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Rok svätého Cyrila a Metoda
Odpust v Stropkove



Nikdy sa nehanbi za to, 
že ideš s mamou
Toto sú slová otca známeho spisovateľa Scot-
ta Hahna, ktorý vo svojej knihe Kto si, Má-
ria? opisuje udalosť z čias, keď mal pätnásť 
rokov a bol čerstvo veriacim. Prijal Ježiša ako 
svojho Pána a Spasiteľa a myslel si, že musí 
byť frajer. Jedného dňa mal nejakú žalúdoč-
nú virózu, učiteľka ho poslala za školskou 
lekárkou a tá zatelefonovala jeho mame. 
Hneď mu svitlo, že ho mama príde vziať 
domov. Ale čo ak jeho kamaráti uvidia, ako 
ho vedie zo školy? Čo ak sa pokúsi objať ho? 
Veď ho všetci vysmejú... Hrozila mu potupa. 
Už počul, ako si kamaráti robia posmešky. 
Videl si, ako mu mamička utiera čielko? Keď 
mama prišla, ešte skôr, ako stihla niečo po-
vedať, jej pošepol: „Mami, nemohla by si ísť 
predo mnou? Nechcem, aby moji kamaráti 
videli, že ma berieš domov.“

Nepovedala nič. Otočila sa, vyšla zo školy 
a išla priamo k autu. Bol si istý, že síce len 
o chlp, ale jeho povesť frajera neutrpela. Ve-
čer za ním prišiel jeho otec, sadol si k nemu 
a povedal mu: „Scottie, tvoje náboženstvo 
veľa neznamená, ak o ňom len hovoríš. Mal 
by si sa zamyslieť nad tým, ako sa správaš 
k iným.“ A potom to zaklincoval: „Nikdy sa 
nehanbi za to, že ideš s mamou.“

Často sa v duchovnom živote správame 
ako frajeri, ktorí si myslia, že sú dospelí vo 
viere, všetko vedia a nepotrebujú usmerne-
nia. Tie nám Cirkev ponúka ako matka cez 
Rok sv. Cyrila a Metoda a nastávajúci Rok 
viery, ktorý sa začne v októbri.

Matke sa nijako nevieme a ani nemôžeme 
vyhnúť. Veď úcta k nej je charakteristická 
práve pre nás gréckokatolíkov. Z liturgie 
vychádza a preniká celú ľudovú zbožnosť. 
Moleben, paraklis, akatist, ruženec, púte... 
To všetko sú prejavy zbožnosti, ktoré majú 
prehĺbiť a skvalitniť náš duchovný život. Aby 
sme aj činmi dosvedčovali, ako sme Pánom 
milovaní.

Väčšina z nás pod vplyvom latinskej litur-
gie počíta za mariánske mesiace máj a ok-
tóber, ale Direktórium o ľudovej zbožnosti 
a liturgii poznamenáva, že „v byzantskom 
obrade je august, keď sa liturgia sústreďuje 
na slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky, 
už od 13. storočia pravým mariánskym me-

siacom“. A jedným dychom môžeme dodať, 
že aj tzv. Advent, ktorý je u rímskokatolíkov 
obdobím očakávania príchodu Mesiáša, je 
v byzantskom obrade (tzv. Filipovka trvajúca 
od 14. novembra až do Narodenia Pána) 
mariánskym časom, lebo Bohorodička v tom 
čase nosí Božieho Syna pod svojím srdcom. 
Navyše v tom čase slávime aj dva mariánske 
sviatky − Vstup Bohorodičky do chrámu (21. 
11.) a Nepoškvrnené počatie Presvätej Bo-
horodičky (08. 12.). V tom čase by sa taktiež 
mala používať modrá mariánska farba.

Milí veriaci, chcem vás všetkých srdečne 
vyzvať, aby sme tohtoročný mesiac august 
prežili spolu s Máriou, našou Matkou. 
Hlavné, najväčšie a najstaršie púte našej 
metropolitnej cirkvi sú práve v tomto me-
siaci. Začneme v Litmanovej, najmladšom 
pútnickom mieste, kde nás Matka pobáda, 
aby sme sa nebáli žiť s Bohom a tak čelili 
silnému tlaku konzumizmu. Pokračovať 
budeme na Zemplíne, v Klokočove, na naj-
väčšej púti Košickej eparchie, kde si opäť 
pripomenieme, ako veľmi bolí Matku odpad 
od viery. Na najstaršom pútnickom mieste 
Prešovskej archieparchie v Ľutine sa zídeme 
opäť pri Matke, ktorej „ani hrob, ani smrť 
nezabránili, aby sa za nás ustavične modlila“. 
Ale s našou nebeskou Matkou sa stretneme 
aj na menších augustových stretnutiach 
v Čirči alebo Šašovej, alebo pri vašich domá-
cich farských odpustoch.

Niet na svete matky, ktorá by chcela 
svojmu dieťaťu zle. Preto o to skôr prijmi-
me pozvanie nebeskej Matky a nehanbime 
sa vyznať svoju vieru spoločne na našich 
pútnických miestach. Veď sám Ježiš Kristus 
nám z kríža cez sv. Jána povedal: „Hľa, matka 
tvoja!“

Milý čitateľ časopisu Slovo, aj ja ťa chcem 
ako tvoj arcibiskup a metropolita, i ako otec 
povzbudiť: „Nikdy sa nehanbi za to, že krá-
čaš životom s Matkou.“

Teším sa na stretnutia s vami všetkými!

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup a metropolita
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v á  s  p  o  z  ý v  a  na celoeparchiálnu odpustovú slávnosť

11. – 12. augusta 2012

Možnosť  pristúpiť k sviatosti zmierenia 
v sobotu od 16.30 do 24.00 a v nedeľu od 6.30

Bližšie informácie môžete získať na 
Gréckokatolíckom farskom úrade v Klokočove. 

Tel.: 056 6492 508    0911 105 908

gréckokatolícka cirkev, 
Farnosť zosnutia presvätej Bohorodičky klokočov

Sobota
16.00  Deviata hodinka 
  a malá večiereň    

17.00  Malé svätenie vody   

18.00  Mládežnícky program 

19.15  Mládežnícky ruženec    

20.00  archijerejská svätá 
  liturgia, dialógy 

23.00  veľká večiereň s lítiou 
  za účasti vladyku Milana

Nedeľa
00.30  akatist k Nevyčerpateľnej čaši 

01.15  eucharistická poklona

01.30  Malé povečerie

02.15  polnočnica

03.00  prosebný kánon – paraklis

03.45  panychída

04.00  akatist k presvätej Bohorodičke    

04.45  Moleben k presvätej Bohorodičke

05.15  ruženec  

06.00  svätá liturgia (staroslovienska)

07.15  utiereň, prvá a tretia hodinka    

10.00  archijerejská svätá liturgia, 
 slúži preosvietený vladyka Milan chautur, 

košický eparcha, za účasti slávnostného 
kazateľa vladyku Jána Babjaka, 

  prešovského arcibiskupa a metropolitu 
  a ďalších vzácnych hostí, 
  sprievod okolo chrámu, myrovanie

12.00  Šiesta hodinka
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�� 30. júna sa uskutočnila púť ve-
riacich Pražského dekanátu k hrobu 
sv. Prokopa do kapitulného Kostola 
všetkých svätých na Pražskom hrade. 
Liturgiu slávil biskup Ladislav Hučko, 
pražský apoštolský exarcha. Po boho-
službe nasledovalo uctenie ostatkov 
sv. Prokopa. (www.exarchat.cz)

�� Riaditeľstvo múzea Jad Vašem 
zmenilo 1. júla panel kritizujúci Pia 
XII. za jeho údajnú nečinnosť v obdo-
bí druhej svetovej vojny. Nový panel 
sa zmieňuje o vysokom počte huma-
nitárnych aktivít, ktoré sám pápež 
na záchranu židov inicioval a hovorí 
aj o jeho vianočnom posolstve z roku 
1942, kde pomenoval hrôzy doby. 
(TS ČBK)

�� Viac než desaťtisíc katolíkov 
demonštrovalo 15. júla za nábožen-
skú slobodu vo Vietname. Mierový 
pochod sa uskutočnil v diecéze Vinh 
ako odpoveď na hrozby a agresiu 
vládnucej komunistickej strany. Kres-
ťania vo Vietname majú prvenstvo 
v tom, že masovo prejavujú odpor 
proti komunistickému bezpráviu.

�� Chrám Zmŕtvychvstania v Ka-
tyňskom lese v regióne Smolensk, 
ktorý bol svedkom dvoch veľkých 
tragických udalostí poľského náro-
da, posvätil 15. júla patriarcha Kirill, 
hlava Ruskej pravoslávnej cirkvi. 
Patriarcha Kirill označil Katyň za smo-
lenskú Golgotu a oznámil, že 16. 
augusta plánuje vycestovať do Poľ-
ska a na znak vzájomného zmierenia 
sa chce stretnúť s predstaviteľmi 
poľskej Katolíckej cirkvi.

�� Izraelskí archeológovia obja-
vili vyše sto zlatých mincí z čias 
križiackych výprav, keď moslimovia 
a kresťania zápasili medzi sebou 
o kontrolu nad Svätou zemou. 
Poklad, ktorý sa našiel v ruinách 
hradu Arsuf, obsahuje 108 mincí 
a tvorí jednu z najväčších zbierok, 
aké sa našli v Izraeli. Mince pochá-
dzajú pravdepodobne z 13. storočia 
a patrili rytierom Rádu hospitalitov 
sv. Jána.

�� Výbor pre hodnotenie opatrení 
proti praniu špinavých peňazí Mo-
neyval  pri Rade Európy vydal v júli 
svoju prvú správu, ktorá sa na 241 
stranách zaoberá finančnou 
transparentnosťou Vatikánu. Správa 
odporúča  zlepšenie monitoringu pre 
zaistenie väčšej efektívnosti finanč-
ného systému. (TS ČBK)

�� Deň Božích detí Bratislavskej 
farnosti sa uskutočnil 17. júna 
v známom bratislavskom lesoparku 
Železná studienka. Policajti z odde-
lenia kynológie a hipológie pred-
viedli deťom policajnú kobylu Cherry 
a cvičeného policajného psa. Deti sa 
mohli dozvedieť veľa o tom, ako pre-
bieha výcvik psov. Program pokra-
čoval opekačkou a skautky pripravili 
pre deti rôzne hry. (-sg)

�� 26. júna sa konal na Eparchiál-
nom úrade v Bratislave formačný 
deň dvoch protopresbyterátov. 
Formačný deň pre presbyterov z pro-
topresbyterátov Bratislava-Trnava 
a Nitra-Trenčín sa začal modlitbou 
tretieho času v Katedrále Povýšenia 
sv. Kríža a pokračoval prednáškou 
gréckokatolíckeho jezuitu P. Milana 
Lacha SJ, prodekana Teologickej 
fakulty Trnavskej univerzity, na tému 
Učiť sa a učiť. P. Lach poukázal na vy-
učovanie a učenie z hľadiska Biblie 
a zdôraznil, že kňaz má byť učení-
kom, a zároveň učiteľom. Po pred-
náške nasledovalo rozjímanie, ktoré 
vyústilo do vzájomného zdieľania sa. 
Napoludnie sa kňazi spolu s eparchi-
álnym biskupom vladykom Petrom 
Rusnákom pomodlili šiesty čas 
a po obede stretnutie pokračovalo 
prednáškou protosynkla otca Vladi-
míra Skybu o pastorácii rozvedených, 
ktorí uzavreli nový zväzok. V diskusii 
si kňazi mohli vymeniť svoje skúse-
nosti. Na záver stretnutia sa prítomní 
spoločne pomodlili večiereň v kated-
rále. (www.grkatba.sk)

�� V gréckokatolíckej farnosti vo 
Zvolene sa 27. júna konal farský 
deň. Po detskej svätej liturgii sa 
miestni farníci vybrali smerom k Po-
nickej Hute v prekrásnom podhor-
skom prostredí pohoria Poľana, kde 
si vychutnali kotlíkový guláš. Krátku 
zastávku si urobili v Čeríne. Po obe-
de sa pomodlili Akatist k Ježišovi 
Kristovi. Popoludnie a podvečer 
vyplnili hrami, opekačkou a spevom 
ľudových piesní. (Mária Sabolová)

�� Kňazskú vysviacku prijali v ko-
šickej gréckokatolíckej katedrále 
29. júna z rúk košického eparchu 
vladyku Milana Chautura CSsR dvaja 
kandidáti. Stanislav Činčár a Jaroslav 
Girovský po zložení vierovyznania 
a predpísanej prísahy poslušnosti sa 
vkladaním rúk a konsekračnou mod-
litbou stali kňazmi Nového zákona. 
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Tisíce ľudí sa zišlo pred sviatkom vierozvestcov na Velehrade
Vyše 20-tisíc návštevníkov 
zavítalo 4. júla do opraveného 
areálu velehradskej baziliky. 
Prilákal ich sem trinásty ročník 
Dní ľudí dobrej vôle, ktoré sa ko-
najú vždy v predvečer slávnosti 
sv. Cyrila a Metoda. Celý deň 
sa na rôznych miestach obce 
konali súťaže, detské predstave-
nia, výstavy, workshopy a ďalšie 
aktivity. Oslavy Dní ľudí dobrej 
vôle otvoril kurz Škola lásky 
v rodine. Už po ôsmykrát sa sú-
časťou programu stalo aj ručné 
prepisovanie Biblie. Prepísaním 
úryvku zo starozákonnej Knihy 
Sirachovcovej toto podujatie 
začali kardinál Dominik Duka, 
pražský arcibiskup, a olomo-
ucký arcibiskup Jan Graubner. 
Súčasťou programu bolo nie-
koľko výstav, napríklad cyklus 

fotografií Jindřicha Štreita 
nazvaný Brána nádeje a iné. Re-
kordnú účasť ohlásilo stretnutie 
vozíčkarov, ktoré sa v rámci dní 
uskutočnilo už po dvanásty raz. 
Vrcholom bol Večer ľudí dobrej 
vôle spojený s koncertom. 
Oslavy pokračovali i nasle-
dujúci deň, keď na Velehrade 
slávili slávnostnú svätú omšu 
zo slávnosti sv. Cyrila a Metoda 
biskupi Čiech, Moravy a ďalších 
krajín.

Pri oslavách sv. Cyrila a Me-
toda bola predstavená pamätná 
medaila cyrilo-metodských 
osláv v roku 2013. Táto oficiálna 
medaila Českej biskupskej kon-
ferencie (ČBK) bola po prvýkrát 
použitá na slávnosti odhalenia 
pamätnej tabule v Bazilike 
svätého Klimenta, keď bola 

odovzdaná najvýznamnejším 
účastníkom aktu, a potom 
na audiencii Benediktovi XVI. 
Medailu vytvoril akademický 
sochár Milan Knobloch. Medai-
la znázorňuje svätých vieroz-
vestov a v popise pripomína 
verš z Proglasu „Počujte slovo, 
od Boha prišlo“ ako počiatok 
viery Slovanov.

V Bruseli sa stretli zástupcovia EP a EÚ s náboženskými 
predstaviteľmi
Vysokí predstavitelia kresťan-
ského, moslimského a židovské-
ho náboženstva diskutovali 12. 
júla s najvyššími predstaviteľmi 
Európskej únie na stretnutí 
pod názvom Solidarita medzi 
generáciami: Nastavovanie pa-
rametrov spoločnosti zajtrajška 
v Európe. Stretnutie sa uskutoč-
nilo na základe článku 17 Zmlu-
vy o fungovaní Európskej únie, 
ktorý zakotvil povinnosť európ-
skych inštitúcií viesť s cirkvami 
a náboženskými spoločnos-

ťami otvorený, transparentný 
a pravidelný dialóg. Seminár 
organizoval José Manuel Barro-
so, predseda Európskej komisie, 
a zúčastnil sa na ňom aj Martin 
Schulz, predseda Európskeho 
parlamentu, a Herman Van 
Rompuy, predseda Rady Euró-
py. Na stretnutí sa zúčastnilo 
vyše 20 zástupcov kresťanských, 
moslimských a židovských 
náboženstiev a spoločenstiev 
z celej Európy.

Katolícku delegáciu viedol 

Mons. André-Joseph Léonard, 
arcibiskup Mechelen-Bruselu, 
Mons. Giovanni Ambrosio, 
biskup Piacenzy-Bobbia (Ta-
liansko) a podpredseda Komisie 
biskupských konferencií krajín 
Európskeho spoločenstva (CO-
MECE), Mons. Virgil Bercea, 
biskup z Oradey (Rumunsko), 
ktorý je tiež podpredsedom, 
a Mons. Adolfo Gonzales Mon-
tes, biskup Almerie (Španiel-
sko).

Na Ukrajine pripravili konferenciu 
pre rodinu
Komisia Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UGC) pre 
rodinné záležitosti pripravila duchovnú konferenciu pre ro-
diny. Uskutočnila sa počas ukrajinskej púte v obci Zarvanica, 
ktorá sa nachádza v regióne Ternopiľ. Púť k ikone Božej 
Matky v Zarvanici sa uskutočnila 14. a 15. júla.

Konferencia pre rodinu sa konala pri príležitosti 120. 
výročia narodenia patriarchu Jozefa Slipého a Roka sviatostí, 
informoval Bohdan Tymčišin, vedúci komisie pre rodin-
né záležitosti. Konferencia sa začala 14. júla v priestoroch 
miestneho duchovného centra. Program zahŕňal prednášky 
o „sviatostiach Cirkvi v rodinnom živote“ a ďalšie súvisiace 
témy. Usporiadatelia vyzvali všetkých pútnikov, mladých 
ľudí, ale najmä rodiny k účasti na tejto akcii.

V michalovskej knižnici predstavili Osudné výstrely
Priaznivci literatúry sa 21. júna 
zišli v priestoroch Zemplínskej 
knižnice Gorazda Zvonického 
v Michalovciach, aby spolu 
s autorom Andrejom Lorincom 
privítali jeho prozaické knižné 
dielo Osudné výstrely. Úryvok 
z diela, ktorý predniesla Kamila 
Zamborová, voviedol prítom-
ných do neznámej histórie hra-
du pri Vinnom, naznačil osudy 

hlavných postáv.
Knihu medzi čitateľov sláv-

nostne uviedli Anton Michalka, 
zástupca občianskeho združe-
nia Zemplínsko-užská hradná 
cesta, a  Michal Boka, zástupca 
Spolku sv. Cyrila a Metoda v Mi-
chalovciach. Knihu ilustroval 
Miroslav Capovčák.

V programe vystúpil aj pred-
seda Spolku sv. Cyrila a Metoda 

Michal Hospodár. Vyjadril 
úprimné poďakovanie autorovi 
a ocenil, že sa v knihe zameriava 
na našu domácu históriu.

Na podujatí účinkovala žen-
ská spevácka skupina Mihaľov-
ski ňevesti. Podujatie ukončila 
autogramiáda a priateľské 
rozhovory. (Ingrid Lukáčová)

Bárkafest pritiahol stovky mladých
Počas víkendu 22. – 24. júna 
zaplnilo priestor Gréckokato-
líckeho mládežníckeho centra 
Bárka v Juskovej Voli (GMC) 
takmer 700 mladých ľudí, ktorí 
prijali ponuku hudby, slova, 
workshopov a radostného spo-
ločenstva na festivale Bárkafest. 
Niesol sa v duchu vety „Daj, aby 
som videl!“, ktorou volal slepý 
Bartimej na Ježiša. V úvodnom 
slove sa prihovoril otec Slavomír 
Palfi, zodpovedný za Bárkafest 
2012. Postupne sa počas víken-
du predstavilo dvanásť kapiel 

(Peter Milenky band, S2G Band, 
F6, GPS, Lámačské chvály, Out 
of control, Slnovrat, Tretí deň, 
eSPé, Mahanaim, Siloe a Prázd-
ny kríž). Evanjelizačné a for-
mačné slovo Martina Mekela, 
Braňa Letka, Mira Tótha, Jula 
Slováka a Milana Zálehu viedlo 
prítomných k povzbudeniu 
žiť vzťah s Bohom pred očami 
sveta.

Divadielka DIK a NNN z Pas-
toračného centra pre Rómov 
v Čičave predstavili scénky 
s evanjelizačným nábojom. 

Sobotné workshopy priniesli 
ďalšie aktivity – vlajkovanie, ve-
denie chvál, biblický tanec, ale 
ponúkli aj priestor na diskusiu 
v rámci workshopov o nebez-
pečenstve bojových umení 
či diskusiu o povolaní a práci 
s biblickými textami. Oľga 
Staňová vydala svedectvo o ne-
bezpečenstve okultných pascí. 
Pre účastníkov boli k dispozícii 
kňazi, ochotní slúžiť sviatosťou 
zmierenia aj laickí modlitební-
ci, pripravení vypočuť, poradiť 
a modliť sa. (Valéria Juríčková)

Vladyka Ján Babjak SJ posvätil nový most v Orlove
Dlho očakávaný most v Orlo-
ve posvätil 4. júla vladyka Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibis-
kup a metropolita. Slávnosť sa 
začala archijerejskou svätou 
liturgiou v Chráme sv. Paraske-
vy v Orlove. Spolu s vladykom 
Jánom slúžil Mons. Ján Eugen 
Kočiš, emeritný pražský pomoc-
ný biskup, orlovský proto-
presbyter Peter Iľko a kňazi 
Orlovského protopresbyterátu. 
Na svätej liturgii sa zúčastnili 
aj predstavitelia samosprávy, 
investori a zhotovitelia. Vladyka 
Ján vo svojej homílii poukázal 
na potrebu mostov, cez ktoré 
máme spoznať svojich nepriate-
ľov, aby sa stali priateľmi.

V duchu slov vladyku Babjaka 

sa niesli aj príhovory pri novom 
moste. Predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Peter 
Chudík nazval nový most mos-
tom vďaky, radosti a lásky. Veľ-

kú radosť z tohto dňa prejavili 
mladí spevom ľudových piesní 
na novom moste. (Peter Iľko)

Farský deň v Trenčíne v znamení Roka sv. Cyrila a Metoda
Na sviatok Narodenia svätého 
Jána Krstiteľa 24. júna sa v gréc-
kokatolíckej farnosti v Trenčíne 
konalo už po šiestykrát stretnu-
tie farníkov. Stretnutie sa začalo 

slávením svätej liturgie v Kapln-
ke sv. Anny v Trenčíne, ktorej 
predsedal otec Michal Hospo-
dár, predseda Spolku sv. Cyrila 
a Metoda. V homílii vychádzal 

z evanjelia o uzdravení stotní-
kovho sluhu a poukázal na vieru 
v silu slova, ktorú tento muž 
mal. Poukázal aj na našich vie-
rozvestov sv. Cyrila a Metoda, 
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V kázni vladyka Milan na príklade 
sv. apoštolov Petra a Pavla ukázal, 
že Boh robí veľké veci cez tých, ktorí 
sú skromní. (Michal Hospodár)

�� Výstup na Kriváň vo Vysokých 
Tatrách zorganizovali v sobotu 30. 
júna už po druhýkrát mládežní-
ci obdivoch katolíckych obradov 
zo Sečoviec. Na podujatí sa zúčast-
nilo 21 turistov od 15 do 60 rokov. 
Cestou späť nasledovala prehliadka 
Mariánskej hory v Levoči a slávenie 
gréckokatolíckej svätej liturgie v Bazi-
like Navštívenie Panny Márie. (Tomáš 
Haburaj)

�� Na júlovej fatimskej sobote sa 
na hore Zvir stretli 7. júla ctitelia 
presvätej Bohorodičky. Program sa 
začal modlitbou rozjímavého ružen-
ca a pokračoval slávením eucharistie. 
Liturgiu viedol otec Marcel Pisio, 
duchovný správca hory Zvir. (Marcel 
Pisio)

�� Júlová fatimská sobota v Klo-
kočove bola už tradične zameraná 
na prežívanie voľného času v ro-
dinách. S tematickou prednáškou 
vystúpil 7. júla otec Jozef Matejov-
ský. Archijerejskú svätú liturgiu slúžil 
vladyka Milan Chautur s kňazmi 
Košického protopresbyterátu. V káz-
ni vladyka vychádzal z evanjeliového 
príbehu o Máriinom navštívení 
Alžbety, ktoré bolo plné očakávania. 
„Ľudia dnes už skoro nič neočakáva-
jú. Potom nič nedosiahnu.“ Vladyka 
pripomenul, že pri nadchádzajúcich 
cirkevných slávnostiach v letnom 
období by sme mali prosiť o morálny 
zázrak obrátenia a posilu viery pre 
seba i pre našich blížnych. Svätú li-
turgiu spevom sprevádzal mládežníc-
ky zbor z Košíc-Terasy. Na slávnosti 
bolo prítomných aj 60 detí policajtov, 
ktoré prežívali neďaleko pútnického 
areálu prázdninový tábor. Podujatie 
ukončili dialógy s kňazmi, ktorí sa 
osobne zúčastnili na 7. svetovom 
stretnutí rodín so Svätým Otcom 
v Miláne. (Michal Hospodár)

��Malá púť na hore Zvir privítala 8. 
júla pútnikov, ktorí prišli od skorého 
rána ďakovať Panne Márii za po-
moc a ochranu. Program sa začal 
uctením ikony Presvätej Bohorodičky 
a modlitbou akatistu. Po ňom pútnici 
rozjímali nad tajomstvami ruženca. 
Vyvrcholením bolo slávenie eucha-
ristie, ktorú viedol Mons. Ľubomír 
Petrík, hovorca Prešovskej archiepar-

ktorí nám v zrozumiteľnej reči 
ohlasovali slovo o našej spáse.

V závere svätej liturgie 
miestny kňaz otec Igor Cingeľ 
odovzdal hosťovi 23 prihlášok 
za členov Spolku sv. Cyrila 
a Metoda od farníkov z Trenčí-
na, Prievidze a Nového Mesta 
nad Váhom. Členstvo v spolku 
nie je len prípravou na sláve-
nie 1150. výročia príchodu sv. 

Cyrila a Metoda, ale chce byť aj 
konkrétnym vyjadrením vďaky 
za ich misiu, záväzkom rozvíjať 
cyrilo-metodské dedičstvo 
a odovzdávať ho ďalším gene-
ráciám.

Po svätej liturgii sa prítomní 
premiestnili na kopanicu pána 
kurátora Ing. Pavla Štilichu 
v Melčickej doline. Popoludní 
otec M. Hospodár  v prednáške 

rozobral Proglas a prvé verše 
Jánovho evanjelia. Po diskusii 
k téme sa uvoľnil priestor pre 
hudobníkov, ktorí hrali do spe-
vu i do tanca. Veselá nálada, 
vzájomné stretnutia a rozho-
vory, príjemné prechádzky 
v okolitej prírode i športové 
aktivity mladších účastníkov 
trvali do neskorých večerných 
hodín. (Ružena Volovárová)

Eparchiálny odpust sv. Petra a Pavla v Bratislave
V piatok 29. júna, na sviatok 
svätých apoštolov Petra a Pavla, 
sa v gréckokatolíckom Katedrál-
nom chráme Povýšenia sv. Kríža 
v Bratislave konala odpustová 
slávnosť. Slávnostnej svätej 
liturgii o 17.00 hod. v cirkevno-
slovanskom jazyku predsedal 
bratislavský eparcha vladyka Pe-
ter Rusnák. Liturgické slávenie 
spevom sprevádzal katedrálny 

zbor Kyrillomethodeon pod 
vedením dirigenta Mgr. Ladisla-
va Sabolčáka.

V homílii vladyka Peter 
pripomenul, že sv. apoštoli 
Peter a Pavol, ktorí ohlasovali 
evanjelium Ježiša Krista vo 
svete, boli v súvislosti s novou 
evanjelizáciou vhodne vybraní 
za patrónov eparchie, ktorá sa 
rozprestiera v diaspóre. Podľa 

vladyku je téma novej evanje-
lizácie dnes často skloňovaná, 
no veľakrát sa hovorí len o jej 
formách a nie o obsahu.

Na záver svätej liturgie 
otec Rastislav Čižik zablahože-
lal v mene bratislavskej farnosti 
vladykovi Petrovi k 25. výročiu 
kňazstva, ako aj k meninám. 
(Stanislav Gábor)

V Giraltovciach posvätili nový ikonostas
5. júla, na sviatok sv. Cyrila 
a Metoda, prešovský arcibiskup 
a metropolita Mons. Ján Babjak 
SJ posvätil nový ikonostas a ob-
novený interiér Chrámu Matky 
ustavičnej pomoci v Giraltov-
ciach.

Otca arcibiskupa privítal 
primátor mesta Ján Rubis. 
Na slávnosti sa zúčastnil aj 
emeritný gréckokatolícky 
pražský pomocný biskup Ján 
Eugen Kočiš a kňazi z okolitých 
farností. Slávnosť sa začala 
posviackou nového ikonostasu 
a lavíc. V homílii sa otec arcibis-
kup poďakoval veriacim za ich 
ochotu, štedrosť a námahu pri 
uskutočnení tohto diela. Slová 
vďaky adresoval aj miestnemu 
protopresbyterovi Štefanovi 
Pacákovi. Vo svojej homílii sa 
zameral aj na posolstvo vieroz-
vestcov a ich odkaz pre dnešnú 
dobu: „ To, čomu sa dnes hovorí 
inkulturácia, to vtedy pred 1 150 
rokmi urobili sv. Cyril a Me-

tod. Prišli z vyspelej a bohatej 
byzantskej kultúry na pozvanie 
veľkomoravského kniežaťa 
Rastislava povzniesť slovanský 
národ.“ V závere povzbudil 
k aktivitám spojených s Rokom 
sv. Cyrila a Metoda a k poznaniu 
ich života a diela.

Na konci slávnosti sa otec 
protopresbyter Štefan Pacák po-

ďakoval vladykovi Jánovi za po-
sviacku, všetkým dobrodincom 
za ich podporu a prítomným 
za účasť. Liturgickú slávnosť 
obohatil domáci mládežnícky 
spevácky zbor, ktorý na konci 
slávnosti venoval otcovi arcibis-
kupovi pieseň. (Štefan Pacák)

Švajčiarska garda navštívila Bratislavu
Po prvýkrát v histórii príslušníci 
Pápežskej švajčiarskej gardy 
z Vatikánu navštívili 6. – 7. júla 
Slovensko a jeho hlavné mesto 

Bratislavu. Ich návšteva bola 
súčasťou kultúrno-poznávacej 
cesty, v rámci ktorej sa vydali 
po stopách jedného zo svojich 

patrónov sv. Martina do maďar-
ského Szombathely, Bratislavy 
a rakúskej Viedne.

Ich prvou zastávkou v Bra-

tislave bol Prezidentský palác, 
kde ich prijal veliteľ Čestnej 
stráže prezidenta Miroslav 
Ištván. Počas pobytu v paláci 
ich v zelenom salóne pozdravila 
aj manželka prezidenta Silvia 
Gašparovičová.

Odborný program pokračo-
val na Ministerstve obrany SR, 
kde v sprievode veliteľa Ištvána 
navštívili kasárne Čestnej stráže 
prezidenta republiky, sieň slávy, 
prezreli si zbrane a výstroj 
našich vojakov a v závere si pre-
zreli ukážku výcviku a program 
prezidentskej stráže.

Program pokračoval návšte-
vou katedrálneho Dómu sv. 
Martina a stretnutím s apoštol-
ským nunciom Mons. Mariom 
Giordanom, bratislavským 

arcibiskupom Mons. Stanisla-
vom Zvolenským a ordinárom 
OS a OZ SR Mons. Františkom 
Rábekom.

Počas pobytu navštívili aj bra-
tislavského gréckokatolíckeho 
eparchu Petra Rusnáka v jeho 
sídle a zoznámili sa s východ-
ným liturgickým obradom. 
Hosťom sa prihovoril vladyka 
Peter a predstavil im v krátkosti 
dejiny Gréckokatolíckej cirkvi 

i krátku históriu Bratislavskej 
eparchie.

V sobotu ráno sa zúčastnili 
v katedrále na archijerejskej 
svätej liturgii, ktorej za účasti 
viacerých kňazov predsedal vla-
dyka Peter Rusnák. Slávnostnú 
liturgiu spevom sprevádzal zbor 
Chrysostomos pod vedením 
Martina Škovieru. (TK KBS; 
snímka: Peter Sabol/Stanislav 
Gábor)

Apoštolský nuncius zavítal na odpust do Stropkova
Archieparchiálna odpustová 
slávnosť ku cti slovanských vie-
rozvestcov sv. Cyrila a Metoda 
sa konala 7. – 8. júla aj v gréc-
kokatolíckom Chráme sv. Cyrila 
a Metoda v Stropkove. Program 
vyvrcholil archijerejskou svätou 
liturgiou, ktorú slávil vlady-
ka Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup a metropolita, spolu 
s Mons. Mariom Giordanom, 
apoštolským nunciom na Slo-
vensku, Mons. Jánom Eugenom 
Kočišom, emeritným pražským 
pomocným biskupom, protoi-
gumenom otcov redemptoristov 
otcom Jaroslavom Štelbaským 
CSsR a ďalšími kňazmi.

Vladyka Ján Babjak vo svojej 
homílii poukázal na slovan-
ských vierozvestcov sv. Cyrila 
a Metoda ako na horlivých 
šíriteľov svetla pravej vie-

ry. Na záver sa Mons. Mario 
Giordana, apoštolský nuncius 
na Slovensku, poďakoval za po-
zvanie na odpustovú slávnosť 
a priniesol pozdrav a apoštol-
ské požehnanie Svätého Otca 
Benedikta XVI. Vo svojom 
príhovore poukázal na príklad 

svätých Cyrila a Metoda ako 
na mužov verných Bohu a jeho 
Cirkvi v neľahkom historickom 
období. Všetkým veriacim 
zaželal, aby stále viac rástla ich 
viera, ktorú dostali od svojich 
predkov. (Jozef Kišák)

chie. V závere sa duchovný správca 
hory Zvir poďakoval bohoslovcom 
Michalovi Sopkovi a Petrovi Šturá-
kovi ml. za ich službu na hore počas 
pastoračného ročníka. (Marcel Pisio)

�� Rozlúčka veriacich s duchovným 
otcom Milanom Tomášom, ktorý 
bude pôsobiť vo farnosti Lastomír,  
sa uskutočnila 8. júla v Novosade. 
Na pripomenutie pôsobenia vo 
farnosti Novosad a filiálkach Zem-
plínske Jastrabie a Kysta podaro-
vali veriaci otcovi Milanovi obraz 
zobrazujúci chrámy v týchto obciach. 
(-ver)

�� V novozriadenej farskej obci 
Nižný Hrabovec privítal 13. júla 
vranovský dekan Michal Zorvan 
nového kňaza otca Miloša Barana. 
Obec patrila dlhé roky pod farnosť 
Poša a od 1. júna sa stala samostat-
nou farnosťou. Jurisdikčné územie 
novej farnosti tvoria aj obce Kučín 
a Kladzany. (-ver)

�� Sochu Jána Pavla II. v Prešove 
požehnal 15. júla po slávnostnej 
svätej omši košický pomocný biskup 
Mons. Stanislav Stolárik. Dva a pol 
metrová socha s podstavcom, ktorej 
autorom je Peter Beňo, sa nachádza 
medzi Konkatedrálou sv. Mikuláša 
a evanjelickým Kostolom Najsvätej-
šej Trojice. Slávnostnú svätú omšu 
koncelebroval prešovský arcibiskup 
a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, 
Jozef Dronzek, dekan farnosti sv. 
Mikuláša, a ďalší kňazi. Nechýbali ani 
predstavitelia verejného a politic-
kého života, pamiatkového úradu, 
poslanci Národnej rady SR, poslanci 
samosprávy a mesta Prešov.

�� Občianske združenie Fórum živo-
ta víta štatistiky, podľa ktorých išlo 
v minulom roku na potrat najmenej 
žien od roku 1960. Zo štatistickej 
publikácie Potraty v SR 2011, ktorú 
vydalo Národné centrum zdravot-
níckych informácií vyplýva, že kým 
v roku 1990 podstúpilo na Sloven-
sku umelé prerušenie tehotenstva 
47 901 žien a v roku 2000 to bolo 
16 580, vlani počet umelých potra-
tov klesol na 8 818. Celkovo bolo vla-
ni zaznamenaných 16 484 potratov, 
z toho 5 083 spontánnych. Na druhej 
strane je podľa štatistík veľký nárast 
používania voľne dostupnej antikon-
cepcie.
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PÚť dO MEdžUGORiA
Gréckokatolícke spoločenstvo v Se-
čovskej Polianke vás srdečne pozýva 
na púť do Medžugoria.
Termín: 26. august – 1. september
Cena púte: 135 eur (doprava, 4x uby-
tovanie s kuchyňou, 2x more v Makar-
skej, duchovný program: Medžugorie, 
Tihalina, Lurdská jaskyňa – Vepric)
Prihlášky: Gréckokatolícky farský 
úrad, otec Ľubomír Novák, Sečovská 
Polianka 130/1, tel.: 057 – 44 71 007, 
0907 353 021

PÚť k hROBU OTCA FRANTiŠkA 
BlAChNiCkéhO

Hnutie Svetlo-Život na Slovensku a Kruciáta oslobodenia 
človeka pozývajú všetkých na púť k hrobu otca Františka 
Blachnického, zakladateľa HSŽ a KOČ, ktorá sa uskutoč-
ní v sobotu 1. septembra v Kroscienku nad Dunajcom.
Témou stretnutia je Cirkev – náš domov.
Program sa začína o 9.30 hod. v dolnom kostole a vyvr-
cholí svätou omšou o 15.30 hod.
Súčasťou púte bude modlitba, katechéza, spoznávanie 
centra HSŽ a KOČ i pobožnosť krížovej cesty spojená so 
svedectvami vo Večeradle bl. Jána Pavla II.

Jozef Heske
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Rozhovor s otcom Marwanom 
Tabetom, koordinátorom prí-
prav na návštevu Svätého Otca 
v Libanone, ktorá sa uskutoční 
14. – 16. septembra

Ako sa krajina cédrov pripra-
vuje na návštevu Svätého 
Otca?
Ľudia sa chystajú privítať 
pápeža a netrpezlivo očakávajú 
slová, ktoré im prinesie. Zvlášť 
medzi mladými prevláda nadšenie. Z logistickej 
stránky je všetko zaistené. Katolíci v Libanone 
sa hlásia k štyrom východným cirkvám – maro-
nitskej, melchitskej, sýrskokatolíckej a armén-
skokatolíckej. Svätý Otec počas svojej návštevy 
zavíta do ich patriarchátov. Veľkú spoločnú 
svätú omšu bude sláviť v Bejrúte. 
Kvôli tomu, kde žijú, sa katolícke cirkvi naučili 
spolupracovať. Výrazne pokročil ekumenický 
vzťah k Pravoslávnej a Protestantskej cirkvi. 
Kresťania teraz nepremýšľajú o rozdieloch. 
Vedia, že sú všetci na jednej lodi, a pýtajú sa, či 
z tejto časti sveta kresťanstvo nevymizne. Exis-
tujú sily a lobby, ktoré sa odtiaľto snažia kres-
ťanov vypudiť. Návšteva potvrdzuje, že Svätá 
stolica miestnych kresťanov podporuje. 
Zároveň upozorňuje medzinárodné spoločen-
stvo na to, že bez kresťanov by Blízky východ 
už nebol tým, čím je. Cirkev spolupracuje aj 
s moslimskými predstaviteľmi, aby dokázala, 
že kresťanská prítomnosť neškodí ich viere.

Ako zladíte rôzne obrady východných cirkví 
do pápežskej liturgie?
Pri bejrútskej omši bude spievať jeden veľký 
zbor utvorený zo siedmich zborov rôznych 
obradov. Asi 300 zboristov bude spievať aj 
liturgické spevy iných cirkví. Použijeme text 
z maronitského misálu na nápev z byzantského 
obradu, spev pred evanjeliom bude z armén-
skeho rítu a podobne. Svätý Otec bude slúžiť 
liturgiu podľa latinského obradu, ale všetko 
ostatné bude mozaika obradov východných 
cirkví. Odohrá sa tu teda niečo krásne.

Aké podujatia sprevádzajú návštevu Svätého 
Otca?
Pripravujeme veľké modlitbové stretnutie 
mládeže so Svätým Otcom, na ktorom by sa 
malo zísť okolo 20-tisíc účastníkov. Okrem 
toho pred príchodom Svätého Otca vyzývame 
k modlitebnej reťazi vo všetkých blízkovýchod-
ných chrámoch a farnostiach. Deväť dní pred 
návštevou sa budeme modliť novénu ruženco-
vých tajomstiev svetla. V každej farnosti a ka-
tolíckej domácnosti budeme rozsvecovať počas 
deviatich dní sviečku, ktorej svetlo sa bude šíriť 
po celom Blízkom východe. 

Emer McCarthy (VR)
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Bratislava
Veľkou večierňou v predvečer sviatku svä-
tých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, 
učiteľov Slovanov, otvorili 4. júla v Brati-
slavskej eparchii jubilejný Rok sv. Cyrila 
a Metoda. Večierni predsedal vladyka Peter 
Rusnák, bratislavský eparcha, za účasti via-
cerých kňazov a veriacich. Pred liturgickým 
slávením sa veriacim prihovoril protosynkel 
Vladimír Skyba, ktorý poukázal na jedi-
nečný význam misie solúnskych bratov pre 
našich predkov a na ich dedičstvo pretr-
vávajúce dodnes. Počas večierne po speve 
Svetlo tiché zazneli aj čítania zo Života 
Konštantína a zo Života Metoda, ktoré 
prečítal kancelár Eparchiálneho úradu otec 
Peter Sabol.

Na záver večierne po obrade lítie vladyka 
Peter predniesol modlitbu pápeža bl. Jána 
Pavla II. z encykliky Slavorum apostoli, aby 
trojjediný Boh zachoval a požehnal dielo 
solúnskych bratov. (Stanislav Gábor)

Zvolen
Predstavitelia Rímskokatolíckej, Pravosláv-
nej a Gréckokatolíckej cirkvi vo Zvolene pri-
pravili 5. júla ekumenickú slávnosť v univer-
zitnom Kostole svätého Štefana Uhorského 
na Zvolenskom zámku. Program sa začal 
gréckokatolíckou svätou liturgiou a pokra-
čoval slávnostnou akadémiou ku cti svätých 
Cyrila a Metoda. Tri miestne kresťanské 
cirkvi si takto uctili našich vierozvestcov 
na začiatku Roka svätých Cyrila a Metoda.

V úvode gréckokatolíckej svätej liturgie 
privítal prítomných správca zvolenskej 
gréckokatolíckej farnosti Ján Sabol. Okrem 
hlavného celebranta a kazateľa bansko-
bystrického gréckokatolíckeho farára Jána 
Krupu koncelebrovali zvolenský rímsko-
katolícky dekan Mons. Vojtech Nepšinský, 
tajomník environmentálnej subkomisie 

KBS dp. Jozef Kaniansky a šumiacky gréc-
kokatolícky farár František Takáč. Prítomný 
bol aj protopresbyter zvolenskej pravosláv-
nej cirkevnej obce a vojenský dekan Marek 
Ignacik. Byzantskú liturgiu sprevádzal 
folklórny súbor Šumiačan. V závere liturgie 
rímskokatolícky dekan Vojtech Nepšinský 
vyjadril radosť nad tým, že vo Zvolene 
kresťania dýchajú oboma stranami pľúc, zá-
padnou aj východnou. Program pokračoval 
akadémiou, ktorú moderoval pravoslávny 
dekan Marek Ignacik. Ako prvý sa pred-
stavil liturgickými skladbami zbor miest-
nej pravoslávnej cirkevnej obce. Za nimi 
nasledoval Zvolenský spevácky zbor, ktorý 
je najstarším činným zborom na Slovensku 
(1883). Uprostred pásma zborov vystúpil 
docent katedry cirkevných dejín, byzan-
tológie a gréckeho jazyka Pravoslávnej 
bohosloveckej fakulty v Prešove Štefan Šak. 
Vyzdvihol, že tak ako misia svätých Cyrila 
a Metoda za krátky čas pozdvihla slovan-
ské národy na úroveň ostatných vtedajších 
vyspelých národov, tak aj dnes je viera 
v Boha potrebná na budovanie vyspelej 
spoločnosti.

Folklórny súbor Šumiačan ponúkol 
duchovnú tvorbu ľudových cirkevnoslo-
vanských nápevov. Liturgickým spevom 
prítomných obohatil aj zbor pravoslávnej 
cirkevnej obce z Krompách. Ako posledný 
vystúpil Metropolitný vzdelávací chór Pra-
voslávnej cirkvi z Prešova, ktorý sprevádzal 
špirituál otec Peter Kačmar zo Sloviniek.

Na záver pravoslávny dekan Marek Igna-
cik udelil všetkým požehnanie. Zámocká 
kaplnka je súčasťou SNG vo Zvolene. Pra-
videlne sa v nej slávia bohoslužby Rímsko-
katolíckej, Pravoslávnej a Gréckokatolíckej 
cirkvi. (Ján Sabol)  n

Andrea Čusová
snímky: Peter Jakub

Jubilejný rok  
sv. Cyrila a Metoda

Prešov
Slávnostnou archijerejskou svätou litur-

giou v cirkevnoslovanskom jazyku otvoril 
5. júla, na sviatok apoštolom rovných sv. 
Cyrila a Metoda, v Katedrále sv. Jána Krsti-
teľa v Prešove prešovský arcibiskup a met-
ropolita Ján Babjak SJ v rámci Prešovskej 
archieparchie jubilejný cyrilo-metodský 
rok pri príležitosti 1150. výročia ich prícho-
du na naše územie. Na konci liturgickej 
slávnosti veriaci opäť privítali v kated-
rále relikviu sv. Cyrila, ktorá putovala 
po farnostiach Prešovskej archieparchie. 
Sviatočný program sa začal už popoludní 
čítaním z knihy P. Michala Lacka Sv. Cyril 
a Metod, modlitbou ruženca a Molebenom 
k sv. Cyrilovi a Metodovi.

V homílii otec arcibiskup povedal: „Táto 
archijerejská svätá liturgia je radostnou 
oslavou Boha a veľkým poďakovaním 
za dar viery a za veľké misionárske úsilie 
našich vierozvestcov. Boh požehnal ich 
misiu a dal jej nádherný rozkvet, lebo sa 
držali Písma, ktoré hovorí, že radšej treba 
povedať jedno zrozumiteľné slovo ako 
tisíc nezrozumiteľných. Treba byť nielen 
pokrstený, ale aj pochopiť a prijať Božie 
slovo.“ Potom veriacich pozval, aby si dali 
v tomto jubilejnom roku predsavzatie troš-
ka viac sa starať o svoju vieru, prehlbovať 

ju, meditovať nad Božím slovom, prečítať 
si aj encykliku Jána Pavla II. Apoštoli Slo-
vanov či knihu P. Michala Lacka Sv. Cyril 
a Metod.

Prítomnosť emeritného pražského 
pomocného biskupa Jána Eugena Kočiša 
a dvadsiatich koncelebrujúcich kňazov 
ešte viac zvýraznila dôležitosť cyrilo-me-
todského jubilea.

Po skončení svätej liturgie sa veriacim 
predstavilo šesť chrámových speváckych 
zborov z Gréckokatolíckej, Rímskokatolíc-
kej a Evanjelickej a. v. cirkvi. Ich vystú-
penie, ktoré bolo oživené recitátorskými 
vstupmi podpredsedníčky Krajskej rady 
MS Márie Murdzíkovej a herca Divadla 
Jonáša Záborského v Prešove Petra Lejka, 
v spolupráci s Gréckokatolíckym farským 
úradom v Prešove pripravila Matica slo-
venská. Predseda jej Krajskej rady v Prešo-
ve Ladislav Matisko v závere všetkým po-
ďakoval a vyjadril radosť z toho, že takým-
to dôstojným spôsobom sa v Prešove začal 
cyrilo-metodský rok. (Ľubomír Petrík)

Sečovce
Na Sviatok apoštolom rovných sv. Cyrila 

a Metoda 5. júla slávil vo farskom chrá-
me v Sečovciach vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha, archijerejskú liturgiu 

spolu s vladykom Ladislavom Hučkom, 
pražským apoštolským exarchom, a de-
siatkami kňazov. V kázni vladyka Ladislav 
konštatoval, že najvzácnejším dedičstvom 
solúnskej misie je kresťanská viera. Aj 
kultúrne faktory, politika či diplomacia 
boli v službách šírenia a prehlbovania 
viery našich predkov. Viera bola hybnou 
silou pre národ až do dnešných dní, keď ju 
ohrozuje agresívna sekularizácia. 

Slávnosť spevom sprevádzal zbor Chry-
zostomos z Vranova nad Topľou, ktorý mal 
pred bohoslužbou tematickú akadémiu. 
Vladyka Milan pri závere slávnosti otvoril 
jubilejný cyrilo-metodský rok v Košickej 
eparchii a vyjadril túžbu upevňovať život 
z viery v rodinách. Spolok sv. Cyrila a Me-
toda distribuoval na odpuste obrázky k te-
matickému roku. Záverečné evanjelium 
Jánovho Prológu v cirkevno-slovanskom 
jazyku dalo bodku za slávnosťou. 

V predvečer sviatku sa pri večernej svätej 
liturgii stretli rehoľníci a rehoľnice, aby 
obnovili svoju oddanosť Kristovi Ženícho-
vi. Súčasťou programu bol aj akatist k na-
šim apoštolom a videoprojekcia z dejín 
i súčasnosti Rádu sestier sv. Bazila Veľké-
ho, ktoré majú v Sečovciach provinciálny 
dom. (Michal Hospodár)

dUChOVNé CVičENiA 
PRE diEVčATá, kTORé hľAdAJÚ SVOJE POVOlANiE

„Kto hľadá, ten nájde!“  (Mt 7, 8)

Ak patríš k tým, ktoré vnútorne zápasia a hľadajú odpoveď na otázku, kde je ich 
miesto v živote, v Božom pláne, tak  si pozvaná na dni stíšenia do kláštora sestier 

redemptoristiek vo Vranove nad Topľou.

Miesto:  Kláštor sestier redemptoristiek
 Kláštorná 1503, 093 03 Vranov nad Topľou
Termíny: 21. – 23. september a 12. – 14. október

Rady ti poskytneme priestor a venujeme čas, aby si mohla v tichu, modlitbe, v roz-
hovore hľadať to najdôležitejšie: Božiu vôľu pre teba. Neboj sa pýtať, hľadať, ale aj 

počúvať a vykročiť za hlasom, ktorý zaznieva v tvojom srdci.
Prihlásiť sa môžeš najneskôr týždeň pred začatím duchovných cvičení.

Kontakt: mailová adresa: ossrgrkat@wmx.sk
telefón: 0902 072 128,  0917 350 237

Tešíme sa na stretnutie s tebou.
sestry redemptoristky

slovo   16 | 2012 slovo   16 | 2012



Nauč nás modliť sa
Kedysi dávnejšie, už ani neviem, kde a v akej knihe to 

bolo, som si prečítal dialóg jedného kňaza, ktorý dával 
duchovné cvičenia, s tými, ktorí ho počúvali. Rozhovor 

bol trocha nezvyčajný. Nie pre otázky, pretože tie sú viac-
menej rovnaké, ale pre odpovede kňaza. Na otázku, čo 
je to modlitba, sa sám pýta ľudí, aby mu dali odpoveď. 

Oni odpovedajú klasickými poučkami. Modlitba je 
povznesenie duše k Bohu, je povznesením mysle 

k Bohu, je povznášaním srdca k Bohu, je rozhovorom 
s Bohom atď. Tieto odpovede sú nám známe ešte 

z detstva, z katechizmu. A sú aj správne. Spomenutý kňaz 
v rozhovore pokračuje a hovorí: „Všetky vaše odpovede sú 

správne, ale pravá podstata modlitby spočíva v snahe!“

Dynamika snahy
Tento aspekt podstaty modlitby 
sa mi vryl hlboko do pamäti. 
Snažiť sa a usilovať sa modliť 
a rozprávať sa s Bohom. Táto 
prizma úsilia dáva človeku 
slobodu, ale nezbavuje ho 
zodpovednosti. Práve táto vlast-
nosť dáva správnu vnútornú 
dynamiku našej modlitbe a je 
veľmi dobrým liekom na rutinu 
a formálnosť v modlitbovom 
živote a v našom vzťahu k Bohu. 
Lebo usilovať sa znamená za-
pnúť do procesu „byť s Bohom“, 
„obracať sa na Boha a k Bohu“ 
všetky sféry svojej existencie.

Je veľmi dôležitou, ak nie naj-
dôležitejšou činnosťou kresťana 
usilovať sa vrátiť k Bohu, pred 
Boha, pred jeho tvár, do jeho 
prítomnosti, byť neustále s ním. 
Chodiť pred ním aj napriek 
rôznorodým druhom roz-
ptýlení, myšlienok, predstáv, 
nepríjemných udalostí, pádov, 
protivenstiev.

Vstaň!
Jedna z apoftegiem otcov púšte 
prináša na pohľad jednoduchý 
dialóg medzi duchovným ot-
com a jeho duchovným synom: 
„Otče, padol som!“ Odpoveď: 
„Tak vstaň!“ A opäť: „Padol 
som!“ A odpoveď: „No tak zno-
va vstaň!“ Mohli by sme k tomu 

dodať: „Už deväťstodeväťdesiaty 
deviaty raz som padol, odišiel 
od Pána, vzdialil som sa, vytrhli 
ma od neho, nedovolili mi 
k nemu pristúpiť, dobrovoľne 
som ho opustil.“ Odpoveď by 
bola jednoduchá: „Pousiluj sa 
vrátiť sa! Posnaž sa! Deväťsto-
deväťdesiatdeväť plus jedenkrát 
vstaň!“

Preto je tento aspekt mod-
litby dôležitý. Poukazuje totiž 
na určitý vnútorný pohyb člove-
ka v smere k Bohu. Toto vnútor-
né úsilie sa ako pravidlo začína 
vnímať aj navonok – v zmene 
postojov a prejavov vonkajšie-
ho človeka. Ide tu síce o často 
pomalý a zdlhavý, ale istý návrat 
k Bohu – metanoiu.

Sám Ježiš prešiel procesom 
úsilia v modlitbe. Pred jeho ka-
zateľskou činnosťou ho diabol 
pokúša (Mt 4), aby ho oddialil 
od Otca. Napáda ho, aby ho 
vytrhol z Božej prítomnosti. 
Pokúša ho tromi podstatnými 
pokušeniami. V tom je nám 
Ježiš blízky. Ako odpoveď 
na pokušenie znova „robí 
úsilie“. Vynakladá námahu, aby 
ostal v prítomnosti Otca. Jeho 
úsilie je korunované. Ostáva 
v Božej prítomnosti. V tomto 
zmysle robil neustále poká-
nie. Preto evanjelium svedčí: 
„Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: 

,Robte pokánie...’ (Mt 4, 17)“. 
Keď zoberieme celé evanjelium, 
neostalo to iba pri týchto troch 
pokušeniach. On je v nich stále 
v strehu. Musí čeliť nastrojeným 
osídlam diabolskej prefíkanosti 
a rôznych úkladov.

Z tohto pohľadu si všim-
nime aj márnotratného syna 
z Lukášovho evanjelia. V kul-
minačnom momente svojho 
života začína pomaly, ale isto 
vynakladať nemalé úsilie, aby 
mohol dovŕšiť svoj návrat. Veď 
evanjelium svedčí: „I vstal a šiel 
k svojmu otcovi”(Lk 15, 20). My 
vieme, že vzdialenosť nebo-
la malá, pretože „odcestoval 
do ďalekého kraja“ (Lk 15, 13). 
Koľko znechutenia, pochyb-
ností a prekážok mu strpčovalo 
jeho návrat (pokánie) do domu 
jeho otca! Ale úsilie a snaha 
v procese návratu mu boli 
mostom ponad všetko to, čo ho 
chcelo zastaviť či vrátiť späť.

Dobrá modlitba je charakteri-
zovaná práve týmto vnútorným 
bojom.

A tak
• deväťstodeväťdesiatdeväť 

plus jedenkrát som sa odvrátil 
od toho, čo ma rozptyľuje,

• deväťstodeväťdesiatdeväť 
plus jedenkrát som sa vrátil 
naspäť k Bohu,

• deväťstodeväťdesiatdeväť 
plus jedenkrát som urobil 
pokánie,

• deväťstodeväťdesiatdeväť 
plus jedenkrát som povedal 
nie sebe samému,

• deväťstodeväťdesiatdeväť 
plus jedenkrát som povedal 
áno Bohu,

• deväťstodeväťdesiatdeväť 
plus jedenkrát som nechal 
zomrieť v sebe starého 
človeka,

• deväťstodeväťdesiatdeväť 
plus jedenkrát ožil vo mne 
nový človek.

Pravdivé úsilie chráni človeka 
od dvoch krajností:

1. od nadmernej pasívnosti, 
keď človek ostane bez akej-
koľvek túžby čosi robiť a je 
bez akéhokoľvek očakávania 
a perspektívy;

2. od prehnaného a nadmer-
ného spoliehania sa, že všetko 
urobí za neho Boh.

Modlitba obsahuje v sebe to 
neustále úsilie a snahu obracať 
sa k Bohu: „... i keď po tvojom 
boku padnú tisíce a desaťtisíce 
po tvojej pravici“ (Ž 91, 7). Úsilie 
modlitby je čímsi uprostred 
týchto dvoch nebezpečných 
protipólov. A práve neustále 
úsilie a snahu hýbať sa dopredu 
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Boh korunuje svojou milosťou. 
Je to škola dôvery a vytrvalosti. 
Sám Kristus ňou prešiel.

V praktickom dôsledku sa 
táto snaha a úsilie v modlitbe 
prejavujú každodennosťou, 
pravidelnosťou modlitby, vyme-
dzením reálneho, potrebného, 
ale hlavne efektívneho času 
na modlitbu v našom dennom 
poriadku.

Ten, čia modlitba je charakte-
rizovaná úsilím a snahou, nikdy 
neprepadne pokušeniu, že už je 
na vrchole, že sa už vie modliť.

Pod kožou
Metropolita Antonij Surožský, 
náš súčasník, uznávaný du-
chovný otec v západnej Európe, 
vyzýva:  „Učte sa modliť! Je 
rozdiel medzi pomodlením sa 
a modlitbou. A práve preto sa 
učte modliť a nie byť dobrými 
technikmi.“ Na to, aby objasnil, 
čo znamená dobre sa modliť, 
používa nezvyklý výraz jedného 
z askétov 5. storočia. Snaž sa 
vojsť hlavou pod vlastnú kožu. 
Pretože, ako objasňuje, „žijeme 
tu, tam, ešte kdesi inde, len nie 
pod svojou kožou...“. Pritom 
má na mysli rôznobežnosť 
a nesúbežnosť všetkého toho, 
čo sa v nás odohráva – našich 
túžob, prianí, nepriateľstiev, 
nádejí, očakávaní, rozčarovaní... 
Hovorí: „Nechcem tým povedať, 
že to všetko je zlé, ale iba to, 
že reálne sa pod našou kožou 
nachádzajú iba naše vnútorné 
orgány, a my sami sme kdesi 
mimo seba, akoby akási teku-
tina rozlievajúca sa poza steny 
nádoby.“ Preto nabáda: „Vráť sa 
pod svoju kožu!“ To jednoduché 
„vráť sa“ nie je ničím iným, ako 
jeho výzvou k úsiliu, snahe, 
duchovnému konaniu prebývať 
v sebe, vo svojom vnútri pred 
Bohom, v jeho prítomnosti. A to 
je predsa podstata modlitby.

Samozrejme, že aj snaha 
by mala byť správna. Ľudová 
múdrosť hovorí: „Lepší múdry 
lenivec ako nerozumný horli-
vec.“ Životná skúsenosť nás učí, 
že aj dobré veci využité zlým 
spôsobom môžu viac uškodiť, 
ako pomôcť. Preto vyvstáva 
otázka, akým spôsobom sa sna-
žiť. Aké by malo byť to snaženie 

sa? Odpoveď je jednoduchá: 
modlitbové úsilie by malo byť 
ozdobené akousi jemnosťou, 
lahodnosťou, citlivosťou a ne-
násilnosťou.

Takýmto spôsobom môže 
byť úsilie naozajstnou dušou 
modlitby. Je nesprávne, ak kdesi 
v našom srdci vo vzťahu k mod-
litbe vnímame pozíciu podobnú 
týmto: ja musím, ja im uká-
žem, ja to dosiahnem, ja na to 
mám, ja si to vydobyjem, ešte 
toľko a toľko času a už to bude. 
Pravdivej modlitbe je vlastná 
skôr pozícia: Pane, vidíš moju 
slabosť, pomôž, mám túžbu 
zmeniť to či ono, nenechaj ma 
samotného, po jednom túžim, 
a iné robím, kto mi pomôže, 
ak nie ty, Pane. Práve takáto 
jemnosť, citlivosť v modlitbe 
a v úsilí modliť sa dáva možnosť 
znova a znova začínať, bez 
ohľadu na pády. Jemnosť a cit-
livosť snahy vnáša do spôsobu, 
akým sa snažíme, pokoru.

A pokora je pravda o sebe – 
o tom, že sme slabí a padáme. 
Práve citlivosť v modlitbovom 
úsilí neodrádza od nového 
začiatku, ale naopak, dáva 
silu ísť smerom k cieľu, znova 
pohliadnuť k prameňu našej 
dokonalosti. Pokorný a jemne 
a citlivo sa snažiaci človek ani 
pri neúspechu neotáľa znova 
začať. Obracia sa k jedinému, 
kto dokáže zmeniť slabosť 
na silu.

Mnoho je tých, ktorí pod 
vplyvom súčasného kultúrneho 
trendu byť úspešnými prenáša-
jú určitú násilnosť aj do mod-
litby, do vzťahu k Bohu. Nie 
je div, ak sú pri neúspešnosti 
svojho snaženia sa, pri požívaní 
horkých plodov neúspechu 
v duchovnom počínaní plní 
zlosti, hnevu a zaťatosti, a mož-
no sa vo svojej narastajúcej 
násilnosti snažia doslova zboriť 
brány neba. Je to veľmi skrytá, 
ale predsa zjavná pýcha. Veď 
sa nehnevá preto, že sklamal 
Boha, ale preto, že sklamal seba. 
V tomto prípade sa do hnevu 
odieva urazená pýcha a nenapl-
nená márna sláva.

Je pravda, že modlitba je da-
rom Svätého Ducha a človek ju 
získava počas jemného snaženia 

sa v modlitbe. Boh zaiste vidí 
túžbu a úsilie človeka vrátiť sa 
a pozná aj jeho snahu neuspo-
kojiť sa so svojím stavom. Preto 
posiela svojho anjela útechy. 
Ide v ústrety tomu, kto sám 
ide v ústrety Bohu. Žalmista 
nazýva tento proces vzájom-
ného hľadania a zbližovania sa 
jednoduchým výrazom: „hlbina 
hlbinu volá“.

Veľmi hlbokou biblickou 
udalosťou, ktorá nám to priblí-
ži, je príbeh proroka Eliáša (1 Kr 
19). On je vo vonkajšom pohy-
be. Uteká v nesprávnom smere, 
pretože uteká zo strachu. 
Súčasne je aj vo vnútornom 
pohybe, v stave veľkej vnútor-
nej neútechy, takej silnej, že si 
prosí od Boha smrť. Je zmie-
taný obrovskými vnútornými 
prúdmi. Z toho všetkého si 
„ľahol a usnul“. Verím a je to 
zrejmé, že to nebolo z nudy 
alebo z ničnerobenia. Je vyčer-
paný svojimi snahami a úsilím. 
A Boh to vidí! Ide mu v ústrety. 
Cez anjela dostane dar: „Vezmi 
a jedz!“ Tu sa znova začína či 
obnovuje jeho modlitba, vzťah 
k Bohu. Jedlo mu dodáva sily, 
ale neuľahčuje život. Predsa len 
musí ísť po púšti 40 dní. Dar je 
darom, ale on nemá inú mož-
nosť, ako pokračovať v únavnej 
ceste po púšti a ešte aj sám. Keď 
už prišiel na miesto, do jaskyne, 
znova je na ňom zodpovednosť, 
či skôr sloboda triediť a rozpo-
znávať, čo je čo. Uvedomme si, 
že nie je ľahké rozpoznať vánok, 
keď je dookola zemetrasenie 
a buráca silný vietor. Koľko vnú-
torného úsilia musel vynaložiť! 
A Boh mu to neuľahčil. Až keď 
s citom a jemnosťou uchopil 
moment samotného vánku, 
„tichého a lahodného šumu“, 
prehovoril k nemu Boží hlas.

Ako sa modliť? Čo sa 
modliť?
Tieto otázky si kladieme vo 
svojom modlitbovom živote veľ-
mi často. A kdesi hlboko v nás 
je akési pokušenie pohanského 
človeka nájsť zázračnú formul-
ku, slovo, vetu, modlitbu, ktorá 
by nás doslova vysekala z našich 
bied. Podvedome hľadáme akú-
si čarovnú paličku či prsteň.

Tu si treba uvedomiť, 
že modlitba nie je cieľom, ale 
prostriedkom, ktorý privádza 
k Bohu. Preto neexistuje doko-
nalá modlitba, ktorá by sama 
osebe mala silu čosi získať. 
Existujú len osvedčené modlit-
by, ktoré počas stároči používali 
mnohí veriaci.

Prepodobný Makarij na jed-
nom mieste o spôsobe modlitby 
hovorí: „Netreba veľa rečí. Stačí 
len vystrieť ruku a povedať: 
,Pane, zmiluj sa tak, ako vieš, 
a tak, ako chceš’, a keď zápas 
silnie: ,Pane, pomôž!’ On veľmi 
dobre vie, čo potrebujeme, a po-
žehnáva nás svojou milosťou...“

Svätý Ján Lestvičník o modlit-
be hovorí: „Pri modlitbe neho-
vor vznešené slová, lebo nášho 
Otca presvedčia jednoduché, 
opakujúce sa slovné spojenia 
malého dieťaťa, a nie mnoho-
vravnosť...“ Ako vzor takejto 
modlitby predkladá mýtnika 
z evanjelia. Povzniesol k Bohu 
pár slov, ale v pokore a s vierou.

Svätý Ján Kassián prirovnáva 
človeka k mlynu, ktorý bol 
skonštruovaný, aby mlel zrno, 
a nie aby mlel naprázdno. 
Ak mlyn melie naprázdno, je 
v nebezpečenstve, že sa mlyn-
ské kamene začnú zodierať 
a navzájom ničiť. Preto je aj pre 
človeka dôležité, aby nemlel 
naprázdno, ale aby mlynským 
kameňom svojej mysle, pamäti, 
predstáv, fantázií, túžob z času 
na čas podhadzoval zrná Božie-
ho slova. Aby takým spôsobom 
mali naše vnútorné žarnovy čo 
mlieť.

Na záver prinášam slová 
modlitby prepodobného Izáka 
Sýrskeho: „Bože, ty, ktorý si pri-
niesol lásku svojmu svetu vtedy, 
keď ťa ešte nepoznal, a čiastoč-
ne si sa dal poznať spravodlivým 
vo všetkých pokoleniach cez 
tieň svojho zjavenia, vzkries aj 
to, čo je mŕtve v mojej mysli, 
aby ťa aj ona mohla poznať, aby 
som sa usiloval k tebe prísť a ne-
uspokojil sa až do toho času, 
keď smrť urobí koniec môjmu 
putovaniu na ceste do prístavu 
ticha.“ n

Jonáš Jozef Maxim
Ilustračná snímka: sxc.hu
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Ježišova veľkňazská 
modlitba

Drahí bratia a sestry,
v dnešnej katechéze zameriame našu 
pozornosť na modlitbu, ktorou sa Ježiš 
obracia na Otca v hodine, v ktorej má byť 
vyzdvihnutý a oslávený (porov. Jn 17, 1 – 
26). Tak ako to potvrdzuje aj Katechizmus 
Katolíckej cirkvi: „Kresťanská tradícia ju 
právom nazýva Ježišovou veľkňazskou 
modlitbou. Je to modlitba nášho Veľkňaza. 

Je neoddeliteľná od jeho obety, od jeho 
prechodu (paschy) k Otcovi, v ktorom je 
úplne zasvätený Otcovi“ (č. 2747). Toľko 
katechizmus.

Nevyčerpateľné bohatstvo tejto Ježišo-
vej modlitby pochopíme predovšetkým 

vtedy, keď sa na ňu pozrieme v súvislosti so 
židovským sviatkom zmierenia Jom kipur. 
V ten deň najvyšší veľkňaz vykonáva obrad 
zmierenia najprv za seba, potom za kňaz-
skú triedu a nakoniec za celé spoločenstvo 
ľudu. Cieľom toho všetkého je znova 
obnoviť v izraelskom národe vedomie 
– po priestupkoch, ktorých sa dopustil 
v uplynulom roku, – že je zmierený s Bo-

hom a je stále ľudom vyvoleným, „ľudom 
svätým“ uprostred ostatných národov. Ježi-
šova modlitba predstavená v 17. kapitole Já-
novho evanjelia má štruktúru spomenuté-
ho sviatku. Ježiš sa tej noci obracia na Otca 
vo chvíli, keď obetuje seba samého. On, 

kňaz i obeta, modlí sa za seba, za apoštolov 
a za všetkých, čo v neho uveria, za Cirkev 
všetkých čias (porov. Jn 17, 20).

Ježišova modlitba za seba je prosbou 
o jeho oslávenie, o jeho „vyzdvihnutie“ 
v jeho „hodine“. V skutočnosti je žiados-
ťou a deklaráciou úplnej pripravenosti 
vstúpiť slobodne a veľkodušne do plánu 
Boha Otca, ktorý sa naplní, keď Ježiš bude 
vydaný na smrť a vzkriesený. Táto „hodi-
na“ sa začína Judášovou zradou (porov. 
Jn 13, 31) a vrcholí Ježišovým vystúpením 
k Otcovi (Jn 20, 17). Ježiš sám komentuje 
Judášov odchod z večeradla slovami: „Teraz 
je Syn človeka oslávený a v ňom je oslá-
vený Boh“ (Jn 13, 31). Nie náhodou začína 
svoju veľkňazskú modlitbu slovami: „Otče, 
nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn 
oslávil teba“ (Jn 17, 1). Oslávenie, ktoré si 
Ježiš žiada pre seba ako pre najvyššieho 
Veľkňaza, je vstup do stále plnšej posluš-
nosti voči Otcovi. Do poslušnosti, ktorá ho 
vedie k stále plnšej synovskej oddanosti: 
„A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, 
ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet“ (Jn 
17, 5). Táto pripravenosť a táto žiadosť sú 
prvým úkonom nového kňazstva, ktoré je 
úplným darovaním sa Ježiša na kríži. A prá-
ve na kríži je vrcholným činom lásky, ktorá 
je oslávená, pretože láska je pravou slávou, 
Božou slávou.

Druhým momentom tejto modlitby je Je-
žišov príhovor za učeníkov, ktorí boli s ním. 
Oni sú tí, o ktorých Ježiš môže povedať 
Otcovi: „Zjavil som tvoje meno ľuďom, kto-
rých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich 
mne, a oni zachovali tvoje slovo“ (Jn 17, 6). 
„Zjaviť Božie meno ľuďom“ je realizáciou 
novej prítomnosti Otca uprostred ľudu, ce-
lého ľudstva; toto zjavenie nie je iba nejaké 
slovo, ale je ním Ježiš sám, Boh s nami, také 
je jeho meno. Jeho prítomnosť medzi nami 
sa uskutočnila tak, že sa stal jedným z nás. 
Toto zjavenie mena sa realizuje vo vtelení 
Slova. V Ježišovi Boh vstupuje do ľudského 
tela, približuje sa jedinečným a novým 
spôsobom. Táto prítomnosť vrcholí v obete, 
ktorú Ježiš uskutočňuje vo svojej Pasche 
smrti a zmŕtvychvstania.

V centre tejto modlitby príhovoru a zmie-
renia v prospech apoštolov stojí prosba 
o posvätenie. Ježiš hovorí Otcovi: „Nie sú 
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zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť 
ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si 
ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal 
do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, 
aby boli aj oni posvätení v pravde“ (Jn 17, 
16 – 19). Čo znamená „posvätiť” v tomto 
prípade? Predovšetkým treba zdôrazniť, 
že „posvätený” alebo „svätý” je jedine Boh. 
Posvätiť v tejto súvislosti znamená odo-
vzdať nejakú skutočnosť – či už osobu, 
alebo vec – do Božieho vlastníctva. Tento 
čin pozostáva z dvoch navzájom sa dopĺ-
ňajúcich prvkov: na jednej strane vyňať 
zo spoločných vecí, segregovať, oddeliť 
od bežného životného spôsobu človeka, aby 
bol celkom darovaný Bohu; na druhej stra-
ne toto oddelenie, tento presun do Božej 
sféry nesie v sebe najhlbší význam poslania. 
Človek práve preto, že sa daroval Bohu, 
jestvuje pre druhých a venuje sa druhým. 
Je posvätený ten, kto je ako Ježiš oddelený 
od sveta a patrí Bohu vzhľadom na úlohu, 
ktorú dostal. A práve preto je naplno k dis-
pozícii všetkým. Pre apoštolov to znamená 
pokračovať v Ježišovom poslaní. Darovať sa 
Bohu, aby tak mohli byť poslaní ku všet-
kým. Vo veľkonočný večer, keď sa zjaví 
učeníkom, sa im vzkriesený Ježiš prihovorí 
takto: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj 
ja posielam vás“ (Jn 20, 21).

Tretia časť veľkňazskej modlitby upria-
muje náš pohľad až ku koncu čias. Ježiš sa 
v nej obracia k Otcovi, aby sa prihováral 
za všetkých privedených k viere prostred-
níctvom poslania, ktoré začnú apoštoli 
a ktoré bude neprestajne pokračovať 
v dejinách: „No neprosím len za nich, ale aj 
za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa“ 
(Jn 17, 20). Ježiš sa modlí za Cirkev všetkých 
čias. Modlí sa i za nás. Katechizmus Kato-
líckej cirkvi k tomu dodáva: „Ježiš zavŕšil 
celé Otcovo dielo a jeho modlitba, tak ako 
jeho obeta, siaha až do skončenia vekov. 
Modlitba Ježišovej hodiny napĺňa posledné 
časy a vedie ich k zavŕšeniu.“ (č. 2749)

Ústrednou prosbou Ježišovej veľkňaz-
skej modlitby venovanej jeho učeníkom 
všetkých čias je tá, ktorá sa dotýka jednoty 
tých, čo v neho uveria. Táto jednota nie je 
akýmsi všedným produktom. Vychádza 
predovšetkým z Božej jednoty a prichádza 
k nám od Otca prostredníctvom Syna v Du-
chu Svätom. Ježiš žiada dar, ktorý vychádza 
z neba a ktorý skutočne a silno účinkuje 
na zemi.

Modlí sa, „aby všetci boli jedno ako ty, 
Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli 
v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 
17, 21). Jednota kresťanov je na jednej strane 
tajomnou skutočnosťou, ktorá prebýva 
v srdciach veriacich. Zároveň však má za-
žiariť v celom svojom jase v dejinách. Má sa 

zjaviť, aby svet uveril svojmu veľmi prak-
tickému a konkrétnemu cieľu. Má sa zjaviť, 
aby všetci boli skutočne jedno. Jednota 
budúcich učeníkov, súc jednotou s Ježišom, 
ktorého Otec poslal na svet, je zároveň pô-
vodným zdrojom všetkej účinnosti kresťan-
skej misie vo svete.

Môžeme povedať, že v Ježišovej veľkňaz-
skej modlitbe sa završuje ustanovenie 
Cirkvi. Práve tu, v priebehu poslednej 
večere Ježiš tvorí Cirkev. Pretože čo iné je 
Cirkev, ak nie spoločenstvo apoštolov, ktoré 
prostredníctvom viery v Ježiša Krista ako 
poslaného od Otca dostáva jednotu a má 
účasť na Ježišovom spasiteľskom poslaní 
pre svet, aby bol privedený k poznaniu 
Boha? Tu skutočne nachádzame pravú 
definíciu Cirkvi. Cirkev sa rodí z Ježišovej 
modlitby. Táto modlitba nie je iba neja-
kým slovom: je činom, v ktorom sa on sám 
„posväcuje“, teda „obetuje sa“ pre život sveta 
(Ježiš z Nazareta, II, 117n).

Ježiš sa modlí, aby jeho učeníci boli 
jedno. V sile tejto prijatej a chránenej 
jednoty môže Cirkev putovať po svete bez 
toho, aby bola „zo sveta“ (porov. Jn 17, 16) 
a žiť zverené poslanie, aby svet uveril v Syna 
a v Otca, ktorý ho poslal. Cirkev sa tak stane 
miestom pokračovania Ježišovho poslania: 
vyviesť svet z odcudzenia sa človeka Bohu 
a sebe samému, z hriechu, aby sa stal opäť 
svetom Božím.

Drahí bratia a sestry,
dotkli sme sa niektorých prvkov veľkého 

bohatstva Ježišovej veľkňazskej modlitby, 
ktorú vás pozývam čítať a meditovať, aby 
nás viedla v dialógu s Pánom. Nech nás 
naučí modliť sa, aby sme sa aj my mohli 
modliť. Prosme i my Boha, aby nám po-
mohol naplno vstúpiť do plánu, ktorý má 
s každým z nás. Prosme ho, aby nás učinil 
posvätenými pre neho. Aby sme mu patrili 
stále viac, aby sme mohli milovať vždy viac 
iných, blízkych i vzdialených. Prosme ho, 
aby sa naša modlitba otvorila svetovým roz-
merom a nesústreďovala sa iba na prosbu 
o pomoc v našich problémoch, ale aby sme 
v nej pred Pánom pamätali na nášho blíž-
neho, uvedomiac si tak nádheru príhovoru 
za iných. Prosme ho o dar viditeľnej jednoty 
všetkých v Krista veriacich, o ktorú sme 
naliehavo žiadali v tomto Týždni modlitieb 
za jednotu kresťanov, modlime sa, aby sme 
boli pripravení odpovedať každému, kto 
nás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je v nás 
(porov.1 Pt 3, 15). Ďakujem. n

TK KBS
preložila sr. Agnes Jenčíková CJ

ilustračná snímka:  
iconreader.wordpress.com

Kuriozita:  
Je kresťan
Slovensko je kresťanské. Ak sa teda o niekom 
na Slovensku povie, že je kresťan, nemalo by 
to byť nič zvláštne. No tento prívlastok sa ako-
si nehodí k slávnym a úspešným Slovákom. Tí 
sú filantropi, milovníci umenia, zvierat, špor-
tu... Hocičo, len nie kresťania. Teda, niežeby 
neboli, ale neprezentujú sa tak. Často hovoria 
o viere ako o niečom súkromnom, intímnom, 
ba až tajomnom, do čoho im iní ľudia nemajú 
ani vstupovať, ani vidieť. Väčšinou je dôvo-
dom tohto ich postoja fakt, že ich kresťan-
stvo je povrchné, plytké, ba niekedy natoľko 
podopĺňané rôznymi inými náboženstvami 
a zvykmi, že už to nie je kresťanstvo.

A tak povedať o niekom verejne slávnom, 
že je kresťan, je v dnešnej dobe nielen odváž-
ne, ale priam apoštolské. A povedať, že tento 
kresťan sa modlí ruženec a že je to mladý 
muž, je niečo, na čo sme na Slovensku už dáv-
no odvykli. Práve preto je toto svedectvo silné 
a potrebné, aby prebudilo v nás nielen hrdosť, 
že sme Božie deti, ale aj chuť ísť a všade o tom 
hovoriť.

Osoba, o ktorej tu píšem, je najnovším fe-
noménom športu nielen u nás, no aj v zahra-
ničí. Peter Sagan. Jeho mama, ktorá sa s ním 
stretne na olympiáde, mu tam nesie ružence. 
A je to práve ona, ktorá vydala svedectvo 
o svojom synovi, že aj on sa modlí ruženec. 
Svedectvo, ktoré by možno mohli vydať mno-
hé mamy, no hanbia sa. Ona ho vydala.

A tak fenomén slovenskej cyklistiky, nositeľ 
zeleného dresu skoro počas celej tohtoročnej 
Tour de France, tichý a jednoduchý mladý 
muž, ktorý sa naučil naozaj tvrdo pracovať 
a tak dosahovať výnimočné úspechy, sa stáva 
po tomto jej odhalení nielen lámačom diev-
čenských sŕdc a pýchou športu na Slovensku, 
ale aj svedectvom, že kresťanstvo na Sloven-
sku je živé.

Ba čo viac! Sila tohto príbehu spočíva aj 
v tom, že pri modlitbe sa táto rodina nemod-
lila za víťazstvo svojho syna. Neobchodovala 
s Bohom. Prosila od Pána iba ochranu nad 
mladým mužom, ktorý sa rozhodol využiť 
všetky talenty, ktorými ho Pán obdaril.

Nám neostáva nič iné, iba sa pridať k mod-
litbe tejto matky za naozaj výnimočného mla-
dého športovca, človeka a kresťana. A nabrať 
odvahu byť Ježišovými svedkami vždy a všade. 
A − ako je to v cyklistike dôležité, ak padneme, 
pomýlime sa, zblúdime, − rýchlo sa spamätať, 
nabrať správny smer a oprieť sa do pedálov. 
Odmena stojí za to.

Juraj Gradoš
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Viera  
je rozhodnutie
Každý človek má jedinečnú vlastnosť, 
ktorá ho povyšuje nad všetko ostatné 
tvorstvo a robí ho podobným Bohu. 
Tou vlastnosťou je osobná sloboda 
rozhodovať sa v rôznych záležitostiach. 
Dar slobody robí človeka veľkým. 
Na druhej strane však môže aj nesmierne 
ťažiť, lebo so slobodou rozhodovania 
je spojená osobná zodpovednosť. A tej 
nikto z nás neujde. Sloboda, či slobodná 
vôľa, sa prejavuje aj v oblasti prijatia 
náboženskej viery. Ak sa hľadajúci 
človek otvára na hlásanie o Bohu 
a dáva svoje vnútorné áno počutej 
pravde, uskutočňuje sa v ňom tajomný 
proces klíčenia osobnej viery. Pri viere 
ide o súčinnosť dvoch subjektov: 
Boha, ktorý sa dáva poznať (akoby cez 
záclonu), a človeka, ktorý spolupracuje 
s ponúkanou milosťou a rozhoduje sa 
pre vedomý akt viery. Príkladov prijatia 
viery máme v dejinách evanjelizácie 
mnoho. Počnúc prvou kresťankou 
v Európe Lýdiou, ktorej Pán na Pavlovo 
kázanie otvoril srdce (porov. Sk 16, 14), 
až po dnes obrátených veriacich.

Prvý dotyk Boha s človekom nie je 
ešte zrelou vierou, iba jej začiatkom. 
Ďalší, konkrétny priestor viery dostáva 
človek v osobnom prijatí Ježiša Krista 
za svojho Spasiteľa a v nadobudnutí 
živého vzťahu s ním. Svätý apoštol Ján 
pripomína, že pre vieru je dôležitejšie 
Božie svedectvo ako ľudské. A Boh svedčí 
o Ježišovi, že je Božím Synom (porov. 
1 Jn 5, 9 – 10). Preto ako kresťania 
nachádzame svoj vzťah k Bohu skrze 
Ježiša Krista. Svätý Otec Benedikt XVI. 
hovorí, že základom kresťanskej viery je 
„stretnutie s udalosťou, s osobou, ktorá 
ponúka životu celkom nový horizont, 
a tým aj zásadné smerovanie.“ Bez vzťahu 
s Bohom niet pevnej viery, nie je možný 
jej neustály rozvoj.

Na križovatke dejín v 9. storočí sa naši 
predkovia rozhodli prijať zvesť o pravom 
Bohu do svojho srdca.

„Keďže náš ľud pohanstvo odvrhol 
a drží sa kresťanského zákona, a nemáme 
učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku 
vysvetlil pravú kresťanskú vieru, aby aj 
iné krajiny, vidiac to, nás napodobnili...“ 
(Život Konštantína, 14)

Michal Hospodár

Ako ste prijali rozhodnutie vladyku Jána 
Babjaka, prešovského arcibiskupa a met-
ropolitu, o tom, že máte pôsobiť na hore 
Zvir v Litmanovej?
Vladyka mi tento svoj plán oznámil už tro-
cha skôr. Tak ako sa to zvykne robiť. Nebolo 
to z večera do rána, a tak bolo dosť času 
na rozmýšľanie. Nemal som zo začiatku 
problém prijať toto jeho rozhodnutie. Skôr 
bolo pre mňa problémom to, keď mi pár 
dní na to povedal, že mám bývať priamo 
v lese. To som nedokázal prijať a priznám 
sa, že som s tým trocha aj bojoval a zdráhal 
som sa. Ale ako sa hovorí „vyššia berie“ J, 
a tak som sa teda sťahoval. Najprv na krátky 
čas dole do dediny a neskôr priamo na Zvir. 

Takže vaše najväčšie obavy súviseli s bý-
vaním na samote?
Áno, najviac som sa bál bývania priamo 
na hore Zvir. Nedokázal som si to predsta-
viť. Ako človek som dopredu chcel veľa vecí 
vedieť, mnohé mi neboli jasné a ozývalo 
sa vo mne to ľudské a slabé. Určite nebolo 
jednoduché presvedčiť ma. Nakoniec, keď 
sa to trocha poskladalo do pekného obrazu 
a dostal som prísľub, že tu nebudem sám, 
že tu budú bývať aj bohoslovci v pastorač-
nom ročníku, to už bolo ľahšie.

Aké duchovné poslanie plníte na tomto 
mieste? V čom je pastorácia na hore Zvir 

iná ako bežná pastorácia vo farnosti?
Ako duchovný správca hory Zvir v podstate 
robím to, čo kňazi vo farnostiach. Najviac 
sa tu však treba venovať ľuďom vo sviatosti 
zmierenia. Zvyknem hovoriť, že tu je každý 
deň prvý piatok J, pretože sa tu spovedá 
veľmi veľa ľudí. Potom je to slávenie svätej 
liturgie. Ľudia prichádzajú aj na duchovné 
rozhovory, modlitbu, po radu a podobne. 
Pastorácia je tu špecifická a odlišuje sa 
od farnosti tým, že tu nemám „svojich“ ve-
riacich. Sú to ľudia, ktorí sem prichádzajú, 
vybavia, čo potrebujú, a doma majú svojich 
kňazov. Asi takáto skúsenosť s pastoráciou 
vo farnosti mi aj najviac chýba.

Čo vás najviac v tejto pastorácii povzbu-
dzuje?
Spoznávam stále nových ľudí. Prichádzajú 
ľudia z blízkeho okolia, ale aj zďaleka a ho-
voria, že sú tu po prvýkrát. Je tu teda čosi, 
čo tu tých ľudí ťahá. A najkrajšie na tom je, 
keď ich vidím prichádzať znova a znova. 
To je znak toho, že tu mali dobrý zážitok 
zo stretnutia s Bohom, a to už človeka len 
tak nepustí. To je aj pre mňa povzbudivé. 
Ďalej je to aj samotný rozvoj pútnickeho 
centra. Keď som sem prichádzal ešte ako 
bohoslovec, potom aj ako kňaz, bolo to iné. 
Za tých pár rokov je tu viditeľný rast – prí-
stup na horu a starostlivosť o pútnikov.

Myslím si, že nielen stretnutia s ľuďmi, 
ale aj samota je vaším sprievodcom. 
Ako ju  prijímate a v čom vidíte výhody 
takýchto miest pre človeka?
Nie som tu sám. Bývam s bohoslovcami, 
teda uplynulé dva roky tu boli dvaja boho-
slovci, teraz od júla je tu len jeden. Na Zvire 
sme dvaja kňazi, ďalší kňaz je vo farnosti, je 
tu celá partia ľudí, ktorí sa starajú o všetko, 
čo je nutné na fungovanie pútnického cen-
tra. Samota je to, o čo musím veľakrát bo-
jovať. Aby som vôbec bol sám aspoň krátky 
čas. Niekedy sú to len dni počas dovolenky, 
keď sa snažím niekde „zašiť“ a byť skutočne 
sám. Tu na Zvire sa to veľmi nedá. Ľudia 
prichádzajú ako na benzínku – nonstop J. 
Iste k výhodám patrí aj nádherná príroda 
v celom okolí a to, že človek má možnosť žiť 
uprostred a sledovať prírodu počas celého 
roka z bezprostrednej blízkosti.
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Samota 
naplnená ľuďmi

Čím vás život na samote duchovne obo-
hacuje?
Nenechával by som to len v duchovnej 
rovine, lebo na prvom mieste si človek 
uvedomuje, že je pár kilometrov od ľudí, 
od prvého domu v dedine, od obchodu, 
od lekára a od rôznych úradov. To sú také 
každodenné starosti. Niekedy zistím, 
že čosi chýba, ale už je neskoro. Človeka to 
učí žiť bez mnohých vecí a byť slobodný. 
Odvykol som si hneď skočiť kamsi za roh, 
do obchodného centra. Tu sa to nedá. Sku-
točne to v tej duchovnej oblasti oslobodzuje 
človeka od mnohých vecí tohto sveta. Keď 
sa aj podarí, že mám čas samoty, tak sú to 
vzácne chvíle stíšenia a spoločenstva s Pá-
nom. Sú tu nádherné rána, pokojné večery, 
to je veľké bohatstvo tohto miesta. Vytvára 
to dostatok času a priestoru na osobnú 
modlitbu a človek v pokoji načúva Božiemu 
hlasu.

Ktoré z miest v okolí je vaše najobľúbe-
nejšie?
Nemám zvlášť vybrané či preferované 
miesto. Dá sa odtiaľ peši prejsť do Poľska, 
cez krásne lúky, po hranici, je tu Červený 
Kláštor, Dunajec a veľa iných miest.

Stretávate sa s množstvom ľudí rôzneho 
veku a postavenia a aj z rôznych národov. 
Za čím prichádzajú na toto miesto a aké 
sú ich najčastejšie pohnútky?
Prichádza sem naozaj veľké množstvo ľudí. 
Podľa štatistiky, ktorú si vedieme, okolo 
400 tisíc ročne. Ale ľudia sem prichádzajú 
aj v noci, mimo liturgie, len na vodu, len 
ako turisti. Najviac ľudí sem prichádza kvô-
li problémom, ktoré majú vo svojom živote. 
Mnohí svedčia, že tu nájdu pokoj a jasné 

svetlo do ďalších dní. Tu na tomto mieste 
Boh učí človeka pokore a poslušnosti a dáva 
mu skrze Božiu Matku možnosť vidieť svoj 
život z iného pohľadu. Toto je pre mnohých 
najčastejšia skúsenosť. Je veľmi povzbudivé 
vidieť ľudí, ktorí majú vysoké postavenie 
v spoločnosti, v úprimnej modlitbe a v stíše-
ní.

Udalosti na tomto mieste sú stále 
v štádiu skúmania. Napriek tomu sem 
prichádza množstvo pútnikov a zažívajú 
výnimočné chvíle. Povedali ste si v niek-
torej situácii, že je to zázrak?
Chce to odvahu hovoriť o zázrakoch, ale 
priznávam sa, že som si to už veľakrát 
povedal. Dávam si pozor na to, aby mi 
takéto chvíle nezovšedneli, lebo to by bolo 
zlé. Je to pre nás, ktorí tu žijeme a staráme 
sa o toto miesto, určité riziko. Iste, človek je 
nastavený tak, že chce videť zázrak presne 
v ním očakávanej chvíli a v konkrétnej 
situá cii a cez naplánovaných ľudí. No 
do toho prichádza Boh a ukazuje ešte čosi 
oveľa vzácnejšie. Keď ľudia vyznávajú hrie-
chy po dlhých rokoch, keď znova hľadajú 
Boha, keď sa uzdravujú vzťahy a majetky 
už nie sú na prvom mieste, keď človek vo 
viere nesie kríž a ponúka modlitbu, som 
presvedčený, že to je čas, keď Boh robí zá-
zraky. Ľudí, ktorí svedčia práve o takýchto 
situáciach zo života, je tu veľa, a keď o tom 
rozprávajú, sú to výnimočné chvíle. Člove-
ku prejde mráz po chrbte a musí priznať, 
že to sa nestalo len tak, že to je ozaj čas 
Boha, čas zázraku. Milosti, ktoré sa tu dajú 
získať, sú nenahraditeľné.

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová
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Otec Marcel Pisio pôso-
bí ako duchovný správca 
pútnického miesta na hore 
Zvir. Napriek tomu, že jeho 
zrubová fara stojí na sa-
mote, ďaleko od dediny, 
nemôže sa sťažovať na ne-
dostatok pastoračných 
povinností. Denne sa stre-
táva s tými, ktorí putujú 
z rôznych častí Slovenska 
aj spoza hraníc na miesto, 
kde cítia Božiu blízkosť 
a starostlivú ruku Božej 
Matky. 

ŠAŠOVÁ 11. – 12. august 2012
Archieparchiálna odpustová slávnosť

Zosnutia Presvätej Bohorodičky

SOBOTA
17.00 Svätenie vody, 
 Moleben k Presvätej Bohorodičke
18.00 – 20.00 Sviatosť zmierenia
18.00 Veľká večiereň (cirkevnoslovanská)
19.00 Svätá liturgia (slovenská)
20.30 Modlitba ruženca
22.00 Adorácia a požehnanie 
 s Najsvätejšou Eucharistiou

NEDEĽA
07.30 Utiereň (cirkevnoslovanská)
08.30 Svätá liturgia (slovenská)
08.00 – 10.30 Sviatosť zmierenia
09.45 Akatist k Presvätej Bohorodičke
10.30 Slávnostná svätá liturgia 
 s myrovaním

Srdečne vás pozývame!
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Pozor  
na starosti
„Podľa údajov Svetovej zdravotníckej or-
ganizácie sa vo svete falšuje až 10 % liekov. 
Najrizikovejší je nákup liekov na internete, 
trhoviskách alebo na ulici. Viac ako polovica 
liekov kúpených na internete od subjektov 
skrývajúcich fyzickú totožnosť sú falzifikáty.“ 
Takáto informácia sa objavila v médiách a je 
dobre o tom vedieť. Zvlášť ak je človek už 
úplne odkázaný na lieky. A okolo seba ľahko 
stretneme ľudí, ktorí denne musia požiť 
niekedy až desiatky liekov. 

Prednedávnom ma seklo v krížoch a vôbec 
som nemohol chodiť. Je to veľmi nepríjemný 
pocit, keď zrazu nemôžete stáť na vlastných 
nohách a nespravíte ani maličký krôčik. 
A keďže táto situácia sa mi v priebehu troch 
rokov zopakovala trikrát, doľahlo to na mňa 
aj po psychickej stránke. Rozposlal som aj 
nejaké sms-ky s prosbou o modlitbu a dal 
som vedieť aj otcovi Tónovi, ktorý často 
vedie modlitby za uzdravenie.  A ten mi 
po istej dobe zavolal, ako sa mám, a povedal 
jednu zaujímavú vec, ktorú som ešte nikdy 
nepočul: „Dávaj si pozor na starosti, aby 
si nebol príliš ustarostený. Ak sa v tvojom 
srdci nahromadí veľa starostí, potom sa to 
prejaví na tvojich kostiach. Lebo niekde sa to 
napätie musí uvoľniť.“ 

Keď som to počúval, mysľou mi letmo 
preleteli ostatné tri mesiace, ktoré boli plné 
starostí a napätia.

Lieky sú dôležité. Nevieme si bez nich 
predstaviť život, či ide o bežné prechlad-
nutie, alebo o diagnózy ohrozujúce život. 
Niektoré lieky sa dajú sfalšovať a falšovatelia 
na tom zarobia. No niektoré sa sfalšovať ne-
dajú a medzi ne patria Božie lieky. Tieto nie 
sú biele a okrúhle, ale ukryté v Božom slove 
a dielach svätcov. A ak ich človek hľadá, urči-
te ich nájde. Veď to zaručuje Boží Syn, ktorý 
povedal: „Kto hľadá, ten nájde“.

Kvapkala mi infúzia na neurologickej am-
bulancii a vedľa mňa ležal jeden podnikateľ. 
A onedlho prišla žena v stredných rokoch, 
tiež podnikateľka so slovami: „Seklo ma. 
A práve vtedy, keď je najviac roboty! O me-
siac žením syna a ako naschvál sa mi muselo 
prihodiť práve toto!“

Niečo na tom bude. Starosti sú nebezpeč-
né. Preto nás pred nimi Ježiš varuje slovami: 
„Nebuďte ustarostení o svoj život... Hľadajte 
teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravod-
livosť, a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 
6, 25 – 33).

Marek Badida
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• Keď venujeme pozornosť priateľovi, 
ktorý nám ukazuje fotky svojich detí už 
po tisíci raz. n

Za tvoj čas ti platím
Recepčná elegantnej ordinácie pustila ďalej 
malú pacientku.

„Doktor, je tu jedna veľmi zvláštna 
pacientka.“

Lekár sa pozrel udivenými očami na diev-
čatko a vzápätí si všimol sprisahanecký 
úsmev recepčnej.

„Čo tu robíš? Nemám čas sa ti venovať. 
Pracujem,“ povedal lekár dievčatku a cítil sa 
trocha trápne.

„Oci, zaplatila som za tvoj čas. Nasporila 
som si z toho, čo mi dávaš do školy, lebo 
doma stále hovoríš, že si príliš unavený.“

Veľavýznamný lekár pozrel na svoju ma-
ličkú. Zahanbený ju objal a nechal ju vojsť. 
Tú, ktorá si musela zaplatiť konzultáciu, 
aby jej otec mal na ňu čas.

Táto známa anekdota by nás mala pri-
viesť k zamysleniu nad tými, ktorých máme 
povinnosť počúvať.

Čo je to počúvať?
Schopnosť vnímať a rozumieť ostatných 
(Slovník cností, Héctor Rogel Hernández. 
SCM, 2003)

Treba si všimnúť rozdiel medzi počúva-
ním a počúvaním: počúvať môže znamenať 
len používanie toho zázračného zmyslu, 
ktorý nám pomáha zorientovať sa vo svete, 
čo nás obklopuje. Počúvať však znamená aj 
venovať pozornosť, vnímať. Môžeme počú-
vať, ale nepočuť. Počúvať v sebe zahrňuje 
záväzok voči tomu, kto hovorí.

Nikto nepočúva
Prostriedky mestskej hromadnej dopravy 
vo veľkých mestách sú neustálym parado-
xom. Cestujeme úzko spojení s množstvom 
ľudí, a napriek tomu sme dokonale sami. 
Nerozprávame sa, ignorujeme jeden druhé-
ho a ak dôjde k nejakému druhu komuniká-
cie, tá sa obmedzí na obligátnu zdvorilost-
nú frázu alebo vyčítavý pohľad.

Nekomunikovanie sa stupňuje, keď si 
na uši nasadíme slúchadlá, aby sme počú-
vali hudbu. Tým hovoríme to, čo známa 
detská rozprávka: „Nepočujem, nepočujem, 
ja som z dreva!“ Nepočujem a nechcem ťa 
počúvať! Nechaj ma na pokoji v mojom 
vlastnom svete! Ale láska všetko premôže 
a vidíme mladý párik, ktorý sa delí o to, čo 
počúva, a požičiava si jedno zo slúchadiel.

Nevieme a nechceme počúvať. A pritom 
v našom okolí sú ľudia, ktorí potrebujú byť 
vypočutí.

Všetci potrebujeme byť vypočutí
Nech Boh žehná taxikárov. Koľko dobra 
robia len tým, že počúvajú naše sťažnosti! 
Vo veľkom meste je taxikár anonymný. 
Kedy ho znova uvidíme? Keďže diskrétnosť 
je zaručená, zverujeme sa mu s ťarchami, 
ktoré nesieme vo svojom vnútri. Niektorí sa 
snažia utešiť alebo poradiť, a v skutočnosti 
nie je dôležité, ako to robia. Dôležité je, 
že nás dokážu vypočuť so súcitom.

Niekto prichádza do spovednice skôr 
preto, aby bol vypočutý, než aby získal 
odpustenie hriechov. Deti definujú kamará-
ta ako toho, komu môžu vyrozprávať svoje 
problémy.

Dospievajúci neradi ostávajú doma, kde 
ich každý napomína a nikto nepočúva, 
radšej idú von, aby si našli chápajúcich ka-
marátov, ktorí im dajú to, čo im rodičia dať 
nevedia. Zlé na tom je to, že títo kamaráti 
im zvyknú dávať zlé rady.

Naučiť sa počúvať
Je naliehavo nutné naučiť sa počúvať. V pr-
vom rade to musíme urobiť my, pre ktorých 
je to povinnosť, teda rodičia, učitelia, kňazi, 
poradcovia a lekári.

Rodičia sa naučia počúvať hnaní priro-
dzenou láskou k svojim deťom. Počúvanie 
je osobné a dôverné, nesmie sa však z neho 
stať spoluvina.

Ako vzbudiť v deťoch potrebnú dôveru, 
aby sa otvorili? Tak, že sa prestaneme sprá-
vať ako policajti! Do rodičovského počúva-
nia sa nezmestí ani hnev, ani výsmech, ale 
tolerancia a porozumenie áno. Taktiež tam 
niet miesta pre represálie alebo zneužitie 
počutého v budúcnosti.

Rodičia majú hľadať príležitosť, aby sa 
mohli porozprávať v určitom súkromí a vo 
vhodnom prostredí. Vyjsť si niekam s dieťa-
ťom znamená vyzvať ho k dôvere.

Čo robiť, aby sme vedeli počúvať
• K tomu, kto sa s nami rozpráva, sa sprá-

vať slušne a citlivo.
• Dať mu čas. Neukázať netrpezlivosť. 

V tej chvíli je to to najdôležitejšie, čo 
robíme.

• Počúvať bez predsudkov. Nesnažiť sa 
hneď zaškatuľkovať všetko, čo nám 
povedia.

• Hľadať riešenia spolu. Nemyslieť si, 
že poznáme všetky odpovede.

• Snažiť sa spoznať osobnú situáciu toho, 
kto k nám hovorí.

• Prestať robiť iné činnosti a dívať sa 
na toho, kto k nám hovorí. Počúva sa aj 
očami. n

P. Sergio G. Román 
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)
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Cti otca svojho a matku 
svoju
Staroba je Božím požehnaním, 
ale aké je ťažké byť starým! Telo sa 
opotrebúva deň za dňom a choroby 
sťažujú prirodzené plynutie času, 
takže sa človek stáva prakticky inva-
lidom vo všetkom závislým od ostat-
ných.

Úbohí, ktorí nemali deti a ktorí svoje 
deti nedokázali vychovať k láske! Ich 
smutným údelom bude odovzdať sa 
verejnej dobročinnosti, ktorá slúži za pe-
niaze a z povinnosti.

Blažení, ktorí si dokázali získať lásku 
svojich detí! Budú žiť obklopení láskavos-
ťou a zomrú medzi nimi.

Veľmi ma dojímajú chorí starčekovia 
a vždy som sa za nich modlil, ale odkedy 
som zažil na vlastnej koži starobu milo-
vaného človeka, vždy dodávam zvláštnu 
modlitbu aj za tých, ktorí sa o nich starajú. 
Taktiež teraz chápem lepšie veľkosť synov-
skej lásky a zvlášť schopnosť dcér milovať 
svojich rodičov.

Videl som, ako sú schopné nechať 
všetko, nedbať ani o seba, aby sa mohli dať 
chorému otcovi alebo matke, čerpajúc silu 
zo svojej slabosti a udržujúc sa pevné na-
priek veľkej ťarche a napriek dlhému času. 
Nech sú požehnané!

Toto je obetavosť.

Čo je to obetavosť?
„Dobrovoľná obeta vlastných citov alebo zá-
ujmov v službe Bohu a blížnemu.“ (Salvat)

Synonymom obetavosti je sebazaprenie. 
To znamená poprieť seba samého.

Obetavosť má jeden vysvetľujúci motív 
a obvykle ním je nejaké dobro, ktoré si že-
láme dosiahnuť a kvôli ktorému obetujeme 
svoje osobné záujmy.

Toto dobro môže byť čisto ľudského 
charakteru, ako získať akademický titul, 
víťazstvo v športe, umelecký alebo estetic-
ký úspech. Obdivujeme obetavosť, keď je 
motivovaná láskou k blížnemu, napríklad 
dobro rodiny, služba núdznym alebo láska 
k vlasti, ktorej príkladom sú naši hrdinovia.

Keď je motívom sebazaprenia Boh, vtedy 
dostáva zvláštny zmysel obety. To znamená 
urobiť niečo svätým. To, čoho sa vzdávame 
z lásky, obetujeme Bohu.

Vysvetlením je láska
Stali sme sa veľmi sebeckými. Keďže 
dávame prílišnú hodnotu vlastníctvu, už 
nerozumieme darovaniu a keď niekto dáva, 
myslíme si, že ide proti svojim právam. Ego-
izmus nerozumie, ba až kritizuje obetavosť 
staršieho brata, ktorý podporuje napredo-
vanie svojich osirelých súrodencov. Nech 

na nich zabudne a nech sa najprv postará 
o seba! Ale on, chvála Bohu, nemôže za-
budnúť na lásku. Z lásky je manželka verná 
a čaká na manžela, ktorý odišiel za prácou 
do USA. Z lásky sa rodičia starajú o autis-
tické dieťa. Z lásky sa mladé dievča roz-
hodne mať dieťa, ktorého príchod jej zničí 
život, pretože snúbenec nedodržal sľub. 
Z lásky muž prestane piť a zúčastňuje sa 
na stretnutiach anonymných alkoholikov. 
Z lásky sa vnuk rozhodne bývať so svojimi 
starými rodičmi, aby neboli sami.

Toho, kto miluje, nik nenúti vzdať sa 
svojich práv. Robí to pre dobro svojich milo-
vaných vo všetkej slobode.

A ak svet nechápe tento druh obetavosti, 
ešte menej rozumie a prijíma rozhodnutie 
mladého dievčaťa stať sa mníškou alebo 
mladého chlapca stať sa kňazom.

Ježiš od nás žiada obetu
Ježiš je vzorom obetavosti. Hoci bol božskej 
prirodzenosti, hovorí sv. Pavol, nepridŕžal 
sa svojej rovnosti s Bohom, ale stal sa člo-
vekom, takým, ako ktokoľvek z nás, okrem 
hriechu. Keď Ježiš trpel slabosťou človeka, 

vari ľutoval, že sa vzdal svojej božskej 
moci? Nie, pretože to urobil z lásky k nám.

A on, ktorý tak veľmi miluje, žiada nás, 
svojich učeníkov, aby sme, ak nimi naozaj 
chceme byť, zapreli samých seba a vzali svoj 
kríž. (porov. Mt 16, 24)

Byť jedno s Ježišom, nasledovať ho spo-
číva v zapretí svojej vôle a snahe plniť vôľu 
Boha Otca tak, ako to robí sám Ježiš.

Obetavosť je…
• Keď sa starší brat bez toho, aby mu to 

niekto prikázal, vzdá svojho obľúbeného 
zákusku, aby zmieril medzi sebou svojich 
mladších súrodencov.

• Keď sa manželka vzdá svojej potreby 
sťažovať sa, pretože vidí, že jej manžel 
prichádza z práce veľmi unavený.

• Keď manžel neprinesie domov nemravný 
film, aby nezarmútil svoju ženu, ktorá ho 
miluje.

• Keď syn neprotestuje proti prejavom ma-
terskej lásky na verejnosti a pred svojimi 
kamarátmi.

• Keď si remeselník vymyslí dôvod, 
aby zinkasoval menej od zákazníka, 
o ktorom vie, že má veľké ekonomické 
problémy.

Obetavosť 

a schopnosť 

počúvať
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Slovo o gospelovej hudbe
Neorganizujú koncerty pre peniaze. Nestojí za nimi obrovská reklamná kampaň. Ich piesne 

neznejú v komerčných rádiách. Nemajú ani drahé videoklipy. Dôvod, prečo toto všetko robia, 
je len jeden. Robia to pre Boha.

Gospelová hudba
Áno, reč je o kresťanských 
kapelách. Navonok sa od „svet-
ských“ skupín nijako výrazne 
nelíšia. Tvoria ju hudobníci, 
textári, speváci, ktorí nahráva-
jú albumy a majú koncerty ako 
každá iná skupina. No to, čím 
sa odlišujú, je ich viera v Boha, 
ktorú vkladajú do celej svojej 
práce. Pre verejnosť však stále 
budú len menšinovou skupi-
nou umelcov. Dôvod však nie 
je vždy v tom, že by ich hudba 
alebo texty boli menej kvalitné. 
Predsudky a túžba po veľkom 
zisku však hrajú obrovskú rolu 
v očiach kompetentných, ktorí 
takúto hudbu ihneď podce-
ňujú a zavrhujú. To je často 
príčina, prečo sa gospel dostáva 
k menšiemu okruhu ľudí, než 
by v skutočnosti mohol.

Nielen koncerty, ale aj 
šírenie dobra a pokoja 
ľuďom

Na rozdiel od komerčných 
prinášajú gospelové kapely 
okrem dobrej muziky aj kva-
litné myšlienky s hodnotným 
posolstvom. Okrem hudby 
tieto skupiny šíria myšlienky 
o Bohu, láske, priateľstve, 
ktoré dokážu zaujať veriacich 
aj neveriacich. Na kresťan-
skej hudbe je zaujímavé aj to, 
že na mnohých gospelových 
koncertoch a festivaloch sa 
stretne aj niekoľko stovák 
mladých ľudí, ktorí sa dokážu 
zabaviť i bez alkoholu. Takisto 
lídri gospelových kapiel sú 
často ženatí muži, ktorí na-
miesto toho, aby po koncerte 
utekali na nejakú reklamnú 
after party, čo najskôr utekajú 
za svojimi rodinami. Tieto 
všetky pozitívne správy však 
neplnia titulky bulvárnych 
článkov. Namiesto toho sa 
teda dozvedáme, aký „slávny“ 
spevák sa kde, kedy a s kým 
rozišiel, aká „svetoznáma“ ka-

pela kde a s kým dovolenkuje 
a podobne.

Vplyv hudby na nás
To, akú hudbu si vyberieme, je 
len na nás. Musíme však vždy 
pamätať na to, že čokoľvek, čo 
počúvame, má na nás veľký 
vplyv. Každý text piesne sa nám 
ukladá do pamäti a myšlienky 
z nej v nás často doznievajú 
aj celý deň. Takisto mnohé 
komerčne zamerané videokli-
py pozostávajú zo symbolov, 
ktoré ovplyvňujú naše celkové 
vnímanie a často aj správanie. 
Škodlivému vplyvu hudby sú 
najviac vystavené deti a do-
spievajúci. Napríklad taká 
propagácia alkoholu, luxusu 
či neviazaného života bez 
záväzkov môže v nich vyvolať 
túžbu po takýchto veciach, 
čo sa postupom času môže 
odzrkadliť aj na zmene ich 
zmýšľania a celkového kresťan-
ského presvedčenia. Ak si však 

vyberieme gospelovú hudbu, 
takáto muzika nás upokojí, pri-
vedie nás myšlienkami bližšie 
k Bohu a dokonca prostred-
níctvom takéhoto spôsobu sa 
môžeme aj modliť. A čokoľvek, 
čo nás privádza bližšie k Bohu, 
je dobré.

Každý strom možno 
poznať po ovocí
Hudba je pre mnohých z nás 
spestrením života. Či už 
doma počúvame rádio, MP3-
-ku, alebo sedíme v pizzérii 
s priateľmi, hudobné pozadie 
nás sprevádza takmer všade. 
Na nás je už len správne si 
vyberať a naučiť sa rozlišovať 
dobré a zlé. Pritom nám môžu 
pomôcť slová z Lukášovho 
evanjelia: „Každý strom možno 
poznať po ovocí“ (Lk 6,44). 
A to platí aj v hudbe. J n

Alžbeta Vargová
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Miesto pre dvoch ďalších

S Paulom sme sa zosobášili pred 20 
rokmi v rímskokatolíckom chráme. 
Bola som vychovaná ako rímskoka-

tolíčka a Paul nebol nikdy pokrstený, ale 
súhlasil s tým, že sa dá po svadbe pokrstiť. 
Katechumenát začal vo farnosti, kde sme 
sa brali, a približne po polroku pocítil, 
že by chcel vedieť o teológii viac, než 
dostával od katechétov. Na jednej omši 
v stredu večer nás predstavili Michaelovi 
Mandelasovi (dnes diakon), ktorý nám na-
vrhol, aby sme začali navštevovať týždenné 
modlitebné stretnutia. Pán, ktorý ich 
viedol, chodil na liturgie do gréckokatolíc-
keho Chrámu sv. Jána Zlatoústeho v Seattle 
(Washington) a povedal nám o východ-
nom obrade a božskej liturgii. Pozval nás, 
aby sme tam s ním išli. V momente, keď 
môj manžel Paul vstúpil do dverí chrámu, 
pozrel sa na mňa a povedal: „Sme doma.“

Odvtedy sme už 17 rokov farníkmi 
Farnosti sv. Jána Zlatoústeho. Naši dvaja 
najstarší synovia prijali myropomazanie 
a Presvätú Eucharistiu zanedlho potom, 
čo sme vstúpili do farnosti (pokrstení totiž 
boli v predošlej farnosti). Paul bol pokrs-
tený mitroforným protojerejom otcom 
Josephom Stanicharom počas nasledujúcej 
Paschy. Za ostatných 17 rokov som dospe-
la v láske k východnej cirkvi. Neviem si 
predstaviť, že by som svoje deti vychová-
vala niekde inde. Počas tých rokov sme vo 
farnosti slúžili na mnohých pozíciách.

Minulého roka sa stalo čosi nečakané. 
Zistili sme, že som tehotná a čakám naše 
desiate dieťa. Počas bežného ultrazvu-
ku sme prišli na to, že čakáme dvojičky. 

Po úvodnom šoku sme boli nadšení. Ale 
tehotenstvo bolo komplikované. Sedem 
týždňov pred termínom mi odtiekla 
plodová voda a skončila som v nemocnici 
na lôžku. A nie je vôbec jednoduché byť 
v nemocnici, keď je doma tak veľa detí. 
Navyše s predpokladom, že novorode-
niatka budú dlhú dobu v nemocnici aj 
po narodení. Koncom novembra sme dali 
život predčasne narodeným dvojičkám, 
chlapcovi a dievčaťu. Po mnohých týž-

dňoch v nemocnici boli v nedeľu 4. marca 
naše rozkošné bábätká Cecilie a Vincenzo 
konečne pokrstení, pomazaní myrom 
a prijali Eucharistiu. Sme Bohu nesmierne 
vďační za mnohé požehnania, ktoré nám 
udelil. n

Colleen Giampapa  
(Light of the West, Vol XX, No. 2)

preklad: Daniel Černý 
pokračovanie v budúcom čísle

Svätý mučeník  
a archidiakon Euplos
Žil v čase panovania cisára Diokleciána 
na Sicílii. Keď sa  v roku 304 začalo kruté 
prenasledovanie kresťanov, uväznili aj 
diakona Eupla. V deň vypočúvania ho 
predviedli do súdnej siene. Vstúpil tam 
so Svätým písmom, hoci vedel, že nesmie 
u seba držať spisy, ktoré sú cisárskym 
dekrétom zakázané. Sudca sa ho opýtal: 
„Kde si dostal tieto knihy? Priniesol si si 
ich zo svojho vlastného domu?“ Euplos 
odpovedal, že nemá vlastný dom, ale že ho 
s knihou chytili. Vtedy mu sudca prikázal 
niečo z tej knihy prečítať. Euplos otvoril 
Sväté písmo a čítal: „Blahoslavení, ktorých 
prenasledujú pre spravodlivosť, lebo ich 
je nebeské kráľovstvo.“ A na inom mieste: 
„Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž 
a nasleduje ma.“ Sudca sa ho spýtal, čo to 

má znamenať, a Euplos mu odpovedal: „To 
je zákon môjho Pána, ktorý ma zaväzuje.“ 
„Kto ti ho dal?“ „Ježiš Kristus, Syn živého 
Boha.“ Po týchto Euplových vyznaniach 
zaznel rozkaz na mučenie. Prikázali mu 
odhodiť Sväté písmo, on však povedal: „Ako 
som už povedal, som kresťan a Sväté písmo 
čítam, nemôžem ho teda odhodiť, lebo tým 
by som zneuctil živého Boha.“ Mučenie 
znásobili a sudca mu po chvíli znova po-
vedal: „Zahoď tú svoju hlúposť, pokloň sa 
našim bohom a budeš uvoľnený, prepuste-
ný na slobodu.“ Euplos znova vyznal: „Som 
kresťan, klaniam sa Ježišovi Kristovi a túžim 
aj trpieť pre Krista.“ 

Po márnych prehováraniach bol ešte 
v ten deň popravený mečom.

Jozef Gača

Bárkafest 2012 

Zľava do prava: Paul, Colleen, Santino (2), 
Vittorio (17), na rukách je Cecilia, otec Jose-
ph, Isabella (4), Francesco (7), Gabriella (15), 
v ktorej náruči je Vincenzo, Giuseppe (10), 
Dominic (13), Dimitrios (9) a Salvatore (18)
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Držala ho za ubolenú 
a opuchnutú ruku. 
Prisunula si jednodu-

chú stoličku k posteli. Sedela 
chrbtom k dverám a tvárou 
k oknu, cez ktoré bol úžasný vý-
hľad na časť mesta a zrúcaniny 
hradu. Ten určite zažil aj Máriu 
Teréziu. V nemocničnom bufete 
s vysokohorskou prirážkou 
kúpila krém a nakrémovala mu 
obe dlane. Chcela, aby sa cítil 
lepšie. Pokožku na rukách mal 
napnutú na prasknutie a ona 
netušila, ako mu môže uľaviť 
od bolesti, ktorú cítil na celom 
tele. Bolesť bolela aj ju. Bolo 
ťažké vidieť svojho dedka, 
traktoristu, dedka s novými 
trampkami, dedka, ktorý kúpil 
tatranský sneh, aj keď stál 
až päť korún, dedka, ktorý ne-
váhal sadnúť do auta, keď deti 
chceli ísť do Vrbova na kúpalis-
ko, v takom zúboženom stave.

„Kde je tá sila? Kam sa pode-
la?“ premýšľala Jana. Rozplývala 
sa v slniečkach úsmevov veno-
vaných svojim blízkym.

V nemocničnej izbe panovalo 
ticho. Prerušovalo ho iba ťažké 
dýchanie zmiešané s chrapo-
tom. Občas mu položila ruku 
na hruď, akoby mu hladila 
unavené srdce a choré pľúca. 
Cítila bezmocnosť. Ako veľmi 
chcela, aby dýchal, aby sa na ňu 
usmial. Keby to bolo možné, 
asi by dýchala za neho, dala by 
mu svoje pľúca. Ťažko sa pozerá 
na utrpenie blízkeho.

„Kde je jeho anjel strážny? 
Dúfam, že nie na dovolenke.“ 

Pocítila jemný závan od okna 
a bola si istá, že sedí pri ňom 
celý čas.

„Podáš mi vodu?“ ozval sa 
slabým hlasom. 

Zobrala pohár s čajom a cez 
slamku mu dávala piť. Dnes sa 
ponáhľala do práce, ale sľúbila 
si, že po práci ešte príde.

„Mám ešte desať minút, 
a potom musím letieť,“ rozmýš-
ľala v duchu. Vybrala hrebeň 
zo skrinky a prečesala dedkovi 
vlasy.

„Zuzka príde asi o dve hodin-
ky, tak vás učešem.“

„Dobre, dobre. No vidíš, a jej 
koňa som ešte stále nevidel.“

„Veď prídete domov, tak vám 
ho ukáže,“ vravela Jana povzbu-
dzujúcim hlasom.

Keď išla cez park, uvedomila 
si, že po čase prosí Boha o nie-
čo... O záchranu...

„No, Bože, ale nech je tvoja 
vôľa,“ s ťažkosťami si pomys-
lela.

Po práci sa na skok zastavila 
v nemocnici znova. Stretla tam 
aj sestru Zuzku. Potichučky 
vyšli z izby, lebo dedko spal.

„Bol pri ňom aj Jaro,“ šepla 
Zuzka. Vôbec jej nebolo do reči.

„Máš čas?“ opýtala sa Jana.
„Pozývam ťa na kávu dole 

do bufetu.“ 
Zuzka sa letmo usmiala 

a privolila.
„No čo, veď deti dnes 

vyzdvihne zo škôlky Peter 
a polhodina ma nezabije.“ 

V bufete nebol nik, iba ony 
dve. Zdalo sa, akoby sa okolo 
nich vytvorila neviditeľná 
bublina a izolovala ich v ich 
myšlienkach. Iba sedeli a držali 
sa za ruky. Ani jednej z nich sa 
nechcelo ísť domov.

„Ako sa má babka?“ spýtala 
sa Jana.

„Neuveríš, ale boli tu v nede-
ľu na návštev a dedko sa rozču-
ľoval, že mu nabalila zlé košele. 
Chápeš to? Babka mu neopo-
novala, iba ho hladila po nohe. 
Chcela byť s ním a nechcela sa 
naťahovať. Usmiala sa a pove-
dala, že prinesie druhé. Chcem 
sa dožiť takého zrelého a vy-
pestovaného vzťahu,“ povedala 
Zuzka. Znova mlčali.

„Zuzi, ja tu prídem asi aj 
zajtra ráno. Ty nemôžeš?“

„Budem môcť asi od deviatej 
do dvanástej.“

„Výborne, tak sa tu stretne-
me,“ povedala Jana.

„Jaro tu bol včera do desiatej 
večer, no dnes má skúšku. Mu-
sím sa zaňho modliť, nech to 
zvládne,“ povedala Zuzka a Jana 
si uvedomila, že aj ona sa chce 
modliť. 

Stretli sa v nemocničnej 
izbe, kde sa vystriedalo mnoho 
pacientov, osudov, myšlienok 
a kde toľkokrát panovalo nevy-
povedané ticho. Jaro kúpil veci 
na holenie a otca pomaly holil.

„Spravil som skúšku,“ pove-
dal.

„Ďakujem,“ ozval sa slabo 
otec.

„Nesmieš dávať toľko mydla, 
lebo ma neoholíš dobre,“ hovo-
ril Jarovi a on mu zasa trpezlivo 
vysvetlil, že tak to ide oveľa 
lepšie.

„Dobre, dobre, ako chceš.“ 
Vyumýval ho a nakrémoval. 

Otec sa cítil lepšie. Ako každý 
človek, ktorý vie, že deti oňho 
stoja.

„Tvojej Laurike som nechal 
v peňaženke peniaze na zmesku 
pre kuriatka. Nezabudni jej 
ich dať!“ povedal s ťažkosťami 
a Jaro ho upokojil, že určite 
nezabudne.

„Dnes tu bol kňaz. Dostal 
pomazanie chorých,“ ozvala sa 
Zuzka.

„To je fajn,“ hlesol Jaro.
„Teraz je ľahučký ako pierko,“ 

zamýšľal sa nahlas.
Na druhý deň zvonil Jane 

mobil do práce.
„Dedko nám odišiel,“ plakala 

mamka do telefónu. Janu stislo 
až hlboko v srdci. Prišiel jeho 
čas ísť k nebeskému Otcovi. n

Katarína Kopnická
ilustračná snímka:  sxc.hu
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Holuby
Na stanici malé chlapča s radosťou kŕmi holuby. Jeho mama 
sedí blízko a usmieva sa. Podáva mu rožok, z ktorého si uštipuje. 
Zrazu okolo decentným krokom prechádza upravená staršia pani. 
S odporom sa pozrie na holuby a kabelkou sa po nich zaženie. 
Chlapec sa rozplače a rozbehne k mame. Pani si neodpustí: 
„Nehnevajte sa, ale nehanbíte sa ho v tom podporovať?“ Malý sa 
však nedá: „Teta, a vy sa nehanbíte odháňať ich, keď sú hladné? 
Vás asi nikto neodohnal, keď ste boli  hladná! Ani ja by som vás 
neodohnal, i keď ste taká!“ Obe ženy sčervenejú, a po tete už 
ostane len vôňa voňavky.

Mária Dudová-Bašistová

... jákože 
možáchu, jákože 
vmiščáchu
Sviatok Premenenia Pána je v byzantsko-
-slovanskej tradícii mimoriadne obľúbe-
ný, lebo nás posúva za hranice viditeľné-
ho a zmyslového. Dáva okúsiť to, čo nás 
ešte len čaká.

O Bohu vieme iba toľko, koľko nám on sám zjavil. Je 
to vždy on, čo sa nám dáva poznať. No zjavuje sa 
nám len v takej miere, v akej sme schopní uchopiť 

neuchopiteľné a pochopiť nepochopiteľné. Túto skutočnosť 
nám približujú tak liturgické texty, ako aj ikonografia sviatku 
Premenenia.

V tropári sviatku čítame, že Pán ukázal učeníkom svoju 
slávu iba jákože možáchu, t.j. nakoľko to bolo v ich silách. Pán 
je predsa všetko stravujúci oheň. Ako možno priložiť seno 
k ohňu tak, aby nezhorelo? Na táborskej hore sa Pán zjavil 
v úžasnom svetle. On sám je totiž pravé svetlo, čo osvecuje 
každého človeka prichádzajúceho na tento svet. Ale ako sa 
možno pozrieť do takého svetla, a pritom neoslepnúť? Peter 
na ikone padá na zem a rukami si zacláňa tvár pred svetlom, 
ktoré ho oslepuje, Ján a Jakub sa úplne odvracajú od svetla, 
lebo nemôžu zniesť jeho oslňujúcu žiaru. V tomto svetle 
táborskej hory ukázal Pán apoštolom aspoň na chvíľku slávu 
kráľovstva, do ktorého sme pozvaní všetci. Výraz jákože mo-
žáchu nám pripomína, že Pána sme schopní uzrieť len do tej 
miery, do akej sme aj my sami čistí. Pripomeňme si Ježišove 
slová: „Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“. A svätý Si-
meon Nový Teológ dodáva: „Boh je svetlo a svoj jas odovzdáva 
tomu, kto sa s ním zjednocuje podľa miery jeho očistenia“.

Kondák sviatku nám zasa vraví, že Pánovi učeníci videli 
na Tábore jeho slávu v miere jákože vmiščáchu, čiže nakoľko 
to mohli pojať nielen zmyslami, ale aj rozumom. Veď „kto 
pozná Pánovo zmýšľanie alebo kto bol jeho radcom?“ (Rim 11, 
34). Svätý Gregor Nisský v komentári k Blaženstvám píše: „Tí, 
čo dýchajú vzduch, vdychujú toľko, koľko každý z nich môže 
prijať. Jeden viac, druhý menej, ale ani ten, čo vdychuje veľa, 
neprijíma všetok vzduch.“ Tak je to aj s poznaním Pána. Nie 
sme schopní poznať jeho podstatu a prirodzenosť. Ale dáva 
nám poznať silu a slávu, ktorá sa prejavuje v jeho konaní. Ale 
aj to do takej miery, do akej sme schopní tieto veci pojať. On 
sám vraví ústami Izaiáša: „Komu ma pripodobníte a prirov-
náte, a primeriate, aby sme si boli rovní?“ (Iz 46, 5) a Kazateľ 
nás upozorňuje, ako hovoriť o Bohu: „Nehovor ústami bez 
uváženia! Ani myseľ nech sa ti neprenáhli predniesť slovo 
pred Bohom! Lebo Boh je vysoko na nebi a ty zasa na zemi“ 
(Kaz 5, 1). Napriek našej zmyslovej i rozumovej obmedzenosti 
je možné, aby sme aj my mali skúsenosť táborskej hory. Veď 
či nespievame v závere liturgie: „Videli sme pravé svetlo, pri-
jali sme nebeského Ducha“? A to nie je len výtvor byzantskej 
poézie, ale slová vyjadrujúce reálny zážitok. n

Marko Durlák

Nardový olej
Olej sa v Biblii spomína často. Je symbolom 
Božieho požehnania a radosti. Používal sa aj 
pri ošetrovaní rán a miernení bolestí.

Ako znak priateľstva a prijatia sa olej vylieval na hlavu 
hosťa, ktorý prichádzal na návštevu. Pri náboženských 
obradoch bol kráľ alebo Bohom vyvolená osoba pomaza-

ná olejom na znak vyvolenia, uznania a označenia pred ľuďmi. 
Dnes sa chcem pozastaviť nad jedným zvláštnym druhom oleja 

– nardovým olejom. Poznáme ho veľmi dobre z evanjelií, kde bol 
Ježiš týmto olejom pomazaný pred ukrižovaním.

„Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval 
Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. 
Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. 
Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala 
ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa 
naplnil vôňou oleja.“ (Jn 12, 1 – 3)

Nardový olej bol olej, ktorý sa lisoval z koreňov jednej výcho-
doindickej rastliny, ktorá rástla v Himalájach. Tento olej má veľmi 
príjemnú a vzácnu vôňu. Nardový olej sa používal ako vzácna 
a luxusná voňavka. Jedna libra tohto oleja (asi 300 g) stála 300 
denárov (jeden ročný plat).

Nádobka s olejom bola súčasťou výbavy bohatých neviest 
a tento olej dával manžel svojej manželke na výročie svadby alebo 
pri narodení prvorodeného syna. Židovské dievčatá si tento olej 
postupne kupovali po kvapkách a odkladali v nádobkách. Čím 
viac tohto oleja dievča vlastnilo, tým väčšiu hodnotu malo neskôr 
v očiach svojho manžela.

Mária, sestra Lazára, videla, kým Ježiš je a čo koná, preto naň 
vyliala tento luxusný nardový olej. Tento skutok ukazuje, že celú 
hodnotu svojej osoby dáva do rúk Ježiša Krista. Vyliala hodnotu 
celého svojho života na Ježiša. On sa stáva jej hodnotou a on je 
tým, kto jej dáva hodnotu.

Možno nie si obklopený luxusnými alebo značkovými vecami. 
A možno ťa to trápi, keď to vidíš na ostatných. Ale práve gesto, 
ktoré urobila Mária Ježišovi, ťa chce vyviesť z toho von. Pretože 
tvoja ani moja hodnota nie je v tom, čo robím, koľko zarobím 
alebo koľko toho mám, ale v tom, že patrím Ježišovi. V tom, 
že som mu odovzdal svoj život. To najvzácnejšie, čo mám. Neboj 
sa neustále robiť toto gesto – dávať Ježišovi svoje vzácne veci (čas, 
peniaze, hodnotu...), aby si mohol zakúšať, že on je tým, ktorý 
z teba robí svoju slávu v tomto svete.

„Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyču-
je.“ (Ž 3, 4)

„V Bohu je moja spása a moja česť.“ (Ž 62, 8) n
Damián Saraka

Pripravené 
srdce
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Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám 
zaľúbenie. (Mk 1, 11)

Je to nádherné svedectvo Otca o svojom 
Synovi. Pozemskí otcovia málokedy vydá-
vajú o svojich synoch takéto svedectvo. My 
pozemskí synovia a dcéry sa často svojou 
povahou podobáme dvom bratom, ktorým 
otec hovorí, aby šli pracovať do jeho vinice. 
Ich odpovede boli rozdielne a taktiež aj 
skutky boli rozdielne. Výsledok bol ten, 
že jeden splnil vôľu svojho otca, a ten druhy 
nie (porov. Mt 21, 28 – 32). Slová nebeského 
Otca, ktoré povedal o svojom Synovi, sú pre 
nás výzvou, aby sme sa aj my snažili byť 
milovanými synmi a dcérami nášho Otca.

Liturgia: Všetko ako 7. augusta.

UTOROk 14. august
Predprazdenstvo Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky. Prorok Micheáš.

Čítania: 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180; Mk 1, 16 
– 22, zač. 3

Poďte za mnou... (Mk 1, 17)

Povolanie prvých apoštolov svedčí o jed-
noduchosti a hĺbke Ježišovho oslovenia, 
lebo povolaní hneď zanechali siete a išli 
za Ježišom. Povolanie, ako to vyjadril 
blahoslavený Ján Pavol II., je tajomstvo, 
ale aj dar. Tajomstvo, ktoré sa odohráva 
medzi Bohom a dušou povolaného, ktoré je 
často slovami neopísateľné, a Božím darom 
pre toho, kto je povolaný, ale aj pre tých, 
ku ktorým je kňaz, rehoľná sestra, rehoľník 
poslaný. Modlime sa za nové povolania, 
ale aj za tých, ktorých si Pán povolal, aby 
vytrvali vo svojom povolaní.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák 
predprazdenstva, prokimen, Aleluja a pri-
časten dňa. (HS: 410; PZ: 393; HP: 424)

STREdA 15. august
Zosnutie Presvätej Bohorodičky

Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 – 
42; 11, 27 – 28, zač. 54

Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej 
neodníme. (Lk 10, 42)

Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky je 
radostným sviatkom. V ňom oslavujeme 
tajomstvo viery, to, že Boh si vo svojej dob-
rote vzal Pannu Máriu s telom aj s dušou 
do neba. Dnes si máme uvedomiť viac ako 
inokedy, že máme ešte druhú mamu v nebi. 
Ona nás miluje viac ako naše pozemské 
mamy. Je sprostredkovateľkou všetkých 
milostí. Keď poprosí svojho Syna o milosť 

pre nás, určite jej Syn nič neodoprie. Mária 
je našou nebeskou Matkou.

Liturgia: Menlivé časti sviatku. Prikáza-
ný sviatok. Myrovanie. (HS: 410; PZ: 393; 
HP: 426)

ŠTVRTOk 16. august
Prenesenie Rukou neutvoreného 
obrazu

Čítania: 2 Kor 7, 1 – 10a, zač. 183; Mk 1, 29 
– 35, zač. 5 (rad.); 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; 
Lk 9, 51 – 56; 10, 22 – 24, zač. 48b (Obrazu)

Keď sa zvečerilo, po západe slnka priná-
šali k nemu všetkých chorých... (Mk 1, 32)

Po západe slnka prinášali k Ježišovi cho-
rých a posadnutých zlými duchmi. Je to veľ-
mi vážna správa z pera svätého Marka. To 
znamená, že chorí boli cez deň ukrytí pred 
spoločenstvom zdravých ľudí a nemohli sa 
zúčastňovať ani na spoločných modlitbách 
v synagógach. Bola to totálna izolácia 
týchto ľudí. Ježiš mal otvorenú náruč a vra-
cal ich do spoločenstva rodiny a spoločnos-
ti. Ale hlavne im ukázal dobrotu Boha.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z Obrazu a zo Zo-
snutia, Sláva, kondák z Obrazu, I teraz, 
zo Zosnutia. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten zo Zosnutia. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku 
Zosnutia. (HS: 412; PZ: 395; HP: 428)

PiATOk 17. august
Mučeník Myrón

Čítania: 2 Kor 7, 10 – 16, zač. 184; Mk 2, 
18 – 22, zač. 9

Nik neprišíva na starý odev záplatu 
z novej látky. (Mk 2, 21)

Evanjelium je radostná zvesť, ktorú Ježiš 
najprv predstavuje apoštolom a zástupom 
ľudí, ktorí ho počúvali. Na hore blahosla-
venstiev zástupy zažili pohladenie, lebo 
v blahoslavenstvách hovoril najmä o nich. 
O tých, ktorí boli smädní, lační, prenasledo-
vaní a ináč nepochopení. Ježiš dal Jánovým 
učeníkom odpoveď, že jeho náuka nie je len 
akousi záplatou, filozofickým smerom, ale 
evanjeliom, ktoré prináša spásu.

Liturgia: Všetko ako 15. augusta. Zdržanli-
vosť od mäsa.

SOBOTA 18. august
Mučeníci Flórus a Laurus

Čítania: 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b; Mt 20, 
29 – 34, zač. 82

Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami! 
(Mt 20, 30)

Sú to veľmi vzácne a vážne slová, ktorými 
slepci volali na Ježiša. Mysleli tým: Pane, 
vezmi nás do svojej priazne! V cirkevnej slo-
vančine to vyjadrujeme slovami: Hospodi, 
pomiluj! Obrazne povedané, tak ako matka 
berie do náručia svoje dieťa a drží ho s lás-
kou, takejto lásky sa dožadujú aj slepci. 
A Pán ich naozaj vypočul a ako znak svojej 
lásky im dotykom otvoril oči. Vnímajme 
zmysel slov, ktoré na svätej liturgii často 
opakujeme, a dovoľme Pánovi, aby nás vzal 
do náručia svojej lásky. Hospodi, pomiluj!

Liturgia: Všetko ako 15. augusta.

NEdEľA 19. august
12. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeník 
Andrej Stratopedarcha a spol.

Čítania: 1 Kor 15, 1 – 11, zač. 158; Mt 19, 16 – 
26, zač. 79

Čo mám robiť, aby som mal večný život? 
(Mt 19, 16)

Otázka bohatého mládenca nebola aktuál-
na len v Ježišových časoch, ale je to otázka 
aj dnešných čias. V Dostojevského románe 
Bratia Karamazovovci môžeme čítať: „Sta-
rý Karamazov predstúpil pred starca a pýta 
sa na kolenách: ,Čo mám robiť?’ Starec 
zodvihol oči a s úsmevom povedal: ,Sami 
dávno viete, čo treba robiť. Neoddávajte 
sa pitiu a nezdržanlivým rečiam, neoddá-
vajte sa zmyselnosti, a najmä zbožňovaniu 
peňazí. A zatvorte svoje krčmy. Ak nemôže-
te všetky, nuž aspoň dve, tri. A hlavná vec, 
najhlavnejšia vec – neklamte!’ ,Hlavná vec,’ 
opakuje starec, ,neklamte sami seba.’“ 
Kto klame sám seba a načúva vlastnej 
lži, dôjde k tomu, že nepozná pravdu ani 
v sebe, ani okolo seba. A následkom toho 
si nectí seba ani iných. A keď si nectí, 
prestáva milovať. A kto prestáva milovať, 
prestáva byť človekom. 
„Čo mám robiť, aby som mal večný život?“ 
Pán Ježiš pravdivo odpovedá na mládenco-
vu otázku a vysvetľuje mu, že nasledovať 
ho znamená dať všetko na druhé miesto, 
aby sa on mohol stať centrom života.

Liturgia: Hlas 3. Evanjelium na utierni 
prvé. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár z hlasu a zo sviatku, Sláva, 
kondák z hlasu, I teraz, zo sviatku. Proki-
men, Aleluja a pričasten z hlasu a zo sviat-
ku. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 
145, 410; PZ: 99, 393; HP: 100, 426)

Peter Vansač

PONdElOk 6. august
Premenenie Pána

Čítania: 2 Pt 1, 10 – 19, zač. 65; Mt 17, 1 – 9, 
zač. 70

Pane, dobre je nám tu. (Mt 17, 4)

Prečo bolo apoštolom dobre s Ježišom? 
Bola noc. Unavení apoštoli zaspali. Ich 
Majster sa modlil. Naraz sa apoštoli 
zobudili na silné svetlo. To svetlo vychá-
dzalo od Krista a v jeho jase im bolo dobre. 
Každému z nás je s Ježišom dobre, keď sa 
na neho pozeráme ako na svetlo života. Kto 
je však zaslepený hriechom, Ježišovo svetlo 
sa v ňom stáva tmou.

Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Myro-
vanie. (HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

UTOROk 7. august
Prepodobný mučeník Domécius

Čítania: 2 Kor 2, 14 – 3, 3, zač. 172; Mt 23, 
23 – 28, zač. 95

Slepý farizej vyčistí čašu najprv zvnútra, 
aby bola čistá aj zvonka! (Mt 23, 26)

Pán Ježiš kladie dôraz na čistotu duše. 
Lebo nie to poškvrňuje človeka, čo vchádza 
do úst, ale to, čo vychádza z úst, a ústa sú 
nástrojom duše (porov. Mt 15, 17). Pán Ježiš 
hovorí o duši ako o stredisku, odkiaľ dobrý 
človek vynáša samé dobré veci a zlý človek 
zlé veci. Farizeji boli hercami svojej doby 
a zlo v duši maskovali rôznou pretvárkou. 
Boh si najviac cení čistotu duše, a preto 
Pán Ježiš hovorí, že „blažení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8).

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá (alebo prvá a druhá zo sviatku, 
tretia každodenná s refrénom sviatku). 
Vchod Poďte pokloňme sa... Premenil si 
sa na hore... Tropár, Sláva, I teraz, kondák 
zo sviatku, prokimen, Aleluja a pričasten 
zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 
405; PZ: 387; HP: 418)

STREdA 8. august
Biskup Emilián Vyznávač

Čítania: 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Mt 23, 29 
– 39, zač. 96

Hľa, váš dom ostáva pustý. (Mt 23, 38)

Dom ostáva pustý, ak je prázdny a nik-
to v ňom nežije. Okolie takého domu je 
zarastené burinou. Na Slovensku je plno 
takýchto domov. Farizeji nechali dom svojej 
duše zarásť burinou hriechu, a preto boli 
necitliví k Bohu a k ľuďom. Duša ostáva 

pustá, ak v nej nie je Boží život, ak nie je 
v milosti posväcujúcej. Prostriedkom na to, 
aby duša nezarástla burinou hriechu, je 
úprimná svätá spoveď.

Liturgia: Všetko ako 7. augusta.

ŠTVRTOk 9. august
Apoštol Matej

Čítania: 2 Kor 4, 1 – 6, zač. 175; Mt 24, 13 – 
28, zač. 99 (rad.); Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 
2; Lk 9, 1 – 6, zač. 40 (sv.)

Kto vytrvá do konca bude spasený. (Mt 
24, 13)

Pán Ježiš hovorí o konci sveta, ale aj 
o rozpútaní akéhosi vnútorného boja. 
Vystúpia mnohí falošní proroci... Všetci vás 
budú nenávidieť pre moje meno... (porov. 
Mt 24, 9 – 11). Teda zavládne nenávisť pre 
vieru a oddanosť Bohu. Sme konfrontovaní 
s nenávisťou k viere aj mnohými falošnými 
prorokmi. V takejto situácii je potrebná 
každodenná vytrvalosť vo viere.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá (alebo prvá a druhá zo sviatku, 
tretia každodenná s refrénom sviatku). 
Vchod Poďte pokloňme sa... Premenil si sa 
na hore... Tropár zo sviatku a apoštolovi, 
Sláva, kondák apoštolovi, I teraz, kondák 
zo sviatku, prokimen, Aleluja a pričasten 
zo sviatku a apoštolovi. Namiesto Dôstojné 
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
sviatku. (HS: 408; PZ: 390; HP: 422)

PiATOk 10. august
Mučeník a archidiakon Vavrinec

Čítania: 2 Kor 4, 13 – 18, zač. 177; Mt 24, 27 
– 33. 42 – 51, zač. 100

Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň 
príde váš Pán. (Mt 24, 42)

Keď počujeme tieto slová, obyčajne máme 
na mysli koniec nášho života, teda smrť. 
Táto výzva nie určená len na koniec života. 
Bedliť znamená byť ostražitý v živote, bed-
liť znamená chrániť si svoje vnútro, strážiť 
si dvere svojej duše. Bedliť znamená myslieť 
na Pána svojho života. Ako je to so mnou? 
Myslím na Pána svojho života?

Liturgia: Všetko ako 7. augusta. Zdržanli-
vosť od mäsa.

SOBOTA 11. august
Mučeník Euplos

Čítania: 1 Kor 1, 3 – 9, zač. 123; Mt 19, 3 – 
12, zač. 78

Stvoriteľ ich od počiatku ako muža 
a ženu stvoril. (Mt 19, 4)

Pri pokúšaní farizejmi sa Pán Ježiš odvo-
láva na počiatok stvorenia muža a ženy. 
Pre prvého človeka Adama bola žena Eva 
to najkrajšie stvorenie, a preto to vyjad-
ril slovami: „Toto je teraz kosť z mojich 
kostí...“ (Gn 2, 23). Takto od počiatku z vôle 
Stvoriteľa muž a žena zdieľali svoj životný 
osud v osobnom spoločenstve – v manžel-
stve. Takýto plán Stvoriteľ určil pre všet-
kých manželov každej doby, aby v osobnom 
spoločenstve – sviatostnom manželstve 
– naplnili svoj život.

Liturgia: Všetko ako 7. augusta.

NEdEľA 12. august
11. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeníci 
Fótios a Anikét

Čítania: 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141; Mt 18, 
23 – 35, zač. 77

A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil 
ho a odpustil mu aj dlžobu. (Mt 18, 27)

Sv. Ambróz vysvetľuje riadok za riadkom 
stvorenie sveta, ako je opísané v Knihe 
Genezis. Keď prišiel k riadku, kde je napí-
sané: „Boh stvoril človeka, a potom si od-
počinul“ (porov. Gn 2, 2), píše takto: „Hore 
som čítal, že Boh stvoril nebesia a zem. 
A nie je tam reč o tom, že si odpočinul. 
Stvoril vtákov, zvieratá a ryby, a nijaké 
slovo o odpočinku. Ale keď stvoril človeka, 
odpočinul si. Už viem prečo. Boh našiel 
niekoho, komu môže odpúšťať. Zvieratám 
neodpúšťa, lebo nemôžu páchať hriech. 
Anjelom nemôže odpúšťať, pretože anjeli 
neľutujú a stoja celí za svojimi rozhod-
nutiami. Ale človek, slabý, krehký, ktorý 
mnohokrát robí to, čo by nechcel, ten 
vie oľutovať svoj hriech. Človekovi môže 
Boh odpúšťať, a preto len na človekovi sa 
môže Boh ukázať ako milosrdný a láskavý 
Otec. Preto si Boh odpočinul, keď stvoril 
človeka.“

Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni 
jedenáste. Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár z hlasu a zo sviatku, Sláva, 
kondák z hlasu, I teraz, zo sviatku, proki-
men, Aleluja a pričasten z hlasu a zo sviat-
ku, namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a 9. irmos z utierne sviatku (HS: 144, 405; 
PZ: 97, 387; HP: 98, 418)

PONdElOk 13. august
Prepodobný Maxim Vyznávač

Čítania: 2 Kor 5, 10 – 15, zač. 179; Mk 1, 
9 – 15, zač. 2
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Pri hrobe
Oplakávanie Krista
Zobrazenia tejto témy sú tak úzko 
späté so zobrazeniami ukladania do hro-
bu, že často nemožno oddeliť jedno 
od druhého. Táto spätosť je zvlášť pozoro-
vateľná v období 13. a 14. storočia tak 
v Byzancii, ako aj v Taliansku. Prvé náme-
ty oplakávania Krista, ako uvádza E. Sen-
dler, sa objavili v 11. storočí. Božia Matka 
zobrazená v sede podopiera Ježišovo telo, 
spočívajúce na jej kolenách. Pohnutá 
bolesťou pritíska svoju tvár k tvári svojho 
Syna, ktorý napriek známkam utrpenia 
vyžaruje majestátny pokoj. Nad Boho-
rodičkou je zobrazený sv. apoštol Ján, 
ktorý sa nakláňa k ruke Spasiteľa a úctivo 
ju bozkáva. Jozef z Arimatey a Nikodém 
v hlbokom úklone uctievajú na kole-
nách Ježišove nohy. Ďalší dôležitý detail, 
ktorý sa objavuje v miniatúre evanjeliára 
v Parme, je prítomnosť Kristovho kríža 
dominujúceho na pozadí scenérie.

Medzi najslávnejšie diela v súvislosti 
so spomínaným zobrazením patrí freska 
z roku 1164, ktorá sa nachádza v Chráme 
sv. Panteleimona v malom mestečku Ne-
rezi v Macedónsku. V tejto freske stvárnil 
umelec utrpenie a smrť prekypujúcou 
nehou. Spája sa tu výraz ľudskej vzneše-
nosti s teologickým významom námetu, 
kde Bohorodička, poznačená hlbokou 
bolesťou, pozdvihuje svoje oči k Synovi, 
ktorého poslednýkrát zviera vo svojom 
náručí. K tomuto zármutku sa pripája 
aj sv. Ján, ktorý uctieva Ježišovu ruku. 
Podobne aj Kristovi verní priatelia – Jozef 
z Arimatey a Nikodém sa skláňajú k jeho 
nohám, aby mu dali posledné zbohom 
pred pochovaním.

Týmto východným výjavom oplakáva-
nia Krista sa inšpirovali mnohí umelci 
Západu, o čom svedčia aj početné piety 
zo 14. až 16. stor.

Pochovanie
Podľa Matúšovho evanjelia (27, 57 – 60) 
Jozef z Arimatey požiadal Piláta o Kristo-
vo telo, aby ho mohol pochovať, pretože 
podľa židovských zákonov nesmeli zostať 
telá umučených na kríži. Spomína sa aj 
hrob, ktorý mal Jozef pripravený na svoje 
vlastné pochovanie, a  plátno, do ktorého 
zavinul telo. Po pochovaní zavalil hrob 
kameňom. Boli pri tom Mária Magdalé-
na, iná Mária a ďalšie ženy, ktoré nasle-
dovali Ježiša z Galiley. Podľa E. Sendlera 
prvé miniatúry tohto výjavu, ako napr. 
homílie Gregora Naziánskeho alebo 
ilustrácia v Chludovom žaltári, kde Jozef 
s Nikodémom nesú do hrobu vytesaného 
do skaly telo, ktoré je zavinuté do plachty 
ako múmia, pochádzajú z 9. storočia. 
V Treťjakovskej galérii v Moskve sa 
nachádza ikona, ktorá skutočne maj-
strovsky znázorňuje Kristovo pochova-
nie. Kristovo telo je zavinuté do plátna 
a leží na kameni hrobu. Vodorovná línia 
tu symbolizuje smrť a odpočinok. Telo 
dominuje celej kompozícii. Božia Matka, 
Ján a Jozef sa skláňajú a uctievajú telo 
mŕtveho Krista. Podobne ako pri ikone 
oplakávania aj tu Bohorodička pritíska 
svoju tvár k tvári svojho Syna, čo je po-
sledné gesto Matky. Za nimi stoja tri ženy 
a Nikodém. Mária Magdaléna, oblečená 
v červenom plášti, dáva svojimi pozdvih-
nutými rukami tomuto výjavu drama-
tický charakter. Tento jej tichý zármutok 
akoby symbolizoval výkrik utrpenia.

„S Jozefom a Nikodémom sa zhro-
mažďuje množstvo duchovných vojsk, 
aby teba, neobsiahnuteľného, pochovali 
do malého hrobu.“ (tropár nadhrobnej 
Jeruzalemskej utierne Veľkej soboty). n

Milan Gábor
snímka: enduring-spirituallove. 

blogspot.sk
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 KOINONIA SV. JáN KRSTITEľ
Koinonia – Deň spoločenstva
26.08.  Prešov, PKO (09.30 h)
Kurz Pavol
02. – 12.08. Prešov

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Vyhodnotenie súťažnej aktivity SSCM
Na základe rozhodnutia výboru Spolku 
sv. Cyrila a Metoda prebiehala do 5. júla 
2012 v Gréckokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku súťažná aktivita v získavaní čo najväč-
šieho počtu nových spolkových členov. 
Do aktivity sa zapojilo niekoľko desiatok 
farností. Dnes môžeme konštatovať, 
že celkovým víťazom danej aktivity sa 
stala farnosť Trhovište v Košickej eparchii 
s počtom 39 nových členov. V Prešovskej 
archieparchii bola víťazná farnosť Hažín 
nad Cirochou s počtom 33 a v Bratislav-
skej eparchii najviac nových členov zís-
kala farnosť Trenčín s počtom 23 členov. 
Všetkým zúčastneným farnostiam ďaku-
jeme a výhercom srdečne blahoželáme. 

V zmysle stanovených podmienok im 
bola vyplatená finančná odmena.

výbor spolku

 BLAHOžELáME
Pri príležitosti 15 rokov od vysvätenia 
za kňaza vyprosujeme nášmu synovi 
Igorovi Suchému, pôsobiacemu v Lip-
tovskom Mikuláši, pevné zdravie, veľa 
síl, plnosť Božích milostí, hojnosť darov 
Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bo-
horodičky.

rodičia a sestra Evka s rodinou z Košíc

29. júla oslávi životné jubileum 70 rokov 
duchovný otec Michal Michlík, žijúci 
na odpočinku vo Valkovciach. Pri tejto 
príležitosti by sme vám, drahý duchov-
ný otec, chceli zo srdca zablahoželať 
a do ďalších rokov života vám i vašej ro-
dine vyprosiť pevné zdravie, Božie požeh-
nanie a ochranu Presvätej Bohorodičky. 

Mnohaja i blahaja lita!
Mária a Vladimír Vadocovi z Regetovky

Bohom požehnaných 66. narodenín sa 9. 
augusta dožíva p. Mária Burdová z Rus-
kej Kajne. Pri tejto príležitosti chceme 
obetavej mamke a babke poďakovať 
za jej lásku a starostlivosť. Do ďalšieho 
života je vyprosujeme hojnosť Božích 
milostí a ochranu Presvätej Bohorodič-
ky, ku ktorej sa tak rada utieka. Mnohaja 
i blahaja lita, mamka naša!

7 detí, blízka i vzdialená rodina

14. augusta oslávi náš otec duchovný 
Peter Tremko 40. narodeniny. Ďakujeme 
nebeskému Otcovi za dar života, viery 
i povolania a vám sa, drahý otec Peter, 
chceme poďakovať za doterajšiu službu 
medzi nami. Ďakujeme za vašu lásku, 
starostlivosť a obetavosť, ktorú nám den-
nodenne preukazujete, za krásne Božie 
slovo, ktoré je pre nás veľkým prínosom 
a poučením.
K vášmu životnému jubileu vám zo srdca 
blahoželáme. V modlitbách za vás ďaku-
jeme a vyprosujeme vám pevné zdravie, 
silu Svätého Ducha a ochranu Presvätej 

Bohorodičky a ešte veľa rokov medzi 
vašimi najbližšími aj v kruhu celej farskej 
rodiny. Do ďalších rokov vašej ťažkej, ale 
krásnej práce vám zvolávame mnoho ro-
kov, šťastných rokov.

spoločenstvo veriacich z Ďurkovej

14. augusta sa dožíva 
otec Peter Tremko, 
farár vo Vislanke, 40 
rokov života.
Vďačnosť za tvoju 
lásku a obetavosť sa 
nedá vyjadriť slovami, preto veríme, že ti 
dobrotivý Boh všetko vynahradí. Nech 
Pán na teba vylieva dary Svätého Ducha, 
aby si mal otvorené srdce pre všetkých, 
ktorí za tebou prichádzajú. Milý úsmev 
na tvári, radosť v srdci a pokoj v duši ti 
u nášho nebeského Otca v modlitbách 
vyprosujú manželka Monika a deti. 

 JUBILEá KňAZOV
Peter Pavel Haľko OSBM, rehoľník Rádu 
sv. Bazila Veľkého v Krásnom Brode – 2. 
august – 20. výročie kňazstva; Vladimír 
Capcara, farár v Zubnom – 2. august – 20. 
výročie kňazstva; Daniel Šarišský, farár 
v Snine-Brehoch – 2. august – 20. výročie 
kňazstva; Gabriel Németh, tit. kanonik, 
asesor, duchovný na odpočinku v Koši-
ciach – 10. august – 65. výročie kňazstva; 
Jozef Duda, výpomocný duchovný v Lipa-
noch – 11. august – 70 rokov života; Mi-
roslav Čajka CSsR, duchovný rehoľného 
rádu v Stropkove – 18. august – 60 rokov 
života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 POĎAKOVANIE
Chceme sa poďakovať za uplynulé roky 
kňazskej služby duchovnému otcovi Mi-
lanovi Tomášovi, ktorý pôsobil vo far-
nosti Novosad 21 rokov, aj jeho manžel-
ke, ktorá mu bola oporou, a popriať im 
pevné zdravie a veľa Božieho požehnania 
v ďalšom pôsobisku.

veriaci farnosti Novosad

 spomÍName
Odišla od nás ako 
tichý sen, nepove-
dala ani zbohom, 
už neprídem... Už 
len sviečku na hrob 
z lásky môžeme jej 
dať a modlitbu tíško 
odriekať.
8. júna dotĺklo srdce našej drahej mamy, 
babky a príbuznej Anny Kollárovej z Le-
voče. Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa s ňou prišli 
rozlúčiť, a vďaku vyslovujeme aj za preja-
vy sústrasti, kvetinové dary, modlitby.
S bolesťou, ale aj láskou v srdci jej vypro-
sujeme blažený pokoj v Božom náručí.

dcéry s rodinami

11. augusta uplynie 10 rokov odvtedy, čo 

nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a dedko Vasiľ Vajda zo Strihovca.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.
Večná mu pamiatka!

smútiaca rodina, manželka Mária, syn 
Ladislav s rodinou, dcéra Mária s rodi-
nou, syn Milan s rodinou a syn Dušan 

s rodinou

 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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Zasvä tený 
život

V Katolíckej cirkvi existuje niekoľko 
kategórií osôb. Svetskí kresťania 
sa krstom včleňujú do Cirkvi ako 

Kristovho mystického tela. Pre ich spôsob 
života je charakteristické to, že žijú vo svete 
a v ňom vlastným kresťanským spôsobom 
života vydávajú svedectvo o Kristovi. Ak 
svetský kresťan po splnení predpísaných 
podmienok prijme niektoré zo svätení 
počnúc diakonátom, stáva sa klerikom. 
V našej cirkvi poznáme aj inštitúciu nižších 
klerikov, tých, ktorí prijímajú nižšie sväte-
nia, čiže akolytát, lektorát a subdiakonát. 
Nižšie svätenia u nás prijímajú väčšinou tí, 
ktorí očakávajú prijímanie vyšších svätení. 
Osobitným stavom, odlíšeným od dvoch 
spomenutých, je rehoľný stav alebo stav 
zasväteného života. Rehoľníkmi sa môžu 
stať muži aj ženy. V praxi predstavuje stály 
spôsob života v niektorom rehoľnom in-
štitúte, ktorý bol schválený kompetentnou 
cirkevnou autoritou. Charakteristické pre 
tento spôsob života je to, že ho kresťania 
prijímajú zasvätením sa prostredníctvom 
troch sľubov vyplývajúcich z evanjelio-
vých rád. Je to sľub poslušnosti, chudoby 
a čistoty. Sľub poslušnosti znamená, že sa 
zriekajú svojej vôle a sú úplne podriade-
ní svojim predstaveným, sľub chudoby 
znamená, že sa zriekajú vlastnenia osob-
ného majetku, a sľub čistoty, že sa zriekajú 
manželstva a za svojho partnera si vyberajú 
len Krista. Tento spôsob vydávania svedec-
tva prostredníctvom rehoľného života má 
v Cirkvi prastarú tradíciu. Poznáme ho už 
od prvokresťanských čias. Traduje sa tiež, 
že hĺbku duchovného života v konkrétnom 
cirkevnom spoločenstve, napríklad u nás 
v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, sa 
dá merať úrovňou a stupňom rozvoja rehoľ-
ného života. Tiež nemožno nespomenúť, 
že rehoľníci svojimi modlitbami a obetami 
neslúžia len sami sebe a svojej spáse. Ich 
náročný spôsob života, ktorý si vybrali, má 
poslúžiť celému cirkevnému spoločenstvu, 
teda aj každému z nás, predovšetkým pri 
dosahovaní posledného cieľa. Máme ich 
mať preto v úcte a zároveň ak tento spôsob 
života zaklope na dvere našej rodiny, máme 
ho podporovať. V našej kultúre bolo vždy 
veľkou cťou, keď sa niektoré dieťa z rodiny 
chcelo stať kňazom alebo rehoľníkom.

František Čitbaj, sr. Sofia SNPM
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 05.08. (nedeľa)  10.00 Archijerejská svätá 
liturgia z Archieparchiálnej odpustovej 
slávnosti v Litmanovej

DVOJKA
 14.08. (utorok)  18.45 Za obzor (Haiti) 
– misionár Augustín Vrecko s priateľmi 
Viktorom a Jeanom Mariem odchádzajú 
na Haiti, aby naplnili svoju túžbu pomáhať
 15.08. (streda)  08.45 Za obzor (Haiti) R
 19.08. (nedeľa)  12.15 Orientácie 14.00 
Vysviacka evanjelických kňazov – záznam 
bohoslužby z evanjelického kostola v Mi-
chalovciach 20.55 Dedičstvo otcov – doku-
ment o snahe dobrovoľníkov obnoviť ruiny 
starobylého kostola a Kláštora sv. Kataríny 
Alexandrijskej

RáDIO SLOVENSKO
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie 
21.05 Cesty
RáDIO SLOVENSKO A REGINA
 05.08. (nedeľa)  09.04 Svätá omša z Kostola 
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
 12.08. (nedeľa)  09.04 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach
 19.08. (nedeľa)  09.00 Gréckokatolícka svä-
tá liturgia z obce Lukov pri Bardejove. Slúži 
otec Juraj Danko ml.. (Regina) / 09.04 Svätá 
omša z Katedrály sv. Františka Xaverského 
v Banskej Bystrici (Slovensko)

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.

Ikona Panny Márie Čenstochovskej 
zavíta na Slovensko
Od oceánu k oceánu je názov celosveto-
vého projektu na obranu civilizácie lásky, 
v rámci ktorého putuje tento rok ikona 
Panny Márie Čenstochovskej po kraji-
nách Ázie a Európy, aby sa na jar budúce-
ho roka presunula na americký kontinent. 
Trasa ázijského a európskeho putovania, 
dlhá takmer 18 000 km, pokrýva 23 kra-
jín a vedie od východných hraníc Ruska 
až po Portugalsko. V Českej republike 
bude putovať 26. – 31. augusta; odtiaľ 
zavíta na Slovensko, kde si ju veriaci budú 
môcť uctiť do 7. septembra. Poslednou 
destináciou v rámci Európy by mala byť 
portugalská Fatima. Súčasťou púte iko-
ny Božej Matky je aj špeciálna modlitba 
za ochranu života. Slovenskú časť putova-
nia ikony organizačne zastrešuje Fórum 
života. O putovaní bude priebežne infor-
movať na stránke www.forumzivota.sk. 

TK KBS

 06.08. (pondelok)  08.45 Sme katolíci: 
Očistec – animovaný seriál predstavuje 
novým a nenásilným spôsobom katolícku 
náuku. Je plný ľahkosti, vzrušenia a humo-
ru. 19.00 Bioetika: Paliatívna medicína (7) 
⓬ – problémy bioetiky sú stále zložitejšie 
a vyžadujú si aktuálne odpovede z pohľadu 
vedy a etiky
 07.08. (utorok)  08.45 Sme katolíci: Požeh-
nanie 19.00 Dobrý muž zo Saratova ⓬ – 
biskup Clemens Pickel pracuje v Rusku už 
dvanásť rokov. Prišiel do tejto krajiny, aby 
pomáhal ľuďom, ktorí žili roky v diktatúre, 
boja sa štátu i svojich susedov.
 08.08. (streda)  08.45 Sme katolíci: Panna 
Mária 19.00 Slaninový kňaz ⓬ – holandský 
kňaz Werenfried van Straaten z rehole pre-
monštrátov si vo veku 85 rokov pripomenul 
i 51. výročie svojich ciest po celom svete. 
Cestoval všade tam, kde je cirkev a kde sú 
ľudia v núdzi. A tiež za tými, ktorí sú ochotní 
pomôcť trpiacim. Nešlo len o finančnú 
pomoc. Postačila i slanina farmárov visia-
ca v komíne. Svojím nasadením a vierou 
dokázal i zdanlivo nemožné veci a okrem 
množstva vďačných ľudí po ňom zostalo 
i veľké dielo.
 09.08. (štvrtok)  08.45 Sme katolíci: Via-
noce 19.00 Sľub – príbeh otca Václava 
Poplavského, ktorý sa dostal do seminára 
až ako 53-ročný v čase tragických udalostí 
šesťdesiatych rokov
 10.08. (piatok)  08.45 Sme katolíci: Zmysel 
utrpenia 20.25 Záhady kresťanstva: Svätý 

grál – dokument odpovedá na otázky 
tajomstva Svätého grálu v danom histo-
rickom a náboženskom kontexte
 11.08. (sobota)  20.25 Don Bosco (1) – fil-
mový príbeh apoštola mládeže dona Bosca
 12.08. (nedeľa)  07.50 Klbko: Krst – o živej 
vode. Môže sa človek druhýkrát narodiť? 
Potrebujeme na to živú vodu. 10.30 Svätá 
omša z Nitry Kalvárie – priamy prenos
 13.08. (pondelok)  08.45 Sme katolíci: 
Spoveď 10.00 Závislosti: Díler Božieho slova 
⓬ – krátky dokument o závislostiach 19.00 
Bioetika: Bioetika a komunikácia (8) ⓬
 14.08. (utorok)  08.45 Sme katolíci: Sväté 
písmo a tradícia 19.00 Quasimodo ⓬ – 
čižmy, ostrohy, vesta, nohavice, pončo a šál 
namiesto klobúka ako znak rešpektu pred 
Oltárnou sviatosťou. Existuje asociácia, 
ktorá zjednocuje všetkých quasimodistov. 
Dnes ich je viac ako dvetisíc. Význam slova 
quasimodo chápu ako môj spôsob bytia. 
História sviatku Quasimodo sa datuje 
do roku 1547. V čase koncilu v Tridente 
bol určený deň, prvá nedeľa po Veľkej noci, 
pre ľudí pripútaných na lôžko, neschopných 
prijať sväté prijímanie v chráme. Jazdci, 
quasimodisti, tak za svitania osedlajú 
koňa a sprevádzajú kňaza s Najsvätejšou 
sviatosťou až k lôžkam chorých. Viac 
o quasimodistoch a zaujímavom sviatku 
Quasimodo sa dozviete v rovnomennom 
dokumentárnom filme.
 15.08. (streda)  08.45 Sme katolíci: Spása 
prostredníctvom vernosti, práce a mi-

losti 10.35 Koncert z Vatikánu – záznam 
z koncertu 19.00 Ekumenický seminár 
⓬ – v ekumenickom seminári Collegium 
Orientale v Nemecku, založenom v roku 
1988, poskytujúcom vzdelanie mladým 
mužom z krajín, ktorí pre ekonomické 
problémy alebo prenasledovanie kresťa-
nov vo svojej krajine nemohli odpovedať 
na povolanie
 16.08. (štvrtok)  08.45 Bernadeta: Prin-
cezná z Lúrd – animovaný príbeh pre deti 
10.00 Závislosti: Attilova méta ⓬ 19.00 
Liek na AIDS ⓬ – františkánske sestry pô-
sobiace v Afrike pomáhajú ľuďom chorým 
na AIDS. 19.45 Rehoľná abeceda: K ako 
kapucín – Šebastián Jačuč
 17.08. (piatok)  08.45 František Xaverský: 
Poklad samurajov – animovaný príbeh pre 
deti 20.25 Záhady kresťanstva: Odvrátená 
tvár Da Vinciho kódu ⓬ – dokument 
odpovedá na otázky tajomstva Da Vinciho 
kódu v danom historickom a náboženskom 
kontexte
 18.08. (sobota)  20.25 Don Bosco (2)
 19.08. (nedeľa)  07.50 Klbko: Sviatosť bir-
movania – každý sa túži stať čo najskôr do-
spelákom a robiť veci, na ktoré sa dosiaľ iba 
pozeral. Kedy s Bohom uzatvárame zmluvu 
na celý život a stávame sa jeho najlepšími 
hráčmi a svedkami? Ako si vybrať najlep-
šieho hrdinu za svojho priateľa? 10.00 
Svätá liturgia z ľutiny – priamy prenos 
z odpustového miesta Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku

 05.08. (nedeľa)  13.00 Viliam Turčány – 
Pocta básnika sv. Cyrilovi a Metodovi 14.00 
Farár z Arsu 20.30 Blahoslavený Ján Pavol 
II. – rozprávanie o menej známych udalos-
tiach zo života bl. Jána Pavla II.
 06.08. (pondelok)  20.30 Show me inclu-
sion – súťaž o najlepšiu myšlienku inklúzie
 07.08. (utorok)  20.30 Eucharistia vo Svä-
tom písme – doc. František Trstenský
 09.08. (štvrtok)  20.30 História Spišského 
prepošstva od prvých písomných pra-
meňov z 13. storočia, hosť: Dr. Ľuboslav 
Hromjak, historik
 10.08. (piatok)  20.30 Vedecké fakty 
o dojčení
 11.08. (sobota)  18.00 Emauzy – grécko-
katolícka svätá liturgia z Katedrálneho 
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach (slúži otec Pavol Bardzák) 20.30 
Okienko do kánonického práva, hosť: 
Mons. Jaroslav Pecha
 12.08. (nedeľa)  10.30 Pontifikálna svätá 
omša pri príležitosti 250. výročia posviacky 
šaštínskej baziliky, celebruje otec arcibis-
kup Stanislav Zvolenský 14.00 Do neba 
vzatá 15.30 Kňazobranie – o obci Ražňany
 13.08. (pondelok)  20.30 Lieta v nebesiach, 
no nohami stojí pevne na zemi, hosť: para-
šutistka Lenka Čellárová
 14.08. (utorok)  20.30 Sviatok Nanebovzatia 
Panny Márie a sviatky v mesiaci august, 
hosť: doc. Anton Červeň
 18.08. (sobota)  18.00 Archijerejská svätá 
liturgia z Archieparchiálnej odpustovej 
slávnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v ľutine, hlavný celebrant: Mons. Ján Bab-
jak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita 
20.30 Stretnutie Lumenrodín v Liptovskom 
Jáne 
 19.08. (nedeľa)  10.00 Archijerejská svätá 
liturgia z Archieparchiálnej odpustovej 
slávnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v ľutine, hlavný kazateľ: kardinál Joachim 
Meisner, arcibiskup a metropolita v Kolí-
ne nad Rýnom, hlavný celebrant: Mons. 
Igor Voznyak CSsR, ľvovský arcibiskup 
a metropolita 13.00 Kniha Jóbova – pre-
klad prof. Gábriša a V. Turčányho 14.00 
Okrídlený mních – príbeh mnícha Cypriána 
21.00 Zaujímavé sakrálne pamiatky Moravy
 20.08. (pondelok)  20.30 Inštitút prijatia – 
online poradňa pre mladých a ich problémy
 21.08. (utorok)  20.30 Slovo žalmu k jubileu
 22.08. (streda)  20.30 Katolícka misia 
v Hondurase
 25.08. (sobota)  18.00 Emauzy – grécko-
katolícka svätá liturgia z Prešova 20.30 
Rozhlasový návrat k  púti Rádia Lumen 
do Krakova
 26.08. (nedeľa)  14.00 Hlas volajúceho 
na púšti 21.00 Misie v Jakutsku, hosť: don 
Emil Šafár
 29.08. (streda)  20.30 Collegium Orientale 
Eichstätt, Bavorsko – seminár pre východ-
ných seminaristov, v ktorom sa pripravujú 
aj gréckokatolícki seminaristi z Prešova
 30.08. (štvrtok)  20.30 Cyril Harmata Milo-
tínsky – kňaz a spisovateľ väznený počas 
komunistického režimuhu
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Abby Johnsonová: nePlánované
Stále potrebujeme počuť, že život je dar. Možno aj cez skutočný príbeh ženy, ktorá sa roz-
hodla pomáhať iným ženám. Stala sa riaditeľkou kliniky spoločnosti pre plánované rodi-
čovstvo. No po niekoľkých rokoch sa stalo niečo nepredvídateľné. Asistovala pri umelom 
potrate pomocou ultrazvuku. Zároveň ju nadriadení požiadali o zvýšenie počtu potratov, 
aby si zaistili väčší zisk. Zrazu zostala stáť pred veľkou dilemou. Rozhodla sa pre výpoveď. 
Mons. Milan Chautur, košický eparcha a predseda Rady pre rodinu KBS, na margo knihy 
poznamenal: „...vrelo odporúčam knihu nePlánované pre hlbší pohľad na počatý život, 
ktorý nám môže pomôcť k lepšiemu pochopeniu hodnoty života a jeho ochrany už pred narodením.“ (-red)

Volám sa Sam
Režisérovi Jessiemu Nelsonovi sa na výnimočnom príbehu podarilo odhaliť podstatu 
ľudského šťastia. Príbeh Sama, mentálne postihnutého muža s autistickými prejavmi, 
a jeho dcérky Lucy nastavuje zrkadlo zmaterializovanej spoločnosti, ktorá si vytvorila 
svoje pravidlá posudzovania šťastia. Sam vychováva dcérku od narodenia iba za pomoci 
podobne postihnutých priateľov a susedky Annie. Keď  má Lucy 7 rokov, začne sa o ich 
život zaujímať sociálna kurátorka. Lucy sa dostane do náhradnej rodiny, ale Sam sa 
rozhodne o ňu bojovať. Má šancu? Ak chcete vedieť, ako to dopadlo, určite si pozrite tento film s hviezdnym 
obsadením. V hlavných úlohách Sean Penn a Michelle Pfeiffer.  (Dada Kolesárová)

Jackie Evanchová: Dream With Me In Concert
Pochádza z amerického Pittsburghu a má iba 12 rokov. Jackie Evanchová bola už vo svo-
jich desiatich rokoch považovaná za výnimočný talent. V tom čase sa zúčastnila na šou 
Amerika má talent a áriou G. Pucciniho O mio bambino vzbudila úžas nielen u divákov, 
ale aj u poroty. Patrí medzi desať najmladších debutových umelcov v dejinách Spojených 
štátov. Opernému spevu sa venuje od svojich siedmich rokov, keď videla film Fantóm 
opery, a získava si stále väčší zástup obdivovateľov. V roku 2011 nahrala album Dream 
With Me. Započúvajte sa do jej spevu a užite si tento malý zázrak s hlasom dospelej opernej speváčky. (Dada 
Kolesárová)
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krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby: 
ГDь просвэщeніе моE и3 сп7си1тель м0й, когw2 
ўбою1сz.________________________________________________

 legenda: atÓm, byvol, cesta, cysta, Čistota, 
dejepis, depeŠa, desiata, hrach, hriech, kabaret, 
kalich, kalus, karate, koliba, koĽaj, kosovo, ko-
vÁČ, lopta, metyl, mlyn, objav, ochotník, otlaky, 
ovocie, polícia, polnoc, ruža, ryba, sinaj, slovo, 
sĽub, smer, spona, strach, strata, streda, súdok, 
tÓra, urna, vianoce, zborovŇa, zloba, žatva.

tajničku osemsmerovky tvorí 42 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky. Správne riešenia z čísla 13. Krížovka: 
radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Osem-
smerovka: peklo je nemožnosť vidieť božie svetlo. Výherca: 
marianna bortňáková z prešova. riešenia zasielajte na  ad-
resu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.
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Archieparchiálna 
odpustová 

slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky
 ĽUTINSKÁ Hora      s o b o t a  18.08.2012 BaZIlIKa mINor

 ĽUTINSKÁ Hora        n e d e ľ a  19.08.2012  BaZIlIKa mINor

ĽUTINa
15. 30  Privítanie pútnikov – Korunka Božieho 
 milosrdenstva 
16. 00  Akatist k Svätému Duchu 
17. 30  Radostný ruženec
18. 00 arcHIjerejSKÁ SväTÁ lITUrgIa (slovenská) 
 Hlavný celebrant Mons. Ján Babjak SJ, prešovský 
 arcibiskup a metropolita

 Posviacka Domu Mikuláša Klimčáka
20. 00 Vyloženie Najsv. Eucharistie – Poklona do 22.00
21. 00  Panychída v Kaplnke mučeníkov
21. 30 Pobožnosť k sv. Mikulášovi v Kaplnke 
 sv. Mikuláša
22. 00  Svätá liturgia (cirkevnoslovanská) 

 Juraj Popovič, ICLic., súdny vikár Prešovskej metropolie

23. 30  Celonočné bdenie

 15. 00  Svätenie vody pri prameni 
 sv. Mikuláša
 15. 00  Program pre najmenších –
 liturgický priestor 
 (Hnutie eRKO) 
 16. 00  Modlitby chvál s modlitbami 
 za uzdravenia 
 (Koinonia Ján Krstiteľ)

 17. 30 Presun do baziliky
 20. 30  Koncert Peter Milenky & band
 22. 00  Krížová cesta 
 (Hnutie Svetlo-Život)

 24. 00  Svätá liturgia 
 (Neokatechumenát)
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5. 30  Modlitby žalmov  
6. 30  Svätá liturgia 
 (cirkevnoslovanská) 
 otec Michal Onderko   
 ml., protosynkel 
 Prešovskej 
 archieparchie
8. 00 Moleben k Presvätej 
 Bohorodičke
9. 30  Sprievod 
 na ľutinskú horu

  2. 00 Videoprojekcia
  5. 00  Eucharistická pobožnosť
  6. 00  Akatist k Presvätej Bohorodičke
  7. 00  Slávnostný ruženec
  7. 30  Svätá liturgia (slovenská)

 otec Daniel Dzurovčin, synkel pre ekonomiku

  9. 00  Duchovný program – (sv. Cyril a Metod)
10. 00  arcHIjerejSKÁ SväTÁ lITUrgIa (cirkevnoslovanská) 
 Hlavný kazateľ J.E. Dr. Joachim kardinál Meisner, arcibiskup 
 metropolita v Kolíne nad Rýnom, hlavný celebrant: 
 Mons. Igor Voznyak CSsR, ľvovský arcibiskup metropolita

www.bazilikalutina.sk, gréckokatolícky farský úrad Ľutina 082 57, 
tel.: 051/4596231, č.ú.: 13405592/5200 

vopred ďakujeme za vaše milodary na rozvoj najväčšieho gréckokatolíckeho pútnického miesta. 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pri bazilike minor a na ľutinskej hore 
v sobotu 18. 08. 2012 od 16.00 – 22.00 hod. a v nedeľu 19. 08. 2012 od 6.00 hod. do ukončenia slávnosti


