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Čenstochovská Madona
zavítala ku gréckokatolíkom
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Cirkevné hnutia a nové spoločenstvá

Zrozumiteľná reč Cirkvi

Z

ačíname nový seriál
článkov, v ktorých vám
chceme predstaviť
cirkevné hnutia, ktoré pôsobia
aj v Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku. Cirkevné im
hovoríme preto, lebo sú jednou
z foriem realizácie Cirkvi a iba
jej pastierom – pápežovi a biskupom – prislúcha úloha posudzovať ich pravosť. A pretože
zakladateľmi niektorých z nich,
hlavne v novodobej histórii, sú
laickí veriaci a tiež preto, že sú
otvorené nielen duchovenstvu, ale vo veľkej miere práve
laikom, hovoríme im aj laické
hnutia. Stretávame sa aj s výrazom nové spoločenstvá, lebo
vytváranie bratského spoločenstva je jednou z ich výrazných
charakteristík. A keďže v nich
ide o realizáciu chariziem –
darov Svätého Ducha, hovorí
sa v súvislosti s nimi aj o charizmatickom rozmere, ktorý
vstupuje do inštitucionálneho
rozmeru Cirkvi, resp. sa s ním

prelína. Blahoslavený Ján Pavol
II. vylučuje akúkoľvek náuku
o Cirkvi, ktorá by hovorila
o nezlučiteľnosti týchto dvoch
rozmerov. Vidí tu skôr vzťah
vzájomného dopĺňania sa.
Predo dvermi je Biskupská
synoda o novej evanjelizácii
na odovzdávanie kresťanskej
viery, ktorá sa uskutoční v októbri tohto roka v Ríme. V tomto kontexte je táto téma veľmi
aktuálna, lebo na poli novej
evanjelizácie zohrávajú cirkevné
hnutia veľmi dôležitú úlohu.
Pre úplnosť však treba povedať,
že nová evanjelizácia nie je iba
o hnutiach. V októbri sa pri
príležitosti 50. výročia otvorenia
Druhého vatikánskeho koncilu začne aj Rok viery pre celú
Cirkev. Na Slovensku už slávime
Rok sv. Cyrila a Metoda. Toto
všetko sú súradnice, do ktorých
vhodne zapadajú cirkevné
hnutia, pretože jedným z ich
spoločných menovateľov je
odovzdávanie a posilňovanie

viery a ich misijný, evanjelizačný charakter.
Zvykne sa stereotypne hovoriť, že fenomén cirkevných
hnutí je skutočnosť, ktorá sa
objavuje až po Druhom vatikánskom koncile. Sú teda cirkevné
hnutia naozaj úplne novým
fenoménom alebo sú známe
aj pred Druhým vatikánskym
koncilom, ba aj v dávnej histórii
Cirkvi? Druhý vatikánsky koncil
zaiste znamená veľmi dôležitý
medzník v dejinách Cirkvi, ale
nie v tom zmysle, že by začínal od nuly, akoby na zelenej
lúke. Svätý Otec Benedikt XVI.
hovorí, že Druhý vatikánsky
koncil nemožno vnímať ako
nejaký prelom, ale ako súčasť
kontinuity života Cirkvi: „Cirkev
zostáva pred aj po koncile tá
istá – jedna, svätá, katolícka
a apoštolská na ceste časom.“
Práve svojimi reformami koncil
výrazne potvrdil kontinuitu
života Cirkvi, v ktorej vždy existoval inštitucionálny, ale aj cha-

rizmatický rozmer – niekedy vo
väčšej, inokedy v menšej miere.
V Cirkvi existuje stála a podstatná forma, ktorú charakterizuje
Kristom ustanovená sviatostná
a hierarchická štruktúra, a k nej
sa pripája pôsobenie Svätého
Ducha s jeho neustálymi zásahmi (charizmami), ktoré oživujú
sviatostný život. Obzvlášť to
vidíme v časoch kríz či epochálnych premien. Vždy sa to spája
aj s rôznymi prejavmi svätosti,
ktorá je neustálym hnutím
uprostred Kristovej Cirkvi.
Každé obdobie v jej dejinách
pozná cirkevné hnutia, ktoré sa
objavujú ako naliehavá odpoveď na potreby čias, kvitnú
v rozličných formách a majú
vplyv na celú činnosť a život
Cirkvi. Blahoslavený Ján Pavol
II. sa dokonca vyjadril, že „sama
Cirkev je hnutím“. Na Námestí
sv. Petra v Ríme 30. mája 1998
povedal: „V našom svete, často
ovládanom sekularizovanou
kultúrou, ktorá predkladá a zvelebuje modely života bez Boha,
viera mnohých osôb je vystavená tvrdej skúške a nezriedka sa
udusí a vyhasne. Naliehavo sa
preto pociťuje potreba silného
ohlasovania evanjelia a pevnej,
hlbokej kresťanskej formácie.
Dnes veľmi potrebujeme vyzreté
kresťanské osobnosti, ktoré sú si
vedomé svojej krstnej totožnosti, svojho povolania a poslania
v Cirkvi i vo svete! Aká veľká je
potreba živých kresťanských
spoločenstiev! A, hľa, hnutia
a nové cirkevné spoločenstvá:
ony sú odpoveďou Ducha Svätého na túto dramatickú výzvu
konca tisícročia. Vy ste touto
prozreteľnostnou odpoveďou.“
V rôznych epochách života
Kristovej Cirkvi vidíme túto
prozreteľnostnú odpoveď Svätého Ducha na aktuálnu historickú situáciu. V tomto zmysle
môžeme cirkevné hnutia vnímať
ako zrozumiteľnú reč Cirkvi
v súčasnosti, ale aj v akomkoľvek historickom období, a to
do jej vnútra i navonok. n
Ľubomír Petrík
snímka: www.3.bp.blogspot.com
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Milí bratia a sestry, v čase, keď do rúk beriete
nové číslo časopisu Slovo, uplynie 50 rokov
od začiatku najvýznamnejšej udalosti v dejinách celej Katolíckej cirkvi za ostatných sto
rokov –Druhého vatikánskeho koncilu. Blahoslavený pápež Ján XXIII. ho otvoril spolu
s 2 894 biskupmi Katolíckej cirkvi z celého
sveta 11. októbra 1962 v Ríme.
Naši gréckokatolícki biskupi, ktorí nás
mali na koncile zastupovať, tam byť nemohli. Blahoslavený biskup Pavel bol už dva
roky mŕtvy a blahoslavený biskup Vasiľ ešte
stále väznený. Bola to výnimočná a zároveň
dramatická chvíľa. Z jednej strany sa odohrávalo niečo neopakovateľné a rozhodujúce
a z druhej strany biskupi nemohli využiť právo vyjadriť sa. Gréckokatolíci na Slovensku
boli v čase, keď boli bez svojich biskupov,
kňazov a rehoľných osôb, len prostredníctvom vysielania Vatikánskeho rozhlasu,
ktoré bolo zámerne rušené komunistami,
pravdivo informovaní o priebehu diania
na koncile. Keďže oficiálne Gréckokatolícka cirkev neexistovala, nebolo nikoho,
kto by ju reprezentoval. Azda jedinými
zástupcami našej cirkvi na koncile, ak to tak
môžeme povedať, boli otec Michal Lacko
SJ ako odborný poradca koncilových otcov
a na jeho konci aj vladyka Michal Rusnák
CSsR z Kanady.
V štyroch konštitúciách, v deviatich
dekrétoch a v troch deklaráciách Druhého
vatikánskeho koncilu bolo 8. decembra 1965
pápežom Pavlom VI. a synodálnymi otcami
schválené budúce smerovanie Katolíckej
cirkvi.
Pre nás gréckokatolíkov je najvýznamnejší
dekrét Orientalium Ecclesiarum o východ-

ných katolíckych cirkvách. Každý gréckokatolík by mal poznať obsah tohto dekrétu,
lebo sa bytostne dotýka každého z nás. Svoju
aktuálnosť nestratil ani po päťdesiatich
rokoch.
Môžeme povedať, že mottom koncilu
bolo takzvané aggiornamento – zdnešnenie,
otvorenie okien Cirkvi, aby v nej zavanul
Svätý Duch a aby Cirkev skúmala znamenia
dnešných čias a hovorila zrozumiteľným jazykom dnešnému človeku, čo je jej hlavným
poslaním – ohlasovať radostnú zvesť, že Boh
miluje človeka, kvôli ktorému zomrel a vstal
z mŕtvych a stále javí o neho záujem.
Položme si ruku na srdce a pýtajme sa
seba samých, ako sa nám darí čítať znamenia
čias. Ako Cirkev dnes vnímajú jej samotní
členovia? A ako je Cirkev vnímaná vo svete?
Tak ako ju my, jej členovia, predstavujeme
ľuďom okolo seba svojím životom a postojmi.
Toto výročie je veľkou výzvou pre všetkých
gréckokatolíkov na Slovensku. Od našich
vladykov až po školopovinné deti. Čítajme dokumenty tohto koncilu, rozprávajme
sa o nich a uvádzajme ich do života. Aj 50
rokov od Druhého vatikánskeho koncilu
majú jeho uzávery svoju platnosť. Ak milujeme Krista a jeho Cirkev, otvorme sa vanutiu
Svätého Ducha a skúmajme, čo nám hovorí
prostredníctvom tohto koncilu dnes.

SEODr. Milan Lach SJ
prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj Teologickej
fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave

OZNAM REDAKCIE
Milí odberatedlia časopisu Slovo, keďže doteraz niektorí z vás neuhradili svoje
záväzky aj z minulých rokov voči redakcii, rozhodli sme sa počnúc prvým novembrovým číslom pozastaviť odber u tých, ktorí nemajú vyrovnané všetky podlžnosti.
Výšku nedoplatku za rok 2012 ste si mohli sledovať doteraz na etikete, teraz sme
ju navýšili aj o nedoplatky za minulé roky, keďže naša nádej v to, že platby budú
uhradené, nenašla ohlas.
Svoje nedoplatky, prosím, uhraďte obratom na číslo účtu prevodom alebo poštovým poukazom. Zároveň môžete uhradiť aj predplatné na rok 2013 vo výške 14 eur
(pre počet odberateľov do 10 vrátane) alebo 12,50 eura (pre počet odberateľov nad
10). V predplatnom je aj nástenný kalendár na rok 2014, ktorý budeme expedovať
v jeseni 2013.
redakcia
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Českí archeológovia odhalili
počas archeologického výskumu
v Kostole Panny Márie Snežnej
v Olomouci koncom augusta veľkomoravské osídlenie. Nález podľa
nich potvrdzuje množiace sa doklady
o kontinuite Olomouca ako správneho a cirkevného sídla po páde Veľkej
Moravy.

25. augusta sa vo Frýdlante
n. Ostravicí uskutočnila púť k bl.
Metodovi D. Trčkovi. V miestnom
Chráme sv. Bartolomeja slúžili svätú
liturgiu kňazi Antonín Hořák, Vojtěch
Mičan a Milan Mikolajek, spevom
sprevádzal chrámový zbor. (www.
exarchat.cz)

25. augusta zomrel vo veku 82
rokov Neil Amstrong. Tento veriaci
kozmonaut a veliteľ posádky kozmickej lode Apollo 11 sa 20. júla 1969
ako prvý človek prechádzal po Mesiaci. Pred pristátím kozmickej lode
na Mesiaci pápež vyzval veriacich,
aby uvažovali „nad touto mimoriadnou a úžasnou udalosťou“. V októbri 1969 prijal Pavol VI. posádku
na audiencii.

Celosvetové stretnutie mladých
z hnutia Fokoláre prebiehalo od 30.
augusta do 2. septembra v Budapešti. Na podujatí Genfest s hlavnou
témou Budovanie mostov bratstva
sa zišlo okolo 12-tisíc mladých z celého sveta vrátane tritisíc dobrovoľníkov.

2. až 4. septembra sa konal
na Velehrade v rámci prvého
stretnutia projektu Velehradské dialógy odborný seminár mladých teológov z Čiech a Slovenska na tému
Cyrilo-metodská tradícia a Jubileum
2013. Seminár zorganizovala Katedra
pastorálnej a spirituálnej teológie
Cyrilo-metodskej teologickej fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
v spolupráci s Centrom Aletti v Olomouci a rímskokatolíckou farnosťou
Velehrad. (TS ČBK)

15. septembra sa uskutočnila Púť
národov k Panne Márii Pomocnici
na pútnickom mieste Maria Hilf
v obci Zlaté Hory v okrese Bruntál
s mottom Zjednotení vierou a láskou.
Svätú omšu slúžili biskupi z Nemecka, Poľska a Česka. Hlavným
celebrantom bol Joachim kardinál
Meisner z Kolína nad Rýnom.

slovo 20 | 2012

|5

slovo 20 | 2012

Stauros putoval do Medžugoria na stretnutie mládeže

Deti Košickej eparchie prázdninovali pri Zemplínskej Šírave

V rámci púte do Medžugoria sa
27. júla až 7. augusta zúčastnil
chrámový zbor Stauros a veriaci
z Farnosti Povýšenia sv. Kríža
a prešovského regiónu spolu
s duchovným otcom Rasťom
Bakom na stretnutí mládeže
MLADIFEST. Navštívili aj pútnické miesto Vepric. Na záver
púte v nedeľu 5. augusta slávili
liturgiu s otcom Bakom a otcom
Milanom Kašperekom v Kaplnke zjavenia. (Štefan Dančo)

23. – 27. júla sa 82 detí spolu s 15
animátormi a troma kňazmi
zúčastnilo na Campe eparchie
v rekreačnom zariadení Energetik pri Zemplínskej Šírave
na turnuse pre 9 – 11-ročných,
ktorého témou bolo motto:
„Hľadaj radosť v Pánovi“.
Účastníci boli rozdelení do 10
skupín. V prvý deň sa mohli
spoznať počas zoznamovacieho
večera. Počas programu sa deti
mali možnosť zapojiť do spoločných modlitieb a svätých
liturgií.
Zamýšľali sa nad podobenstvom o márnotratnom synovi
i nad príbehom kráľa Dávida.
Na stretnutie boli prizvaní aj
zaujímaví hostia: vladyka Mons.
Milan Chautur CSsR, košický
eparcha, ktorý si po spoločnej
svätej liturgii spolu s deťmi
zahral futbal; policajti z Michaloviec spolu s ich štvornohým
kolegom, ktorí predviedli
spoluprácu so psom pri boji so
zločincom; vojaci, ktorí predviedli krátku ukážku vojenského cvičenia a prehliadku zbraní
a vojenského oblečenia; hasiči,

Ukrajinskí gréckokatolíci túžia po zmierení
s Moskovským patriarchátom
Patriarcha Moskvy a celého
Ruska Kirill uskutočnil 16. až 19.
augusta historickú návštevu
Poľska. Vo Varšave 17. augusta
podpísal s predsedom Konferencie biskupov Poľska Mons.
Jozefom Michalikom spoločné
posolstvo dvoch cirkví ruského
a poľského národa. Posolstvo je
reflexiou nad históriou oboch
národov počas stáročí, apelom
na vzájomné odpustenie a zmierenie, ale aj výzvou na pokračovanie dialógu ako spoločného
svedectva. Text posolstva pripravoval poľský episkopát a ruská
pravoslávna synoda niekoľko
rokov a je prvým dokumentom
tohto druhu medzi národmi,
ktoré spájajú dejiny plné útrap
a nespravodlivosti.
Gréckokatolícka cirkev
na Ukrajine chce podľa vzoru

poľských katolíkov začať proces
zmierenia s Moskovským
patriarchátom. Podľa vladyku
Svjatoslava Ševčuka je to jediná
cesta, ako zastaviť rusifikáciu
Ukrajiny a ukrajinofóbiu v Rusku. Hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi považuje za veľmi
dobré, že práve cirkvi iniciovali
proces poľsko-ruského zmierenia. „Síce nebolo jasne povedané, čo Poliaci odpúšťajú Rusom
ani za čo chce Pravoslávna
cirkev odprosiť Katolícku cirkev
v Poľsku. Možno to raz bude
povedané. Ide však o veľmi výrazný príklad a výzvu na zmierenie,“ uviedol kyjevsko-haličský hlavný arcibiskup. Ocenil
akt, že Moskovský patriarchát
sa usiluje o nadviazanie vzťahov
s predstaviteľmi miestnych
cirkví a nielen s Apoštolskou

stolicou. „Dúfam, že k niečomu
podobnému dôjde aj na Ukrajine, že nás Moskovský patriarchát uzná za partnera na dialóg.
Doteraz sa o nás hovorilo iba
vo Vatikáne, a to zvyčajne bez
nás,“ uviedol arcibiskup Ševčuk.
Spoločné riešenie bolestných
otázok vo svetle evanjelia
by podľa neho mohlo viesť
k uzdraveniu pamäti a konštruktívnej spolupráci. Príležitosťou na zdieľanie týchto úvah
bola konsekrácia gréckokatolíckej Katedrály Premenenia Pána
v haličskom Kolomyji. Okrem
arcibiskupa Ševčuka sa na nej
zúčastnil apoštolský nuncius
na Ukrajine arcibiskup Thomas
Gulickson, ktorý prečítal posolstvo Benedikta XVI. Na slávnosti sa zúčastnilo okolo 25-tisíc
veriacich.

Rektor Ukrajinskej katolíckej univerzity sa stal
novým biskupom pre ukrajinských gréckokatolíkov v Paríži
V Katedrále sv. Juraja v Ľvove sa
26. augusta konala biskupská

chirotónia novovymenovaného
exarchu vladyku Borisa Gudziaka, doterajšieho rektora Ukrajinskej katolíckej univerzity.
Hlavným svätiteľom bol hlavný
kyjevo-haličský arcibiskup Svjatoslav Ševčuk, spolusvätiteľmi
vladyka Igor Voznyak, ľvovský
arcibiskup, a vladyka Hlib Lončyna, apoštolský exarcha pre
ukrajinských gréckokatolíkov vo
Veľkej Británii.
Boris Gudziak sa narodil v Syracuse (NY, USA) 24. novembra 1960 v ukrajinskej rodine.

V roku 1992 sa vrátil do Ľvova,
kde založil Inštitút dejín Cirkvi
a viedol ho až do októbra 2002.
Za kňaza bol vysvätený 26.
novembra 1998 a bol inkardinovaný do Ľvovskej archieparchie.
V roku 1995 sa stal vicerektorom a v roku 2000 rektorom
Teologickej akadémie. Jeho
zásluhou sa obnovila, rozvinula
a transformovala na Ukrajinskú
katolícku univerzitu.
Je autorom vyše 50 štúdií
z cirkevných dejín a rôznych aktuálnych tém. (Stanislav Gábor)

ktorí predviedli, ako sa hasí
horiaci strom. V závere pobytu
bola vyhodnotená táborová
hra. Výhercom hlavnej ceny

v tombole – pobytu na Campe
eparchie 2013 – sa stal Peter
Ignác. (Martin Miňo)

Oázisti sa stretli v Matysovej
V Matysovej (okr. Stará Ľubovňa) sa 24. – 31. augusta konali
rekolekcie Hnutia Svetlo-Život – Oázové leto. Boli určené
chlapcom a dievčatám vo veku
14 – 18 rokov. Mladých zo Starej
Ľubovne, Hudcoviec, Štefano-

viec, Čižatíc, Sedlísk a Rozhanoviec viedol šesťčlenný animátorský tím, ktorý moderoval
otec Miroslav Bujdoš CSsR.
Pripravený bohatý program bol
prepojený s témami ako: Ja a falošný alebo skutočný Boh, Objav

sám seba, Modlitba, Svedectvo,
Spoločenstvo a Služba. Súčasťou
programu bolo aj nočné bdenie,
spoločná opekačka, túra a večerná krížová cesta, na ktorej sa
zúčastnili aj miestni obyvatelia.
(Renáta Vojteková)

V Leopoldove si uctili pamiatku nespravodlivo väznených
V Leopoldove sa na sviatok
bl. Metoda Dominika Trčku
CSsR 25. augusta konala pietna
spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených
komunistickým režimom.
Začala sa Akatistom k Presvätej Bohorodičke, ktorý viedol
otec František Fedorišin, farár
v Trnave. Archijerejskú svätú
liturgiu slúžil Mons. Ladislav
Hučko, pražský apoštolský exarcha, s pražským protosynkelom
otcom Milanom Hanušom,
nitrianskym väzenským dekanom otcom Petrom Hasarom

a ďalšími gréckokatolíckymi
a rímskokatolíckymi kňazmi.
Vo farnosti Leopoldov ho privítal vdp. Jozef Sudor. Program
pokračoval kladením vencov pri
pamätnej tabuli na leopoldovskej väznici za účasti predstaviteľov Českého veľvyslanectva,
Kancelárie prezidenta SR,
Ministerstva obrany SR, Národnej rady SR, Zboru väzenskej
a justičnej stráže SR, Ozbrojených síl SR, Ordinariátu OS SR
a OZ SR, Ústredia ekumenickej
pastoračnej služby OS SR a OZ
SR, Konfederácie politických

väzňov Českej republiky a Konfederácie politických väzňov
Slovenska a ďalších. Na záver
zaznela z úst členov folklórneho súboru Šumiačan pieseň
V Viflejemi novina, za spievanie
ktorej bol otec Trčka presunutý
do korekcie, na ktorej následky
zomrel. Podujatie bolo zavŕšené
panychídou na bývalom väzenskom cintoríne pri pamätníku
mučeníkov P. Gojdiča a M.
Trčku a pri symbolickom hrobe
neznámeho politického väzňa
s väzenským číslom P. Gojdiča.
(Peter Sandtner)


V Šumiaci posvätili kamennú krížovú cestu. Slávnostnú svätú liturgiu
spojenú s posviackou celebroval 5.
augusta generálny vikár otec Vladimír
Skyba s otcom Františkom Takáčom
a Róbertom Sarkom. Na slávnosti
za zúčastnil aj Marcel Pollák, starosta
obce, a vyše 200 veriacich zo Šumiaca
a blízkeho okolia. (J. Gordanová)

16. – 18. augusta sa uskutočnil
výlet mládeže z farnosti Lastovce
a filiálky Michaľany pod vedením
otca Marcela Geceja. Mladí navštívili Kláštor Najsvätejšej Trojice
vo Vranove n/T-Lomnici, Prešov,
Šarišský hrad, rekreačnú oblasť
Sigord. Počas návštevy Prešova boli
ubytovaní na fare v Prešove-Sekčove.
Navštívili Prešovský arcibiskupský
úrad a aktívne sa zúčastnili na svätej
liturgii v Chráme Povýšenia svätého
Kríža na Sekčove, ktorú sprevádzali
svojím spevom. Vyvrcholením bola
púť na odpustovú slávnosť v Ľutine,
kde si prezreli miniskanzen drevených
chrámov, zúčastnili sa na slávení
archijerejskej svätej liturgie, vystúpení
skupiny Peter Milenky band a krížovej
ceste. (Nikola Lešková)

Na jednodňovej púti svidníckej
farnosti na horu Zvir v Litmanovej sa
20. augusta zúčastnilo 25 pútnikov.
Púť koordinovala pani Mária Sipajdová z Kresťanského klubu seniorov
vo Svidníku, ktorá má s rehoľnou
sestrou Františkou Vasilikovou
zásluhu na tom, že púť mala svoj
duchovný rozmer. Pútnici sa zúčastnili na krížovej ceste a svätej liturgii.
V popoludňajších hodinách si mohli
vypočuť katechézu sr. Františky, ktorá
upriamila pozornosť na dôležitosť
modlitby, odpúšťania a pokory. Pobyt
obohatilo stretnutie s pátrom Eliasom
Vellom a vladykom Jánom Babjakom
SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom. (Hanka Mačugová)

V rozostavanom Chráme bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka v Stropkove
posvätil stropkovský protopresbyter
Štefan Vansáč 22. augusta nový kríž.
V popoludňajších hodinách sa zišli
veriaci na jeho posviacke pred osadením na vežu chrámu. Ak by ste chceli
finančne podporiť výstavbu chrámu
v Stropkove, môžete posielať svoje
milodary na č. ú.: 13439493/5200.
(Slavomír Tarasovič)

26. augusta privítali Humenčania
pri príležitosti chrámového sviatku
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Zosnutia Presvätej Bohorodičky arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána
Babjaka SJ. Po úvodnom privítaní
protopresbyterom Martinom Zlackým
sa začalo slávenie archijerejskej svätej
liturgie, ktorú spoluslúžil Mons.
Ján Eugen Kočiš, emeritný pražský
pomocný biskup, a dvanásť kňazov.
Slávnosti predchádzala trojdňová
duchovná obnova zameraná na prežívanie viery podľa vzoru Panny Márie.
(Martin Zlacký)

Svätú liturgiu obetovanú za zosnulú Máriu Rusnákovú, ktorá bola
ako 13-ročná pred zrakmi rodičov
i brata zavraždená vojakmi Červenej
armády pri obrane panenskej čistoty,
slávili 29. augusta v Chráme Premenenia Pána v Čeľovciach pri príležitosti 80. výročia jej narodenia. Svätú
liturgiu spolu so správcom farnosti
Markom Kovaľom slúžili rodáci z Čeľoviec otec Radoslav Tóth, otec Marek
Petro a otec Andrej Rusnák, brat
zavraždenej, za hojnej účasti príbuzných zosnulej i veriacich z Čeľoviec
a okolia. Po skončení svätej liturgie
otec Andrej Rusnák ako účastník spomínanej tragédie priblížil túto smutnú
udalosť. Spomienková slávnosť bola
zakončená panychídou na miestnom
cintoríne. (Ján Krehlík st.)

2. septembra sa uskutočnila
odpustová slávnosť pri Kaplnke
Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Snakove spojená s posviackou
obnovenej kaplnky. Posviacku vykonal
súdny vikár metropolitného tribunálu
Prešovskej metropolie otec Juraj Popovič, ktorý bol hlavným celebrantom
a kazateľom. Koncelebrovali otec protopresbyter Radovan Kuzmiak z Hrabského a miestny správca farnosti otec
Pavol Chanáth. (Pavol Chanáth)

Odpustovú slávnosť slávili veriaci
gréckokatolíckej farnosti Vernár
pri príležitosti chrámového sviatku
Narodenia Presvätej Bohorodičky 2.
septembra spolu s vladykom Jánom
Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom, a emeritným
pražským pomocným biskupom Jánom Eugenom Kočišom. Po privítaní
starostom obce Vladimírom Ondrušom sa začalo slávenie archijerejskej
božskej liturgie za prítomnosti správcu farnosti otca Marka Kaľatu, otca
protopresbytera Miroslava Bartoša
a kňazov v minulosti pôsobiacich vo
farnosti. V závere zazneli aj spomien-
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Výstava v Prešove dala bodku za medzinárodným maliarskym plenérom
V piatok 7. septembra prešovský arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ v priestoroch Gréckokatolíckeho arcibiskupského
úradu v Prešove slávnostne
otvoril poplénerovú výstavu
s názvom Cyrilo-metodský
odkaz, na ktorej maliari Vasiľ
Petrovič Svaľavčik a Volodimir
Jurijovič Pavlišin z Ukrajiny,
manželia Eva a Marek Burdzyjovci z Poľska, Ladislav Hodný
z Českej republiky a Ľudmila
Lakomá-Krausová zo Slovenska prezentovali svoju tvorbu

vytvorenú počas medzinárodného maliarskeho plenéra,
ktorý 30. augusta až 8. septembra po prvýkrát zorganizovalo
Gréckokatolícke arcibiskupstvo
v Prešove a Nezisková organizácia Petra, n. o., v Prešove. Šiesti
umelci čerpali inšpiráciu
z miest, ktoré navštívili. Navštívili drevené chrámy Karpatského oblúka v Bardejovskom
a Svidníckom okrese, odpustové
miesto v Ľutine, mestá Svidník,
Veľký Šariš a Prešov, kde zároveň tvorili. Motívmi obrazov

v jubilejnom roku 1150. výročia
príchodu sv. Cyrila a Metoda
boli solúnski bratia, ale aj drevené a murované chrámy, kríže.
Umelecký zážitok z výstavy
umocnili piesne bohosloveckej
gospelovej skupiny Anastasis.
Celé podujatie bolo realizované aj s finančnou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky. Na záver vernisáže sa vladyka Ján poďakoval
účastníkom medzinárodného
maliarskeho plenéru. (Vojtech
Lakomý)

Košická katedrála oslávila narodenie Panny Márie
Veriaci z košickej Katedrály
Narodenia Presvätej Bohorodičky oslávili 8. septembra
sviatok svojej nebeskej patrónky v zameraní na obnovu rodín.
V rámci duchovnej obnovy
počas týždňa boli príhovory
pozvaných kňazov venované nachádzaniu východiska
z ich kritickej situácie dneška.
Na samotný sviatok v sobotu
slávil archijerejskú liturgiu
vladyka Milan Chautur, košický
eparcha, s desiatkami kňazov.
V kázni vladyka upriamil pozornosť na tajomstvo narodenia Panny Márie, ktorá ostala
krásna v Božích očiach po celý
život. „Dnešné deti vyrastajú
často v opačnej atmosfére, kde
už samotné princípy rodinného
života sú narúšané a rozleptávané.“ Vladyka vyjadril počudovanie nad tým, že kým rôzne
vedné odbory ani nepomyslia
na porušovanie princípov svojej
vedy, v rodinnej oblasti chce
človek „opraviť“ Boží projekt
s manželstvom a rodinou. To
prináša zoslabenie prirodzenej
štruktúry rodiny a nešťastie jej
členov. Vladyka konštatoval,
že každé tretie dieťa sa dnes
rodí mimo manželstva. V tejto
situácii vyzdvihol ako účinnú
pomoc pri záchrane rodinného
šťastia nebeskú Matku.
Myšlienkový kontext pokračoval aj v dialógoch po svätej
liturgii, kde sa v odpovediach
vladyku Milana i manželských
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Humenné ocenilo Mons. Jána Babjaka SJ
Pred 695 rokmi bolo v donačnej
listine kráľa Róberta z Anjou
po prvýkrát spomínané castrum
Homonna. Humenné si každoročne v polovici septembra
pripomína túto udalosť ako
pamätný deň mesta. Pri tejto
príležitosti oceňuje významných rodákov a osobnosti,
ktorých životná cesta sa spája
s týmto krásnym kútom v srdci
Zemplína.
Tohto roka na návrh mestského zastupiteľstva udelila
primátorka PhDr. Jana Vaľová
Cenu mesta gréckokatolíckemu
prešovskému arcibiskupovi
a metropolitovi Mons. Jánovi
Babjakovi SJ, rodákovi z neďalekého Hažína nad Cirochou,
a rímskokatolíckemu košickému arcibiskupovi a metropolitovi Mons. Bernardovi Boberovi, rodákovi z neďalekého
Zbudského Dlhého. Stalo sa

tak na slávnostnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva 7.
septembra za účasti mnohých
významných hostí z domova
a zahraničia. Mons. Ján Babjak
v príhovore vyjadril potešenie
nad skutočnosťou, že Humenné
prikladá dôležitosť aj duchovným hodnotám, ktorých nositeľkou je Cirkev. Pripomenul,

ky na chvíle, keď otec arcibiskup ešte
ako správca farnosti Ľubica občas zastupoval túto farnosť. (Šimon Gajan)

že práve Humennému vďačí
za duchovnú formáciu, kde pod
vedením otca Michala Šutaja
v ňom dozrelo rozhodnutie stať
sa kňazom.
Súčasťou slávnostného aktu
bol aj zápis do pamätnej knihy
mesta. Na záver slávnosti udelili
obaja arcibiskupi mestu požehnanie. (Boris Voroňák)

Skončili sa letné stretnutia mládeže v Juskovej Voli

párov na drobné rozmenili
problémy veriacich v každodennom zápase o charakter ich
rodinného života. Atmosféru
dotvorilo agapé v areáli farského dvora. Po ňom nasledovala
akadémia o bl. otcovi Metodovi
Trčkovi CSsR v podaní otcov
redemptoristov a ďalší program.
V nedeľu vyvrcholila slávnosť archijerejskou liturgiou,
pri ktorej Božie slovo zvestoval
vladyka Peter Rusnák. Položil si
rečnícku otázku, čo je zmyslom
ľudského života. A odpoveď
našiel v postoji poslušnosti
viery u Bohorodičky. Ona
najlepšie z ľudí počúvala Božie
slovo a naplno mu uverila. „My
toho nie sme schopní. Preto aj
v našom kresťanskom živote sa
objavujú postoje nezlučiteľné
s kresťanskou vierou,“ uviedol
vladyka. Prítomných vyzval, aby

urobili zásadný obrat vo svojom
živote, pokánie a s otvoreným
srdcom počúvali Božie slovo,
ktoré je plné života. To bude
najlepšia oslava narodenín
Božej Matky. A tiež naplnenie
zmyslu života podľa Boha a nie
podľa našich pokrivených
predstáv.
Pri konci slávnosti boli gratulácie otcom biskupom k ich
životným jubileám. Vladyka
Milan poďakoval prítomným
za atmosféru viery a ochotnú
pomoc pri organizovaní slávnosti. Na slávnosti boli prítomné aj ctihodné sestry služobnice
s generálnou predstavenou
z Ríma matkou Teréziou Slotovou. Spevom obidve slávnosti
sprevádzal katedrálny zbor
pod vedením Lucie Lovašovej.
(Michal Hospodár)

Aj v tomto roku sa počas letných
prázdnin konali v Gréckokatolíckom mládežníckom
centre Bárka v Juskovej Voli
letné stretnutia mládeže. Počas
desiatich päťdňových turnusov
navštívilo zariadenie 1 100 detí
a mladých ľudí, o ktorých sa
staralo 150 animátorov a kňazov.
Programy jednotlivých turnusov
sa niesli v duchu citátu, ktorý
na tento rok odporúčal Svätý
Otec Benedikt XVI.: „Ustavične
sa radujte v Pánovi! Opakujem:
Radujte sa!“ (Flp 4, 4). Radostnej téme boli prispôsobené
nielen jednotlivé katechézy
či prednášky, ale aj rôzne hry,
divadelné predstavenia a koncertné vystúpenia hudobných
kapiel. Okrem možnosti stíšiť
sa v modlitbách či zažiť ozajstné spoločenstvo pri slávení
svätej liturgie si mohli účastníci
vychutnať aj atmosféru večerných adorácií a eucharistických
sprievodov. Programy ponúkali
aj možnosť prakticky si vyskúšať
prácu v skupinkách, tvorivých
dielňach a vychutnať túry
do okolitej prírody. Počas dvoch
turnusov mládež navštívil aj

prešovský otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Po skončení slávenia archijerejských
svätých liturgií sa stretol s mládežou v diskusiách, ktoré sa
nekončili spoločným obedom.
„Škoda, že je už čas rozlúčky,“
zaznievalo každý piatok z úst

mnohých mladých. Bárka svoju
činnosť letom nekončí. Počas
nasledujúceho školského roka
ponúka deťom a mládeži pestré
víkendové podujatia, tábory,
stretnutia mládeže počas Kvetnej nedele či gospelový festival
Bárkafest. (Erich Eštvan)


9. septembra sa uskutočnila tradičná Malá púť na hore Zvir. Pútnici
si pripomenuli aj 4. výročie vyhlásenia hory Zvir za mariánske pútnické
miesto. Program, ktorý sa začal
uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou akatistu, pokračoval
modlitbou slávnostného ruženca.
Vyvrcholením bola archijerejská svätá
liturgia, ktorú slávil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ spolu
s emeritným pražským pomocným
biskupom Jánom Eugenom Kočišom
a ďalším kňazmi. Počas liturgie mnoho pútnikov prijalo sviatosť zmierenia. Po liturgii sa veriaci pomodlili
Korunku k Božiemu milosrdenstvu
a vladyka Ján požehnal pútnikom
náboženské predmety. (Marcel Pisio)

Oslavy 90. výročia príchodu
sestier baziliánok do Prešova sa
uskutočnili 11. septembra v Prešove.
Slávnosť otvorila archijerejská svätá
liturgia, ktorej predsedal prešovský
arcibiskup a metropolita Ján Babjak
SJ za účasti emeritného pražského
pomocného biskupa Jána Eugena Kočiša, diecéznych a rehoľných kňazov.
Svätú liturgiu sprevádzal Komorný
študentský zbor Národnej hudobnej
akadémie Mykolu Lysenka z Ľvova.
Po jej skončení sa prítomní presunuli
do Kina Scala, kde slávnosť pokračovala kultúrnym programom Včera
a dnes, ktorý otvoril zbor z Ľvova
a úvodný príhovor Miriam Claire
OSBM, generálnej predstavenej rádu.
Po ňom nasledovalo predstavenie
života sv. Bazila Veľkého a pásmo
o 90 rokoch Rádu sestier sv. Bazila
Veľkého na Slovensku, ktoré prišli
do Prešova zo Stanislavova (dnes
Ivano-Frankivsk, Ukrajina) v auguste 1922 na pozvanie generálneho
vikára Dr. Mikuláša Russnáka. (Marek
Kolesár)

V súvislosti s informáciami o avizovanej vysviacke nového biskupa
Mateja Róberta Jarabicu hovorca
Konferencie biskupov Slovenska
(KBS) Jozef Kováčik pre TASR povedal, že akákoľvek vysviacka bez
súhlasu pápeža nie je dovolená.
Kňazi, ktorí podávali informácie, boli
už v roku 2009 exkomunikovaní a KBS
ich nepovažuje za členov Katolíckej
cirkvi. (TASR)
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Rozhovor s generálnou
predstavenou Rádu sestier
sv. Bazila Veľkého Miriam
Claire OSBM

Za život
od oceánu k oceánu
Od oceánu k oceánu je názov celosvetového projektu na obranu civilizácie lásky, v rámci
ktorého putuje tento rok ikona Panny Márie Čenstochovskej po krajinách Ázie a Európy, aby
sa na jar budúceho roka presunula na americký kontinent. Trasa ázijského a európskeho
putovania, dlhá takmer 18 000 km, pokrýva 23 krajín a vedie od východných hraníc Ruska
až po Portugalsko. Poslednou destináciou v rámci Európy by mala byť portugalská Fatima.
Súčasťou púte ikony Božej Matky je aj špeciálna modlitba za ochranu života.
Košice

Kópia čenstochovskej ikony, ktorá sa dotkla
originálu a bola požehnaná na Jasnej Hore,
pritiahla 6. septembra v Košiciach zástupy
veriacich. V dopoludňajších hodinách si jej
prítomnosť uctili vo františkánskom Kostole sv. Antona. Na obed ju privítal v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky košický
eparcha vladyka Milan Chautur so sprievodom. Pri spievaní starobylého byzantského mariánskeho akatistu sa prítomní
ponorili do duchovnej atmosféry blízkosti
a krásy Presvätej Bohorodičky. Na kresťanskom Východe je totiž úcta k ikonám
charakteristickým náboženským prejavom
sprevádzaným modlitbou. Vladyka Milan
v príhovore poukázal na súvislosť bl. Jána
Pavla II., známeho vrúcnou mariánskou
spiritualitou, s ikonou, ktorá je z Poľska, ale
je známa na Západe i Východe. Táto ikona
zjednotila a pomohla miliónom Európanov
a môže zjednotiť aj naše dnešné rodiny
pri úlohe obraňovať život. Vladyka vyzval
prítomný zástup, aby prosil Matku o prostredníctvo nebeských darov pre náš život.
Vystavená ikona v katedrále priťahovala aj

náhodných Košičanov, ktorí sa pri nej ticho
modlili a prednášali svoje prosby. Z Košíc
bola v popoludňajších hodinách prevezená
do prešovskej gréckokatolíckej katedrály.
Michal Hospodár

Prešov

Množstvo veriacich prišlo vo štvrtok 6. septembra večer na archijerejskú svätú liturgiu
do Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove,
aby prejavili svoju úctu a lásku k Presvätej
Bohorodičke prostredníctvom putovnej
ikony čenstochovskej Božej Matky známej
ako Čierna Madona. Zároveň tak podporili
myšlienku púte tejto ikony okolo sveta.
Hlavným celebrantom bol vladyka Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, koncelebroval vladyka Ján Eugen Kočiš,
emeritný biskup, a dvadsať kňazov. Prešovský protopresbyter Daniel Galajda krátko
predstavil históriu ikony, myšlienku jej
celosvetovej púte aj to, že v tej krajine, kde
je ikona práve prítomná, sa veriaci modlia
obzvlášť za ochranu života v krajine, ktorá
nasleduje. V našom prípade je to Maďarsko.

V homílii hovorca Gréckokatolíckeho
arcibiskupského úradu v Prešove Mons.
Ľubomír Petrík vyzdvihol úzku súvislosť
medzi Pannou Máriou a ochranou života:
„Presvätá Bohorodička je druhá Eva. Nie je
už iba matkou žijúcich, ale Matkou života,
lebo priviedla na svet Ježiša Krista, v ktorom
spočíva náš život. Kým Adam a Eva uviedli
ľudí do smrti, pretože počúvali slovo zlého,
Bohorodička privádza ľudí k životu, lebo
uverila Božiemu slovu, ktoré sa v nej stalo
telom.“ Zdôraznil skutočnosť, že kresťania
často ľahkovážne dovolia, aby sa v nich mentalita viery zamenila za mentalitu tohto sveta. Potom v každodennom živote nekonáme
v duchu evanjelia, ale v duchu sveta. Preto
Mária upriamuje pozornosť na Slovo. Oplatí
sa uveriť Ježišovi, pretože jeho slovo má moc.
Potvrdilo to aj evanjelium o rozmnožení
piatich chlebov a dvoch rýb zástupom.
Mons. Ján Babjak SJ na konci svätej
liturgie v mene všetkých prítomných
predniesol pred ikonou modlitbu k Panne
Márii za ochranu života a viedol modlitbu Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Vo
svojom príhovore na konci povedal, že dnes

sme svedkami civilizácie smrti. „Civilizácia
je však niečo pozitívne, preto by skôr ako
o civilizácii smrti bolo treba hovoriť o pliage
smrti, ktorá sa šíri dnešným svetom. My
sme však povolaní k životu a k jeho ochrane. Preto je tu medzi nami nielen Kráľovná
Poľska, ale Kráľovná celého sveta, pod ktorej ochranu sa utiekame.“ Potom si veriaci
jednotlivo uctili ikonu, ktorá bola následne
prevezená do pravoslávneho Katedrálneho
chrámu svätého kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove.
ISPA

Medzi mladými v Ľutine

Už druhý ročník Púte mladých, na ktorej sa
zúčastnilo vyše 400 mladých ľudí, sa konal
7. – 8. septembra na pútnickom mieste
v Ľutine. Tohtoročnú púť otvorilo v piatok večer privítanie ikony čenstochovskej
Božej Matky a slávenie Eucharistie, ktorej
predsedal otec Erich Eštvan, riaditeľ Centra
pre mládež Bárka v Juskovej Voli. V homílii
všetkých ubezpečil o tom, že každý jeden
z nás sme hlboko a osobne milovaní naším
nebeským Otcom. Po liturgii pokračoval
program katechézou otca Františka Sochoviča o zodpovednosti všetkých pokrstených
za evanjelizáciu a o jej naliehavej potrebe
v dnešnom svete. V súlade s učením Katolíckej cirkvi zdôraznil fakt, že „celá Cirkev
je misionárska a dielo šírenia evanjelia
je základným poslaním Božieho ľudu“.
Po katechéze sa mladí rozdelili do skupín,
v ktorých mali vymyslieť reklamu, upútavku či krátku pantomímu, prostredníctvom
ktorej by oslovili a nadchli dnešných ľudí
pre Ježiša Krista a jeho kráľovstvo. Po ich
prezentácii sa piatkový program zakončil
modlitbami chvál a adoráciou pred vystavenou Najsvätejšou sviatosťou.
V sobotu ráno púť pokračovala rannými
modlitbami. Po nich nasledovali workshopy
zamerané na témy: Ako efektívne evanjelizovať, Ako sa správne modliť, Ochrana
ľudského života, Ako robiť farské stretko

a O ikonách. Po workshopoch nasledovala
modlitba ruženca a sviatosť zmierenia. Púť
mladých vyvrcholila o 10.00 hod. slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorú
v priamom prenose odvysielala Slovenská
televízia.
Slávenie bolo umocnené prítomnosťou
kópie zázračnej ikony čenstochovskej
Panny Márie a ľudí, ktorí sa zapojili do boja
za ochranu ľudského života v podujatí
Od oceánu k oceánu. Keďže si organizátori
uvedomovali, že tento boj a jeho zdarný
koniec je nad ľudské sily, rozhodli sa ho
zveriť do rúk Panny Márie. Vladyka Ján
Babjak SJ vo svojej homílii okrem iného
povedal: „Keď sme plánovali túto púť, ešte
sme nevedeli o putovaní čenstochovskej
ikony. Dnes v tom vidíme jasné znamenie
jej materinskej lásky, že prišla medzi svoje
deti s jasným posolstvom záchrany života.
Veď keby sa naši rodičia správali, ako sa
správajú mnohí dnešní manželia, som si
istý, že aspoň tretina z nás by tu nebola.
Jednoducho, nemali by sme šancu narodiť
sa. Ale naši rodičia boli zodpovední ľudia
a prijali nás deti ako Božie dary, za čo im
patrí naša veľká vďaka. Putovanie čenstochovskej ikony od oceánu k oceánu je veľký
akt viery vo víťazstvo Bohorodičky.“ Zároveň
povzbudil mladých ľudí, aby v jednote
s Ježišom Kristom a Presvätou Bohorodičkou odolávali nástrahám sveta a vždy stáli
na strane ochrany života: „Kráľovná neba,
Bohorodička, prišla tu medzi nás, aby nás
povzbudila k ochrane života. Prišla k nám,
aby nás ochránila od hriechu a zvlášť, aby
chránila vo vás, mladých, dôstojnosť človeka, aby ste nikdy nezaútočili na nevinný
život, ale aby ste ho chránili.“
Po skončení svätej liturgie a po odovzdaní ikony maďarskej delegácii sa púť zakončila na mariánskej hore poobedňajším
vystúpením gospelovej skupiny Slnovrat
z Bardejova. n
Slavomír Zahorjan
snímky: Radoslav Hospodár,
Tobiáš Petrík, Ján Marčák

Čo vás v čase prázdnin priviedlo na Slovensko?
Dôvodom je účasť na jubileu sestier baziliánok, ktoré
oslavujú 90 rokov od príchodu
do Prešova, naplnených službou Božiemu ľudu. Prichádzam si tiež uctiť svätosť a vytrvalosť sestier
počas rokov útlaku.
Chcem navštíviť aj sestry v Máriapócsi a tamojšiu baziliku. Na začiatku služby generálnej
predstavenej som spolu so sestrami z generalátu navštívila Máriapócs, kde sme zasvätili všetky
sestry Presvätej Bohorodičke. Prosili sme o jej
sprevádzanie, ochranu a príhovor pre každú
sestru. Je to pekná príležitosť znova sa tam vrátiť, poďakovať a uctiť si Presvätú Bohorodičku.
Aká je situácia vášho rádu v USA?
Sestry prichádzajú, aby slúžili tam, kde je
potreba. Keď prišli pred sto rokmi do USA, bolo
tam veľa sirôt, a tak sestry otvorili sirotinec
a mnohé roky vykonávali túto službu. Neskôr
bola potreba vzdelávať mladé dievčatá, a tak
otvorili dievčenskú strednú školu – akadémiu
a neskôr aj školu vyššieho vzdelávania (college). A potom nás biskup požiadal, aby sme
učili vo farských školách. Sestry učili v mnohých
základných školách v USA, venovali sa výchove
detí a rozvíjali ich vieru. To malo významný
vplyv aj na rodiny.
V USA sú dve provincie sestier baziliánok:
jedna so sídlom vo Philadelphii, druhá v Uniontowne.
Aké služby ste vykonávali v ráde?
Ako rehoľná sestra som učila v Základnej škole
sv. Juraja v New Yorku, potom na Manor College vo Philadelphii, kde som bola aj riaditeľkou.
Dvakrát ma zvolili za provinciálnu predstavenú
Philadelphskej provincie. Naposledy som pôsobila v prekrásnej farnosti v Parme (Ukrajinská
gréckokatolícka eparchia sv. Jozafáta), kde
som bola riaditeľkou základnej školy. Napokon
ma v roku 2007 zvolili na šesťročné obdobie
za generálnu predstavenú a odvtedy pôsobím
v Ríme.
Je pre mňa veľkou milosťou, že môžem navštevovať sestry po celom svete a obdivovať
ich oddanosť, službu a sebadarovanie v mnohorakých službách. Byť baziliánkou znamená
odpovedať na potreby doby, ako to robil sv.
Bazil Veľký. A práve to robia naše sestry. Každá
provincia pri svojej službe odpovedá na potreby doby a miesta, t.j. v rôznych provinciách
vykonávajú rozličné služby. Vždy to závisí
od konkrétnych potrieb Cirkvi.
Stanislav Gábor
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Sväté mesto
Ak dnes vyslovíme slovné spojenie „sväté mesto“, najskôr si vybavíme Rím, niektorí azda
Jeruzalem. Ak by ste toto spojenie vyslovili pred tisícročím, najskôr by sa všetkým vybavilo
mesto, ktoré vzniklo na brehoch Bosporu – Konštantínopol.

N

iet divu! Toto mesto bolo ako jediné
vystavané už za kresťanskej éry,
a tak nenieslo v sebe takú silnú pečať pohanstva, akú mal napríklad Rím. Bolo
to, ako s obľubou hovorievali súčasníci,
kresťanské mesto, mesto Bohom milované.

Zrod Konštantínopolu

Už samotné pomenovanie mesta hovorí
o tom, že je to mesto Konštantína Veľkého,
ktorý ho dal vybudovať na strategickom
mieste bývalého mestečka Byzantion (odtiaľ
dnešné, aj keď chybné pomenovanie „byzantský“), ktoré tu existovalo už tisíc rokov.
Mesto vystavané za šesť rokov (324 – 330)
do trojuholníka bolo prirodzene chránené
z južnej strany Marmarským morom, severnú stranu chránil záliv Zlatý roh a od východu silné hradby, ktoré boli neskôr za cisára
Theodosia II. presunuté ďalej na východ,
aby sa mesto, ktoré malo 600-tisíc obyvateľov, mohlo prirodzene rozrastať. Išlo o šesť
a pol kilometra dlhú obrannú líniu, najväčšie baštové opevnenie stredovekého sveta.
Mesto bolo rovnako veľké ako Rím, ba
bolo postavené rovnako na siedmich pahorkoch, preto často dostávalo pomenovanie
Nový Rím. Do mesta sa v roku 330 presťahoval nielen cisár, ale aj všetky ústredné
úrady rímskej moci vrátane rímskeho
senátu. V meste bol vystavaný aj obrovský
hipodróm – štadión, kde sa zmestilo viac
ľudí než do Kolosea a Circa Maxima v Ríme
dohromady. Palác Bucoleon, ktorý si tu dal
Konštantín postaviť, bol najväčší na svete.
Žiaden panovník v celých dejinách ľudstva
si nedal postaviť väčší palác. Do tohto
Konštantínovho by sa zmestili skoro všetky
moderné panovnícke sídla Európy. Mesto
___________________________________________________
Hagia Irene – Chrám svätej Ireny, kde sa uskutočnil
Prvý konštantínopolský ekumenický snem.

bolo skrášlené umeleckými pamiatkami,
sochami a obeliskami z celej Rímskej ríše.
Mesto malo aj dve štvrte postavené mimo
samotného mesta – európsku Galatu a ázijské Chalchi (na mieste starogréckeho mesta
Chalchedón). O jeho jedinečnosti svedčí
fakt, že dnešné pomenovanie Istanbul znamená v gréčtine ľudové pomenovanie tohto
Konštantínovho diela – jednoducho mesto,
keďže bolo najväčším mestom v Rímskej
ríši a po úpadku Ríma najväčším a najľudnatejším mestom sveta.

Mesto Bohom milované

Konštantínopol bol od svojho počiatku
úzko prepojený s kresťanstvom. Dokonca
v meste Byzantion sídlil biskup podľa tradície už od čias sv. Andreja, Petrovho brata.
Po založení Konštantínopola bolo biskupstvo povýšené na metropoliu a v roku 451
na patriarchát. Konštantínopolský patriarcha sa často označuje aj titulom ekumenický či „prvý medzi rovnými“. Samotní
kresťania sa v meste označovali za Rimanov
a katolíkov.

V meste sa konala väčšina ekumenických snemov, boli tu aj mnohé kláštory
a s mestom sa viažu aj niektoré cirkevné
sviatky, napr. Pokrov (Ochrana) Presvätej
Bohorodičky či Uloženie rúcha Presvätej
Bohorodičky v Blachernskom chráme. Ten
bol vďaka tejto relikvii druhým najdôležitejším v celom meste a pri ňom bol v 11.
storočí postavený Blachernský palác – nová
hlavná cisárska rezidencia.
V meste pôsobili aj mnohí svätí. Najznámejší je konštantínopolský arcibiskup Ján
Zlatoústy. Na svete nie je mesto, z ktorého by pochádzalo či v ňom pôsobilo viac
svätcov. To sa týka aj relikvií, ktoré tu boli
prinášané zo všetkých končín ríše už od čias
Konštantína Veľkého a jeho matky Heleny
(obaja boli vyhlásení za svätých a apoštolom rovných).
V meste bol vybudovaný za čias cisára Justiniána, za ktorého vlády dosiahla
Východorímska ríša svoj najväčší územný
rozmach, na mieste menšieho chrámu
rovnakého patrocínia postaveného Konštantínom Veľkým aj dnešný chrám Hagia
Sofia (Božej múdrosti), ktorý bol až do vy-
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budovania terajšej Baziliky sv. Petra (pre
zaujímavosť sídelného chrámu konštantínopolského patriarchu) najväčším chrámom kresťanského sveta. Chrám, ktorý bol
sídlom ekumenického patriarchu, sa stal
najvýznamnejšou pamiatkou byzantskej architektúry a vzorom pre výstavbu mnohých
mešít v neskoršom období. Aj dnes môžeme obdivovať v chráme množstvo krásnych
mozaík znázorňujúcich Ježiša Krista,
Presvätú Bohorodičku či svätých. Ruský
cestovateľ 14. storočia Štefan z Novgorodu
napísal: „Pokiaľ ide o svätú Sofiu, ľudská
duša to nedokáže povedať ani ju opísať.“
V roku 1054 prebehol na cirkevnom poli
najvážnejší zo všetkých rozkolov, ktorého
dôsledky pretrvávajú dodnes. Stal sa aj dodatočným dôvodom, prečo štvrtá križiacka
výprava obsadila a vydrancovala v roku 1204
Konštantínopol. Križiaci vtedy odniesli
z mesta nielen najpozoruhodnejšie antické
diela, ale aj mnohé relikvie svätých, ktoré sa
tak dostali do strednej a západnej Európy.

Hradby mesta Konštantínopol boli po stáročia neprekonateľné.

Pád mesta

Toto dobytie mesta bolo prvým, ktorému
muselo mesto čeliť. Dovtedy jeho obranná
stratégia vždy porazila nepriateľské vojská
– či už išlo o Avarov, Peržanov, Slovanov,
Bulharov, Rusov, či Arabov. Dovtedy to
bolo neporazené mesto. V roku 1261 bola
Rímska ríša obnovená a mesto zažívalo
posledné obdobie svojej slávy. Jeho pád
súvisel s postupným úpadkom ríše na úkor
expanzie osmanských Turkov. Tí od roku
1281 postupne ukrajovali nielen z Byzantskej ríše, ale aj arabských kalifátov, až 29.
mája 1453, po niekoľkotýždňovom obliehaní, mesto padlo.
Oproti piatim tisíckam bojaschopných
obyvateľov a podpore z Janova a Benátok sa
postavilo pod vedením sultána Mehmeda II.
vojsko, ktoré malo desiatky, ba stovky tisíc
vojakov. Napriek presile obyvatelia mesto
bránili a pri jeho obrane zomrel aj posledný
cisár Konštantín XI. Palaiologos. Stále čakali
na pomoc zo západu. Tá však nedorazila.
Pri dobýjaní mesta hrali významnú úlohu
delá. Práve ich skonštruovanie uhorským
odlievačom Orbánom primälo sultána
Mehmeda II. na útok na mesto.
Podľa tradície cisár odovzdal cisársku
korunu Presvätej Bohorodičke, aby ju
opatrovala do času, kým nepovstane nový
rímsky cisár. Podľa inej legendy bol cisár
anjelom pred smrťou uchránený a ako socha spočíva v jednej z jaskýň pod mestom,
kým sa mesto znova nestane kresťanským.
Pravdou je, že telo cisára nikdy nebolo
nájdené a pravdepodobne skončilo medzi
telami ostatných obrancov mesta.

Skvost Konštantínopolu môžeme obdivovať aj teraz. Hagia Sofia – Chrám Božej múdrosti je nielen architektonický a umelecký skvost, ale aj odkaz takej vyspelej kultúry, ktorá vo svojej dobe nemala na zemi
konkurenciu.
Mesto následne tri dni rabovali vojaci
a zabíjali jeho obyvateľov. Keď sultán
Mehmed II., zvaný od tejto chvíle Dobyvateľ, vstúpil do Chrámu Svätej múdrosti,
na prahu pokľakol, nabral hrsť prachu,
na znak pokory sa ním posypal a chrám
vyhlásil za mešitu.
Pád mesta spôsobil, že množstvo knižničných zbierok od gréckych a latinských
autorov v čase, keď nestabilita a anarchia
spôsobili ich masové ničenie v západnej Európe a severnej Afrike, bolo zachránených
a prenesených do Talianska, kde zohrali
kľúčovú rolu pri vzniku renesancie a prechode do moderného sveta. Celkový vplyv
Konštantínopolu na západe po celé stáročia
nie je zanedbateľný.

Mesto prežilo

Sultán presídlil gréckych obyvateľov
z Peloponézu, Solúna a z egejských
ostrovov do vyrabovaného a opusteného
mesta. Vrátili sa sem aj pôvodní konštan-

tínopolskí Gréci. Mesto sa stalo hlavným
mestom Osmanskej ríše.
Počas gréckej vojny za nezávislosť sultán
zavraždil gréckeho patriarchu Kirilosa,
ktorý tu stále sídlil. Počas nasledujúcej
grécko-tureckej vojny začiatkom 20. storočia grécka flotila obsadila Konštantínopol.
Po porážke gréckeho vojska musela väčšina
gréckeho obyvateľstva Turecko v rokoch
1921 – 1923 opustiť. Výnimkou bolo iba
150-tisíc Grékov z Konštantínopola. Tí tu
mohli ostať. Gréci pokračovali vo svojej
práci a až do roku 1950 držali ekonomiku
a financie mesta vo svojich rukách. Situácia sa zmenila v roku 1950, keď turecká
armáda obsadila Konštantínopol, dopúšťala
sa násilností, zničila niektoré grécke štvrte
a vypálila grécke kostoly a školy v meste.
Mesto, ktoré bolo teraz značne vyľudnené,
osídlili tureckí dedinčania zo všetkých
kútov Turecka. n
Juraj Gradoš
snímky: eduscapes.com; conciliaria.com;
en.wikipedia.org; wordpress.com
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Ježiš necháva otvorenú
cestu k obráteniu
Drahí bratia a sestry,
v našej škole modlitby som minulú stredu
hovoril o Ježišovej modlitbe na kríži, vzatej
z 22. žalmu: „Bože môj, Bože môj, prečo si
ma opustil“. Teraz by som chcel pokračovať
v meditácii nad Ježišovými modlitbami
na kríži vo chvíli smrti a zastavím sa pri
rozprávaní, ktoré sa nachádza v Evanjeliu podľa sv. Lukáša. Evanjelista nám
sprostredkoval tri Ježišove slová na kríži,
z ktorých dve – prvé a tretie – sú prosbami
adresovanými priamo Otcovi. Druhé slovo
je zasa prisľúbením takzvanému dobrému
lotrovi ukrižovanému s ním, ktorým Ježiš
odpovedá na zločincovu žiadosť, keď ho
uisťuje: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš
so mnou v raji“ (Lk 23, 43). V Lukášovom
rozprávaní sa tak následne prelínajú dve
modlitby, ktoré umierajúci Ježiš adresuje
Otcovi s vypočutím prosby, ktorou sa naňho obracia hriešnik činiaci pokánie. Ježiš
vzýva Otca a zároveň vypočúva modlitbu
človeka, ktorého zvykneme nazývať latro
poenitens, kajúci lotor.
Zastavme sa pri týchto troch Ježišových
modlitbách. Prvú vyslovuje hneď po tom,
ako bol pribitý na kríž, zatiaľ čo si vojaci
delia jeho šaty ako smutnú odmenu za ich
prácu. Toto gesto v istom zmysle završuje
proces ukrižovania. Sv. Lukáš píše: „Keď
prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka,
ukrižovali jeho i zločincov, jedného sprava,
druhého zľava. Ježiš povedal: ,Otče, odpusť
im, lebo nevedia, čo robia.’ Potom hodili lós
a rozdelili si jeho šaty“ (23, 33 – 34). Prvá
modlitba, ktorou sa Ježiš obracia k Otcovi, je príhovorom: prosí o odpustenie pre
svojich katov. Týmto Ježiš sám dokonáva to,
čo učil v reči na hore, keď povedal: „Vám,
ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich
nepriateľov“ (Lk 6, 27) a tým, čo vedia odpúšťať, prisľúbil: „Vaša odmena bude veľká
a budete synmi Najvyššieho“ (v. 35). Teraz
na kríži nielen odpúšťa svojim vrahom, ale
obracia sa priamo k Otcovi a prihovára sa
za nich.
Tento Ježišov postoj vidíme „napodobnený“
v pôsobivom rozprávaní o ukameňovaní
svätého Štefana, prvého mučeníka. Štefan si
tesne pred svojím skonaním kľakol a zvolal
veľkým hlasom: „Pane, nezapočítaj im
tento hriech“. A len čo to povedal, zomrel

(Sk 7, 60). Toto boli jeho posledné slová.
Podobnosť medzi Ježišovou a Štefanovou
modlitbou o odpustenie je príznačná. Svätý
Štefan sa obracia na vzkrieseného Pána
a prosí, aby jeho usmrtenie – skutok jasne
definovaný výrokom: „tento hriech“ – nebolo jeho vrahom započítané. Ježiš na kríži sa
obracia k Otcovi a žiada nielen odpustenie
pre svojich katov, ale ponúka i vysvetlenie
toho, čo sa deje. Podľa jeho slov ľudia, ktorí
ho križujú, „nevedia, čo robia“ (Lk 23, 34).
Pokladá túto nevedomosť – „nevedia, čo
robia“ − za dôvod svojej prosby k Otcovi,
aby im odpustil, pretože táto nevedomosť
zároveň necháva otvorenú cestu k obráteniu, ako to vidíme v slovách, ktoré vysloví
stotník po Ježišovej smrti: „Tento človek
bol naozaj spravodlivý“ (v. 47), bol Božím
Synom. Pre všetky časy a pre všetkých ľudí
zostane útechou to, že Pán v súvislosti
s tými, ktorí naozaj nevedeli, teda s jeho
vrahmi, ako aj s tými, ktorí vedeli a odsúdili
ho, používa ich nevedomosť ako dôvod žiadosti o odpustenie v ich prospech – vidí ju
ako bránu, ktorá sa môže otvoriť obráteniu
(Ježiš z Nazareta II, 233).
Druhé Ježišovo slovo na kríži, o ktorom

nám hovorí sv. Lukáš, je slovo nádeje a je
odpoveďou na prosbu jedného z dvoch
ukrižovaných spolu s ním. Dobrý lotor v Ježišovej prítomnosti vstúpi do seba a koná
pokánie, uvedomuje si, že sa nachádza pred
Božím Synom, ktorý zviditeľňuje tvár Boha,
a prosí ho: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď
prídeš do svojho kráľovstva“ (v. 42). Pánova
odpoveď ide ponad túto prosbu, keď mu
hovorí: „Veru, hovorím ti, dnes budeš som
mnou v raji“ (v. 43). Ježiš si je vedomý toho,
že priamo vstupuje do spoločenstva s Otcom a otvára tak človeku cestu do Božieho
raja. Prostredníctvom tejto odpovede dáva
pevnú nádej, že Božia dobrota sa nás môže
dotknúť i v poslednom momente života
a úprimná modlitba aj po premárnenom živote nájde otvorené náručie dobrého Otca,
ktorý očakáva návrat syna.
Zastavme sa teraz pri posledných slovách
umierajúceho Ježiša. Evanjelista hovorí:
„Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala
tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona
sa roztrhla napoly a Ježiš zvolal veľkým hlasom: ,Otče, do tvojich rúk porúčam svojho
ducha’. Po tých slovách vydýchol“ (vv. 44
– 46). Niektoré prvky tohto rozprávania sú
odlišné od tých, ktoré nachádzame u Marka
a Matúša. Marek neopisuje trojhodinovú
tmu, kým u Matúša je táto skutočnosť
spojená s ďalšími apokalyptickými úkazmi
ako zemetrasenie, otváranie sa hrobov,
vstávanie mŕtvych z hrobov (porov. Mt 27,
51 – 53). Tri hodiny tmy u Lukáša majú svoj
pôvod v zatmení slnka, ale v tej chvíli sa
zároveň roztrhne napoly i chrámová opona.
Týmto spôsobom Lukášovo rozprávanie
predkladá dve znamenia, v istom zmysle
paralelné − nebo a chrám. Nebo stráca svoje
svetlo, zem je v tme, kým v chráme, mieste
Božej prítomnosti, sa trhá opona, ktorá
chráni svätyňu. Ježišova smrť je charakterizovaná ako kozmická a liturgická udalosť;
osobitne označuje začiatok nového kultu
v chráme, ktorý nie je postavený ľuďmi,
pretože ním je telo ukrižovaného a vzkrieseného Ježiša, ktoré zhromažďuje ľudí
a spája ich vo sviatosti svojho tela a svojej
krvi.
Ježišova modlitba v tejto chvíli utrpenia
– „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho

na slovíčko | 13

slovo 20 | 2012

ducha“ – je silným zvolaním krajnej a úplnej odovzdanosti Otcovi. Táto modlitba
vyjadruje plné vedomie toho, že nie je
opustený. Úvodné zvolanie - „Otče“ – nás
vracia k prvému vyhláseniu Ježiša ako dvanásťročného chlapca. Vtedy zostal tri dni
v Jeruzalemskom chráme, ktorého opona sa
teraz roztrhla. A keď mu rodičia dali najavo
svoju ustarostenosť, odpovedal im: „Prečo
ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť
tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2, 49).
Toto od začiatku až dokonca úplne podmieňuje Ježišovo cítenie, jeho slová, jeho
pôsobenie, jeho jedinečný vzťah s Otcom.
Na kríži naplno prežíva túto lásku, tento
synovský vzťah s Otcom, ktorý oživuje jeho
modlitbu.
Slová, ktoré Ježiš vysloví po zvolaní
„Otče“, sú výrokom 31. žalmu: „Do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha“ (Ž 31,
6). Tieto slová nie sú iba jednoduchým
citátom, zjavujú predovšetkým pevné
rozhodnutie: Ježiš sa „dáva“ Otcovi v akte
totálneho odovzdania. Tie slová sú modlitbou „zverenia sa“ plného dôvery v Božiu
lásku. Ježišova modlitba pred tvárou smrti
je dramatická, taká, aká je pre každého
človeka, zároveň je preniknutá hlbokým
pokojom, ktorý pramení z dôvery v Otca
a z rozhodnutia vôle úplne sa mu darovať.
V Getsemani, kde Ježiš vstúpil do záverečného boja a do ešte intenzívnejšej modlitby,
a bol „vydaný do rúk ľudí“ (Lk 9, 44), jeho
pot „stekal na zem ako kvapky krvi“ (Lk
22,44). Jeho srdce však bolo úplne poslušné
Otcovej vôli, a preto „anjel z neba“ prišiel
a posilňoval ho (porov. Lk 22, 42 – 43).
Teraz, v posledných okamihoch, sa Ježiš
obracia k Otcovi hovoriac, čie sú v skutoč-

nosti ruky, do ktorých odovzdáva celé svoje
bytie. Pred odchodom do Jeruzalema Ježiš
vyzýval svojich učeníkov: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn
človeka bude vydaný do rúk ľudí“ (Lk 9,
44). Teraz, keď ho už opúšťa život, v modlitbe spečaťuje svoje posledné rozhodnutie:
nechal sa vydať „do rúk ľudí“, ale svojho
ducha vkladá do rúk svojho Otca; tak, ako
potvrdzuje i evanjelista Ján, všetko je dokonané, najvyšší skutok lásky je privedený
k svojmu vrcholu, do krajnosti a ešte viac
ako do krajnosti.
Drahí bratia a sestry, Ježišove slová
na kríži v posledných okamihoch jeho
pozemského života prinášajú výzvy i pre
našu modlitbu a zároveň ju otvárajú voči
pokojnej dôvere a pevnej nádeji. Ježiš,
ktorý prosí Otca o odpustenie pre tých,
čo ho križujú, nás pozýva k náročnému
postoju modliť sa za tých, čo nám ublížili,
uškodili, vedieť odpustiť vždy, aby Božie
svetlo mohlo ožiariť ich srdcia. Pozýva nás
žiť prostredníctvom našej modlitby ten istý
postoj milosrdenstva a lásky, ktorý má Boh
voči nám: „Odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťame svojim vinníkom“, ako denne
vyslovujeme v modlitbe Otčenáš. V tej istej
chvíli, ako sa Ježiš v krajnom momente
smrti úplne odovzdáva do Otcových rúk,
nám zároveň ohlasuje istotu, že nech sú
skúšky akokoľvek tvrdé, problémy náročné, utrpenie ťažké, nikdy nevypadneme
z Božích rúk, z tých rúk, čo nás stvorili,
podopierajú nás a sprevádzajú na ceste života, lebo sú vedené nekonečnou a vernou
láskou. n
TK KBS
preložila Agnes Jenčíková CJ

Pútnické centrum baziliky minor v Ľutine
vás

v sobotu 13. októbra 2012
srdečne pozýva na

Púť seniorov

do Baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Program:
		
		
		

09.30 Ruženec
10.00 Svätá liturgia
11.30 Prednáška (otec Jozef Voskár)
13.00 Adorácia – záver

Bližšie informácie: Gréckokatolícky farský úrad Ľutina,
tel. 051/4596231, www.bazilikalutina.sk

Cirkev žije
Gréckokatolíkov na Slovensku nedávno poctili
návštevou dve významné cirkevné osobnosti
– vyšší arcibiskup Svjatoslav Ševčuk a kardinál
Joachim Meisner. Obaja hovorili o našej cirkvi
ako o živom spoločenstve. Toto spoločenstvo desaťtisícov veriacich bolo vidno nielen
na hlavných pútiach v Litmanovej, Klokočove
a Ľutine, ale aj na metropolitnej púti do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove či
na Púti mladých k ikone čenstochovskej Panny
Márie do Ľutiny.
Trocha v rozpore s touto realitou vyznievajú
údaje o sčítaní ľudu v minulom roku. Za týmito číslami však treba vidieť viac. Hoci počet
gréckokatolíkov na Slovensku podľa tohto
sčítania klesol o 13-tisíc, značne vidno exodus
ľudí za prácou, lebo vo všetkých krajoch
stredného a západného Slovenska má počet
gréckokatolíkov vzrastajúcu tendenciu. Koľko
gréckokatolíkov pracuje v cudzine a do tohto
sčítania sa nemohlo zapojiť či podľahlo rôznym antikampaniam pred sčítaním ľudu, dnes
nevie nikto povedať. Za všetko azda hovorí
číslo udávajúce nezistené údaje – 571 437,
čo je oproti minulému roku viac ako trojnásobok. Toto potvrdzuje aj fakt, že viac ako
polovicu nezistených údajov štatistici vykázali
práve v krajoch s najvyšším exodom za prácou
do zahraničia – Košickom, Banskobystrickom
a Prešovskom.
Tak ako je to teda s našou cirkvou? Žije?
Áno, žije, pretvára sa a formuje. Postupne sa
vytvárajú predpoklady na zriadzovanie ďalších
farností v Bratislavskej eparchii, no i na špecifický prístup kňazov, ktorý sa už nemôže
opierať iba o tradičné formy pastorácie, ale
musí hľadať aj iné, modernejšie a aktuálnejšie
cesty, ako nasýtiť hladných veriacich. Tu sa
vynárajú slová Ježiša Krista: „Vy im dajte jesť“.
No to nestačí. Na to, aby mal kňaz prístup
k veriacemu, musí o ňom vedieť. Inak sa
utopí v mori anonymity, ktoré sa na západe
našej krajiny rozlieva. Preto opätovne treba
povzbudiť tých rodinných príslušníkov, ktorí sa
vybrali za prácou mimo svojho rodného kraja
i do zahraničia, aby čím skôr vyhľadali svojho
kňaza. Zároveň je prospešné, aby sa takíto veriaci naučili žiť nielen z Božieho slova ohlasovaného v chráme, ale aj prostredníctvom tlače
či elektronických médií. Tomu môžete pomôcť
aj vy, milí rodičia. Stačí ak im napríklad na rok
či dva predplatíte niektorý z našich časopisov.
Toto môže byť váš podiel na ohlasovaní Krista
svojim deťom.
Juraj Gradoš
zdroj: portal.statistics.sk/files/krtab.8.pdf
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Viera
má dôsledky

Vzájomne sa
obohacujeme
Letné stretnutia v Juskovej Voli sa hlboko
vryli do povedomia gréckokatolíckej mládeže a detí v Prešovskej archieparchii.
Ako ich vnímate zo svojho uhla pohľadu,
z pohľadu organizátora?
Ako užasnú tradíciu, ktorá sa vytvorila a už
štvrtý rok je súčasťou pastoračného programu Gréckokatolíckeho mládežníckeho
centra Bárka v Juskovej Voli. Je to najväčšie
podujatie, ktoré každoročne organizuje
naše centrum.

Ako by ste zhodnotili tohtoročné stretnutia? Čo sa vydarilo a čo by bolo treba
v budúcich ročníkoch vylepšiť?

Počas desiatich päťdňových turnusov navštívilo naše zariadenie 1 100 detí a mladých
ľudí, o ktorých sa staralo 150 animátorov,
kňazov a prevádzkového personálu. Ako
jedno z mnohých pozitív vnímam zvýšený
záujem účastníkov o tieto podujatia. Iste, je
tu mnoho vecí, ktoré sme už vylepšili a každý rok vylepšujeme. Napríklad sme sa už
pripravili na čas, keď nám nepraje počasie
a vybudovali sme strechu nad plochou pred
pódiom, zrekonštruovali a zariadili sme
chatky a stále je tu priestor na zlepšenie
v personálnej aj programovej časti.

Ako vyzerá program jednotlivých
stretnutí a z čoho pozostáva (príp. kto
ich pripravuje)? Aká bola nosná téma
tohtoročných stretnutí?

Programy jednotlivých turnusov sa niesli
v duchu citátu, ktorý nám na tento rok odporúčal Svätý Otec Benedikt XVI.: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte
sa!“ (Flp 4, 4). Programová štruktúra bola
v podstate pre všetky turnusy podobná.
Spomínanej téme boli prispôsobené rôzne
katechézy, hry, workshopy, práce v skupinkách, modlitby, sväté liturgie, vystúpenia
hudobných či divadelných skupín, večerné
programy, túry do okolia, stopovačky. Tvorcami programov jednotlivých turnusov boli
absolventi archieparchiálnej animátorskej
školy a zodpovední kňazi.

Čo je zvyčajne a čo bolo v tomto ročníku
pre deti z pripravovaného programu
najatraktívnejšie?

Ťažko povedať, keďže každému sa páčilo
niečo iné. Pre niekoho bolo najatraktívnejšie vystúpenie hudobnej skupiny, pre iného
„vodná vojna“, súťaže, večerná krížová cesta,
geocaching... Mne osobne sa páčil spôsob,
akým bola istá skupinka mladých ocenená

Mládežnícke centrum
v Juskovej Voli a všetky
jeho aktivity sa už dostali do povedomia nielen
gréckokatolíckej mládeže. Víkendové stretnutia,
festivaly, kurzy, oddychové
pobyty a stretnutia, animátorská škola a rôzne
duchovné cvičenia. Vrcholom činnosti tohto zariadenia sú prázdninové letné
stretnutia detí a mladých.
Okrem zábavy sa tu majú
možnosť hlbšie ponoriť
do modlitby, viac chápať
podstatu liturgie a učia sa
žiť život viery. O tohtoročných stretnutiach sme sa
porozprávali s riaditeľom
Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli otcom Erichom
Eštvanom.
pri jednej hre. Prvá cena bola súkromný
obed s otcom arcibiskupom Jánom Babjakom. Myslím si, že pre každého stolujúceho z dvanásťčlennej skupinky to nebola
každodenná udalosť.

Určite tu vznikali aj mnohé nové kamarátstva.

Určite počas týchto stretnutí vzniklo
mnoho priateľstiev, no spestrením každého
turnusu boli jednotlivci, ktorí svojím správaním akoby vytŕčali z radu. Mnoho vrások

na čele animátorom vytvárali hyperaktívne
deti alebo také, čo všetko ignorovali – deti
„odložené“ rodičmi.

Nielen na takýchto prázdninových
stretnutiach sa všeličo prihodí. Zažili ste
aj nejaké úsmevné príhody, ktoré priniesli veľa radosti do spoločenstva detí,
ale aj dospelých?

Samozrejme. Úsmevných príhod bolo
veľa, spomeniem len jednu. Istý chlapec
sa na tretí deň opýtal: „Ujo, koľko stojí
taký turnus?“ „No pre teba je to za 30 eur.“
Chlapec sa zamyslel a vykríkol: „To je super!
Mám nasporenú stovku, takže tu môžem
byť tri týždne vkuse!“

Animátori na jednotlivých turnusoch
dostávajú na starosť skupinky detí. Táto
služba je dosť náročná. Treba si uvedomiť, že sú len o niekoľko rokov starší
ako ich zverenci. Ako sa s touto službou
„popasovali“?

Som presvedčený, že statočne a že svoju
službu odviedli takmer profesionálne.
Zo spätných väzieb a rozhovorov s animátormi na konci každého turnusu som
cítil, že paradoxne aj ich služba v mnohom
obohatila. Našou najdominantnejšou
skúsenosťou, ktorá sa prelínala jednotlivými turnusmi, bolo zistenie, že s deťmi sa
rodičia doma málo rozprávajú. Aké vďačné
boli za každú minútu, ktorú mohli stráviť
s osobou, ktorá ich dokázala iba tak trpezlivo počúvať.

Ako ste vnímali atmosféru stretnutí
a čo vás samotného z programu najviac
oslovilo?
Nielen v čase letných stretnutí, ale i počas
celého roka som silne cítil Božiu prítomnosť, jeho požehnávanie a ochranu.

Neviem, či ma oslovilo niečo konkrétne
na programovej časti, ale smelo sa môžem
priznať, že som bol príjemne prekvapený
a zároveň pyšný na prácu animátorov.
Nechcem, aby to znelo ako chvála do vlastných radov, ale som presvedčený, že ich
zrelosť a samostatnosť pracovať je tak
trocha aj výsledkom formácie archieparchiálnej animátorskej školy s možnosťou
prakticky si to vyskúšať na podujatiach,
ktoré organizuje GMC Bárka. Chcem využiť
túto príležitosť a ešte raz sa im zo srdca
poďakovať za spoluprácu.

Čo prinášajú tieto tábory deťom a mladým do ďalšieho života? Stretávate sa aj
s ohlasmi na svoju prácu a program?

Určite tu veľa semienok padlo na dobrú
a úrodnú pôdu. Ako dlho budú klíčiť, rásť
a koľko úrody následne prinesú, vie len
nebeský Otec. A čo sa týka ohlasov, som
presvedčený, že pozitívne ohlasy výrazne
prevažujú nad negatívnymi. Aj keď priznávam, že by sme sa potešili intenzívnejšej
spätnej väzbe, a to hlavne zo strany rodičov.

Čo vás čaká v najbližších dňoch a čo čaká
Juskovu Voľu na budúce leto?

Po skončení leta si všetci nakrátko vydýchneme a začína sa školský rok. Do nášho centra začnú prichádzať cirkevné školy na duchovné cvičenia, organizujeme púť mládeže
do Ľutiny, pripravili sme množstvo víkendových evanjelizačných kurzov, táborov,
turistický deň, stretnutie s otcom arcibiskupom Jánom v Prešove na Tomášovu nedeľu,
ďalší ročník Bárkafestu a, samozrejme, Letné
stretnutia mládeže 2013. Bližšie informácie
si všetci záujemcovia môžu nájsť na našej
webovej stránke: www. gmcbarka.sk.
za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Z prijatej viery vyplývajú pre každého
aj dôsledky pre životnú orientáciu
a mravné postoje. Zjavenie sa totiž
netýka iba akéhosi teoretického poznania Boha, ktorý si nerobí nárok na náš
život. Naopak. Pravá viera si vyžaduje
aj rešpektovanie Božej vôle vyjadrenej v platných prikázaniach Desatora
a spresnených v mravných požiadavkách Nového zákona. Nemôžeme
na tomto mieste rozoberať všetky
etické dôsledky evanjelia. Sústredíme
sa iba na tie, ktoré vysvetľujú existenciálne alebo konečné otázky ľudského
bytia. Človek sám nie je schopný dať
si uspokojivú odpoveď na podstatné,
existenciálne otázky svojho života:
Odkiaľ som? Načo žijem? Čo bude
po smrti? V teoretickej rovine možno
týmto otázkam (načas) uniknúť, ale
v praktickej nie. Poprieť svoju osobnú slobodu a odsunúť rozhodnutie
o svojej základnej životnej orientácii jednoducho nie je možné. Tu aj
neveriaci svojím spôsobom robí „úkon
viery“. Žiaľ, ten ho nevedie do nového
svetla – k Bohu, ale do ríše vnútornej
tmy. Až pohľad skrze vieru odhaľuje
skutočný zmysel ľudského života. Kristus hovorí: „Kto verí v Syna, má večný
život.“ (Jn 3, 36) Viera je základný úkon,
na ktorom spočíva celok našej ľudskej
existencie. Viera dáva našej ľudskej
existencii konečný zmysel. Na to sa
dnes často zabúda a mnohí žijú tak,
akoby objavenie pravého zmyslu života
nebolo ani potrebné. Dôsledkom života
vo viere je istota, že človek nikdy nie je
sám. Viera je vzťah človeka s Bohom,
vzťah, ktorý zahŕňa celú osobnosť
človeka. Iba vo viere možno nájsť svoju
ľudskú nekonečnosť a plnosť. Podľa M.
I. Rupnika ide o vzťah lásky, teda vzťah
celistvý, zahrňujúci vôľu, city, rozum,
intuíciu i telo.
Svätí bratia Cyril a Metod odkryli
našim predkom krásu takéhoto vzťahu.
Nielen hlásaním, ale predovšetkým
svojím osobným príkladom. Pritom
im vzťah s Bohom nijako nebránil rozvinúť svoje osobné vlohy a talenty, ktoré
použili na dielo evanjelizácie.
Michal Hospodár
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„Všetci, čo uverili, boli
pospolu a všetko mali
spoločné.“ (Sk 2, 44)

Keď chceme žiť ako praví Ježišovi
učeníci, obraciame oči k prvým
kresťanom, či už v evanjeliách,
alebo v Skutkoch apoštolov. Ich
príklad nás povzbudzuje, aj keď sa
často zdá, že presahuje našu skutočnosť. Stalo sa mi, že som zažil príhodu, ktorá bola akoby vybraná zo Skutkov apoštolov. V jednom mestečku
na juh od hlavného mesta Mexika.
Brali sme veľmi vážne to, že máme žiť
skutočné spoločenstvo a uvedomovali
sme si, čo Boh s nami dokázal, keď jedna
pre nás veľmi drahá rodina utrpela nešťastie. Už mnoho rokov bývala vo veľkom
starom dome, kde bolo nízke nájomné.
Manželia boli veľmi pracovití, ale veľmi
chudobní a mali mnoho detí; každý z nich
bol naozajstným pokladom, ktorý obohacoval našu farnosť.
Zrazu však boli požiadaní, aby sa vysťahovali z domu, pretože sa tam mala stavať
bytovka. Vyrozprávali svoje trápenie farskej
rade a stal sa zázrak pravej lásky: jeden starý obyvateľ obce ponúkol kúsok pozemku,
na ktorom stál jeho dom, na prenájom, aby
na ňom postavili ďalší. Skupina mladých sa
ponúkla, že domček postaví. Ďalší z členov
farskej rady ponúkli materiál a našiel sa aj
ten, kto sa postaral o potrebné povolenia
od úradov. Veľmi skoro sme mohli navštíviť
našich priateľov v novom dome, ktorý bol
znakom jednoty spoločenstva.
Odvtedy som presvedčený, že naozaj
možno vytvoriť spoločenstvo a žiť kresťanské ideály. Všetko sa dá, lebo Boh dáva silu.

„Aby boli jedno...“ (Jn 17, 11)

Jednota bola vrúcnym Ježišovým želaním
a za ňu sa modlil k Otcovi. Chcel, aby sme
boli jedno. Ale my sme nedokázali byť
jedno. Otočili sme sa chrbtom k Svätému
Duchu, ktorý je Duchom spoločenstva,
plní márnivosti sme rozdelili jednu Cirkev,
a teraz trpíme nedostatkom svedectva.
Bolí nás to. Všetkých nás to bolí, katolíkov i nekatolíkov. Preto neustále prosíme
Ježišovho Otca, aby sme boli jedno, skrze
hnutie pochádzajúce nepochybne od Svätého Ducha, ktoré sa volá ekumenizmom.
Krôčik po krôčiku sa blížime k jednote.

„Aby neboli medzi vami
roztržky, ale aby ste boli
dokonalí v rovnakom zmýšľaní
a v rovnakom úsudku.“ (1 Kor 1,
10)

Rozdelenie je zlým svedectvom medzi kres-

Boha, ktorý je najvernejší.
Ale rodinnú jednotu rozbíjame aj vtedy,
keď uprednostňujeme iné veci, hoci aj
dobré, pred rodinou. n

existujú sféry, kde hrá druhoradú úlohu,
kde sa jej dovoľuje preniknúť len vtedy, keď
sa chce vyvolať zdanie liberálnosti. Aké percento žien zaujíma dôležité verejné funkcie
alebo pozície vo svete obchodu?

Prines handru a umývaj!

Čo treba prekonať

Stretávali sme sa ako skupina intelektuálov
snažiacich sa zmeniť svet v dome mladých manželov, ktorí nám ponúkali svoju
pohostinnosť, kávu a množstvo popolníkov.
Naši hostitelia boli zúrivými zástancami
dôstojnosti a rovnosti žien a domnievali sa,
že podľa tohto ideálu aj žijú. Zrazu niekto
zo spolustolujúcich prevrhol šálku s kávou a zatiaľ, čo robil všetko preto, aby to
očistil, hostiteľ mu povedal: „Nechaj to tak“,
a hneď na to svojej rovnostárskej manželke: „Carmen, prines handru na čistenie!”
V tej chvíli sme sa všetci prítomní pustili
do smiechu, keď sme videli, že ani slávna
rovnosť nedokázala premôcť zdedený zvyk
dívať sa na ženu ako na slúžku.

Otázka kultúry
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ťanmi. Farnosť je vyjadrením Cirkvi najbližším k ľudskému domovu. Môžeme v nej byť
prítomní ako pozorovatelia alebo k nej môžeme patriť ako aktívni členovia, a tak budeme farským spoločenstvom. Svet od nás
očakáva jasné znamenie jednoty. Jednota sa
rodí z lásky. Predovšetkým z lásky k Bohu,
kvôli ktorému sa zriekame prehnanej lásky
k sebe a hľadáme jeho vôľu, ale tiež z lásky
k ostatným členom spoločenstva, s ktorými
žijeme a pracujeme.
Ak je medzi dvoma skupinami rivalita,
chýba láska! Ak je tam sebapresadzovanie
vedúceho, chýba láska! Ak kňaz nepočúva,
chýba láska! Sme Kristovi a jeho jednotní
hľadáme.

„Kto miluje svoju manželku,
miluje seba samého.“ (Ef 5, 28)

Ak je jednota jednou z poznávacích znakov
Cirkvi, akoby to tak nemalo byť aj v rodine,
ktorá je domácou cirkvou!
Skrze sviatosť manželstva manželia prestávajú byť dvaja a stávajú sa jedným telom,
spojení jediným legitímnym spojením:
láskou. Ak sa manželia milujú a ctia si jeden druhého, budú mať rodinu zjednotenú
v láske. Nepochybne najlepšou výchovou,
ktorú možno dať deťom, je svedectvo jednoty medzi manželmi.
Rodinnú jednotu rozbíja predovšetkým
manželská nevera, cudzoložstvo, ktoré Sväté písmo považuje za veľmi ťažký hriech,
pretože manželia by mali byť znakom lásky

varovanie | 17

slovo 20 | 2012

V Mexiku si so sebou nesieme kultúru,
v ktorej žene pripadla úloha podriadenosti
voči mužovi. Predpokladá sa, že pôvodne to
bolo zdôvodnené telesnou prevahou muža,
ktorý vládne žene.
Ale pridali sa aj ďalšie zdôvodnenia: prvotné predurčenie ženy k domácim prácam
a starostlivosti o rodinu. Takže muž je zodpovedný za zabezpečenie živobytia rodiny
a žena za chod domácnosti a poriadok.
Ale táto schéma prestáva fungovať
do tej miery, do akej sa žena stáva spoluživiteľkou pre terajšiu zlú ekonomickú
situáciu, aby pomohla naplniť základné
životné potreby.
Tu sa ukazuje nespravodlivosť: obidvaja
majú povinnosť pracovať mimo domov,
ale žena si zachováva aj povinnosť starať sa
o deti a vykonávať domáce práce a ako by to
nestačilo, muž sa naďalej cíti byť pánom,
ktorého má žena poslúchať.
To spôsobuje, že žena prežije celý svoj
život, akoby bola neplnoletá, a nie je jej
umožnené, aby sa mohla rozhodovať, ani
čo sa týka tých najvážnejších rozhodnutí
svojho života. V detstve a mladosti závisí
od vôle svojich rodičov; keď sa vydá, závisí
od vôle manžela.

Hľadanie slobody

Krok za krokom žena získavala priestor,
v ktorom mohla byť účastníčkou a vykonávateľkou svojej slobody. Je úspechom,
že môže mať prospech z verejného vzdelania na technickej a profesionálnej úrovni,
čo umožnilo, aby mohla efektívne zastávať
čoraz dôležitejšie úrady. Ale ešte stále

Treba skoncovať s názorom, že dôstojnosť
ženy, ako aj detí, súvisí s ich slabosťou.
Vážiť si ženu nie je a nemá byť altruistickým postojom muža, ktorý chce vyzerať
ako ten, kto sa správa gentlemansky a pozorne k menejcennej bytosti. Dôstojnosť
ženy je pre ňu samu.
V liturgii sobáša sa o nej hovorí ako
o „spoločníčke rovnakej dôstojnosti“
a na kurze predmanželskej prípravy sa hovorí o manželoch, o obidvoch, ako o hlave
domova.

Rôzni v úlohách

Muž a žena sú si rovní v dôstojnosti a rôzni
v úlohách, tak sa to učia katolícki manželia
a týmto sa snažíme ochrániť ciele katolíckeho manželstva: vytvorenie rodiny a vzájomnú pomoc.
Keď sa vydatá žena zrieka rodičovstva,
zrieka sa svojej ženskosti.
Sú chvályhodné civilné zákony, ktoré
ochraňujú materstvo ženy, ktorá je zamestnaná. Sú chvályhodné manželstvá, ktoré
berú do úvahy zodpovednú výchovu detí,
keď žena musí pracovať. A samozrejme,
sú chvályhodní manželia, ktorí sa delia
rovným dielom s manželkou o starostlivosť
o deti a domácnosť.

Škola úcty k ženám je samotný
domov

• Ak sa dávajú dcéram rovnaké možnosti
rastu ako synom.
• Ak sa nerobí zo sestry slúžka svojich
bratov.
• Ak sa chlapci zúčastňujú rovnakým
dielom na domácich prácach.
• Ak sa nepotláčajú dcéry za to, že sú ženy.
• Ak sa synovia učia mať úctu a vernosť
k svojim snúbeniciam.
• Ak žena prijíma rozhodnutia spolu
s manželom.
Poznámka prekladateľa: Autor pravdepodobne reaguje na situáciu v Mexiku, kde
je možno väčším problémom tzv. machizmus, teda postoj nadradenosti mužov voči
ženám, než radikálny feminizmus, ktorého
prechmatov sme svedkami v Európe. n
P. Sergio G. Román
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)
ilustračná snímka: sxc.hu

V zajatí
jogy
Pred niekoľkými rokmi KBS odporučila
veriacim časopis Rozmer venovaný kresťanskej duchovnej orientácii. Prezerajúc si ho
na internete som natrafil na svedectvo s jednoznačným názvom: V zajatí jogy. Autorka,
ktorá sa stala duchovnou rukojemníčkou
jogy a stratila v tomto učení asi 15 rokov
svojho života, opisuje svoju namáhavú cestu.
Spočiatku ju joga priťahovala. Pripomína sa
mi tu citát z Knihy Genezis: „A žena videla,
že strom je na jedenie chutný, na pohľad
krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho
ovocia a jedla...“
Pri čítaní tohto svedectva ma zaujal jeden
detail. Autorka píše: „Pod vedením guru sme
meditovali a zostávali vo vytržení či tranze
s určitými zážitkami. Týmto spôsobom som
bola vťahovaná do vecí, o ktorých som
nemala ani poňatia! Nehovorilo sa o tom,
prečo a s akým cieľom tieto veci robíme,
bolo to posvätné, skryté. Odriekavali sme
osobné mantry pomocou mály – čo sú
koráliky zo 108 zvláštnych indických semien
– údajne na zmenu osobnosti. Všetko, čo
sme konali, sa opieralo iba o city a osobné
zážitky. Necítila som sa dobre. Napadali mi
zlé myšlienky a zlé túžby, akoby ma niečo
ovládalo...“
Niečo podobné chce od nás aj Panna
Mária. Dáva nám do rúk ruženec. Tu však nie
je dôležitý materiál, z akého je ruženec urobený. Môže byť z dreva, kameňa či plastu.
Nie je dôležitý ani postoj. Ruženec sa môžem
modliť postojačky, sediac, ležiac... No je tu
rovnaký cieľ – vtiahnuť človeka do tajomstva
a dosiahnuť zmenu osobnosti. Ak sa totiž
modlíme ruženec, srdcom budeme vtiahnutí
do tajomstiev Kristovho života a postupne sa
naša osobnosť bude meniť. Staneme sa Kristovými bratmi a sestrami. Tými, ktorí plnia
vôľu Otca. Nepodceňujme ruženec.
Po 15 rokoch tmy prišiel Záchranca.
„Nastal deň, keď som pochopila, že musím
urobiť rozhodnutie – žiť buď s Pánom, alebo
bez neho. Nikto iný a nič ma neočistí. Žiadna
jogová technika neočistí naše srdce, naše
svedomie ani podvedomie. Iba krv Ježiša
Krista z nás zmýva každý hriech. Vyznala
som pred Bohom, ľuďmi i diablom Ježiša ako
svojho jediného Pána a Spasiteľa. On mi odpustil moje hriechy, bola som vyslobodená
z jogy a modlitbami rozviazaná z vplyvu temných mocností, ktoré sa za jogou skrývajú.“
Marek Badida
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Púť do Lúrd
(4. – 10. október 2012)
4. október: 18.00 hod. – odchod z Bratislavy
5. október: 14.00 hod. príchod do La Salette
(mariánske pútnické miesto vo francúzskych
Alpách), ubytovanie, svätá liturgia, večerný
program na mieste zjavenia, večera, nocľah

Oázové leto v Matysovej

Reklama
− pravda dnešnej doby?
P
rednedávnom som bola
v istom obchodnom
dome svedkom zaujímavej (nie zriedkavej) situácie.
Mamička sa úporne hádala so
svojím malým synom, ktorý
si zaumienil, že chce cukríky.
Niežeby mu ich nechcela kúpiť,
ale jeho požiadavka sa týkala
značne drahého výberu. „Tieto
ukazovali v reklame a ja ich
chcem“, bol argument malého
chlapca. Za každú cenu bol proti ich inej (podstatne lacnejšej)
alternatíve.
Dôvod správania sa tohto
chlapca bol jednoduchý – mediálna (ne)vzdelanosť. Zdalo sa
mu, že to, čo vidí v televízii, je to
najlepšie, čo môže mať, a po ničom inom netúži. Tvorcovia
reklamy trafili do čierneho.
A zvlášť pri produkte, ktorý sa
týka detí. Ich hlavička a zmýšľanie sú také jednoduché, ba
až naivné, že ešte nie sú schopné diferencovať, čo áno a čo nie.
Práve pri tom by mali pomáhať
aj rodičia. Čo však vtedy, keď sú
rodičia v moci reklamy rovnako
ako ich ratolesti? Možnosťou,
ako získať mediálnu vzdelanosť
aj bez školy a ako vydržať tento
tlak, je nasmerovať sa k Bohu

a prosiť o dar múdrosti Svätého
Ducha. Prosiť o dar rozlišovania
a vnímavosti.
Predstavme si napríklad dve
možnosti trávenia prázdnin.
Ospevovaný festival Bažant
Pohoda v Trenčíne a v menšom
meradle propagovaný letný
tábor v Juskovej Voli. Dve akcie
rôzneho druhu, určené pre
mladých. Jedna spropagovaná
od novín cez rádiá až po televíziu, ďalšia cez minimum médií
a primárne cez ústa kňazov
a vývesné nástenky chrámov.
Jedna duchovne preplnená milosťami, druhá ľudsky prepchatá „tým najlepším“. Jedna počíta
účastníkov na tisíce, druhá
nie. Prečo? Jedna je nástrojom na pritiahnutie mladých
od Boha, tá druhá má svoj cieľ
kdesi inde. Jedna má premyslenú a prešpikovanú reklamu,
druhá nie. Dôvod je však
jednoduchý: Boh nepotrebuje
reklamu, potrebuje len otvorené srdce. Závisí len od nás, čo si
zvolíme.
Nielen pri spomínaných
akciách, ale aj pri výrobkoch
a produktoch môže dôjsť k spomínanému pomýleniu a zameneniu si. Tu pomáha zvýšená

ostražitosť a vypracovávaná
imunita. Dobro sa chváli samo.
Neraz sa gazdinky zhodnú
na tom, že práve prášok, ktorý
je schovaný kdesi na dne regálu,
perie oveľa kvalitnejšie ako tie
z reklamy. Všetko je to o značke.
Vybudovaný imidž je základom
úspechu. Neraz sa domnievame, že čím lepšia a známejšia
značka, tým lepšia kvalita. To
však nemusí byť pravda. Môže
ísť len o dokonale premyslený
marketingový ťah. Celý biznis
marketingu a médií je prepracovaný do najmenších detailov,
o ktorých bežný spotrebiteľ nemusí mať ani tušenia, prípadne
len povrchné znalosti. Zdanie
totiž niekedy klame.
Pred reklamou však neujdeme. Je psychologicky dokázané,
že človek svoje vnímanie upriami viac na produkt, ktorý pozná
(hoci len prostredníctvom
televízie či rádia). A práve to je
taktika – neustále bombardovať
naše vedomie a podvedomie
a ťažiť z toho.
Otázkou teda zostáva, či je reklama sama osebe dobrá, alebo
zlá. Jednoduchá a jednoznačná
odpoveď neexistuje, keďže
závisí od viacerých faktorov. Čo

propaguje, prečo to propaguje,
akým spôsobom, a v neposlednom rade, kto to propaguje. D.
Ruskhoff, známy teoretik médií,
vyjadril dnešnú dobu výstižne:
„Dnes už nežijeme vo svete,
kde víťazia najlepší. V dnešnom
svete víťazí človek, ktorý nás
presvedčí, že je víťaz.“ Či teda
chceme, či nie, či si to uvedomujeme, či nie, sme neustále
pod vplyvom iných, v zajatí ich
klamstva či poloprávd, ktoré
majú za cieľ zmanipulovať naše
vedomie. Preto je nesmierne
dôležité strážiť si svoje zmysly
a srdce a neustále ich upriamovať na Boha. „Ja som cesta,
pravda, život.“ (Jn 14, 6) Ježiš je
tou pravdou, ktorá nám osvetlí
naše cesty. Keď sa ho budeme
držať, môžeme úspešne vydržať
v dnešnom pretechnizovanom
svete plnom reklamy. K bdelosti nás napomína aj Sväté
písmo: „Buďte triezvi a bdejte!
Váš protivník diabol obchádza
ako revúci lev a hľadá, koho
by zožral.“ (1 Pt 5, 8) Nedajme sa „zožrať reklamou“, ale
neustále hľadajme všetko dobro
v Bohu! n
Maja Pihuličová

S Božou Matkou
V

o vašom časopise uverejňujete
príspevky o zázračnom uzdravení
alebo obrátení sa ľudí, ktorí boli
nemocní alebo žili zlým životom. Pôsobením Božej moci sa uzdravili alebo obrátili
na správny spôsob života. To môže priviesť
čitateľa na myšlienku, že Boh zasiahne. Ak
verí a prosí Boha o pomoc alebo ak neverí,
že niekto iný sa za neho modlí, alebo mu
poradí, aby sa na Boha obrátil a ten mu tak
naozaj pomôže. No poviem vám, funguje to
aj celkom inak.
Od malička som bol relatívne dobré
decko. Dobre som sa učil. Správal som sa
slušne. Mal som dobrých aj zlých kamarátov, ale od tých zlých som sa časom pod
vplyvom rodičov aj vlastným uznaním
viac stránil. Modlil som sa večer aj ráno,
chodil som do chrámu v nedeľu aj vo
sviatok, niekedy aj cez týždeň. Dokonca
som asi do pätnástich rokov aj miništroval.
Z detstva som sa ani neviem ako prehupol
do mládeneckého veku, potom prišla vojenčina, zamestnanie, manželstvo, dorastajúce
deti. Aj zo svojej detskej viery som už vyrástol a na učenie Cirkvi som sa začal pozerať
kritickejšie, ale aj s väčšou nádejou, že je
to tá pravá viera, s ktorou tu máme prežiť.
No cítil som, že to nie je všetko, čo pre seba
v duchovnom živote robím. Cítil som, že by
som pre to mohol urobiť aj viac. Prišiel som
na to tak, že som si raz, možno po nejakej
kázni v chráme, prehodnotil svoj aktuálny
náboženský život a zistil som, že chodím
do chrámu len vo sviatok a v nedeľu, aj
to len tak z povinnosti. Na svätú spoveď
dva-tri razy do roka a ak sa mi stane niečo
zlé, povedať škaredé slovo alebo brať Božie
meno nadarmo mi nerobí problém, dokonca, kým to neurobím, ani sa neupokojím.
Už ma na to upozorňovalo aj okolie. Aj keď
som sa naďalej ráno i večer modlil, chodil
dva-tri razy v roku na spoveď aj na sväté

prijímanie, neposúval som sa ďalej, aj keď
som veľmi chcel. Nevedel som sa prinútiť,
aby som na svätú spoveď išiel častejšie
a do chrámu chodil rád. Veriť v existenciu
Boha som nemal problém a viedol som
k tomu aj svoje deti alebo iných (ak na to
prišla reč niekde v práci).
Veci sa začali diať a meniť až vtedy, keď
som sa dozvedel, že ak sa chcem posunúť
ďalej, treba sa raz za deň na tento účel
pomodliť trikrát Raduj sa. Čo som aj začal
praktizovať. n
čitateľ
pokračovanie v budúcom čísle
ilustračná snímka:
www.catholictradition.org

6. október: svätá liturgia, odchod do Lúrd,
ubytovanie, večera, večerný program
7. október: účasť na medzinárodnej svätej
omši a celodenný program v Lurdoch spojený
s eucharistickou poklonou a modlitbou ruženca
na sviatok ružencovej Panny Márie
8. október: svätá liturgia, celodenný program
v Lurdoch spojený s modlitbou krížovej cesty,
odchod do Padovy
9. október: celodenný program v Padove
(talianske pútnické mesto): Svätyňa sv. Antona,
Svätyňa sv. Leopolda Mandiča, hrob sv. evanjelistu
Lukáša), svätá liturgia, odchod na Slovensko
10. október: v ranných hodinách príchod
do Bratislavy
Cena: 240 eur (poistenie, 3x ubytovanie
s polopenziou – raňajky a večera)
Doprava autobusom
Prihlásiť sa môžete na Gréckokatolíckom
eparchiálnom úrade v Bratislave na tel. čísle
02/526 220 81 alebo 0910 447 718.

Prepodobný Roman Sladkopevec
Svätý Roman sa narodil v sýrskom Emese
v židovskej rodine. V mladom veku prijal z Božej milosti kresťanskú vieru a bol
poctivým, zbožným mládencom. Už ako
mladý muž bol v Bejrúte kostolníkom.
Neskôr odišiel do Konštantínopolu a tam sa
stal kostolníkom v Chráme Božej múdrosti.
Hoci bol negramotný, pre jeho zbožnosť si
ho patriarcha veľmi obľúbil a odmeňoval ho
rovnako ako kantorov, ktorí spievali v krylosoch. Speváci boli nespokojní a posmievali
sa nevzdelanému Romanovi, ktorý hasil
sviečky a zametal chrám. V jeden vianočný
predvečer, keď bol v chráme aj cisár, začali
speváci ťahať Romana do krylosa s tým,
že keď berie rovnaký plat ako oni, tak nech
s nimi aj spieva. Roman pokorne pretrpel
verejné zahanbenie a obetoval ho Bohu.
Keď sa vrátil domov, padol na zem a dlho
sa modlil k Presvätej Bohorodičke Panne
Márii. Unavený z poníženia zaspal. Vo sne

sa mu zjavila Božia Matka a podala mu
malý zvitok. Prikázala, aby ho zjedol a keď
to urobil, videnie sa skončilo. Roman sa
zobudil s pocitom veľkej duchovnej radosti
a s vedomím, že je obdarovaný veľkou
chápavosťou tajomstiev Kristovej náuky.
Na kolenách poďakoval Panne Márii a ponáhľal sa do chrámu na vianočné bohoslužby.
S množstvom ľudí bol prítomný aj cisár. Keď
nadišiel čas sviatočného kondáku, ktorý
obyčajne spieval kantor z ambónu, vtedy
na ambón vyšiel Roman a ľubozvučným
hlasom zaspieval vianočný kondák, ktorý
sám zložil. Ľubozvučný spev a hlboké slová
piesne prekvapili všetkých prítomných.
Na otázku, kto ho to naučil, Roman úprimne
vyrozprával celý svoj príbeh.
Milým spevom a mnohými duchovnými
poetickými dielami, ktoré zložil, si Roman
vyslúžil prívlastok Sladkopevec.
Jozef Gača
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Pod tvoj
pokrov

Učiť sa mať rád
M
iro pomaly kráčal
z nákupu v obchodnom dome. V rukách
niesol plné tašky a okolo neho
pobehovali Marek a Michal.
Aj keď bol medzi chlapcami
skoro dvojročný rozdiel, väčšina
ľudí ich považovala za dvojčatá. Michal bol síce mladší,
no odmalička bol vyšší než
ostatné deti a teraz, keď už mal
nastúpiť do prvého ročníka, bol
najvyšší v triede. Tretiak Marek
patril zasa skôr k výškovému
priemeru triedy.
Obaja chlapci behali a Miro
ich neraz musel na tej krátkej
ceste napomenúť. Už si zvykol.
Každý vravel: „To sú chlapci,
vyrastú z toho.“
„Len kedy?“ stále netrpezlivo
dodával Miro.
Pred dverami bytovky zložil
na zem tašky, vybral kľúče
a odomkol. Chalani sa rozbehli
po schodoch v nádeji, že predbehnú otca, ktorý išiel na výťahu. Miro bol rád, lebo si aspoň

vybili časť energie. No po chvíli
sa Marek rozhodol obehnúť
Miša a odtlačiť ho z vnútornej
strany schodiska. Michal ho len
udrel rukou a utekal ďalej. No
táto rana bola Markovi osudná.
Zapotácal sa a spadol.
Keď Miro došiel výťahom
k dverám bytu, čakal na chalanov. Michal po chvíli dobehol
celý udýchaný, no po Markovi
nebolo ani stopy.
„Kde je Marek?“ spýtal sa
otec.
„Neviem, predbehovali sme
sa.“
Miro sa rozbehol po schodoch a o dve poschodia nižšie
zbadal na medziposchodí nehybné Markovo telíčko. Rýchlo
zisťoval, či má pulz. Našťastie
mal. Zavolal na Michala, aby
zamkol dvere a doniesol mu
kľúče. Potom spolu utekali
do nemocnice.
Lekár oznámil diagnózu:
otras mozgu a dvojitá zlomenina nohy. Doma nastalo vyšetro-

vanie. Michal
v ľútosti
všetko priznal.
Rodičia videli,
že na vine sú
všetci, tak
rozhodnutie
o treste odložili na neskôr.
Marek sa
z bezvedomia
prebral už
na druhý deň
ráno a o pár
dní bol doma.
Vtedy rodičia
dohovorili aj
jemu a Michal
dostal trest: „Ty
si to zapríčinil, ty si starší, ty sa
budeš o Marka starať“.
Medzi chlapcami, ktorí
stále súťažili a nevedeli zniesť
prehru, sa začalo vytvárať nové,
zvláštne puto. Marek veľmi
rýchlo pochopil, že bez Mišovej
pomoci či pomoci rodičov sa
mu bude žiť veľmi ťažko a pobyt
na posteli bude veľmi nudný.
Preto prestal dobiedzať a podpichovať brata. Ten zasa pochopil,
že brat ho potrebuje a že rodičia sa k nemu začali správať
inak – dostal dôležitú úlohu.
A tak nemal problém doniesť
Markovi pohár vody či pomôcť
mu z postele. V izbe najprv panovalo ticho, no po pár dňoch
smiech a radosť. Obaja rodičia
žasli, ako sa z domácnosti plnej
kriku stáva domov plný radosti.
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Sviatok Pokrova – Ochrany Presvätej
Bohorodičky je v byzantskej tradícii,
zvlášť u východných Slovanov, mimoriadne obľúbený. Mnohé cerkvi sa
pýšia týmto titulom.

O
Keďže Markovi sa zlomenina
nechcela dobre zhojiť, táto škola pre celú rodinu trvala pár mesiacov. Tento čas zmenil všetko,
na čo boli oni i okolie zvyknuté.
Z rivalov sa stali bratia, ktorí si
pomáhali a najmä v škole držali
spolu. Michal pomáhal Markovi s matematikou – bol v nej
dobrý – a Marek si zasa začal
vážiť Miša a rešpektovať ho ako
staršieho. Aj teraz sa pretekali,
súťažili. No už nemusel byť ten
či onen za každú cenu prvý.
Skôr to robili z radosti. Keď
bežali, Michal neraz nechal
Marka vyhrať. Bratia pochopili,
že jednému na druhom záleží
a sú od seba závislí. Pochopili,
že sa majú radi. n
Jeremy
ilustračná snímka:
www.wisegeek.com

Púť
Kráčam strmým kopcom na mariánske miesto. Neuveriteľná
páľava, v ruke voda, na pleciach batoh so spacákom a karimatkou. Sama, pomôcť nemá kto. Chvíľami sa mi zdá, že to vzdám
a otočím sa. Predo mnou však v mase zazriem muža. Je o čosi
starší ako ja, zozadu vidím len prepotené tričko a... namiesto
nohy protézu. Maximálne slimačím tempom kráča opretý o barlu.
Vedľa neho dievčina. „Pomôžem ti?“ „Ale kdeže, pohoda, veď pre
mňa je radosť takto spokojne si vykračovať.“ Naprázdno prehltnem, poďakujem sa za lekciu a ešte svižnejšie kráčam k cieľu.
Mária Pihuličová

dvtedy, čo svätý Andrej Jurodivý a jeho žiak Epifánius mali v blachernskej cerkvi v Konštantínopole videnie, pri ktorom videli Presvätú Bohorodičku, ako nad modliacim sa ľudom rozprestrela svoj plášť,
prešlo už veľa času. Videnie neostalo len ich súkromnou
skúsenosťou. O podobnej skúsenosti môžu hovoriť
mnohí z nás, aj keď sme Božiu Matku nevideli naživo. Ale
či nie je napísané: „Blažení tí, čo nevideli a uverili“? Nie
všetko, čo prežívame a pociťujeme, môžeme vnímať aj
zmyslami. Sú veci, ktoré naše zmyslové poznanie presahujú. A predsa jestvujú. Kresťanský ľud vždy skalopevne
veril v mocný príhovor a ochranu Bohorodičky. Nie je
náhoda, že najstaršia mariánska modlitba, ktorú máme,
sa začína slovami: „Pod tvoju mílosť pribihájem, Bohoródice Ďivo – Pod tvoju ochranu (milosrdenstvo) sa utiekame,
Bohorodička Panna“. Ak hľadáme pomoc, robíme to
preto, že sa cítime slabí. V opačnom prípade by sme to
nerobili. Cítime sa obmedzení a neschopní. Slovo ochrana
sa v latinčine povie protectio. Hľadáme si protekciu. Vždy
je dobré mať známeho, ktorý je „tam hore“. Hľadáme si
cestičky, ako sa dostať do dobrej školy, ako dostať dobré
miesto v práci, ako sa dostať do zahraničia atď. Takto si
hľadáme protekciu aj v duchovnej rovine, prosiac Bohorodičku o rozličné milosti pre dušu i telo. Sme presvedčení, že klopeme na správne dvere, ako to vyjadrujeme aj
slovami jednej piesne: „Maríje, naš pokrov, na pomošč vse
hotov, Maríje, naša ľubov“. Z čoho pramení táto istota? Ak
je Mária matkou Božieho Syna Ježiša Krista, potom je aj
Matkou Cirkvi. Veď Cirkev je tajomné, mystické Kristovo
telo. Nemožno milovať Krista a neprijímať Cirkev, lebo by
to znamenalo oddeľovať hlavu od tela. Ak sa teda Mária
s láskou skláňala nad svojím synom v betlehemských
jasliach, nebude sa tiež skláňať s rovnakou láskou nad
tými, ktorí nosia Kristovo meno? Nebude s úzkosťou
prežívať osudy kresťanov, keď so všetkou starostlivosťou
a zároveň strachom i úzkosťou utekala do Egypta pred
krutým Herodesom? Koľko Herodesov sa už vystriedalo
v dejinách ľudstva a koľkí z nich mali vo svojom programe
iba jeden cieľ: vyhladiť Kristovu pamiatku zo zeme? Koľkokrát preto ako šípy prenikali do nebies úzkostlivé a slzami sprevádzané hlasy našich dedov i starých mám: „Nedaj
pohybáti, ó, Božaja Máti, vírnym christijánam“. Ochranu
Presvätej Bohorodičky budeme potrebovať aj v okamihu,
keď sa bude rozhodovať o našej večnosti. „Ó, Hospože
mílostiva, ty s nami búdi, jak stánem pred tvojim Synom
na strášnom suďi.“ Toto všetko nám chce pripomenúť
sviatok Pokrova. Prežime ho s vierou a vďačnosťou. n
Marko Durlák

Diaľnica
Diaľnice sú komunikácie, po ktorých sa vieme
veľmi rýchlo presúvať. Šetria čas a zrýchľujú
dopravu. Aj v našom tele je takáto diaľnica. Je
to diaľnica medzi srdcom a ústami. V Biblii je
táto srdcovo-ústna diaľnica definovaná slovami: „Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa“ (Lk
6, 45).

Č

oho je plné srdce, toho sú plné aj ústa. Nedá sa to skryť. Pri
stretnutí s nejakým človekom už po niekoľkých vetách vieme
zistiť, čím žije, čím je naplnené jeho srdce.
Dnes chcem poukázať na biblický princíp, ktorý platí pre naše ústa.
V Liste Rimanom apoštol Pavol píše: „Lebo ak svojimi ústami
vyznávaš: ,Ježiš je Pán’ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil
z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť
a ústami vyznávame na spásu.“ (Rim 10, 9 – 10)
Spása prichádza do nášho života cez naše ústa, skrze naše vyznávanie ústami. Cez vyznanie Ježiša ako Pána a Spasiteľa.
Neboj sa otvoriť svoje ústa na oslavu a chválu Boha. To nie je o tichu
a uzavretosti. Nešepkáme predsa celý život. Sú situácie, keď kričíme
a hlasno ohlasujeme dobré veci. Spomeňte si na víťazstvo našich
športovcov, zvýšenie platu, narodenie dieťaťa a ďalšie situácie.
Každý z nás si musí uvedomiť: Moje ústa sú silnou zbraňou.
Môžem ich použiť na to, aby som prinášal nepokoj, horkosť, zvady,
ponižovanie, alebo môžu byť nástrojom povzbudenia, nádeje svetla
a chvály. Je pre mňa veľmi dôležité rozhodnutie chváliť a vyvyšovať
meno Ježiš v každej chvíli a každej oblasti života. A tento postoj
spôsobuje, že Ježišovo víťazstvo vstupuje do môjho života. Preniká
celý môj život.
Toto bola skúsenosť, ktorú zažili aj sv. apoštol Pavol a Sílas vo väzení v Tyatire. Božie slovo hovorí: „O polnoci sa Pavol a Sílas modlili
a spievali Bohu chválospevy, a väzni ich počúvali. Zrazu nastalo veľké
zemetrasenie, až sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky
dvere a všetkým sa uvoľnili putá.“ (Sk 16, 25 – 26 )
Všetky okolnosti viedli k tomu, aby boli apoštoli v depresii, strachu
a plači, ale napriek situácii, v ktorej sa ocitli, nahlas chválili Pána a on
konal.
Ponúkam ti mocný spôsob, ako prinášať Ježišovu spásu do každej
oblasti tvojho života – svojimi ústami ju vyhlasuj nad tým, v čom sa
hýbeš a čo prežívaš (dlhy, nezamestnanosť, choroba, vzťahy, zlyhanie,
hriechy, temnota, smútok, depresia). Nech to, čo Ježiš vykonal svojou
smrťou na kríži a zmŕtvychvstaním, prenikne každú oblasť tvojho
života.
Pozor!
Toto nie je o pocitoch a okolnostiach, ale o tvojom rozhodnutí. n
Damián Saraka
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PONDELOK 1. október
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
Čítania: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 –
42; 11, 27 – 28, zač. 54

Marta mala plno práce ... (Lk 10, 40)
Príbeh Lazárových sestier Marty a Márie
nám ponúka krásnu inšpiráciu k tomu,
aby sme sa vážne zamysleli nad tým, čo je
v prítomnej chvíli najpodstatnejšie. Dnes
budem mať veľa príležitostí rozhodnúť sa
medzi dobrým a lepším. Je to vždy ťažšie,
ako rozhodnúť sa medzi dobrým a zlým.
Načúvanie Božiemu slovu v tichu a v modlitbe mi dáva najlepší predpoklad k tomu, aby
som vedel tieto ponuky správne rozlišovať.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: Poďte, pokloňme sa...
na príhovor Bohorodičky... Tropár, kondák,
prokimen, Aleluja a pričasten sviatku.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z kánona utierne sviatku.
Myrovanie. (HS: 281; PZ: 252; HP: 265)

UTOROK 2. október
Hieromučeník Cyprián. Mučenica
Justína
Čítania: Flp 1, 8 – 14, zač. 236; Lk 5, 12 – 16,
zač. 18

Chcem, buď čistý! (Lk 5, 13)
Ježiš vyjadril svoju vôľu, aby tento malomocný žil plnohodnotný život. Pozval ho
opäť k plnosti života. Veľakrát sa možno
vo svojom každodennom živote pýtame, čo
je Božia vôľa. Božia vôľa je naše posvätenie
(1 Sol 4, 3) a naša spása (1 Tim 2, 4). Boh
chce pre nás život v plnosti a urobil pre to
všetko.
Záleží však na tom, či to chcem aj ja. Či
chcem prežívať svoj život v plnosti, alebo
mi stačí živorenie. Božiu vôľu poznáme.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 3. október
Hieromučeník Dionýz Areopagita
Čítania: Flp 1, 12 – 20a, zač. 237; Lk 5, 33 –
39, zač. 21

... na starý (odev) sa nehodí záplata z no-

vého. (Lk 5, 36)

Poznáme výraz „látam, plátam, len aby nejako bolo“. Používame ho vtedy, keď nevieme
ako ďalej alebo nám na cestu ďalej chýbajú
prostriedky, sily, či skúsenosti. Ježiš nám
v dnešnom slove hovorí: Nelátaj, neplátaj,
ale obleč si nový model, nové zmýšľanie,
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v ktorom môžeš vnímať skutočnosti z úplne
iného uhla pohľadu – z Kristovho.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP:112)

ŠTVRTOK 4. október
Hieromučeník Hierotej
Čítania: Flp 1, 20b – 27a, zač. 238; Lk 6,
12 – 19, zač 23

Zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich
Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi.

používala výstižné prirovnanie: „Často môžeš popri cestách vidieť drôty. Kým v nich
nie je elektrický prúd, niet svetla. Drôtom
sme ty i ja! Prúdom je Boh! Máme moc
dovoliť prúdu, aby nami pretekal a prinášal svetu svetlo − Ježiša, alebo môžeme
odmietnuť dať sa použiť, a tým pripustíme,
aby sa šírila temnota.“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Tomášovi. (HS: 282;
PZ: 254; HP: 267)

(Lk 6, 14)

NEDEĽA 7. október

Ak chcem byť dobrým apoštolom, musím
byť najprv dobrým učeníkom. Sedieť pri
Ježišových nohách ako Mária, sestra Lazára, počúvať jeho slovo, vidieť jeho mocné
skutky, zažívať jeho dotyk. Jednoducho
povedané: byť s ním. Až potom môžem
prijať poslanie ísť a ohlasovať. Nájdime si
dnes chvíľu byť učeníkmi, aby sme potom
celý deň mohli byť apoštolmi.

19. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeníci
Sergej a Bakchus
Čítania: 2 Kor 11, 31 – 12, 9, zač. 194; Lk 6,
31 – 36, zač. 26

Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak
robte aj vy im. (Lk 6, 31)

Boh nám, apoštolom, pridelil posledné
miesto... (1 Kor 4, 9)

„Aké požičaj, také vráť.“ Takto zvykneme
poznamenať, ak sa niekomu pomstíme
za jeho neprávosť voči nám. Alebo aj vtedy,
ak vrátime láskavosť inému iba v tej miere,
akou nám ju preukázal ten druhý. A vôbec
sme nespozorovali, že sme zostali v postoji
oko za oko, zub za zub. Akúže máme zásluhu, ak milujeme iba tých, ktorí nás milujú,
robíme dobre tým, ktorí nám preukazujú
dobrodenia, či požičiavame len tým, ktorí
nám to môžu vrátiť? Toto všetko dokážu
robiť aj ľudia, ktorí nepoznajú svetlo evanjelia. Aj ľudia, ktorí nikdy nepočuli o Ježišovi
Kristovi a jeho učení. My sa však nazývame
kresťanmi a sme povolaní konať inak ako
ľudia tohto sveta. Ak túžime po zmene, musíme sa naučiť zmýšľať tak ako Ježiš Kristus
(Flp 2, 5), mať jeho postoj voči iným. Aký
mal Kristus postoj voči iným? Položil život,
hoci ako Boh vedel, že mnohí ním opovrhnú.
Ale vedel aj to, že mnohí skrze vieru v neho
dosiahnu spásu. Boh je dobrý aj k nevďačným a zlým. Žiť v tomto postoji nedokážeme
bez Ježišovho ducha. Svätý Otec Benedikt
XVI. na Svetových dňoch mládeže v Madride
2011 adresoval mladým tieto slová: „Nikto
z nás si nevyberá kontext ani adresátov
svojho vlastného poslania. Stojí za to prijať
do svojho vnútra Kristovo povolanie a vydať
sa odvážne a veľkodušne po ceste, ktorú
nám ponúka. Proste Pána, aby vám pomohol objaviť vaše povolanie v živote a v Cirkvi.
Vytrvajte v tomto povolaní s radosťou a vernosťou s vedomím, že on vás nikdy neopustí,
nikdy nezradí. Nasledovať Krista čistého,
chudobného a poslušného je živou exegézou
Božieho slova.“

Vnášanie svetla do temnoty je poslaním
každého z kresťanov. Hoci za to nezožneme
slávu sveta ani prvé miesta. Matka Terézia

Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Menlivé časti z hlasu. (HS:
144; PZ: 97; HP: 98)

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

PIATOK 5. október
Mučeníca Charitína
Čítania: Flp 1, 27 – 2, 4, zač. 239; Lk 6, 17 –
23a, zač. 24

Žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu
evanjeliu. (Flp 1, 27)
Ježiš je všetko, čo nám Boh chcel povedať.
Prispôsobiť svoj život Ježišovi znamená prispôsobiť ho evanjeliu, ktoré nám
Cirkev každý deň ohlasuje. Dánsky filozof
Kierkegaard povedal: „Biblia tu nie je na to,
aby sme ju kritizovali, ale na to, aby ona
kritizovala nás.“ Čítajme evanjelium každý
deň a v jeho slove skúmajme náš život ako
v zrkadle. Či zodpovedá, alebo nezodpovedá
Kristovmu evanjeliu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo sviatku Božského Srdca. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 258; PZ: 228; HP: 243)

SOBOTA 6. október
Apoštol Tomáš
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 20, 19 –
31, zač. 65 (apoštolovi); 1 Kor 15, 58 – 16, 3,
zač. 164; Lk 5, 17 – 26, zač. 19 (radové)
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PONDELOK 8. október

ŠTVRTOK 11. október

Prepodobná Pelágia

Apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov. Prepodobný Teofán Popísaný

Čítania: Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Lk 6, 24 –
30, zač. 25

Žehnajte tým, čo vás preklínajú. (Lk 6, 28)
Žehnanie či požehnanie nie je len povinnosťou kňaza či biskupa. Je to právo a zároveň
povinnosť kresťana, ako odpovedať na zlo.
Požehnanie je dobro, ktoré pochádza
od Boha – z gréčtiny en-logein – dobrorečiť. Žehnanie – dobrorečenie je teda jediná
protiváha preklínaniu. Nemáme žehnať len
slovne, ale celý náš život sa má stať požehnaním pre ľudí, ktorí sa s nami stretnú.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 9. október

Čítania: Flp 3, 1 – 8, zač. 244; Lk 7, 17 – 30,
zač. 31 (radové); Sk 8, 26 – 39, zač. 20; Lk
10, 1 – 15, zač. 50 (Filipovi)

Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme
čakať iného? (Lk 7, 19)
Kedy je ten správny čas, aby som začal žiť
svoje kresťanstvo naplno? Práve dnes. Lebo
to, čo bolo včera, ti už nepatrí. To, čo bude
zajtra, ti ešte nepatrí. Máš prítomnosť,
aby si začal robiť vo svojom živote správne
rozhodnutia v duchu evanjelia. Netreba už
čakať na inú príležitosť. Dnešný deň je pre
teba ohlásený milostivý čas spásy.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Filipovi. (HS: 286;
PZ: 258; HP: 271)

Apoštol Jakub Alfejov
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Lk 10, 16
– 21, zač. 51a (apoštolovi); Flp 2, 16b – 23,
zač. 242; Lk 6, 37 – 45, zač. 27 (radové)

Lebo akou mierou budete merať vy,
takou sa nameria aj vám. (Lk 6, 38)
Miera slúži na váženie, oceňovanie a posudzovanie. My sme oceňovaní, vážení
a súdení podľa toho, ako si ceníme, vážime
a posudzujeme Ježiša a jeho slovo. Kvalita prežívania našej prítomnej chvíle má
bezprostredný vzťah k našej budúcnosti,
nielen k tej pozemskej. Preto vo vzťahu
k iným používajme dnes vrchovatú mieru
lásky, ktorá nikdy nezanikne (1 Kor 13, 8),
lebo podľa tejto miery nás raz budú súdiť
a oceňovať.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Jakubovi. (HS: 283;
PZ: 255; HP: 268)

STREDA 10. október
Mučeníci Eulampios a Eulampia
Čítania: Flp 2, 24 – 30, zač. 243; Lk 6, 46 –
7, 1, zač. 28

Hlboko kopal a základy položil na skale.
(Lk 6, 48)

Každému založeniu základov predchádza
kopanie. Hlboko kopať alebo zatiahnuť
na hlbinu dnes pre nás môže znamenať
tráviť čas s Ježišom Kristom. Dotýkať sa ho
a nechať, aby sa on dotýkal nás v Božom
slove, modlitbe, tichom načúvaní. Potom
môžeme ísť a začať stavať dnešný deň
s pevnou istotou, že on je s nami.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

PIATOK 12. október
Mučeníci Probus a spol. Prepodobný
Kozma Jeruzalemčan
Čítania: Flp 3, 8 – 19, zač. 245, Lk 7, 31 –
35, zač. 32

Komu sú podobní? (Lk 7, 31)
Podobnosť sa určuje podľa výzoru tváre,
chôdze, prejavu v reči, v temperamente,
v riešení konkrétnych životných situácií.
Komu sa chcem podobať dnes? Ktosi povedal, že život kresťana je dnes jediným evanjeliom, ktoré sú ešte ochotní čítať ľudia
tohto sveta. Chcem, aby bol dnes môj život
podobný evanjeliu – a teda budem svedkom
Ježiša Krista alebo budem tancovať podľa
hudby tohto sveta? Je to moje rozhodnutie,
komu sa chcem dnes podobať.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa.(HS:
159; PZ: 114; HP:114)

SOBOTA 13. október
Prepodobná Paraskeva Trnovská (preložená zo 14. októbra); mučeníci Karpos,
Papyl a Agatonika
Čítania: 2 Kor 1, 8 – 11, zač. 168; Lk 5, 27 –
32, zač. 20

Videl na mýtnici sedieť mýtnika menom
Léviho, povedal mu: „Poď za mnou!“ (Lk

5, 27)

Mýtnik, hriešny a opovrhovaný človek,
je povolaný byť učeníkom Ježiša Krista.
V ľudských očiach nepochopiteľné a zvláštne. „Nemajte strach zo sveta, z budúcnosti
ani z vlastnej slabosti. Pán vám dal život

v tomto úseku dejín, aby sa vďaka vašej
viere naďalej ohlasovalo jeho meno po celej
zemi.“ (Benedikt XVI.) Pán aj dnes vchádza
do našich miest a obcí, hľadá a povoláva
ľudí ochotných ísť za ním.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Paraskeve. (HS: 288;
PZ: 260; HP: 273)

NEDEĽA 14. október
20. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätých
otcov siedmeho ekumenického snemu
Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Lk 7, 11 –
16, zač. 30 (radové); Hebr. 13, 7 – 16, zač.
334; Jn 17, 1 –13, zač. 56 (sv. otcom)

V tom čase Ježiš išiel do mesta, ktoré sa
volá Naim. (Lk 7, 11)
Mestečko ako každé iné. Nikde inde sa už
nespomína, nemalo žiadny strategický ani
historický význam. Dnes na jeho mieste
existuje arabská dedinka rovnomenného
názvu. Možno vnímame podobnosť s našimi
dedinkami či mestečkami, v ktorých žijeme
alebo z nich pochádzame a ako rodáci ich
navštevujeme. Bez slávnej histórie, ale plné
osobných príbehov ľudí. Osobný príbeh
naimskej vdovy však nebol ako každý
iný. Zažila prejav Ježišovej moci a videla
vzkriesenie svojho jediného syna. Na jej žiali
má účasť celé mesto. Veď ju v pohrebnom
sprievode sprevádzal veľký zástup z mesta.
Jej smútok vo chvíli stretnutia sa s Ježišom
začína sprevádzať aj on. Vo svojom povzbudení: „Neplač!“ Ježiš prejavuje súcit,
ktorý požaduje od svojich učeníkov: „Buďte
milosrdní, ako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,
36). Výsledkom vzkriesenia mŕtveho syna je
vyznanie celého mesta: „Boh navštívil svoj
ľud“. Došlo k vzkrieseniu nielen mŕtveho
syna, ale k duchovnému vzkrieseniu celého
mesta. Celé mesto sa stretlo s Ježišom a to
v ňom spôsobilo oživenie. Dôsledkom je,
že si túto správu, toto slovo, túto zvesť nenechali pre seba, ale rozšírili ju po celom okolí.
Dobrá správa pre nás je, že každá dedina
či mesto, o ktorých veľakrát povieme, že sú
duchovne mŕtve, nič sa v nich nedeje, môže
zažiť vzkriesenie len cez opätovné stretnutie
sa so živým Bohom, ktorý prichádza ako
víťaz nad smrťou – telesnou i duchovnou.
Zverme mu dnes svoje dediny a mestá, v ktorých žijeme, a predovšetkým sa my sami
nechajme vzkriesiť Ježišovou mocou.
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár hlasu a otcom, kondák hlasu, Sláva, kondák otcom, I teraz,
podľa predpisu. Ostatné z nedele a otcom.
(HS: 145, 285; PZ: 99, 257; HP: 100, 270)
Igor Cingeľ
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Žime podľa
princípov

Zostúpenie
do podsvetia
z Kárije-Džami
J

edným z vrcholov byzantského umenia je ikona Zostúpenie do podsvetia
z monastiera v Kárije-Ďžami v Konštantínopole, dnešnom Istanbule. Chrám
bol postavený v 12. storočí. V chráme sa
nachádza aj malá kaplnka, parecclesion,
ktorá je pripojená k jednej z obvodových
stien chrámu a ozdobená nádhernými
freskami. V konche apsidy je umiestnená
maľba na omietke s názvom Zostúpenie
do podsvetia, datovaná do obdobia okolo
roku 1305 od neznámeho autora.
Oslobodenie, ktoré priniesol Kristus,
„sa zvestovalo aj mŕtvym“ (1 Pt 4, 6). Jeho
slovo o spáse je už spasiteľnou činnosťou,
čo vyjadruje aj irmos 6. piesne paschálneho kánona: „Zostúpil si do hlbín zeme.
Rozbil si večné veraje, čo držali zviazaných väzňov, Kriste...“ Tento irmos vyjadruje aj ikona, na ktorej Kristus nohami
šliape po zničených verajach podsvetia.
Satan je zviazaný v reťaziach pod jeho nohami ležiac v temnej priepasti podsvetia.
Je zobrazený ako starec, zosobňujúc smrť,
ktorá bola porazená smrťou Vykupiteľa,
zatiaľ čo on sám vstal z mŕtvych. Množstvo rozbitých úlomkov železa, kľúčov,
klincov a pántov symbolicky znázorňuje
zničenú moc podsvetia, fragmenty jeho
zlého vládnutia.
V centre tejto ikony je zobrazený
žiariaci Kristus zostupujúci do podsvetia.
Je akoby žiarivým slnkom zostupujúcim
do temných hlbín smrti a podsvetia.
Celá postava je plná dynamizmu Svätého
Ducha – žiari svätou energiou. Okraj
jeho šiat povieva a je unášaný vetrom.
To svedčí o tom, že Vykupiteľ zostúpil
rýchlo a náhle ako blesk. Postava Krista je
ohraničená mandorlou z nebeských sfér,
obsypaných nebeskými hviezdami, naplnených žiarou Krista. Je odetý do svetla,
pretože svetlo je atribútom osláveného

tela a symbolom božskej slávy. Ak si porovnáme túto ikonu s ikonou Premenenia
Pána na hore Tábor, zistíme medzi nimi
istú paralelu. V oboch prípadoch je farba
Kristovho rúcha žiarivo biela, na niektorých typoch tohto zobrazenia doplnená
ešte o zlaté línie lúčov, tzv. assistom.
Kristus je odetý ako kráľ. On je Pán, ale
celá jeho moc spočíva v ukrižovanej láske
a nepremožiteľnej sile kríža.
Mocným pohybom ruky vytrháva
Adama a Evu z podsvetia. „Uskutočňuje
sa ohromujúce stretnutie dvoch Adamov,
predpovedajúce plnosť kráľovstva,“ píše
P. Evdokimov a pokračuje: „Obaja Adamovia sa stotožňujú, ale už nie v kenóze
vtelenia, ale v sláve parúzie.“ Ako píše
sv. Efrém Sýrsky: „Ten, ktorý povedal
Adamovi: ,Kde si?’ , vystúpil na kríž, aby
zachránil toho, ktorý bol stratený. Zostúpil do podsvetia a povedal: ,Vstaň, môj
obraz a podoba!’“
Skupina zobrazených spravodlivých
zľava i sprava od Krista je symbolickým
zobrazením celého Kristom obnoveného
ľudstva. Sú tam spravodliví i proroci. Zľava Ježišovi predkovia − králi Dávid a Šalamún, pred nimi hneď za Adamom vidieť
„najväčšieho, aký sa narodil zo ženy,“ Jána
Krstiteľa, ktorý gestom svojej ruky vydáva
o ňom svedectvo, a ďalších spravodlivých.
Napravo za pramatkou Evou, matkou
všetkých ľudí, je zreteľne vidno mladého
muža s pastierskou palicou – pastiera,
v ktorom možno rozpoznať Ábela, prvé
Evino dieťa, ktoré podstúpilo nespravodlivú smrť z rúk svojho brata Kaina. Hneď
za Ábelom je často zobrazovaný Mojžiš
s tabuľkami Desatora. Všetci spoznávajú
svojho Spasiteľa, čo dávajú aj patrične
najavo svojimi výraznými gestami. n
Milan Gábor
snímka: ramadan-karim.com

ľou
70 rokov: Mária Buzinkaiová, Hriadky;
Alica Hlucháňová, Prakovce; Anna Korotvičková, Košice; Anna Legnavská, Milpoš;
Andrej Melnik, Sobrance; Ing. Michal
Olšakovský, Sečovce; Marta Poľakovská,
Budkovce; Mária Prochyrová, Hanušovce
nad Topľou; Anna Proroková, Košice; Veronika Šalamonová, Dvorianky
75 rokov: Mária Havrilková, Hlivištia; Albert Hirák, Sobrance; Michal Zambori,
Zemplínska Teplica
80 rokov: Mária Frická, Sečovce; Hedviga
Kačurová, Stakčín; Ignác Klíma, Kuzmice;
Helena Macková, Ruská Nová Ves
85 rokov: Anna Todorová, Michalovce
90 rokov: Mária Koscelníková, Dvorianky;
Zuzana Kotranová, Sačurov
Výbor spolku

N

a začiatku parafrázujme Božie
slovo: Človek nie je trstina vetrom
klátená – človek nie je bytosť, ktorú
strhne každá módna vlna. Dnešná módnosť znamená asi toľko: Je módne dať deti
potratiť, tak to robíme. Je normálne žiť
bez úradného zväzku, tak to robím aj ja. Je
módne požívať drogy, tak začnem aj ja. Je
módne rozvádzať sa, tak sa rozvediem. Je
módne nosiť peniaze svojej rodiny do kasín
a herní, tak prečo nie? Je módne nemorálne
sa správať, tak sa budem nemorálne správať
aj ja.
Ktosi sa na adresu súčasného katolíckeho kresťanstva na Slovensku vyjadril, že je
ako široké jazero s hĺbkou päť centimetrov.
Katolíkov sú plné chrámy. Radi sa zúčastňujeme na odpustoch a púťach, ale život
jednotlivcov a spoločenstiev sa príliš
neodlišuje od tých, ktorí sú sekularizovaní.
Aj pri kritickom hodnotení konštatovania nemôžeme s ním nesúhlasiť. Osobné
tragédie zapríčinené egoizmom, rozpad
manželstiev a rodín, zle vychované deti,
nemorálne správanie sa k cudziemu majetku, ohováranie a osočovanie je prítomné aj
v katolíckych spoločenstvách. Ak sa teda
necítim šťastnejší ako tí, ktorí nemajú
vieru, nie je to moja vina? Nie je to preto,
že katolícke princípy života vyznávam, ale
nežijem? Povedať, že zachovávanie katolíckych princípov života je cestou k šťastnému
životu, sa môže javiť ako príliš odvážne.
A predsa je to tak. Cirkev už dvetisíc rokov
nielen vyznáva a učí, ale aj vedie k životu
podľa konkrétnych princípov. Sú obsiahnuté v Desatore a v cirkevných prikázaniach.
Sú overené a osvedčené dvetisícročnou
praxou. Bez života, konkrétneho a praktického, v ktorom sú obsiahnuté katolícke
princípy, je kresťanský život jalový. To platí
aj vtedy, keď chodíme do chrámov, modlíme sa, zachovávame pôsty. Kristus nezaložil
Cirkev preto, aby sme žili formálny život,
ale aby sme „mali život a mali ho hojnejšie“.
Skúsme si teraz v duchu zopakovať Desať
Božích a päť cirkevných prikázaní. Sú prítomné v mojom živote? Vychovávam podľa
nich svoje deti? Ak prežívam problematický
život, nie je to práve preto, že tieto princípy
zanedbávam alebo ignorujem?
František Čitbaj
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OSPRAVEDLNENIE
Ospravedlňujeme sa za chybný preklad
odpovede kardinála Joachima Meisnera
v rozhovore uverejnenom v minulom vydaní časopisu na strane 11 na otázku: Ste
členom viacerých inštitúcií, ktoré majú
misijné zameranie. Sú misie potrebné aj
v dnešnej Európe?
Správny text druhej časti odpovede sa
začína vetami: „Aj Najsvätejšia Trojica
funguje na princípe misie. Syn je vlastne
poslanie Otca a Svätý Duch je poslanie,
ktoré spája Otca a Syna. A práve Ježiš
Kristus bol prvým misionárom. Keď prestanete byť misionárom, nie ste kresťanom.“
Ďakujeme za pochopenie.
 koinonia sv. ján krstiteľ
Večer chvál s modlitbami za uzdravenie
04.10. Prešov, Sekčov – Opál (17.00 h)
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
19.10. Spišská Belá, gr. kat. chrám (18.00 h)
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinonia-presov.sk,
koinonia.presov@orangemail.sk,
sek@koinonia-presov.sk
spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – október
50 rokov: Dana Horňáková, Sečovce; Agnesa Kmecová, Vranov nad Topľou; Mária
Kočišová, Okružná; Anna Mičkaninová,
Vranov nad Topľou; Ing. Vladimír Seman,
Novosad; Pavlína Štovková, Banské
60 rokov: Eduard Duda, Matiaška; Anna
Ivanová, Kuzmice; Ing. Miroslav Knežo,
Stropkov; Helena Kopčáková, Košice;
Anna Krajňáková, Prešov; Viera Kusková,
Nižný Hrabovec; Milena Mičová, Vyšná
Olšava; Marcela Sotáková, Trhovište;
Mária Svatová, Prešov; Ing. Pavol Štilicha, Trenčín; Paulína Vaľková, Davidov;
MUDr. Štefan Zahorjan, Vranov nad Top-

 jubileá kňazov
Vojtech Rosík, na odpočinku v Bratislave – 10. október – 20. výročie kňazstva;
Pavel Dancák st., titulárny arcidekan, výpomocný duchovný, na odpočinku v Prešove – 13. október – 55. výročie kňazstva;
Jozef Paraska CSsR, spirituál v Kňazskom
seminári bl. P. P. Gojdiča v Prešove – 15.
október – 45 rokov života; Pavel Stanko,
titulárny arcidekan, na odpočinku v Sobranciach – 21. október – 75 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
 blahoželáme
Duchovný otec Ján
Blaško oslávil 4. septembra 40. narodeniny.
Drahý náš otec Ján,
ďakujeme nebeskému Otcovi za dar vášho života, ale aj za dar kňazstva, v ktorom
slúžite už 16 rokov. Ďakujeme za vašu
duchovnú prácu a oporu, ale aj za to,
že nám ohlasujete Božie slovo v našom
rusínskom jazyku.
Do ďalších rokov života vám vyprosujeme hojnosť darov Svätého Ducha, dobré zdravie a všetci spoločne spievame
na mnohaja i blahaja lita.
farská rada, sestry baziliánky,
6. oddiel rusínskych skautov Beskyd
a vďační veriaci z Medzilaboriec
14. septembra oslávil náš bývalý duchovný otec Jozef Ivan 40 rokov života. K tomuto sviatku mu vyprosujeme veľa Božích milostí, ochranu Panny Márie, dary
Svätého Ducha a pevné zdravie v kruhu
rodiny. Nech ho Pán Boh požehná za jeho
prácu a námahu, ktorú vykonal v našej
farnosti na mnohaja i blahaja lita.
veriaci z Trhovišťa
Drahý duchovný otec Gabriel Németh,
22. septembra ste oslávili krásnych, Bohom požehnaných 90 rokov života a 65
rokov kňazstva. K týmto okrúhlym výročiam vám vyprosujeme pevné zdravie,

mnoho pevných krokov na ceste vášho
života a ochranu Panny Márie. V našej
farnosti ste pôsobili 27 rokov a zanechali ste kus duchovnej práce, za čo vám
vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň
a požehnaj!
veriaci z Trhovišťa
Náš brat a syn, otec
Michal Kočiš oslávil 24. septembra
okrúhle jubileum
– 40 rokov života.
Chceme
ďakovať
nebeskému Otcovi
za dar kňazstva. Vďačnosť za tvoju lásku
a obetavosť sa nedá vyjadriť slovami,
preto veríme, že ti dobrotivý Boh všetko
vynahradí.
Drahý náš brat a syn, nech ťa Ježiš Kristus
v ďalšom živote posilňuje!
Nech ťa Svätý Duch na každom kroku
osvecuje!
Nech ťa Božia Matka vždy ochraňuje!
Nech si stále svetlom, ktoré ukazuje pravú cestu k Bohu!
To všetko ti na mnohé a blahé roky zo srdca vyprosujú sestry s rodinami a rodičia.
Tohto roka sa dožíva moja milovaná
sestrička Katarína
Kubeková krásneho
životného jubilea 60
rokov.
Drahá Katka, nech ťa
Pán požehnáva a chráni, pokojom obdarí, láskou napĺňa tvoje srdce a Presvätá
Bohorodička rozprestrie svoj ochranný
plášť nad celou tvojou rodinou. To ti
zo srdca vyprosujeme na mnohaja i blahaja lita.
najdrahšia sestrička Marta s manželom
Ferom a krstniatka Ferko, Majka
a Martinka s rodinou
Poďakovanie
Drahý náš duchovný otec Jozef Šofranko!
Hoci oneskorene, ale o to úprimnejšie
prijmite od nás srdečné poďakovanie
za vaše síce nie dlhé, ale o to náročnejšie
a ťažké pôsobenie vo farnosti Pčoliné s filiálkou Čukalovce. Ďakujeme mocnému
Bohu za vás, za vašu ochotu a osobnú
pomoc pri rekonštrukcii kaplnky v Pčolinom a čiastočnej rekonštrukcii chrámu
v Čukalovciach. Naša vďaka vám patrí aj
za vaše krásne a povzbudivé kázne a rady
do života.
Sme si vedomí skutočnosti, že vaše dobré
úsilie a snaha pomôcť sa nie vždy stretli
s porozumením zo strany farníkov. Ale aj
Sväté písmo hovorí, že proroka si všade
uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho
príbuznými a v jeho dome. Modlíme sa
za to, aby vás za všetko Boh hojne požehnal.
Do ďalších rokov kňazského pôsobenia
vám a vašej drahej rodinke vyprosujeme

veľa Božích milostí, dobré zdravie, pravú
úctu a radosť zo svojich veriacich. Nikdy
na vás nezabudneme!
vďačné bohuznáme rodiny
sPOMÍNAME
26. decembra 2012 uplynie 30 rokov
odo dňa, keď nás navždy opustila naša
milovaná mamička Mária Faťunová, a 8.
marca 2013 uplynie 25 rokov od chvíle,
keď nás opustil milovaný otecko Ondrej
Faťun z Telgártu. Tí, ktorí ste ich poznali
a mali radi, venujte im modlitbu a tichú
spomienku.
Vďaka vám, rodičia, za veľké duchovné
bohatstvo.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Katka
a Marta s manželmi, 6 vnúčat
a 3 pravnúčatká.
inzercia
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov,
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 /
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________
100% ČISTÝ SVIŠTÍ A JAZVEČÍ TUK
na vonkajšie i vnútorné použitie
www.liecivemasti.com
_________________________________
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.
slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi
http://slovo.grkatpo.sk/
Ročník 44.
Adresa redakcie: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov, tel.: 051– 7731 481, 0911 711 263.
Číslo účtu: 400 684 72 51/7500
SWIFT KÓD: CEKO SK BX, špecifický symbol: 2012.
Vydavatelia:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1,
081 35 Prešov, IČO 00179205.
Petra, n. o., Hlavná 1, 080 01 Prešov, IČO 37886622.
Cirkevné schválenie: Gréckokatolícke biskupstvo
v Prešove, č.j. 3317/99.
Šéfredaktor:
Juraj Gradoš, ThLic. (sefredaktor@grkatpo.sk).
Zástupca šéfredaktora:
Mgr. Drahomíra Kolesárová (slovo@grkatpo.sk).
Cenzori:
PaedDr. František Dancák, ThDr. Miroslav Dancák,
PhD., ThDr. Peter Vansáč, PhD.
Redaktori:
PaedDr. Helena Krenická (slovo1@grkatpo.sk),
Mgr. Marica Kipikašová (slovo2@grkatpo.sk).
Jazyková úprava:
PhDr. Adriana Matoľáková (amatolakova@inmail.sk).
Redakčná rada:
PaedDr. František Dancák, ThDr. Michal Hospodár,
PhD., Marek Baran, Mgr. Daniel Dzurovčin, Juraj Gra
doš, ThLic., Mgr. Ján Hreško, PhDr. Valéria Juríčková,
PhD., ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., Mgr. Ma
rián Sabol, RNDr. Jozef Voskár.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov.
Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.
Neoznačené snímky pochádzajú od autora článku.
Neoznačené správy sú zo servisu TK KBS. Za obsah
inzerátov neručíme.
Tlač a distribúcia: Alfaprint, Martin.
ISSN 1335-7492. EV 182/08.
Uzávierka pre číslo 22: 08.10.2012
Titulná strana: Pred ikonou Čenstochovskej
Madony (Tobiáš Petrík)

05.10. (piatok) 17.30 Ekonomika a spoločenstvo sa stretávajú (1) – dokumentárny
film približuje best-practicies niektorých
firiem vo svete a ich ekonomiky 19.00 Hudobné pódium: Campfest 2011 – hudba
z koncertných pódií
06.10. (sobota) 07.45 Poznaj svoju vieru:
Panna Mária, tvoja Matka – hlavný hrdina
prechádza najvýznamnejšie momenty
svojho života s Pannou Máriou a objavuje, že je jeho Matkou a veľmi ho ľúbi
20.25 František (1) ⓬ – skutočný príbeh
sv. Františka z Assisi, zakladateľa rádu,
ktorý nesie jeho meno
07.10. (nedeľa) 08.15 Klbko – ako a prečo sa zdravíme na svätej omši? 10.00
Otváracia omša synody – priamy prenos
svätej omše s pápežom Benediktom
XVI. 15.15 Môj názor: Stanislav Stolárik
o liturgii – vyjadrenia významných osobností k rôznym udalostiam spoločenského
i cirkevného života 19.10 Vlastná cesta –
dobrodružné rozprávanie kňaza Františka
Kapusňáka
08.10. (pondelok) 17.30 Doma je doma:
Rešpektujúca komunikácia – popoludňajšia publicistika 19.00 Moja misia:
Kandahárske sirény ⓬ – dokument
o gréckokatolíckom kňazovi Slavkovi
Ganajovi, ktorý pôsobí v Afganistane
09.10. (utorok) 08.45 Moja misia: Kandahárske sirény ⓬ R 17.00 Moja misia:
Kandahárske sirény ⓬ R 17.30 Doma je
doma: Pôrody – popoludňajšia publicis-

tika 19.00 Storočie reforiem: Európa pred
Tridentským koncilom ⓬ – dokument
20.40 Kniha – predstavujeme knihu Milana Bubáka Čnosti
10.10. (streda) 16.30 Moja misia:
Kandahárske sirény ⓬ R 19.00 Druhý
vatikánsky koncil v histórii ⓬ – dokument
o Druhom vatikánskom koncile
11.10. (štvrtok) 10.00 Svätá omša
z Vatikánu – slávnostné otvorenie Roka
viery 19.00 Noc temnoty a sila milosti
– dokumentárny film o živote a duchovnom profile rehoľnej sestry Zdenky
Schelingovej 19.45 Rehoľná abeceda: Aby
láska bola milovaná – Jozef Hegglin MSC
20.15 Stretnutia s Ježišom: Ježiš a bohatý mladík (Mt 19, 16 − 22) – stretnutie
s Mons. Stanislavom Zvolenským 21.20
Medzi nebom a zemou – kňaz, filmár
a dokumentarista Juraj Török hosťom
Mariána Gavendu
12.10. (piatok) 17.30 Ekonomika a spoločenstvo sa stretávajú (2) 19.00 Hudobné
pódium: Folklórny festival Kalap dolu!
– hudba z koncertných pódií 21.15 Moja
misia: Kandahárske sirény ⓬ R
13.10. (sobota) 07.45 Poznaj svoju vieru:
Prvé sväté prijímanie – dobrodružná cesta
detí, ktoré hľadajú poklad skrytý v kostole
10.15 Moja misia: Kandahárske sirény ⓬
R 20.25 František (2) ⓬
14.10. (nedeľa) 08.15 Klbko: O ľútosti
na svätej omši 10.00 Gréckokatolícka
svätá liturgia z Prešova – priamy pre-

Autori interaktívnej knihy pre iPady prinášajú na trh pútavo spracovaný príbeh proroka Jonáša, čím štartujú tradíciu tohto typu kníh s biblickou tematikou. Výhodou oproti
klasickým knižným vydaniam je nielen spolupráca textu s ilustráciou, ale v tomto
prípade aj prítomnosť množstva ďalších interaktívnych doplnkov. Text je k dispozícii
aj vo zvukovej podobe. Okrem slovenskej verzie obsahuje aplikácia aj verziu v anglickom jazyku. Viac informácií nájdete na stránke http://www.hebelstudios.com/apps/
jonah/_svk/. Technické požiadavky: aplikácia je kompatibilná s iPadom, vyžaduje iOS
4.3 alebo vyšší. Aplikácia vznikla vďaka podpore Konferencie biskupov Slovenska. (Valéria Juríčková)

Zrodenie šampióna

Dnešnú dobu sprevádza ľahostajnosť vo vzťahoch. Nepoznáme sa ani sa nechceme
poznať. A už vôbec nechceme strácať niečo zo svojho pohodlia. Režisérovi Johnovi
Leeovi Hancockovi sa podarilo vytvoriť pútavý film o sile priateľstva, lásky a o dôležitosti záujmu o druhých. Skutočný príbeh odhaľuje život černošského chlapca mohutnej
postavy Big Mikea, ktorý žije bez rodičov. Jeho talent na šport si všimnú v jednej škole
a prijmú ho. Problémy v škole mu však pomôže zvládnuť až stretnutie s Leigh Anne
(Sandra Bullock), ktorá ho prijme do svojej rodiny a poskytne mu nový domov. Vďaka tomu sa Michael Oher
(Quinton Aaron) môže stať jedným z najlepších hráčov amerického futbalu. (Dada Kolesárová)

Robin Mark – Revival in Belfast
Robin Mark patrí k najvýznamnejších tvorcom gospelovej hudby a vedúcim chvál.
Pochádza zo Severného Írska. Napísal niekoľko piesní, ktoré sa dodnes spievajú po celom svete. Medzi jeho najznámejšie piesne môžeme zaradiť aj pieseň Days of Elijah
(Dni Eliáša). Túto pieseň, ale aj mnoho ďalších známych aj menej známych môžete
nájsť na jednom z jeho trinástich albumov s názvom Revival in Belfast. Aj keď tento album má už svoje roky,
hudba, ktorú ponúka, nestráca nič zo svojej sviežosti a aktuálnosti ani dnes. Ak sa chcete dozvedieť niečo
viac o autorovi a jeho hudbe, kliknite na www.robinmark.com. (Dada Kolesárová)

nos 15.15 Môj názor: Bernard Bober
− Nová evanjelizácia 18.45 Moja misia:
Kandahárske sirény ⓬ R 19.10 Vlastná
cesta – rozlišovanie povolania a cesta
ku kňazstvu dp. Jozefa Slezáka

02.10. (utorok) 20.30 50. výročie začiatku
Druhého vatikánskeho koncilu
06.10. (sobota) 20.30 Konferencia – Kresťan v dnešnej nemocnici
07.10. (nedeľa) 13.00 Štefan Bučko číta
svoje verše 14.00 Veľké nádeje
09.10. (utorok) 20.30 K prameňom viery
solúnskych bratov
13.10. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka archijerejská svätá liturgia
z Katedrálneho chrámu Presvätej Bohorodičky v Košiciach; slúži otec Marko Rozkoš 20.30 Činnosť bioetickej subkomisie
14.10. (nedeľa) 14.00 Zapáľ láskou
svet (1)
16.10. (utorok) 20.30 Mons. Ján Hirka –
najstarší katolícky biskup na Slovensku.
Hosť: otec Andrej Rusnák
20.10. (sobota) 20.30 Okienko do kánonického práva
21.10. (nedeľa) 14.00 Zapáľ láskou
svet (2)
27.10. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
28.10. (nedeľa) 14.00 Eugénia Grandetová
30.10. (utorok) 20.30 Príprava na prežitie
cirkevných sviatkov v novembri

DVOJKA
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hudba film kniha

Jonáš. Cesta z hlbín
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28.09. (piatok) 15.20 Orientácie 18.45 Encyklopédia slovenských obcí – dokument
o obci Smrečany
30.09. (nedeľa) 14.05 Orientácie 14.35
Slovo 15.00 Medzinárodný ekumenický
koncert 01.25 Slovo R
01.10. (pondelok) 12.55 Na Michala –
ľudové zvyky o tom, čo sa dialo na salaši
okolo Mitra
03.10. (streda) 12.35 Drevené plastiky –
dokument o ľudových rezbároch 19.53
(Ne)celebrity – Miroslav Saniga
05.10. (piatok) 14.55 Orientácie 18.45
Encyklopédia slovenských obcí – dokument o obci Hybe
06.10. (sobota) 19.53 (Ne)celebrity –
Vladimír Slovák, kňaz, človek s veľkým Č
07.10. (nedeľa) 14.25 Orientácie 14.50
Slovo 15.00 Medzinárodný ekumenický
koncert 23.35 Slovo R
rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie
21.05 Cesty

30.09. (nedeľa) 21.05 J. Hanúsková:
Na pravidelnej púti za Zdenkou
08.10. (pondelok) 21.05 P. Gabriš: Osobnosti v našom živote
14.10. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Rok sv.
Cyrila a Metoda

cyrilika

28.09. (piatok) 17.30 Jozef a jeho bratia
– životopisný príbeh Jozefa Bobalíka
spájaný s odchodom rusínskeho obyvateľstva na Ukrajinu
29.09. (sobota) 20.25 Marcelino, chlieb
a víno ❼ – film
01.10. (pondelok) 19.00 Iba voda ⓬ –
dokument zo slumu v Keni
02.10. (utorok) 19.00 Storočie reforiem:
Katolícke reformy ⓬ – dokument o kľúčových rokoch od krízy na konci stredoveku
cez nárast protestantizmu v Nemecku
až po Tridentský koncil 20.40 Gurmánska
misia – kňaz a salezián Ján Čapla predstaví
tradičné jedlo plov z Azerbajdžanu
03.10. (streda) 19.00 Civilizácia lásky:
Ekumenizmus ⓬ – dokument režiséra
Juraja Töröka o ekumenizme a začiatkoch
ekumenického hnutia 20.10 Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
04.10. (štvrtok) 11.00 Svätá omša z Loreta
– Benedikt XVI. navštívi Loreto a zasvätí
Márii Rok viery a synodu o novej evanjelizácii; priamy prenos 19.00 Ruženec
sestry Bernadety – dokument o sestre
Bernadete Pánčiovej z Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta a z Rodiny
Nepoškvrnenej vo Vrícku 19.45 Rehoľná
abeceda: Daj mi duše, ostatné si ber – Juraj
Malý SDB 20.15 Stretnutia s Ježišom: Ježiš
a Zachej (Lk 10, 1 – 10) – nad Božím slovom
s Mons. Stanislavom Zvolenským 21.20
Medzi nebom a zemou
⓬
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rádio slovensko a regina
30.09. (nedeľa) 09.04 Bohoslužby Apoštolskej cirkvi z Bratislavy
07.10. (nedeľa) 09.04. Svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
14.10. (nedeľa) 09.04. Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach
21.10. (nedeľa) 09.00 Gréckokatolícka
svätá liturgia z Chrámu sv. veľkomučeníka
Demetra z Poráča; slúži otec Pavol Medviď
(Regina)
rádio regina
Utorok 21.00 Viera v živote
Streda 21.00 Cesty R
Nedeľa 07.55 Z duše 17.10 Frekvencia M
30.09. (nedeľa) 07.55 M. Šidlík: Jeseň
07.10. (nedeľa) 07.55 P. Gabriš: Podjesenná úvaha
14.10. (nedeľa) 07.55 T. Lenczová: Existujú
iba dva životné štýly?
27.10. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Metod Bilančík OSBM,
Prešov)
rádio devín
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
30.09. (nedeľa) 07.00 P. Gabriš: Sloboda
povolaných v Kristovi
Zmena programu vyhradená.

Pomôcky:
Arn, Ahar,
Leptit

Odkrojený
kus chleba

1. časť
tajničky

Telo, korpus

Úžitkové
zviera

n „Na dovolenke ste dobre pribrali, máte také tučné líca. Bola
tam taká dobrá strava?“
„Ale čoby, každý deň som nafukoval matrace.“
n Ide muž po púšti. O dva dni je
smädný a hladný. Uvidí stánok,
v ktorom sa predávajú kravaty.
O ďalšie dva dni uvidí studňu.
Beží k nej a na nej vidí nápis:
Vstup len s kravatou.
n Ide muž po púšti, len tak-tak
sa plazí, až narazí na malý bar.
Naberie všetky sily. Vojde a vraví
barmanovi: „Prosím si jedno
šampanské a jednu tortu.“
Barman odpovie: „Áno, ale väčšina ľudí chce len vodu.“
Muž odpovie: „Áno, ale dnes
mám narodeniny.“

slovo

4. časť
tajničky

3. časť
tajničky

Predloha

Has smäd

Kód letiska
Antverpy

Sumerský boh
nebies

Autor:
Vladimír
Komanický

5. časť
tajničky

Tinktúra

Patriaci
Nerovi

Citoslovce
veselosti

Varenie

V

O

Základná
číslovka

Iránske mesto

Toho mesiaca

Predložka

Babylonská
bohyňa zeme

Zároveň
Čínske ženské
meno
Šumenie

Slon

Jeden
z apoštolov

Čiernomorský
prístav

Nudí sa,
prenesene
Všetko,
po anglicky

Český súhlas

Albánske
mesto

Hnedý
pigment

Náš kraj

Osobné
zámeno
Štátne lesy,
skr.

2. časť
tajničky

Krídlo

Kód Belgicka

Nedobrý
skutok

Úlet z komína

Značka lyží

Ostal bledý

Jeden
z rozmerov

Idant
Zimné
športové
náčinie

Oslnilo
Čínske
mužské
meno

Symetrála

Miesta ťaženia uhlia

Stetlá rula

slovo

Tu hľa

10 krát 10

Strážne zviera

n Učiteľka sa pýta Jožka:
„Ktorý cicavec nemá zuby?“
Jožko odpovedá:
„Môj starý otec, prosím.“

Chemická
značka
argónu

Patriaci
Radovi

	A	P	N	A	F	T	A	A	K	O	T	A	I	P	E	N	A
	N	T	A	N	A	B	M	A	Z	Í	R	K	Ž	C	T	N	Á
	S	R	I	E	R	A	A	I	N	A	Í	S	A	Y	A	J	R
	E	N	P	M	G	C	R	Á	C	N	E	Á	T	T	R	I	M
	H	O	I	Z	I	I	K	Ž	T	E	A	L	O	CH	A	I	Ž
	T	R	E	N	L	L	 Ľ	O	K	M	L	M	L	D	K	E	O
	I	U	A	D	A	R	B	N	U	D	S	A	I	S	L	E	R
	P	T	A	D	K	O	R	E	I	O	D	T	P	E	A	O	T
	S	E	S	N	R	V	S	Ľ	J	I	E	S	Z	M	T	Z	Ľ
	A	O	N	E	R	O	A	E	Č	 Ľ Š	O	U	E	I	E	E
	N	Í	V	A	L	S	K	L	E	A	R	Z	I	N	C	L	J
	A	D	N	O	S	O	S	E	I	C	O	V	O	O	A	E	P
Á	A	K	S	H	K	B	U	R	Z	A	K	Y	K	A	R	V

Koniec
modlitby

Krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby:

Ди1
венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ: бGъ ї}левъ.
________________________________________________
Legenda: BACIL, BOLESTI, BRADA, BURZA, HOKEJ, HRAD,
CHLADIČ, IZRAEL, KALIGRAF, KARATE, KOLOSEUM, KOSOVO, KRÍZA, LÁSKA, LIMITA, MANNA, NAFTA, NÁKLAD,
OCEĽ, ODMENA, OVOCIE, OVOS, PALEC, PIATOK, PILOT,
REKORD, RIADITEĽ, ROBOTNÍK, RYŽA, SEMENO, SLAVÍN,
SMOTANA, SNINA, SONDA, SRNA, STANICA, SUNAR,
VIETOR, VRAK, VRANA, ZELER, ZINOK, ZMENA, ŽELEZO,
ŽIACI.
Tajničku osemsmerovky tvorí 45 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. Správne riešenia z čísla 17. Krížovka:
Toto je deň, ktorý učinil Pán. Osemsmerovka: Láska rada podáva pravdu mýliacemu sa. Výherca: Miroslav Husák z Vranova
nad Topľou. 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
05. – 07.10. Kurz Filip. Pre účastníkov archieparchiálnej školy pre animátorov
12. – 14.10. Tanečný víkend – tanec ako spôsob uctievania Pána. „Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily
pred Pánom.“ (2 Sam 6, 5) Aj tancom môžeš oslavovať
svojho Boha. Dávid, naplnený Svätým Duchom, tancoval pred archou. Aj ty si chrámom Svätého Ducha.
Ak sa chceš dozvedieť niečo o tomto spôsobe uctievania Pána, zažiť radosť z jeho prítomnosti a ak máš
chuť hýbať sa a tancovať na jeho slávu, príď. Budeme uctievať Pána tancom pri modlitbe pod vedením
Svätého Ducha a tiež sa naučíme tance na gospelové
piesne. Veková kategória účastníkov je od 14 rokov.
(Slavomír Palfi, Denisa Lieskovská)
19. – 21.10. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné
podujatie pre deti a mládež (od 9 do 30 rokov) z protopresbyterátov Svidník a Medzilaborce.
26. – 28.10. Víkend v Bárke pre deti a mládež z protopresbyterátov Stropkov a Giraltovce.

Duchovné cvičenia pre nesviatostne zosobášených
Žiaden človek nie je mimo Božieho záujmu.
Hoci kanál spojenia a jeho intenzita sú rozdielne.
Ponúkame vám duchovné cvičenia pre nesviatostne žijúcich.
Termín:
Miesto:
Cena:

9. – 11. november 2012
Centrum pre rodinu na Sigorde pri Prešove
40 eur za osobu

Ľudia žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu starostlivosť. Nie sú exkomunikovaní, sú naďalej členmi Cirkvi, hoci z rôznych dôvodov prežívajú bolesť odlúčenia sa od sviatosti pokánia a Eucharistie.
Sú medzi nimi veľké rozdiely. Je veľký rozdiel medzi tým, kto sa opantaný
hriechom dokonale odvrátil od Boha i svojho partnera, zanechal vernosť a neplní si ani základnú povinnosť voči svojim deťom, a tým, kto opustený a ponížený našiel po čase blízku osobu a žije s ňou v nesviatostnom zväzku.
Ježiš Kristus neprichádza volať spravodlivých, ale hriešnikov.
Všetci sme chorí na duchu s potrebou Božej pomoci. Hriech rozvedených je
však zrejmý a viditeľný, čo ich viac bolestne poznačuje.
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.
Duchovné cvičenia vedie otec Ľuboš Kohút.
Viac informácií nájdete na www.centrumsigord.sk a centrum.rodina@grkatpo.sk
Centrum pre rodinu – Sigord

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

 centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
05. – 07.10. Kurz Billingsovej metódy. Privítame
všetkých, ktorí chcú poznať tajomstvo zrodu života
a získať kľúče od svojej plodnosti, aby mohli vedome
spolupracovať s Pánom na stvoriteľskom diele.
12. – 14.10. Kurz Nový život.
18. – 21.10. Duchovné cvičenia pre kňazské manželské páry pod vedením otca Štefana Paločka.
26. – 28.10. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre manželov.
09. – 11.11. Duchovné cvičenia pre rozvedených
a nesviatostne zosobášených.
16. – 18.11. Kurz Samuel. Výchova detí je zaiste jedným veľkým umením a tým najlepším vychovávateľom je Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda
spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery vlastným
deťom. Ide o to, ako neprekaziť Božie zámery s našimi
ratolesťami. Kurz Samuel vám pomôže plnšie porozumieť výchove a odovzdávaniu viery deťom na princípoch Božieho slova. Cieľom je posilnenie, obnova
a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s deťmi.
 pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
30.09. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (10.00 h)
06.10. Fatimská sobota (10.00 h)
13.10. Púť seniorov
03.11. Fatimská sobota (10.00 h)
04.11. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.10. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
06.10. Fatimská sobota (08.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
06.10. Fatimská sobota (10.30 h)
Duchovná obnova (17.00 h)
07.10. Prvá nedeľa – malá púť (10.30 h)
28.10. Púť mužov a otcov (14.00 h)
03.11. Fatimská sobota (10.30 h)
04.11. Prvá nedeľa – malá púť, modlitby za zosnulých (14.00 h)

