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V roku 2011 využilo túto možnosť 10 klientov.

Napime sa z prameňa

Charitatívno-sociálne
centrá, šatníky – pomoc
ľuďom v núdzi

Gréckokatolícka eparchiálna
charita v Košiciach

G

réckokatolícka eparchiálna charita v Košiciach
je súčasťou Slovenskej
katolíckej charity. Jej cieľom je
zabezpečiť organizačnú stránku
sociálno-charitatívnej pomoci Katolíckej cirkvi na území
Košickej eparchie.
1. septembra 2001 bola
zriadená košickým vladykom
Mons. Milanom Chauturom
CSsR Gréckokatolícka apoštolská exarchátna charita. Svoju
činnosť začala 1. apríla 2002.
Pôsobenie charity zahŕňalo
sociálno-zdravotné služby.
Zložkami eparchiálnej charity
bola agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, opatrovateľské služby v rodinách
a sociálno-charitatívne centrá.
V súčasnosti pôsobí charita
v dvoch mestách, v Košiciach
a Michalovciach.

Agentúra domácej
ošetrovateľskej
starostlivosti ADOS
Charitas

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je veľmi potrebnou
a žiadanou službou. V rámci

tejto služby Gréckokatolícka
eparchiálna charita v Košiciach poskytuje komplexnú
ošetrovateľskú starostlivosť
na odbornej úrovni v domácom
prostredí klienta. Využívajú ju
klienti a pacienti po návrate
z nemocničnej liečby, akútne
chorí bez potreby hospitalizácie, chronicky chorí, pacienti
v terminálnom štádiu a tiež
sociálne a zdravotne rizikové
skupiny obyvateľstva. Ošetrovateľskú službu charita poskytuje
poistencom všetkých poisťovní
na základe zdravotného stavu
pacienta, na návrh ošetrujúceho lekára. Takáto starostlivosť
prináša výhody pacientovi, ako
aj zdravotníctvu.
Výhody pre pacienta:
skrátenie a predchádzanie
hospitalizácie alebo jej nahradenie domácim ošetrovaním
pri stavoch nevyžadujúcich
hospitalizáciu; výrazné zvýšenie kvality života; skrátenie
práceneschopnosti; urýchlenie
procesu uzdravovania a získavania nezávislosti a sebestačnosti;
aktívna prevencia proti zhoršovaniu zdravotného stavu

Výhody pre slovenské zdravotníctvo: znižovanie nákladov
na zdravotnú starostlivosť;
významná sieťotvorná úloha;
výrazná flexibilita poskytovania domácej ošetrovateľskej
starostlivosti a s ňou spojené nižšie náklady; podpora
v zmysle upevňovania zdravia,
prevencia ochorenia; cieľavedomé vedenie poistenca
a komunity stať sa v čo najkratšom čase schopným dosiahnuť
sebestačnosť (nezávislosť pri
sebaopatere)
Zdravotné sestry sa dopravujú ku klientom osobnými autami, keďže navštevujú klientov
od Strážskeho až po Veľké
Kapušany. V roku 2011 ošetrovali 3 sestry 42 klientov.

Požičovňa
zdravotníckych
pomôcok

Slúži ako prvá pomoc, kým
klienti dostanú potrebné
zdravotnícke pomôcky. V rámci
požičovne poskytujeme kardio
kreslo, vozíky, palice, vaňový
zdvihák a iné pomôcky, ktoré
uľahčujú mobilitu klienta.

Práca v takomto centre je rôznorodá, lebo pracovníci charity
musia riešiť s klientmi často
zložité životné situácie a hľadať
optimálne riešenia. Cieľové
skupiny charitatívno-sociálneho centra majú spoločné to,
že sa nachádzajú v hmotnej
a sociálnej núdzi alebo v oboch
súčasne. Cieľom charity je
pomáhať ľuďom v núdzi s dlhodobým efektom. Naše centrá
poskytujú základné sociálne
poradenstvo. Prvou pomocou
je strava, obuv, odev a je určená
ľuďom v hmotnej núdzi, bez
domova a prepusteným z výkonu trestu; ďalšou činnosťou je
sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, materiálna pomoc sociálne odkázaným
rodinám a jednotlivcom,
administratívna pomoc, pomoc
pri hľadaní zamestnania, pomoc pri hľadaní prechodného
ubytovania, sprostredkovanie
základnej lekárskej starostlivosti, finančná pomoc.
V roku 2011 sme finančnými
príspevkami pomohli 30 klientom. Boli to hlavne príspevky
na liečenie pre choré deti.
Ďalšou pomocou bol výdaj
šatstva pre dospelých a deti
pre 300 klientov. V spolupráci s komunitným centrom
v Kecerovciach sme pripravili
dve veľké zásielky oblečenia
a spotrebných vecí do domácnosti pre rómske rodiny.
Spolupracujeme aj s väzenským duchovným v Košiciach,
kde sme poskytli pre väzňov
oblečenie a obuv. V čase Vianoc
sme darčekmi potešili 150 detí.
Počas celého roka nám ľudia
prinášajú oblečenie, hračky
a spotrebné veci, ktoré vždy
nájdu svojho adresáta.
V tomto období sa pripravujeme už na budúci školský
rok a radi uvítame použité
školské tašky, perá, ceruzy
a všetko, čo školáci potrebujú. n
Anna Ivanková
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Pomaly začíname počítať dni letných
dovoleniek, prázdnin či oddychu. Obyčajne
chceme ten čas zmysluplne využiť a spojiť
príjemné s užitočným. Neraz sa vydávame
na rôzne poznávacie cesty v snahe spoznať
a pokochať sa krásou kultúrnych, historických pamiatok či vychutnať nádheru, pokoj
nebotyčných hôr. Svet, v ktorom žijeme,
krása stvoreného sveta, ktorá nás obklopuje
a ktorú si ani možno v rozbehanom živote
nevšímame, je len nepatrným odrazom
nekonečnej krásy, lásky a harmónie, ktorá je
v Bohu. Boh nás pozýva k takémuto životu
– v láske, kráse a harmónii. V jednote s ním
a s blížnym.
Možno sa nám to zdá nereálne v reálnej situácii našej každodennosti, ktorú tak veľmi
ovplyvňuje ekonomická, politická nestabilita
a kde sa morálne hodnoty takmer vytrácajú
zo života človeka. Do nášho vnútra preniká
chaos, strach a obavy, ktoré nás vnútorne
paralyzujú, oberajú o pokoj, radosť a nádej.
Možno náš život ubieha v rýchlom a neznesiteľnom tempe povinností a starostí, ktoré
nie vždy dokážeme zvládnuť. Oni udávajú
rytmus nášmu životu. Možno niekedy máme
pocit, že strácame dych života a nechce sa
nám už ani žiť. Vtedy obyčajne začíname
hľadať niekoho alebo niečo, čo by náš život
scelilo. Hľadáme slovo povzbudenia, slovo
života, nádeje a pokoja. A Boh nám každý
deň ponúka to, čo by naplnilo naše vnútro
očakávaným životom a osviežením. Dáva
nám svojho Syna v Eucharistii a v Slove.
„Slovo je srdcom Otca.“ (M. C. Crostarosa)
Vo Svätom písme nám Boh dáva ako
na dlani svoje srdce, aby sme v ňom mohli
čítať o jeho bezpodmienečnej a vernej láske,
utiekali sa k nemu v rôznych potrebách, stáli
na jeho slove v čase skúšok a ťažkostí!
Len nedávno sa do našich rúk dostal
nový slovenský apoštolár, bohoslužobná
liturgická kniha s čítaniami novozákonných
spisov, okrem evanjelií. Je to krásna a pamätná udalosť pre našu Gréckokatolícku
cirkev a zároveň výzva, aby Božie slovo
nebolo zredukované iba na výnimočnú
knihu. Boh nám skrze svoje Slovo odovzdáva
seba samého. Často nám v postoji k slovu
Boha chýba osobný prístup. Božie slovo je
posolstvo lásky Otca pre každého. Boh sa mi

osobne prihovára skrze svoje slovo tu a teraz,
prihovára sa mi každý deň, s láskou. Jeho
slovo nie je ako to naše ľudské, ktoré dokáže
zraniť, sklamať a niekedy aj zabiť posledné
kúsky dobra a nádeje v srdci druhého. Božie
slovo dáva život, ktorý si my sami nemôžeme dať. Boh nám dáva svoj život, aby sme
dali do poriadku ten náš, aby bol na obraz
a podobu Boha. Teda obrazom a podobou
Boha, ktorý je láskou, harmóniou a krásou.
Slovo stále rodí život. Božie slovo nás nikdy
neoberá o život! Môže nás bolestne skonfrontovať, ale to preto, aby podobne, ako to
bolo na počiatku Knihy Genezis, kde Boh
vyslovuje slovo a chaos mení na život, oddelil v našom živote svetlo od tmy a premenil
môj vnútorný chaos na harmóniu. Začíname
vnímať, že tam, kde je poriadok, harmónia,
kam prenikajú teplé lúče Božej lásky, sa život
stáva krásnym! Tam prichádza vnútorné
uzdravenie a oslobodenie.
Slovo Boha je zrno, ktoré potrebuje, aby
bolo prijaté do pôdy nášho srdca a pestované skrze každodennú vernosť v modlitbe
a sviatostný život. Len slovo počúvané,
prijímané, rozjímané a zachovávané v srdci
dokáže zrodiť prorokov, ktorí budú vydávať
presvedčivé svedectvo o Bohu. Kontemplácia
Božieho slova v nás začína vytvárať pohľad
na svet, na nás samých podľa Božej múdrosti
a rodí v nás Kristovo zmýšľanie.
Čítanie Božieho slova (lectio divina) je cestou, duchovnosťou, štýlom a spôsobom života formovaným tým, čo je v živote veriaceho
človeka centrálne. Je to mentalita života,
ktorá pomáha otvárať sa Bohu, neustále sa
vracať k prameňu života. A tým prameňom
je slovo Boha.
„Ak berieme do rúk Sväté písmo a čítame
ho spolu s Cirkvou, človek sa vracia do raja,
v ktorom sa prechádza spolu s Bohom.“ (VD
87)
Prosme v tomto čase prázdnin, dovoleniek
a krásnych mariánskych odpustov Presvätú Bohorodičku o lásku k slovu a Božiu
múdrosť, aby sme tak ako ona verne vnímali
pokyny Božieho slova a konali podľa nich.
Helena Dudová OSsR
predstavená Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa
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Katolícka charizmatická konferencia v Brne sa skončila 15. júla
slávnostnou bohoslužbou v pavilóne
F brnianskeho výstaviska. Pre takmer
6-tisíc prítomných ju slúžil kardinál
Miloslav Vlk. (TS ČBK)

V Írsku sa asi 20-tisíc katolíkov
29. júla vydalo na tradičnú púť
na horu Croaghh Patrick. Pripomenuli si tak apoštola Patrika, ktorý
tu v roku 441 strávil 40 dní v pôste
a modlitbe. (TS ČBK)

K dobrovoľnej abstinencii od alkoholu počas celého augusta vyzvala
Poliakov 29. júla tamojšia biskupská
konferencia. „Kto vie oslavovať bez
alkoholu, sa nemusí hanbiť, je to
naopak znakom múdrosti a zodpovednosti“. (TS ČBK)

Pietna pamiatka Porrajmos
vyvraždenia pol milióna maďarských
Rómov v rokoch 1940 – 1945 sa
konala 3. augusta v rámci Medzinárodného dňa rómskeho holokaustu
v Kostole Najsvätejšieho Srdca v Budapešti. Vigíliu na pripomienku obetí
2. augusta organizovala komunita
Sant Egidio a predsedal jej Mons.
Szekely, pomocný biskup arcidiecézy Ostrihom-Budapešť, ktorý je
Maďarskou biskupskou konferenciou
poverený pastoráciou Rómov. Na vigílii sa zúčastnil aj luteránsky biskup
Tamas Fabiny a minister sociálnych
vecí Zoltan Balog, ktorý pôsobí aj ako
pastor Reformovanej cirkvi. (RV)

V rámci pútnickej slávnosti sa
uskutočnila v Chráme Panny Márie
Snežnej v Kašperských Horách
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, ktorú
celebroval 3. augusta otec Tomáš
Mrňávek. (www.exarchat.cz)

Benedikt XVI. vyzýva k modlitbe za zastavenie konfliktu v Sýrii,
ktorý trvá už rok a stál život 17 000
ľudí. Zo Sýrie zároveň odišlo viac než
120 000 utečencov. Ľuďom postihnutým vojnovým konfliktom pomáha
Caritas Internationalis. (TS ČBK)

V Rakúsku sa bude od polovice augusta do polovice októbra
natáčať nový film Edith o sv. Terézii
Benedikte od Kríža. Chce sa zamerať
predovšetkým na konverziu Edith
Steinovej, mladej židovskej filozofky,
na katolicizmus a jej cestu do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Hlavnú úlohu stvárni nemecká
herečka Anja Kruseová.
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Nadácia pomáha čínskym rodinám

Vo Svidníckom protopresbyteráte sa stretli kňazské rodiny

Organizácia pre ľudské práva
založila v júli nadáciu na pomoc deťom v zemi stredu. Má
pomáhať rodinám, ktorým
hrozí nútený potrat. Zaplatí im
právnika a v prípade nutnosti
pokryje sankcie za narodenie
nedovoleného dieťaťa. Vznik
nadácie je reakciou na prípad
23-ročnej Feng Jianmei, ktorej
3. júna zabili dieťa v siedmom
mesiaci tehotenstva. Snímky
šokovanej matky ležiacej vedľa
mŕtveho dieťaťa obleteli celý
svet. Rodičia neboli schopní
zaplatiť pokutu za druhé dieťaťa
vo výške 40-tisíc jenov (6-tisíc dolárov). „Dúfam, že naša
nadácia pomôže všetkým
obetiam tohto neľudského
zákona a dovolí vyvíjať väčší
nátlak na pekinskú vládu, aby
s týmto barbarstvom skoncovala,“ povedal Bob Fu, zakladateľ
spomínanej nadácie.
Na brutalitu čínskej vlády
zameranej na politiku jedného
dieťaťa nedávno upozornil
aj slovenský europoslanec
Miroslav Mikolášik. V Bruseli
otvoril čínsky prípad odstránenia maternice ženy aj s nenarodeným 9-mesačným bábätkom. „Tu už nemožno hovoriť
o škandále, v tomto hrozivom

Medzi pravidelné aktivity vo
Svidníckom protopresbyteráte
patrí každoročné stretnutie
kňazských rodín. Je to čas
určený na spoločnú modlitbu, oddych, spoznávanie sa
a rozhovory. Aj tento rok sa 2.
júla 12 kňazov spolu s rodinami

kultúrno-oddychové dopoludnie. Čas pre rodinu je vždy
časom požehnania a v dnešnej
uponáhľanej dobe nie je ľahké
zastaviť sa. Preto bol tento deň
pre rodiny veľkým osviežením.
(-mj)

V Renčišove odhalili pamätnú tabuľu
otcovi Teodorovi Molčanovi
prípade ľudstvo opúšťa základnú výsadu, ktorá ľudí robí
ľuďmi. Vražda bezbranného
dieťaťa v tele matky, ktorá ho
proti presile a tlaku úradníkov
nedokázala obrániť, je vyvrcholením neustáleho arogantného
pošliapavania ľudských práv,”
povedal Mikolášik a zdôraznil,
že „už sa tomu nemôžeme iba
prizerať, jednoznačne a okamžite to treba zastaviť”. Poslanec, ktorý je v EP predsedom
pracovnej skupiny pre bioetiku,
obeť zákroku verejne podporil
a spolu s kolegami v parlamente
začal podnikať rázne kroky
na zlepšenie situácie.
Konkrétnym krokom je
rezolúcia EP, ktorá zdôrazňu-

je, že nútené potraty, potraty
zamerané na určité pohlavie
a sterilizácie bez súhlasu sú
porušením ľudských práv a prejavom špecifickej formy násilia
voči ženám a matkám. EP
prijal túto rezolúciu o nútených
potratoch v Číne na podnet slovenskej europoslankyne Anny
Záborskej. Rezolúcia odsudzuje
spôsob, akým čínske orgány
uniesli mladú ženu vo vysokom
štádiu tehotenstva a násilím ju
donútili k potrateniu plodu.
„EP odsúdil nútené potraty ako
nástroj politiky jedného dieťaťa
v Číne, ale zároveň potraty nepodporil ani ako metódu plánovania rodiny,“ uviedla Záborská.
(ilustračná snímka: sxc.hu)

Pápež zriadil novú eparchiu Maronitskej cirkvi
Novú eparchiu Maronitskej
cirkvi Notre-Dame du Liban so
sídlom v Paríži zriadil 22. júla
Benedikt XVI. Za jej prvého
eparchu a apoštolského vizitátora pre západnú a severnú Eu-

stretlo v malebnom prostredí
dedinky Medvedie. Úvod patril
modlitbe Molebenu k Presvätej
Bohorodičke, ktorý slávil otec
Martin Tkačin, správca tunajšieho chrámu. Ten prítomných
zároveň oboznámil s jeho
históriou. Potom nasledovalo

rópu vymenoval Mons. Nassera
Gemayela, doterajšieho farára
v libanonskej Eparchii sv. Tekly
v meste Masqua. Vo Francúzsku dnes žije približne 71 500
maronitov. Táto katolícka cirkev

V Miškovci sa venujú pastorácii Rómov
Gréckokatolícky exarcha Miškovca Atanáz Orosz
zriadil pre svoj exarchát výbor zameraný na rómsku
misiu. Prvé zasadnutie výboru sa konalo koncom júla
v Miškovci a boli na ňom zhrnuté doterajšie skúsenosti z pastorácie Rómov vo svetle dokumentu Svätej
stolice Pokyny pre pastoráciu Rómov z roku 2005.
Samotný exarcha Atanáz v máji minulého roka strávil
jeden týždeň uprostred rómskych rodín v Rákaci
a na zasadnutí predstavil svoju vlastnú skúsenosť.
Rómovia tvoria približne 60% obyvateľstva na území
Miškovského exarchátu. Výbor pre rómsku misiu pozýva k spolupráci dobrovoľníkov z radov duchovných
aj laikov. (ilustračná snímka: Ľ. Lehotský)

východného obradu nesie meno
sv. Marona, sýrskeho mnícha
zo 4. storočia. Vo svete žijú asi
3 milióny maronitov, z toho
štvrtina v Libanone.

Odhalenie pamätnej tabule
otcovi Teodorovi Molčanovi
na priečelí Chrámu sv. Kozmu
a Damiána v obci Renčišov
(okres Sabinov) bolo hlavným
dôvodom pastoračnej návštevy
vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa a metropolitu, ktorá sa uskutočnila 7. júla.
Vladyku Jána so sprievodom
na odpustovej slávnosti ku cti
sv. Kozmu a Damiána privítal
starosta obce Miroslav Paločko.
Pamätná tabuľa bola odhalená
na pamiatku voľakedajšiemu
gréckokatolíckemu farárovi,
ktorý sa obetoval vo vojnových
časoch za svojich veriacich.
Na archijerejskej svätej liturgii,

ktorú spoluslúžil vladyka Ján
Eugen Kočiš, emeritný pražský
pomocný biskup, spolu s kňazmi sa vladyka Ján v homílii
zamýšľal nad obdivuhodným
Božím milosrdenstvom. Ešte
pred svätou liturgiou totiž
posvätil dva obrazy Božieho milosrdenstva pre farnosti Sabinov
a Renčišov. V závere slávnosti
priblížil svoje osobné spomienky na svojho otca kňaza jediný

žijúci syn Jozef Molčan z Košíc.
Vnuk nebohého otca Teodora,
gréckokatolícky farár v Martine
otec Miroslav Macko obohatil
slávenie darovaním ostatkov
(relikvií) divotvorcov a nezištníkov sv. Kozmu a Damiána,
patrónov farnosti, ktoré boli
uložené v chráme k verejnej
úcte. Súčasne tlmočil úprimný
obdiv nad kňazským svedectvom svojho starého otca, ktorý
mu slúži ako vzor, a vyjadril
svoju vďaku miestnym farníkom za zorganizovanie slávnosti. Prítomným sa prihovoril aj
archimandrita otec Stephan J.
Koster. Po liturgickej slávnosti
nasledovalo spoločné agapé
na obecnom úrade.
Otec Teodor Molčan, titulárny kanonik, sa narodil v obci
Lomné. Kňazskú vysviacku
prijal 19. novembra 1926 v Chráme sv. Barbory vo Viedni. Ako
kňaz pôsobil najprv vo Zvale
a potom v rokoch 1929 – 1944
v Renčišove. Počas vojny v roku
1944 obetoval svoj život za svojich veriacich, ktorých Nemci
chceli zastreliť a obec vypáliť.
Pri bombardovaní Prešova 20.
decembra 1944 zomrel vo väzení. Po otcovi Teodorovi ostala
34-ročná manželka so siedmimi
deťmi. (Jozef Molčan)

Exodus formoval deti z Bratislavskej eparchie
Letný eparchiálny tábor 2012,
ktorý organizátori familiárne
nazývajú Letka, má za sebou
úspešný 2. ročník. Tábor pre
deti a mládež Bratislavskej
eparchie sa uskutočnil 9. – 13.
júla 2012 v Kokave nad Rimavicou, v rekreačnom zariadení Chata Hámor. Vyše 40

detí a mladých ľudí s ôsmimi
animátormi a gréckokatolíckymi kňazmi otcom Igorom
Cingeľom z Trenčína, otcom
Mariánom Sabolom z Telgártu
a otcom Rastislavom Čižikom
z Bratislavy prežilo naplno
udalosti Knihy Exodus. Okrem
bohatého evanjelizačného

programu a každodennej svätej
liturgie sa deti zabavili na trampolíne, zaplávali si v bazéne či
vyskúšali jazdu na koni. Obohatením tábora bola návšteva
vladyku Petra Rusnáka, ktorý
do sŕdc detí zasieval živé Božie
slovo. (Mária Galliková; snímka:
Táňa Čižiková)


V Sulíne sa 30. júna uskutočnila
historická udalosť – primičná svätá
liturgia, ktorú slávil novokňaz otec
Patrik Maľarčik, rodák zo Sulína.
V histórií obce to bola prvá svätá
liturgia novokňaza, rodáka z obce.
Obec leží v okrese Stará Ľubovňa.
(Peter Pokrivčák)

Farský deň v Bojniciach zorganizovala v nedeľu 15. júla gréckokatolícka Farnosť sv. sedmopočetníkov
v Prievidzi. Spoločné stretnutie farníkov z prievidzskej, ale aj trenčianskej
farnosti sa začalo slávením svätej
liturgie v kaplnke Bojnického zámku.
Svätú liturgiu slávil otec Igor Cingeľ,
ktorý v homílii povzbudil všetkých
prítomných, aby si radosť z poznania
Boha a jeho moci nenechávali len pre
seba. Pred svätou liturgiou niektoré
rodiny využili pekné počasie a navštívili zoologickú záhradu v Bojniciach,
Múzeum praveku alebo iné atrakcie,
ktoré Bojnice ponúkajú. Farský deň
pokračoval po svätej liturgii spoločnou opekačkou v blízkosti zámku,
loptovými hrami, streľbou z luku či
spevom ľudových piesní. Podujatie
podporil riaditeľ múzea v Bojniciach
Ján Papco a farník Alexander Halahyj,
pracovník múzea, poskytnutím
priestorov zámockej kaplnky.
Spoločne prežité stretnutie, ktoré
sa v Bojniciach konalo už po druhýkrát, všetkých vzájomne obohatilo.
(Michal Jalčak)

Stretnutie aktivistov a združení pracujúcich v sociálnej oblasti
sa uskutočnilo 26. júla v refektári
Rehole milosrdných bratov. Konalo
sa pod záštitou eparchu Mons. Petra
Rusnáka, predsedu sociálnej subkomisie teologickej komisie Konferencie
biskupov Slovenska. Na podujatí
sa zúčastnili zástupcovia Katolíckej
cirkvi, Evanjelickej diakonie, pracovníci charity, kresťanských občianskych združení aktívnych v sociálnych
otázkach, ale i členovia niektorých
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reholí. Stretnutie iniciovala aj Slovenská katolícka charita a Fórum kresťanských inštitúcií. Katolícka cirkev
chce takto cez konštruktívne sociálne
fórum vytvoriť sociálny klub v regióne a zároveň vytvoriť platformu
spolupráce pre mapovanie a riešenie
závažných sociálnych problémov
regiónu. Vzniknutý sociálny klub
v Bratislave je podľa eparchu Mons.
P. Rusnáka efektívnym nástrojom
biskupa na poznanie a riešenie sociálnych problémov v diecéze v pravde
a láske (caritas in veritate) i realizáciou pastoračného plánu Cirkvi.
Podobné kluby sa očakávajú v ďalších
diecézach.

V znamení sv. Krištofa, ochrancu
vodičov, sa niesla nedeľa 29. júla
v gréckokatolíckej Farnosti bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka v Bratislave-Petržalke. Nezisková organizácia
MIVA Slovensko, n. f., zorganizovala
štvrtý ročník podujatia Krištofova
nedeľa, pri ktorom sa posviacajú automobily. Slávnosť sa začala v Kostole
Svätej rodiny archijerejskou svätou
liturgiou, ktorej predsedal bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák,
koncelebrovali miestni rímskokatolícki duchovní dp. Jozef Dúc a dp. Ján
Behula a gréckokatolícky dekan otec
Ľubomír Matejovič, predseda MIVA
Slovensko, n.f.
Cieľom Nedele sv. Krištofa je vyjadriť
vďačnosť Bohu za šťastne ubehnuté
kilometre, ako aj získavať finančné
prostriedky na podporu mobility kresťanských misionárov. Táto
myšlienka stála pri zrode organizácie
MIVA (Missions – Verkehrs – Arbeitsgemeinschaft; Pracovná spoločnosť
pre dopravu v misiách), ktorú v roku
1927 založil nemecký misionár páter
Paul Schulte OMI. Vladyka Peter Rusnák sa vo svojom príhovore obrátil
na vodičov a zdôraznil, že pri posviacke áut vyprosujeme Božie požehnanie pre autá a ich vodičov, aby prešli
tisíce kilometrov bez nehody, a to
nielen fyzickej, ale hlavne duchovnej.
(Stanislav Gábor)

Hnutie Neokatechumenátna
cesta bude môcť pôsobiť i v Spišskej
diecéze. Súhlas s ich pôsobením
udelil v júli na základe rozhovorov
so zodpovednými za hnutie spišský
biskup Mons. Štefan Sečka. Každá
ich činnosť však musí byť s vedomím
a súhlasom farára, preto otec biskup
Sečka odporúča, že budú kontakto-
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Oáza Božích detí rozžiarila Lomné
Vo farnosti Lomné sa 9. – 22.
júla uskutočnili dvojtýždňové
duchovné cvičenia pre deti
vo veku od 11 do 14 rokov pod
názvom Oáza Božích detí.
Na turnuse sa zúčastnilo 25
detí. Program Hnutia Svetlo-Život viedli mladí členovia
spoločenstva Rieka Života,

členovia gréckokatolíckeho
oázového spoločenstva zo Starej
Ľubovne, mladí zo spoločenstva
Gabriel z Kežmarku a členovia
spoločenstva Calvary z Bratislavy. Deti prišli z okolia Bratislavy
a Starej Ľubovne. Nosnými
časťami bolo slávenie liturgie,
liturgická a biblická škola a kre-

atívne workshopy. Deti sa učili
plne, vedome a aktívne zúčastňovať na liturgii západného aj
východného obradu. V Roku sv.
Cyrila a Metoda to bola príležitosť učiť sa dýchať „oboma stranami pľúc“. (Rastislav Dluhý)

Archieparchiálny odpust bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove
V sobotu 21. júla sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove
uskutočnila archieparchiálna
odpustová slávnosť k úcte bl.
hieromučeníka Pavla Petra
Gojdiča OSBM, prešovského
biskupa. Program sa začal modlitbou ruženca, pokračoval Molebenom k bl. Pavlovi Petrovi
Gojdičovi a vyvrcholil slávnostnou svätou liturgiou. Hlavným
slúžiteľom bol súdny vikár Prešovskej archieparchie otec Juraj
Popovič, ktorý sa Božiemu ľudu
prihovoril v homílii. Zdôraznil v nej dôležitosť kvalitných
medziľudských vzťahov, ako aj
vzťahu človeka s Bohom. „Kvalita vzťahu vo veľkej miere závisí
od komunikácie, a predovšetkým od lásky.“ Poukázal na vzor
takej komunikácie s ľuďmi
a s Bohom práve v osobe blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča.
„V budovaní vzťahu s Bohom

arcibiskupa sv. Metoda, ktorými
na smrteľnej posteli ustanovil
sv. Gorazd za svojho nástupcu:
„Toto je vašej zeme slobodný
muž, vyučený dobre v knihách
a pravoverný“.
Po svätej liturgii slávnosť pokračovala ďalším programom.
Na úvod prítomných pozdravil
pán Miroslav Holečko. Vysoko
ocenil iniciatívu Konferencie
biskupov Slovenska – vyhlásenie Roku sv. Cyril a Metoda
a poukázal na veľkosť sv. Gorazda. Prítomným sa prihovoril
aj predseda Matice slovenskej

Marián Tkáč, ktorý pripomenul
novú tradíciu Matice slovenskej,
ktorá spolu s Gréckokatolíckou
cirkvou začala tohto roka organizovať Púť gréckokatolíkov
na Devín. Vyjadril tiež túžbu,
aby sa v Bratislave postavila
socha sv. Gorazda a aby sa jeho
meno dostalo do civilného
kalendára. Po týchto úvodných
slovách nasledovala umelecky
veľmi pôsobivá hudobno-poetická kompozícia, ktorú
scenáristicky a režijne pripravil
pán Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti sv. Gorazda,

v podaní vynikajúcich recitátorov – Jany Hanúskovej, Jozefa
Šimonoviča a Ľubora Hallona,
popretkávané spevom barytonistu Juraja Havaja, hudobným
sprievodom Dušana Šujana
a spevom zboru Kyrillomethodeon.
Na záver vladyka Peter
poďakoval Spoločnosti sv.
Gorazda a vyjadril poďakovanie
aj kazateľovi Mons. Jozefovi
Haľkovi, ktorému podaroval
ikonu z včelieho vosku. (www.
grkatba.sk)

Zomrel najvyšší predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi na Slovensku
Vo veku 75 rokov zomrel 2. augusta po dlhšej chorobe najvyšší
predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi
na Slovensku Jeho Vysokopreosvietenosť Ján Holonič, arcibiskup prešovský a Slovenska.
Pohreb sa uskutočnil 8. augusta
2012 v Katedrálnom chráme
a ľuďmi mu veľmi pomáhala
jeho láska k Eucharistii, úcta
k Božskému srdcu a k Presvätej
Bohorodičke.“ Koncelebrovalo
takmer 40 kňazov a na slávnosti sa zúčastnil aj emeritný
pražský pomocný biskup Ján
Eugen Kočiš. Slávnosť spevom
sprevádzal Katedrálny zbor sv.
Jána Krstiteľa.

Prešovská gréckokatolícka
katedrála je známa tým, že sú
v nej k verejnej úcte uložené
ostatky bl. P. P. Gojdiča, ktoré
sú hojne navštevované. Jeho
úcta je rozšírená nielen na Slovensku, ale aj medzi gréckokatolíkmi v okolitých krajinách,
ba aj na americkom kontinente.
(Ľubomír Petrík)

V Bratislave si pripomenuli pamiatku sv. Gorazda
V rámci Roka sv. Cyrila a Metoda sa v bratislavskom gréckokatolíckom Katedrálnom chráme
Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža konala v piatok
27. júla jubilejná 20. spomienka
na svätého Gorazda. Organizátormi podujatia boli Národné
osvetové centrum v Bratislave
spolu s Bratislavskom eparchiou, Radou KBS pre vedu,
vzdelanie a kultúru, Matica
slovenská Martin a Spoločnosť
svätého Gorazda.
Slávnosť sa začala archijerejskou svätou liturgiou
v cirkevnoslovanskom jazyku,
ktorej predsedal vladyka Peter
Rusnák, bratislavský eparcha,
a slávnostnú homíliu predniesol
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Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Liturgiu
spevom sprevádzal Katedrálny
miešaný spevácky zbor Kyril-

lomethodeon pod umeleckým
vedením Ladislava Sabolčáka.
Vo svojej homílii sa biskup
Haľko zamyslel na slovami

svätého kniežaťa Alexandra
Nevského v Prešove.
Ján Holonič sa narodil 29.
januára 1937 v obci Kravany
v Trebišovskom okrese. Pôsobil
v Rakovci nad Ondavou a v Šamudovciach. Chirotóniu za biskupa Michalovskej eparchie

prijal v roku 1983. V roku 2006
ho Eparchiálne zhromaždenie
Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove zvolilo za arcibiskupa prešovského a Slovenska.
(Maroš Černý)

Vyjadrenie sústrasti vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa
a metropolitu, k úmrtiu pravoslávneho arcibiskupa Jána Holoniča
V mene svojom, ako aj
v mene duchovenstva a všetkých veriacich Gréckokatolíckej
Prešovskej archieparchie i celej
Gréckokatolíckej metropolie sui
iuris na Slovensku vyjadrujem
Pravoslávnej cirkvi na Slovensku úprimnú sústrasť nad smrťou jej najvyššieho predstaviteľa
Jeho Vysokopreosvietenosti
vladyku Jána Holoniča, arcibis-

kupa prešovského a Slovenska.
Pri našich mnohých stretnutiach som ho spoznal a vnímal
ako dobrého pastiera cirkvi,
na čele ktorej stál, a zároveň
ako dobrosrdečného človeka.
Vždy sme sa vedeli zodpovedne
a priateľsky porozprávať a riešiť
veci, ktoré vyplývajú z našej
služby Božiemu ľudu. Niektoré problémy sa nám podarilo

spolu aj vyriešiť. Modlím sa, aby
dobrotivý Boh obdaril pokojom
jeho dušu na mieste svetla,
blaženosti a pokoja, kde nieto
bolesti, zármutku ani stonania. Nech mu Pán v blaženom
zosnutí daruje večný pokoj
a zachová večnú pamiatku.
vladyka Ján Babjak SJ
gréckokatolícky prešovský
arcibiskup a metropolita

4. septembra 2010 náš najosvietenejší
košický eparcha Milan Chautur CSsR
oslavuje svoje 55. narodeniny.
Pri tejto príležitosti mu v mene redakcie
i v mene čitateľov Slova prajeme zdravie, Božie
požehnanie a dlhý život plný darov Presvätého
Ducha, aby múdro a v láske spravoval celú našu
cirkev a vždy a všade svojím slovom i príkladom
ohlasoval Krista, Božie Slovo.
Živite ľudije na blaho svita našomu jepiskopu mnohaja lita!

vať kňazov, a ak je vo farnosti také
spoločenstvo, kňazi im môžu vyjsť
v ústrety. „Každá činnosť spoločenstiev a hnutí vo farnosti musí byť
však na osoh celej farnosti a budovať
farnosť,“ povedal otec biskup Sečka.

Natáčanie nového hraného filmu
Pán Ježiš na návšteve z produkcie
LUX communication sa ukončilo koncom júla. Námet nemeckého autora
Franza Michela Wiliama dramaturgicky a režijne spracoval Igor Pargáč,
režisér známych hraných rozprávok
o Bonifácovi a seriálu Fara, ktorí mali
diváci možnosť vidieť na obrazovkách
TV LUX.
Film rozpráva príbeh očami malého
chlapca, ktorý prežíva jedinečný
zážitok Ježišovej prítomnosti počas
prvého svätého prijímania. V hlavnej
úlohe si zahrá 10-ročný chlapec Janko
Šiška. Väčšina záberov sa natáčala
v malej dedinke uprostred slovenských hôr v obci Veľké Borové.

Prvý augustový deň privítal v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie
v Rožňave rožňavský biskup Mons.
Vladimír Filo spolu s prítomnými
kňazmi a veriacimi ostatky sv. Cyrila,
ktoré putujú po Slovensku. Do Rožňavskej diecézy boli sväté relikvie
dovezené z Prešovskej archieparchie.

V nedeľu 5. augusta sa uskutočnil
jubilejný 20. ročník rómskej púte
v Gaboltove. Túto tradíciu založila
Rada pre pastoráciu Rómov a menšín
v spolupráci s vtedajším košickým
pomocným biskupom, dnes košickým
arcibiskupom metropolitom Mons.
Bernardom Boberom. Na programe
sa zúčastnilo spoločenstvo z Nižnej
Rybnice s evanjelizačným programom.

Archimandrita Sergej Gajek,
gréckokatolícky apoštolský vizitátor
v Minsku (Bielorusko), navštívil so
svojím sprievodom pútnický areál
v Ľutine, kde ho privítal prešovský
arcibiskup a metropolita Ján Babjak
SJ. Po prehliadke areálu ich stretnutie pokračovalo v Gréckokatolíckom
kňazskom seminári P. P. Gojdiča
v Prešove. Bieloruská gréckokatolícka
cirkev má niekoľko tisíc veriacich
sústredených v niekoľkých desiatkach
pastoračných centier, nakoľko cirkev
má iba jeden chrám v Polotsku.
Množstvo veriacich pre nedostatok
kňazov navštevuje obrady Rímskokatolíckej cirkvi. (Juraj Gradoš)
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Rozhovor s Danielom Anrigom, veliteľom Pápežskej
švajčiarskej gardy, ktorá v júli
navštívila Bratislavskú eparchiu
Aký je motív vašej púte a návštevy Bratislavy?
Švajčiarska garda organizuje každé dva roky kultúrnu
a náboženskú púť. V roku 2007
sme putovali k hrobu sv. Martina z Tours do Francúzska. Potom sa zrodila myšlienka navštíviť miesto, kde
sa sv. Martin narodil. Nachádza sa v západnom
Maďarsku, v Szombathely. A boli sme si vedomí, že je tu aj významná hranica s východnou
cirkvou. Preto sme využili možnosť skontaktovať sa s Gréckokatolíckou cirkvou. Arcibiskup
Cyril Vasiľ nás skontaktoval s vladykom Petrom,
bratislavským eparchom, ktorý nás pozval.

Litmanová privítala
vzácneho hosťa
T

akmer 20 000 pútnikov prišlo v nedeľu 5. augusta na archieparchiálnu
odpustovú slávnosť na horu Zvir pri
Litmanovej, ktorá bola súčasťou slávenia
Roka sv. Cyrila a Metoda, ktorým si Cirkev
na Slovensku pripomína 1150. výročie
príchodu slovanských vierozvestcov na naše
územie. Medzi pútnikmi bol aj vladyka
Svjatoslav Ševčuk, kyjevsko-haličský hlavný
arcibiskup, ktorý je hlavou Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi. Bol hlavným celebrantom slávnostnej archijerejskej svätej
liturgie, ktorú v priamom prenose vysielala
Slovenská televízia. Zároveň sa pútnikom
prihovoril v homílii.
Najprv pútnikov pozdravil od miliónov ukrajinských gréckokatolíkov, ktorí
žijú na Ukrajine a v iných krajinách sveta
a v mene Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi vzdal úctu tisíckam gréckokatolíckych veriacich na Slovensku, ktorí v minulosti za vieru trpeli, ba mnohí za ňu dali aj
svoj život. Poďakoval sa aj tým gréckokatolíkom, ktorí tu žijú svoju vieru v súčasnosti.
Pripomenul aj Rok sv. Cyrila a Metoda
na Slovensku, ako aj Rok viery vyhlásený
Svätým Otcom Benediktom XVI. pre celú
Cirkev.
Liturgiu, ktorú spevom obohatil Gréckokatolícky chrámový zbor bl. Pavla Petra

Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného,
koncelebrovali ďalší šiesti arcibiskupi a biskupi zo Slovenska a zahraničia: prešovský
arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ,
arcibiskup a metropolita v Katoviciach
Wiktor Paweł Skworc, vroclavsko-gdaňský
eparchiálny biskup Włodzimierz Juszczak,
apoštolský exarcha v Miškovci Atanáz
Orosz, spišský pomocný biskup Andrej Imrich, emeritný pomocný pražský biskup Ján
Eugen Kočiš a emeritný opát z Jasovského
kláštora Karol Tomáš Bartal OPraem.
Pútnici odoslali telegram Svätému Otcovi
Benediktovi XVI., v ktorom ho ubezpečili
o modlitbách za neho a za jeho pontifikát, o svojej láske a synovskej oddanosti.
Zároveň ho požiadali o požehnanie pre celú
Gréckokatolícku metropolitnú cirkev sui
iuris na Slovensku.
Na odpustovej slávnosti sa zúčastnil aj
podpredseda NR SR Ján Figeľ, predseda
Prešovského samosprávneho kraja Peter
Chudík a viacerí ďalší hostia.
Duchovný program archieparchiálnej
odpustovej slávnosti na hore Zvir v Litmanovej sa začal už v sobotu popoludní. Jeho
súčasťou bolo okrem iného posvätenie vody
a Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi, veľká
večiereň a večerná archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal prešovský arcibiskup

a metropolita Jána Babjak a koncelebroval kyjevsko-haličský hlavný arcibiskup
Svjatoslav Ševčuk. Homíliu predniesol
protosynkel Prešovskej archieparchie otec
Michal Onderko. Pútnikom sa predstavila
aj gospelová hudobná skupina Anastasis, ktorú tvoria bohoslovci prešovského
Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl.
biskupa Pavla Petra Gojdiča. Ich vystúpenie
bolo spojené s katechézou otca Štefana
Paločka na tému viery, ktorú nám priniesli
sv. Cyril a Metod. Nasledovala pobožnosť
krížovej cesty, svätá liturgia o polnoci
a eucharistická adorácia. V nedeľu ráno
ešte pred slávnostnou archijerejskou svätou
liturgiou, ktorou vyvrcholila dvojdňová púť,
sa veriaci pomodlili Akatist k Presvätej Bohorodičke, ruženec a vypočuli si duchovné
slovo o vzťahu Boha a človeka cez prírodu
v podaní otca Jozefa Voskára.
Púť, ktorá sa uskutočnila v hlbokej
duchovnej atmosfére, opäť potvrdila,
že Litmanová je stále vyhľadávanejším
pútnickým miestom, kde ľudia môžu načerpať nielen posvätenú vodu, ale aj posilu
do svojho života, duchovnú vyrovnanosť
a veľa Božích milostí. n
Ľubomír Petrík
snímky: Mária Žarnayová

Prečo je vaším patrónom práve sv. Martin?
Pápežská švajčiarska garda je vojenským zborom. Ako vojenský zbor máme dvoch oficiálnych patrónov: sv. Martina a sv. Šebastiána. Sv.
Martin má pre nás osobitný význam, pretože
po tom, čo bol vojakom, sa stal mníchom,
kňazom a biskupom. A to je veľmi významné
pre mladých vojakov a ich život. Tiež vykonávajú vojenskú službu a neraz si niektorí vyberú
cestu zasväteného života. Každý rok máme
nejaké povolanie a sme na to hrdí.
Aké sú vaše hlavné úlohy?
Počas uplynulých piatich storočí, čo pôsobíme
pri hrobe sv. Petra a pri najvyššom veľkňazovi,
sme zodpovední za bezpečnosť najvyššieho
veľkňaza v apoštolskom paláci a v pápežských
rezidenciách. Od založenia Vatikánu v roku
1929 sme dostali aj úlohu strážiť a chrániť
hranice Vatikánu s Talianskom, preto nás turisti
každý deň vidia a dobre poznajú.
Počas všetkých storočí bola naša služba aj reprezentačná, sme prítomní, keď pápež prijíma
predstaviteľov štátov. Preto je naša služba
veľmi cenená a známa. Deň čo deň nás vidia
pútnici pri našej každodennej službe počas pápežských podujatí, či už ide o audiencie, alebo
liturgické slávenia.
Je pravda, že vaša uniforma bola navrhnutá
Michelangelom?
Naša súčasná uniforma nie je od Michelangela.
Navrhol ju veliteľ Jules Repond v roku 1914.
Videl požiadavky každodennej služby, ale chcel
sa vrátiť k takému vzhľadu uniformy, aký mala
pri založení. Takéto uniformy možno vidieť
na freskách Raffaela alebo aj v Chráme sv.
Petra v okovách, kde je zobrazená Švajčiarska
garda okolo pápeža Júliusa II. v takých uniformách, aké sú dnes – v renesančnom štýle.
Stanislav Gábor
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Tajomné
biblické zvieratá
Biblia, kniha kníh, skrýva množstvo tajomstiev pre moderného človeka.
Ľudia dávno minulí pred dvomi, tromi či štyrmi tisíckami rokov týmto slovám rozumeli.
Dnešný človek na ne hľadí, no nevidí, číta, no nerozumie.

J

edným z tajov Biblie sú jej
tajomné zvieratá. Židia ich
často prevzali a používali
aj v iných posvätných knihách,
vďaka čomu dnes vieme lepšie
pochopiť ich význam.

Leviatan

Prvé mýtické zviera spomína
gréckokatolícka liturgia pri
každej večierni v jej úvode.
Hovorí o ňom žalm104 (103):
„Aké mnohoraké sú tvoje diela,
Pane! Všetko si múdro urobil.
Zem je plná tvojho stvorenstva.
Tu more veľké, dlhé a široké,
v ňom sa hemžia plazy bez
počtu, živočíchy drobné i obrovské. Po ňom sa plavia lode
i Leviatan, ktorého si stvoril,
aby sa v ňom ihral.“ (24 – 26)
Obdobne sa jeho pomenovanie
nachádza v Biblii ešte päťkrát.
Jób ho spomína trikrát, Dávid
vo svojich žalmoch dvakrát
a raz ho spomína Izaiáš.
Teda aké je to zviera? A je
to vôbec zviera? Biblia a iné
židovské texty podávajú informácie o Leviatanovi z rôznych
uhlov pohľadu. Pre Jóba je to
jedno zo zvierat. Azda ním
myslel krokodíla nílskeho.
Podobne ako Leviatan, krokodíl je vodný živočích s telom
pokrytým šupinami a mocnými zubami. Podľa Knihy Jób
sú Leviatanove oči „ako riasy
rannej zory“ (Jób 41, 18), čo by
mohlo pripomínať oči krokodíla, ktoré sa vynárajú z vody
ako prvé a pripomínajú východ
slnka. Predstava krokodíla sa
však nezhoduje so zvyškom
popisu Leviatana, ktorý má
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mať viacero hláv a chrliť oheň
ako drak.
Dávid ho vníma ako morskú
obludu aj s viacerými hlavami
(predobraz stredovekých rozprávkových drakov, no v oveľa
väčšom meradle). A Izaiáš túto
predstavu žalmistu rozvádza
a hovorí o Leviatanovi ako
o niekom, kto sa postavil voči
Bohu. V povesti zachytenej
v midraši sa uvádza, že veľryba,
ktorá zhltla Jonáša, len tak-tak
unikla tomu, aby bola zhltnutá
Leviatanom, ktorý zvykne zjesť
jednu veľrybu každý deň.
Prvotní kresťania vnímali
Leviatana práve v tomto duchu
ako démona. Dnes ho však biblisti často vnímajú ako symbol
prvotného chaosu či ľudského
vzdoru človeka voči Bohu. Svätý
Tomáš Akvinský v ňom vidí
démona závisti, ktorý ako prvý
trestá previnilých týmto smrteľným hriechom.
Často je Leviatan spájaný
s ďalším biblickým mýtickým
zvieraťom – Behemotom. Podľa
Knihy proroka Enocha ide
o pôvodný pár, ktorý Boh rozdelil. Leviatan (samicu) uvrhol
do morských hlbín, aby prebývala v priepastiach oceánu pri
prameňoch vôd, Behemota, jej
druha, zasa do neviditeľnej púšte menom Dundajin, na východ
od záhrady Eden. V speve Akdamut pariacom k sviatku Šavuot
zasa tieto zvery stoja proti sebe,
no oba zahynú rukou Pána.
A „z prekrásnej kože Leviatana Boh urobí baldachýn, pod
ktorým sa ukryjú spravodliví,
ktorí budú jesť mäso Behemota
a Leviatana za veľkej radosti
a veselenia na veľkej hostine,
ktorá bude pre nich pripravená“.
Podľa povestí má byť na hostine
spravodlivých podávané mäso
Leviatana, Behemota aj vtáka
Ziz. Predobrazom hostiny je
šábesové jedlo, ktoré pozostáva
tradične z ryby. Dnes Židia slovom leviatan označujú veľrybu.

Behemot

Podľa Talmudu a Septuaginty
je Behemot najväčšie a najmocnejšie zo zvierat. V Biblii sa
Behemot objavuje iba v Knihe

Jób: „Tu, hľa, pred tebou je
vodná potvora (Behemot), trávu
ona žerie ani dobytok. Hľa, to
ona v bedrách svoju silu má,
jej moc zas vo svaloch brucha spočíva. Sťaby dáky céder
svoj chvost napriami, šľachy
stehien jej sú uzly akoby. Jak
rúry medené sú tiež kosti jej,
železné jak tyče údy jej sú ver’.
Je to prvotina Pána všetkých
diel, za vládcu je druhom iste
stvorená. Hory dávajú jej tiež
svoj poplatok, všetky divé zvery,
čo sa hrajú tam. Pod krom
lotosovým ona líha si, v skrýši
zo šašiny abo z trstiny. Lotosové
tiene ju zakrývajú a okolo nej sú
vŕby potočné. Ak je rieka dravá,
nenaplaší sa, hoc jej k tlame siaha, býva pokojná. Ktože zrakom
svojím môže skrotiť ju, kto jej
môže tŕňom nozdry prepichnúť?“ (40, 15 – 24)
Podľa židovskej tradície je
Behemot veľký ako tisíc vrchov
a denne požerie trávu na tisícke
kopcov. Z raja vyteká špeciálna
rieka, ktorá slúži iba na to, aby
uhasila obrovský smäd tohto
netvora. Iba raz, v mesiaci
tamuz (jún/júl), zo seba vydá
Behemot rev, ale aj to stačí, aby
ho ostatné zvieratá považovali
za svojho vládcu.

Niektorí toto zviera stotožňujú s vodným byvolom, nosorožcom či slonom. V odkaze
na Izaiáša (30, 6) sa zasa javí
ako hroch. Kreacionisti zasa
za Behemota považujú jedného z dinosaurov – sauropoda,
najväčšie zviera pohybujúce
sa po zemi, ktoré spĺňa všetky
opisy Behemota.

Ziz

Tento mytologický vták bol
údajne taký veľký, že keď
roztiahol krídla, zakryl slnko.
Spolu s Behemotom, predstavujúcim zem, a Leviatanom,
predstavujúcim more, tvorí
v židovskej tradícii trojicu
obrích netvorov.
Na vtáka Ziz sa údajne
vzťahuje žalm 50, 11: „Poznám
všetko vtáctvo lietavé, moje je
i to, čo sa hýbe na poli“.
Podľa Talmudu, keď sa Ziz
postaví do oceánu, voda mu
siaha iba po členky a jeho hlava
dosahuje až na trón, na ktorom
sedí Boh. Podobne o Zizovi
hovorí aj rabbi bar Hanna,
ktorý popisuje stretnutie lode
s vtákom, ktorý stál uprostred
morských vôd, takže si námorníci mysleli, že je na tom mieste

plytčina. Hlas z neba ich však
varoval: „Neponárajte sa tu!
Tesár tu zahodil pred siedmimi
rokmi svoju sekeru a ešte nedosiahla dno.“
Ďalšia povesť o Zizovi tvrdí,
že keď raz jeho vajce padlo
na zem, zničilo les a po puknutí
svojím obsahom zatopilo 60
miest. Podľa iného podania bol
Ziz stvorený, aby ochraňoval
ostatné vtáky. Keby Ziz neexistoval, všetky drobné vtáčiky by
boli bezbranné.
Vták Ziz figuruje aj v povesti o kráľovi Šalamúnovi,
ktorý, keď sa dozvedel, že si
jeho dcéra má vziať za muža
chudáka, nechal princeznú
zavrieť do veže na opustenom
ostrove. Mýtický vták však
do veže zaniesol vyvoleného mladého muža a ani kráľ
Šalamún nedokázal premôcť
osud, za symbol ktorého je
Ziz považovaný. S podobným
výsledkom sa objavuje Ziz aj
v ďalších legendách.
Aká je naozaj skutočná
pravda o týchto zvieratách?
Sú predobrazmi nejakých
dnešných zvierat? Alebo ich
treba hľadať v pravekej minulosti našej planéty? Ba nie sú
iba akýmsi obrazom ľudského
vzdoru voči Bohu, akým bola
aj stavba babylonskej veže?
Nám je pravda ukrytá a dnes
nik nevie povedať, čo primälo
biblického pisateľa k takémuto
spôsobu prerozprávania zjavení, ktoré pochádzajú z vnuknutia Svätého Ducha. Nech je
už pravda o nich akákoľvek,
mala by viesť človeka k pokore voči Bohu i voči samotnej
prírode, ktorú tieto zvieratá
symbolizujú. Lebo tak, ako bola
Zem človeku daná do správy,
tak sa bude od neho aj žiadať
vyúčtovanie za jej zveľaďovanie
a ochranu života na nej. n
Juraj Gradoš
snímky:
William Blake: Behemot
a Leviatan (licricardososa.
wordpress.com)
Zabitie Leviatana z Doré‘s
Bible (http://commons.wikimedia.org)
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Účet zadarmo!
Naozaj?

Všetko je možné tomu,
kto verí
Vysokopreosvietený vladyka metropolita
Ján, preosvietení vladykovia, veľadôstojní
duchovní otcovia a členovia reholí, drahí
v Kristovi, bratia a sestry.
Slava Isusu Christu!
Najprv by som sa chcel z celého srdca poďakovať vladykovi metropolitovi za pozvanie
a možnosť sláviť dnes túto božskú liturgiu.
Využívajúc túto príležitosť chcem odovzdať
vám, vladyka, i všetkým veriacim gréckokatolíkom na Slovensku úprimný pozdrav
od miliónov vašich bratov a sestier z Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi z Ukrajiny
i z celého sveta.
Zároveň chcem povedať, že veľká Cirkev
je stále s vami. My sme bratia a sestry, deti
jednej matky Cirkvi, hoci žijeme v rôznych
krajinách a hovoríme rôznymi jazykmi.
Osobitne dnes chcem v mene svojej cirkvi
vyjadriť svoju úctu tým známym i neznámym stovkám, ba tisíckam mučeníkov,
ktorí obetovali svoje životy za katolícku
vieru, za vieru v Krista. Tiež chcem úprimne poďakovať všetkým vám, ktorí túto vieru
vašich predkov zachovávate a žijete.
V dnešnom evanjeliu (Mt 17, 14 – 23a)
sme počuli veľmi zaujímavý príbeh o tom,
ako otec privádza k Ježišovi Kristovi svojho

syna, ktorému už nikto z ľudí na tejto
zemi nemohol pomôcť. Svätý cirkevný
otec Ján Zlatoústy hovorí, že syn toho otca
je obrazom súčasného izraelského národa
v tom čase, lebo časom sa deti stávajú podobní svojim rodičom. Čím trpí tento syn?
On trpí nečistým duchom, ktorý ho vrhá
do rôznych extrémov – do ohňa i do vody,
a tým ho veľmi mučí. Ale vypočujúc si
trápenie tohto syna Ježiš Kristus hovorí celému ľudskému rodu: „Neveriace a skazené
pokolenie, dokiaľ budem s vami?“ Poukazuje na to, že hlavná príčina utrpenia tohto
syna, jeho otca i celého ľudstva je nedosta-

tok viery. Toto evanjelium hovorí o protikladoch, o tom, čo možno a čo nemožno
urobiť, o nevere a viere. Ježiš Kristus hovorí,
že ak by ste mali vieru malú ako horčičné
zrnko a povedali tejto hore Zvir: „Presuň sa
z tohto miesta!“, poslúchla by vás.
No otcovia Cirkvi tiež hovoria, že viera neznamená súhlasiť s niečím, čomu
nerozumieme. Kto verí, je schopný prijímať
do seba Božiu silu. Hovoria, že veriaci prijímajú silu samotného Boha, a čo je čudné –
sťa by do malého horčičného zrna. Pretože
je malé, sú takí, čo si ho nevážia, no ono
má v sebe takú silu, že ak padne do zeme,

vyrastie do takých rozmerov, že vo svojom
tieni môže skryť mnohých. K takejto viere
nás vyzýva apoštol Pavol, keď hovorí: „Lebo
ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je
Božou mocou na spásu každému, kto verí...
V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť
z viery pre vieru, ako je napísané: ,Spravodlivý bude žiť z viery.’“ (Rim 1, 16 – 17)
Preto ten, kto verí, má schopnosť vykonať
to, čo je mimo ľudských možností. Vidieť neviditeľné, vykonať nadľudské činy,
pretože pre toho, kto žije z Božej sily, nie je
nič nemožné. Najväčšou horou, ktorú viera
môže presunúť, je priepasť medzi človekom
a Bohom. Preto viera, ako učí Cirkev, je
účasť človeka na Božom živote, účasť na Božej láske, na Božom poznaní. A tak naozaj,
všetko je možné tomu, kto verí.
Keď sa pozrieme na históriu vývoja tohto
miesta, môžeme vidieť veľmi aktuálne Božie slovo pre dnešok. Prvá polovica deväťdesiatych rokov, keď si Božia Matka vybrala
toto miesto, aby k nám prehovorila, je aj
časom vzkriesenia Gréckokatolíckej cirkvi
nielen na Slovensku, ale aj v celej východnej
Európe. Prečistá Panna Mária je prvou, ktorá uverila. Ona je tou, ktorá prijala do svojho života, do svojho lona Božie Slovo, ktoré
sa cez ňu narodilo a stalo sa človekom.
Ona je prvou učiteľkou viery pre všetkých
veriacich kresťanov. Ona prišla tu na túto
svätú horu, aby nás utvrdila vo viere. Preto
dievčatá vizionárky videli neviditeľné. Počuli to, čo nemožno počuť ľudským uchom.
A takým spôsobom ohlásili čas vzkriesenia
Kristovej Cirkvi.
Prečistá Panna Mária je tou, ktorá
ukázala celému svetu horčičné zrnko viery
Gréckokatolíckej cirkvi a my dnes vidíme,
ako sa toto zrno naširoko rozvíja. Ako státisíce veriacich Gréckokatolíckej cirkvi vidia
a počujú Boha cez jeho slovo. A naozaj nie
je nič nemožné tomu, kto verí. Lebo to, čo
pred desiatkami rokov bolo nemožné, dnes
je uskutočniteľné.
Drahí v Kristu, bratia a sestry! Tento
rok Katolícka cirkev byzantského obradu
na Slovensku vyhlásila za Rok sv. Cyrila
a Metoda. A ten sa spája s Rokom viery,
ktorý vyhlásil pre celú Cirkev Svätý Otec
Benedikt XVI. Ja si myslím, že pre nás

gréckokatolíkov pripravil Pán v tomto
roku mimoriadnu úlohu do budúcnosti.
Vidíme, že súčasný svet, sekulárna kultúra ťažko trpí a padá do extrémov tak ako
syn z dnešného evanjelia. Raz do extrému
konzumizmu a relativizmu, inokedy, ako
často počúvame, do nostalgie za minulým
totalitným komunistickým režimom.
Naozaj bez viery niet kotvy nádeje, s ktorou by ľudstvo zakotvilo na ceste za skutočným šťastím, akým je Božia prítomnosť.
Teda je nutné, aby každý z nás dnes podľa
vzoru Prečistej Panny Márie našiel vo svojom srdci to malé horčičné zrnko, akým je
viera našich predkov, ktorú máme dnes žiť
preto, aby sme mohli s vami uzdraviť tento
súčasný svet a súčasnú kultúru tak, ako
uzdravili našich prapredkov Slovanov svätí
Cyril a Metod, učitelia Slovanov. Dnes nás
tu na tomto mieste Prečistá Panna Mária
vyzýva k modlitbe, obráteniu sa a pôstu,
teda do toho, čím naozaj možno vyhnať
spomedzi nás ducha tohto sveta. Lebo ten,
kto sa modlí a postí, je schopný vzrastať vo
viere a prijať Boha, ktorý prichádza medzi
nás. Viera, modlitba a pôst sú správnou cestou, aby sme sa spolu s vami mohli utvrdiť
a zostať vo viere.
Vyprosme si dnes tu, pri Prečistej Panne
Márii, dar viery pre všetky národy. Dar
viery pre tých, ktorí ho stratili. Dar viery
pre trpiacich. Dar viery pre tých, ktorí sú
rozorvatí a nevedia, ako majú žiť na tomto
svete. Dar viery tomu, kto vidí a chápe,
že ľudskými silami nemôže nájsť pokoj,
mier a šťastie. Lebo v živote sú také chvíle,
keď už nič nemôže pomôcť – ani rozum,
ani poznanie, ani peniaze, ani známosti,
ani kariéra, teda žiadna ľudská sila. Vtedy
je našou jedinou nádejou, ako aj pre otca
z dnešného evanjelia, náš Spasiteľ. Prosme,
aby cez modlitby Prečistej Panny Márie sme
spolu s vami mohli byť svedkami tejto viery
pre celý svet. Amen. n
homília Jeho Blaženosti vladyku Svjatoslava Ševčuka, kyjevsko-haličského
väčšieho arcibiskupa, hlavy Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine 5. augusta 2012
v Litmanovej
preložil a upravil Juraj Gradoš
snímky: Mária Žarnayová

Na Slovensku pôsobí niekoľko bánk ponúkajúcich obsluhu bankového účtu zadarmo.
Teda popravde vás váš účet nemusí stáť ani
cent, ak dokážete rešpektovať pravidlá, ktoré
banka s daným produktom zviazala. Veľmi
často dochádza aj k situáciám, keď peniaze
na účte „zarábajú“ tak málo, že nakoniec
zistíte, že ste prerobili. Poplatky a dane boli
vyššie než úroky. Preto čím ďalej viac ľudí si
zakladá účet v bankách, ktoré ho ponúkajú
zadarmo. Úrok nulový, no poplatky tiež. Zdá
sa to byť výhodné. No nie vždy je všetko
zadarmo!
Ako by ste sa pozerali na človeka, ktorý má
podiel vo firme praktizujúcej nekalé obchody? On by tam nemusel mať ani hlavné slovo,
mal by tam uložené iba svoje úspory. No táto
firma by vďaka jeho peniazom pomáhala mafii, prala špinavé peniaze z drogovej činnosti,
prostitúcie či predaja ľudí na otrocké práce.
Ako by ste na neho hľadeli? Odsudzovali by
ste ho? Alebo by ste povedali, že jeho sa to aj
tak netýka – on predsa o tom nerozhoduje?
A ako by ste na neho hľadeli, keby vďaka činnosti tejto firmy poberal z uložených peňazí
benefity – úroky alebo niečo iné?
Podobne je to s bankami. Majú v správe
naše peniaze a investujú ich. Často nevieme
kam a za akých podmienok. Preto treba byť
vnímavý na informácie o banke, kde má
veriaci človek uložené svoje úspory, lebo sa
rýchlo môže stať spolupáchateľom pri nemorálnych a protikresťanských skutkoch banky.
Veď často o nej hovoríme ako o svojej banke.
Istým spôsobom si ju privlastňujeme. Tak aj
jej konanie je naše.
Nedávno som sa od priateľa dozvedel
o banke, ktorú som si už dávnejšie vybral
na správu svojich peňazí. Jej konanie ma zarazilo. Na účte mi nepribúdajú žiadne úroky,
no banka moje peniaze investuje a zo zisku hradí tie poplatky, ktoré by som inak
musel hradiť sám. Tak, ako je to vo všetkých
bankách. Tak ma účet nič nestál. Až doteraz.
Teraz mám vo svedomí otázku, ako sa zachovať. Banka sa totiž rozhodla (ako sa chváli
na svojej webovej stránke) rozdať „na letných
festivaloch tisíce kondómov“, aby viedla
mladých ľudí k zodpovednosti. No aká je to
zodpovednosť, to si už každý musí zodpovedať sám. A to nie je jeden problém, na ktorý
som v poslednom čase ako kresťan v tejto
banke narazil. Ja v nej svoj účet nenechám.
Juraj Gradoš
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Našiel som tu
priateľov
Dva roky ste pôsobili ako pomocný
biskup medzi gréckokatolíkmi v Buenos
Aires. Čo vám dala služba na juhoamerickom kontinente?

V Latinskej Amerike som spoznal celkom
inú kultúru. Cirkev, ktorá žije v celkom
iných podmienkach, v diaspóre. Je tu veľmi
veľa ľudí, no málo kňazov. Spoznal som, čo
znamená byť východným katolíkom v latinskoamerickej kultúre, lebo tu je vnímanie
Východu a Západu celkom iné. Tu som tak
dostal dobrý misionársky i dušpastiersky
rozhľad a spoznal potreby našich ľudí
v diaspóre. Napríklad v Argentíne sa modlia
už po španielsky.
Tu som spoznal dôležitosť inkulturizácie
našej východnej duchovnosti do novej globalizovanej spoločnosti. O našej Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi možno povedať,
že je globálnou, lebo je síce jedna, no žije
v rôznych kultúrnych podmienkach. Našou
prvoradou úlohou je nová evanjelizácia,
vnášanie východnej tradície do kultúry, kde
naši veriaci žijú a kde im my slúžime.

Už vyše roka ste postavený do najvyššieho úradu v rámci Gréckokatolíckej cirkvi
na Ukrajine a patríte k vekovo mladšej
generácii biskupov Katolíckej cirkvi.

Moje zvolenie bolo nečakané. Tu sa splnilo
to rímske príslovie, že „ten, kto vchádza
do konkláve ako pápež, vychádza ako kardinál“. Dodnes som nielen najmladším arcibiskupom metropolitom v Katolíckej cirkvi,
no aj najmladším ukrajinským gréckokatolíckym biskupom vôbec. Dodnes si na to
zvykám a je mi zvláštne, keď ma oslovujú
vaša blaženosť. Po zvolení som sa bál, že ma
takého mladého nebudú rešpektovať. Tak
ako mnohí som mal predstavu o metropolitovi či patriarchovi ako o múdrom starcovi
s dlhou bielou bradou na spôsob Abraháma
či Jakuba. Vnímal som ho ako váženého
starca svojho národa. No keď som začal
vykonávať tento úrad, zbadal som úplne
inú skutočnosť. Uvidel som veľké nádeje
vkladané do mňa, lebo mnoho ľudí začalo
spájať moju osobu práve s budúcnosťou
našej cirkvi a s jej rozvojom. Moji biskupi
mi na synode povedali: „Vy nás všetkých

pochováte“. No tak oni, ako aj veriaci vidia
v mojej osobe perspektívu na niekoľko
desiatok rokov, aj keď všetko je v rukách
nášho Pána, lebo Cirkev vedie Svätý Duch.

Ako vnímate svoje ročné pôsobenie
po svojom zvolení za väčšieho arcibiskupa a kyjevského metropolitu?

Hlava takej cirkvi, ako je naša, nachádzajúcej sa v rôznych kultúrnych oblastiach, hovoriacej rôznymi jazykmi má slúžiť hlavne
upevňovaniu jednoty Cirkvi. Musí dbať, aby
tieto rôzne spoločenské a kultúrne okolnosti nevytrhli veriacich zo životodarného
koreňa. Preto sa snažím v prvých krokoch
svojho pôsobenia všetkých spoznať. A hoci
už ubehol celý rok, nepodarilo sa mi to,
lebo naša cirkev má vo svete skoro 7-miliónov veriacich, pričom na Ukrajine ich žije
4 a pol milióna. Máme veľa eparchií, monastierov, žijeme v rôznych štátoch. Vďaka
tomu, že mi Pán dal schopnosť hovoriť rôznymi rečami, nemám problém sa dohovoriť
rečou, ktorej naši veriaci rozumejú. Tak sa
stávam strážcom jednoty našej cirkvi.
Môžem povedať, že najväčší dôraz kladiem vo svojej činnosti na mládež. Pre mňa
bolo najsilnejším komplimentom vyjadrenie mladých na Kryme, ktorí mali okolo
osemnásť rokov a počas vítania chlebom
a soľou mi povedali, že som jeden z nich.
Preto sa snažím na svojich návštevách
stretávať sa s mladými a odpovedať na ich
otázky.

Určite máte aj nejaké plány do budúcnosti a stále viac sa vám odhaľujú potreby vašej miestnej cirkvi.

Pokiaľ ide o základnú úlohu Cirkvi, tak ako
vo všeobecnej Cirkvi, aj v našej je hlavnou
úlohou evanjelizácia, čiže hlásanie Božieho
slova. Cirkev, ktorá nehlása Božie slovo,
a tak nevytvára Kristových poslucháčov
medzi všetkými ľuďmi, neučí večné pravdy,
stráca svoju podstatu. Toto treba robiť
v rôznych podmienkach. Inkulturácia,
o ktorej som hovoril, sa týka aj mojej rodnej
Ukrajiny, lebo kultúra sa mení. Mladí majú
inú kultúru než staršie generácie, hoci
pochádzajú z toho istého koreňa. Preto je

Jeho Blaženosť vladyka Svjatoslav Ševčuk sa
narodil 5. mája 1970
v ukrajinskom meste Stryj.
V roku 2009 sa po zvolení synodou biskupov
stal pomocným biskupom
v Buenos Aires v Argentíne
a vo Ľvove prijal biskupskú
vysviacku.
V roku 2011 bol Synodou
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi zvolený za kyjevsko-haličského väčšieho
arcibiskupa a 27. marca
2011 bol intronizovaný
(uvedený do úradu) v patriarchálnom katedrálnom
chráme v Kyjeve. Stal sa
tak hlavným predstaviteľom ukrajinských gréckokatolíkov po celom svete.
evanjelizácia v našom čase veľmi potrebná,
veď aj Svätý Otec Benedikt XVI. nás vyzýva
k novej evanjelizácii, cez ktorú môžeme
priniesť poznanie Boha súčasným moderným ľuďom.

Akým vážnym problémom ste počas
svojho doterajšieho pôsobenia museli
čeliť?

V našej cirkvi máme iné vnútorné a vonkajšie problémy. Tie vnútorné súvisia s naším
rozvojom. Naša cirkev vstala z popola.
V čase Sovietskeho zväzu sme nemohli
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slobodne vyznávať svoju vieru. Teraz musíme vybudovať nanovo svoju štruktúru, čo
zvlášť vidno v strednej a východnej Ukrajine. Práve v tom je aj moje pôsobenie ako
kyjevského metropolitu, ktorý má na starosti práve miestne exarcháty.
Čo sa týka vonkajších problémov, tie
súvisia s ekumenickým dialógom. Na Ukrajine pôsobí veľké množstvo cirkví. Nám
je najbližšia Pravoslávna cirkev. Práve tu
vidím našu úlohu. Pomaly krok za krokom
budovať spoločenstvo. To nie je problém
ako taký, skôr potreba súčasného života na Ukrajine. Problémom Ukrajiny je,
že Pravoslávna cirkev je rozdelená. Je tu
Ukrajinská pravoslávna cirkev Moskovského patriarchátu, Ukrajinská pravoslávna
cirkev Kyjevského patriarchátu a Ukrajinská autonómna pravoslávna cirkev. Preto
je ťažké viesť ekumenický dialóg s nimi,
keďže oni sami majú medzi sebou rozpory.
Väčšinou sa darí ekumenizmu na bilaterálnej úrovni.
Jedným z najväčších úspechov v tejto
oblasti bola spoločná výzva gréckokatolíkov
a pravoslávnych Moskovského i Kyjevského patriarchátu v súvislosti s 20. výročím
osamostatnenia sa Ukrajiny, kde sme tiež
pokázali na duchovné korene súčasnej
ekonomickej krízy.

Aké postavenie má Ukrajinská gréckokatolícka cirkev v súčasnej ukrajinskej
spoločnosti a čo jej môže ponúknuť?

Naša cirkev na Ukrajine požíva silný morálny rešpekt, hoci je nás iba 10%. No máme
veľké postavy ukrajinskej spoločnosti, ako
je kardinál Ľubomyr Huzar, ktorý je dnes
akýmsi starcom ukrajinského národa.
Po mojom zvolení mnoho sociológov a analytikov zverejnilo svoje názory na miesto
Gréckokatolíckej cirkvi v ukrajinskom
národe. Asi 40% ukrajinských kresťanov
sa neidentifikuje so žiadnou cirkvou. No
polovica z nich sympatizuje práve s Gréckokatolíckou cirkvou. Vďaka tomu mnohí
považujú našu cirkev za silný morálny
orientačný bod.
A čo môžeme ponúknuť? Po prvé Božie
slovo všetkým. A je to nutné, lebo po 80
rokoch totality sa mnohí ľudia neidentifikujú so žiadnou cirkvou. Po druhé, snažíme
sa vytvárať jednotné spoločenstvo cirkví
na Ukrajine. Dúfame, že za našu činnosť
nás časom nazvú uniatmi. Toto pomenovanie má totiž v súčasnosti nový význam
práve v kontexte rozdeleného kresťanstva,
aj pravoslávneho, na Ukrajine. Snažíme
sa hľadať to, čo nás spája a nie to, čo nás
rozdeľuje. Preto dnes často spomíname
tradíciu kyjevského kresťanstva od Cyrila
a Metoda až po knieža Vladimíra a pokrs-

tenie Rusi v čase jednotnej nerozdelenej
cirkvi. Nakoniec sa snažíme pracovať
na jednote ukrajinského spoločenstva, lebo
Ukrajina bola dlhé roky rozdelená medzi
mnohé štáty.

Aký je dôvod vašej návštevy na Slovensku?

Na Slovensko som prišiel na základe
pozvania vášho arcibiskupa a metropolitu
Jána Babjaka SJ, aby som navštívil miesto
modlitby v Litmanovej. Pre mňa osobne to
bol silný zážitok. Keď som videl desiatky
tisíc veriacich, ktorí tam prišli osláviť Boha
a učiť sa v Máriinej škole viery, videl som
živú cirkev, ktorá sa rozvíja. Znova som si
uvedomil, že práve my gréckokatolíci máme
veľmi dôležitú úlohu v rámci Katolíckej
cirkvi – osvetľovať katolícku vieru súčasnému svetu. Mária v Litmanovej o sebe
povedala, že je Nepoškvrnená čistota. Podľa
mňa si práve Gréckokatolícka cirkev cez
mučeníctvo a utrpenie zachovala nepoškvrnenú čistotu viery. A práve túto vieru má
odovzdávať ďalším pokoleniam a ukazovať
ju súčasnému svetu. To sa týka Slovenska
i Ukrajiny.

Aké dojmy si odnášate z našej krajiny
a z pútnického miesta?

Vaši ľudia sú úprimní, otvorení. Našiel
som tu priateľov. Vladyka Ján sa ukázal ako
dobrý hostiteľ, ktorý ma prijal ako brata.
Už sme sa stretli na mojej intronizácii
na väčšieho arcibiskupa v Kyjeve i na vyhlásení nových metropolií. Práve takéto
stretnutia a vzájomná podpora upevňujú
naše priateľstvo. Teraz som vladykovi doniesol nový ukrajinský katechizmus našej
cirkvi. Vladyka prejavil záujem preložiť ho
do slovenčiny, k čomu poskytneme všemocnú podporu.
Tu som zažil duchovné spoločenstvo.
Neprišiel som ako turista, ale vybral som sa
na duchovnú cestu. Domov sa vraciam nielen duchovne bohatší, ale aj upevnený vo
viere. Zapísal som sa do Máriinej školy viery
v Litmanovej a vraciam sa domov s nádejou,
že sa sem opäť vrátim. Od vás si odnášam
aj relikvie vašich blažených biskupov Pavla
Gojdiča i Vasiľa Hopka, aby som rozvíjal
kult vašich mučeníkov na Ukrajine. A keď
sa vrátim, prinesiem vám relikvie našich
mučeníkov, lebo z nich vychádza naša
súčasná sila. Ako povedal Tertulián: „Krv
mučeníkov je semenom nových kresťanov.“
Na záver chcem všetkým redaktorom i čitateľom časopisu Slovo udeliť svoje požehnanie a zahŕňam ich do svojich modlitieb.
za rozhovor ďakujú Dada Kolesárová,
Jurij Popovič a Juraj Gradoš

Viera
má svoj obsah
Kresťanská viera má svoj vlastný nezameniteľný obsah zhrnutý v kocke do šiestich
hlavných právd alebo do Nicejsko-konštantínopolského vyznania viery, ktoré
vyznávame pri rôznych príležitostiach.
Ten, kto zažil dotyk Boha a uveril v jeho
existenciu a lásku, je povinný osvojiť si
aj celostný obsah viery podľa stupňa dôležitosti jednotlivých právd. To prakticky
znamená, že sa v cirkevnom spoločenstve pod vedením pastierov zúčastňuje
na katechéze, homíliách, formačných
stretnutiach atď. Cirkev takto prostredníctvom ohlasovania a vyučovania
neustále odovzdáva to, čo sama prijala
v Písme a ústnom podaní, ako záväzný obsah viery. Okrem toho má každý
kresťan i vlastným namáhaním spoznávať
obsah právd viery a vnútorne sa s ním
stotožniť. Na to slúži štúdium Katechizmu Katolíckej cirkvi a iných schválených
kníh. Katechizmus je kompasom katolíckej náuky v spletitej orientácii rôznych
názorových prúdov a modernistických
tendencií. Blahoslavený pápež Ján Pavol
II. sa vyjadril v tom zmysle, že veriaci
katolík, ktorý nerozvíja poznanie právd
svojej viery, hreší. Lebo zanedbávaním
rozvoja svojej viery do šírky i do hĺbky
v súčasnom nábožensky roztrieštenom
svete sa zahráva s najvzácnejšou hodnotou života.
Svätí Cyril a Metod zanechali hlbokú stopu v našom ľude aj preto, lebo
pravdu viery nielen hlásali. Ale aby sa ľud
odvrátený od modiel mohol kedykoľvek
vracať k prameňu viery – Božiemu slovu,
postarali sa o jeho zapísanie v zrozumiteľnej reči. Tak mohla neporušená
kresťanská viera zapustiť hlboké korene
v ľude. Niečo obdobné čaká aj súčasného moderného kresťana. Každú vhodnú
príležitosť treba využiť na to, aby sa
obsah právd viery stále jasnejšie ukazoval
jeho vnútornému zraku a bol mu svetlom
života. Napríklad v luxusnejších hoteloch v zahraničí je súčasťou vybavenia
izieb Biblia i Korán. Návštevník má tak
možnosť podľa svojej náboženskej príslušnosti aj na dovolenke čerpať poznanie
z viery. Kresťan, ktorý nerozširuje obzory
svojej viery, riskuje, že ho pohltí tma
nevedomosti a bludu.
Michal Hospodár
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Norimberský proces

Keď sa skončila druhá svetová
vojna, OSN ustanovila v roku
1946 v nemeckom meste Norimberg tribunál, aby sa súdili
vojnové zločiny nacistických
vodcov, ktorým sa nepodarilo
utiecť do iných krajín a ukryť sa
tam. Z čoho ich vinili? Z genocídy!
Národný socializmus po celý čas,
kým bol pri moci, ohrozoval ľudské
životy: vraždil mentálne postihnutých, invalidov, homosexuálov a zločincov. Potom pod zámienkou, že len
árijská rasa má právo na existenciu,
rozpútal neúprosné prenasledovanie
nielen židovského národa, ale aj cigánov, katolíkov a všeobecne všetkých,
ktorí nepatrili k ich rase. Nebolo to len
vraždenie a zatváranie do koncentračných táborov, ale aj krutosť, s ktorou sa
správali k svojim zajatcom. Prevádzali
na nich dokonca pseudovedecké pokusy,
ktoré doteraz vyvolávajú hrôzu.
Každý súdený zločinec sa obhajoval,
že ako vojak len poslúchal rozkazy svojich
nadriadených!

Čo je to poslušnosť?

Poslúchať znamená plniť vôľu toho, kto
rozkazuje. Je to základná hodnota nielen
pre rodinu, základnú bunku spoločnosti,
ale aj pre samotnú spoločnosť, ktorá stanovuje zákony, aby dosiahla harmonické spolužitie svojich členov. V niektorých skupinách sa vyžaduje striktná poslušnosť, aby sa
dosiahla väčšia efektívnosť dosiahnutia jej
cieľov, napr. v armáde alebo v služobných
ustanovizniach organizovaných vlastným
systémom rozkazov: polícia, požiarnici,
záchranári a pod.
Ľudské podniky majú tiež stupnicu autority, ktorej sa zamestnanci podriaďujú.
V rehoľnej sfére, v kongregáciách, ktorých charizmou je bratský život, sa sľubmi
zaväzujú poslúchať predstaveného, v ktorého vôli chcú objaviť Božiu vôľu.
Katolícka cirkev je tiež založená na poslušnosti Kristovi a jeho námestníkovi
na zemi: pápežovi, ktorý spolu s biskupmi
riadi Cirkev. Námestník je ten, kto koná
na mieste niekoho. Preto keď my katolíci
poslúchame, vieme, že je to Kristus, koho
poslúchame.

Kto poslúcha, ten sa nemýli

Je ťažké správne rozkazovať. Je ľahké pomýliť si vôľu, ktorá zodpovedá našim záujmom, s vôľou ľudu, ktorý nás zvolil, alebo
dokonca s vôľou samého Boha, ktorého
reprezentujeme. Keď predstavený vládne podľa svojej ľubovôle, stáva sa z neho

Kristus, vzor poslušnosti

„Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť,
až na smrť na kríži.“ (Flp 2, 8)
„Lebo ako sa neposlušnosťou jedného
človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa
poslušnosťou jedného sa mnohí stanú
spravodlivými.“ (Rim 5, 19) n

malo − večného vlastníka alebo vlastníčku.
Keď ukazujeme svoje telo bez obmedzenia, bez studu, tak ho prostituujeme, pretože v druhých vyvolávame pocity, na ktoré
nemajú právo. Ibaže by sme sa chceli stať
verejným vlastníctvom. Ide tu o mentálnu
prostitúciu. Aj pornografia je mentálna
prostitúcia.

Jašterice

Cudnosť ešte žije

Keď sa ešte na konci 19. storočia ulica
Madero (Drevená) v hlavnom meste Mexika
volala Plateros (Zlatnícka), mladíci patriaci
k vtedajšej zlatej mládeži zvykli tráviť dni
obzeraním okoloidúcich dievčat a vyhrievaním sa na slnku. Preto ich volali jašterice.
Boli radi, keď pršalo, pretože vtedy mladé dámy oblečené podľa vtedajšej módy
do dlhých sukní si museli trocha nadvihnúť
šaty, a tak im umožnili zazrieť členky obuté
do cudných črievic!

O viac ako sto rokov neskôr
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diktátor a jediný spôsob, ako môže donútiť
k poslušnosti, je násilie a teror. Keď ten, kto
vládne, porušuje právo, zaniká povinnosť
poslúchať.
Hovorí sa, že kto poslúcha, ten sa
nemýli, ale nie je to také jednoduché. Ten,
kto poslúcha, si zachováva svoju slobodu
a schopnosť súdiť. Ak poslúcha nespravodlivý zákon, on sám je nespravodlivý, bez
akejkoľvek výhovorky. A to platí aj pre tých,
ktorí podliehajú vojenskej poslušnosti.
Zásadou je: poslúchať musíme najprv
naše svedomie. A ešte vyšší princíp: viac
musíme poslúchať Boha ako ľudí.

Kto rozkazuje

V nesmrteľnom diele Antoina de Saint
Exupéryho Malý princ sa v jednej kapitole
hovorí o tom, ako malý princ príde na planétu, na ktorej vládne múdry kráľ. Ten sa
domnieva, že ho všetci poslúchajú. Malý
princ ho žiada, nech rozkáže slnku, aby zašlo, pretože má veľmi rád západ slnka. Kráľ

teda rozkáže slnku, aby zašlo o 19.40 hod.
Malý princ protestuje a hovorí, že to nič nie
je, veď slnko v tú hodinu predsa zapadá.
Kráľ na to odpovedá, že vládca má prikazovať len to, čo poddaní môžu splniť.

Kto poslúcha

Poslušnosť sa rodí z presvedčenia, že ten,
kto nariaďuje, to robí pre naše dobro alebo
pre dobro všetkých. Vtedy je poslušnosť
úplná, keď to robíme ihneď a tak, ako je
nám rozkázané. Keď poslúchame takto,
naša sloboda nie je narušená.
Naopak, ak poslúchame zo strachu, strácame našu slobodu a upadáme do otrockej
podriadenosti.
Preto je nevyhnutné, aby rodičia viedli
deti skôr k správnemu používaniu slobody
než k slepej poslušnosti. To neznamená,
že nemáme poslúchať, keď nesúhlasíme,
pretože takto by rodina upadla do chaosu.
Ale máme právo žiadať vysvetlenie, ktoré
ukáže, že je rozumné to, čo sa nám nariaďuje.
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Už netreba čakať, až začne pršať, aby
bolo vidno dievčatám členky. Dnes nosia
minisukne, krátke tričká, elasťáky a bikiny. Časopisy a noviny ukazujú vyzlečené
ženy, akoby to bola najprirodzenejšia vec
na svete, nehovoriac o kine a televízii. Už
neexistuje cudnosť?

Čo je to cudnosť?

Ľudské telo je krásne. Je to Božie dielo a pre
naše oči je to to najdokonalejšie z jeho diel.
Výtvarné umenie ho oslávilo a vyvýšilo,
hľadajúc čisto estetický zážitok.
Primitívne národy sa inak dívajú na ľudské telo než národy nazývané civilizovanými. Pre nich nahota nie je útokom
na cudnosť. Závisí cudnosť od kultúry alebo
zvykov?
Cudnosť, to nie je hanba ukázať škaredé
alebo neestetické telo; je to opatrnosť, ktorá
stráži to, čo je posvätné, to, čo je vyjadrením
pravej lásky.
Prirodzenosť obklopila ľudskú sexualitu
zmyslovými podnetmi, ktoré napomáhajú
plodenie. Človek sa má snažiť o zodpovedné
plodenie spojené s dôstojným citom lásky.
Nemá ísť o plodenie s kýmkoľvek a kedykoľvek, ale o nájdenie toho, s kým môžem
vytvoriť rodinu, v ktorej sa budeme starať
o svoje deti a vychovávať ich. Táto osoba je
pre nás jediná a máme ju milovať navždy.
Cudnosť znamená vyhradiť tie zmyslové
a príjemné podnety, ktoré privádzajú k počatiu detí, len pre milovanú osobu. Láska
robí ľudské telo niečím svätým, exkluzívnym darom pre milovaného.
Svoje telo neskrývame preto, lebo je
škaredé alebo sa zaňho hanbíme, ale preto,
lebo je krásne a už má − alebo chceme, aby

Niektoré dievčatá, oblečené podľa módy,
ale vychované k cudnosti, sa cítia nepríjemne v oblečení, ktoré odhaľuje ich telo.
Vidíme ich cudne si naťahovať krátke tričko, napravovať si sukňu, zakrývať si výstrih
svetrom. Tie rozhodnejšie sa oslobodzujú
od módy a nosia pohodlné oblečenie, ktoré
im umožňuje nebyť sexuálnym objektom
pre zvedavcov v ich blízkosti, ktorí sú k nim
vo svojej predstavivosti neúctiví. Zdržanlivosť sa nevylučuje s dobrým vkusom,
a dokonca ani s určitým koketovaním, ktoré
je žene vlastné.

Cudnosť existuje!

Cudnosť sa učí doma. Cudnosť je tiež hodnotou, ktorú treba učiť aj chlapcov, nielen
dievčatá. Zakladá sa na úcte k dôstojnosti
tela a práve na súkromie. Rodičia musia
zabezpečiť, aby chlapci aj dievčatá mali potrebné súkromie, aj keď je to v moderných
malých bytoch veľmi ťažké. Nedostatok
súkromia podporuje sexuálne zneužívanie.
Kým sú to rodičia, kto vyberá oblečenie
pre svoje deti, nech sa nesnažia prestrojiť
ich za dospelých ani im obliekať vyzývavé
oblečenie, aj keby bolo v móde.
Keď si oblečenie vyberajú deti, nedovoľte, aby sa obliekali nemravne, a vysvetlite
im, prečo niektorá móda nie je dobrá.
Vychovávajte ich k úcte voči svojmu telu
a k príprave na pravú lásku.
Ale predstavovať telo ako niečo zlé alebo
hanebné urobí z vašich detí bojazlivcov,
ktorí sa nebudú cítiť dobre v plavkách alebo
športovom úbore, a spôsobíte im traumy,
ktoré bude ťažko prekonať vo vlastnom
manželskom živote.
Ak sa chceš vyhnúť sexuálnej agresii:
• nepoužívaj vyzývavé oblečenie;
• dávaj si pozor na svoje pohľady a gestá;
• neostávaj sama s mužom, aj keby bol
známy;
• nedovoľ dôvernosti svojim priateľom
alebo príbuzným;
• nezúčastňuj sa na neslušných rečiach
alebo vtipoch;
• keď máš podozrenie o niečom zlom
úmysle, vyhľadaj pomoc. n
P. Sergio G. Román
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)
ilustračná snímka: sxc.hu

Pozor
na plytčinu!
Blahoslavený Ján Pavol II. o počiatkoch svojho štúdia filozofie povedal: „Hneď na začiatku som k nej pocítil veľký odpor. Od začiatku
až do konca to boli definície zo scholastickej
filozofie. Musel som sa doslova predierať
húštinou viet, rozumovania, poučiek a dlho
som nevedel určiť terén, v ktorom sa pohybujem. Takto som študoval asi dva mesiace
a zložil som ju. Profesorovi som po nej
povedal, že dôležitejšie ako známka je pre
mňa nové chápanie sveta, ktoré som nadobudol v zápase s príručkou metafyziky...
Tento prevrat myslenia je základom budovy,
ktorá stojí v mojom živote doteraz.“ Takto
vychválil pápež prínos metafyziky do jeho
života. Z týchto slov vidno, že Karol Wojtyla
sa neučil mechanicky, ale tiahol na hlbinu
a chcel chápať to, čo sa učil.
Rozum je Boží dar a treba ho rozvíjať.
Hoc aj za cenu predierania sa cez povrchnosť súčasnej doby. Veď či to nie je
povrchnosť, že súčasný človek venuje svoju
pozornosť najmä telu? Učiteľom národov
sa stal televízor a masovo sa osvedčuje:
„Dať ľuďom chlieb a hry!“ Nič hlbšie ľuďom
netreba.
Povrchnosť sa môže dostať všade. Prednedávnom som sa s ňou stretol v medicíne
pri liekoch homeopatie. Viem, že týmto
tvrdením sa niektorých dotknem, no na obranu použijem slová magistry farmácie:
„Neuznávam homeopatiká, pretože pri
nich ide iba o placebo efekt!“ Teda natoľko
zapôsobia, nakoľko v to uveríš. To zaváňa
klamstvom, pretože také niečo nemôžeme
nazývať liekom. Liek musí pôsobiť nezávisle
od viery či neviery pacienta.
Informácie o homeopatikách sú zväčša nejasné. Pri výrobe týchto liekov ich
riedia niekoľkokrát a keď ich pretrepávajú
v skúmavke, hovoria o dynamizácii lieku.
Ak si teda čaj vo fľaši pretrepem, dostanem
dynamickejší čaj? Používanie homepatík sa
prieči logickému zmýšľaniu. Veď čo môže
zostať z liečivej látky, ktorú napríklad stokrát
rozriedime? A ak napriek tomu sa homeopati chvália úspechmi liečenia, potom sa
treba na ne dívať s veľkou opatrnosťou. O to
viac, že exorcisti hovoria o okultnom vplyve
týchto liekov.
Blahoslavený Ján Pavol II. bol hĺbavým
človekom a znova pripomína: „Zatiahni
na hlbinu!“ Nezostaňme pri povrchnosti
duchovného života ani pri falošnom lesku
homeopatie. Na plytčine už mnohí stroskotali.
Marek Badida
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Miesto pre dvoch ďalších
Paul (a na jeho rukách Cecilia), Colleen
a najstarší syn Salvatore (na ktorého rukách
je Vincenzo). Salvatore končí prvý rok
na Coast Guard Academy v New London
v Connecticute.

Bárkafest 2012

Konformita – nedostatok
alebo výhoda?
P
rednedávnom sme v triede hlasovali o konečnej
podobe nášho oznamka – malej kartičky, ktorá by
nás mala charakterizovať ako
originálny 28-členný celok. Ako
to iste poznáte, staré známe:
Sto ľudí – sto chutí nezostalo pred prahom našej 4. A,
a v celej paráde sa to ukázalo
na dohadovaní sa o podobe tej
potrebnej papierovej vecičky.
Každý mal svoju predstavu.
Niekto ju bojovne presadzoval,
iný si ju radšej nechal pre seba.
Každopádne, pri poslednom
(teda, mysleli sme si, že to bude
posledné) hlasovaní sa zopár
(a bolo ich viac, ako si predstavujete pod slovom zopár)
spolužiakov rozhodlo, že sa
prikloní k názoru väčšiny. Veď
načo vyvolávať oheň na streche.

Dobre urobili, poviete si. Ale
na druhej strane, svoje návrhy
buď nikomu neukázali, alebo
(čo čisto subjektívne považujem za oveľa horšie) im to bolo
jedno. Prispôsobili sa tomu,
čo bolo v záujme väčšiny. Tak
vážení, toto je konformita!
Ocitli ste sa niekedy v situácii,
keď ste si jednoducho povedali:
„Veď mne na tom v podstate
nezáleží, ja sa prispôsobím...“?
Myslím, že kladne si na túto
otázku môže odpovedať každý
z nás. Konformita alebo podliehanie skupinovému tlaku je
v súčasnosti rozšírená všade,
no najviac sa prejavuje práve
v školských či mimoškolských
kolektívoch pubertálnej mládeže a adolescentov. A týka sa to
naozaj širokého spektra situácií
– od nevinného hlasovania

o podobe maturitného oznamka cez priklonenie sa vo voľbách
k výsledkom zmanipulovaného
prieskumu verejnej mienky
až po škody na majetku či životoch v dôsledku davovej psychózy. A preto sa pýtam: Naozaj
chceme za každých okolností
poslušné deti, neschopné učiniť
vlastné rozhodnutia, ktoré majú
nižšiu silu ega, poslušne sa vždy
prikláňajúce k odpovediam
väčšiny, pretože inak budú
považovaní za outsiderov alebo
„kukučie vajce“?
No každá minca má dve
strany. Aj táto. Samozrejme,
rozumiem, že na konformnosti stojí celá naša spoločnosť
a jednoducho bez nej by sme tu
mali hotovú anarchiu. Naše hierarchické usporiadanie spoločenského systému ju potrebuje

rovnako ako prirodzený rešpekt
k autoritám. No na druhej
strane príliš konformní ľudia nikdy neprinesú zmenu,
o ktorej nutnosti sa všade čoraz
hlasnejšie diskutuje. Myslím
si, že toto je výzva pre každého
z nás, či je ochotný pre svoje
hodnoty a ciele, ktoré sa môžu
diametrálne odlišovať od postoja tej početnejšej skupiny,
podstúpiť riziko, že ho možno
budú považovať za neprispôsobivého rebela, vymykajúceho sa
normálu (ozaj veľmi relatívny
pojem). Raz ktosi povedal: „Svet
vyzerá tak, ako vyzerá, pretože
ľudia s pomýlenými hodnotami
ich drzo kričia do sveta, zatiaľ
čo tí ostatní čušia.“ n
Ľudmila Kostelníková

M

nožstvo ľudí nám počas ostatných troch mesiacov pomohlo so
stravou, s upratovaním, opatrovaním detí, rozličným vybavovaním, balením
vianočných darčekov i tým, že zobrali deti
k lekárovi či na šport. Ale v prvom rade
modlitbou. Neboli by sme to zvládli bez ich
pomoci. Jeden priateľ mi pomohol vytvoriť vianočný darček pre Paula, kým som
bola v nemocnici. Ďalší prišiel a doniesol
nám jedlo na obed. Myslím, že sme každý
deň počas takmer troch mesiacov mali
minimálne jedno jedlo dovezené k nám
domov; niekedy sme mali dokonca aj raňajky a obed! Našli sa dokonca ľudia, ktorí
priniesli hračky, hry a oblečenie pre ostatné
deti. Niektorých z nich sme dokonca ani
nepoznali. Aj teraz ľudia prídu dobrovoľne
pomôcť s odvozom, varením, upratovaním
a starostlivosťou o deti, tak o novonarodené, ako aj staršie. Boh je dobrý a bohatý
v milosrdenstve!
Teraz je nás teda trinásť a včera som si
uvedomila, že otec Joseph pokrstil desiatich z nás – všetkých okrem mňa a našich
dvoch najstarších synov. Otec tiež pomazal myrom, dal Eucharistiu a počul prvú
spoveď všetkých v rodine okrem mňa. To
je skutočne mnoho sviatostí. Vďaka vám,
otec Joseph, za to, že ste taký verný svojmu
povolaniu a ste vzorom modlitby a svätosti
mojej rodine. Všetci naši dospievajúci sa
každý deň vďaka vášmu príkladu modlia.
Všetkých našich päť starších chlapcov slúžilo počas ostatných desiatich rokov s otcom
Josephom pri oltári. Pri krste posledných
boli prítomné všetky naše deti. Komusi som

povedala, že som sa v deň krstu smiala viac
ako počas všetkých troch predchádzajúcich
mesiacov dohromady – alebo som sa aspoň
tak radostne cítila!
Keď sme sa Paul a ja brali, nikdy sme
nesnívali, že budeme mať toľko detí, či
dokonca dvojičky. Bolo to takmer dvadsať
rokov ustavičného tehotenstva, dojčenia
a nocí strávených kŕmením detí, dvadsať

rokov starania sa o nich, keď boli choré. Ale
ako inak by sme strávili tých dvadsať rokov
niečím, čo by bolo len trocha podobne
vďačné? Každé dieťa, ktoré nám Boh
zoslal, ma učinilo lepšou osobou, lepším
kresťanom, nehovoriac o tom, že aj lepšou
matkou. Ďakujem Bohu za príležitosť žiť
svoje povolanie. Nie je síce nikdy ľahké,
ale ak sa správne žije, je to povolanie, ktoré
prináša pokoj do duše nám i tým, ktorí sú
okolo nás. n
Colleen Giampapa
(Light of the West, Vol XX, No. 2)
preklad: Daniel Černý
dokončenie z minulého čísla

Svätý Augustín,
biskup v meste Hippo
Štyri roky pred svojou smrťou sa hipponský
biskup Augustín rozhodol označiť svojho nástupcu. 26. septembra 426 preto zhromaždil
ľud do Baziliky pokoja v meste Hippo, aby
veriacim predstavil toho, koho určil na túto
úlohu, a povedal im, že roky, ktoré mu ešte
zostávajú, chce venovať intenzívnejšiemu
štúdiu Svätého písma. A naozaj, nasledujúce
štyri roky naplnil nevšednou intelektuálnou
aktivitou. Posledné mesiace a dni svojho
života prežil vo Vandalmi obliehanom meste
Hippo, kde povzbudzoval seba i druhých
modlitbou a rozjímaním nad tajomnými
rozhodnutiami Prozreteľnosti.
V tejto súvislosti hovoril aj o starobe vtedajšieho sveta a o tom, že tak ako v ľudskej
pribúdajú nešťastia, tak aj v starobe sveta je
viac nešťastí. No hoci svet starne, Kristus je
stále mladý. A preto Augustín vyzýva: „Nezdráhaj sa omladnúť v spojení s Kristom, aj

keď svet je starý. Kristus ti hovorí: ,Neboj sa,
tvoja mladosť sa obnoví ako mladosť orla.’“
Kresťan teda nemá upadať do beznádeje
ani v ťažkých situáciách, ale má sa usilovať
pomôcť tým, čo sú v núdzi.
Biskupovi v Tiabe Honorátovi veľký učiteľ
hovorí takto: „Ak nebezpečenstvo hrozí
všetkým, biskupom, kňazom i laikom, nech
tých, čo potrebujú druhých, neopustia tí,
ktorých títo potrebujú. Nech sa v takom
prípade všetci skryjú na bezpečné miesto.
Ak však niektorí musia ostať, nech ich
neopustia tí, ktorých povinnosťou je byť pri
nich a vysluhovať im posvätné tajomstvá,
aby sa tak buď spolu zachránili, alebo spolu
znášali pohromy, ktoré na nich náš spoločný
Otec dopustí“ a dodáva: „Toto je najväčší
dôkaz lásky“.
Jozef Gača
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Úsvit nového dňa
L
avička na cintoríne pred
pomníkom zo svetlej žuly
bola málokedy prázdna.
Mária, Mirkova mama, tam
sedávala celé hodiny a hľadiac
na fotografiu svojho syna vyrytú v chladnom kameni plakala.
Akosi sa ani po roku nevedela
zmieriť s tým, že ho už niet.
Len čo sa zahľadela do veselých
očí svojho miláčika, oči jej
potemneli a v ich kútikoch sa
objavili kvapky smútku.
Stále sa vracala do detstva
a pýtala sa sama seba, kde
urobila chybu. Veď dala synovi
všetku lásku a všetko, čo mu
mohla dať. A predsa sa zaplietol do pouličnej partie a v jednej bitke mu ktosi zabodol nôž
do krku. Veď mal doma všetko.
Prečo sa len spustil s tými
chlapcami, ktorí boli doma
bití od rodičov podgurážených alkoholom či brali drogy.
Nechápala.
Vtom sa pri nej pristavila
staršia pani, s ktorou si viackrát
vymenili pohľad či pozdrav.
Aj jej muž tu neďaleko čakal

na svoje vzkriesenie. Položila
jej ruku na plece. Mária sa
obzrela, svojou rukou pritisla
ruku tej panej a možno zo slušnosti alebo z túžby vyrozprávať
sa ju vyzvala, aby si prisadla.
Len čo sa pani usadila, vyrozprávala jej celý príbeh svojho
žiaľu.
Pani akoby chápala, čo jej
hovorí, ticho počúvala a nakoniec povedala: „Viem, o čom
tu hovoríte. Mala som brata.
Rodičia ho chceli dobre zabezpečiť, tak sa rozhodli, že budú
mať iba jedno dieťa. No prišla
vojna a on zomrel. Vtedy sa
mamka skoro pominula. No
dva roky po vojne som sa
narodila ja. Mamka vtedy obžila, prebrala sa zo zármutku.
Často mi hovorievala o mojom
bratovi i o žiali, čo prežila.
Preto viem, čím prechádzate.
Nebojte sa, modlite sa a otvorte
sa Bohu. On je dobrý lekár,
nájde spôsob, ako uzdraviť vaše
srdce. Na svojho syna nezabudnete, bude to stále bolieť,
no vo vašom živote nebude iba

zármutok a bolesť, ale aj radosť
a šťastie.“
Ticho sedeli vedľa seba ešte
pár minút, potom sa pani
zdvihla a jej pomalé kroky
smerovali k autobusovej
zastávke. Mária sedela, až kým
sa nezotmelo. Na druhý deň,
prv, než by šla zasa na cintorín, zašla do chrámu. Práve
sa končila ranná bohoslužba.
Sedela a pozerala sa na Má-

riu, Ježišovu matku, ako stojí
pod krížom. Začala vnímať jej
bolesť cez svoju, začala sa s ňou
v srdci rozprávať. Ten večer
pohľadala v zásuvke ruženec,
ktorý tam v zlosti po smrti
svojho jediného syna odhodila. Začala sa modliť bolestné
tajomstvá. Ďalšie dni pri hrobe
syna boli už iné – boli spojené
s modlitbou za neho i za seba.
V modlitbe nachádzala oporu
i silu vydržať.
Po čase sa otvorila pred manželom a začali sa znova rozprávať o svojej budúcnosti. Mala
v sebe túžbu. Jeho prekvapené,
no šťastné oči jej povedali,
že s ňou súhlasí. Objal ju. Nie
z ľútosti, ale z lásky a šťastia. A ona to cítila. Vysadila
lieky proti počatiu a keď o pár
mesiacov zistila, že je znova tehotná, jej prvé kroky smerovali
do chrámu. Znova sa chcela
porozprávať s tou, ktorá jej dala
odvahu. Vošla dnu a zbadala
odchýlené dvere na spovednici.
Zaváhala, no nakoniec vošla
a kľakla si. A znova vyrozprávala svoj príbeh. Kameň, ktorý ju
tak ťažil, spadol a ona pocítila
v sebe život. Pocítila, že je
milovaná, nie nenávidená, hoci
sama tak urputne vzdorovala
Božej láske. A keď sa narodil
ďalší syn, s láskou a vďakou
Bohu mu dali meno Ján veriac,
že ho Pán bude milovať rovnako ako svojho apoštola.n
Jeremy
ilustračná snímka:
slaskoukcloveku.sk

Kombajn
„Ten autobus už teraz isto nestihneme!“ konštatujem v aute pri
pohľade na kombajn, ktorý sa ocitol pred nami. K odchodu autobusu z mesta máme minúty presne vyrátané.
„Som zvedavá, čo by sa stalo, keby som tomu kombajnu
povedala: V mene Pána Ježiša, presuň sa!“ vyletí mi z úst prejav
bezmocnosti voči vzniknutej situácii. Sme na úzkej ceste v dedine
s víziou slimačieho vlečenia sa aspoň 5 km k najbližšej odbočke.
Sotva dokončím svoju ľahkovážnu poznámku, kombajnista zapne smerovku a odbočí na takmer neviditeľnú poľnú cestu za domom. Výbuch smiechu všetkých v aute vystrieda usvedčenie, ako
často nám chýba aj tá maličká miera horčičného semienka, aby
sme verili Božej ruke, ktorá nás sprevádza na všetkých cestách
našich dní.
Valéria Juríčková
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Spasivka
Aj keď posledné z pôstnych období
súvisí so sviatkom Zosnutia Presvätej
Bohorodičky, pre čo sa volá Uspenský
pôst, poznáme ho tiež pod názvom
Spasivka, čo je pomenovanie kristologické.

P

omenovanie Spasivka vychádza zo skutočnosti,
že počas Uspenského pôstu slávime tri sviatky
Krista Spasiteľa – Spasa. Presnejšie dva z nich sa
slávia v priebehu pôstu (Vynesenie úctyhodných driev
životodarného Kríža – 1. august a Premenenie Pána – 6.
august) a jeden hneď po jeho ukončení (Prenesenie
rukou neutvoreného obrazu nášho Pána Ježiša Krista – 16. august). Práve pri tomto poslednom sviatku sa
na chvíľu zastavme. O aký obraz ide? Podľa starobylej
tradície ide o portrét – odtlačok Ježišovej tváre na plátne,
ktorý priniesol apoštol Tadeáš, jeden zo Sedemdesiatich, edesskému kráľovi Abgarovi. Vďaka tomu sa kráľ
uzdravil z nevyliečiteľnej choroby. Prvý cirkevný historik
Euzébius Cézarejský vo svojej Cirkevnej histórii uvádza
dva listy, ktoré sa viažu k tejto udalosti. Prvý je list kráľa
Abgara Ježišovi. Uvádza sa v ňom toto: „Počul som o tebe
i o uzdraveniach, čo konáš, že sa tvojimi rukami bez
liekov a bylín dejú divy. Kolujú chýry, že slepým prinavraciaš zrak, chromým dávaš chodiť a malomocných
očisťuješ. Uzdravuješ aj tých, ktorých choroba trápi dlhé
roky, ba kriesiš aj mŕtvych. Počujúc o tebe toto všetko
som presvedčený o jednom z dvoch: alebo si Boh, ktorý
zostúpil z nebies, a preto konáš divy, alebo si Božím
Synom. Preto ti píšem a prosím ťa, príď ku mne a uzdrav
ma, lebo aj to som počul, že Židia sa dívajú na teba s nevôľou a chcú ti spôsobiť krivdu. Moje mesto je malé, ale
dosť veľké pre nás oboch.“
Následne Euzébius uvádza ďalší list, tentoraz Ježišovu
odpoveď Abgarovi: „Požehnaný si ty, čo si vo mňa uveril,
hoci si ma nevidel, lebo je napísané o mne, že tí, čo ma videli, neuveria vo mňa, aby uverili tí, čo ma nevideli, a tak
boli živí. Pokiaľ ide o veci, o ktorých si mi písal, aby som
prišiel k tebe, treba, aby sa tu splnilo všetko, kvôli čomu
som bol poslaný, a po uskutočnení všetkého, aby som sa
vrátil k tomu, ktorý ma poslal. Keď vystúpim na nebesia,
pošlem ti jedného z mojich učeníkov, aby vyliečil tvoju
chorobu a priniesol život tebe i tým, čo sú s tebou.“
Euzébius ďalej píše, že naozaj po Pánovom nanebovstúpení prišiel do mesta Edessa apoštol Tadeáš a uzdravil
chorého kráľa Abgara, a tiež, že obyvatelia mesta prijali
kresťanskú vieru. Táto tradícia siaha do druhého storočia
a pravdepodobne vznikla s úmyslom dať miestnej cirkvi
apoštolský základ, keďže mnohé miestne cirkvi sa chceli
pýšiť apoštolským pôvodom. Ikona tzv. Nerukotvornaho
Spasa alebo Mandylion sa stala veľmi rozšírenou a obľúbenou . Nájdeme ju v mnohých cerkvách na ikonostase
umiestnenú nad cárskymi dverami namiesto ikony
Poslednej večere. n
Marko Durlák

Pečať
Žiadna firma alebo podnikateľ sa dnes nezaobídu bez pečiatky. Pečiatka sa v našich časoch
spája s podpisom, umiestňuje sa na každý významný dokument a svojou prítomnosťou mu
dodáva dôveryhodnosť. V biblických dobách
sa vtláčala na dokumenty namiesto podpisu.
Žiadna listina nebola pokladaná za pravú, kým
nemala v sebe otlačenú pečať. Pečať sa vtláčala
nielen na listiny, ale aj na knihy, studne, mešce
s cennosťami, nádoby a hroby (aj Ježišov hrob
bol zapečatený).

Z

naky na pečatiach mali rôznu podobu – od obrázkov až po mená
majiteľov. Pečať mohla mať tvar valčeka, ktorý sa nosil na krku,
alebo bola vyrytá na prsteni. Ak chcel kráľ vymenovať svojho
zástupcu, odovzdal mu svoj pečatný prsteň. Jeho prsteň bol zároveň
znakom jeho odovzdanej moci.
V Biblii sa obraz pečate používa na zvýraznenie nedotknuteľnosti vlastníctva. V starozákonnej knihe Pieseň piesní hovorí nevesta
svojmu milému: „Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoje
rameno!“ (Pies 8, 6) Slovo pečať je obrazom toho, čo chce nevesta
vyjadriť: nech sa ti nikdy nestratím z mysle, nech som navždy tvojou
ozdobou.
Apoštol Pavol na niekoľkých miestach vo svojich listoch používa
obraz pečate, aby zdôraznil, že Boh každého, kto uverí v Ježiša, označí
pečaťou Svätého Ducha. Svätého Ducha dáva ako závdavok nášho dedičstva. „V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium
o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou prisľúbeného
Ducha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva.“ (Ef 1, 13 – 14)
To, že som uveril v Ježiša a odovzdal som mu svoj život, spôsobuje,
že Boh mi dáva svojho Svätého Ducha. Robí tak na znak toho, že mu
patrím. Som označený pečaťou Božieho vlastníctva.
Svätý Duch je vždy pri tebe, v tvojej blízkosti. Prichádza do tvojho života ako vánok, niekedy ako vietor alebo oheň. Dáva ti Božie
myšlienky, svoje zmýšľanie, vnuknutia, rady, vízie... Napriek tomu
nevstupuje do tvojej slobody. Musíš sa rozhodnúť, či budeš nasledovať
jeho vanutie, alebo vlastnú múdrosť. On ťa napriek tvojim rozhodnutiam nikdy neopustí. Si označený jeho pečaťou. Preto sa môžeš aj ty
s dôverou modliť: „Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoje
rameno!“ (Pies 8, 6) n
Damián Saraka

22 | na každý deň
PONDELOK 20. august
Prorok Samuel
Čítania: 2 Kor 8, 7 – 15, zač. 186; Mk 3,
6 – 12, zač. 11

Farizeji vyšli von a hneď sa radili s herodiánmi, ako ho zahubiť. (Mk 3, 6)
Božie slovo má veľkú moc. Dáva život.
Slovo človeka dokáže pomôcť, poradiť,
potešiť i povzbudiť. Ale aj veľmi ublížiť.
Ako dnes naložím s darom reči? Chcem byť
sladkým prameňom, z ktorého bude prúdiť
voda na uhasenie smädu po láske. Budem dbať o to, aby moje slová boli dobré,
pravdivé a potrebné, aby budovali a neničili medziľudské vzťahy. Preto volajme so
žalmistom: „Pane, postav k mojim ústam
stráž a zamkni dvere mojich perí.“
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. (HS: 410; PZ:
393; HP: 426)

UTOROK 21. august
Apoštol Tadeáš. Mučenica Bassa
Čítania: 2 Kor 8, 16 – 9, 5, zač. 187; Mk 3,
13 – 19, zač. 12
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ských spoločenstvách i v celej Cirkvi vládla
jednota a nedávali by sme priestor zlému,
ktorý škodí.
Liturgia: Všetko ako 20. augusta

ŠTVRTOK 23. august
Mučeník Lupus
Čítania: 2 Kor 10, 7b – 18, zač. 190; Mk 3,
28 – 35, zač. 14

Zostali vonku a dali si ho zavolať. (Mk

3, 31)

Mesiac sám od seba nesvieti. Je iba odrazom Slnka. Kresťan má byť ako Mesiac. Ak
sa nechá ožiariť Slnkom pravdy, ktorým
je Ježiš Kristus, môže posvietiť blížnym
na ceste hľadania a spoznávania Pána. Aj
ty môžeš byť tým Spasiteľovým poslucháčom, ktorý k nemu privedie nielen svoju
rodinu. Dovoľ Bohu prežiariť ťa skrze jeho
radostnú zvesť a najsvätejšiu Eucharistiu!
Liturgia: Všetko ako 20. augusta.

PIATOK 24. august
Hieromučeník Eutychés

... povolal k sebe tých, ktorých sám
chcel, a oni prišli k nemu. (Mk 3, 13)

Čítania: 2 Kor 11, 5 – 21a, zač. 192; Mk 4,
1 – 9, zač. 15

Keď zazvoní mobil, máš možnosť hovor
prijať alebo odmietnuť. Boh volá každý
deň. Pozýva k spolupráci na záchrane sveta. Počíta aj s tebou. Maliar, ktorý dovolí
učňovi dokončiť obraz, mu verí. Napriek
tvojim slabostiam ti Boh dôveruje. Ježiš
ťa vykúpil bez teba. No spasený budeš aj
na základe svojho pričinenia. Boh volá.
Zváž svoje rozhodnutie! Prijmeš alebo odmietneš? Daj Bohu zelenú a celý tvoj život
bude veľkým dobrodružstvom, ktorého
cieľom je večný život!

Ježiš Kristus vstupuje do loďky ako nový
Noe. Plavba v lodi – Cirkvi, ktorej kormidelníkom je sám Pán, ponúka bezpečie
a ochranu pred smrťou v podobe dažďa
hriechu. Kristus uskutočňuje exodus
zo smrti do života. On je tvoj osloboditeľ.
Už viac nemusíš otročiť hriechu, ale môžeš
žiť ako ním oslobodený cez vodu krstu
a rozhrešenie. Som vďačný nášmu Bohu
za to, že ma robí slobodným od môjho
hriechu?

Liturgia: Všetko ako 20. augusta.

STREDA 22. august
Mučeník Agatonik a spol.
Čítania: 2 Kor 9, 12 – 10, 7, zač. 189; Mk 3,
20 – 27, zač. 13

Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také
kráľovstvo nemôže obstáť. (Mk 3, 24)
Niektorí športovci po zápase konštatujú,
že celý tím ťahal za jeden povraz. Spoločným cieľom bolo víťazstvo, prostriedkom jednota. Rozdrobenosť je znakom
pýchy, sebectva a túžby po moci. Jednota
je synonymom lásky, ktorá chce dobro
pre všetkých. Kiežby v našich vzťahoch,
manželstvách, rodinách, pracoviskách, far-

... nastúpil na loď na mori... (Mk 4, 1)

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

SOBOTA 25. august
Blažený hieromučeník
Metod Dominik Trčka
Čítania: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 22, 15 –
22, zač. 90 (rad.); 2 Tim 1, 8 – 18, zač. 291;
Mk 8, 34b – 9, 1, zač. 37 (bl.)

Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi,
a čo je Božie, Bohu. (Mt 22, 21)
Nedávno sa mi sťažovala jedna známa,
že nič nestíha. Boh nám všetkým daroval čas rovnako. Pre každého má deň 24
hodín. Záleží však na tom, ako si čas vieme
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rozvrhnúť podľa rebríčka hodnôt. Sú veci,
ktoré sa musia uskutočniť nevyhnutne,
iné sú potrebné a niektoré zasa možné.
Pri tom všetkom však nezabúdajme ani
na svoju nesmrteľnú dušu. Aj ona potrebuje dostatok času na stretnutie s Pánom.

PONDELOK 27. august

ŠTVRTOK 30. august

Prepodobný Pimen

Patriarchovia Alexander,
Ján a Pavol Nový

...ale tým, čo sú vonku... (Mk 4, 11)

Čítania: Gal 1, 1 – 10; 1, 20 – 2, 5, zač. 198;
Mk 5, 1 – 20, zač. 19

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému. (HS: 414;
PZ: 397; HP: 430)

Každý deň so sebou prináša rozhodnutia.
Sme na pomyselnej križovatke. Doľava
alebo doprava? Inej možnosti niet. Byť
s Kristom vnútri, kde mi všetko vysvetlí a dá
mi ten najlepší návod na život, alebo byť
vonku a odkázaný na podobenstvá, ktorým
nerozumiem? Boh ťa obdaril slobodou. Nie
je násilník, ktorého si musíš vybrať pod
hrozbou trestu. Vybrať si Krista a byť s ním
spoločne v dome je najlepšou voľbou.

Hrob je miesto rozkladu, hniloby a zápachu. Spoločnosť, ale i naše vnútro sa v mnohom podobá na hrob. Bude také dovtedy,
kým tam nevstúpi Pán. Tam, kde je Boží
Duch, je predsa život. Človek je stvorený pre
život, život večný. Pozvime teda do našich
sŕdc Pána, aby z nich vyhnal smrad hriechu
a naplnil ich vôňou svojej lásky, ktorú budeme žiť v spoločnosti.

NEDEĽA 26. august
13. nedeľa po Päťdesiatnici.
Mučeníci Adrián a Natália
Čítania: 1 Kor 16, 13 – 24, zač. 166; Mt 21,
33 – 42, zač. 87

... a postavil vežu. (Mt 21, 33)
Niekto by mohol povedať: „Kresťania sú
veľmi nerozumní. Je nedeľné dopoludnie
a oni idú do chrámu. Mohli by využiť
tento čas zmysluplnejšie. Oddýchnuť si,
ísť niekam k vode, do hôr na turistiku,
do obchodu na nákupy alebo len tak
leňošiť či pozerať televízor.“ Nie sme hlúpi.
Nechodíme si len splniť nedeľnú povinnosť,
kultúrne sa vyžiť, urobiť radosť kňazovi,
udržať si zvyk zdedený po rodičoch, odstáť
si nedeľnú liturgiu pre pokoj v rodine či
preto, aby susedia na nás neukazovali
prstom. Vieme, prečo chodíme do budovy,
nad ktorou je veža. Je to miesto, kde je trón
milostí. Môžeme sem prísť s dôverou. Živý
Boh dáva v hojnosti svoje dary. Tu máme
možnosť nájsť odpočinok pre svoju dušu
po celotýždňovom trápení. V modlitbe si
pred ním môžeme vyliať svoje vnútro. On
nám svojím slovom ukáže smer a posilní
nás Telom a Krvou. Ak budeme brať naozaj
vážne svoje stretnutia v Pánom v jeho
chráme, naše životy budú veľkými svedectvami pre ostatných, ktorých k nemu
môžeme priviesť. Tak sa staneme budovateľmi chrámov, ktoré nie sú zhotovené
ľudskou rukou.
Istý miništrant sa v nedeľné ráno vychystal do cerkvi. Pri odchode z domu zbadal,
že jeho otec chodí po dome v pyžame. Opýtal sa ho : „Otec, ty do cerkvi nejdeš?“ „Musím navariť obed,“ odpovedal otec. „Veď je
nedeľa, a ty nemyslíš na svoju dušu? Obed
môžeš dokončiť, keď sa vrátime,“ odvetil
chlapec. Neprešli ani tri minúty a obaja
kráčali do chrámu.
Liturgia: Hlas 4. Evanjelium na utierni
druhé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
z hlasu, I teraz, podľa predpisu, prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu. (HS: 147;
PZ: 100; HP: 101)

Čítania: 2 Kor 12, 10 – 19, zač. 195; Mk 4,
10 – 23, zač. 16

Býval v hroboch... (Mk 5, 3)

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

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

UTOROK 28. august

PIATOK 31. august

Prepodobný Mojžiš Etiópsky.
Biskup Augustín

Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky

Čítania: 2 Kor 12, 20 – 13, 2, zač. 196; Mk 4,
24 – 34, zač. 17

Dávajte pozor na to, čo počúvate! (Mk 4, 24)
Po návšteve známych som si uvedomil,
že ich malý syn opakoval to, čo počul
od nás. Ak sa pohybuješ v spoločnosti, kde
sa klame, nadáva, hovorí dvojzmyselne,
sám začneš klamať, nadávať, hovoriť dvojzmyselne. Ak do tvojich uší bude vchádzať
žehnanie, sám budeš ostatným žehnať. Vážme slová, ktoré zo svojich úst vypúšťame,
aby sme iným neškodili. Rovnako filtrujme
to, čo do našich uší prichádza.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 29. august
Sťatie hlavy Jána Krstiteľa
Čítania: Sk 13, 25 – 33a, zač. 33; Mk 6, 14 –
30, zač. 24

... kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. (Mk 6, 26)
Čo dokáže urobiť človek, aby nevyzeral ako
slaboch, aby si udržal kamarátov, mal lepší
plat, kariérny postup či udržal si vyhriate
miestečko? Niekedy nemá žiaden problém
poprieť svoj vlastný názor, ísť proti zákonom či obísť pravdu. Hriech nikdy neurobí
človeka šťastným. Veľkosť nie je v moci
ani pozícii, ktorá sa zastáva, ale v pokore
a pravde, ktorá sa žije.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 415; PZ: 399; HP: 432)

Čítania: Gal 2, 6 – 10, zač. 201; Mk 5, 22 –
24; 5, 35 – 6, 1, zač. 20 (rad.); Hebr 9, 1 – 7,
zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54
(Bohorodičke)

Ježiš odišiel s ním... (Mk 5, 24)
Moderný človek je zvyknutý mať všetko
rýchlo. Jairus trpezlivo čaká. Nehundre,
nesúri, nenadáva, že Pán ešte uzdravuje
ženu chorú na krvotok, aj keď ide o život
jeho dcéry. Človek sa svätým nerodí, rodí sa
v hriechu. Svätým sa stáva prostredníctvom
životných situácií. Trpezlivosť je čnosť,
ktorá neprináša len ruže, ale účasť na nebeskej hostine. Chcem byť trpezlivý aj dnes
v každej maličkosti, ktorá ma postretne.
Liturgia: Menlivé časti z Uloženia pásu.
Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 417; PZ: 400;
HP: 433)

SOBOTA 1. september
Začiatok indiktu – cirkevného roka.
Prepodobný Simeon Stĺpnik
a jeho matka.
Čítania: 1 Tim 2, 1 – 7, zač. 282; Lk 4, 16 –
22a, zač. 13 (indik.); 1 Kor 4, 1 – 5, zač. 130;
Mt 23, 1 – 12, zač. 93 (rad.)

.. .lebo hovoria, a nekonajú. (Mt 23, 3)
Mnohí mi nasľubovali veľa vecí. Čakal som,
ale márne. Takmer nič z toho nesplnili. Aj ja
sa im podobám. Často Bohu hovorím, že sa
polepším a hriechu sa budem varovať, ale
zakaždým zistím, že ostalo len pri sľuboch.
Neriaďme sa heslom: „Zajtra budem činiť
pokánie!“ Pokúsme sa toto heslo troška
poopraviť: „Už dnes činím pokánie!“ Nezo-

staňme len pri sľuboch, ale konajme skutky
pokánia.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z indiktu, Zhromaždeniu
k Bohorodičke (iba v HP) a prepodobnému, Sláva, kondák prepodobnému, I teraz,
z indiktu. Prokimen, Aleluja a pričasten
z indiktu a svätému. (HS: 188, 262; PZ: 145,
232; HP: 247)

NEDEĽA 2. september
14. nedeľa po Päťdesiatnici.
Mučeník Mamant
Čítania: 2 Kor 1, 21 – 2, 4, zač. 170; Mt 22,
1 – 14, zač. 89

Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez
svadobného odevu? (Mt 22, 12)
V jednom meste bola postavená veľká
tribúna. Každý, kto chcel prezentovať svoj
názor, mohol na ňu vystúpiť a predniesť
svoj prejav. Rečníkov bolo veľa. Vystúpil tam
aj jeden kňaz, ktorý hlásal slová večného života. Počas prejavu ho prerušil istý
podgurážený, neupravený človek so slovami:
„Kde je ten váš Boh, keď je na svete toľko
vojen, násilia, hladu, krádeže a klamstva?
Keby Boh existoval, určite by toto nebol
dopustil!“ Kňaz mu na to odpovedal: „Môže
azda mydlo za to, že tu stojíte neumytý?
Nie mydlo je na vine, ale vy sám, že ste ho
nepoužili! Rovnako je to aj v prípade vojen,
násilia a pod. Ak by človek hľadal Boží plán
a uskutočňoval ho, nebolo by toľko zla
vo svete.“ Človek sám je strojcom svojho
šťastia. Boh urobil všetko pre to, aby človek
mohol byť prítomný na svadbe, ktorá je
pripravená. To, že človek nebude účastný
na Baránkovej hostine vo večnosti, je iba
jeho vlastná chyba. Boh nám dal pozvánku
i program v Slove, po kúpeli znovuzrodenia
sme boli oblečení do šiat Božej milosti. Už
len toto rúcho nezneuctiť rozhodnutím dať
na prvé miesto v rebríčku svojich hodnôt
niečo alebo niekoho iného než jeho. Ak
sa nám však podarí toto rúcho zašpiniť,
hľadajme pomoc u toho, ktorý nás zo svojho prebodnutého srdca očisťuje a dáva
život. Snažme sa mať neustále krásny odev
nášho srdca, aby sme mohli v každom
okamihu života predstúpiť pred Pána, ktorý
prezerá úmysly srdca a rozdáva sa v Eucharistii pri každej liturgii.
Liturgia: Hlas 5. Evanjelium na utierni
tretie. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu,
I teraz, podľa predpisu, prokimen, Aleluja
a pričasten z hlasu. (HS: 148; PZ: 101; HP:
102)
Ján Bočkaj
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Kristovo
vzkriesenie

V

zkriesenie je nepochopiteľným
Božím tajomstvom. Keď sa ženy
myronosičky na úsvite prvého dňa
v týždni ponáhľali k Pánovmu hrobu,
boli svedkami zemetrasenia a zjavenia
sa anjela, ktorý odvalil kameň od vstupu
do hrobu, aby im ukázal, že Kristus tam
nie je. Vzkriesenie sa už uskutočnilo.
Všetci evanjelisti neopisujú moment
vzkriesenia, ktoré je nedostupné nášmu
ľudskému chápaniu, zhodne. A tak naň
nepoukazuje ani ikona. Ale v Cirkvi sa
ozývali hlasy, ako sa má na ikone zobrazovať ten či onen sviatok, alebo svätý,
či akákoľvek historická, alebo biblická
udalosť. Vznikali nielen rôzne názory,
ale aj rozmanité ikony Kristovho vzkriesenia, čo viedlo k otázkam o tom, ktoré
ikony Kristovho vzkriesenia správne
vyjadrujú zmysel posvätnej udalosti.
Svoju mienku vyjadril aj L. Uspenský: „...
Kristovo vzkriesenie je nepochopiteľným
tajomstvom a nemôže byť zobrazené,
pretože takýmto spôsobom by sa znižovala samotná tajomná podstata udalosti.
Jediným vhodným zobrazením Kristovho
vzkriesenia je zobrazenie žien myronosičiek pri hrobe.“
V súlade s evanjeliom jestvujú iba dve
ikonopisné kompozície vzkriesenia: Zo-

stúpenie do podsvetia a Ženy myronosičky
pri hrobe. Iné ikony sviatok Paschy nemá.
V prvých storočiach kresťanstva
v nástenných maľbách najmä rímskych
katakomb sa Kristovo vzkriesenie zobrazovalo prostredníctvom starozákonných
predobrazov ako napr. Jonáš vystupujúci
z veľryby na základe slov Spasiteľa o znamení proroka Jonáša: „Lebo ako bol Jonáš
tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak
bude aj Syn človeka tri dni a tri noci v lone
zeme“ (Mt 12, 40). Známymi boli aj výjavy
troch židovských mládencov v ohnivej
peci, Daniel v levovej jame či Noe zachránený pred potopou v arche. Všetky tieto
ranokresťanské výjavy majú spoločného
menovateľa – sprostredkovať veriacim
ústrednú myšlienku Paschy, oslobodenie
od smrti a hriechov a nádej na vzkriesenie
a večný život pre všetkých ľudí.
Sv. Cyril Jeruzalemský vo svojej 14.
katechéze pre katechumenov porovnáva proroka Jonáša a Krista. Ak pozorne
sledujeme príbeh o Jonášovi a porovnáme
ho s poslaním Spasiteľa, objavíme istú
spojitosť. Kristus prichádza, aby ohlásil
návrat, Jonáš bol poverený tým istým
poslaním. Prorok túžiaci uniknúť Božej
vôli však utiekol, ale Kristus prišiel dobrovoľne ohlasujúc spásu. Jonáša hodili
do mora, kde sa ocitol v bruchu veľryby,
ale Kristus sám a dobrovoľne zostúpil
tam, kde prebýval obraz smrti, aby smrť
vyvrhla tých, ktorých pohltila. Túto
spojitosť Krista s Jonášom uvádzajú aj
bohoslužobné texty. „Zostúpil si do hlbín
zeme. Rozbil si večné veraje, čo držali
zviazaných väzňov, Kriste. A po troch
dňoch ako Jonáš z veľryby slávne si
vstal z hrobu.“ (irmos 6. piesne kánonu
Paschy) Kristus v hrobe neprebýval ako
smrťou porazený, ale preto, aby (tak ako
to vyjadruje aj ikona sviatku) ako žiariaca
pochodeň osvetlil temnotu podzemného
sveta a tak zachránil spravodlivých. Sv.
Cyril Jeruzalemský píše, že Kristus sa
vtelil, aby „zostúpila ešte väčšia milosť
a hriešne telo sa stalo jedom smrti, aby
had, ktorý sa ho zmocnil, vyvrhol tých,
ktorí už od pradávna boli v jeho zajatí.
Kristus zničil smrť naveky...“ n
Milan Gábor
snímka: lib.pstgu.ru
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Cirkev

VELIKAJA I SVJATAJA RUS

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

a spoločnosť

Č

asto sa dnes stretávame s názorom,
že náboženstvo patrí do chrámov,
že sa nemá miešať do spoločenského
života, tobôž nie do politiky, že je súkromnou vecou človeka. Je to jeden z veľkých
bludov hlásaných v súčasnej spoločnosti. Pre
pochopenie si treba uvedomiť úlohu moderného štátu. Úlohou totiž nie je panovať, ale
slúžiť celej spoločnosti, do ktorej patria aj
náboženské skupiny. Človek má nepopierateľné právo povzniesť sa nad každodennosť
života, aby si vyjasnil zmysel svojho bytia,
pôvodu, sveta, zmysel ľudského života. Toto
uskutočňuje cez náboženstvo. Pritom platí
princíp, ktorý hovorí, že úlohou štátu nie
je dávať náboženskú slobodu. Náboženská
sloboda totiž patrí k základným právam človeka vyplývajúcim z jeho prirodzenosti. Štát
však má za úlohu chrániť, aby sa náboženská
sloboda dodržiavala. Platí tiež, že Cirkev
má právo vyjadrovať sa k problémom, ktoré
ju trápia, a pomáhať pri ich riešení. Demokracia je totiž diskusia – výmena a súťaž
myšlienok a názorov. Povinnosťou Cirkvi,
ktorou slúži spoločnosti, je hovoriť nahlas
svoje myšlienky a názory, a tým pomáhať pri
hľadaní optimálnych riešení. Štát má však
niekedy tendenciu správať sa ako suverén
s právom na právnu reguláciu spoločenského
života, a tým aj života náboženských spoločenstiev. Dokonca sa stávalo, že štát vydával
zákony, ktoré boli priamo nepriateľské, a tak
sa snažil obmedzovať a likvidovať činnosť
náboženských skupín. Tak to bolo za vlády
komunistov. Štát prekračoval svoje kompetencie. Dnešná módna koncepcia právneho
štátu je veľmi často opretá o právny pozitivizmus, ktorý je ovocím liberálnej ideológie
(koniec 19.stor.). Medzi jej najväčšie bludy
patrí odmietnutie koncepcie prirodzeného
zákona ako večného a nevyhnutného. Nezaujíma sa o to, či zákony, ktoré štát vydáva, sú
v súlade s všeobecne platnými a uznávanými
mravnými normami. Koncepcia prirodzeného zákona, ktorá bola prijatá kresťanstvom,
stojí na tom, že právne normy štátu musia
byť v súlade s morálnymi hodnotami. Právo
a morálka si nemôžu protirečiť. Nejde o útok
proti právnemu štátu, ale o obranu pred
právnym barbarizmom. Ten smeruje k zločinnému totalitarizmu alebo k spoločenskej
dekadencii, ako je to dnes v liberálnych
štátoch. A už aj u nás.
František Čitbaj

ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 /
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________

3. – 17. 10. 2012
Kyjev – Moskva – Trojicko-sergijevská lavra
– Suzdaľ – Petrohrad
Metropoly východnej Európy: najkrajšíe pamiatky, neopakovateľná
atmosféra, nádherné pravoslávne chrámy a bohoslužby... To všetko
vytvára obraz východoeurópskej kultúry.
CENA 1 368 eur
KONTAKT: CORVINUS TRAVEL, s.r.o.
Tel. 0907 893 319; 0918 308 556; 044/3811147
info@corvinustravel.sk http://www.corvinustravel.sk/
koinonia sv. ján krstiteľ
Koinonia – Deň spoločenstva
26.08. Prešov, PKO (09.30 h)
blahoželáme
Drahý náš duchovný
otec Peter Gavaľa,
prijmite od nás veriacich z Vechca blahoželanie k vašim 35.
narodeninám, ktoré
oslávite 31. augusta.
Úprimne vám ďakujeme za Božie slovo v kázňach, ktoré zasievate do našich
sŕdc, za modlitby, ktoré za nás obetujete,
za každodenné povzbudenie. Prajeme
a vyprosujeme vám i vašej rodine hojnosť
Božích milostí a ochranu našej nebeskej
Matky na mnohaja i blahaja lita.
vaši veriaci z Vechca
Dôstojný otec Peter Vansač, pri
príležitosti vašich
50. narodenín, ktorých sa dožívate
2. septembra, vás
chceme obdarovať
svojou pozornosťou a láskou. Chceme
vás povzbudiť, dať cítiť, že si vás vážime
a za mnohé vaše diela a konania zo srdca
ďakujeme.
Dobrotivý Boh vás poslal cez rozhodnutie otca arcibiskupa k nám. Poslal vás
do novozriadenej farnosti mesta Svidník-Záhradná. 1. júla tohto roka uplynuli 4
roky, čo ste sa v tejto farnosti, pri tomto
oltári ujali kňazskej služby. Prijmite preto
najúprimnejšiu narodeninovú gratuláciu
od veriacich našej farnosti.
Želáme vám veľa Božej blahodate, duchovných a telesných síl pri napĺňaní
poslania duchovného pastiera. Vyprosujeme vám stálu ochranu nebeskej Matky
Panny Márie a prítomnosť vášho anjela
strážcu na každom kroku vášho života.
K tomu všetkému vám žičíme pevné zdra-

vie. Nech vás Pán žehná a hojne obdarúva svojimi milosťami.
svidnícki veriaci
jubileá kňazov
Peter Vansač, farár vo Svidníku-Záhradnej – 2. september – 50 rokov života;
Mons. Milan Chautur CSsR, košický
eparcha – 4. september – 55 rokov života; Ján Sabol, tit. dekan, duchovný
správca nemocníc mesta Michalovce – 9.
september – 60 rokov života; Ján Gurský, výpomocný duchovný v Bardejove
– 17. september – 35. výročie kňazstva;
Gabriel Németh, tit. kanonik, asesor, duchovný na odpočinku v Košiciach – 23.
september – 90 rokov života; Vincent
Ďordík, titulárny kanonik, na odpočinku
v Raslaviciach – 26. september – 20. výročie kňazstva; Michal Fedorčák, duchovný
v Sečovciach – 29. september – 65 rokov
života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
POĎAKOVANIE
Drahý náš duchovný otec Vladimír Dráb,
pôsobili ste v našej farnosti krásnych deväť rokov, ktoré ste nám obetovali. Zanechali ste vo veriacich kus seba, na čo sa
nedá zabudnúť. Ďakujeme vám za stále
povzbudenie vo viere, za Božie slovo, ktoré ste nám odovzdávali prostredníctvom
kázní, za neodmietnutú pomoc a dobrú
radu.
Na vašom novom pôsobisku vám prajeme pevné zdravie a veľa Božieho požehnania.
vďační veriaci z Remenín
OZNAMY
Duchovné cvičenia Linky Valentín
Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach-Starom meste
a občianske združenie Rieky pozývajú
na 3-dňové stretnutie, ktoré je určené
ľuďom zraneným v oblasti vzťahov, citov,

sexuality, ktorí prežívajú vo svojom živote
homosexuálne cítenie, ako aj ľuďom inak
sexuálne cítiacim. Ak si sám a túžiš po prijatí, spoločenstve, láske a dobrých medziľudských vzťahoch, ak hľadáš naplnenie
svojho života na správnej ceste smerom
k Bohu, príď medzi nás. Duchovná obnova sa uskutoční v druhej polovici októbra
2012 v okolí mesta Poprad. Bližšie informácie získaš na adrese:
Linka Valentín
Gréckokatolícka cirkev
P. O. Box B- 43
040 01 Košice 1
mail:valentinskespolocenstvo@centrum.
sk
Občianske združenie Rieky
Puškinova 1
811 04 Bratislava
Súťaž Príbehy zo života
Príbehy zo života je názov tvorivej súťaže,
ktorú vyhlásili Úrad vlády SR a Slovenská
katolícka charita. Zapojiť sa do nej môže
ktokoľvek, kto chce svojím príbehom
osláviť život (mladého alebo starého človeka) a prezentovať zaujímavý prístup
k aktívnemu starnutiu. Súťaž vyhlásili pri
príležitosti Európskeho roka aktívneho
starnutia a solidarity medzi generáciami
2012.
Do súťaže môžu záujemcovia poslať svoje
fotografie, video a audionahrávky a texty. Najtvorivejšie príspevky budú ocenené na národnej aj európskej úrovni.
Príspevky treba poslať prostredníctvom
prihlasovacieho formulára do 31. augusta 2012 na stránke http://www.er2012.
gov.sk/europske-sutaze-2012-pribehy-zo-zivota/.
Viac informácií možno nájsť na internetových stránkach europa.eu/active-ageing-2012, www.er2012.gov.sk a www.
charita.sk/seniori.
TK KBS
inzercia
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov,

100% ČISTÝ SVIŠTÍ A JAZVEČÍ TUK
na vonkajšie i vnútorné použitie
www.liecivemasti.com
_________________________________
Hotel **SOREA ĽUBOVŇA Ľubovnianske Kúpele, pozýva seniorov na 7-dňové
pobyty so štátnou účelovou dotáciou
v krásnej prírode s najčistejším vzduchom,
prameňom minerálnej vody Ľubovnianka,
plnou penziou, bazénom, fytoterapiou,
svätou omšou, bohatou ponukou výletov.
Omnoho viac na www.sorea.sk.
Tel.: 052/43 217 51 – 54,
lubovna@sorea.sk
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie
striech, fasád aj interiérov; výmena odkvapových žľabov; zatepľovanie a izolácia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier):
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi
http://slovo.grkatpo.sk/
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24.08. (piatok) 08.45 Bez strachu – životopis Jána Pavla II. 20.25 Ježišova posmrtná
šatka ⓬ –12 expertov z rôznych univerzít
a výskumných inštitúcií odpovedá na zaujímavé otázky. Film nás zavedie do katedrály
v Oviede, kde sa uchováva táto relikvia, ako
aj na iné miesta Španielska.
25.08. (sobota) 20.25 Svätá Rita (1) –
životopisný film patrónky „nemožných
vecí“ z Cascie
26.08. (nedeľa) 07.50 Klbko: Eucharistia
– stále živý Kristus 10.00 Svätá omša –
priamy prenos
27.08. (pondelok) 08.45 Božia stopa – animovaný film o osobe svätého Josemaría
Escrivá de Balaguer, zakladateľa Opus Dei
19.00 Albánsko: Moja nádherná denná
drina ⓬ – páter Leonard Deja OFM, misionár z Poľska
28.08. (utorok) 08.45 Juan Diego: Posol
z Guadalupe – v roku 1531 sa Juan Diego
ocitol medzi dvoma svetmi, svetom španielskych dobyvateľov na jednej strane
a svojich aztéckych koreňov na druhej strane. Vďaka svojej veľkej viere a hlbokej úcte
voči svojmu ľudu Juan Diego žiada Ježiša
a Pannu Máriu, aby mu pomohli zjednotiť
národ. 19.00 Úcta k Pánovmu domu ⓬
– dokument zavedie do Rumunska, aby
priblížil dianie od roku 1948, keď rumunskí komunisti zlikvidovali Gréckokatolícku
cirkev. Nútili ju do fiktívneho spojenia
s Pravoslávnou cirkvou a mnohí kňazi
i laici, ktorí odporovali tomuto rozhodnu-

tiu, boli odvlečení do zajatia. Po revolúcii
v roku 1989 sa gréckokatolíkom vrátilo iba
stošesť kostolov a úbytok veriacich tejto
cirkvi bol po páde komunizmu značný.
29.08. (streda) 08.45 Piate slovo – životný
príbeh o Matke Terézii z Kalkaty 19.00
Temný zákon ⓬ – „Stratená česť sa dá opäť
nadobudnúť len pomstou krvi alebo oficiálnym uzmierením.“ Možno takto zmýšľajúcim ľuďom ponúknuť aj iný pohľad na vec?
Rozumejú slovám odpustenie či zmierenie?
21.20 Úcta k Pánovmu domu ⓬ R
30.08. (štvrtok) 08.45 Svätá Katarína Sienská 19.00 Pieseň o slobode ⓬ – v roku
2000 vyhlásil pápež Ján Pavol II. Jozefínu
Bakhitu za svätú
31.08. (piatok) 08.45 Detský ruženec –
kreslený seriál ukazuje najmenším, ako
sa modliť ruženec, rozjímajúc nad každým
tajomstvom 16.10 Úcta k Pánovmu domu
⓬ R 20.25 Turínske plátno ⓬ – je veľmi
pravdepodobné, že plátno uchované v Turíne je autentické
01.09. (sobota) 10.30 Úcta k Pánovmu
domu ⓬ R 20.25 Svätá Rita (2)
02.09. (nedeľa) 07.25 Ichtis: Antivírus pre
deti – počítačové vírusy spôsobujú veľa
škôd. A čo tak vírusy hnevu, závisti, nenávisti? 07.50 Klbko: Sviatosť zmierenia. Pán
Boh je najlepším ockom na svete. Prepáči aj
to, čo by iní neodpustili. 10.00 Svätá omša
– priamy prenos 19.30 Úcta k Pánovmu
domu ⓬ R

Pri príležitosti nastávajúceho Roka viery, ktorý sa v Katolíckej cirkvi slávi od októbra
2012 do novembra 2013, vyšla v júli vo vydavateľstve Petra publikácia o viere známeho
autora a gréckokatolíckeho kňaza. Je rozdelená do 25 tematických celkov na seba plynulo
a logicky nadväzujúcich, ktoré pomáhajú hľadať a nachádzať Boha. Po úvodných slovách
autora nasledujú dogmatické katechézy na témy z Nicejsko-konštantínopolského vierovyznania. Autor využíva vedecko-populárny štýl a formu „kompendia katolíckej dogmatiky“, a dielo môže priniesť úžitok nielen odborníkom teológom, ale aj bežnému čitateľovi,
pretože odhaľuje základné pravdy kresťanskej viery. (Ivana Sedláková)

Faustína

Napriek krehkosti mladej ženy sa mohol v živote Cirkvi naplno rozvinúť kvet Božieho
milosrdenstva a ovplyvniť životy mnohých hriešnikov a tých, ktorí hľadeli na Boha iba
ako na spravodlivého sudcu. Film Faustína režiséra Jerzyho Lukaszewicza cez rozprávanie spolusestry Félixy citlivo poodkrýva zákutia svätej duše, ktorú stvárnila Dorota
Segda. Svätá Mária Faustína Kowalská videla Pána a bola poslaná hovoriť o jeho veľkom
milosrdenstve. Napriek opatrnosti predstavených nakoniec našla spriaznené duše
a naplnila Boží zámer. Film je staršieho datovania, no hĺbka jeho myšlienok zasahuje v každom čase. Možno
aj vám pomôže začať premýšľať o svojom každodennom živote z iného uhla pohľadu. (Dada Kolesárová)

Zvelebenie ako tlkot srdca (Terl Bryant)

Štvrtý diel zo série o zvelebení je hudobným dokumentom, na ktorom sú zachytené
dve návštevy Terla Bryanta na Slovensku. Počas druhej návštevy sa zúčastnil na bratislavských misiách. Dokument, ktorý ponúka misijné spoločenstvo Rieka života z Podolínca, vás vovedie do života a spôsobu oslavy Boha jedného zo svetoznámych a uznávaných bubeníkov, ktorý spolupracoval s mnohými významnými umelcami a sám seba
predstavuje ako anglického bubeníka putujúceho s Ježišom. Terl založil medzinárodnú
sieť bubeníkov pod názvom Psalm drummers. Spolu s manželkou Jules vychovávajú šesť detí a popritom píšu
a produkujú hudbu. (-red)

18.08. (sobota) 18.00 Archijerejská svätá
liturgia z Archieparchiálnej odpustovej
slávnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Ľutine. Hlavný celebrant: Mons. Ján Babjak 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 metropolita v Kolíne
nad Rýnom. Hlavný celebrant: Mons.
Igor Voznyak CSsR, ľvovský arcibiskup
metropolita 13.00 Kniha Jóbova – preklad
prof. Gábriša a V. Turčányho 14.00 Okrídlený mních – príbeh mnícha Cypriána 15.30
Od oceánu k oceánu – putovanie ikony
Panny Márie Čenstochovskej po celom
svete za podporu kultúry života (slovenská
časť putovania) 21.00 Zaujímavé sakrálne
pamiatky Moravy
20.08. (pondelok) 20.30 Inštitút prijatia
21.08. (utorok) 20.30 Slovo žalmu k jubileu
22.08. (streda) 20.30 Katolícka misia v Hondurase 22.00 Mariánska hudba jezuitov
a piaristov z Trenčína 18. storočia
25.08. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.30
Rozhlasový návrat k púti do Krakova
26.08. (nedeľa) 11.00 Hudobno-kritická
reflexia albumu Hanačko, děvečko... 13.00
Ivan Teren – básnik, prozaik, dramatik,
režisér 14.00 Hlas volajúceho na púšti
15.30 Rozprávanie zo svetového stretnutia
katolíckych manželov v Brazílii s manželmi
Boreckovcami z Kežmarku 21.00 Misie
v Jakutsku. Hosť: don Emil Šafár
29.08. (streda) 20.30 Collegium Orientale, Eichstaett, Bavorsko – seminár pre
východných seminaristov, v ktorom sa
pripravujú aj gréckokatolícki seminaristi
z Prešova 22.00 Výber z tvorby júlových
skladateľských jubilantov
30.08. (štvrtok) 20.30 Cyril Harmata Milotínsky – kňaz a spisovateľ väznený počas
komunistického režimu
02.09. (nedeľa) 13.00 Sestry Jindové 14.00
Dolorosa
05.09. (streda) 20.30 Rímskokatolícka
farnosť Spišská Belá

DVOJKA

rtv:

hudba film kniha

František Dancák: Bránou viery
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19.08. (nedeľa) 13.30 Orientácie – zostrihy 14.00 Vysviacka evanjelických kňazov
z Michaloviec – záznam 20.55 Dokument
o snahe dobrovoľníkov zachrániť ruiny
starobylého kostola a Kláštora sv. Kataríny
Alexandrijskej neďaleko Dechtíc (1)
20.08. (pondelok) 08.35 Dokument
o snahe dobrovoľníkov zachrániť ruiny
starobylého Kostola a kláštora sv. Kataríny
Alexandrijskej neďaleko Dechtíc R
21.08. (utorok) 16.05 Historická panoráma
– obludné praktiky bývalého režimu
22.08. (streda) 12.35 Pod Rohačkou zvonce opäť spievajú – dokument o ľudovom
zvonkárovi Dušanovi Mikulášovi 19.53

cyrilika

19.08. (nedeľa) 10.00 Svätá liturgia z Ľutiny – priamy prenos z odpustového miesta
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
20.08. (pondelok) 08.45 František: Rytier
z Assisi – animovaný príbeh pre deti 10.00
Závislosti: Tesárov Hoblík, Hoblíkov Tesár
⓬ – vie, čo mu droga dala a čo mu vzala.
Boha nepotreboval, dnes bez neho neurobí ani krok. 19.00 Školy pre Európu ⓬
– katolícke školy v Bosne a Hercegovine
sa okrem kvalitného vzdelania zameriavajú aj na obnovenie dôvery medzi ľuďmi
a na zdôrazňovanie pozitívnych ľudských
hodnôt
21.08. (utorok) 08.45 Môj tajný priateľ:
Príbeh anjela strážneho 19.00 Argentína:
Dobrý pastier Mons. Jorge Gottau ⓬ – film
venovaný Mons. Jorgeovi Gottauovi, ktorému darovali vzácnu relikviu – kríž z Matarà
22.08. (streda) 08.45 Patrik: Statočný
pastier 19.00 Dobrý pastier: Dcéry vzkriesenia ⓬ –Spoločenstvo dcér vzkriesenia žijúcich v extrémne skromných podmienkach
medzi Kongom, Rwandou a Kamerunom
s tými, ktorí uviazli v biede a cez lásku
ku Kristovi rozdávajú vieru, nádej a lásku
23.08. (štvrtok) 08.45 Príbeh z Fatimy: Deň,
keď slnko tancovalo 19.00 Brazília – jar viery
⓬ – veriaci stratili citový vzťah k viere a začali Cirkev hromadne opúšťať. V Katolíckej
cirkvi začali vznikať mnohé laické hnutia
obnovy a postupne sa kostoly opäť zaplnili.
Jedným z novodobých fenoménov sú aj
mediálni kňazi, otec Marcelo Rossi.
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n Život je sranda... Ale ako pre
koho...
n Manželia umreli a dostali sa
do neba. Obaja obdivujú tú
nádheru. Zrazu hovorí manžel
svojej žene:
„Vidíš, keby sme neboli jedli tie
műsli, mohli sme tu byť už pred
dvadsiatimi rokmi!“
n Otázka: Čo by sa bolo stalo,
keby boli Adam a Eva Číňania?
Odpoveď: Neboli by zjedli jablko,
ale hada.
(Ne)celebrity – medailón o kaplánovi
a maliarovi Pavlovi Pakošovi a jeho pastoračnej službe v Rooseveltovej nemocnici
v Banskej Bystrici
26.08. (nedeľa) 09.40 Encyklopédia slovenských obcí – Miková 10.00 Púť k Panne
Márii Kráľovnej – priamy prenos svätej
omše z mariánskeho pútnického miesta
Studnička Novej Vsi nad Žitavou. Celebruje
Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup 11.40
Poklady Slovenska – Cerkva v Medzilaborciach 13.15 Orientácie – zostrihy
27.08. (pondelok) 21.30 Henrich V. – adaptácia hry Wiliama Shakespeara
02.09. (nedeľa) 09.50 Eucharistický kongres v Dubline – záznam 12.55 Orientácie
– zostrihy 13.25 Slovo Jozefa Jančoviča
20.45 Dokument o snahe dobrovoľníkov
zachrániť ruiny starobylého kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej neďaleko
Dechtíc (2) 23.30 Slovo Jozefa Jankoviča R

Pomôcky:
IBM, Kola

Značka
cigariet

Kruhová
parková
stavba

Čistiaci prášok

Ono

slovo

19.08. (nedeľa) 09.00 Gréckokatolícka svätá 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)
26.08. (nedeľa) 09.04 Evanjelické služby
Božie z Mníška nad Hnilcom
02.09. (nedeľa) 09.04. Svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
rádio regina
Utorok 21.00 Viera v živote
Streda 21.00 Cesty R
Nedeľa 07.55 Z duše 17.10 Frekvencia M
19.08. (nedeľa) 07.55 I. Kišš: Aktuálnosť
Biblie
26.08. (nedeľa) 07.55 P. Gabriš: Výročia
02.09. (nedeľa) 07.55 D. Dian: Školský rok
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Planéta

Súrodenec

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

Názov

Okolo
Alkoholický
nápoj

	A	L	S	S	B	A	Á	A	S	A	M	O	T	A	Y	Y	S
	K	B	A	E	L	R	B	Y	V	O	L	B	R	A	Z	N	N
	Z	D	I	P	L	O	A	A	E	I	A	U	P	N	A	Y	O
	D	L	B	L	R	P	B	Á	T	Č	T	V	P	A	L	L	B
	CH	A	A	O	O	O	P	O	A	A	E	E	R	M	P	P	R
	A	L	CH	T	L	K	T	V	D	D	B	U	T	A	A	A	Ó
	O	M	O	Z	O	E	 Ý	E	O	A	O	V	L	T	D	N	M
	I	P	P	R	L	A	S	Y	K	Y	O	C	A	A	Á Á	E
	A	M	E	U	I	T	U	T	Š	T	S	P	L	T	K	T	S
Š	V	R	R	E	D	O	E	I	T	O	A	I	O	S	I	I

rádio devín

	U	I	T	R	E	 F	Y	V	O	L	B	R	R	C	K	P	N

Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.

	D	U	P	O	P	T	E	K	A	M	A	R	 Á	T	A	A	A
	S	A	L	O	K	Š	A	Z	A	R	O	R	E	T	O	K	J

Súhlas

Krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby:

Сeй
дeнь, є3г0же сотвори2 гDь.
________________________________________________
Legenda: AMPULA, ATAMAN, BAČA, BALADA, BOLESTI,
BRÓM, BYVOL, DUŠA, EFEZ, EPOCHA, ESTER, CHLIEB,
CHLORIDY, CHOROBA, KAMARÁT, KAPITÁN, KOLIBA,
KOTVA, KVETY, LOKAJ, LOPATA, MLYN, OBETA, OPERETA,
OPICA, OPORA, OSOBA, OTRASY, PADÁK, PLAZY, PLES,
PLYNY, POPUD, PROTEKTORÁT, SAMOTA, SINAJ, SLOBODA, STAVBA, STOKA, SVET, ŠKODA, ŠKOLA, TELURID,
TEROR, TETIVA, TOVAR, ZLATO, ZLOBA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. Správne riešenia z čísla 14 – 15. Krížovka: Dobrorečte Pánovi všetky jeho diela. Osemsmerovka: Citlivosť v konaní je milosrdenstvo v praxi. Výherca: Pavol Čarný
z Trebišova. Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov
3, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2012:
8. turnus: 19.08. – 24.08. (12 – 14 r.)
9. turnus: 26.08. – 31.08. ( 18 a viac)
10. turnus: 26.08. – 31.08. (turnus pre miništrantov)
05. – 07.10. Archieparchiálna animátorská škola
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649

„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“ (Ž 37, 4)
Centrum voľného času v Juskovej Voli v spolupráci
s komisiou pre mládež ťa srdečne pozývajú na

Púť mladých do Ľutiny
7. – 8. september 2012
„Radujte sa, svätí Cyril a Metod, učitelia Slovanov!“
Piatok
19.20 Privítanie účastníkov a základné pokyny
19.30 Svätá liturgia
20.30 Katechéza pre mladých a dynamiky
22.00 Modlitby chvál a adorácia
Sobota
07.30 Ranná modlitba
07.50 Workshopy
09.00 Rozjímavý ruženec, sviatosť zmierenia
10.00 Archijerejská svätá liturgia – priamy televízny prenos STV
(Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita)
11.40 Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi
12.00 Obed
14.00 Koncert skupiny Slnovrat (Bardejov)
15.00 Predpokladaný záver
Treba si so sebou doniesť karimatku, spacák a stravu.
Ubytovanie bude zabezpečené v Dome Mikuláša Klimčáka.
Počas púte sa bude v ľutinskej bazilike nachádzať
zázračná ikona Panny Márie Čenstochovskej.
Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka
Zodpovední vedúci: otec Erich Eštvan a otec Slavomír Zahorjan
E-mail: skolacentrum@cenrum.sk
Telefón: 057/4490290
Adresa: GMC Bárka, Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec

28. – 30.09. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť
vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.
26. – 28.10. Kurz Rút
18. – 21.10. Duchovné cvičenia pre kňazské manželské páry. Pozývame kňazov a ich manželky prežiť
duchovné cvičenia pod vedením exercitátora otca
Štefana Paločka.
09. – 11.11. Duchovné cvičenia pre rozvedených
a nesviatostne sobášených. Ľudia žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu starostlivosť. Nie sú exkomunikovaní, sú naďalej členovia
Cirkvi, hoci z rôznych dôvodov prežívajú bolesť odlúčenia od sviatosti pokánia a Eucharistie. O to viac
prežívajú Ježišov milosrdný pohľad tí z nich, ktorí
neprestávajú túžiť po Bohu, veď jeho láska uzdravuje
(pozri Jn. 4). My vám chceme tento milosrdný Boží
pohľad sprostredkovať.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
01.09. Fatimská sobota (10.00 h)
02.09. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (17.00 h)
07. – 08.09. Púť mladých
15.09. Púť učiteľov
06.10. Fatimská sobota (10.00 h)
07.10. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (17.00 h)
13.10. Púť seniorov
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.09. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
14.10. Odpust arcibratstva ruženca
25.10. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
01.09. Fatimská sobota (08.30 h)
06.10. Fatimská sobota (08.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
01.09. Fatimská sobota – púť primátorov a starostov (10.30 h)
09.09. Prvá nedeľa – malá púť (09.00 h)
15.09. Sviatok spolutrpiacej Bohorodičky (10.30 h)
16.09. Púť učiteľov a žiakov (14.00 h)
22.09. Koinonia Ján Krstiteľ (09.30 h)
23.09. Príhovor europoslanca M. Mikolášika (14.00 h)
06.10. Fatimská sobota (10.30 h)
07.10. Prvá nedeľa – malá púť (09.00 h)
28.10. Púť mužov a otcov (14.00 h)
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:
0908 302 814, Kaviareň: 0915 558 500

