou eparchie. Pri vchode 
do chrámu oboch vladykov pri-
vítala chlebom a soľou v mene 
farnosti pani Mary Snellová. Li-
turgiu spievali farníci viacjazyč-
ne pod vedením dlhoročných 
obetavých kantoriek Seminskej 
a Hosakovej. Vladyka Ján sa 
veriacim prihovoril a povzbudil 
ich k živej viere. Pri prestole bol 
spolu s biskupmi aj miestny fa-
rár otec Andrew Kormanik, otec 
Jozef Mucha z Hamiltonu, kto-
rým všemožne pomáhal okrem 
poddiakona aj sakristián pán 
Telepčak. Hoci sa rodičia otca 
Andrewa narodili v USA, jeho 
láska k slovenským veriacim ho 
každým dňom vedie k zdoko-
naľovaniu slovenčiny. Nebol pre 
neho problém čítať evanjelium 
nielen po anglicky, ale aj spisov-
nou slovenčinou. Po liturgii sme 
sa zišli pod chrámom, kde nám 
ženy z farnosti pripravili vyni-
kajúci domáci obed. Vladykov 
pri vstupe privítali deti a odo-
vzdali im kytice. Obed a celé 
popoludnie moderovala pani 
Mary Snellová, ktorá netajila 
radosť z prítomnosti a prvej 
návštevy vladyku Jána v Toronte 
od jeho uvedenia do funkcie 
metropolitu gréckokatolíkov 
na Slovensku. 

Nezvyčajné paschálne 
stretnutie
Po krátkom odpočinku sme 
navštívili prekrásny ukrajinský 
Chrám sv. Eliáša v Bramptone 
na západnom konci Toronta. 
Vďaka patrí pani Snellovej, 
ktorá sa podujala odviesť nás 
tam. Tento drevený ukrajinský 
chrám a farnosť pri ňom je 
obsluhovaná otcom Romanom 
Galadzom, rodným bratom otca 
Petra Galadza, ktorý prednáša 
v Ottawe a prednášal teológiu 
už aj u nás v Prešove. Keďže 
pre ukrajinských veriacich tejto 
farnosti to bol vzhľadom na ju-
liánsky kalendár deň Paschy, 
večiereň bola paschálna. Ešte 
pred ňou sa vladyka zoznámil 
aj s otcom Sooom SJ, grécko-
katolíckym jezuitom kórej-
ského pôvodu, ktorý je medzi 
ukrajinskými gréckokatolíkmi 
ako doma, a tak nemal ani 
s cyrilikou, ani s ukrajinčinou 
žiaden problém. Bolo pre neho 
obrovskou radosťou stretnúť 
ďalšieho gréckokatolíckeho 
jezuitu. Chrám zvnútra nád-
herne popísaný ikonami a pri 
zapadajúcom slnku len matne 
osvetlený svetlom sviečok vy-
volával vo vchádzajúcich pocit 
mystiky, ktorá sa len znásobila 
počas prenádhernej bohosluž-
by. Na túto paschálnu večiereň, 

ktorej predsedal vladyka Ján, 
prichádzajú každoročne aj zá-
stupcovia iných cirkví. Vladyka 
sa vyjadril, že od prvých tónov 
Eis polla eti despota, ktorú mu 
chór pod vedením Ilyu Galadzu 
zaspieval, bol uchvátený krásou 
tejto bohoslužby. Na večierni 
boli prítomní traja kňazi, jeden 
protodiakon a dvaja ďalší diako-
ni, a bola radosť pozerať sa, ako 
vznešene bohoslužba pokra-
čovala. Pri stichirách Paschy 
držal vladyka Ján kríž a ostatné 
duchovenstvo si s veriacimi 
vymenilo bozk pokoja a radosti. 
Po večierni sme sa občerstvili 
v novopostavenej farskej bu-
dove, kde sa vladyka s radosťou 
porozprával po rusky, ukra-
jinsky či taliansky s viacerými 
emigrantmi a hosťami. Pri od-
chode a záverečnom speve Eis 
polla eti despota sme boli Bohu 
vďační aj za túto oslavu.

U Romanovcov
Pondelkové ráno pre nás zna-
menalo návštevu stále nedo-
končenej a, žiaľ, momentálne 
zatvorenej Katedrály Premene-
nia Pána v Unionville. Chrám 
postavený podľa vzoru chrámu 
z Nového Ruskova, rodisku 
nebohého veľkého priateľa 
Gréckokatolíckej cirkvi Štefana 
Boleslava Romana, je dominan-
tou celého okolia, a to nielen 

svojimi pozlátenými kupolami 
na vežiach. Vnútorná dekorá-
cia pokračuje a my sme mohli 
obdivovať nádhernú mozaiku 
Pantokratora dokončenú len 
nedávno v kupole chrámu. Túto 
mozaiku navrhol ukrajinský 
umelec Svjatoslav Makarenko, 
na rozdiel od známej mozaiky 
Bohorodičky v apside, ktorú 
pred rokmi navrhol ruský 
emigrant a umelec Igor Sucha-
čev. V pláne sú ďalšie mozaiky 
a následná výzdoba chrámu. 
Po prezretí chrámu navštívil 

vladyka pani Betty Romanovú, 
manželku nebohého Štefana 
B. Romana v ich rezidencii. 
Prezreli si knižnicu, kde kedysi 
vladyka Michal Rusnák slávieval 
liturgie, ako aj obraz nebohého, 
na ktorom je v uniforme rytiera 
Rádu sv. Gregora. Vladyka Ján 
zaspieval pani Betty pieseň 
Trebišov, to valal a tá sa aj na-
priek vysokému veku s radosťou 
pridala.

Bodka za Kanadou
Poobede sme sa presunuli 
do Oshawy, kde sme navštívili 
múzeum kanadsko-slovenského 
dedičstva, kde nás prijala pani 
Margaret Dvorská, zakladateľka 
múzea, a ďalší hostia, z ktorých 
mnohí ostali aj na následnú 
liturgiu. Tá sa začínala v neďale-
kom Chráme Ochrany Presvätej 

Bohorodičky. Pred chrámom 
visel krásny pútač oznamujúci 
návštevu metropolitu Jána. 
Na liturgii bol okrem oboch 
vladykov aj miestny farár otec 
Stephen Williams, ktorý má 
za manželku Slovensku Luciu, 
a ukrajinský gréckokatolícky 
diakon otec Peter. Počas liturgie 
prišiel aj otec Mucha, ktorý nás 
podporil modlitbou. Liturgiu 
svojou prítomnosťou skrášlili 
aj ukrajinskí gréckokatolícki 
rytieri Kolumbovho rádu. Po li-
turgii bolo v hale pod chrámom 
pohostenie pripravené pani Lu-
ciou a jej tímom. Potešilo nielen 
chuťové bunky, ale aj ulahodilo 
očiam. Opäť sme sa dočkali 
vrelého stretnutia s farníkmi, 
ako aj prezentácie Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku, 
zvlášť Prešovskej archieparchie. 
Posledné spoločné fotky, stisky 
rúk či slová na rozlúčku, ako aj 
prísľub budúcej spolupráce dali 
bodku nielen za týmto dňom, 
ale prakticky za celou návšte-
vou Kanady, keďže na druhý 
deň ráno sme o šiestej hodine 
vyrážali autom s otcom Johnom 
z Unionville cez Niagaru a jej 
slávne vodopády na hranič-
ný priechod do USA v meste 
Buffalo. Náš smer bol jasný – 
Pittsburgh. n

Daniel Černý

Medzi zámorskými 
gréckokatolíkmi
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Varovanie  
mocnej  
rozprávky
V knihe Veru nie tak ako u zbojníkov... 
s podnázvom Štrnásť príbehov pre veľkých 
i malých od Ursuly Marcovej je priam neuve-
riteľne jednoducho opísané Božie zmýšľanie. 
Vieme, že toto zmýšľanie sa nemení, pretože 
Pán je verný a nie náladový. A preto aj obsah 
tejto knihy je nadčasový a plný Božieho 
života. Keďže Boží život sa prejavuje v živote 
človeka, hlavným hrdinom je malý chlapec 
Tomáš. V skutočnosti je však hrdinom Ježiš, 
ktorý z Tomáša – obete zbojníkov – urobí 
kráľovské dieťa. A v tomto novom spôsobe 
života Tomáš postupne odkrýva moc a krásu 
Božieho kráľovstva, ale aj vlastnú slabosť.

Tomáš chce byť Pánovým bojovníkom, no 
stále iba spievať v kráľovstve ho už nebaví. 
To využije neznámy muž a ponúkne Tomá-
šovi neprekonateľný meč a zvláštnu vecičku, 
na ktorej je znak zvieraťa v kruhu. Ak si ju 
dá na krk, bude neporaziteľný, ale o tom ani 
muk. Keď si ju Tomáš chce zavesiť, spadne 
mu z hlavy kráľovská koruna. Cudzinec ju 
hneď uchmatne: „To už viac nebudeš po-
trebovať.“ Tomáš zostane zarazený. „Veď tú 
korunu mi daroval sám kráľ,“ pomyslí si, no 
po chvíľke sa už teší z čudného medailónu 
a cíti, že má silu odísť z kráľovstva a bojovať.

Boj sa končí veľmi, veľmi zle. Chlapec zistí, 
že meč, ba ani vecička nefungujú a uviazne 
v zovretí veľkého hada, ktorý syčí: „Sssi môj, 
nosíš moje znamenie!“ A keby nie Janky, 
Tomášovej kamarátky, asi by Tomáš zostal 
v tej strašnej hadovej jame navždy.

Ako ho zachránila? Najprv spievala 
piesne, ktoré spievajú v kráľovstve, a potom 
vzývala meno Pána. Keď to had počul, úplne 
ochabol. Potom Tomášovi zakričala: „Strhni 
si z krku to znamenie!“ A nakoniec malým 
mečom, ktorý mal čepeľ červenú ako krv, 
preťala hadovo zovretie.

Rozprávka je poučná aj pre dospelých. 
Vyplýva z nej: Ustavične spievajme Pánovi! 
Spevom zvíťazíme. Nosme iba Kristovo 
znamenie moci. Chráňme si vzácnu korunu, 
ktorou nás ozdobil náš Pán. Neodchádzajme 
zo spoločenstva svätých. Nebojujme sami. 
Vzývajme Ježišovo meno. Pretínajme jeho 
krvou všetko, čo nás dusí.

Po tejto knihe som siahol najmä preto, 
že naša dcérka, ktorá ešte nevie čítať, sa nu-
dila. Veľmi ju zaujala a mňa naplnila mocou. 
Preto veľmi ďakujem Valike Juríčkovej, ktorá 
ju mojej rodinke darovala už pred piatimi 
rokmi J.

Marek Badida

varovanie | 2928 | slovo v rodine

Tieto skutky milosrdenstva vyžaduje 
sám Kristus (Mt 25, 31 – 46).
Cirkev dodala ďalší:
•  mŕtvych pochovávať.
Myslíme si, že skutky telesného 

milosrdenstva sa dajú vyjadriť jedi-
nou požiadavkou: dávať almužnu. n

Hniezdo zmijí
Pre Róberta  sa stala skúsenosť 
prvého zamestnania nepríjem-
nou. Platili mu dobre a cítil sa 
spokojný, že mohol prispieť 
do rodinného rozpočtu, ale 
nepáčilo sa mu správanie 
jeho kolegov. Niektorí, ktorí 
udávali tón, kazili kolegialitu 
ohováraním nielen svojich ko-

legov, ale predovšetkým šéfov. Vedeli 
všetko o každom z nich a čo nevedeli, to si 
vymysleli. Čo nového zamestnanca najviac 
trápilo, bolo, že tým, ktorých za chrbtom 
kritizovali, z tváre do tváre pochlebovali 
a snažili sa získať ich priazeň darčekmi 
a oslavami. Ako mohli takto žiť? Odvážil sa 
dať najavo, čo si o tom myslí, a hoci videl, 
že niektorí kolegovia s ním súhlasili, iní 
ho považovali za nebezpečného a postarali 
sa, aby ho vyhodili z práce. Bol zhnusený 
z toho hniezda zmijí.
Získal ďalšie zamestnanie a stal sa 

personálnym vedúcim, a toto prostredie 
bolo úplne iné. Život si niekedy s človekom 
zahrá a jedného dňa prišiel žiadať o prácu 
jeden z bývalých kolegov, ktorí mu pred-
tým urobili zo života peklo. Cynicky mu 
pripomenul, že boli kolegovia. Bol to človek 
schopný, ale z ľudského hľadiska škodlivý. 
Neprijal ho, lebo nedokázal byť úprimný.

Čo je a čo nie je úprimnosť?
V latinčine toto slovo znamená čistotu ale-
bo čírosť. Byť úprimný znamená byť čistý, 
nemať škvrny.
Medzi nami, úprimnosť nie je len hovoriť 

pravdu, ale aj konať pravdivo, konať čisto, 
bez falošnosti a pokrytectva.
Určite úprimným nie je ten, kto pod 

rúškom úprimnosti hovorí druhým neprí-
jemné a pokorujúce veci. Takýto človek je 
bezočivý a nevychovaný, nemá citlivosť ani 
lásku, aby mohol žiť s druhými. Môžeme 
a musíme hovoriť pravdu, ale stále upred-
nostňujúc opatrnosť a úctu, ktorú si zaslúži 
dôstojnosť a dobrá povesť nášho blížneho.

Príklad priťahuje
Aké dôležité je, aby rodičia hovorili so svoj-
imi deťmi a odovzdávali im hodnoty, ktoré 
sami prijali! Ale oveľa dôležitejšie je, aby 
konali v súlade s týmito hodnotami. Slová 

odveje vietor, príklady ostanú zapísané 
v duši ako znaky vypálené ohňom.
Deti si zapamätajú úprimné správanie sa 

k našim dobrým priateľom, lásku, s akou 
ich prijímame, a radosť z toho, že s nimi 
zdieľame najlepšie chvíle nášho života.
Vezmú si ponaučenie, ak vidia, že úctu 

k učiteľom máme nielen vtedy, keď ich 
stretneme v škole, ale aj keď o nich hovorí-
me doma pred svojimi deťmi.
Dávať narodeninové, svadobné a vianoč-

né darčeky je ďalšou príležitosťou ukázať 
úprimnosť.  Ak dávame to, čo nechceme, 
niečo poškodené alebo len aby sa nepove-
dalo, ukazujeme falošnosť a pokrytectvo. 
Dať dar je dať kúsok seba samého a láska 
sa začína od chvíle, keď sa rozhodneme, čo 
dáme, závisí od spôsobu, ako dávame a ako 
nás zaujíma, či sa dar bude páčiť a bude 
dobre prijatý. Dar musí byť úprimným 
vyjadrením lásky a vďačnosti.

Daj si dole masku
Aby sme boli prijatí v niektorých spo-
ločnostiach, v ktorých sa pohybujeme, 
nasadzujeme si masky. Táto maska zne-
možňuje ostatným vidieť našu skutočnosť 
a naše vnútro. Správajú sa k nám podľa 
toho, akými sa zdáme byť, a nakoniec si tak 
navykneme na prestrojenie, že sa stotož-
níme so svojou úlohou a prestávame byť 
sebou samými. Žiadna maska nie je krajšia, 
ako naše pravé vnútro.
Dajme si dole masku a ukážme sa, akí 

naozaj sme. Príjmu nás osoby, ktoré si vážia 
naše ľudské kvality a budeme sa cítiť slo-
bodní bez toho, aby sme museli predstierať, 
že sme takí, akí nie sme. Zistíme, že ľudia, 
ktorí nás prijímajú takých, akí sme, sa nám 
v niečom podobajú, a že si nás úprimne 
vážia.
Hrať rolu toho, kým nie sme, je únavné 

a vyvoláva chorobné narušenie rovnováhy.
Boh vidí aj pod našu masku a miluje nás 

takých, akí sme, nie takých, akí sa snažíme 
vyzerať.

Sme úprimní...
•  Ak nehovoríme zle o priateľoch poza ich 
chrbát.

•  Ak sa nesnažíme vyvolávať falošný do-
jem, že sme takí, akí nie sme, a máme to, 
čo nemáme.

•  Ak neponižujeme druhých za to, že nie 
sú takí, ako sme my.

•  Ak nehovoríme lži, keď sa nám to hodí.
•  Ak ponúkame svoje priateľstvo bez toho, 
aby sme za to niečo očakávali. n

P. Sergio G. Román 
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)

ilustračná snímka: sxc.hu

V núdzi poznáš 
priateľa
Väznice sú skutočné peklo. 
Nielen pre telesné utrpenie, 
ktoré je ešte ťažšie, lebo väznice 
sú preplnené a väzni si navzá-
jom ubližujú, ale predovšetkým 
pre morálne utrpenie svedomia 
vinníkov a spravodlivé rozhorčenie 
nevinných. Lebo aj takí tam sú.
Niektorí sa podľa svojich mož-

ností snažia zmierňovať utrpenie 
tohto pekla a často navštevujú 
väzňov. Matky a manželky. Niektoré 
vydržia, hoci by odsúdenie bolo dlhé, 
veľmi dlhé alebo doživotné. Iné ich 
nechajú samých.
Sú aj takí, ktorí pohnutí náboženský-

mi motívmi alebo jednoducho ľud-
skosťou navštevujú väznice a prinášajú 
útechu, nádej, a nakoniec vykúpenie. 
Tieto charitatívne návštevy sa môžu zdať 
zbytočné tým, ktorí nemajú vieru a nábo-
ženstvo stále považujú za „ópium ľudstva“. 
Preto som sa veľmi potešil pri čítaní novín, 
ktoré napísali, že pastoračná komisia pre 
väznice arcidiecézy v Mexiku odovzdala 
prostredníctvom kardinála Riveru Carreru 
dokumenty, ktoré umožnili prepuste-
nie niektorých väzňov, ktorým pomohli 
dobrovoľníci, ktorí ich navštevovali, a tak 
plnili Ježišovo prikázanie milosrdenstva. 
Za minulý rok pomohli získať slobodu 230 
väzňom. To je veru účinné milosrdenstvo!

Čo je to?
Slovo milosrdenstvo pochádza z dvoch slov: 
zmilovať sa, mať súcit a srdce. Byť milosrd-
ný znamená mať súcitné, milujúce srdce. 
Milosrdenstvo spolu s radosťou a pokojom 
sú dôsledkami lásky, teda charity.

Vstupenka do neba
Čo treba, aby sme sa dostali do neba? Vari 
sa mnoho modliť? Neporušovať prikázania? 
Nutným sa javí to, čo od nás žiada Ježiš: aby 
sme boli k nemu milosrdní. A takými sme, 
keď sa správame milosrdne k najnúdznej-
ším.
Ak sa teda chcem dostať do neba, mal by 

som sa začať efektívne zaoberať blížnymi, 
ktorí ma potrebujú.

Blažení milosrdní
Nielen v minulosti, keď Ježiš pred svojím 
nanebovstúpením žil na zemi, ale aj v tých-
to časoch, v ktorých žijeme, je nutné milo-
srdenstvo. Keď nešťastie dosahuje nevídané 
rozmery, milosrdenstvo sa stáva nevyhnut-
nosťou a zaoberajú sa ním oficiálne svetové 
i národné organizácie. Vieme, že OSN a jej 
dcérske organizácie pomáhajú obetiam 

vojen, utečencom, hladujúcim. Červený 
kríž je rytierom dobrovoľnej a nezištnej 
pomoci trpiacim. V Mexiku a takmer v kaž-
dej krajine existujú podobné diela, ktoré 
sa vyznačujú altruizmom a filantropiou. 
Na katolíckej úrovni máme charitu, ktorá sa 
snaží vyjadrovať vieru Cirkvi skutkami.
Všetky tieto hnutia potrebujú tvoju 

spoluprácu. Miera tvojej angažovanosti 
závisí od toho, či si uvedomuješ naliehavosť 
pomoci svojim bratom v núdzi. Človek, 
ktorý dáva svoj čas, svoje peniaze, to, čo je 
a dokáže, týmto organizáciám, sa nazýva 
dobrovoľník. Chcel by si ním byť?
Môžeš ním byť aj autonómnym spôso-

bom, vytvoriť tím zo svojej rodiny alebo su-
sedov. Potrebné je len súcitné srdce. A ako 
si si už určite uvedomil, ty ho máš a majú 
ho aj tvoje deti, tvoja manželka a všetci tí 
dobrí ľudia, s ktorými žiješ.
Netreba hľadať, komu pomôcť, sám život 

nám ponúka možnosti. Stačí mať otvorené 
oči a viac než oči srdce.
Urobme z našich skutkov milosrdenstva 

záležitosť rodiny, na ktorej sa všetci zúčast-
ňujeme, každý podľa svojich schopností 
a veku.

Možno nie je v našich možnostiach 
adoptovať si vojnovú sirotu alebo ísť 
zachraňovať postihnutých zemetrasením 
na druhý koniec sveta, ale určite môžeme 
robiť spoločnosť osamelému, navštíviť 
chorého, pomôcť študentovi zložiť skúšku, 
získať prácu priateľovi alebo zúčastniť sa 
na liturgii za zosnulého. Toľké veci môžeme 
urobiť!

Na zopakovanie
Na hodinách náboženstva nás učili skutky 
milosrdenstva, ktoré sa delia na duchovné 
a telesné.
Duchovné sú:
•  nevedomých učiť;
•  pochybujúcim dobre radiť;
•  hriešnikov napomínať;
•  ubližujúcim odpúšťať;
•  zarmútených potešovať; 
•  krivdu trpezlivo znášať;
•  za živých a mŕtvych sa modliť.
Telesné sú:
•  hladných nasycovať;
•  smädných napájať;
•  pocestných prichýliť;
•  nahých odievať;
•  chorých navštevovať;
•  uväznených vyslobodzovať.

Milosrdenstvo 

a úprimnosť
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Nezamotať sa do siete
Časy, keď sa do sietí chytali 

ryby, sú dávno za nami. 
Vrhať sieť na utekajúceho 

zločinca je pre nás bláznovstvo. 
Sieť ale zostala modernou. 
Presunula sa však z rúk a lodí 
do počítačov a notebookov. 
Facebook, Twitter, blogy, ano-
nymné chaty alebo internetové 
avatary... Nemať aspoň niečo 
z toho sa pokladá za spiatoč-
níctvo.

Stačí pár kliknutí
Jednou z túžob človeka je túžba 
byť stále viac človekom. A to sa 
nedá bez iných ľudí. Každý vo 
svojom živote zakusuje, že nie 
je dobré byť človeku samému – 
spomeň si na ten trápny pocit, 
keď nie je nik z tvojich virtuál-
nych priateľov online. Sleduješ 
obrazovku a dúfaš, že vyskočí 
aspoň jedna správa alebo že sa 
ozve hlásenie, že tu jedno-
ducho nie si sám. Na to, aby 
človek nebol sám, musí jedno-
ducho opustiť sám seba. Inak 
si druhého nevšimne. Stačí pár 
kliknutí a vidíš sa s bratran-
com v Austrálii alebo môžeš 

pozdraviť sestru dovolenkujúcu 
v Taliansku, či napísať niečo 
na nástenku svojmu hudob-
nému idolovi. Ktovie, možno 
odpíše. Stačí pár kliknutí a si 
spojený s niekým, koho by si 
len tak na ulici nestretol.

Všimni si ma
Jedným z úskalí virtuálneho 
sveta je klamstvo. Z každej 
strany vidíš, čo je práve v kurze. 
Prijímať názory iných je poho-
dlné. Nepotrebuješ uvažovať. 
Rozmýšľanie zaberá čas a pro-
dukuje vlastný názor. Nechcem 
to! Skopírujem sa! Zverejňuješ 
názory a myšlienky, ktoré nie 
sú tvoje. Prijal si ich bez toho, 
aby si sa nad nimi zamyslel 
a možno dúfaš, že si ťa niekto 
všimne. Avatar, ktorého máš 
na sieti, je často tvojím ideálom. 
Takto by si rád žil aj v realite. 
Klameš virtuálne. Odhaliť sa 
nie je trendové. Veď načo by 
iní strkali nos do tvojej nálady 
alebo krízy? (Možno by ti radi 
pomohli.)

Všetko, čo chcem...
Na sieti sa dá nájsť veľa vecí. 
Niekedy sú užitočné – projekt 
do školy, virtuálne skúšobné 
jazdy v autoškole alebo poča-
sie pred víkendom. Inokedy 
čítaš a sleduješ niečo, čo ani 
nepotrebuješ. Čas investovaný 
do surfovania si mohol stráviť aj 
užitočnejšie. (Kedy som sa roz-
prával dlhšie ako polhodinu?)

... aj to, čo nechcem
Na sieti sa možno stať aj neľud-
ským. A nielen tam – veď každá 
vec (či skutočnosť), s ktorou sa 
stretávaš, sa môže stať nástro-
jom posvätenia i príležitosťou 
na hriech. Okrem času ti uniká 
aj živý kontakt so živým Bo-
hom.

Povedz mi, kadiaľ 
surfuješ, poviem ti,  
kto si
Už dávno pred vynálezom sietí 
sa hovorilo: „Človek je to, čo 
zje“. Obraz o mne je závislý 
od toho, čomu dávam prednosť 
aj vo virtuálnom svete – svete 
preplnenom informáciami, 

plnom dobrých, ale aj zlých 
vecí. Zatiaľ sa nedá elektro-
nicky kŕmiť nič iné ako kedysi 
slávne tamagoči. To, čo vidím 
na obrazovke, sa rýchlo stratí 
v pamäti, no neraz vytvára 
podvedomú stopu, ku ktorej 
sa možno vrátiť. Na repliku 
zo Sládkovičovej Maríny si len 
ťažko spomeniem, no reklamné 
slogany si pripomeniem vždy, 
keď zazriem logo výrobku. Je to 
náhoda?

Čaro červeného gombíka
Keď hľadám skutočnú radosť, 
viem, na čo je ten červený gom-
bík. (Je to ten s nápisom Power.) 
Silu môjmu životu dáva Kristus. 
On využil každú príležitosť 
na to, aby hovoril o svojom Ot-
covi. Po krste sme aj my Božími 
deťmi. Svätý Duch je skutočná 
sila, ktorá je vo mne. Ak sa ti 
niekedy zdá, že si v tej sieti 
nejako zamotaný, stlač červený 
gombík a daj priestor Bohu. 
V lete je na to mnoho príležitos-
tí. Istotne vieš, kde ich nájdeš. 
Veď kto hľadá, nájde. n

Pavol Burda
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Bol u nás často
Narodil som sa v roku 1918 ako piate 

zo šiestich detí v rodine grécko-
katolíckeho kňaza otca Emila 

Suchého. Sviatosť krstu a myropomazania 
mi udelil vtedy mladý kňaz Pavel Gojdič. 
Za kmotra mi bol jeho brat ThDr. Štefan 
Gojdič.
O deväť rokov neskôr ma otec Pavel 

pripravoval na prvé sväté prijímanie, ktoré 
som z jeho rúk prijal 2. júna 1927. Stále 
mám v knižke obrázok s venovaním ako 
pamiatku na tento deň.
Po chirotónii vladyku Pavla v roku 1928 

bol môj otec vymenovaný za jeho tajom-
níka a tento úrad zastával nepretržite 
až do odchodu do dôchodku v roku 1946. 
Biskup chodil všade so svojím sekretárom, 
a tak ho otec sprevádzal na vizitáciách vo 
farnostiach, cirkevných školách a exercíci-
ách. Bývali sme na Hlavnej ulici v Prešove, 
v treťom dome od katedrály. Mnoho-
krát biskup nečakal na svojho sekretára 
v kancelárii, ale prišiel za ním. Bol u nás 
často. S otcom boli asi rovnako vysokí a bol 
to naozaj veľmi pekný pohľad, keď spolu 
niekam šli. Boli oblečení podľa vtedajšieho 
zvyku do dlhých čiernych plášťov a na hla-
ve mali tvrdé klobúky, ktorým sa hovorilo 
pinče. Po meste chodili väčšinou pešky, 
autá ani trolejbusy vtedy ešte nejazdili. 
V meste boli obľúbenými osobnosťami, 
a tak ich ľudia na ulici s úctou zdravili. „Po-
chválený Pán Ježiš Kristus“ či „Slava Isusu 
Christu“, prípadne po maďarsky „Dicsértes-
sék a Jézus Krisztus“. Bola to iná doba.
Pri gréckokatolíckej učiteľskej akadémii 

pôsobila mariánska kongregácia, ktorej 
som bol členom a ako každý som dostal 
dekrét o členstve s podpisom vladyku 
Pavla. Ten rád navštevoval naše duchov-
né, ale i kultúrne podujatia, ktorými boli 
napríklad divadelné akty či vystúpenia 
balalajkového súboru, v ktorom som tiež 
hral. Spomínaný dekrét, na ktorom je 
obraz Panny Márie, máme doma zarámo-
vaný na čestnom mieste a nesie dátum 23. 
máj 1937.
V roku 1939 som narukoval a počas 

vojnových rokov som kontakt s vladykom 
Pavlom nemal. Až po vojne, keď som 
nastupoval ku kapucínom. Pred odchodom 
do kláštora v roku 1946 mi dal požehnanie, 
ktoré ma sprevádza po celý môj život. Bo-
hužiaľ sa mojej kňazskej vysviacky nedožil. 
V roku 1950 vtedajšia komunistická moc 
zrušila kláštory aj Gréckokatolícku cirkev 

a o ďalších desať rokov vladyka Pavel ako 
politický väzeň v leopoldovskom väzení 
na následky neľudského zaobchádzania 
zomrel. To ale ešte nebol koniec mojej 
cesty za kňazstvom. Spočiatku mi nepriala 
politická situácia, a dokonca i v období 
Pražskej jari v roku 1968, keď bola obno-
vená činnosť Gréckokatolíckej cirkvi, bolo 
moje svätenie na poslednú chvíľu odlože-

né. Nakoniec som sviatosť kňazstva prijal 
ako 72-ročný 15. júla 1990. A to je zázrak.
Koniec dobrý, všetko dobré. Kňazom 

som už 21 rokov a vladyku Pavla oslavuje 
Cirkev ako blahoslaveného biskupa muče-
níka. n

(spomienky otca Štefana Suchého  
na bl. vladyku Pavla Gojdiča)

spracoval Ján Kočerha
snímky:  

Štefan Suchý, prvé sv. prijímanie, r. 1927; 
Dekrét mariánskej kongredácie, r. 1937

Svätý Kliment Ochridský,  
jeden zo sedmopočetníkov
Jeho životopis nás informuje, že Kliment 
Ochridský zakladal tak základné, ako aj vyš-
šie školy, hlavne školu na výchovu kňazov. 
Životopisec zaznamenal, že tam vychoval 
3 500 kňazov. O výchove detí hovorí: „Nikdy 
sme ho nevideli nečinného. Keď vyučoval 
deti, jedným ukazoval, ako sa píšu písmená, 
druhým vysvetľoval zmysel napísaného, 
iným prispôsoboval ruky na písanie... 
Inokedy sa oddával modlitbe, a to nielen vo 
dne, ale aj v noci; alebo sa zaoberal čítaním, 
alebo písal knihy... (18. kap.).

Okrem vyučovania v škole Klimentov 
životopisec spomína ešte jednu osvetovú 
činnosť medzi ľudom: sadenie a štepenie 
ovocných stromov. „Pretože v tom kraji 
rástli iba divé stromy,... priniesol z Grécka 
ovocné stromy rôzneho druhu a štepením 
urobil plodonosnými plané stromy...“ (23. 

kap.) „... starostlivosť o národ učinil pre seba 
pokrmom a potešením.“ (21. kap.)

Životopisec zhŕňa jeho život takto: 
„Za vzor života si postavil veľkého Metoda 
a staral sa a modlil za to, aby sa neodklonil 
od jeho nasledovania. Jeho život a činnosť 
postavil za základ svojho osobného konania. 
Podľa neho starostlivo zobrazoval seba 
akoby nejaký obraz maliara, skúseného 
v umení. Veď on ako nikto iný poznal jeho 
(t. j. Metodov) život, lebo od mlada ho na-
sledoval a videl svojimi očami všetky skutky 
svojho učiteľa.“ (23. kap.)

Sv. Kliment Ochridský je u Slovákov veľmi 
málo známy. A nie je to správne. Veď 23 
rokov svojho života venoval slovenskému 
ľudu. Bolo by treba vzbudiť a rozšíriť aj jeho 
úctu.

Jozef Gača

Víkend Druhý príchod Ježiša Krista v Bárke
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Prorok Abdiáš
Pamätám si na dobu po nežnej revolúcii, keď sa veľa vecí v spoločnosti  

dosť radikálne menilo. V spoločenských a politických kruhoch pribudla nová funkcia.  
Česi na jej pomenovanie používali slovo mluvčí. V slovenčine pojem akosi chýbal.  

A tak sa jazykoveda dala do pohybu. Múdri páni objavili pre slovenčinu slovo hovorca 
(a možno ho iba oprášili a vytiahli zo zabudnutia). 

Nezainteresovanému človeku sa úlo-
ha hovorcu môže na prvý pohľad 
zdať pomerne jednoduchá. Veď ten 

človek iba tlmočí to, čo chce jeho nadriade-
ný povedať. Stáva sa tak jeho predĺženými 
ústami, ktoré hovoria tam, kde z rozličných 
dôvodov nemôže alebo nechce hovoriť on 
sám. Musím znova podotknúť, že táto úlo-
ha je jednoduchá iba na prvý pohľad. Stáť 
zoči-voči veľkému množstvu ľudí, navyše 
mnohokrát vysoko vzdelaných a rozhľa-
dených v danej problematike, človeka 
vovádza do stavov úzkosti a strachu. Stačí 
jedno chybné slovo alebo tvrdenie a celá 
reputácia je preč. A nielen hovorcova, ale aj 
toho nad ním. Ťažký to kríž.

Božie ústa
Boh si dávno pred nami vyberal hovor-
cov, len ich poznáme pod iným názvom. 
Proroci. Povolal si ich z rozličných stavov 
a v rozličnom čase, ale vždy pre jediný 
dôvod: oznámiť svoju vôľu. Prorokovou 
úlohou je teda sprostredkovať to, čo chce 
povedať Boh. V hebrejčine sa prorok volá 
nabi.  Niektorí ho odvodzujú od hebrej-
ského koreňa nb , čo znamená ohlasovať, 
hľadať, ale podľa iných prameňov je prav-
depodobnejší jeho pôvod z akkadského 
nabú, čo znamená volať alebo povolať. Nabí 
by teda znamenalo ten, ktorý je povolaný. 
A Boh povolaného žiada, aby prehovoril 
namiesto neho.
Proroci sa v rámci svojich ľudských mož-

ností snažili zvestovať Božiu vôľu národu, 
ku ktorému boli povolaní. Najčastejšie 
prehovárali k vlastnému národu – k Izrae-
lu.  No vo svojich vyhláseniach sa dotýkali 
aj ďalších národov a ich osudu. Prorok 
Abdiáš je jedným z troch prorokov (ďalšími 
sú Jonáš a Nahum), ktorí sa vo svojom spise 
takmer výhradne zameriavajú na iný národ 
než na Izrael alebo Judsko. Jeho proroctvo 
sformulované do 21 veršov je najkratšou 
knihou Starého zákona.

O prorokovi Abdiášovi toho veľa nevie-
me. Vlastne skoro nič. Akoby vôbec nebol 

dôležitý. Akoby o to viac mohlo vyniknúť 
jeho posolstvo. Alebo presnejšie, Božie 
posolstvo.
Jeho meno Obadjáh (hebr.) bolo po-

merne bežným menom a znamená ctiteľ 
alebo sluha Jahveho. Vo Svätom písme 
sa spomína asi 12 osôb s týmto menom. 
Nevieme presne určiť ani to, v ktorom ob-
dobí pôsobil, keďže v spise nie sú opísané 
konkrétnejšie záchytné body. Jedno však 
môžeme tvrdiť s istotou: ide o čas, keď 
bolo vyplienené mesto Jeruzalem a na tejto 
spúšti sa s najväčšou pravdepodobnosťou 
podieľali aj Edomčania. Odkiaľ to vieme? 
Edomčania boli tým národom, proti ktoré-
mu prorokoval prorok Abdiáš.
Skôr, ako sa zahĺbime do Abdiášovho 

proroctva, možno by bolo dobré ešte na-
zrieť do histórie. Odkiaľ prišli Edomčania? 
Kde sú ich korene? Možno vás prekvapí, 
že Edomčania sa považujú za potomkov 
Ezaua. A Ezau bol Jakubov brat – dvojča. 
Pamätáte si na príbeh o šošovici? Ezau 
za misku jedla predal svojmu bratovi Jaku-
bovi právo prvorodenstva, dedičné právo 
na svoje územie a otcovo požehnanie. 
Červená farba šošovice sa stala základom 
na pomenovanie jeho potomkov. Edom 
teda znamená červený. Edomčania už 
pravdepodobne v 10. stor. pred Kristom 
mali samostatné kráľovstvo. Jakub, Ezau-
ovo neskoršie narodené dvojča,  po zápase 
s anjelom dostáva meno Izrael a stane sa 
otcom dvanástich synov, dvanástich kme-
ňov Izraela. Medzi týmito dvoma národmi 
sa aj napriek zmiereniu bratov stále obno-
vuje napätie aj pre prístup k Červenému 
moru. Edomčania totižto obývali krajinu 
smerom na juh od Moabska a východne 
od Araby až po Akabský záliv a ich hlav-
ným mestom bola Bocra (Buseira).

Medzi bratmi
Vráťme sa k dvojčatám. Súrodenecké vzťa-
hy nie sú jednoduché. Počas spoločného 
života v rodine do nich vstupujú rozličné 
zážitky a skúsenosti, ktoré ovplyvňujú ich 
ďalší vývoj. Myslím si, že zvlášť u chlap-

cov − navyše v tom istom veku − trenice 
možno takmer s istotou predpokladať. Ani 
Jakub a Ezau sa tomu nevyhli. No treba 
priznať, že ich vzťah sa výrazne zhoršil 
tým, že do situácie zasiahla ich matka. Ani 
jeden z nich nebol anjelik. Jakuba možno 
nazvať podvodníkom a Ezaua ľahkomy-
seľným a živočíšnym. Pre niekoho možno 
prekvapujúco Boh dáva prednosť Jakubovi. 
Jeden z dôvodov je určite aj to, že bol oveľa 
vnímavejší na budúcnosť vlastného rodu 
a zrejme aj citlivejší na Božie cesty. Napätie 
v tomto súrodeneckom vzťahu predpo-
vedá Kniha Genezis takto: „Dva národy 
sú v tvojom lone a dva kmene sa oddelia 
z tvojho života, národ nad národom bude 
prevládať a starší bude slúžiť mladšiemu.“ 
(Gn 25, 23)
Celý tento narušený súrodenecký vzťah 

sa prenáša do ďalších dejín dvoch národov. 
Kniha proroka Abdiáša hovorí o ukončení 
tohto napätia. Proroctvo sa začína veľmi 
tvrdo: Pánovou výzvou do boja proti Edo-
mu.  Takáto výzva do boja proti jednému 
národu nie je v Božom slove nezvyčajná, 
ide skôr o výzvy nepriateľov do boja proti 
vyvolenému národu. Tentoraz je vyzývate-
ľom Boh. Prečo? V tomto prorockom spise 
je Edom zosobnením pýchy, ktorá všetko 
pokazila. Pýcha bola príčinou pádu anje-
lov aj príčinou prvého hriechu človeka.

Nadutosť
Božie slovo hovorí veľmi tvrdo: „,Nadutosť 
tvojho srdca ťa oklame, obyvateľ skalných 
trhlín! Sídli vysoko a hovorí si v srdci: – 
Ktože ma zrúti na zem? Čo sa vyvýšiš ako 
orol a čo si aj medzi hviezdy hniezdo po-
stavíš, zrútim ťa odtiaľ. “ Tak blízko je nám 
toto slovo. Nadutosť sa skrýva v tajných 
zákutiach nášho srdca – skalnatého údolia 
bez vody a zelene. V takej krajine bývali aj 
Edomčania. Sebaistí obyvatelia nedobyt-
ných skalných výšin. Dokonca považovaní 
za horších než Babylončania, pretože boli 
presvedčení, že niet národa s takým moc-
ným bohom, ktorý by ich premohol. A Boh 
cez proroka Abdiáša jasne hovorí, že toho, 

kto sa povyšuje, poníži pred ostatnými 
národmi, a toho, kto si myslí, že je nedo-
siahnuteľný, zhodí na zem. Takýto človek 
musí očakávať, že na jeho územie vstúpia 
zlodeji a násilníci, ktorí prekutajú jeho 
skrýše. Ľudia, ktorým veril, ho oklamú, 
dokonca jeho „chleboví priatelia“ mu pod 
nohy postavia osídlo. Možno sme to už vo 
svojom živote zakúsili.

Násilie
Druhá vec, ktorú Boh pripomína, je 
násilie, ktoré sa rodí z pýchy. Z pozície, 
že človek sa na všetko môže dívať zhora 
a že všetko a všetkých môže ovládať: „ Pre 
násilie na tvojom bratovi Jakubovi pokry-
je ťa hanba a zahynieš naveky.“ (Abd 10) 
V tomto prípade Boh nepripomína iba 
násilie, ktorého sa chcel Ezau dopustiť 
na Jakubovi, keď sa dozvedel, že stratil 
svoju výsadu. Tentoraz ide o neskorší 
postoj, keď Jeruzalem plienili nepriatelia 
a Edomčania sa k nim pridali. Semeno ná-
silia medzi bratmi vyklíčilo už pri synoch 
Adama – Kainovi a Ábelovi. Dôsledkom 
bola smrť a vyhnanstvo. Aj ich potomkovia 
Jakub – Izrael a Ezau – Edom pokračujú 
v tejto vojne.

Akcia a reakcia
Boh sa ústami proroka Abdiáša stavia 
na stranu Jakuba a  jasne napomína Ezaua: 
„Nevnikaj do brány môjho ľudu v deň jeho 
pohromy, nepas si aj ty oči na jeho nešťastí 
v deň jeho pohromy a nehrab sa za jeho 
majetkom v deň jeho pohromy!“ (Abd 13) 
Možno ste sa ocitli v pokušení ťažiť z toho, 
že je niekto z vašich blízkych v súžení 
a ťažkostiach (hoci aj podľa vás spravod-
livo nameraných). Podobný postoj zaujal 
Edom, a preto mu Boh pripomína dôležitý 
a nemeniteľný duchovný zákon: „Ako si 
nakladal ty, tak naloží s tebou, tvoje činy 
ti zvráti na hlavu.“ (Abd 15b) Čo zaseješ, to 
zožneš! Z pšenice bude pšenica a z násilia 
a nenávisti zasa len násilie a nenávisť. Čo 
s tým? Asi bude lepšie zasiať niečo, čo 
prinesie želanú úrodu.

Posledných päť veršov ukazuje na jedinú 
možnú záchranu. Šípka smeruje na vrch 
Sion. Tam prebýva Boh. A aj keď Božie 
slovo v Knihe proroka Abdiáša v závere 
hovorí o zániku Ezauovho domu, z kto-
rého sa nezachráni nik, predsa by tu bolo 
jedno riešenie. Pokúsiť sa nájsť nový dom. 
Jednoducho sa presťahovať. Prestať bývať 
v domoch nafúkancov a násilníkov a vstú-
piť do Jeruzalema – mesta pokoja. n

Dada Kolesárová
ilustračná snímka: www.ruicon.ru

„Ctihodný prorok Abdiáš, s úprimným srdcom si prijal 
Božie osvietenie. Bol si hlásateľom právd Božích. Pred-

povedal a napísal si, čo ti Pán zjavil. Tvojimi ústami 
hovoril Svätý Duch. Pohanom si zvestoval sľúbenú spá-
su a príchod Kristovho kráľovstva. Pros ho, aby spasil 

a osvietil naše duše.“ (slohy zo služby sv. prorokovi)
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Na úrade práce bolo 
dusno. Plná chodba 
príslušníkov tmavšej 

pleti a kopa mladých ľudí, ktorí 
nedávno vyšli zo školy. Ešte nie 
celkom mŕtva nádej sa prechá-
dzala medzi nimi a hladkala 
vrásky na starých tvárach mla-
dých ľudí. Nádej stratila nádej. 
Prestala veriť v dobro a lepšiu 
budúcnosť. Bola tu iba zo zvy-
ku. Hmlovinové šaty belasej 
farby mala otrhané a opasok 
z polárnej žiary strácal svoj lesk. 
Večer sedávala na chodbových 
lavičkách, kde sa denne premle-
lo množstvo ľudí hľadajúcich 
prácu a zbierala do košíka 
lupienky pošliapaných snov. 
Premiešala ich so svojimi slzami 
a vyrástol z nich kvet s úžasnou 
vôňou. Keď už takmer rozkvi-
tal, niekto zaštrngal kľúčmi vo 
dverách. Nádej si neuvedomila, 
že už je ráno a v chvate prehodi-
la na seba plášť neviditeľnosti. 
Kvet však ostal stáť na parapete. 
V ten deň neodchádzali ľudia 
so smutným pohľadom a pod-
písaným preukazom v rukách, 
ale s novými, ešte nedozretými 
plánmi do ďalších dní.
Martina bola už pol roka bez 

práce a vôbec to nevidela dobre, 
aj keď mala vyštudovanú peda-
gogickú fakultu. V ten deň, keď 
nádej zabudla kvet na parapete 
v budove úradu práce, bola 
znova podať hlásenie, že sa jej 
nedarí, že svet je zlý, že sa jej 
asi smola lepí na päty a tá jej 
znemožňuje kráčať po ceste.
Brala to už akosi automatic-

ky. Pomaly upadala do letargie 
a prežívala vo svojej bubline. 
Pri pohľade na zvláštny voňavý 
kvet úplne stratila reč. Jeho 
vôňa ju preniesla k babičke 
na dvor, kde prežila ako dieťa 
každé prázdniny. Babička mala 
v záhradke ružové kvety, ktoré 
voňali ako dotyk vanilky. Rada 
stavala na pieskovisku vodné 
jazierka, kde nechávala plávať 
práve tieto kvety. V tom čase 
mala toľko nápadov a energie, 
že babička mala čo robiť, aby ju 
dostala k tanieru pirohov.
Chcela ovoňať ten kvet, 

nabrať dych nových nápadov 
a chute lietajúcich motýľov. 

Uvedomila si, že sa stráca 
takmer sama sebe, že nemohúc-
nosť ju oberá o jej tvár a chuť 
do života. Ešte cestou domov 
začala spriadať plány, čo urobí 
a zmení, aby sa cítila ako to 
malé vrkočaté dievčatko.
Uvarila si kávu a priliala 

mlieko. 
„Nekupite daštóó? Doma je 

daktóó?“ Vyrušil ju z myšlienok 
neznámy hlas. Išla sa pozrieť 
na dvor. Stála tam Ukrajinka 
s obrovskými taškami, ktoré 
nevedno ako dokázala utiahnuť 
na malinkých kolieskach.
„Ta čo, kupite dašto?“ Martina 

sa hanbila priznať, že nemá prá-
cu a finančný problém jej sťahu-
je hrdlo. Pozvala ju preto ďalej. 
Ukrajinka sa namáhavo vytiahla 
s taškami hore schodmi a troška 
neisto sa porozhliadla po malej 
predsieni. 
„Uvarím vám kávu, dáte si?“ 

opýtala sa Martina. 
„A máte na mňa čas?“ prekva-

pene sa opýtala žena.
„Mám. Času mám habadej,“ 

odvetila Martina smutne. Ukra-
jinka sa usmiala. V tom úsmeve 
sa okrem zlatých zubov odráža-
lo pochopenie i skúsenosť.

Spomenula si na zdochnutú 
kravu, ktorá im bola živobytím 
a na tri malé deti, o ktoré sa 
stará teraz jej mama, kým ona 
ďaleko od nich musí zarábať 
na život. Bola vdovou. Vdovy to 
majú v jej rodnej krajine ťažké. 
Ledva si vystačila s deťmi a keď 
do toho prišla vážna choroba 
najmladšieho Juraja, musela sa 
takto rozhodnúť.
„Viete, v našom mestečku 

som liečila...“ povedala zamys-
lene Ukrajinka. Martine sa 
rozšírili oči od úžasu. 
„Ste lekárkou?“ Opýtala sa 

opatrne a neveriacky. Skôr si 
myslela, že neporozumela, no 

návštevníčka prikývla.
„No, a svojmu synuškovi som 

nedokázala pomôcť, lebo som 
nemala peniaze.“ 
Chcela prejsť na inú tému, 

lebo smútok za synom jej zvie-
ral srdce.
„Naozaj nekupite dašto?“ opý-

tala sa Martiny v nádeji. Povy-
berala z tašiek zaujímavé kúsky, 
imitácie značiek aj nepotrebné 
veci, ktoré sa tvárili veľmi dô-
ležito. Martina si kúpila nejaké 
farebné ponožky s nádychom 
luxusu a značky. Skúšala aj 
tričko, no vedela, že teraz si ho 
nemôže kúpiť.
„Budem variť obed. Osta-

nete?“ rozhodla sa Martina 
spontánne. Žena šťastne 
prikývla.
Vôňa kávy sa šírila kuchyňou 

a Ukrajinka čistila zemiaky. 
Martina medzi rečou vyprážala 
karfiol a spravila uhorkový ša-
lát. Obed bol fantastický. Chute 
slov a jedla sa miešali a vytvárali 
obláčiky myšlienok a nádejných 
spomienok. Rozprávali sa, 
akoby sa poznali od materskej 
školy a anjeli strážni si vymenili 
adresy. Podelili sa o svoje sta-
rosti a keď sa lúčili, Martina jej 
povedala, aby prišla kedykoľvek, 
keď bude znova niečo predávať. 
Ukrajinka sa usmiala.
„Určite prídem. Dobre som sa 

cítila.“ Martina ju odprevadila 
k dverám. Keď sa s úsmevom 
na tvári vrátila do kuchyne, 
s úžasom zistila, že na stole 
leží okrem kúpených ponožiek 
aj tričko, ktoré sa jej tak veľmi 
páčilo. n

Katarína Kopnická
ilustračná snímka:  sxc.hu

34 | príbeh katechézy | 35

Láska
Čakám v parku na kamarátku a krátim si čas pozorovaním okolia. 
Mladý pár prechádza krížom cez park s primerane hlučnou hád-
kou. On jej vnucuje kyticu zo žltých ružičiek, ona hlasno protestu-
je. Vyčíta mu akýsi jeho prešľap, on sa mračí a vytrvalo bráni.

O pár minút prechádza okolo iný pár. Obom láska priam srší 
z očí. Po pár metroch mladík dievčinu požiada, aby sa zastavila. 
Zohne sa, odtrhne jednu rozkvitajúcu púpavku a podá jej ju. Jej 
oči sa zapália láskou a nežne ho pobozká na čelo. Potom sa vráti 
na svoje miesto a ďalej tlačí invalidný vozík, na ktorom sedí on.

Mária Dudová-Bašistová

Prorok ohňa
Liturgický kalendár byzantskej tra-
dície je zvláštny tým, že okrem kres-
ťanských svätcov venuje pozornosť 
aj starozákonným patriarchom a pro-
rokom. Spomedzi nich však nie je nik 
oslavovaný tak ako prorok Eliáš.

Prečo nie Abrahám, otec viery, alebo Mojžiš, najpo-
kornejší z ľudí, ale práve Eliáš? Dôvodov môže byť 
viacero. Spomeniem dva. Prvý je biblický. Eliáš 

je vo Svätom písme vnímaný ako Pánov predchodca. 
Preto aj osoba Jána Krstiteľa bola stotožňovaná s osobou 
Eliáša. V Izraeli panovalo presvedčenie, že pred prícho-
dom Mesiáša príde najprv Eliáš. Učeníci sa pýtali Ježiša: 
„Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť 
Eliáš?“  On odpovedal: „Áno, Eliáš príde a všetko obnoví. 
Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho 
a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť 
aj Syn človeka.“  Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril 
o Jánovi Krstiteľovi. (Mt 17, 10 – 13) Eliáš je teda niekto, 
kto je s Ježišom Kristom úzko spätý. Akatist k prorokovi 
Eliášovi obsahuje prosbu: „Rádujsja, sládkaho Iisusa 
slávnyj predteče i proroče“ – „Raduj sa, slávny predchod-
ca a prorok ľúbezného Ježiša“. Eliáš je vnímaný aj ako 
predchodca druhého Pánovho príchodu.
Druhý dôvod, prečo sa Eliáš tešil veľkej úcte medzi ľu-

dom, bol praktický. Nesmieme zabudnúť, že v minulosti 
bol človek spätý s prírodou omnoho viac než dnes. Bol 
odkázaný na to, čo si sám vypestoval, a preto priaznivé 
či nepriaznivé počasie boli preň veľmi dôležité. Eliáš 
je z Písma známy tým, že sa na jeho príhovor uzavrelo 
nebo na tri a pol roka a nedalo dážď. Svojím príhovorom 
dokázal zvolať z neba oheň, keď sa prel s Baálovými 
kňazmi. Nie div, že si naši predkovia tak veľmi ctili Eliá-
ša, lebo cítili, že sú odkázaní na jeho pomoc, ak sa chcú 
tešiť z priaznivého počasia a dočkať sa dobrej úrody. 
Išli až tak ďaleko, že verili, že priamo Eliáš spôsobuje 
búrku a hrmenie, keď sa preháňa po nebi na ohnivom 
voze.  V jednom spise z 15. stor. čítame rozhovor medzi 
istým Epifániom a Andrejom: „Je to pravda, čo hovo-
ria, že keď hrmí, to sa Eliáš preháňa na voze, vypúšťa 
blesky a prenasleduje draka?“ Svätý Andrej odpovedá: 
„Nie, syn môj, nie je to tak a netreba tomu veriť. Ľudia 
sú nerozumní a vo svojej nerozumnosti to tak napísali. 
Eliáš nevystúpil do neba ani nesedí na voze, má však to 
privilégium, že sa prihovára u Boha, aby v čase sucha 
zoslal zemi dážď.“
Možno práve preto, že dnes si dokážeme kúpiť ovocie 

a zeleninu v obchode a nemusíme ich pestovať, naša 
úcta k prorokovi Eliášovi nie je taká hlboká ako u našich 
predkov. Akoby sme ho nepotrebovali. A predsa, časté 
záplavy v ostatných rokoch nás oberajú o pokoj a držia 
v neistote. Nebude to výzva na obnovenie úcty k to-
muto veľkému prorokovi a na prehĺbenie dôvery v jeho 
príhovor? n

Marko Durlák

Telo ako nádoba
Nádoby tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho kaž-
dodenného života.  Keby ich nebolo, nemali by 
sme ako skladovať rôzne tekutiny, nápoje alebo 
vodu. Sú rôzne nádoby. Niektoré sú obyčajné, 
slúžia na každodenné používanie, iné sú určené 
na zvláštne príležitosti alebo oslavy. V každom 
prípade nádoba je výrobok, ktorý je určený 
na napĺňanie.

Božie slovo prirovnáva naše telo k nádobe. V Skutkoch apoštolov 
Ježiš vo videní učeníkovi povedal Ananiášovi o čerstvo obráte-
nom Pavlovi: „Len choď, lebo jeho som si vyvolil za nádobu, aby 

zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom Izraela.“ (Sk 9,15)
Určite ste sa stretli s názorom, že naše telo je niečo zlé, plné žiadosti-

vosti a hriechu. Napriek tomu nemáme moc vzdať sa svojho tela alebo 
ignorovať, že ho máme.
Naše telo stvoril Boh, ktorý netvorí zlé veci. V Knihe Genezis Boh 

po stvorení človeka hovorí, že jeho stvorenie je „veľmi dobré“.
V tomto zmysle my určujeme, akou nádobou sme alebo môžeme 

byť.
„Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené 

a hlinené; jedny na vznešené ciele, iné na všedné. Kto sa od tohto očis-
tí, bude nádobou na vznešené ciele, posvätenou, užitočnou Pánovi, 
pripravenou na každé dobré dielo.“ (2 Tim 2, 20 n)
Naše telo môže byť nádobou na nečisté, všedné alebo vznešené ciele. 

Závisí to od toho, čím alebo kým napĺňam svoje telo. Moje zmysly, 
moje údy. Toto je rozhodujúci moment, ktorým degradujem svoje telo 
alebo dovolím Pánovi, aby ho posväcoval. Som povolaný dominovať 
nad svojím telom a byť tým, kto určuje, čím sa naplní moja nádoba 
tela. A v tomto smere mi veľmi môže pomôcť poriadok. Všimni si, ako 
stoluješ, ako sa obliekaš, voniaš...
„Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, žeby ste sa 

poddávali jeho žiadostiam, ani nevydávajte svoje údy hriechu za ná-
stroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, 
a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti.“ (Rim 6,12 n)
Boží plán a ponuka pre naše telo je, aby sa stalo chrámom Svätého 

Ducha, aby bolo nádobou vznešenou, posvätenou a užitočnou pre 
Pána. A preto ak vidíš, že máš svoju nádobu naplnenú nejakou nečis-
totou – vylej ju. Odhoď hriech ako čosi nepotrebné a ponúkni svoju 
nádobu tela, svoje údy Pánovi. Nehanbi sa pred Pánom, on ťa stvoril, 
on vie, čo je v tvojom tele, čo doňho vložil, nechaj sa ním naplniť 
a premeniť. n

Damián Saraka

Nečakaný dar
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Tak nariadil aj Pán tým, čo zvestujú evan
jelium, aby žili z evanjelia. (1 Kor 9, 14)
Istotne si pri tomto slove spomenieme 
na materiálne prostriedky na život. Pred-
stavíme si tých, čo nám evanjelium hlásajú 
a možno si i v duchu spočítame, koľko toho 
sme im už dali. Ibaže do tejto služby je krs-
tom povolaný každý. Naša misia je práve 
tam, kde žijeme, pracujeme či nakupujeme. 
Buďme verní tejto službe a Pán sa postará 
i o naše živobytie.

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

UTOROK 17. júl
Blahoslavený hieromučeník Pavel 
Peter Gojdič

Čítania: Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Lk 12, 32 
– 40, zač. 67

Pamätajte na svojich predstavených, 
ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si 
všimnite, aký bol koniec ich života, a na
podobňujte ich vieru. (Hebr 13, 7)
Nestáva sa často, aby bol predstavený 
populárny u podriadených, lebo mnohokrát 
karhá, napomína či trestá, pretože človek 
si veľmi ťažko priznáva svoj omyl, chybu, 
nedostatok. I blažený biskup Gojdič to ako 
predstavený musel veľakrát urobiť. Ale 
stále to bolo s láskou. V tomto ho môžeme 
i my napodobňovať, a potom ani náš pred-
stavený nebude až taký zlý.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva, kondák svätému, 
I teraz podľa predpisu. Prokimen, Aleluja 
a pričasten svätému. Odporúčaný sviatok. 
(HS: 398; PZ: 379; HP: 407)

STREDA 18. júl
Mučeník Emilián, Prepodobní Andrej-
-Svorad a Beňadik

Čítania: 1 Kor 10, 12 – 22, zač. 145; Mt 16, 
20 – 24, zač. 68

Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva 
pozor, aby nepadol. (1 Kor 10, 12)
Ťažko zabudnúť na silu prívalových dažďov. 
A to naháňa človeku strach. Preto každý, kto 
môže, sťahuje sa na kopce. Tam si vydýchne 
a povie si: „Tu som istotne v bezpečí.“ Možno 
aj s touto myšlienkou sa stavali domy na ka-
pušianskom hradnom vrchu, lebo nikto 
nečakal, žeby aj tam mohla voda škodiť. 
A stalo sa. Hľadajme svoju istotu v Bohu, 
iba on naše nohy upevní, aby sme nepadli.

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

ŠTVRTOK 19. júl
Prepodobná Makrína, sestra Bazila 
Veľkého

Čítania: 1 Kor 10, 28 – 11, 7, zač. 147; Mt 16, 
24 – 28, zač. 69

Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné 
robíte, všetko robte na Božiu slávu. 
(1 Kor 10, 31)

Protokol je plný pravidiel, ktoré nás učia, 
čo sa patrí a nepatrí robiť v spoločnosti. 
Ich neznalosť človeka potupne vyvádza 
na okraj spoločnosti. I voči Bohu si zosta-
vujeme pomyselný protokol. Nezabudnime 
preto na najdôležitejšie pravidlo − že jeho 
spoločnosť opúšťame jedine hriechom, ale 
cez ľútosť a pokánie sa môžeme vrátiť späť.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti svätej. (HS: 399; PZ: 381; HP: 408)

PIATOK 20. júl
Prorok Eliáš

Čítania: Jak 5, 10 – 20, zač. 57; Lk 4, 22 – 
30, zač. 14

... ten, kto vráti hriešnika z jeho bludnej 
cesty, zachráni jeho dušu od smrti a za
kryje množstvo hriechov. (Jak 5, 20)
V škole mnohokrát počujem: „Pán uči-
teľ, Félix sa bije, Perla ma opľula a Max 
odpisuje.“ Deti učíme, že žalovať sa nemá. 
Ako dospelí to však oceňujeme. Práve táto 
dvojtvárnosť nás vedie k tomu, že síce 
priamo nežalujeme, ale máme rafinovanej-
šie prostriedky, napríklad ohováranie. Tým 
však hriešnika z bludnej cesty nenavrátime 
a jeho dušu od smrti nezachránime.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému. Odporú-
čaný sviatok. Voľnica. (HS: 400; PZ: 382; 
HP: 410)

SOBOTA 21. júl
Prepodobní Simeon a Ján

Čítania: Rim 13, 1 – 10, zač. 111; Mt 12, 30 – 
37, zač. 47

Veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon. 
(Rim 13, 8b)

Apoštol Pavol často dokazuje protivní-
kom, že cez zákon nemôžeme byť spasení. 
Samotná predstava toho ohromného 
množstva príkazov a zákazov človeka desí 
a pamätať si ich je v podstate nad ľudské 
sily. Preto nám Ježiš dáva jednoduchú 
normu – zákon lásky. Ani túto normu sami 
nedokážeme naplniť, ale Boh chce i v nás 
urobiť zázrak. Stačí úprimne chcieť.

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

NEDEĽA 22. júl
8. nedeľa po Päťdesiatnici. Myronosič-
ka a apoštolom rovná Mária Magdalé-
na

Čítania: 1 Kor 1, 10 – 18, zač. 124; Mt 14, 14 
– 22, zač. 58

Myslím na to, že každý z vás hovorí: „Ja 
som Pavlov“, „Ja Apollov“, „Ja zasa Kéfa
sov“, „A ja Kristov“. (1 Kor 1, 12)
Kto sa trocha venoval štúdiu, nemohol sa 
vyhnúť rôznym deleniam podľa toho či 
iného autora. Nech však študent akokoľvek 
proti tomu protestuje, potrebuje ich vedieť, 
aby mohol dobre ovládať svoj odbor, správ-
ne zaradiť problém, a tak ho rýchlejšie 
vyriešiť. Potom bude odborníkom. 
Ten istý postup sa uplatňuje všade a dá sa 
i mocensky využiť. Veď druhá svetová vojna 
sa začínala tým, že krajiny ako Poľsko, 
Francúzsko či Československo boli podele-
né, aby nemali svoju predošlú silu, a tak sa 
dali lepšie ovládať. 
Túto taktiku pozná démon veľmi dobre 
a hojne ju využíva. A ako to fungovalo vte-
dy u Korinťanov, tak to mnohokrát funguje 
i dnes. On je ten, kto nás upriamuje na nie-
ktoré nedostatky v našom spoločenstve 
a ukazuje pozitíva v iných spoločenstvách. 
V nás to potom zasieva zrnká nespokojnos-
ti, preto nemáme stabilitu. Nedostatky sú 
však všade, kde sa stretáva viac ľudí, a keď 
budeme pred nimi utekať, stále budeme 
nespokojní. 
Boh má úplne inú stratégiu. On je ten, kto 
chce všetko zjednotiť vo svojom kráľovstve. 
Sám s radosťou slúži človeku a v odpus-
tení prijíma ľudské nedostatky – hriechy 
vyznané s ľútosťou, aby človek mohol byť 
spokojný vo svojom spoločenstve, mal zrak 
upretý na Boha a takto pomohol i ostat-
ným priblížiť sa k nemu.

Liturgia: Hlas 7. Evanjelium na utierni 
ôsme. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, 
I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu. 
(HS: 150; PZ: 104; HP: 105)

Juraj Danko ml.

PONDELOK 23. júl
Mučeníci Trofim, Teofil a spol.

Čítania: 1 Kor 11, 31 – 12, 6, zač. 150; Mt 18, 
1 – 11, zač. 74

Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, ne
vojdete do nebeského kráľovstva. (Mt 18, 3)

PONDELOK 9. júl
Hieromučeník Pankrác

Čítania: 1 Kor 5, 9 – 6, 11, zač. 134; Mt 13, 
54 – 58, zač. 56

Vylúčte zlého spomedzi seba! (1 Kor 5, 13b)
Na Boží príkaz Izrael vyhubí niekoľko 
pohanských národov, aby si zachoval 
vieru v jediného Boha. Pre nás je to ťažko 
predstaviteľné, lebo s hriechom veľakrát 
počítame a kalkulujeme. Náš život však 
nemá iskru a skôr odpudzuje. Nemajme 
však hlavu v smútku a vylúčme zlo spome-
dzi seba a naše srdce bude oplývať pokojom 
a radosťou ako Izrael v zasľúbenej zemi.

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

UTOROK 10. júl
Prepodobný Anton Pečersko-kyjevský

Čítania: 1 Kor 6, 20b. – 7, 12, zač. 136; Mt 
14, 1 – 13, zač. 57 (rad.); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 
213; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (sv.)

Oslavujte teda Boha vo svojom tele. 
(1 Kor 6, 20b)

Na pohreboch odznejú aj slová, že telo 
ukladáme do zeme a dušu odporúčame 
Bohu. To nás môže priviesť k myšlienke, 
že telo je niečo menejcenné, bez hodnoty, 
čo si nezaslúži úctu, ba že je to niečo zlé. 
Boh sa však nepomýlil, keď dal človeku telo 
a svojím slovom ho učí v ňom žiť. Učme 
sa teda od najlepšieho učiteľa a oslavujme 
Boha vo svojom tele.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému. (HS: 188; 
PZ: 145; HP: 401)

STREDA 11. júl
Mučenica Eufémia, kňažná Oľga

Čítania: 1 Kor 7, 12 – 24, zač. 137; Mt 14, 35 
– 15, 11, zač. 60

Draho ste boli kúpení. Nestaňte sa 
otrokmi ľudí! (1 Kor 7, 23)
Jedno dievča hovorilo, že ho dali za fúru 
dreva. Aj keď to znie ako z knihy Čenkovej 
deti, i toto je na Slovensku realita dneška. 
Človek sa stal obchodným artiklom a sám 
sa zaradil do cenníka. Jedine Boh však po-
zná našu skutočnú cenu a ešte ju aj zvyšuje 
a platí vlastnou krvou, aby nám potom 
daroval slobodu. Preto neotročme ľuďom, 
sebe ani démonovi.

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

ŠTVRTOK 12. júl
Mučeníci Proklos a Hilarios

Čítania: 1 Kor 7, 24 – 35, zač. 138; Mt 15, 
12b – 21, zač. 61

Tvárnosť tohto sveta sa pomíňa. (1 Kor 
7, 31b)

Pri myšlienke na koniec sveta máme zmie-
šané pocity. Jeden sa bojí, iný to považuje 
za hlúposť, ďalší si to nevie predstaviť... 
Niekto si povie, že načo Boh stvoril svet, 
keď ho teraz ide ničiť. Pravda však je, že nie 
Boh, ale človek zničí tento svet. A začalo sa 
to už v raji prvým hriechom. Ešteže máme 
nádej a naše kroky smerujú k nebeskému 
Jeruzalemu.

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

PIATOK 13. júl
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrie-
lovi

Čítania: 1 Kor 7, 35 – 8,7, zač. 139; Mt 15, 
29 – 31, zač. 63

A myslím si, že aj ja mám Božieho Du
cha. (1 Kor 7, 40b)
Úžasné slovo apoštola Pavla. Boh si však 
nevybral iba jeho ako nádobu pre svojho 
Ducha, ale chce to urobiť s každým člove-
kom. Nám stačí vzdať sa hriechov, úprimne 
túžiť, vytrvalo prosiť a Boh nás naplní. 
Možno nebudeme hovoriť jazykmi ani sa 
nad našimi hlavami nerozžiaria ohnivé 
jazyky, ale jeho pokoj a radosť budú nám 
znamením, že máme Svätého Ducha.

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

SOBOTA 14. júl
Apoštol Akvila

Čítania: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Mt 10, 37 – 
11, 1, zač. 39

 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale 
premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste 
vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je 
dobré, milé a dokonalé. (Rim 12, 2)
Ostatné dve desaťročia nás učia, že nie je 
také ťažké dostať sa vo vzdelanosti či eko-
nomike na úroveň tzv. západných krajín. 
Napriek tomu sa u mnohých ľudí vôbec 
nezmenilo myslenie a ako sa tolerovala 
krádež vtedy, tak sa toleruje i teraz. To je aj 
obraz našej viery. Chceme byť Božie deti, 
ale uvažujeme podľa tohto sveta. Takto 
nikdy nespoznáme, čo je šťastie.

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

NEDEĽA 15. júl
7. nedeľa po Päťdesiatnici. Pamiatka 
svätých otcov šiestich ekumenických 
snemov. Apoštolom rovný Vladimír

Čítania: Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 9, 27 – 
35, zač. 33 (rad.); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; 
Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (otcom)

Lebo tu nemáme trvalé mesto, ale hľa
dáme budúce. (Hebr 13, 14)
Ešte ako gymnazista som počul príbeh 
o človeku, ktorý cestoval rýchlikom z Hu-
menného do Prahy. Nastúpil do kupé, z kuf-
ra vytiahol záclonu a pripevnil ju na okno, 
predtým ešte namontoval žalúzie. Potom 
vybral dva črepníky s rozkvitnutými 
orchideami a položil ich na železničný 
stolík, ktorý predtým prikryl háčkovaným 
obrúskom. Nad sedadlá zavesil niekoľko 
ručne maľovaných obrazov, na strop upev-
nil kryštálový luster a na podlahu rozvinul 
pravý perzský koberec. Pred dvere do kupé 
postavil poličku na topánky a prezul sa 
do papúč.  
I toľko nám stačí, aby sme sa pousmiali 
a decentne poznamenali, že takéto konanie 
je maximálne nerozumné. Veď o niekoľko 
hodín bude vystupovať.  
Takto však mnohokrát vyzerá náš život. 
A to sa nazývame kresťanmi. Vieme, 
že na tomto svete budeme iba niekoľko 
rokov. A hoci by sme sa akokoľvek snažili, 
budeme musieť vystúpiť. Tiež vieme, že nič 
z tohto sveta si do večnosti nemôžeme 
odniesť, a predsa lipneme na mnohých 
zbytočnostiach. Silou-mocou sa zháňame 
za vecami, ktoré mnohokrát ani nepouži-
jeme, lebo nemáme čas. Skúsme sa teraz 
zastaviť a urobiť audit nášho života. Uvi-
díme, že život je cesta, po ktorej blúdime. 
Potrebujeme skúseného sprievodcu a ním je 
Ježiš Kristus. S ním nájdeme budúce mesto 
– nebeský Jeruzalem.

Liturgia: Hlas 6. Evanjelium na utierni 
siedme. Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár z hlasu, otcom a svätému, 
kondák otcom, Sláva, kondák svätému, 
I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja 
a pričasten otcom a svätému. (HS: 149, 183, 
396; PZ: 103, 140, 377; HP: 104, 403, 405)

PONDELOK 16. júl
Hieromučeník Aténogenés a jeho 
desiati učeníci

Čítania: 1 Kor 9, 13 – 18, zač. 142; Mt 16, 
1 – 6, zač. 65
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Keď sa ráno vracal do mesta, pocítil 
hlad. (Mt 21, 18)
Keď sa v sobotu alebo v nedeľu nadránom 
prejdete po mestách či dedinách, stretnete 
„hladných“ mladých ľudí. Vracajú sa domov 
z diskoték a barov. Kým však Kristus išiel 
do mesta, aby slúžil, a chcel sa pred tým 
najesť, dnešní mladí sú v noci v meste, lebo 
túžia naplniť svoj hlad po zážitkoch. Ale 
domov sa vracajú oklamaní. Pomôžme im 
nájsť zdroj naplnenia – Krista.

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

UTOROK 31. júl
Predprazdenstvo Vynesenia svätého 
Kríža. Spravodlivý Eudokim

Čítania: 1 Kor 15, 29 – 38, zač. 161; Mt 21, 
23 – 27, zač. 85

Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto 
moc? (Mt 21, 23)
Na jednom stretnutí baníkov v Porúrí sa 
stala zaujímavá situácia. Keď sa posedenie 
končilo, jeden z mladších baníkov prednie-
sol slová 23. žalmu „Pán je môj pastier“. 
Vyslúžil si búrlivý potlesk. Po ňom sa s po-
mocou palice postavil starý baník a tak isto 
predniesol slová 23. žalmu. Keď skončil, 
v sále nastalo hrobové ticho, ktoré prerušil 
prvý recitujúci, a povedal: „Ja poznám slová 
23. žalmu, on však pozná Pastiera.“ Moc 
Božieho slova pochádzala z jeho skúse-
nosti s Bohom. Aj naše kresťanstvo opäť 
nadobudne moc, ak bude vychádzať z našej 
skúsenosti s Bohom a nie z teórie.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti
svätému Krížu. (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

STREDA 1. august
Vynesenie svätého Kríža. Makabejskí 
mučeníci

Čítania: 1 Kor 16, 4 – 12, zač. 165; Mt 21, 
28 – 32, zač. 86 (rad.); 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 
125; Jn 19, 6 – 11. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35, 
zač. 60 (Krížu)

Istý človek mal dvoch synov. (Mt 21, 28a)
V evanjeliách sa viackrát stretávame 
s príkladom o porovnaní dvoch synov, dvoch 
modliacich sa mužoch a pod. Zvláštne je, 
že neexistuje iná alternatíva. Jedno pona-
učenie z toho pre nás však vyplýva, že ani 
v kresťanstve neexistuje tretia možnosť. Buď 
veríme a podľa toho sa aj snažíme žiť a ko-
nať, alebo z našich životov, konania a mys-
lenia vieru nevidno. Z toho vyplýva, že ne-
veríme. Tretia možnosť – pripúšťam, že Boh 

existuje, ale žijem podľa seba a ducha tohto 
sveta – z pohľadu evanjelia neexistuje.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému Krížu. (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

ŠTVRTOK 2. august
Prenesenie ostatkov prvomučeníka 
Štefana

Čítania: 2 Kor 1, 1 – 7, zač. 167; Mt 21, 43 – 
46, zač. 88

Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá 
sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. 
(Mt 21, 43)

O našom národe sa zvykne hovoriť ako 
o veria com. Čo v mnohých vzbudzuje pocit 
pýchy a uspokojenia. No presviedčame sa  
o opaku. Naše rodiny sú rozpadnuté, medzi-
ľudské vzťahy zničené, verejný život bez 
Boha. Ak sa opäť nenájde skupina ochotných
 pre svoju vieru prinášať obete, tak o slávnej 
minulosti kresťanstva v národe už budú 
svedčiť len baziliky minor, katedrály, chrámy 
a kríže pri cestách. Šťastie z viery vo vzkrie-
senie budú prežívať národy Afriky a Ázie.

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

PIATOK 3. august
Prepodobní Izák, Dalmat a Faust

Čítania: 2 Kor 1, 12 – 20, zač. 169; Mt 22, 
23 – 33, zač. 91

Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh 
Jakuba. (Mt 22, 32)
Belo Kapolka, bývalý chatár na Téryho 
chate, raz na otázku českého turistu, čo ste 
vy Slováci za národ, keď ste nemali kráľov, 
reagoval takto: „My sme nemali kráľov, my 
sme mali Boha!“ Napadá mi otázka, či je 
náš Boh Bohom našich otcov. A bude Boh 
našich detí ten istý, ako je ten náš? Preto je 
nevyhnutné každý deň nanovo uveriť Bohu 
Abráhama, Izáka a Jakuba, aby sme odo-
vzdali vieru v neho aj ďalším generáciám.

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

SOBOTA 4. august
Siedmi mladíci z Efezu

Čítania: Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 17, 24 
– 18, 4, zač. 73

On zavolal k sebe dieťa, postavil ho 
medzi nich... (Mt 18, 3)

Veľmi často sa ako výchovná metóda 
používa príklad. Napríklad poukazujeme 
na dospelých ľudí, ktorí v živote niečo 
dosiahli. Ježiš však medzi dospelých 
mužov postavil ako príklad dieťa, ktoré je 
odkázané na svojich rodičov. A ak niečo 
dosiahne, tak je to iba vďaka nim. Nerobí to 
preto, aby aj dospelí ľudia, ktorí majú svoje 
rodiny, boli ako nezrelí jedinci, ktorí všetko 
očakávajú od svojich rodičov, ale preto, aby 
si aj tí najsilnejší uvedomili, že všetko, čo 
majú a dosiahli, je z Božej milosti.

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

NEDEĽA 5. august
10. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeník 
Eusignios

Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 17, 14 – 
23a, zač. 72

Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba 
modlitbou a pôstom. (Mt 17, 21)
Indický mysliteľ a politik Mahátmá Gándhí 
sa v istom období staral o siroty. Raz jedno 
dieťa klamalo. Ako trest si zvolil pôst pre 
seba. Keď sa to deti dopočuli, prosili ho, 
aby prestal. Od pôstu upustil až potom, 
keď prišlo dieťa, ktoré sa previnilo, a sľúbi-
lo, že už nikdy nebude klamať. 
Podobnú metódu na vyháňanie zlého 
ducha naordinoval učeníkom aj Kristus. 
Na otázku, prečo zlého ducha nemohli 
vyhnať, odpovedá: „Tento druh sa nedá 
vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom.“ 
Tento pohľad je zaujímavý, pretože v sú-
časnej praxi Cirkvi sa pôst berie skôr ako 
prostriedok na krotenie vášní a umŕtvo-
vanie tela, poprípade ako prevencia pred 
hriechom. Z liturgického hľadiska sa pôst 
chápe ako prípravné obdobie pred význam-
nými sviatkami. 
Z Božieho slova však vyplýva, že znovu-
objavenie pôstu by mohlo byť riešením 
na mnohé zlá, ktoré sužujú spoločnosť, ako 
je útok na tradičnú rodinu, na postavenie 
muža a ženy v rodine. Mohlo by pomôcť 
uzdraviť vzťahy, nájsť zmysel života mladé-
ho človeka. 
Sv. Bazil Veľký povedal: „Keby všetky náro-
dy prijali radu postiť sa s úmyslom vyriešiť 
svoje problémy, potom by už nič nebránilo 
tomu, aby na zemi zavládol najhlbší mier.“

Liturgia: Hlas 1. Evanjelium na utierni 
desiate. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, 
I teraz, podľa predpisu, ostatné z hlasu. 
(HS: 97; PZ: 96; HP: 97)

Martin Mati

Jeden kňaz, ktorý chodil roky spovedať ľudí 
do domova dôchodcov, povedal: „Je hrozné 
byť druhýkrát dieťaťom.“ Keď Kristus pred-
náša svoju požiadavku byť ako dieťa, ne-
myslí na detskú nemotornosť a na pády pri 
chôdzi, ale pozýva k bezvýhradnej dôvere 
a uvedomeniu si svojej závislosti od Boha.

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

UTOROK 24. júl
Mučeníci Boris a Gleb

Čítania: 1 Kor 12, 12 – 26, zač. 152; Mt 18, 
18 – 22; 19, 1 – 2. 13 – 15, zač. 76 (rad.); Rim 
8, 28 – 39, zač. 99; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 
(mučeníkom)

Ak budú dvaja z vás na zemi jednomy
seľne prosiť o čokoľvek, dostanú to... 
(Mt 18, 19)

Medzi podnikateľmi sa hovorí: „Človek 
nemôže podnikať sám, ale dvaja na podni-
kanie sú už veľa!“ Dennodenne sa pre-
sviedčame, aké je ťažké nájsť spoločnú reč 
v rodine alebo v zamestnaní, a preto stále 
vymýšľame nové pravidlá, ako zvládnuť 
firmu, školu, rodinu. Stačilo by zjednotiť 
mysle v Bohu a zažívali by sme Božie rieše-
nia problémov.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva kondák svätým, 
I teraz podľa predpisu, ostatné svätým. 
(HS: 191; PZ: 149; HP: 413)

STREDA 25. júl
Zosnutie svätej Anny

Čítania: 1 Kor 13, 4 – 14, 5, zač. 154; Mt 20, 
1 – 16, zač. 80 (rad.); Gal 4, 22 – 31, zač. 
210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (Anne)

Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú 
viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho
 a šomrali na hospodára. (Mt 20, 10 – 11)
P. Daninos povedal: „Ľudia poznajú zried-
kakedy svoje vlastné šťastie, ale šťastie 
iných im neujde nikdy.“ Toto bol aj problém 
nádenníkov. Netešili sa zo svojho šťastia, 
ale závideli šťastie druhým. Situácia sa 
veľmi často opakuje okolo nás aj v nás. 
Naše šťastie berieme ako samozrejmosť, to, 
čo nám Boh mal a musel dať. A práve naša 
neschopnosť uvedomiť si, čo máme, nás 
oberá o šťastie a radosť zo života.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti zo sviatku sv. Anny. 
Namiesto Dôstojné je spievame Zvelebuj 
a 9. irmos Živoprijemnyj istočnik. (HS: 
403; PZ: 385; HP: 415)

ŠTVRTOK 26. júl
Prepodobná mučenica Paraskeva

Čítania: 1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155; Mt 20, 
17 – 28, zač. 81

Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, 
aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, 
ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. 
(Mt 20, 17 – 19)

Protestantský kazateľ Wilhelm Busch 
prináša veľmi zaujímavý postreh: „Náš 
najväčší problém je v tom, že si vypočuje-
me len časť evanjelia, ktorá hovorí o tom, 
že Syna človeka odsúdia, vysmejú, zbičujú 
a ukrižujú, ale zabúdame si vypočuť tú naj-
dôležitejšiu časť textu, že vstane z mŕtvych. 
Určite by sme žili radostnejší a pokojnejší 
život, ak by sme mali nádej plynúcu z viery, 
že každý kríž sa končí vzkriesením.“

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

PIATOK 27. júl
Veľkomučeník Panteleimón

Čítania: 1 Kor 14, 26 – 40, zač. 157; Mt 
21, 12 – 14. 17 – 20, zač. 83b (rad.); 2 Tim 
2, 1 – 10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 
(mučeníkovi)

Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých 
predavačov a kupujúcich v chráme. 
(Mt 21, 12)

Prečo nič necítim, keď som v chráme? 
Otázka, na ktorú hľadal odpoveď nejeden 
kňaz, katechéta, rodič či animátor, keď mu 
ju položil pýtajúci sa človek. Ak chceme byť 
úprimní, podobné pocity sú vlastné každé-
mu. Problémom je to, že kým nevyhádžeš 
zo svojho vzťahu k Bohu všetko, s čím s Bo-
hom obchoduješ, nedostaneš sa k nemu.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva, kondák mučení-
kovi, I teraz, podľa predpisu, prokimen, 
Aleluja a pričasten mučeníkovi. (HS: 190; 
PZ: 148; HP: 416)

SOBOTA 28. júl
Apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, 
Timón a Parmenas

Čítania: Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 15, 32 – 
39, zač. 64

Všetci jedli a nasýtili sa. (Mt 15, 37a)
Táto informácia sa v evanjeliu môže zdať 
úplne zbytočná. Z toho slova však cítiť 
niečo viac ako len uspokojenie telesnej 
potreby. Cítiť spokojnosť, naplnenie, pokoj. 
A toto veľmi chýba dnešnému človeku. Ak 

však uveríš v jeho slovo, budeš sa cítiť spo-
kojný a naplnený, aj keď na večeru budeš 
mať len chlieb s maslom.

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

NEDEĽA 29. júl
9. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeník 
Kallinik

Čítania: 1 Kor 3, 9 – 17, zač. 128; Mt 14, 22 
– 34, zač. 59

Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode... 
(Mt 14, 29)

Istý univerzitný profesor v pracovni čítal 
knihu. Vyrušila ho domáca a poprosila, či 
by si z krbu mohla zobrať žeravé uhlie, aby 
mohla rozložiť oheň aj v iných miestnos-
tiach. Povedal: „Samozrejme. Ale ako ho 
prenesiete, keď nemáte ani lopatku?“ Ona 
sa len usmiala, prikročila ku krbu, zobrala 
kutáč. Z okraja ohniska si nahrnula do dla-
ne vychladený popol a naň nahrnula zopár 
žeravých uhlíkov. S úžasom ju pozoroval. 
Keď domáca za sebou zavrela dvere, skon-
štatoval: „Veľa toho viem, veľa som toho 
prečítal, ale toto by mi nenapadlo!“ 
Aj Peter ako rybár bol na vode ako doma 
a vedel ovládať svoju rybársku loď v každom 
druhu počasia, ale že sa po vode dá aj cho-
diť, zistil, až keď mu Kristus povedal: „Poď“. 
To je to, čo sa Kristus snažil naučiť učení-
kov počas svojho verejného účinkovania − 
že mýtnik nemusí byť zlodej, že slepí môžu 
vidieť, chromí budú chodiť, hriešnici robiť 
pokánie, prenasledovateľ ohlasovať a mŕtvy 
ožiť. 
Túto skúsenosť Kristus ponúka aj nám. 
Aby si uveril/uverila, že hoci si už vo svo-
jom manželstve všetko skúsil a preskákal, 
predsa ešte môžeš milovať. Aby si aj na-
priek tomu, že si sa o výchove svojich deti 
radil s kdekým, pochopil, že najlepšia cesta 
k tvojmu synovi, dcére vedie cez to, že ich 
prijmeš takých, akí sú, a že ani milióny 
na ich účtoch nenahradia čas, ktorý s nimi 
prežiješ. Ježiš chce len jedno, aby si svoj 
život žil ináč.

Liturgia: Hlas 8. Evanjelium na utierni 
deviate. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, 
I teraz, podľa predpisu, ostatné z hlasu. 
(HS: 152; PZ: 106; HP: 107)

PONDELOK 30. júl
Apoštoli Sílas, Silván a spol.

Čítania: 1 Kor 15, 12 – 19, zač. 159; Mt 21, 
18 – 22, zač. 84
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Snímanie z kríža
Po Ježišovej smrti, tak ako zhodne 

uvádzajú všetci evanjelisti, Jozef 
z Arimatey požiadal o Ježišovo 

telo, aby ho sňal z kríža a uložil do hro-
bu. Podľa židovského zákona nesmelo 
telo zostať na kríži, ale do západu slnka 
muselo byť pochované, zvlášť v predvečer 
soboty, ktorá bola pre Židov sviatočným 
dňom. Ikonografia tohto námetu situova-
la jednotlivé postavy v línii veľkého oblú-
ka. Táto línia sa dvíha zo zeme, prechádza 
cez sklonené Kristovo telo a vrcholí 
v Božej Matke, ktorá s bôľom a láskou 
drží v rukách hlavu Syna. Zväčša v ľavej 
časti ikony nad jaskyňou je zobrazený sv. 
apoštol Ján, miláčik Pána, ktorý v úcte 
a bázni objíma Kristove nohy v momen-
te snímania z kríža. Oproti Jánovi sedí 
na zemi pri podnožke kríža Nikodém, 
ktorý pomocou klieští vyťahuje z pri-
bitých Kristových nôh na kríži klince. 
Za sediacim Nikodémom sú zobrazené 
dve postavy zbožných žien v úcte sa sklá-
ňajúcich k telu. Jedna z nich vzdáva úctu 
Kristovi bozkávajúc jeho ľavú ruku. Nad 
všetkými sa čnie postava Jozefa z Arima-
tey, ktorý sa nachádza na vrchole rebríka 
opretého o kríž, pričom pridŕža Kristovo 
telo zohnuté na ľavú stranu k matke. 
S veľkou úctou hľadí na Kristovu tvár, 
ktorá je v tom momente celkom blízko. 
Pohyb tela, sledovaný prítomnými oso-
bami smeruje k tvári bolesťou naplnenej 
Matky. Stojí na podnožke, ktorá podobne 
ako bedrové rúško Krista je bielej farby, čo 
v ikonografii predstavuje duchovnosť, aby 

sa v tomto prípade potvrdila duchovná 
obeta, ktorá je teraz základom Cirkvi, ako 
píše T. Špidlík. Božia Matka nežným ges-
tom pridržiava hlavu svojho Syna. Ústa 
pritíska na jeho líce. Je to jej posledné 
zbohom. Je oblečená v tradičnom odeve, 
v plášti padajúcom až po kolená v tma-
vočervenom až bordovom odtieni. Na jej 
čele a ramene je fivula, akýsi ornament 
alebo hviezda ako symbol jej ustavičného 
panenstva. Všetky postavy zhromaždené 
okolo Kristovho tela predstavujú symbo-
licky celú Kristovu Cirkev. 
Táto ikona je plná nežnosti tiel. Muži 

snímajúci z kríža Kristovo telo pracujú 
jemne, ale s veľkou silou. Gestá žien vedie 
súcit. Sú to gestá jemnosti. Je tu bolesť, 
plač, pohladenie a bozk. Ide o ikonu, kde 
sú všetky postavy plné nevyjadriteľnej 
pozornosti, ktorá je teraz možná, lebo 
nežnosť je pravou nežnosťou, pohladenie 
je pravým pohladením, čiže úprimným 
gestom, v ktorom je ľudstvo konečne 
schopné prejaviť lásku. Uprostred tejto 
skupiny zhromaždených osôb spočíva 
Kristovo telo. Svet ho nespoznáva, ale 
môže vidieť tých, ktorí boli svedkami 
Pánovej smrti a zmŕtvychvstania. Kto 
v týchto svedkoch vidí súcit, nežnosť, 
vidí v nich presne to gesto, ktoré ukazuje 
Krista. A ako píše T. Špidlík, sú to oni, 
ktorí sa stávajú telom Pána, telom, ktoré 
prejavuje svetu jeho lásku. Lásku, ktorá 
vyvrcholila na kríži. n

Milan Gábor
snímka: lib.pstgu.ru
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 KoINoNIA SV. JáN KRSTITEľ
Koinonia – Deň spoločenstva
29.07. Ľutina, bazilika minor (09.30 h)
26.08.  Prešov, PKO (09.30 h)
Kurz Pavol
02. – 12.08. Prešov

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti – august
50 rokov: Anna Naštová, Vranov nad Top-
ľou; Ján Suchanič, Fijaš
60 rokov: Mária Ivanová, Drienov; Marta 
Piklová, Košice
70 rokov: Mária Bančanská, Sačurov; 
Ján Brandič, Vysoká nad Uhom; Mária 
Havrilová, Trebišov; Mária Jakubíková, 
Davidov; Mária Labuzová, Kusín; Mária 
Nechtilová, Kazimír; Ružena Puškariková, 
Malčice; Alfonz Šimko, Vranov nad Top-
ľou; Mária Šramková-Miroššayová, USA
75 rokov: Alžbeta Brindziová, Michalov-
ce; Margita Harčarová, Moravany; Mária 
Kaľuhová-Barna, Moravany; Imrich Se-
mančík, Abranovce; Alžbeta Tirpáková, 

Veľké Ozorovce
80 rokov: Sidónia Danková, Vranov nad 
Topľou; Mária Chvostaľová, Veľké Ozo-
rovce; Mária Kišová, Vranov nad Topľou; 
Anna Papcunová, Streda nad Bodrogom
85 rokov: Michal Savarij, Topoľa
90 rokov: Juraj Dudič, Kuzmice; František 
Fedák, Novosad; Mária Kasardová, Vra-
nov nad Topľou

Blahoželáme!

 BLAHožELáME
13. júla 2012 oslávi 40. narodeniny otec 
Andrej Šambronský. Z úprimného srdca 
ďakujeme Bohu za nášho duchovného 
otca. Ďakujeme mu za všetko, čo pre nás 
vykonal, a prajeme mu veľa Božích milos-
tí a darov Svätého Ducha, dobré zdravie 
a veľa trpezlivosti pri vykonávaní pasto-
račných povinností. Mnoho rokov, šťast-
ných rokov v kruhu svojej rodiny prajú 
veriaci z Humenného-Dubníka.

Kyticu vďaky uvitú z modlitieb posielame 
nášmu bývalému duchovnému otcovi 
Andrejovi Šambronskému, ktorý sa 13. 
júla dožíva 40 rokov života. Teraz pôsobí 
ako správca farnosti Humenné-Dubník.
Pri tejto príležitosti vám, drahý duchovný 
otec, ďakujeme za roky strávené s nami, 
za vaše posolstvá lásky, horlivé hlásanie 
evanjelia. Nech vás Pán žehná a sprevá-
dza aj v ďalších rokoch, obdarí vás hoj-
nosťou Božích milostí a darmi Svätého 
Ducha. Nech je Panna Mária vašou stálou 
ochranou.

Mnohaja i blahaja lita!
vaši bývali farníci zo Sulína

13. júla 2012 oslavuje náš milý cerkovník 
Michal Kobulkanič z Milhostova naro-
deniny. Pri tejto príležitosti mu od Pána 
vyprosujeme pevné zdravie, ochranu 
Presvätej Bohorodičky a plnosť darov 
Svätého Ducha. Prajeme mu, aby ešte 
veľa rokov mohol v dobrom zdraví vyko-
návať svoju prácu, ako nám ju už 12 rokov 
s veľkou ochotou vykonáva. Prajú členky 
spolku ruženca z Milhostova.

Drahý náš otec Peter Milenky!
Svet potrebuje kňazov, ktorí majú na to, 
aby ľudia nezomreli smädom. Ľudí, ktorí 
sa snažia prehovoriť vtedy, keď sú všet-
ky slová tohto sveta zbytočné. Otvárať 
studne vtedy, keď všetky toky vysychajú. 
Dodať očiam žiaru, keď zhášajú všetky 
hviezdy. Ľudí, ktorí sa snažia vidieť to, čo 
je podstatné a tomu podstatnému slúžiť. 
Takým kňazom ste aj vy, otec Peter. Prežili 
ste s nami osem plodných rokov. Ďakuje-
me vám za obetavosť, ochotu, otcovský 
prístup, rady, modlitby, ale najmä za káz-
ne, ktoré naozaj zasiahli naše srdcia. Svo-
jím ľudským prístupom a úprimným záuj-
mom o naše problémy ste si získali našu 
priazeň a vďačnosť. Nedá sa vymenovať 
všetko, čo ste urobili pre našu farnosť, 
no oko Všemohúceho to vidí. Nech teda 
dobrotivý Boh odplatí vám i celej vašej 
rodine všetku námahu a sprevádza vás 
všade tam, kde vás budú veriaci potre-
bovať.

Mnoho rokov...
vďační veriaci z Davidova

 JuBILEá KňAzoV
ľuboslav Petričko, duchovný vo farnosti 
Rad, časť Hrušov – 22. júl 1967 – 45 ro-
kov života; Peter Pavel Haľko oSBM, du-
chovný rehoľného rádu v Krásnom Brode 
–  2. august 1992 – 20 rokov kňazstva; 
Vladimír Capcara, farár v Zubnom – 2. 
august 1992 – 20 rokov kňazstva; Daniel 
Šarišský, farár v Snine-Brehy – 2. august 
1992 – 20 rokov kňazstva; František Ta-
káč – 2. august 1992 – 20 rokov kňazstva; 
Peter Sabol, kancelár a tajomník brati-
slavského eparchu – 2. august 1992 – 20 
rokov kňazstva; Gabriel Németh, titulár-
ny kanonik, assesor, duchovný na odpo-
činku v Košiciach – 10. august 1947 – 65 
rokov kňazstva; Jozef Duda, výpomocný 
duchovný v Lipanoch – 11. august 1942 
– 70 rokov života; Miroslav Čajka CSsR, 
duchovný rehoľného rádu v Stropkove – 
18. august 1952 – 60 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 spomÍName

Vo veku nedožitých 82 rokov dotĺklo 12. 
mája 2012 milujúce a milované srdce 
našej mamy, babky a prababky Márie 
ondríkovej, rod. Slivkovej, z Baškoviec. 
1. júla 2012 uplynie osem rokov od smrti 
nášho starostlivého otca Juraja.
S láskou spomínajú dcéry, zaťovia, desať 
vnúčat a pravnúčatá.

Odpočívajte v pokoji, naši drahí!

2. augusta uplynie 
5 rokov od náhlej 
smrti Margity Sasa-
rákovej z Bardejova. 
Ktorí ste ju poznali, 
venujte jej tichú spo-
mienku a modlitbu. 
Spomínajú manžel, 
syn a ostatná rodina.

 INzERCIA

Učiteľ cirkevnej školy hľadá od septembra 
ubytovanie v Košiciach alebo Sečovciach.
Kontakt: 032 968, 0948 515 108_________________________________

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 Ľubovnian-
ske 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 od-
kvapových žľabov; zatepľovanie a izolá-
cia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub 
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mo-
bil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
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Nedeľná 
povinnosť?

Slovo povinnosť nemáme radi. No 
každé právo je napojené na nejakú 
povinnosť. Platí to najmä vtedy, keď 

je človek v organizovanej skupine. Svoju 
príslušnosť k nej totiž prezentuje zachová-
vaním princípov, ktoré v nej platia. Nie je 
to ináč ani s príslušnosťou k Cirkvi. Aj ako 
kresťania gréckokatolíci máme povinnosť 
zachovávať spoločenstvo s Cirkvou. To sa 
prejavuje predovšetkým našou účasťou 
na verejnom kulte – svätej liturgii a ostat-
ných bohoslužbách. Podľa prastarej tradície 
sa už apoštoli, vedomí si Pánovho príkazu, 
hneď po udalosti nanebovstúpenia začali 
schádzať, aby slávili eucharistiu. Tieto ich 
stretnutia neboli len spoločenskou uda-
losťou. Verili, že je medzi nimi prítomný 
samotný Ježiš Kristus podľa jeho vlastných 
slov: „Kde sa dvaja alebo traja zhromaždia 
v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi“. 
Podľa tej istej tradície počas eucharistickej 
liturgie zostúpil na nich v deň Päťdesiatni-
ce Svätý Duch v podobe ohnivých jazy-
kov. Malo to potvrdiť vieru, že počas ich 
stretnutí je medzi nimi skutočne tajomne 
prítomný ich Majster. Preto tento čas trávili 
nielen ako prinášanie eucharistického 
chleba a vína, ale ako skutočné stretnutie 
s Kristom. Od najstarších čias tiež platilo, 
že vylúčenie z eucharistie (ex communio) 
bolo najväčším cirkevným trestom. Tieto 
princípy platili počas celej histórie a je to 
tak aj dnes. Keď hovoríme o „nedeľnej 
povinnosti“, hovoríme o pozvaní Cirkvi 
k stretnutiu so živým Kristom, ktorý je 
prítomný počas stretnutí okolo eucha-
ristického stola tak ako v čase apoštolov. 
Toto sa netýka každého. My sme základnú 
dispozíciu dostali tým, že sme prijali krst 
a myropomazanie. Sme duchovne našte-
pení na Krista a prítomnosť Svätého Ducha 
cez myropomazanie je realizáciou svätej 
Pätdesiatnice v našom živote. Možnosť 
aktívnej účasti na eucharistii je pre nás 
skôr privilégiom ako povinnosťou. Aj 
z toho dôvodu si svoju nedeľnú povinnosť 
môžeme splniť od sobotnej vigílie (začína 
sa sobotňajšou večierňou alebo večier-
ňou prikázaného sviatku) až do polnoci 
nedeľného či sviatočného dňa. Nezabú-
dajme, že nedeľa je dňom nášho stretnutia 
s Kristom v cirkevnom spoločenstve okolo 
eucharistického stola.

František Čitbaj
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 08.07. (nedeľa)  12.55 Orientácie 13.25 Sola 
fide – Od Žilinskej synody po Tolerančný 
patent – dokument o dejinách Evanjelickej 
cirkvi 21.15 Kostoľany pod Tribečom – doku-
ment o odkrývaní starobylej histórie Kostola 
sv. Juraja uprostred Tribečských vrchov
 09.07. (pondelok)  08.40 Kostoľany pod 
Tribečom – dokument o odkrývaní staro-
bylej histórie Kostola sv. Juraja uprostred 
Tribečských vrchov R
 10.07. (utorok)  15.35 Lietajúci mních – 
príbeh frátra, ktorý zatúžil lietať 18.00 Cena 
človeka – dokument o kňazovi Jozefovi 
Hurtonovi
 11.07. (streda)  08.40 Cena človeka – do-
kument o kňazovi Jozefovi Hurtonovi R 
11.00 Mojich sedem divov – Alojz Rakús 
22.35 Sféry dôverné – diskusná relácia 
o duchovnej hudbe
 14.07. (sobota)  19.35 (Ne)celebrity Igor 
a Janka Palkovičovci – manželia, ktorí ve-
nujú voľný čas a úsilie deťom zo sociálne 
slabších rodín
 15.07. (nedeľa)  13.15 Orientácie 20.45 
Kláštor františkánov v Kremnici – dokument 
o histórii kláštora františkánov v Kremnici 
a o snahe zachrániť tento kláštor pre ďalšie 
generácie
 16.07. (pondelok)  08.40 Kláštor františká-
nov v Kremnici – dokument o histórii kláš-
tora františkánov v Kremnici a o snahe za-
chrániť tento kláštor pre ďalšie generácie R
 17.07. (utorok)  18.00 Podnikateľ s dušami 
– dokument o kňazovi Mariánovi Kuffovi

RáDIo SLoVENSKo
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie 
21.05 Cesty
 08.07. (utorok)  21.05 P. Gabriš: Nábožen-
ské spektrum 
 15.07. (utorok)  21.05 G. Mikulčíková: 
Náboženské spektrum 
 22.07. (utorok)  21.05 D. Mozolová: Nábo-
ženské spektrum

RáDIo SLoVENSKo A REGINA
 08.07. (nedeľa)  09.04 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach
 15.07. (nedeľa)  09.04 Svätá omša z Ka-
tedrály sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici (Slovensko) / Gréckokatolícka 
svätá liturgia z Volice. Slúži otec Igor 
Pančák. (Regina)
 22.07. (nedeľa)  09.04 Evanjelické služby 
Božie z Plieškoviec

RáDIo REGINA
utorok  21.00 Viera v živote
Streda  21.00 Cesty R
Nedeľa  07.55 Z duše 17.10 Frekvencia M
RáDIo DEVÍN
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neve-
riacich

 Zmena programu vyhradená.

 15.07. (nedeľa)  09.04 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach (Slovensko) / Gréc-
kokatolícka svätá liturgia z Krajnej Bystrej. 
Slúži otec Martin Tkačin. (Regina)

 09.07. (pondelok)  08.45 Rozprávanie 
mlynára Jána: Pravda (4) 10.00 Závislosti: 
Zabetónovaný v Bohu ⓬ – punk, cigarety, 
alkohol, ťažké gestá a drsný slovník. Aj taká 
bola minulosť Branislava Škripeka, ktorý 
dnes pracuje ako evanjelizátor.
 10.07. (utorok)  08.45 Rozprávanie mlynára 
Jána: Štedrosť (5) 10.00 Závislosti: Návrat 
⓬ – v protidrogovom centre v Kráľovej žijú 
muži, ktorí sa učia znova rozumieť životu 
pomocou doživotnej abstinencie
 11.07. (streda)  08.45 Rozprávanie mlynára 
Jána: Snaženie (6) 10.35 Via Mariana – Má-
riina cesta – liturgická pobožnosť autorov 
prof. Antona Fabiána a hudobníka Mariána 
Čekovského 19.00 Jednu smrť prosím ⓬ – 
dokument o eutanázii v Holandsku 20.00 Zá-
vislosti: Hľadal som slobodu ⓬ – svedectvo 
Nora, ktorý za mrežami strávil asi 5 rokov 
pre dílerstvo, bitky, krádeže a klamstvá
 12.07. (štvrtok)  08.45 Rozprávanie mlynára 
Jána: Prvé Vianoce (7) 09.30 Slávnostná 
svätá omša na Mariánskej hore v Levoči po-
čas 15. ročníka celoslovenskej púte seniorov 
Slovenska 19.00 Zimbabwe: Von z temnoty 
– o pomoci Katolíckej cirkvi v krajine
 13.07. (piatok)  08.45 Rozprávanie mlynára 
Jána: Zodpovednosť (8) 10.00 Závislosti: 
Chcem sa opiť ⓬ – kapucín Andrej Palša 
hovorí o svojej mladosti a problémoch 
s alkoholom
 14.07. (sobota)  20.25 Quo vadis – film, 
ktorý skúma životy apoštolov, ale aj životy 
iných Pánom povolaných 

 15.07. (nedeľa)  07.50 Klbko – detská relácia 
o tajomných zákutiach kostola. 10.00 Svätá 
omša z Prešova
 16.07. (pondelok)  08.45 Rozprávanie mly-
nára Jána: Poslušnosť (9) 10.00 Závislosti: 
K Teen cez pervitín ⓬ − Ján Kolár rozpráva 
o svojom vyslobodení z drogového otroctva 
19.00 Bioetika: Kmeňové bunky (4) ⓬
 17.07. (utorok)  08.45 Rozprávanie mlynára 
Jána: Poriadok (10) 10.00 Závislosti: Ja 
Vlado Bočev ⓬ – dokument o Vladovi, 
ktorý mal bohaté skúsenosti z dílovania 
kokaínu deťom
 18.07. (streda)  08.45 Poznaj svoju vieru: 
Cirkev – dvaja bádatelia nájdu kus perga-
menu napísaný v neznámom jazyku. Hnaní 
zvedavosťou žiadajú o radu iných vedcov. 
10.35 Mojžiš Tasovický – dokument o sv. 
Klementovi M. Hofbauerovi 19.00 Juhoaf-
rická republika: Siatie v slzách ⓬ 
 19.07. (štvrtok)  08.45 Poznaj svoju vie-
ru: Svätá omša 10.00 Závislosti: Nič, len 
Provvidenza ⓬ – Cenacolo je kresťanské 
združenie, ktoré prijíma stratených mladých 
ľudí. 19.00 Rwanda: Zmierenie – dokument 
o cirkvi v Rwande
 20.07. (piatok)  08.45 Poznaj svoju vie-
ru: Sviatosť birmovania 10.00 Závislosti: 
Never more ⓬ – dokument o závislosti 
od heroínu
 21.07. (sobota)  20.25 Don Gnocchi, anjel 
detí (1) – život talianskeho kňaza Karla 
Gnocchiho, ktorý slúžil raneným a zomie-
rajúcim vojakom počas 2. svetovej vojny 

 22.07. (nedeľa)  07.50 Klbko – kto spieva, 
dvakrát sa modlí. 11.00 Svätá omša z Ná-
mestova
 23.07. (pondelok)  08.45 Poznaj svoju vieru: 
Sviatosť zmierenia 19.00 Bioetika: Prevencia 
proti AIDS (5) ⓬
 24.07. (utorok)  08.45 Poznaj svoju vieru: 
Panna Mária, tvoja Matka 10.00 Závislosti: 
Díler Božieho slova ⓬ – svedectvo o vy-
slobodení Petra Liptáka, veľkopestovateľa 
marihuany a multidegustátora všetkého 
dostupného z dílerského prostredia 19.00 
Libanon: Kríž a polmesiac ⓬
 25.07. (streda)  08.45 Poznaj svoju vieru: 
Prvé sväté prijímanie 10.35 Sviatok sve-
dectiev – dokumentárny film 11.35 Schola 
gregoriana Hartkeriana – dokument 19.00 
Peru: Misionári, cestovatelia lásky ⓬
 26.07. (štvrtok)  08.45 Detský ruženec (1) 
– kreslený seriál ukazuje najmenším, ako 
sa modliť ruženec rozjímaním nad každým 
tajomstvom 19.00 Etiópia: Krok za krokom 
– kombonské misionárky uľahčujú každo-
denný život ľudí gumuzského kmeňa
 27.07. (piatok)  08.45 Detský ruženec (2) 
10.00 Závislosti: Attilova méta ⓬ – jeho 
domovom bol kamión, najvernejším spo-
ločníkom alkohol. Ten zariadil, že novým 
domovom sa mu stala ulica. Spoločníkom 
nikto. Do všetkého však vstúpil Boh.
 28.07. (sobota)  20.25 Don Gnocchi, anjel 
detí (2)
 29.07. (nedeľa)  07.50 Klbko – podľa čoho 

si kňaz vyberá farbu šiat v kostole a načo 
nám tieto farby slúžia? 10.00 Svätá omša 
z Rudníka – priamy prenos

 07.07. (sobota)  17.00 Levoča – otváracia 
odpustová svätá omša 20.30 Mariánska 
úcta a púte na Slovensku
 08.07. (nedeľa)  10.00 Levoča – slávnostná 
odpustová svätá omša 13.00 Maša Haľamo-
vá – Ja som tú poéziu žila 14.00 M. Kukučín 
– Dve cesty 21.00 Rok sv. Cyrila a Metoda
 09.07. (pondelok)  20.30 (Ne)tradičný taneč-
ný štýl – Hip-hop – rozprávanie o aktivitách 
mladej komunity. Hosť: Miroslav Križan
 10.07. (utorok)  20.30 Svätý škapuliar a  
Panna Mária Karmelská. Hosť: P. Rudolf 
Bartal OCD
 11.07. (streda)  22.00 Skladateľská osobnosť 
mesiaca – Iľja Zeljenka
 12.07. (štvrtok)  09.30 Levoča – svätá omša 
z celoslovenskej púte seniorov
 14.07. (sobota)  18.00 Emauzy – grécko-
katolícka svätá liturgia z Katedrálneho 
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach. Slúži otec Peter Nižník 20.30 
Okienko do kánonického práva. Hostia: 
Mons. Jaroslav Pecha a ICDr. Jozef Kuneš
 15.07. (nedeľa)  11.00 Na ľudovú nôtu 
s Jánom Močkom 13.00 Uršula Kochová 
– Hildegarda z Bingenu 14.00 Svätí Svorad 
a Benedikt – Boží služobníci 15.30 Fórum 
života mapuje pomníky nenarodeným 
deťom na Slovensku 21.00 Čo rozprávajú 
kamene – projekt Dubová Colonorum
 16.07. (pondelok)  20.30 Ide sa na Campfest
 17.07. (utorok)  20.30 Eucharistia vo Svätom 
písme – doc. František Trstenský
 18.07. (streda)  22.00 Vivaldi, Piazzolla, 
Cage – leto v partitúre
 19.07. (štvrtok)  20.30 Eucharistia oslo-
bodzuje mocnejšie ako exorcizmus. Hosť: 
P. Elias Vella
 21.07. (sobota)  20.30 Stretnutie Lumenro-
dín v Liptovskom Jáne
 22.07. (nedeľa)  10.30 Gaboltov – slávnost-
ná svätá omša 14.00 Hriešnica z Magdaly
 23.07. (pondelok)  20.30 Pohľad na čierny 
kontinent očami maliara. Hosť: Štefan 
Kocka
 24.07. (utorok)  20.30 Zasvätenie fakulty 
zdravotníctva KU sr. Zdenke
 25.07. (streda)  20.30 Rímskokatolícka far-
nosť Bohdanovce nad Trnavou 22.00 Výber 
z tvorby júlových skladateľov
 26.07. (štvrtok)  20.30 História pamiatkovej 
rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec
 28.07. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckoka-
tolícka svätá liturgia z Prešova 20.30 50. 
medzinárodný eucharistický kongres
 29.07. (nedeľa)  13.00 Hudobno-kritická 
reflexia albumu Piesne z Hornej Nitry 13.00 
Krásna, ale krátka – Ján Knapík 14.00 Požeh-
naná medzi ženami 15.30 Generálova dcéra 
– spomienky Rusky Nelly Ivanovny Veselej
 31.07. (utorok)  20.30 Primície dp. Patrika 
Taraja z farnosti Tvrdošínhu
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Ann Voskampová: Tisíc darov
(Cena: 9,90 eur) Uvedomme si tisíc požehnaní. Tisíc darov nás nabáda, aby sme opustili 
vyprahnutú pôdu pýchy, strachu a úsilia všetko ovládať a odovzdali sa Bohu, ktorý 
naplní našu čašu po okraj. Ann Voskampová nás pozýva do svojich vlastných okamihov 
milosti a jemne nás učí, ako biblicky oplakať stratu a zmeniť bolesť na poéziu; zámerne 
prijať životný štýl radikálnej vďaky, spomaliť a zachytiť Boha v danom okamihu. Táto 
kniha nie je len na čítanie. Tisíc darov treba prijať ako dynamickú interaktívnu výzvu, 
aby sme sa stali účastnými na pravdách, ktoré nám odhalia hĺbku Božej radosti a navždy 
zmenia náš život. (Kumran, inz.)

Most
Český krátkometrážny film režiséra Bobbyho Garabediana je jedným z mála, ktorých 
mocná výpoveď sa zaobíde bez sprievodného hollywoodskeho lesku. Tridsať minút 
rozprávania nás zavedie medzi ľudí, ktorých zasiahne smrť malého chlapca. Najťažšie sa 
s ňou vyrovnáva otec, ktorý pracuje na železnici ako prevádzkovateľ mosta. Na začiatku 
filmu sa v spomienkach vracia ku dňu, keď boli na moste a snažili sa zabrániť havárii 
blížiaceho sa vlaku. Situácia sa vyhrocuje, keď sa otec musí rozhodnúť medzi záchranou 
syna a cestujúcich vo vlaku. Aj napriek ťaživej atmosfére film nominovaný na Oscara a ocenený ďalšími pre-
stížnymi cenami napĺňa nádej, že nič nie je zbytočné. Smrť jedného môže byť začiatkom života iného. (-red)

Twila Paris: Bedtime Prayers: Lullabies & Gentle Worship
Speváčka a skladateľka Twila Paris sa vo svojej tvorbe zvyčajne zameriava na široké pub-
likum a nie na konkrétnu skupinu. Ale jej album s názvom Bedtime Prayers: Lullabies & 
Gentle Worship (Večerné modlitby: Uspávanky a jemné chvály) má trocha iný charakter. 
Piesne založené na biblických pravdách sú určené matkám s malými deťmi. Ako napo-
vedá názov, podporia večernú modlitbu s deťmi a navodia príjemnú a pokojnú atmosféru pri ich zaspávaní 
vďaka svojmu jemnému inštrumentálnemu spracovaniu. Napriek tomu, že texty 12 skladieb sú v angličtine, 
môžu priniesť do vášho domu veľa požehnania  a pokoja nielen vo večerných hodinách. (-red)

Pomôcky: 
Ate, Aton, 

East, Gema
Chorobná 
zúrivosť

1. časť 
tajničky slovo Rímske číslo 

505 Sídlo sluchu Ziapala Odyseova 
vlasť Uhrovitosť Kód New 

Yorku
Autor:  

Vladimír  
Komanický

Krídlo 2. časť 
tajničky

Oslovoval 
v 3. osobe 
množného 

čísla

Predpeklie, 
po staroslo

viensky
Indomalajský 

strom Otec

Ministerstvo 
obrany, 
skratka

3. časť 
tajničky Šíre pole

Zaves Jama, 
po anglicky

Odbor 
bezpečnosti 

práce, skratka

Mužské meno Žena

Bol zavesený Súper

Strešná 
konštrukcia

Voľajakési V poriadku

Na kraji Opasok, 
po česky

slovo
Klesla Patriaca Otovi

Spočíval Reč

Morská ryba
Hokejový 

klub, skratka Hasil smäd

Končatina Turecké muž
ské meno

Rybárska sieť
Častica 

uvažovania
Ad acta, 
skratka Olympia, 

po domácky
Prehra  
v šachu

Kriak Domácke 
ženské meno

Výrobné číslo, 
skratka

Nanášal 
som lak

Symetrála

To, po rusky 4. časť 
tajničky

Hora Papagáj Popravca

 c c z l a t o i č a v Á r p s t k

 l y i t t t v a o i t o o Á s a Ť

 Ľ v s k e j o r t s d š s t b o m

 n e a t l n í t s i t o a a z y j

 c e t r a s a m s a l a r b d i r

 l e o i p o a k s i v e r l r a d

 p e n a č b o n v m t a o e s s č

 t o v i s u b a o a Ň e n t c i l

 v v s o n l r p k t c f l a r ch o

 l t r u e a a u v i n i c a Ľ i v

 a p r s d a n m š c n r v X e l e

 k ú k o Ľ o a o a a a m o n i a k

 y a n i p u k s l Á n a t e c k i

krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby: 
Бlгослови1те гDа вс‰ дэлA є3гw.________________________________________________

legenda: amoniak, bašta, blesk, cenina, cesta, cieĽ, 
cysta, človek, elita, etanÁl, firma, istota, kaba-
ret, kalich, košice, kúkoĽ, matica, mydlo, občan, 
obrana, očista, osada, paleta, ponuka, posudok, 
pošta, prosba, rastlina, rodič, rodisko, ručiteĽ, 
rybÁr, savana, skupina, slama, solivar, sprÁva, 
starec, stroje, tableta, trasa, varič, vinica, vlaky, 
zbraŇ, zlato.

tajničku osemsmerovky tvorí 37 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky. Správne riešenia z čísla 12. Krížovka: 
chváľte boha z nebies, chváľte ho na výstostiach. Osemsme-
rovka: bez rozumnej slobody nemá život lahody. Výherca: 
peter kurilla z okrúhleho. riešenia zasielajte na adresu: slo-
vo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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Litmanová – hora Zvir
4. – 5. august 2012

Program hlavnej púte

Sobota 4. august
14.30  Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi
15.30  Korunka k Božiemu milosrdenstvu
16.00  Posvätenie vody
16.30  Radostný ruženec
17.00  Veľká večiereň s požehnaním litijných darov
18.00  Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská), 
 (hlavný slúžiteľ: vladyka Ján Babjak SJ, 
 prešovský arcibiskup a metropolita)
20.30  Skupina Anastasis – hudobno-slovné pásmo
 Katechéza: Viera, ktorú priniesli sv. Cyril a Metod 
 (otec ThDr. Štefan Paločko, PhD.)
22.30  Krížová cesta
24.00  Svätá liturgia (slovenská) a eucharistická adorácia

Nedeľa 5. august
07.00  Zakončenie adorácie s požehnaním
08.00  Akatist k Presvätej Bohorodicke
08.45  Duchovné slovo: Vzťah Boha a človeka cez prírodu (otec RNDr. Jozef Voskár)
09.30  Slávnostný ruženec
10.30  Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská) s myrovaním (hlavný slúžiteľ a kazateľ: Jeho Blaženosť 
 Svjatoslav Ševčuk, kyjevsko-haličský väčší arcibiskup, kyjevský arcibiskup a metropolita)

Å 0903 98 28 28, 0911 91 26 43   Číslo účtu: 29 26 85 47 46/1100

Program v chráme v Litmanovej
14.00  Moleben k Presvätej Bohorodičke
14.30  Procesia z chrámu na horu Zvir

Sviatosť zmierenia bude 

vysluhovaná v sobotu od 16.00  

do 20.00 a v nedeľu od 07.00  

do ukončenia púte.

Prosíme všetkých pútnikov o maximálne rešpektovanie všetkých pokynov usporiadateľov!

  www.hora zvir.sk     e-mail: litmanova@grkatpo.sk


