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Štvrtá metropolitná púť 
kňazov v Ľutine



Cirkev žije. Jedným z pre-
javov života je pohyb. 
V tomto zmysle môže-

me povedať, že Cirkev kráča 
dejinami, je neustále na ceste. 
V jej jednotlivých údoch môže 
dochádzať aj k únave, vyčer-
panosti, ba priam k rezignácii, 
podobne ako je to na akej-
koľvek dlhej ceste. Preto 
potrebujeme znova a znova 
impulzy na obnovu pôvodného 
nadšenia, obnovu viery, nádeje 
a lásky, na obnovu poznania 
Ježiša Krista, a to aj preto, aby 
sme k viere mohli pozývať 
iných. Túto službu v dejinách 
Cirkvi vo veľkej miere plnia 
rôzne hnutia. Teda cirkevné 
hnutia pôsobiace v súčasnosti 
majú svojich predchodcov 
v minulosti.

Uveďme si niektoré cirkevné 
hnutia z histórie. V 3. storočí 
sa v Cirkvi objavil nový prvok, 
ktorý možno nazvať hnu-
tím. Bolo to mníšstvo, ktoré 
spočiatku nemalo misionársky 
charakter, znamenalo útek zo 
sveta. V jeho začiatkoch mal 
sv. pustovník Anton pohnútku 
žiť evanjelium dôsledne v jeho 
celistvosti a pripodobniť svoj 

život Kristovi. Sv. Bazil Veľký 
dal východnému mníšstvu jeho 
trvalú podobu. V mníšskom 
hnutí nemôžeme nevidieť jeho 
charizmatický ráz, ba do ur-
čitej miery, v tom najlepšom 
zmysle slova aj akoby protiváhu 
hierarchickej autorite, aby sa 
navzájom dopĺňali a oboha-
covali. Odborníci hovoria aj 
o iných vlnách rôznych hnutí 
obnovy Cirkvi, ktoré vychádza-
li z kláštorov (napr. reformné 
hnutie z Cluny v 10. stor., 
evanjelizačné a misijné hnutie 
jezuitov v 16. stor.). Podobne 
to bolo aj na Východe, kde 
boli monastiery vždy centrami 
autentickej viery (napr. pravá 
úcta ikon aj počas ikonoborec-
tva pretrvávala zvlášť v mo-
nastieroch). Niečo podobné 
môžeme povedať o otcoch 
púšte, ktorí predstavovali čistý 
prameň pravdy.

Na našom území do života 
ľudu mocne zasiahla misia sv. 
Cyrila a Metoda, ktorá spustila 
hnutie kristianizácie Slovanov. 
Dôležitá bola napr. obnova cir-
kevného života v jeho rôznych 
oblastiach za pápeža sv. Gre-
gora VII. v 11. storočí. Ďalej to 

bolo silné hnutie žobravých re-
holí v 13. storočí, predovšetkým 
hnutie sv. Františka z Assisi, 
ktorý najprv ani nemal v úmys-
le založiť rehoľu, ale iba auten-
ticky žiť svoju vieru. Nemožno 
opomenúť vznik univerzít, 
ktorý prispel k novému závanu 
Svätého Ducha, unionistické 
hnutie, ktoré hľadalo v určitej 
historickej etape aktuálne cesty 
k jednote Cirkvi, či napr. hnu-
tie obnovy cirkevného života 
pred a po Tridentskom koncile. 
Namieste je hovoriť aj o silných 
misijných hnutiach v priebehu 
cirkevných dejín. Aj súkromné 
zjavenia, ktoré Cirkev uznala 
za autentické (Zjavenie Bož-
ského Srdca, Lurdy, Fatima...) 
prispeli k hnutiam obnovy 
v Cirkvi. V 19. storočí je to aj 
zrod kongregácií s osobitným 
zameraním na misie.

V 20. storočí sa začína vytvá-
rať klíma pre hnutie liturgickej 
obnovy v latinskom obrade či 
katechetické a biblické hnutie 
ešte pred Druhým vatikánskym 
koncilom (DVK). Od pápeža 
Leva XIII. na prelome 19. a 20. 
storočia začína Cirkev v rýchlo 
sa meniacich okolnostiach 

života nanovo zdôrazňovať dô-
ležitosť poslania laikov v Cirkvi 
a v spoločnosti. Postupne je 
charizmatický rozmer v mno-
hých oblastiach života Cirkvi 
taký silný, že sa zdá, akoby to 
bola vriaca voda pod pokriev-
kou. Naráža napr. na v tom 
čase už určitú skostnatenosť 
cirkevného právneho poriad-
ku, ktorý už nebol dostatočne 
kompatibilný s rýchlo sa me-
niacim svetom. Vznikali napr. 
tzv. sekulárne inštitúty a iné 
nové cirkevné skutočnosti, 
ktoré si pomerne ťažko klies-
nili cestu právnym poriadkom 
Cirkvi. Na tieto a iné skutoč-
nosti odvážne zareagoval bl. 
Ján XXIII., keď z vnuknutia 
Svätého Ducha zvolal DVK 
(1962 – 1965), aby Cirkev 
dokorán otvorila okná a mohol 
do jej života zavanúť čerstvý 
vzduch – nový závan Svätého 
Ducha (známy termín bl. Jána 
XXIII.: aggiornamento – zosú-
časnenie). Koncil okrem iného 
obnovil stáročiami zaprášený 
obraz Cirkvi ako Božieho ľudu, 
kde majú svoje veľmi dôležité 
miesto laickí veriaci – muži 
a ženy, ktorí v spolupráci 
s duchovnými pastiermi môžu 
s Božou pomocou obnoviť 
tvárnosť zeme. V tomto zmysle 
môžeme hovoriť, že nové cir-
kevné hnutia a spoločenstvá sú 
ovocím DVK.

Niektoré novodobé hnu-
tia vznikli už pred koncilom 
(napr. Fokoláre, Comunione e 
Liberazione...), iné po koncile, 
a veľmi rýchlo získali podporu 
pápežov. Svoju plnú akceptáciu 
v rámci Cirkvi však získavajú 
postupne po koncile a hlavne 
po uvedení nového právneho 
poriadku pre Katolícku cirkev 
latinského obradu a pre vý-
chodné katolícke cirkvi. n

Ľubomír Petrík 
snímka z blahorečenia Jána 

Pavla II.: wordpress.com
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Cirkevné hnutia a nové spoločenstvá
Impulzy obnovy v dejinách Cirkvi
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Bránou viery
Svätý Otec Benedikt XVI. vydal 11. októbra 
2011 apoštolský list motu proprio (z vlast-
nej iniciatívy) s názvom Porta fidei (Brána 
viery), ktorým vyhlásil Rok viery a jeho 
začiatok stanovil na 11. októbra 2012.

„Nie je to po prvý raz, čo je Cirkev pozvaná 
sláviť Rok viery.“ (Porta fidei, 4) Podobný 
rok vyhlásil pápež Pavol VI. v roku 1967 
na pamiatku 1900. výročia mučeníckej smrti 
svätých apoštolov Petra a Pavla. Pre Cirkev to 
bola príležitosť, aby hodnoverne a úprimne 
vyznala tú vieru, ktorou vydali svedectvo 
svetu svojím životom. Toto slávenie ukáza-
lo, že takto môže celá Cirkev znova získať 
„pravé poznanie svojej viery, aby ju oživila, 
očistila, upevnila a vyznávala“ (pápež Pavol 
VI., 30. jún 1968).

Znovuobjavenie cesty viery, aby čoraz viac 
vychádzala najavo radosť a nové nadšenie 
zo stretnutia s Kristom, bolo túžbou pápeža 
Benedikta XVI. už od začiatku jeho služby vo 
funkcii Petrovho nástupcu. Dnešný človek 
totiž cíti potrebu pristaviť sa a počúvať 
Ježiša, podobne ako Samaritánka pri studni 
(porov. Jn 4, 7). On nás pozýva, aby sme 
v neho uverili a čerpali z prameňa, z ktorého 
vyviera živá voda (porov. Porta fidei, 3).

Z uvedeného dôvodu sa pápež Benedikt 
XVI. rozhodol vyhlásiť Rok viery. Rok viery 
so začiatkom 11. októbra 2012 a trvajúci po 
slávnosť Krista Kráľa 24. novembra 2013. 
Začiatok Roka viery v deň, keď si pripome-
nieme 50. výročie otvorenia Druhého vati-
kánskeho koncilu, môže byť takto výbornou 
príležitosťou na to, aby sme si uvedomili, že 
texty, ktoré nám odkázali konciloví otcovia, 
nestrácajú ani svoju hodnotu, ani svoj výz-
nam (porov. Porta fidei, 5).

Generálne zhromaždenie Biskupskej 
synody na tému Nová evanjelizácia pre 
odovzdávanie kresťanskej viery, ktoré zvolal 
pápež Benedikt XVI. na október 2012, bude 

takto príležitosťou uviesť celú Cirkev do ob-
dobia osobitného uvažovania o viere, aby sa 
všetkým veriacim v Kristovi pomohlo vedo-
mejšie a pevnejšie sa primknúť k evanjeliu, 
predovšetkým v okamihu hlbokých zmien, 
aké práve ľudstvo prežíva. Všetkým sa otvára 
možnosť vyznať vieru v zmŕtvychvstalého 
Pána v chrámoch celého sveta, v našich 
domovoch a v kruhu našich rodín, aby každý 
pocítil silnú potrebu lepšie spoznať a budú-
cim generáciám ďalej odovzdať nemeniteľnú 
vieru.

Dlhé obdobie náboženskej neslobody 
malo nielen negatívny, ale aj pozitívny vplyv. 
Pozitívny v tom, že človek, ktorý to s Bo-
hom myslel úprimne, sa vo viere prehlboval 
a upevňoval. A to aj napriek mnohým obme-
dzeniam, útrapám a bolestiam. Negatívny 
v tom, že mnohí prestali žiť nábožensky. 
Zanedbali odovzdávanie viery svojim deťom 
– a dnes plačú, že ich dospelé deti nechcú 
chodiť do chrámu, že sa nemodlia. Lenže 
„ľudia nemôžu prísť do spojenia s Bohom, ak 
nie skrze Ježiša Krista za pôsobenia Svätého 
Ducha“ (Redemptoris missio, 5). Božie slovo 
to jasne pripomína: „V nikom inom niet 
spásy, lebo niet pod nebom iného mena, 
daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť 
spasení“ (Sk 4, 12).

„Z tohto pohľadu je Rok viery výzvou 
k opravdivému a novému obráteniu k Pá-
novi, jedinému Spasiteľovi sveta.“ (Porta 
fidei, 6) S pevnou istotou, „s očami upretými 
na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery“ (Hebr 
12, 2) „zverme tento čas milosti Božej Matke, 
vyhlásenej za blahoslavenú, lebo uverila“ 
(Porta fidei, 15).

PaedDr. František Dancák
predseda redakčnej rady časopisu Slovo
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odber časopIsu na rok 2013
Príspevok na rok 2013 je v nezmenenej výške 14 eur (pre počet 
odberateľov do 10 vrátane) alebo 12,50 eura (pre počet odberateľov 
nad 10). V príspevku je aj nástenný kalendár na rok 2014, ktorý 
budeme expedovať v jeseni 2013.

redakcia
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��Blahoslaveného Vladimíra 
Pryimu vyhlásili na synode bisku-
pov Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi (UGKC), ktorá sa uskutočnila 
9. – 15. septembra v kanadskom 
Winnipegu, za patróna laikov. Bis-
kupi povzbudili veriacich, aby si uctili 
tohto mučeníka, ktorý zomrel 26. 
júna 1941. Slúžil ako diakon v kosto-
le v Stradči. Cestou domov od chorej 
ženy, ktorá sa chcela vyspovedať, bol 
spolu so svojím spoločníkom otcom 
Mykolom Kondradom zajatý vojakmi 
NKVD a v lese kruto umučený 
k smrti. Oboch blahorečil pápež Ján 
Pavol II.

��Medzinárodné stretnutie Mladí 
Európania za svet bez násilia 
v Krakove a Osvienčime, ktoré 
organizovala Komunita Sant´Egidio, 
sa uskutočnilo 20. – 23. septembra. 
Na stretnutí sa zúčastnilo okolo 
2 000 mladých ľudí zo Slovenska, 
Česka, Talianska, Poľska, Rumunska, 
Ruska, Ukrajiny a Maďarska.

��Konferencia biskupov Nemecka 
publikovala dekrét schválený Svä-
tou stolicou, v ktorom vysvetľuje, 
že tí veriaci, ktorí pred občianskymi 
úradmi vyhlásili, že už nepatria 
do Katolíckej cirkvi, nemôžu aktívne 
participovať ani na živote cirkevného 
spoločenstva, a teda ani na sviatost-
nom živote. Nový dekrét, platný pre 
Nemecko, vstúpil do platnosti 24. 
septembra. V Nemecku platí právny 
systém,  v ktorom sa jednotlivé cirkvi 
financujú podľa uvedenia prísluš-
nosti k danému náboženskému 
vyznaniu veriacich na prihlasovacom 
úrade.

��Národná svätováclavská púť 
v Starej Boleslavi sa konala 27. – 30. 
septembra. Vrcholom osláv bola 
28. septembra slávnostná pútnická 
bohoslužba na Mariánskom ná-
mestí, ktorú celebroval olomoucký 
arcibiskup a moravský metropolita 
Jan Graubner. (www.svatovaclavska-
pout.cz)

��Pápežská rada pre spoločenské 
komunikačné prostriedky pripra-
vila koncom septembra filmový 
dokument o Druhom vatikánskom 
koncile. Dokument pripravila v spo-
lupráci so spoločnosťou Micromegas 
Communication. Spracúva viac ako 
200 hodín materiálu z vatikánskeho 
filmového archívu, ktorý ešte nebol 
nikdy prezentovaný na verejnosti.
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Veriaci z rôznych farností navštívili Medžugorie
19. až 26. augusta sa uskutočnila 
prvá púť veriacich z farnosti 
v Rudlove. Púť sa začala svätou 
liturgiou na pútnickom mieste 
vo Vepriciach, ktorú slávil otec 
Peter Olšavský, správca farnosti. 
Neskôr putovali do Medžu-
goria, kde sa mali možnosť 
zúčastňovať na modlitbách 
ruženca, svätej omši, adorácii 
kríža a eucharistickej poklone. 
V ranných hodinách vystúpili 
na horu zjavenia Podbrdo a Kri-
ževac, kde sa modlili krížovú 
cestu. Navštívili aj Majčino Selo, 
Čenakolo, Kravické vodopády 
a hrob pátra Slávka Barbariča. 
Stretli sa s misionárkou Terez-
kou a zúčastnili sa aj na be-
sede s chlapcami, ktorí boli 
uzdravení z rôznych závislostí. 
(Anna Bertová; snímka: Jaroslav 
Surdej)

Farníci z obce Dvorianky sa 
zúčastnili 25. augusta až 1. sep-
tembra na púti do Medžugorja. 
Putovali na posvätné miesto 
zjavenia Podbrdo, vrch Križe-
vac, navštívili hrob frátra Slávka 
Barbariča, komunitu Cenacolo, 
vypočuli si mnohé svedec-
tvá a prednášky a aktívne sa 

zúčastňovali na medžugorských 
duchovných aktivitách. Súčas-
ťou programu bol aj dvojdňový 
pobyt pri mori na Makarskej 
riviére a výlet na Kravické vodo-
pády. (Alžbeta Vargová; snímka: 
Gabriel Čverčko)

Veriaci z farnosti Prešov-
-mesto a ďalších farností 

Prešovskej archieparchie tiež 
strávili požehnaný čas na púti 
do Medžugoria 3. – 9. septem-
bra. Spoločne vystúpili na vrch 
Križevac a Podbrdo, stretli sa 
s ľuďmi, ktorých sa Boh dotkol 
skrze svoju Matku a vypočuli si 
ich svedectvá. (Peter Kačur)

Pútnici z Bardejova zavítali do sanktuária v Krakove
Gréckokatolícka farnosť svätých 
apoštolov Petra a Pavla v Barde-
jove zorganizovala 15. septem-
bra pútnický výlet do Poľska. 
Pútnici slávili svätú liturgiu 
v slovenskej kaplnke v Sank-
tuáriu Božieho milosrdenstva 

v Krakove. Po svätej liturgii sa 
odobrali do historického centra 
Krakova. Navštívili hrad Wawel, 
kde boli oboznámení s histó-
riou mesta a hradu, navštívili 
aj wawelskú katedrálu, pod 
ktorou sú pochovaní významní 

predstavitelia poľského národa. 
Po exkurzii sa naskytala pútni-
kom možnosť prejsť sa uličkami 
historického centra. Na spiatoč-
nej ceste navštívili koncentrač-
ný tábor v Osvienčime. (Tomáš 
Molčan)

Mons. Milan Šášik CM oslávil životné jubileum
Mukačevský biskup Mons. 
Milan Šášik CM predsedal 
17. septembra archijerejskej 
svätej liturgii v Katedrálnom 
sobore Povýšenia úctyhodného 
Kríža v Užhorode (Ukrajina) 
pri príležitosti svojho životného 
jubilea – šesťdesiatich rokov. 
V preplnenej katedrále za veľkej 
účasti veriacich, predstaviteľov 
miestneho spoločenského a po-
litického života spolu s jubilan-
tom koncelebrovalo okolo 150 
kňazov, ako aj mnohí biskupi 
oboch obradov z Ukrajiny i zo 

Slovenska. Bol medzi nimi 
mukačevský rímskokatolícky 
biskup Mons. Antal Majnek 
OFM, gréckokatolícki bisku-
pi zo Slovenska – vladykovia 
Mons. Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup a metropolita, Mons. 
Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha, a Mons. Peter Rusnák, 
bratislavský eparchia. Nechýbali 
ani traja slovenskí rímskokato-
lícki biskupi Mons. Ján Orosch, 
Mons. Štefan Sečka a Mons. 
Tomáš Galis – bývalí spolužiaci 
biskupa Šášika z teologických 

štúdií z Bratislavy, s ktorými 
prijal v ten istý deň v roku 1976 
svoju kňazskú vysviacku.

Slávnostnú homíliu počas 
liturgického slávenia predniesol 
bratislavský eparcha vladyka 
Peter Rusnák. (Stanislav Gábor)

K všetkým blahoželaniam 
sa pripája aj redakcia časopisu 
Slovo a želá vladykovi Milanovi 
hojnosť darov Presvätého Du-
cha, zdravie a pokoj, aby mohol 
v láske spravovať zverenú cirkev.
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�� Združenie kresťanských spolo-
čenstiev mládeže (ZKSM) spustilo 
v septembri novú verziu webovej 
stránky www.zksm.sk. Stránka vznik-
la na portáli Moja komunita a náv-
števníkom chce ponúknuť ucelenejšie 
informácie o vízii a činnosti združenia. 

�� V údolí pod Kojšovskou hoľou 
inštalovali novú krížovú cestu. Sláv-
nostná posviacka krížov jednotlivých 
zastavení sa uskutočnila 29. augusta 
pred Chrámom sv. apoštolov Petra 
a Pavla v Kojšove za účasti vladyku 
Milana Chautura CSsR, košického 
eparchu. Po posviacke spolu s vlady-
kom putovalo po novej krížovej ceste, 
ktorej realizáciu inicioval dobrodinca 
p. Vasiľ Tancár, 300 veriacich z Koj-
šova a okolitých dedín. Po ukončení 
slávnosť pokračovala archijerejskou 
svätou liturgiou, ktorá sa konala pri 
baníckom kríži, ktorý je v ostatných 
rokoch miestom modlitby mnohých 
veriacich. Po panychíde za zosnulých 
baníkov bolo pre všetkých pútnikov 
pripravené agapé. (-ver; snímka: J. 
Mackovjak)

�� Obraz Božieho milosrdenstva 
privítali 3. septembra na Gymnáziu 
sv. Jána Zlatoústeho v Humennom 
učitelia, študenti a priatelia školy. 
Celonočné bdenie sprevádzala mod-
litba, adorácia mladých a rozjímanie. 
V ranných hodinách obraz putoval 
do chrámu v Topoľovke. (Emil Jaroš)

��Mons. Ján Babjak SJ navštívil 
7. septembra Gymnázium sv. Jána 
Zlatoústeho v Humennom.  Prešov-
ský arcibiskup a metropolita sa počas 
veľkej prestávky pripojil k modlitbe 
študentov a učiteľov v Kaplnke sv. 
Jána Zlatoústeho. V zborovni sa pri-
hovoril učiteľom a  povzbudil ich v ich 
namáhavej práci. (Emil Jaroš)

�� Odpustová slávnosť Narodenia 
Panny Márie v Drienici vyvrcholila 
9. septembra slávnostnou svätou 
liturgiou, ktorú slávil sabinovský 
protopresbyter otec Jaroslav Matoľák 
spolu s otcom Antonom Mojžišom, 
otcom Andrejom Dujčákom a do-
mácim kňazom otcom Milanom 
Mojžišom. Slávnosti predchádzala 
duchovná príprava od stredy 5. sep-
tembra s pozvanými hosťami: otcom 
Jozefom Novickým z Ľutiny, Mar-
celom Mojzešom, Mons. Antonom 
Konečným a Františkom Fedorom. 
(Milan Mojžiš)
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Kňazský deň Prešovskej archieparchie
V rámci jubilejného roka 1150. 
výročia príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na naše územie sa 
10. septembra v bazilike minor 
v Ľutine uskutočnil Kňazský 
deň Prešovskej archieparchie. 
Približne 200 kňazov ho začalo 
slávením archijerejskej svätej li-
turgie, ktorej predsedal vladyka 
Ján. Koncelebroval vladyka Ján 
Eugen Kočiš, emeritný pomoc-
ný pražský biskup. V homílii sa 
spolubratom v kňazskej službe 
prihovoril ľutinský farár Jozef 
Novický. Povedal, že k tomu, 
aby sme v Pánovej vinici mohli 
zakúšať ovocie vzťahu s Bohom, 
potrebujeme mať víziu a odva-
hu: „Mať víziu znamená vidieť 
veci tak, ako by mali byť, nie 
ako sú. A mať odvahu znamená 
vykročiť ich meniť.“

Stretnutie kňazov pokračo-
valo prednáškou doc. Marcela 
Mojzeša, pedagóga na Grécko-
katolíckej teologickej fakulte 
Prešovskej univerzity, ktorý ho-
voril na tému Sv. Cyril a Metod 
a obnova Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku. Ponúkol kňaz-
skému spoločenstvu tri aspekty 
obnovy Gréckokatolíckej cirkvi 
v cyrilo-metodskom duchu. 
Prvý aspekt sa týka obnovy 
prvenstva Božej činnosti v živo-
te kňaza, čo vidíme aj v pôsobe-
ní sv. Cyrila a Metoda. Priviedol 
kňazov k zamysleniu sa nad 
tým, koľko priestoru vo svojom 
kňazskom živote a službe, vo 

svojich kňazských aktivitách 
venujú Božej aktivite. Poukázal 
na príklad pri slávení svätej 
liturgie, „kde v prvom rade ide 
o aktivitu Boha a naša aktívna 
účasť na slávení znamená mať 
účasť na Božej aktivite“. Pri dru-
hom aspekte hovoril o obnove 
skúsenosti byť bratom, kde 
predstavil bratskú dvojicu sv. 
Cyrila a Metoda a aktualizoval 
niekoľko biblických príkladov 
spolunažívania bratov. Tretí 
aspekt nazval obnovou pozna-
nia Ježiša Krista. Povedal, „že 
slovanským vierozvestcom, 
ktorí ohlasovali Božie slovo 
v reči ľudu, išlo o to, aby naši 
predkovia mohli lepšie a bližšie 
poznať Ježiša Krista. Aj nám 
ide o to, aby sme sa priblížili 
ku Kristovi. Radostnou zvesťou 
je, že sám Ježiš Kristus sa chce 
priblížiť k nám ako sa priblí-
žil k emauzským učeníkom.“ 

Potom dal každému kňazovi 
možnosť vytiahnuť si meno 
niektorého spolubrata kňaza, 
za ktorého sa bude v Roku sv. 
Cyrila a Metoda a v blížiacom sa 
Roku viery modliť.

Na základe kňazského 
návrhu, ktorý získal podporu 
zídených kňazov, bolo vypra-
cované Vyhlásenie na ochra-
nu manželstva muža a ženy 
a prirodzenej rodiny, ktoré bude 
zaslané kompetentným autori-
tám Slovenskej republiky.

Popoludní nasledoval prí-
hovor vladyku Jána Babjaka, 
v ktorom oznámil zriadenie 
dvoch personálnych protopres-
byterátov Prešovskej archiepar-
chie. Jeden z nich bude zahŕňať 
kňazov pôsobiacich na GTF 
PU a druhý kňazov v špeciálnej 
pastorácii. (Ľubomír Petrík, 
snímka: Ján Marčák)

V Brne zomrel gréckokatolícky kňaz Miroslav Pazourek
Vo veku 78 rokov zomrel 25. júla 
2012 otec Ing. Miroslav Pazo-
urek, CSc., ktorý v rokoch 1995 
až 1997 pôsobil ako prodekan 
Gréckokatolíckej bohosloveckej 
fakulty Prešovskej univerzity. 
Zároveň až do roku 1999 pôsobil 
na Husitskej teologickej fakulte 
Karlovej univerzity v Prahe.

Otec Pazourek sa narodil 11. 
júla 1934 v Brne. Kňazskú vy-
sviacku prijal 16. novembra 1994 
v Prešove ako celibátny kňaz. 
Od roku 1997 bol prepožičaný 
do Brnianskej rímskokatolíckej 
diecézy.

Pohrebné obrady 31. júla 2012 
za účasti piatich kňazov viedol 
páter Filip Jan Rathouský OFM, 
predstavený miestneho františ-
kánskeho kláštora pri Chráme 
Najsvätejšieho Pánovho Srdca 
v Brne-Husoviciach. Počas 
obradov bol prečítaný smútoč-
ný list prešovského emeritného 
biskupa Jána Hirku. Súčasťou 
obradov bola aj panychída, kto-
rú za zosnulého slávil grécko-
katolícky kňaz a administrátor 
farnosti v Otrokoviciach Adolf 
Jiří Pleskač. Následne bol otec 
Miroslav uložený do hrobu 

na cintoríne v Brne-Žideniciach.
Večná mu pamiatka! 

(Juraj Gradoš)
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�� Na odpustovej slávnosti vo 
fakultnej Kaplnke bl. biskupa muče-
níka P. P. Gojdiča sa 12. septembra 
stretli pedagógovia, zamestnanci 
a doktorandi Gréckokatolíckej teolo-
gickej fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove. Hlavným slúžiteľom bol 
Mons. Ľubomír Petrík, odborný 
asistent, a slávnostným kazateľom 
Mons. prof. Peter Šturák, dekan 
fakulty. Povedal, že na základe 
proklamovaného evanjelia patria 
medzi zlé veci, vychádzajúce zo srdca 
človeka, aj hlúposti. (ISPA)

�� Prof. Richard Čemus SJ vystúpil 
s prednáškou Kresťanská východ-
ná spiritualita ako inšpirácia pre 
duchovný život. Profesor Pápežské-
ho orientálneho inštitútu v Ríme sa 
v Diecéznom centre v Žiline 13. sep-
tembra venoval otázkam modlitby, 
rastu v duchovnom živote a moti-
vácii pre morálny život kresťana. 
Uvedené témy analyzoval vo svetle 
podobností a odlišností východnej 
a západnej kresťanskej tradície.

�� Otvorenie nového školského 
roka pre učiteľov náboženstva 
Prešovskej archieparchie sa usku-
točnilo 14. septembra v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove. Stretnutie 
pokračovalo v metodicko-pedagogic-
kom centre metodickým seminárom. 
Katechéti i kňazi sa mali možnosť 
zapojiť do riešenia biblickej úlohy 
Posolstvo biblického textu, ktoré 
pripravila Mária Kardisová. (DKÚ)

�� Na sviatok Sedembolestnej Pan-
ny Márie, patrónky Slovenska, sa 
15. septembra zišli na hore Zvir ma-
riánski ctitelia. Archijerejskú svätú 
liturgiu slávil vladyka Ján Babjak SJ, 
prešovský arcibiskup a metropolita. 
Spolu s ním koncelebroval vladyka 
Ján Eugen Kočiš, emeritný pražský 
pomocný biskup, a zídení kňazi. Svä-
tú liturgiu spevom sprevádzal Kated-
rálny spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa 
z Prešova a spevácky Zbor apoštola 
Pavla z Brezna. (Marcel Pisio)

�� Veriaci z Prosačova, Remenín 
a Vavrinca putovali do Ľutiny. 
Na sviatok Presvätej Bohorodičky 
Spolutrpiteľky 15. septembra prišli 
pútnici na toto milostivé miesto 
načerpať nové sily. Duchovnú púť 
pripravili v spolupráci s otcom 
Petrom Milenkym poslanec NR SR 
Ing. Štefan Hreha a starosta Prosačo-
va Ján Šoltés. (-ma)

Odpustová slávnosť a 190. výročie chrámu v Rudlove
Na sviatok Narodenia Presvätej 
Bohorodičky 9. septembra sa 
v gréckokatolíckom chráme 
v Rudlove konala odpustová 
slávnosť, ktorej predchádzala 
trojdňová duchovná obnova 
pod vedením otca Mikulá-
ša Tressu CSsR. Slávnostnú 
odpustovú svätú liturgiu slávil 
Mons. Ľubomír Petrík. V homí-
lii zdôraznil dôležité postavenie 
Presvätej Bohorodičky, ktorá je 
pre kresťanov sprievodkyňou 
na ceste za Kristom. Na svätej 
liturgii sa zúčastnil aj otec 
Michal Hulaj, ktorý v rudlovskej 
farnosti pôsobil viac ako 30 ro-
kov. Na záver slávnosti miestny 
duchovný otec Peter Olšavský 
pri príležitosti 190. výročia 

vybudovania chrámu v Rudlove 
pripomenul najdôležitejšie eta-
py i osobnosti z jeho histórie. 
K slávnostnej atmosfére svojím 

spevom prispel aj miestny 
mládežnícky zbor. (Magdaléna 
Nemčíková, snímka: Jaroslav 
Surdej)

Vyhlásenie kňazov Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie 
na ochranu manželstva muža a ženy a prirodzenej rodiny
My gréckokatolícki kňazi Pre-
šovskej archieparchie zídení 10. 
septembra 2012 na Kňazskom 
dni v bazilike minor v Ľutine, 
ktorý sa koná v rámci jubilejné-
ho roka 1150. výročia príchodu 
sv. Cyrila a Metoda na naše 
územie, chceme týmto naším 
spoločným vyhlásením zdôraz-
niť skutočnosť, že preambula 
Ústavy Slovenskej republiky 
v sebe obsahuje odkaz na cyrilo-
-metodské duchovné dedičstvo.

V tomto čase vnímame zvýše-
nú činnosť niektorých aktivistov, 
ktorí chcú postupnými krokmi 
presadiť v našej spoločnosti 
uzákonenie homosexuálnych 
partnerstiev, čo pokladáme 
za zásadný rozpor so znením 
preambuly. Principiálne nesú-

hlasíme s rôznymi požiadavkami 
smerujúcimi k zaradeniu a ná-
slednému schváleniu návrhov 
na uzákonenie homosexuálnych 
partnerstiev v NR SR a s ich ná-
sledným uplatňovaním v živote 
našej spoločnosti. Utrpelo by 
tým prirodzené manželstvo me-
dzi mužom a ženou, ktoré jediné 
je zárukou prirodzenej rodiny, 
ako aj prosperity a zdravého 
vývoja našej spoločnosti. Božie 
zákony majú absolútnu platnosť 
a ich princípy nemožno ignoro-
vať, pretože by to všetko viedlo 
k úplnému morálnemu rozpadu 
spoločnosti.

Toto vyhlásenie nie je namie-
rené proti nikomu, ale je využi-
tím nášho práva, ba povinnosti 
postaviť sa na stranu pravdy. 

Vzniklo na základe iniciatívy 
nás kňazov, pretože si uvedo-
mujeme, že v takejto situácii 
už nemôžeme dlhšie mlčať a vo 
svedomí sme zaviazaní pozdvih-
núť svoj hlas na obranu Božích 
princípov, na ktorých stojí aj 
prirodzený morálny zákon. 
Opierame sa pritom o Ježišov 
výrok pri jeho vstupe do Jeru-
zalema, ktorým obhájil svojich 
učeníkov oslavujúcich jeho 
meno: „Hovorím vám: Ak budú 
oni mlčať, budú kričať kamene.“

V mene kňazov zídených 
na Kňazskom dni podpísaní: 
prešovský arcibiskup a metropo-
lita Mons. Ján Babjak SJ, proto-
synkel Michal Onderko, súdny 
vikár Juraj Popovič a synkel pre 
ekonomiku Daniel Dzurovčin.

Zriadenie Gréckokatolíckeho spolku svätého Jozefa
Prešovský arcibiskup a metro-
polita Mons. Ján Babjak SJ zria-
dil s účinnosťou od 29. júna 2012 
Gréckokatolícky spolok svätého 
Jozefa (GSSJ) so sídlom v Pre-
šove, s čím oficiálne zoznámil 
kňazov Prešovskej archieparchie 
na Kňazskom dni 10. septembra 
v bazilike minor v Ľutine.

Ide o cirkevnú organizáciu 
zriadenú s cieľom združovania 
dobrovoľníkov Gréckokatolíckej 

archieparchie a jej podporova-
teľov, ktorí sa rozhodnú dobro-
voľne pracovať pre zviditeľnenie 
jej podujatí, zvlášť cirkevných 
pútí, napomáhať pri ich realizá-
cii. Svoju činnosť bude vyvíjať 
aj v oblasti duchovnej formácie 
svojich členov rozvíjaním úcty 
k sv. Jozefovi. Členom spolku 
môže byť muž, ktorý je otvo-
rený pre potreby Cirkvi, má 
vek nad 16 rokov, snaží sa viesť 

usporiadaný kresťanský život. 
Prvým predsedom GSSJ sa stal 
kňaz Prešovskej archieparchie 
otec Miroslav Mrug. Vyvrchole-
ním celoročných dobrovoľných 
aktivít členov spolku bude kaž-
doročná púť mužov. Podrobnej-
šie informácie o Gréckokatolíc-
kom spolku sv. Jozefa uverejní-
me v jednom z najbližších čísel 
Slova. (Ľubomír Petrík)
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�� V Šarišských Michaľanoch sa 
na sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie 15. septembra konala púť 
ku kaplnke. Na púti sa zúčastnilo 
vyše 2 000 veriacich oboch katolíc-
kych obradov. Pri kaplnke predniesol 
úvodný príhovor otec Peter Kyšeľa. 
Nasledoval Moleben k Presvätej 
Bohorodičke, ktorý viedol otec Fran-
tišek Fedor, a spoločné požehnanie 
obnovenej Kaplnky Sedembolestnej 
Panny Márie. K vkusnej oprave inte-
riéru kaplnky materiálnou pomocou 
prispel  aj obecný úrad a prácou 
dobrovoľníci. Pietu obnovil Ing. Vin-
cent Leššo, starosta obce. (František 
Fedor)

�� Gréckokatolícka farnosť v Se-
čovciach v spolupráci s občianskym 
združením kresťanskej mládeže 
Gaudium Sečovce usporiadala 15. 
septembra, na sviatok Sedem-
bolestnej Panny Márie, patrónky 
Slovenska, výstup na Kôprovský 
štít. Celodenný program, na ktorom 
sa zúčastnilo 17 veriacich vo veku 
od 15 do 60 rokov, sa začal slávením 
svätej liturgie v sečovskom grécko-
katolíckom chráme. Turisti sa počas 
cesty zastavili aj na symbolickom 
cintoríne pri Popradskom plese, 
kde si v tichej modlitbe spomenuli 
na všetkých, ktorí tragicky zahy-
nuli vo Vysokých Tatrách. (Tomáš 
Haburaj)

�� Púť učiteľov a žiakov Prešov-
skej archieparchie na horu Zvir sa 
uskutočnila 16. septembra v rámci 
Roka svätých Cyrila a Metoda, slo-
vanských vierozvestcov a učiteľov. 
Program sa začal modlitbou ruženca, 
pokračoval slávením liturgie, ktorej 
hlavným slúžiteľom bol otec Anton 
Uhrín, riaditeľ Arcibiskupského škol-
ského úradu v Prešove, koncelebro-
val otec Vasiľ Kindja, rektor chrámu 
a kaplnky na hore Zvir. (Marcel Pisio)

�� V Hostoviciach obnovili interiér 
chrámu. 16. septembra do farnosti 
zavítal prešovský arcibiskup a met-
ropolita Mons. Ján Babjak SJ a po-
svätil obnovený interiér, ikonostas 
a prestol v Chráme Ochrany Pre-
svätej Bohorodičky v Hostoviciach. 
Na slávnosti sa zúčastnil aj emeritný 
pražský pomocný biskup Ján Eugen 
Kočiš, sninský protopresbyter otec 
Maroš Prejsa a ďalší kňazi. Vladyku 
Jána privítal starosta obce Ing. Peter 
Čopák. (Monika Čopáková)
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V katedrále v Bratislave slávili odpustovú slávnosť
V nedeľu 16. septembra sa 
v gréckokatolíckej Katedrále 
Povýšenia sv. Kríža v Bratislave 
konala odpustová slávnosť pri 
príležitosti chrámového sviat-
ku. Slávnosť sa začala utierňou, 
pokračovala Akatistom k Pre-
svätej Bohorodičke a vyvrcholila 
archijerejskou svätou liturgiou, 
ktorej predsedal bratislavský 
eparcha vladyka Peter Rusnák. 
Liturgické slávenie spevom 
sprevádzal katedrálny zbor 
Kyrillomethodeon pod vedením 
dirigenta Ladislava Sabolčáka. 
Slávnostnú homíliu predniesol 
bývalý kaplán bratislavskej 
gréckokatolíckej farnosti otec 
Jozef Popik, v súčasnosti pôso-
biaci ako správca Farnosti bl. 
P. P. Gojdiča v Starej Ľubovni. 

Kazateľ sa vo svojej homílii 
zamýšľal nad krížom v živote 
kresťana. Počas liturgického slá-
venia si veriaci bozkom uctili aj 
kríž a ikonu Ukrižovania Krista 
s pravými relikviami svätého 

Kríža, ktoré boli vystavené 
v katedrále. Slávnostné chvíle 
odpustu umocnilo aj agapé ako 
vyjadrenie bratskej lásky celého 
liturgického spoločenstva. (Sta-
nislav Gábor)

Duchovná obnova a posviacka  
na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove
Pred začiatkom nového akade-
mického roka sa 19. septembra 
uskutočnila na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove (GTF PU) 
duchovná obnova pedagógov, 
zamestnancov a doktorandov 
fakulty. Jej súčasťou bola spo-
ločná modlitba tretieho času, 
duchovná prednáška rektora 
Kňazského seminára biskupa 
Jána Vojtaššáka v Spišskom 
Podhradí a pedagóga na GTF 
PU prof. Mons. Jozefa Jaraba 

a archijerejská svätá liturgia 
spojená s posviackou nového 
bohostánku vo fakultnej Kapln-
ke bl. biskupa Pavla Petra 
Gojdiča a obnovených priesto-
rov fakulty.

Prof. Jozef Jarab v hodnotnej 
prednáške na tému Rok viery 
a jeho aktualizácia v akademic-
kom prostredí ponúkol hlboké 
myšlienky, ktorými zdôraznil 
dôležitosť duchovnosti v živote 
človeka, a to aj v súvislosti s na-
stávajúcim Rokom viery.

Archijerejskej svätej liturgii 
predsedal prešovský arcibiskup 
a metropolita Ján Babjak SJ 
a koncelebrovali kňazi pôso-
biaci na fakulte a predstavení 
Kňazského seminára bl. biskupa 
Pavla Petra Gojdiča v Prešove. 
Medzi účastníkmi slávnosti bol 
aj rektor Prešovskej univerzity 
prof. René Matlovič, zástup-
covia firiem, ktoré vykonávali 
jednotlivé práce a ďalší vzácni 
hostia. (Ľubomír Petrík)

Otcovia arcibiskupi u emeritného biskupa Jána Hirku
V nedeľu 23. septembra po-
poludní navštívil prešovského 
emeritného biskupa Mons. Jána 
Hirku vladyka Cyril Vasiľ, arci-
biskup a sekretár Kongregácie 
pre východné cirkvi, v sprie-
vode prešovského arcibiskupa 
a metropolitu vladyku Jána 
Babjaka. Spolu s nimi prišiel aj 
otec Michal Vasiľ st. Vladyka 
Cyril Vasiľ sa zároveň poďako-
val otcovi biskupovi Hirkovi, 
že mu pred 25 rokmi, krátko po 
kňazskej vysviacke v roku 1987 
dal súhlas na tajnú emigrá-
ciu do Talianska, kde mohol 
ďalej pokračovať v teologických 
štúdiách. Prešovský arcibiskup 

a metropolita vladyka Ján Bab-
jak poinformoval otca biskupa 
o súčasnom dianí v Cirkvi 

i o nadchádzajúcej Metropo-
litnej púti kňazov v Ľutine. 
(Andrej Rusnák
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Štvrtá metropolitná 
púť kňazov v Ľutine

Bazilika minor v Ľutine v pondelok 24. septembra už po štvrtýkrát privítala 
kňazov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na ich metropolitnej púti. Kňazi a ich 

manželky svojou hojnou účasťou vytvorili sláviace spoločenstvo modliacich sa 
a počúvajúcich učeníkov a potvrdili, že túto púť, ktorej tradícia vznikla v Roku 

kňazov, prijali ako niečo, čo je im vlastné a blízke. 

Hlavným slúžiteľom archijerejskej 
svätej liturgie, ktorou sa púť začala, 
bol arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ 

SJ, sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi z Ríma. Koncelebrovali vladyka Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropo-
lita, vladyka Milan Chautur CSsR, košický 
eparchiálny biskup, vladyka Peter Rusnák, 
bratislavský eparchiálny biskup, a vladyka 
Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný praž-
ský biskup.

V homílii vladyka Cyril položil otázku, čo 
od nás Boh neustále očakáva. A odpovedal: 
„Aby sme boli svätí. Božia vôľa je, aby sme 
boli svätí. Svätosť, to je pôvodný stav kresťa-
na. Krstom sme boli zaštepení do Krista. 
Ak je teda svätosť prirodzený stav kresťana, 
o čo skôr je to prirodzený stav pre kňaza! 
Kňaz je dokonca považovaný za ,odborníka’ 
na svätosť, veď k nej neustále pozýva iných. 

Skutočne, viac ako na čomkoľvek inom 
nám má záležať na svätosti.“

V katechéze na tému Svätí vierozvestco-
via Cyril a Metod – ich inšpirácia pre plodné 
prežívanie Roka viery sekretár kongregácie 
načrel hlboko do cyrilo-metodského kon-
textu doby, ktorú žijeme a tvoríme. Povedal, 
že máme slobodu a najlepšiu východisko-
vú situáciu. Už sa nemôžeme vyhovárať 
na niekoho alebo na niečo, ale teraz je 
to už len na nás. „Čo robíme pre to, aby 
sme oslovili tých ľudí, ktorí už nechodia 
do chrámu? Máme misijného ducha, akého 
mali sv. Cyril a Metod? Sme schopní hovoriť 
o viere ľuďom, ktorí ju nemajú? Dokáže-
me hovoriť dnešným jazykom o večných 
pravdách?“ Vychádzajúc z pohľadu na sv. 
Cyrila a Metoda vyzdvihol potrebu nášho 
vzťahu k byzantskej tradícii, kde zdôraznil 
napr. štúdium a poznávanie učenia cirkev-

ných otcov Východu, ďalej ľudový jazyk 
v zmysle jazyk zrozumiteľný pre súčasného 
človeka a vernosť Rímu, ktorá nespočíva 
iba v putovaní do Ríma, ale predovšet-
kým v prijímaní všetkého, čo Rím hovorí. 
Povedal, že východné cirkvi musia urobiť 
sebareflexiu ohľadom novej evanjelizácie. 
Urobiť reflexiu aj vo vzťahu napr. k mestskej 
pastorácii, ako ísť za ľuďmi a nielen na nich 
čakať. Po jeho slovách nasledovala plodná 
diskusia.

V popoludňajšom bloku sa krátko priho-
voril vladyka Milan, ktorý sa vyjadril, aby 
kňazi neboli iba teológmi, ktorí sa o Kris-
tovi niečo naučia, ale aby sa stávali sved-
kami Krista, s ktorým dokážu pobudnúť 
vo svojom srdci. Vladyka Peter na základe 
účasti kňazov vyzdvihol to, že im kňazské 
spoločenstvo nie je ľahostajné a vyzval ich, 
aby vo svojom kňazskom živote „boli s Je-
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žišom“ a aby to bolo možno vybadať z ich 
života. Vladyka Ján poďakoval kňazom a ich 
manželkám za účasť a vytvorenie duchov-
nej atmosféry a vyzval ich k tomu, aby pro-
stredníctvom modlitby zachovali vo svojom 
živote všetko, čo sa im na tejto púti ponúk-
lo. Nasledovala spoločná modlitba Akatistu 
k sv. Cyrilovi a Metodovi. V závere účastníci 
púte prijali požehnanie od vladykov.

Ľubomír Petrík

Zasadnutie rady hierarchov
Po púti nasledovalo 11. riadne zasadnutie 
Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropo-
litnej cirkvi sui iuris na Slovensku.

Na zasadnutí Rady hierarchov, ktoré sa 
uskutočnilo v popoludňajších hodinách, 
sa zúčastnil prešovský arcibiskup a met-
ropolita Ján Babjak SJ, ktorý jej predsedá, 
košický eparchiálny biskup Milan Chautur 
CSsR, bratislavský eparchiálny biskup Peter 
Rusnák a ako hosť aj pražský apoštolský 
exarcha katolíkov byzantského obradu 
v Českej republike vladyka Ladislav Hučko, 
ktorý hierarchov informoval o aktuálnej 
situácii Gréckokatolíckej cirkvi v Čechách 
a na Morave.

Hierarchovia sa venovali aktuálnym 
liturgickým a pastoračným otázkam, ako aj 
podujatiam v rámci prebiehajúceho Roka 
sv. Cyrila a Metoda a blížiaceho sa Roka 
viery. Potvrdili, že v rámci cyrilo-metod-
ského jubilea plánujú púť gréckokatolíkov 
na Velehrad. Obzvlášť sa zaoberali otázka-
mi spojenými s prípravou 1. metropolitného 
zhromaždenia Gréckokatolíckej metropo-
litnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Metro-
politné zhromaždenie je poradné spoločen-
stvo Cirkvi, ktorému predsedá metropolita 

a ktoré Rade hierarchov poskytuje pomoc 
v záležitostiach väčšieho významu, najmä 
na primerané usporiadanie foriem a pros-
triedkov apoštolátu a cirkevnej disciplíny, 
berúc do úvahy okolnosti súčasnej doby 
a spoločné dobro Cirkvi (porov. kán. 172, 
resp. kán. 140 – 145 CCEO). Rada hierarchov 
ho zvoláva aspoň raz za obdobie piatich 
rokov. Biskupi sa dohodli, že 7. januára 
2013, na Zbor sv. Jána Krstiteľa, v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove spolu s kňazmi 
a veriacimi oficiálne otvoria prípravnú fázu 
1. metropolitného zhromaždenia Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku. Už od sviatku 
Ochrany Presvätej Bohorodičky 1. októbra 
2012 sa však začnú na svätých liturgiách 
veriaci modliť za prípravu metropolitného 
zhromaždenia, aby prinieslo požehnanie 
pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.

Na žiadosť Slovenskej biblickej spoloč-
nosti navrhli do prekladateľskej komisie 
slovenského ekumenického prekladu 
Svätého písma prof. Daniela Škovieru. 
Navrhli tiež termíny televíznych prenosov 
RTVS z Gréckokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku v nasledujúcom roku. Metropolita Ján 
pripomenul, že 7. až 28. októbra sa z titulu 
úradu zúčastní na 18. riadnom generálnom 
zhromaždení Biskupskej synody v Ríme 
na tému Nová evanjelizácia na odovzdá-
vanie kresťanskej viery. Informoval tiež 
o zriadení dvoch nových personálnych pro-
topresbyterátov (dekanátov) v Prešovskej 
archieparchii, a to pre kňazov vyučujúcich 
na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Pre-
šovskej univerzity a pre kňazov v špeciálnej 
pastorácii. n

Stanislav Gábor, Ľubomír Petrík
snímky: Ján Marčák

Rozhovor s Julom Slovákom, 
výkonným riaditeľom projektu 
Godzone

Mnohí mladí kresťania už 
dnes poznajú kapelu eSPé 
a Godzone projekt, ktorý za-
strešujete. Čo je cieľom tohto 
projektu?
Godzone projekt sa začal 
v roku 2009, keď nám Pán 
Boh ukázal spôsob, ako sa viac 
priblížiť mladým ľuďom na Slovensku. Bolo to 
práve cez Týždeň Cirkvi pre mládež, keď sme 
po prvýkrát vyšli do šiestich miest Slovenska 
s evanjelizačným programom pre mladých, 
a videli sme, že toto dielo prinieslo mnoho 
ovocia. Na základe spätnej väzby od mnohých 
mladých sme sa rozhodli ísť týmto smerom. 
Hlavným zameraním projektu je evanjelizá-
cia mladých na Slovensku. Víziou projektu je 
priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu 
a povzbudenie. Vieme, že tento svet potrebuje 
počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho 
priniesť spôsobom, ktorý zasiahne – atraktív-
nym, kreatívnym a moderným. Chceme spolu 
budovať generáciu mladých ľudí, ktorým ide 
o Božie kráľovstvo, a zažívať zmenu, ktorú táto 
generácia prinesie.

Aká je vízia tohtoročného turné a čo znamená 
skratka KIOBK?
V roku 2011 sme sa stretli s vyše 10-tisíc 
mladými ľuďmi v šiestich mestách Slovenska, 
ktorí boli hladní po Bohu a ktorí jednoducho 
túžili a chceli zažiť jeho prítomnosť alebo 
sprostredkovať Boha svojim priateľom, ktorí 
tam prišli. A to, čo nám Boh dával zažiť a čo 
čítame v Božom slove, je to, že Boh ako Otec 
túži, aby bolo všetko zmierené s ním. A projekt 
chce napĺňať túžby svojho Otca. V skratke 
KIOBK je zahrnutá generácia ľudí, ktorej ide 
o Božie kráľovstvo. Ide nám o generáciu, ktorá 
bude prinášať svetlo tmám a bude ovplyvňovať 
prostredie, v ktorom žije, že náš Otec bude 
budovať niečo, čo pretrvá a bude narastať. Ide 
o generáciu, ktorá bojuje za srdce svojho Kráľa 
a chce prinášať Božie kráľovstvo do svojich 
rodín, škôl, práce, celého života. Chceme robiť 
ťažké veci a dennodenne na kolenách bojovať 
za stratených.

Godzone projekt funguje už tretí rok. Máte 
nejakú skúsenosť, keď vaše uctievanie Boha 
niekomu zmenilo život?
Ako som už spomínal, mnoho ľudí nám po 
minuloročnom turné písalo, ako založili nové 
spoločenstvo, kde sa spolu modlia, snažia sa 
zmeniť okolie, v ktorom vyrastajú, žijú a šíria 
Božie kráľovstvo tu na zemi.

Vlado Varchula
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V mesiaci október vás znova pozývame zamyslieť sa nad tajomstvami ruženca.  
Tentoraz sme pre vás pripravili rozjímania nad strastiplnou cestou nášho Pána Ježiša Krista, 
ktorá nám otvorila brány neba. 

1. tajomstvo – Ježiš kristus sa 
potil krvou
Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si 
sa pre nás krvou potil, daj nám oprav-
divú ľútosť nad hriechmi.

„Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getse-
mani, a povedal svojim učeníkom: ,Sadnite 
si tu, kým sa pomodlím.’ Vzal so sebou 
Petra, Jakuba a Jána. I doľahla naňho hrôza 
a úzkosť. Vtedy im povedal: ,Moja duša je 
smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte!’ 
Trocha poodišiel, padol na zem a modlil 
sa, aby ho, ak je možné, minula táto ho-
dina. Hovoril: ,Abba, Otče! Tebe je všetko 
možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No 
nie, čo ja chcem, ale čo ty.’ Keď sa vrátil, 
našiel ich spať. I povedal Petrovi: ,Šimon, 
spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť? Bdejte 
a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. 
Duch je síce ochotný, ale telo slabé.’“ (Mk 
14, 32 – 38)

Pán Ježiš sa v smrteľnej úzkosti ešte 
vrúcnejšie modlil. Aj napriek tomu, že 
vedel, čo ho čaká a čo musí urobiť. Aj 
napriek tomu, že je Boží Syn, prichádza 

s modlitbou k Otcovi, aby ho posilnil. „Nie 
moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.“ To všet-
ko preto, aby nás uchránil pred ťarchou 
hriechu. To preto, aby nám ukázal, ako 
sa kráča k Otcovi. Na kolenách a s mod-
litbou. A ako ja vo svojom živote kráčam 
k Otcovi? Skúsme sa zamyslieť pri tomto 
desiatku nad svojím životom. Ako je to so 
mnou a s hriechom v mojom živote?

Božia Matka nám otvára cestu k jej 
Synovi a nášmu Vykupiteľovi. Ona nám 
dáva príklad a vzor, že aj pozemský život 
sa dá prežívať vo svätosti. Túto svätosť mô-
žeme dosiahnuť iba dokonalou ľútosťou 
a každodenným spytovaním svedomia. 
Po spytovaní svedomia nás úprimným 
vyznaním hriechov nebeský Otec uvádza 
naspäť do svätosti. Lenže zlý duch nás nik-
dy nenechá na pokoji, a preto Ježiš tak ako 
svojich učeníkov aj nás posilňuje slovami: 
„Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do po-
kušenia“.

Pane Ježišu Kriste, na príhovor svojej 
Prečistej Matky Márie aj nám daj opravdi-
vú ľútosť nad hriechmi.

2. tajomstvo – bičovanie
Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol 
pre nás kruto zbičovaný, chráň nás od ne-
zriadených telesných žiadostí.

„Pilát sa ich znova opýtal: ,Čo mám teda 
podľa vás urobiť so židovským kráľom?’ 
Oni opäť skríkli: ,Ukrižuj ho!’ Pilát im 
vravel: ,A čo zlé urobil?’ Ale oni tým 
väčšmi kričali: ,Ukrižuj ho!’ A Pilát, aby 
urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. 
Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho 
ukrižovali.“ (Mk 15, 12 – 15)

„Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy 
sveta.“ Pán Ježiš v pokore a láske sníma 
hriechy celého sveta. Sníma môj hriech, 
ktorým som poškvrnil svoju dušu i svoj 
život. Preukazuje nám svoju lásku aj 
tým, že prijal aj nespravodlivý rozsudok 
Piláta: bičovanie. Vojaci zocelení rôznymi 
vojnami neľútostne zaobchádzajú s Božím 
Synom. V ich srdci ľútosti niet. Konečne 
akási dobrá zábava. Preto priviazali Ježiša 
k mučiacemu kolu a pred očami zhromaž-
dených sa začína kruté divadlo. S radosťou 
mlátia – bičujú akéhosi židovského kráľa. 
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Mlátia až do chvíle, keď rozodraté presväté 
telo Kristovej lásky nevládne padá na zem. 
Kristus s láskou prijal každý úder biča, aby 
nám ukázal, že telo nášho života nemôže 
byť prekážkou k svätosti.

Zamyslime sa aj my nad touto udalos-
ťou. Ako je to v mojom živote? Mnohí 
ľudia vo svojom živote nechcú byť bičova-
nými, ale bičovať. Nie je to tak? Už od ma-
lička deti radšej vysmejú, poohovárajú, 
zbijú toho druhého skôr, ako by odpustili. 
A čo ty? Dokážeš si vážiť svoj život, svoje 
telo? Ovládaš svoje vášne? Dokážeš byť 
vďačný za všetku krv, ktorá vyšla z rán po 
bičovaní?

Božia Matka, daj nám silu, aby sme 
v našom živote dokázali prijať aj rany po 
bičovaní. Aby sme dokázali prijať svoju 
telesnosť a stali sa príbytkom nebeského 
Vládcu.

3. tajomstvo – Tŕním korunovanie
Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol 
pre nás tŕním korunovaný, chráň nás 
od hriešnych myšlienok.

„Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže 
do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. 
Odeli ho do purpurového plášťa, z tŕnia 
uplietli korunu a založili mu ju, a začali ho 
pozdravovať: ,Buď pozdravený, židovský 
kráľ!’ Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, 
kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa 
mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru 
a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, 
aby ho ukrižovali.“ (Mk 15, 16 – 20)

Akoby nestačilo kruté bičovanie! Keďže 
o sebe povedal, že je kráľ, dali mu na hlavu 
tŕňovú korunu. Ako ťažko vo svojom živote 
znášame, keď sa porežeme nožom, keď 
sme na vyšetrení a pichajú nám injekciu. 
Kristus dostal korunu z ostrého tŕnia. Za-
pichlo sa mu do hlavy a akoby to nestačilo, 
ešte ho bili aj trstinou. Ale Kristus aj tento 
údel prijal s láskou. Chce nás aj cez tento 
prejav lásky priviesť k tomu, aby sme sa vo 
svojom živote dokázali chrániť hriešnych 
myšlienok. Vieme a často aj zakúšame, 
že naše myšlienky sú veľkým tŕňovým 
vencom v našom živote. A často nás svojou 
prítomnosťou bičujú. Bez Božej moci sa 
im len veľmi ťažko ubránime.

Božia Matka, ktorá si bola účastná aj 
na tomto utrpení svojho Syna a dokázala 
si milovať skrze Krista aj jeho trýzniteľov, 
a vo svojom srdci si ich neodsúdila, daj 
nám milosť, aby sme sa aj my dokázali 
chrániť všetkých hriešnych myšlienok.

4. tajomstvo – krížová cesta
Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa pre 
nás niesol ťažký Kríž, pomôž nám trpezli-

vo niesť naše kríže.
„Ako ho viedli, chytili istého Šimona 

z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili 
naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Šiel 
za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré 
nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim 
obrátil a povedal: ,Dcéry jeruzalemské, 
neplačte nado mnou, ale plačte samy nad 
sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichá-
dzajú dni, keď povedia: – Blahoslavené 
neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo 
nepridájali! – Vtedy začnú hovoriť vrchom: 
– Padnite na nás! – a kopcom: – Prikryte 
nás! – Lebo keď toto robia so zeleným 
stromom, čo sa stane so suchým?’“

Po týchto predchádzajúcich utrpe-
niach, ktoré Kristus prežil, Mária vidí, ako 
na kruto zbičovaného, tŕním korunova-
ného a vysileného Syna vykladajú ťažký 
kríž. Nebol to len obyčajný drevený kríž, 
ale kríž plný našich hriechov. Bola to ťažká 
cesta na Golgotu. Cesta plná nenávisti zo 
strany mnohých ľudí, ale aj cesta naplnená 
láskou od tej hŕstky, ktorá zostala verná. 
Aké muselo byť pre Krista veľké posilne-
nie pri nesení hriechov, keď sa stretol so 
svojou milujúcou Matkou.

Aj my všetci máme vo svojom živote 
kríž. Ak sa nad ním zamyslíme, povieme 
si, aký je ťažký. Je naozaj až taký ťažký, ako 
bol ten Kristov? A preto vo svojom živote 
nezúfajme, ale s dôverou sa obráťme aj 
na našu nebeskú Matku Máriu. Volajme 
k nej a prosme: Božia Matka, plná trpez-
livosti a lásky, vypros nám u tvojho Syna 
veľa milostí, aby sme podľa jeho príkladu 
dokázali vo svojom živote trpezlivo niesť 
naše kríže.

5. tajomstvo – ukrižovanie a smrť 
na kríži
Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol 
pre nás ukrižovaný, daj nám žiť v kajúc-
nosti.

„Tak prišli na miesto, ktoré sa volá 
Golgota, čo znamená Lebka. Dali mu 
piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď ho 
ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, 
hodili lós a rozdelili si jeho šaty. Potom si 
posadali a strážili ho. Nad hlavu mu dali 
nápis s označením jeho viny: ,Toto je Ježiš, 
židovský kráľ!’ Vedno s ním ukrižovali aj 
dvoch zločincov: jedného sprava, druhé-
ho zľava. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu: 
potriasali hlavami a vraveli: ,Ty, čo zboríš 
chrám a za tri dni ho znova postavíš, 
zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp 
z kríža!’ Podobne sa mu posmievali aj 
veľkňazi so zákonníkmi a staršími: ,Iných 
zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. 
Je kráľom Izraela; nech teraz zostúpi z krí-

ža a uveríme v neho. Spoliehal sa na Boha; 
nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. 
Veď povedal: ,Som Boží Syn.’ Takisto ho 
tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní.“ 
(Mt 27, 33 – 44)

Po strastiplnej krížovej ceste došli 
na Golgotu. Ako píše Sväté písmo, tam ho 
ukrižovali. Z doráňaného tela postrhávali 
šaty. Rany po bičovaní sa naspäť obno-
vili a začali krvácať. Odhalili Kristovu 
čistotu a klincami pribili jeho presväté 
ruky a nohy k drevu kríža, na kríž môjho 
hriechu. Potom kríž s Kristom vyzdvihli 
a nechali ho bolestivo zomierať. Celé ho-
diny visí Kristus na kríži v ukrutných bo-
lestiach. Zomiera za mňa, za môj hriech, 
aby som mohol žiť večne. A akoby toho 
všetkého nebolo dosť, tak nielen židia, ale 
aj zločinci sa mu posmievali. Hovorili: „Ak 
si Boží Syn, zostúp z kríža!“

Keď už bol blahej pamäti blahoslavený 
Ján Pavol II. veľmi chorý a už ho opúšťali 
sily, povedal: „Z trónu sa zostúpiť dá, ale 
z kríža nie.“

Bratia a sestry, z kríža sa zostúpiť nedá. 
Kríž sa dá iba v pokore a s láskou ku Kris-
tovi prijať. Koľkokrát sme sa zamýšľali nad 
tým, prečo trpieť. Ak prišlo čosi do života, 
napríklad choroba, nepokoj v rodine, 
problém s alkoholom, drogami, problémy 
vo vzťahoch, ako sme sa k tomu postavili? 
Ako? No asi takto: Prečo ja? Čo som ti, 
Bože, urobil, že ma tak trestáš? Prečo si 
taký zlý? Naozaj je On ten zlý? On ma 
trestá? Boh mi chce zle? Spomeň si, čo 
všetko pre teba urobil a ako kruto za to 
víťazstvo zaplatil. A ty povieš: „Boh je zlý“? 
Nie, ale ja a hriech v mojom živote. Mnoho 
utrpení je iba následkom hriechu. Boh ma 
miluje a hovorí mi: „Preži svoj život v čis-
tote.“ Ja na to: „Nemiešaj sa do toho. Nero-
zumieš tomu! Teraz sa takto žije.“ On mi 
z kríža hovorí: „Miluj otca i matku, neza-
biješ, nezosmilníš, nevezmeš Božie meno 
nadarmo, pamätaj, aby si deň sviatočný 
svätil, nepreriekneš krivé svedectvo... A čo 
mu na to odpovedám? V tomto bode si 
človek vyberá. Otvára Bohu alebo diablovi. 
Skúsme sa pravdivo zamyslieť nad svojím 
životom, aby sme vedeli, kto skutočne 
môže za moje problémy. No k poznaniu 
pravdy môžem naozaj dôjsť iba vtedy, ak 
mám silu postaviť sa ku Kristovej i našej 
Matke pod kríž. A tam pod krížom pri zo-
mierajúcom Spasiteľovi skutočne od srdca 
a s láskou zvolať: „Pane Ježišu Kriste, Synu 
Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym a daj 
mi silu žiť v kajúcnosti!“ n

Peter Čintala
ilustračná snímka: Anton Mesároš
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Mária nás učí, že modlitbu 
potrebujeme vždy 

Drahí bratia a sestry,
dnešnou katechézou chcem otvoriť roz-
právania o modlitbe v Skutkoch apoštolov 
a v Listoch sv. Pavla. Sv. Lukáš nám odo-
vzdal jedno zo štyroch evanjelií, venované, 
ako vieme, Ježišovmu pozemskému životu, 
ale zanechal nám i spis, ktorý je definova-
ný ako prvá kniha o dejinách Cirkvi, teda 
Skutky apoštolov. V oboch uvedených 
spisoch je jedným z opakujúcich sa prvkov 

práve modlitba. Ježišova, Máriina, učení-
kov, žien a kresťanskej komunity. Počiatky 
Cirkvi sú sprevádzané predovšetkým 
pôsobením Svätého Ducha, ktorý pretvára 
apoštolov na svedkov Vzkrieseného až po 
vyliatie krvi, ako aj šírením sa Božieho 
slova od východu na západ. Ešte predtým 
nám však Lukáš predkladá príbeh o na-
nebovstúpení Zmŕtvychvstalého (porov. 
1, 6 – 9). Pán odovzdáva svojim učeníkom 

program ich existencie zasvätenej evanjeli-
zácii a hovorí im: „Keď zostúpi na vás Svätý 
Duch, dostanete silu a budete mi svedkami 
v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii 
a až po samý kraj zeme.“ (Sk 1, 8) Apoštoli 
sa v Jeruzaleme, keď ostali jedenásti kvôli 
zrade Judáša Iškariotského, zišli na mod-
litbe, a práve modlitba je prostriedkom, 
ktorým očakávajú prisľúbený dar vzkriese-
ného Krista, ktorým je Svätý Duch.

V tomto kontexte očakávania medzi 
Nanebovstúpením a Turícami sv. Lukáš na-
posledy spomína Máriu, Ježišovu Matku, 
a jeho príbuzných (v. 14). Jej venoval úvod 
svojho evanjelia od anjelovho zvestovania 
až po narodenie a detstvo Božieho Syna, 
ktorý sa stal človekom. Máriou sa začína 
Ježišov pozemský život a spolu s ňou sa 
začínajú i prvé kroky Cirkvi; oba momen-
ty sa odohrávajú v atmosfére počúvania 
Božieho slova a stíšenia. Dnes by som sa 
chcel zastaviť pri spomenutej modliacej 
sa prítomnosti Panny v skupine učeníkov, 
ktorí tvoria rodiacu sa Cirkev. Mária s dis-
krétnosťou sprevádzala cestu svojho Syna, 
počas jeho verejného účinkovania až pod 
kríž, a teraz pokračuje, aby tichou modlit-
bou sprevádzala púť Cirkvi. Počas zvesto-
vania v nazaretskom dome prijíma Božieho 
anjela, je pozorná voči jeho slovám, prijíma 
ich a odpovedá na Boží plán, prejavujúc 
tak svoju úplnú pripravenosť a ochotu: 
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Mária sa prá-
ve vo vnútornom postoji počúvania stáva 
schopnou čítať vlastné dejiny a s pokorou 
uznáva, že ten, kto bude konať, je Pán. 
Počas návštevy príbuznej Alžbety v nej 
vytryskne modlitba chvály, radosti a oslavy 
Božej milosti, ktorá naplnila jej srdce a jej 
život a učinila ju matkou Pána (porov. Lk 1, 
46 – 55). Chvála, ďakovanie, radosť: v chvá-
lospeve Magnifikat Mária neospevuje iba 
to, čo Boh urobil v nej, ale i to, čo vykonal 
a neprestajne koná v dejinách. Sv. Ambróz 
nás v jednom zo slávnych komentárov 
na Magnifikat pozýva mať toho istého 
ducha modlitby, keď píše: „Nech je v kaž-
dom duša Márie, aby velebil Pána; nech je 
v každom duch Márie, aby jasal v Bohu“ 
(Expositio Evangelii secundum Lucam 2, 
26: PL 15, 1561).
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Takisto vo večeradle, v Jeruzaleme, 
v hornej sieni, kde sa zdržiavali Ježišo-
vi učeníci (porov. Sk 1, 13), v atmosfére 
počúvania a modlitby je Mária prítomná, 
predtým, ako sa otvoria dvere a oni začnú 
ohlasovať Krista, Pána, všetkým národom, 
učiac ich zachovávať všetko, čo im prikázal 
(porov. Mt 28, 19 – 20). Kroky Máriinej 
púte z nazaretského domu do jeruza-
lemského cez kríž, kde jej Syn zveruje 
apoštola Jána, sprevádza jej schopnosť 
neprestajne udržiavať v sebe atmosféru 
odhodlania rozjímať vo svojom srdci pred 
Bohom o každej udalosti a v meditácii 
pred Bohom zároveň pochopiť Božiu vôľu 
a stať sa disponovanou vnútorne ju prijať 
(porov. Lk 2, 19 – 51). Prítomnosť Božej 
Matky uprostred Jedenástich po nane-
bovstúpení nie je iba nejakou historickou 
spomienkou, udalosťou, ktorá sa stala, 
ale nesie v sebe význam veľkej hodnoty, 
pretože Mária s nimi v modlitbe zdieľa to, 
čo im je najvzácnejšie: živú spomienku 
na Ježiša a jeho poslanie, a tak zachováva 
jeho prítomnosť.

Posledná zmienka o Márii v oboch 
Lukášových spisoch je vložená do so-
boty: do dňa Božieho oddychu po diele 
stvorenia, do dňa ticha po Ježišovej 
smrti a očakávania jeho zmŕtvychvsta-
nia. V tomto spise má korene i tradícia 
spomienky Panny Márie v sobotu. Medzi 
Nanebovstúpením a prvými kresťanskými 
Turícami sa apoštoli a Cirkev zhromažďujú 
spolu s Máriou, aby vedno očakávali dar 
Svätého Ducha, bez ktorého sa nemôžu 
stať svedkami. Ona, ktorá ho už prijala, 
predtým ako priniesla na svet vtelené 
Slovo, zdieľa s celou Cirkvou očakávanie 
toho istého daru, aby bol v srdci každého 
veriaceho „stvárnený Kristus“ (porov. Gal 
4, 19). Ako Cirkev nemôže byť bez Turíc, 
tak ani Turíce nemôžu byť bez Ježišovej 
Matky, pretože ona jedinečným spôsobom 
prežívala to, čo Cirkev zažíva denno-denne 
pôsobením Svätého Ducha. Sv. Chromá-
cius z Akviley komentuje túto zmienku zo 
Skutkov apoštolov takto: „Cirkev sa teda 
zhromaždila v hornej sieni spolu s Máriou, 
Ježišovou Matkou, a s jeho bratmi. Nedá sa 
hovoriť o Cirkvi, ak nie je prítomná Mária, 
Pánova Matka... Kristova Cirkev je tam, 
kde sa ohlasuje vtelenie Krista z Panny 
a kde apoštoli hlásajú, že sú Pánovými 
bratmi, tam, kde sa počúva evanjelium“ 
(Sermo 30, 1: SC 164, 135).

Druhý vatikánsky koncil chcel osobit-
ným spôsobom zdôrazniť toto puto, ktoré 
sa viditeľne prejavuje v spoločnej modlitbe 
Márie a apoštolov na tom istom mieste, 
v očakávaní Svätého Ducha. Dogmatic-

ká konštitúcia Lumen Gentium o Cirkvi 
potvrdzuje: „Keďže sa Bohu zapáčilo 
slávnostným spôsobom zjaviť tajomstvo 
ľudskej spásy až po zoslaní Svätého Ducha, 
ktorého prisľúbil Kristus, vidíme apoštolov 
pred Turícami jednomyseľne zotrvávať 
na modlitbách spolu so ženami, s Ježišo-
vou matkou Máriou a s jeho bratmi (Sk 1, 
14). Teda aj Mária vyprosovala dar Ducha, 
ktorý ju zatienil už pri zvestovaní” (č. 59). 
Privilegovaným miestom Márie je Cirkev 
a v nej sa aj „uctieva ako jej najvynikajúcej-
ší a celkom jedinečný úd…  ako predobraz 
a najosvedčenejší vzor vo viere a v láske” 
(č. 53).

Uctievať Ježišovu Matku v Cirkvi zna-
mená učiť sa od nej, ako sa stať spolo-
čenstvom, ktoré sa modlí: toto je jednou 
zo základných myšlienok prvého opisu 
kresťanskej komunity charakterizovanej 
v Skutkoch apoštolov (porov. 2, 42). Naša 
modlitba je často podmienená ťažký-
mi situáciami, osobnými problémami, 
ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa obrátili 
k Pánovi a dostali od neho svetlo, pote-
chu a pomoc. Mária nás pozýva, aby sme 
rozšírili dimenzie modlitby a obracali sa 
k Bohu nie iba v prípade potreby a nie iba 
kvôli nám samým, ale spoločne, vytrvalo, 
verne, s „jedným srdcom a jednou dušou“ 
(porov. Sk 4, 32).

Drahí priatelia, život človeka prechádza 
rôznymi etapami, často ťažkými a ná-
ročnými, ktoré si vyžadujú nevyhnutné 
rozhodnutia, odriekania a obety. Pán 
postavil Ježišovu Matku do rozhodujúcich 
chvíľ ľudských dejín a ona vždy odpoveda-
la s plnou pripravenosťou, ktorá je ovocím 
hlbokého vzťahu s Bohom, čo dozrieva vo 
vytrvalej a intenzívnej modlitbe. Medzi 
Veľkým piatkom a Veľkonočnou nedeľou 
jej bol zverený milovaný učeník a s ním 
celé spoločenstvo učeníkov (porov. Jn 19, 
26). Medzi Nanebovstúpením a Turícami 
je spolu s Cirkvou a v Cirkvi na modlitbách 
(porov. Sk 1, 14). Božia Matka a Matka 
Cirkvi uplatňuje toto svoje materstvo 
až do konca dejín. Jej zverme každú etapu 
a každý krok našej osobnej i cirkevnej 
existencie, ako i chvíľu nášho posledného 
prechodu. Mária nás učí nevyhnutnosti 
modlitby a ukazuje, že iba prostredníc-
tvom stáleho, intímneho a milujúceho 
vzťahu s jej Synom môžeme vyjsť z „nášho 
domu“, z nás samých, s odvahou, aby sme 
išli až do končín zeme a všade ohlasovali 
Pána Ježiša, Spasiteľa sveta. n

TK KBS
preložila Agnes Jenčíková CJ

ilustračná snímka ikony z Poše:  
Mária Žarnayová

Morálne médiá?
Aj keď u nás platia už niekoľko rokov zákony 
na podporu morálky, skutočnosť je iná. Bežne 
sa s reklamou s erotickými scénami alebo upú-
tavkami na obdobné relácie, zvlášť seriály z do-
mácej slovenskej produkcie, môžete stretnúť 
už ráno v čase, keď televíziu zvyknú sledovať 
i deti. A to platí aj v poobedňajších hodinách. 
Pre majiteľov televízií je totiž prednejší zisk než 
morálne a psychické zdravie detí.

Tomuto sa pokúsila urobiť koniec poslan-
kyňa Jana Žitňanská, ktorá nedávno navrhla 
zákon, ktorý programy alebo iné zložky progra-
movej služby nevhodné pre vekovú skupinu 
maloletých do 15 rokov mal posunúť za dvad-
siatu hodinu. Poslanci však vďaka strane Smer-
-SD tento zákon neposunuli ani do druhého 
čítania. Obdobnú úpravu už avizoval aj minis-
ter kultúry Marek Maďarič (Smer-SD), ktorý sa 
pohoršil najmä nad obsahom reality šou. Preto 
je nepochopiteľný postoj poslancov za stranu 
Smer-SD. A hoci súčasná právna úprava hovorí, 
že „programy alebo iné zložky programovej 
služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychic-
ký, alebo morálny vývin maloletých, alebo na-
rušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, 
sa nesmú vysielať v čase od 6. do 22. hodiny“, 
realita, ktorej sme súčasťou, je však iná.

Obdobnú iniciatívu, namierenú na tlač, 
rozbehli aj Obyčajní ľudia. Poslanec hnutia 
Branislav Škripek oznámil, že na októbrovú 
schôdzu predkladajú novelu zákona o ochrane 
mravnosti detí a mládeže a spúšťajú petíciu 
na vyjadrenie znepokojenia občanov nad ob-
sahom mediálneho priestoru. „Sme bezbreho 
zaplavovaní poškodzujúcim a zlým zobrazo-
vaním ľudskej nahoty, dochádza k dehones-
tovaniu pohľadu na ženu. My ako spoločnosť 
na jednej strane takéto veci propagujeme, 
na druhej strane je tu časť ľudí, ktorých to 
znepokojuje a hnevá, najmä rodičov detí 
a mládeže,“ upozornil Škripek. Novelou záko-
na chcú dosiahnuť, aby v pravidelnej dennej 
tlači a periodikách, ktoré nie sú označované 
ako erotické, sa takéto obscénne zobrazenie 
ľudského tela nemohlo vyskytovať.

Poslanec odmietol námietky novinárov, 
že by išlo o cenzúru: „Tak, ako sme schopní 
akceptovať, že je nesprávne deťom a mladým 
ľuďom predávať alkohol, rovnako chceme 
vyvolať túto diskusiu, aby sme rešpektova-
li, že do 18 rokov nemáme sprístupňovať 
dehonestujúco podávaný pohľad na ľudské 
telo a intimitu človeka“. Cieľom novely je teda 
zakázať predaj a rozširovanie tlače a iných 
vecí, ktoré sú spôsobilé ohroziť mravnosť oso-
bám mladším ako 18 rokov. Zostáva nám iba 
dúfať a modliť sa za to, aby osud tohto návrhu 
zákona bol opačný, ako to bolo pri návrhu 
poslankyne Jany Žitňanskej.

Juraj Gradoš
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Neustále počúvame o kvótach v oblasti 
zamestnanosti žien, ktoré stanovila Eu-
rópska únia. Treba v súčasnosti ešte stále 
hovoriť o rodovej rovnosti a stanovovať 
na jej dodržiavanie kvóty?
Veľa ľudí si myslí, že rodová rovnosť zname-
ná rovnosť medzi mužmi a ženami. To už 
niekoľko rokov neplatí. Niektoré štáty však 
dodnes používajú namiesto výrazu „rodo-
vá rovnosť“ pojem rovnosť medzi mužmi 
a ženami.

Čo znamená rodová rovnosť dnes?
Ide o umelý pojem, ktorý vznikol preto, aby 
bola spochybnená existencia mužov a žien, 
ktorá vyplýva z prirodzeného zákona. Poli-
tika rodovej rovnosti je založená na jednej 
konštrukcii, ktorá má spochybniť kresťanské 
hodnoty, prirodzený zákon – Boží zákon. 
Manželka francúzskeho filozofa Jeana-Paula 
Sartra Simone de Beauvoirová to vyjadrila 
slovami: „Ženou som sa nenarodila, ženou 
som sa stala.“ Táto konštrukcia síce pripúšťa 
nejaký stupeň determinácie vonkajších 
sexuálnych znakov, ale zároveň hovorí, 
že človek nie je mužom alebo ženou len 
preto, že má nejaké pohlavné znaky. Počas 
života si môže vybrať, či bude ženou, alebo 
mužom. Dokonca je to až tak, že si môže 
vybrať, že časť života bude mužom a časť 
ženou a naopak.

Znamená to, že rodová ideológia pripúšťa 
aj iné pohlavia, než je muž a žena?
Dnes asi najrozšírenejšia definícia rodovej 
identity pripúšťa až päť pohlaví – mužské, 
ženské, homosexuálne, lesbické a transse-
xuálne. Niektorí dokonca tvrdia, že existuje 
aj bisexuálne pohlavie. Hnutie LGBT , ktoré 
presadzuje práva lesbičiek, gejov, bisexuálov 
a transsexuálov, vychádza práve z tejto po-
slednej definície. Preto je dôležité nehovoriť 
o rodovej rovnosti, keď máme na mysli 
rovnosť medzi mužmi a ženami. Ja sama sa 
termínu „rodová rovnosť“ snažím vyhýbať.

Nemáte s tým problémy? Predsa len, 
pojem rodovej rovnosti sa v európskom 
prostredí v ostatných rokoch udomácnil.
Vo viacjazyčnom prostredí Európskeho par-
lamentu predstavujú z tohto pohľadu veľký 

problém tlmočníci. Tí automaticky prekla-
dajú rovnosť medzi mužmi a ženami ako 
rodovú rovnosť. A tým skresľujú vlastne celé 
moje vyjadrenie. Zmena nastala aj v samot-
nom Výbore pre práva žien a rodovú rov-
nosť. Do roku 2004 mal tento výbor názov 
Výbor pre práva žien a rovnosť príležitostí. 
Zmena sa stala obyčajným administratív-
nym zásahom v priebehu jedného mesiaca. 
V júli to bol ešte „starý“ výbor, od septembra 
už „nový“. Tu vidno, ako sa nenápadne robia 
skratky v myslení, ktoré ľuďom podsúvajú 
novú ideológiu.

Vnímate za tým aj iné snahy, ako len od-
strčiť na vedľajšiu koľaj prirodzený zákon 
a násilne presadiť „nové“ pohlavia?
Je tu jednoznačná snaha odpútať ženu od jej 
materstva. Rodová rovnosť hovorí, že žena 
a muž sú vlastne rovnakí. Žena sa chvíľu 
môže cítiť ako muž a chvíľu ako žena. To, že 
otehotnie a má dieťa, je len jedna epizóda 
z jej života, ktorá nie je bytostne spätá so 
ženou ako takou, so ženou ako nositeľkou 
života a matkou. Ideológovia rodovej rov-
nosti chcú odpútať ženu od jej jedinečného 
poslania.

Vy ste známa ako zástankyňa rodiny 
a kultúry života. Do akej miery kompli-
kuje rodová rovnosť vašu prácu v Európ-
skom parlamente?
Spomeniem jednu osobnú skúsenosť. 
Robila som správu o boji proti kriminalite 
mladistvých, o tom, ako sa politika Európ-
skej únie pre rovnosť medzi mužmi a žena-
mi môže podieľať na boji proti kriminalite 
mladistvých. Na tejto správe som pracovala 
rok a pol, ale kolegyne na výbore ma donúti-
li prepracovať ju. Použila som totiž výrazy 
ako „rodičovská zodpovednosť“ a „práva 
a povinnosti otca a matky“ ako niektoré 
z podmienok úspešného boja s delikven-
ciou mladistvých. Napriek tomu, že som 
prepracovala každý jeden paragraf a výraz 
„práva a povinnosti rodičov“ som namiesto 
16-krát použila len 3-krát, kolegyne to 
stále iritovalo. Odmietla som sa však tohto 
výrazu úplne vzdať, pretože som presved-
čená o tom, že nemôžeme úspešne bojovať 
s kriminalitou mladistvých, ak nezapojíme 

aj rodinu a rodičovskú zodpovednosť. Nako-
niec moji kolegovia a kolegyne povedali, že 
za to nemôžu hlasovať a bola som donútená 
správu stiahnuť z programu. Boli totiž len 
dve možnosti: buď by správa neprešla, 
alebo by Európsky parlament odhlasoval, 
že žena je spojená s rodinou a materstvom. 
To by bola podľa mnohých „pokrokových“ 
poslankýň a poslancov hanba pre Európsky 
parlament, pretože by tým poprel svoju viac 
ako 20-ročnú politickú snahu „oslobodiť“ 
ženu od rodiny.

Ak som to správne pochopila, máme prá-
vo hovoriť o žene ako o „niečom“, čo sa 
môže oddeliť od rodiny, môže sa dať preo-
perovať na muža a spätne na ženu, ale 
nemôžeme o nej hovoriť ako o matke...
Áno. Zašlo to dokonca ešte ďalej. Keď 
Rada Európy pred rokom a pol schvaľova-
la rezolúciu o sexistických stereotypoch 
v médiách voči ženám, v texte boli uvedené 
tri príklady, ktoré sú sexistické a znevažujú 
ženu. Boli to „žena ako sexuálny objekt v re-
klame“, „žena v podradných zamestnaniach“ 
a „žena ako matka“. Čiže žena ako matka je 
podľa niektorých sexistickým prejavom, to 
znamená nepriateľským voči žene. Vtedy 

14 | rozhovor

Problematická 
rovnosť

Rodová rovnosť nie je 
vôbec jednoduchá záleži-
tosť a pod krásnymi myš-
lienkami sa skrývajú veľmi 
nebezpečné snahy. Euro-
poslankyňa Anna Záborská 
sa týmto témam venuje 
ako členka Výboru pre prá-
va žien a rodovú rovnosť 
na pôde Európskeho parla-
mentu.
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Viera  
a láska
V našom živote nájdeme viacero súvis-
lostí, ktoré sa navzájom podmieňujú 
i dopĺňajú, a tak vytvárajú kolorit života. 
V kresťansko-náboženskom zmysle 
veľmi úzko spolu súvisia viera, nádej 
a láska. Voláme ich tri božské čnosti, 
lebo ich predmetom je Boh sám. Viera je 
od samého počiatku prítomná v našom 
vzťahu s Bohom. Lebo nik nemôže prísť 
k Bohu, ak prv neverí, že jestvuje. Do ži-
vota podľa kresťanskej viery však nutne 
vstupuje láska. Ponajprv je to Božia láska 
k nám: „Veď Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného Syna...“ (Jn 3, 16). 
Táto Božia láska je absolútne výnimoč-
ná, jej ustavičné prúdenie je nezávislé 
od človeka. Boh si však želá naše šťastie. 
Preto nám ju daruje a vyzýva nás k pri-
jatiu tejto lásky. Kto ju prijme do svojho 
srdca, žije životom podobným Bohu, 
lebo − ako napísal sv. apoštol Ján − Boh 
je láska.

Po prikázaní lásky k Bohu, ktoré obsa-
hoval už Starý zákon, je najdôležitejším 
prikázaním Ježišovej zvesti prikázanie 
lásky k blížnemu. Ježiš doslova hovorí: 
„Milovať budeš svojho blížneho ako seba 
samého!“ (Mk 12, 31) Láska v Ježišo-
vej požiadavke nie je niečo na výber. 
Naopak, je absolútne nutným životným 
štýlom Kristovho nasledovníka. Nazna-
čuje to aj apoštol Pavol, keď píše: „... 
keby som mal takú silnú vieru, že by som 
vrchy prenášal, a lásky by som nemal, 
ničím by som nebol“ (1 Kor 13, 2). 
Viera stojí na počiatku vzťahu s Bohom. 
Láska tento vzťah robí neustále sviežim, 
osobným a trvalým. Viera bez lásky ne-
dosahuje svoj plný účinok. Veriť v Boha 
znamená veriť v Boha Lásku. Zdrojom 
viery a lásky je Boh sám. Viera je spá-
sonosný prostriedok, aby sme dosiahli 
večnú Lásku v nebi, lebo kto uverí a dá 
sa pokrstiť, bude spasený (porov. Mk 16, 
16). Láska k blížnym je prejavom živej 
viery. Kto „nemiluje brata, ktorého vidí, 
nemôže milovať Boha, ktorého nevidí“ 
(1 Jn 4, 20). Láska, ktorú Ježiš vyžaduje, 
prekonáva a prevyšuje zachovávanie 
prikázaní v Starom zákone, pretože sa 
obracia k Bohu a k blížnemu v takej 
perspektíve, že všetci patríme do spolo-
čenstva trojosobného Boha. Na sklonku 
života budeme súdení z lásky (sv. Ján 
z Kríža).

Michal Hospodár

sme zburcovali všetky mimovládky a politi-
kov, aby sa zobudili, že to predsa nemožno 
schváliť, a tobôž nie v inštitúcii, ktorá má 
obhajovať základné ľudské práva.

Ako to dopadlo?
Nakoniec sa formulácia zmenila tak, že ani 
žena, ani muž nemôžu byť spomínaní v úlo-
hách rodičov, teda že je sexistické aj to, keď 
je muž spomínaný ako otec. Tento pozme-
ňovací návrh prešiel len o dva alebo tri hlasy.

Mám dojem, že už nejde len o slovník. 
Akoby Európska únia budovala nový typ 
ideologického nazerania, ktorý s rodinou 
vôbec neráta.
Neráta s rodinou založenou na manželstve 
muža a ženy, ktorá vychováva deti. Dokon-
ca sme sa posunuli až tak ďaleko, že nám 
hovoria: „Vy si pokojne hovorte o tradičnej 
rodine, my budeme hovoriť o netradič-
ných rodinách, ale postavíme ich na jednu 
úroveň.“ Preto ja osobne nerada používam 
v súvislosti s rodinou prívlastky. Rodina je 
jasne definovaná aj bez toho, aby sme ju 
museli nazvať prirodzenou, tradičnou alebo 
normálnou. Keď sa povie tradičná rodina, 
mnohí si predstavia otca, ktorý pracuje, 
a matku, ktorá sa stará o domácnosť a deti. 
Najlepšie je nepoužívať žiaden prívlastok.

S rodovou rovnosťou súvisia aj repro-
dukčné a sexuálne práva ženy a regulácia 
pôrodnosti.
Demografická kríza je výsledkom určitého 
správania sa ľudí a skôr si myslím, že zlá 
sociálna a finančná situácia je len zástupný 
argument. Na Slovensku poklesla pôrodnosť 
z 2,1 % v 90-tom roku na 1,3%, ale ľudia sa 
nemali predtým o toľko lepšie. Ale vtedy sa 
deti rodili a teraz sa nerodia. Netvrdím, že 
mladí ľudia sa majú dobre alebo že majú 
všetko. Skôr sa hľadalo ospravedlnenie, aby 
spoločnosť lepšie prijala, že mladí ľudia 
nemajú deti, pretože to je fakt, ktorý nikto 
nemôže poprieť. Je pritom známe, že najviac 
detí sa rodí po vojne, keď je všetkého nedo-
statok. Príkladom je Chorvátsko. V Chorvát-
sku sa otočila situácia po vojne v 90-tych 
rokoch, nie po 1. alebo po 2. svetovej vojne.

Čím je vyššia životná úroveň, tým je men-
ší záujem o deti?
Asi áno. U nás sa najmenej detí rodí v Brati-
slave a najviac na východe Slovenska alebo 
na Orave. No napriek tomu ľudia používajú 
argument o zlej finančnej situácii, ktorým 
si ospravedlňujú to, že nechcú mať deti, 
berú antikoncepciu, prípadne idú na potrat. 
Inak by museli priznať, že dávajú prednosť 
sebeckejšiemu spôsobu života a riskovali by 
odsúdenie zo strany spoločnosti. Sme sved-

kami toho, že ľudia sa skôr krivo pozerajú 
na mnohodetné rodiny než na rodiny, ktoré 
nechcú mať deti.

Mne to pripadá ako časovaná bomba...
Určite. Veľa sa hovorí napríklad o zosúla-
dení rodinného a pracovného života ako 
pomoci žene uplatniť sa v spoločnosti. 
Ale málokto si uvedomuje, že zosúladenie 
rodinného a pracovného života je posunuté 
na stranu pracovného života. Nehľadajú 
sa spôsoby, ako uľahčiť rodinám alebo 
rodinnému životu. Ale uľahčuje sa skrá-
teným pracovným úväzkom, škôlkami, 
jasľami, flexibilnou pracovnou dobou, čiže 
v tej pracovnej časti. Už menej sa hovorí 
o zvýšení rodičovského príspevku alebo prí-
padne ohodnotenia práce matky minimál-
nou mzdou, o zlacnení služieb pre ženu... 
Jednoducho aby aj táto časť jej života mala 
určitú úroveň, aby sa žena matka nemusela 
cítiť ako chudera.

Na akých hodnotách je potom postave-
ná politika Európskej únie? Môžeme ju 
prirovnať k parlamentnej meditačnej 
miestnosti, ktorá nemá žiadne ozdoby, 
žiadne obrazy, len biele múry a stoličky, 
aby nikoho neurážala a nikomu „nevnu-
covala“ náboženské presvedčenie?
Aj európska politika je založená na konkrét-
nych ľuďoch. Čiže podľa toho, ktorá skupina 
je silnejšia, presvedčivejšia, ktorá dokáže 
lepšie obhájiť svoj názor, občas možno aj 
nie celkom férovým spôsobom, tá nakoniec 
prerazí. Myslím si, že to sú akoby spojené 
nádoby. Koľko miesta uvoľní jedna skupina, 
toľko ho zaplní tá druhá. Dnes sa zdá byť sil-
nejšia tá skupina ľudí, ktorá presadzuje kul-
túru smrti. Má viac finančných prostriedkov, 
má na svojej strane médiá, je agresívnejšia, 
používa metódy nátlaku, vyhrážania alebo 
možno niekedy až rafinované metódy vylú-
čenia zo spoločnosti. Keď je niekto politicky 
nekorektný, tak sa s ním prestaneme roz-
právať. Ale je tu aj skupina ľudí, ktorí bojujú 
za kultúru života. Snaží sa o spoločné dobro 
a hlási sa ku kresťanským hodnotám. Keď 
sme boli s rodinou na Vianoce v Ríme, poču-
li sme na Troch kráľov zaujímavú homíliu. 
Kňaz hovoril, že sviatok Troch kráľov je 
o vízii života kresťana. Mnohí ľudia aj vidia 
hviezdu tak, ako ju videli mudrci z východu, 
ale nestačí hviezdu vidieť, treba za ňou ísť. 
Treba hovoriť, že sme hviezdu videli a čo to 
znamená. Teda ide o manifestáciu. Tí Traja 
králi išli a vydali o tom svedectvo. To je sku-
točné kresťanstvo. Vždy, keď mám dilemu, 
či sa ozvať, alebo nie, spomeniem si na túto 
homíliu. Máme vydávať svedectvo o hviezde 
a o jej význame. Každý jeden z nás.

za rozhovor ďakuje Andrea Čusová
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Chlapec delostrelec
Pri návšteve mesta Cuautla v štáte 
Morelos zbadáme na jeho hlavnej ulici 
bronzovú sochu chlapca s delom. Ide 
o Narcisa Mendozu, ktorého volajú el 
Niño Artillero, Chlapec Delostrelec. Jeho 
hrdinský skutok nie je peknou histor-
kou vymyslenou z výchovných dôvodov. 
Stalo sa to v roku 1812 pri obliehaní mesta 
Cuautla, útočiska povstalcov, kráľovským 
vojskom. Obliehanie sa bolestne predlžo-
valo a generál Juan Nepomuceno Almonte 
sa rozhodol utvoriť jednotku z detí, ktoré 
sa stále ponúkali pomôcť pri obrane svojho 
mesta. Zúčastňovali sa na strážení, doru-
čovaní správ a zásobovaní, a cítili, že takto 
bojujú za nezávislosť svojej vlasti.

Jedného dňa kráľovské vojsko podnik-
lo útok, ktorý rozprášil povstalcov, ktorí 
začali bezhlavo utekať z bojiska a zane-
chávali za sebou tých niekoľko diel, ktoré 
mali k dispozícií. V tej chvíli zmätku malý 
dvanásťročný Narciso našiel v sebe odvahu 
pribehnúť k jednému z kanónov a vystreliť 
na blížiacich sa nepriateľov. Tento výstrel 
umožnil povstalcom vrátiť sa k obrane a od-
raziť nepriateľa. Keď sa generál Morelos 
dozvedel o chlapcovom hrdinskom čine, 
odmenil ho, a historici ho dodnes odmeňu-
jú tým, že zachovávajú jeho pamiatku pre 
budúce generácie.

Láska k vlasti
Stránky našich dejín sú plné hrdinstva mu-
žov a žien, ktorí dali svoj život za vlasť.

Aj dnes čítame v novinách o šľachetných 
skutkoch tých, ktorí obetujú svoj život 
za lepší svet, niektorí ho riskujú pri zá-
chranných prácach ako hrdinskí požiarnici, 
ďalší bojujúc proti zločinu, a mnohí ďalší 
vykonávajúc práce na pohľad skromné, ale 
veľmi dôležité pre zmiernenie hladu svojich 
bratov ako roľníci, pri liečení chorých ako 
lekári a zdravotné sestry alebo učením tých, 
ktorí nevedia, ako učitelia.

Milujú svoju vlasť
Čo je to vlasť? Viac než územie. Vlasť sú 
milované bytosti a osoby, s ktorými žijeme 
a s ktorými zdieľame spoločný osud.

Láska k vlasti je občianskou hodnotou, 
ktorej sa učíme v rodine, ktorej vzrast sa 
dáva v škole a ktorá prináša zrelé plody 
vtedy, keď sa staneme ľuďmi osožnými pre 
spoločnosť. Je pravda, že ju symbolizuje po-
svätná zástava, hymna, ktorá rozochvieva 
naše emócie, milovaný štátny znak a mno-
hé iné symboly, ktoré potrebujeme, aby 
sme túto lásku konkrétne vyjadrili, ale láska 
k vlasti ide ďalej než len po úctu k týmto 
symbolom.

boh, vlasť a rodina
Ľalia je znakom skautov celého sveta. Je to 
kvet s troma lupeňmi, ktoré predstavujú tri 
hodnoty, ku ktorým sú tieto deti a mladí 
vychovávaní: Boh, vlasť a rodina. Ten, kto 
pestuje tieto hodnoty, je dokonalou a plnou 
osobou, má zmysel života a napomáha 
blahu tých, ktorí ho obklopujú.

Nesmieme stotožňovať vlasť so štátnou 
mocou, ktorá nám vládne, ani s ekono-
mickým systémom, v ktorom žijeme, tie sa 
môžu meniť, ale hodnota vlasti pretrváva.

Tiež sa nedá povedať, že vlasť tvoria 
okolnosti, ako sú rasa, jazyk, viera, ktorá sa 
praktizuje, alebo kultúra, ktorú sme prijali 
od predkov, lebo v týchto časoch je naša 
spoločnosť obohacovaná prínosom rôznych 
rás, náboženstiev, jazykov a kultúr tých, 
ktorí s nami žijú.

My, čo máme spoločnú vlasť, sme zjed-
notení našou históriou, ktorá sa ďalej píše 
deň za dňom, našou kultúrou, ktorá prijíma 
prínos iných kultúr, a našou vzájomnou 
úctou a toleranciou.

Deti sa učia milovať svoju vlasť, ak ich 

rodičia učia poznať a milovať svoju krajinu.
Doma sa majú ukazovať vlastenecké sym-

boly s hrdosťou, predovšetkým pri príleži-
tosti sviatkov. Nezabúdajme pri rodinnej 
modlitbe prosiť Boha za našu vlasť.

Milujeme vlasť…
• Ak milujeme a ctíme si našu rodinu.
• Ak sa spájame s našimi susedmi hľadajúc 

spoločné dobro.
• Ak spolupracujeme, aby sme zlepšili 

podmienky vo svojej štvrti.
• Ak milujeme svoju obec alebo mesto.
• Ak sa zaujímame o celú svoju krajinu.
• Ak poznáme svoje dejiny.
• Ak sa cítime hrdí na svoju kultúru a sna-

žíme sa ju zachovať a prezentovať ju.
• Ak zodpovedne plníme svoje povinnosti 

voči dobru iných.
• Ak si ctíme naše národné symboly a zú-

častňujeme sa na občianskych ceremó-
niách.

Poznámka prekladateľa: Autor hovorí, 
že okolnosti ako rasa, jazyk, viera a kultúra 
netvoria vlasť. Myslím, že tieto veci nie sú 

Vlasť a sloboda
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proti Goliášovi 
s Csc.
„Rodina s deťmi sa po nasťahovaní do do-
končovaného domu po pár mesiacoch začala 
cítiť zle, ochoreli rodičia a potom i deti. Pri 
diagnostike sa zdroj s typickými následka-
mi a nálezmi lokalizoval na jednom mieste 
na dvore. Domáci zistili, že je to ešte stále 
nezabetónovaná šachta vedúca k prívodo-
vému a odpadovému vodnému potrubiu. 
Vzhľadom na presnú lokalizáciu sa do nej 
pozreli a našli zospodu medzi dvomi rúrami, 
teda zhora nepostrehnuteľne uloženú guľu 
toaletného papiera (nepoužitého), v ktorej 
bol v handričke zabalený asi tucet nových 
veľkých klincov namierených hrotmi na dom. 
Po likvidácii sa zdravotný stav všetkých 
upravil.“

Toto napísal istý nemenovaný lekár 
s titulom CSc. za menom. Získal niekoľko 
významných ocenení a patrí medzi špičky. 
Ovláda 16 jazykov. Rozpráva aj po čínsky 
a mnohé skúsenosti si doniesol práve z Číny. 
Je priekopníkom akupunktúry na Slovensku, 
školí psychotronikov a podobne. 

Keď som si prečítal jeho životopis, mal som 
pred sebou obrovského Goliáša, CSc. Jemu 
mám oponovať? No ak poznám Božie slovo, 
nedá sa ináč! Ľuďmi udelený titul CSc. musí 
pred Božím slovom ustúpiť!

Ľudia majú strach, keď nájdu v blízkosti 
domu nejaký neznámy predmet. Hneď si 
to vysvetľujú ako porobenie, čarodejníctvo 
a pod. A keď si prečítajú hore uvedený článok 
vzdelaného pána doktora, budú vo svojom 
vyhľadávaní strašidelných predmetov pokra-
čovať a navštevovať rôznych „odborníkov“.

Nevyhľadávajme psychotronikov, prútiká-
rov, jasnovidcov, pretože sú Božími nepriateľ-
mi. Pán Boh z lásky k človeku zakazuje jasno-
videctvo. A preto by sme nemali vyhľadávať 
ich služby.

Nevyhľadávajme vo svojom okolí ani ľudí, 
ktorí nám asi „porobili“. Pretože ak chceme 
byť silnejší ako ich zloba, musíme ich milovať 
a zo srdca im odpustiť. Tu nie je priestor 
na pomstu!

Aký je teda záver? Ak chcem ochrániť 
svoju rodinu, musím byť stále na strane Pána 
Boha. Veď „ak Pán nestráži mesto, nadarmo 
bdejú jeho strážcovia“ (Ž 127, 1). A pripo-
meňme si aj nádherný spev, ktorý spieva-
me každú Veľkú noc: „Boh vstáva a jeho 
nepriatelia sa tratia, spred jeho tváre utekajú 
tí, čo ho nenávidia“ (Ž 69). Na tej istej utierni 
Paschy spievame: „Pre vzkriesenie odpusťme 
nepriateľom a takto zaspievajme: Christos 
voskrese“.

Marek Badida
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len okolnosťami, ale tvoria identitu národa. 
Ak napr. Slováci prestanú rozprávať po 
slovensky a obrátia sa na islam, budú nosiť 
burky a turbany, namiesto kostolov budú 
stavať mešity, už to nebudú Slováci. A ne-
treba zabúdať na to, že nie každá cudzia 
kultúra a náboženstvo, ktoré sa v Európe 
tolerujú, sú pre nás obohatením. Niektoré 
sa dnes zdajú skôr ohrozením. Tolerancia 
má byť, ale nielen jednostranná. n

som slobodný!
Vstúpili do svojho bytíku plní radosti. Deti 
niesli v rukách kúsok torty, ktorý nestačili 
dojesť a ktorý si vzali domov. Zatiaľ čo jeho 
manželka vyvíjala heroické úsilie uložiť 
deti, Dávid si sadol za stôl v jedálni a po-
ložiac bradu do rúk začal rozmýšľať. Prišli 
z oslavy, jeho oslavy; oslávili prvý rok jeho 
života. Rok, odkedy sa znova narodil! Jeden 
rok, odkedy sa rozhodol, že zanechá pitie 
na jeden deň, a potom na ďalší, a na ďalší. 
Začal spomínať na svoje dávne peklo a oči 
mu zaplavili slzy. Aký kus cesty odvtedy 
prešiel, cestu šťastia s pomocou sily svojho 
milovaného Otca Boha! Jeho manželka sa 
priblížila k nemu a nežne položila ruky 
na jeho plecia. Pozrel sa na ňu a s veľkým 
úsmevom, ktorý ožiaril jeho slzami zmáča-
nú tvár, povedal dve slová, ktoré znamenali 
veľa: „Som slobodný“.

dynamika slobody
Rozum mi hovorí, čo je vhodné robiť a čo 
nie. Keď moja vôľa koná to, čo od nej 
rozum žiada, som slobodný. Keď konám 
proti tomu, čo si myslím, zvedený prísľu-
bom šťastia, slasti alebo blahobytu, vtedy 
strácam svoju slobodu. Začínam byť závislý. 
Rozhodnutia už nie sú moje.

Sloboda je sebaurčenie pred dobrom 
alebo zlom a je jedným zo základov ľudskej 
dôstojnosti. Správne používanie slobody 
závisí od svedomia a jeho správneho formo-
vania.

Cesta k slobode
Od dieťaťa úplne závislého od ostatných 
k úplne dospelému, ktorý si vystačí sám, 
vedie dlhá cesta, na ktorej sa učíme byť 
slobodnými.

Výchova doma by mala byť v prvom rade 
sprevádzaním, aby sa dieťa naučilo správne 
používať slobodu. Dieťa potrebuje morálne 
princípy a normy, ale primerane svojmu 
veku potrebuje porozumieť a prijať dôvod 
zákazu. Ak pravidlo prijme, zachová si 
slobodu. Ak sa podriadi len zo strachu pred 
trestom, podobá sa na zvieratko, ktoré sa 
vychováva strachom z biča alebo túžbou po 
odmene.

Dobré používanie slobody je hodnotou, 
ktorá spočíva vo vyváženej láske k sebe 
a veľkodušnej láske k druhým.

strata slobody
Sloboda sa nestráca len fyzickou stratou 
v chorobe, ktorá znemožňuje činnosť alebo 
vo väzení; stráca sa vtedy, keď hocijaká 
okolnosť naruší našu schopnosť vybrať si 
dobro.

Nevedomosť, krajná chudoba, podvýživa, 
rasový alebo náboženský útlak, neznalosť 
jazyka, nelegálny pobyt v cudzej krajine, 
nemohúcnosť staroby, nezamestnanosť, 
ekonomická závislosť a iné sociálne 
okolnosti brániace nášmu rozhodnutiu 
umenšujú našu slobodu. Preto si zaslúžia 
obdiv tí, ktorí víťazia nad všetkými týmito 
prekážkami a dosiahnu slobodu.

od túžby po slobode 
k neviazanosti
Deti a mladí sa podriaďujú pravidlám 
domova. Keď sú tieto pravidlá utláčajúce 
a nie sú pochopené a prijaté, keď nie sú 
vydiskutované, vtedy deti vyrastajú v túžbe 
po slobode a len čo je to možné, pretínajú 
putá, ktoré ich viažu k otcovskému domu.

Žiaľ, hlavne pre ženu je v našej kultúre 
„záchranným kolesom“ na ceste k slobode 
manželstvo, prvé, ktoré sa im naskytne. 
Preto sa mnoho žien nevydáva z lásky, ale 
preto, aby uniklo z domu, a následky sú 
tragické.

Mladý človek, ktorý sa osamostatnil, si 
musí dať pozor, aby neupadol do neviaza-
nosti, teda zneužitia práve nadobudnutej 
slobody. Nemáme slobodu vybrať si medzi 
dobrom a zlom, slobodu máme vybrať si 
medzi dobrým a lepším.

Neviazanosť je rozhodnutie urobiť niečo, 
čo protirečí mravným princípom, ktoré ne-
závisia od zvykov alebo okolností, ale platia 
sami v sebe.

Ukazuje sa, že tí, ktorí sa pokladajú 
za slobodných, lebo porušujú morálne 
zákony, v skutočnosti upadajú do otroc-
tva. My katolíci nazývame toto otroctvo 
hriechom.

boh rešpektuje našu slobodu
Hoci zo zneužitia slobody pochádzajú 
všetky mravné zlá spoločnosti, Boh chce 
rešpektovať slobodu človeka aj napriek na-
šej neustálej výčitke: „Ak by existoval Boh, 
nebolo by na svete toľko bolesti”.

On miluje našu slobodu a dáva nám 
prostriedky na oslobodenie sa z našich 
zviazaností. S Božou pomocou! n

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

ilustračná snímka: www.geolocation.ws

Vlasť a sloboda
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Memento mori – 
pamätaj na smrť
Odkiaľ ideš a kam speješ, 

drahý priateľu?
Nadnesená otázka, 

pod rúškom domnienky jedno-
duchej odpovede. A predsa to 
nie je tak. Tak čo, vieš odpo-
vedať? Verím, že v tejto chvíli 
nejeden hádže udicu po všako-
vakých múdrych slovách. Tak si 
to teda rozoberme postupne.

Populárna viera hovorí, že 
výraz memento mori vznikol 
v starovekom Ríme. Rímsky 
generál, ktorý sa prechádzal uli-
cami po svojom víťazoslávnom 
triumfe, zahĺbený do svojich 
myšlienok, bol zastavený svojím 
vlastným otrokom. V postoji 
pripomínajúceho generála ho 
počastoval myšlienkou: „Čo je 
na vrchole dnes, môže byť zajtra 
zvrhnuté.“ Sluha to následne 
doplnil vetou: „Memento mori“, 
teda „Pamätaj na smrť“. Tradícia 
ďalej hovorí, že to mohlo byť aj 
takto: „Respice post te! Homi-
nemteesse memento! Memento 
mori!“, teda v preklade „Pozri sa 
na seba! Pamätaj, že si človek! 
Pamätaj na smrť!“. Vráťme 
sa teda po chvíľke histórie 

späť k otázke, odkiaľ si a kam 
smeruješ. Odkiaľ som, vie asi 
každý: z malej či veľkej rodiny, 
syn poštára, obuvníka, dcéra 
prednostky nemocnice, či ve-
dúcej na družstve. Človek sa pri 
tom tak rozrozpráva, že vedieť 
vôbec, kedy a s čím začal pri 
takom kvante informácií, bude 
úspechom. Pri výraze „kam 
speješ“ naše jazyky zamĺknu 
a to veľké poznanie všetkého 
zrazu pominie. Ale mylná pred-
stava! Jazyky síce zamĺknu, no 
vedomosť nie.

Pýšime sa, že sme kresťania. 
No ak sa tým hrdíme, viera nám 
nedovoľuje mlčať. S určitos-
ťou môžeme povedať, že sa to 
nedá. Jasným dôkazom je Sväté 
písmo. Kniha, pre mnohých 
možno zabudnutá, je pre iných 
celkom fajn, lebo si ňou podlo-
žia počítač, aby sa neprehrieval. 
Pre iných je zasa knihou kníh, 
ktorá podoprie skrúšených 
a ubolených lahodným slovom 
nášho Pána. A práve Božie slovo 
nám dáva mnoho dôkazov aj 
návodov, ako správne žiť. Tak, 
aby sme sa nemuseli báť smrti.

Nádherným príkladom 
je stať, ktorá môže každého 
osobne inšpirovať k zamysleniu 
sa nad pominuteľnosťou života. 
„Vtedy sa nebeské kráľovstvo 
bude podobať desiatim pan-
nám, ktoré si vzali lampy a vyšli 
naproti ženíchovi. Päť z nich 
bolo nerozumných a päť múd-
rych. Nerozumné si vzali lampy, 
ale olej si so sebou nevzali. 
Múdre si vzali s lampami aj olej 
do nádob. Keď ženích neprichá-
dzal, všetkým sa začalo driemať 
a zaspali. O polnoci sa strhol 
krik: ,Ženích prichádza, vyjdite 
mu v ústrety!’ Všetky panny 
sa prebudili a pripravovali si 
lampy. Tu nerozumné panny 
povedali múdrym: ,Dajte nám 
zo svojho oleja, lebo naše lampy 
hasnú.’ Ale múdre odvetili: ,Aby 
azda nebolo ani nám, ani vám 
málo, choďte radšej k preda-
vačom a kúpte si!’ No kým išli 
kupovať olej, prišiel ženích a tie, 
čo boli pripravené, vošli s ním 
na svadbu a dvere sa zatvorili. 
Napokon prišli aj ostatné panny 
a vraveli: ,Pane, Pane, otvor 
nám!’ Ale on im povedal: ,Veru, 

hovorím vám: Nepoznám vás.’ 
Preto bdejte, lebo neviete ani 
dňa, ani hodiny.“( Mt 25, 1 – 13)

Smrť je prirodzenou súčasťou 
života, a predsa máme pred 
ňou strach. Dokáže zaraziť, 
prekvapiť, zlomiť. Prečo sa jej 
však báť? Veď je len prechodom 
do večnosti, do niečoho oveľa 
krajšieho, ako žijeme teraz. 
Nejeden svätec žil v neustálej 
myšlienke na smrť a neraz to 
bol dokonca dôvod na radosť. 
Bláznivé? Možno, ale aj v Písme 
je nám dané, že práve to blázni-
vé si Boh vyvolil na pokorenie 
múdrych. Čistú a úprimnú 
radosť zo smrti môže mať len 
ten, kto dobre žije svoj život.

Vieme, že tento život je 
len vstupenkou do Božieho 
kráľovstva. Je na nás, ako bude 
vyzerať. Máme slobodnú vôľu, 
preto sa nebojme tento život žiť! 
Vážme každé slovo, každý sku-
tok, nedopovedanú myšlienku. 
Hrajme s kartami, ktoré sme 
dostali, a nehľadajme esá v ru-
káve. Hrajme tak, aby hra bola 
dôstojná, pokorná, bez klamu, 
ale v pravde a aby tajným pís-
mom maľovala na vstupenku: 
Som Božím dieťaťom. Môžeš 
síce hrať, ako chceš, klamať, 
podvádzať, usmievať sa zvrchu, 
no nevieš ani dňa, ani hodiny. 
Tak teda „memento mori! – 
pamätaj na smrť!“ n

Diana Siváková

18 | slovo mladÝm

Archieparchiálna animátorská škola v Bárke na Juskovej Voli
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s božou Matkou
Celá myšlienka troch Raduj sa bola 

v tom, že ten, kto sa pomodlí denne 
za účelom šťastnej smrti, teda 

smrti v stave Božej milosti, bez smrteľného 
hriechu, bude nakoniec spasený. Na svoje 
podmienky, teda podmienky praktizo-
vania svojej viery, som si to predstavoval 
tak, že ak budem mať zomrieť, bude to 
asi okolo Vianoc alebo Veľkej noci, keď 
chodím na spoveď, lebo len vtedy som pár 
dní v roku v stave Božej milosti. Alebo že 
môžem mať šťastie a pri zomieraní budem 
mať kňaza, ktorý ma vyspovedá. To som si 
predstavoval ako riešenie pri vypočutí mo-
jich troch Raduj sa za šťastnú smrť. Na iné 
som neprišiel.

No ako som už vyššie uviedol, stalo sa 
niečo celkom iné. Asi po ôsmich mesiacoch 
týchto modlitieb som si všimol, že som 
zanechal svoj zlozvyk brať Božie meno na-
darmo. Ďalej som zistil, že chodiť do chrá-
mu v nedeľu a cez sviatky ma teší. Ak som 
nešiel, mal som z toho celý ďalší týždeň zlý 
pocit. To sa potom zmenilo tak, že teraz 
idem veľmi rád do chrámu aj cez týždeň. 
A nezáleží na počasí. Riskol som to, aj keď 
som bol na maródke s chrípkou a mohla 
prísť kontrola zo sociálky, i keď neviem, či 
to bolo celkom správne. Ak sa dá, na spoveď 
idem každý mesiac, takže namiesto dvoch 
či troch spovedí je ich desať aj dvanásť 
do roka. Veľmi ma to uspokojuje a pomáha 
mi to. Dokonca sa modlím aj ruženec. Nie 
je to chvála. To nie je moja zásluha, lebo 

kým som sa za to nemodlil, nič sa nedialo. 
Len som stál a nevedel sa pohnúť. Dokonca 
sa mi zdalo, že sa posúvam naspäť. Možno-
že posunúť sa trocha späť a takto z rozbehu 
potom preskočiť prekážku po dobrom 
impulze bol liek aj pre mňa. Boh zasa konal 
po svojom. Nenaplnil sa môj scenár, ale je 

to lepšie, ako som predpokladal. Teraz som 
presvedčený, že len úprimná modlitba po-
môže aj iným v napredovaní alebo hľadaní 
Boha.

Raz som sa rozprával o existencii Boha 
s kolegom v práci. On mi povedal, že nech 
sa mu Boh snaží nejako vedecky dokázať 
svoju existenciu a on uverí. Povedal som 
mu, že on sám sa musí modliť za to, aby mu 
Boh dal milosť uveriť a napredovať správ-
nou cestou. To isté sa stalo aj mne. Aj keď 
ja som nepotreboval uveriť, len napredovať. 
Teraz si o mne niekto môže myslieť, že už 
nepotrebujem napredovať a nemám prob-
lém. Nie je to tak. Teraz je môj problém 
v dobrom vydržať až do konca. Viem, že to 
nie je ľahké, ale modlím sa za to i naďalej, 
a nielen tie tri Raduj sa. Aj po pádoch sa 
snažím vstať a ísť ďalej. Lebo ak zostanem 
po páde ležať, hoci aj na správnej ceste, ne-
dostanem sa ďalej ani o krok. Nikto za nás 
neprejde ten zvyšok cesty, ktorý je určený 
len nám.

Pán Boh nám pomáhaj!

PS: Ťažko je víťazstvo udržať. Rozhodu-
júci je každý deň. Len s pomocou Boha sa 
to dá.

To viem určite!
Slava Isusu Christu! n

čitateľ
dokončenie z minulého čísla

ilustračná snímka:  
www.catholictradition.org

prepodobný Ján rilský
Pochádzal z bulharskej dediny Skrim, ktorá 
leží v blízkosti Sofie. Po smrti svojich rodičov 
rozdal celý majetok chudobným. Nechal sa 
podstrihnúť na mnícha a odišiel zo svojej 
rodnej dediny. Usadil sa na jednej vysokej 
hore, kde viedol asketický život. Po nejakej 
dobe ho prepadli lúpežníci, zbili ho a vyhna-
li. Vtedy Ján odišiel do rilskej púšte, kde žil 
v dutine jedného veľkého stromu. Pokra-
čoval v asketickom živote a žil tu v samote 
vyše 50 rokov. Vysoko v horách ho našli 
pastieri a začali o ňom všetkým rozprávať. 
Tak k Jánovi začalo prichádzať mnoho ľudí. 
Prinášali i nemocných, ktorých svätý uzdra-
voval. Starcova sláva sa začala šíriť po celej 
krajine. Čoskoro začali k Jánovi prichádzať 
mnohí, ktorí chceli žiť v jeho blízkosti. Posta-
vili tam chrám a monastier. Jeho predsta-
veným sa stal Ján. Bol dobrým pastierom, 
ktorý mnohých priviedol k Pánovi. V roku 
941 svätý Ján Rilský napísal vlastnou rukou 

Odkaz učeníkom, jedno z najlepších diel 
starobulharského písomníctva. Zomrel 
v pokoji 18. augusta 946 a jeho nasledovníci 
s úctou pochovali jeho telo. V roku 1183 
sa ostatky prepodobného Jána Rilského 
v dôsledku bojov medzi uhorským kráľom 
Belom III. (1174 – 1196) a Grékmi dostali 
do Ostrihomu. Mnohí prichádzali vzdať im 
úctu, len tamojší arcibiskup vyhlásil: „Staré 
knihy nespomínajú takého divotvorcu.“ Keď 
však znenazdania onemel, padol k schránke 
s ostatkami, bozkával ju a prosil o odpus-
tenie. V tej chvíli sa mu jazyk rozviazal. Pri 
ostatkoch svätého Jána Rilského sa udialo 
aj niekoľko ďalších zázrakov, preto Belo III. 
dal v roku 1187 truhlicu vyzdobiť striebrom 
i zlatom a dopraviť naspäť do Bulharska. 19. 
októbra 1238 boli sväté ostatky prenesené 
do rilského monastiera, kde sa nachádzajú 
dodnes.

Jozef Gača
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Marike sa v práci míňali 
posledné minú-
ty pred odchodom 

na obedňajšiu prestávku. 
Pozrela sa von oknom, aké je 
počasie. Slnko zubato svietilo 
a za sklom to pripomínalo leto. 
Vonku však bolo vidno kúdoly 
lístia, ktoré vietor hravo preha-
dzoval z jednej strany námestia 
na druhú. Zazvonil telefón. 
S očami upretými na pobehu-
júce lístie zdvihla slúchadlo. Jej 
pohľad sa zastavil, no lístie sa 
hravo posúvalo ďalej. Položila 
slúchadlo a pomalým krokom 
upravujúc si oblečenie vykroči-
la ku kancelárii vedenia.

Keď sa po desiatich minú-
tach otvorili dvere, na oddelení 
už nebolo ani živej duše, ktorá 

by videla jej úsmev a rozžiarené 
oči. Vyzerala ako dieťa, ktoré 
nájde pod stromčekom svoju 
vytúženú hračku. Konečne 
roky štúdií a poctivej namá-
havej práce priniesli vytúžený 
úspech. Povýšili ju a konečne 
bude môcť robiť to, po čom 
celý život túžila. Jej radosť 
pomaly prežarovala po celom 
oddelení, ako v pokoji kráčala 
do kancelárie. Obliekla si plášť 
a vybrala sa na obed. Keď vyšla 
von z budovy, zrazu sa zastavi-
la a otočila. Jej kroky nesmero-
vali do obľúbenej reštaurácie, 
kde ju čakali priateľky. Bol tu 
niekto iný, komu ako prvé-
mu chcela povedať o svojom 
povýšení. Zamierila ku kosto-
líku na jednej z bočných ulíc 

vyrastajúcich z ich námestia 
a vošla doň.

Ticho a chlad. To boli dojmy, 
ktoré na ňu tento kostolík ako 
prvé preniesol. Nikde nikoho, 
bola sama. Sadla si do posled-
nej lavice a s očami upretými 
na oltár a bohostánok za ním 
po chvíľke povedala najprv 
tiché ďakujem. Potom sa jej 
v oku objavila slza a stekajúc po 
tvári otvárala nedávne spo-
mienky, keď Mariku opúšťala 
jej mamka. Lekári jej nevedeli 
pomôcť, a tak posledné týždne 
strávila doma vo veľkých 
bolestiach. Marika pri nej 
strávila každú voľnú chvíľoč-
ku a keď sa už nemali o čom 
rozprávať, mamka zvykla 
vytiahnuť ruženec a modlila 

sa. Marika sa k nej inštinktívne 
pridala. Jej pery aj teraz začali 
šeptať slová: „Raduj sa“. Znova 
a znova: „Raduj sa“. Vtedy to 
boli slová plné žiaľu a trpkosti. 
Ako sa mohla radovať alebo 
hovoriť niekomu inému, aby sa 
radoval, keď mala v srdci takú 
strašnú bolesť? Nechápala. 
Nechápala ani mamku, ktorá 
prežívala naozaj veľké bolesti. 
Ako môže hovoriť o radosti?! 
No pohľad na usmiatu tvár 
matky jej otváral ich pravý vý-
znam. Jej mamka v posledných 
chvíľach svojej bolestnej cesty 
na svoj kríž odovzdala svoje 
dieťa Márii. A ona ju prijala 
za svoju Matku. Odvtedy mala 
pri modlitbe pred očami jednu 
i druhú matku. Modlitba bola 
dialóg s oboma, obom hovori-
la: „Raduj sa“. Videla ich usmia-
te tváre a nechtiac sa musela 
aj ona tešiť z ich radosti. Práve 
toto bolo jednou z mála útech 
v jej žiali.

Aj teraz ich videla obe. 
Usmievali sa na ňu. Spomienky 
jej vyplavili pred oči obrazy 
z detstva i mladosti, ktoré boli 
úzko späté práve s týmto oka-
mihom. Ako často hovorievala 
o svojej budúcej práci a hrala sa 
na ňu! Cez spomienky prežia-
rila tvár mamky. Usmievala sa 
plná radosti z toho, že jej dieťa 
dosiahlo úspech, po ktorom 
roky túžilo. Slza sa dotkla kúti-
ka úst, ktoré sa usmiali na svoje 
mamy. Usmiali sa a zašepkali 
znova: „Ďakujem.“ n

Jeremy
ilustračná snímka:  
mediafisher.co.uk
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Rozpačitá rozlúčka
A opäť zomrel jeden človek. Vrátila som sa z pohrebu a nedokáza-
la sa zmôcť na slovo. Po chvíli som na zvedavé otázky odpovedala 
útržkami dojmov z civilného pohrebného obradu. Porozprávala 
som o knihách v truhle, ktoré ten človek napísal a ktoré mu 
tam dali, o rozpačitých príhovoroch o tom, aký významný bol 
(?), o trápnom tichu pri otvorenom hrobe, keď nikto nevedel, či 
opäť kondolovať, alebo ísť jednoducho radšej domov. Je strašné 
zomierať bez Boha. „Bez neho je strašné aj žiť, len nám to neprí-
de až také dramatické, lebo sme príliš zaneprázdnení,“ ozve sa 
s výstižným komentárom k mojim dojmom jedna sestra.

Valéria Juríčková

raduJ sa!Raduj sa!

rok viery
Logo Roka viery predstavuje 
loďka plaviaca sa po vlnách, ktorá 
symbolizuje Cirkev. Hlavný sťažeň 
tvorí kríž, lodné plachty sú rozviate 
do tvaru písmen JHS – symbolu 
Ježiša Krista. V pozadí vidno slnko, 
ktoré znázorňuje Eucharistiu.ROK VIERY 2012

2013
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Víťazstvo ikon
Každá krajina, ktorá zažila vojnu, si 
rada pripomína výročie jej ukončenia, 
víťazstva či oslobodenia. Robí to aj 
Cirkev pri oslave víťazstva nad bludom 
ikonoborectva. Aj tu totiž išlo o vojnu, 
a nie krátku.

Ak sledujeme kalendár byzantsko-slovanskej tra-
dície, nájdeme v ňom dva sviatky, ktoré oslavujú 
víťazstvo nad ikonoborectvom, ktoré spôsobilo 

Cirkvi veľké škody. Prvá oslava je v nedeľu po 11. októbri, 
keď slávime pamiatku svätých otcov Siedmeho všeobec-
ného snemu (druhého nicejského), kde sa riešili spory 
o úcte k ikonám, a druhá na prvú nedeľu Veľkého pôstu. 
Tieto dva sviatky sú preto, lebo boj proti ikonám mal 
dve fázy. Prvá fáza prebiehala v rokoch 726 – 787, druhá 
v rokoch 802 – 843.

Príčiny nenávisti voči ikonám boli rôzne: vplyv židov-
ského náboženstva, ktorý zakazoval zobrazovať božstvo; 
stále viac do ríše prenikajúci islam, ktorý taktiež vylučoval 
zobrazovanie osôb; prehnaná úcta voči ikonám a relikvi-
ám zo strany veriacich, ktorá sa zakladala skôr na pove-
rách než na zdravej viere, ako aj politická snaha cisárov 
oslabiť stále mocnejší vplyv mníšstva na ľudové masy, 
keďže práve oni boli propagátormi úcty k ikonám. V roku 
726 cisár Lev III. Isaurský zverejnil dekrét o svätých 
obrazoch, podľa ktorého ikony nemajú byť zničené, ale 
umiestnené v chrámoch vyššie, aby im ľud nemohol vzdá-
vať úctu. Ich miesto mal zaujať jednoduchý, holý kríž. 
Príkaz vyvolal veľkú reakciu odporu tak v Grécku, ako 
aj v Itálii. Omnoho ďalej zašiel jeho syn Konštantín V., 
ktorý nielenže bol proti úcte k ikonám, ale chcel trestať 
aj veľmi rozšírenú úctu k Bohorodičke a svätým. V roku 
753 sa konal ikonoborecký snem v Hierii, ktorý kult ikon 
odsúdil. Množstvo vzácnych ikon bolo zničených, chrámy 
mohli byť zdobené iba ornamentmi, zvieratami a kvetmi, 
mnohé kláštory zoštátnené a pretvorené na kasárne. Táto 
politika sa skončila za vlády cisárovnej Ireny, vdovy po 
Levovi IV., ktorej veľmi záležalo na tom, aby sa nepretrhlo 
spojenie medzi Rímom a Konštantínopolom. Práve ona 
stála za vymenovaním nového patriarchu Tarásia a zvolala 
v roku 787 snem do Nicey, ktorý bol víťazným zavŕšením 
prvej fázy boja proti ikonám. Snem slávnostne vyhlásil, 
že „sú hodné úcty ikony a sväté obrazy zhotovené či už 
ako mozaiky, alebo z iného vhodného materiálu, a majú 
byť vystavené vo svätých Božích chrámoch, na svätých 
stenách, rúchach a stoloch, v domoch i pri cestách. Či už 
ide o zobrazenia nášho Pána, Bohorodičky, anjelov a všet-
kých svätých. Čím viac budú tieto ikony kontemplované, 
tým viac tí, čo ich uctievajú, sú vedení k tomu, aby mysleli 
na zobrazené postavy, túžili ich napodobňovať a bozkom 
im vzdávali úctu. Kto totiž uctieva ikonu, uctieva v sku-
točnosti toho, kto je na nej zobrazený.“

Toto slávime v nedeľu po 11. októbri. n
Marko Durlák

Šaty
Šaty robia človeka –  toto známe porekadlo má 
v sebe kúsok pravdy. V starovekých krajinách 
sa kedysi dávno verilo, že oblečením určitého 
odevu sa môže človek zmeniť. Tak napríklad 
lovec oblečením kože leva, ktorého ulovil, 
chcel získať jeho silu. Zmena odevu znamenala 
pre vtedajších ľudí zmenu vlastného vnútor-
ného ja. V Babylonskej ríši bol zvyk, že ak sa 
chcel chorý človek uzdraviť, tak si musel vy-
zliecť svoj odev, aby sa zbavil choroby.

Spôsob obliekania a druh odevu sa tiež menil pri  bohoslužbách 
a kulte. To preto, aby sa urobil rozdiel medzi posvätným a oby-
čajným životom.

V Biblii je odev spomínaný na mnohých miestach. A dnes chcem 
poukázať na jeden znak odevu, ktorý je úzko spätý s naším kráčaním 
s Ježišom.

Adam s Evou boli v rajskej záhrade bez odevu, nahí, pretože boli 
zahalení Božou slávou a jeho blízkosťou. Až po hriechu, ktorý spá-
chali, si uvedomili, že sú nahí, a preto si „zošili figové listy a urobili 
si zásterky“ (Gn 3, 7). Pri vyhnaní z raja im Boh urobil kožený odev 
a obliekol ich. Boh prerušil spätosť človeka s figovníkom – stromom, 
ktorý bol podľa predstáv Arabov stromom démonov a smrti, a dáva 
im odev, ktorým nielen zastiera ich nahotu, ale aj prikrýva ich vinu.

Boh nenecháva človeka v stave, do ktorého upadol, ale prichádza 
s riešením. My sami si nevieme poradiť s hriechom a jeho následka-
mi, a preto Boh posiela Spasiteľa. Ježiša, ktorý na seba berie hriech 
a jeho následky. Zomiera na kríži a prináša záchranu – spásu. A táto 
spása sa aktivuje tým, že človek uverí v tento Boží plán a prijme jeho 
riešenie – Ježiša ako svojho Spasiteľa. Svoj život vloží do jeho rúk. 
Týmto krokom sa stávam novým stvorením – „Kto je teda v Kristovi, 
je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.“ (2 Kor 5, 17)

Odev nám teda slúži na zahalenie nahoty a ochranu pred chladom. 
V našom živote často prichádzajú rôzne pokušenia. A hoci patríme 
Ježišovi, nemôžeme sa tomu vyhnúť. A preto sa teplejšie obliekame, 
ak nechceme cítiť chlad. Potrebujeme sa tiež takto odievať do Krista. 
Apoštol Pavol tento postoj kladie na srdce kresťanom v Ríme: „Noc 
pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa 
do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, 
nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si 
Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí.“ (Rim 13, 
12 – 14)

Ako to robiť?
Každé ráno sa obliekame. Trvá to istý čas a stojí trocha fyzickej 

námahy. A tak ako zaodievame každú časť tela odevom, zahaľme sa 
aj do Ježiša. Ponúknime mu ráno svoje nohy, ruky, oči, myseľ, sluch 
a dovoľme mu zakryť jeho prítomnosťou svoje telo. Tak naozaj chrá-
nime svoje telo pred tým, aby sme nestratili Pánovu blízkosť, a boli 
jeho slávou v dnešnom svete. n

Damián Saraka
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PONDELOK 15. október
Prepodobný Eutymios Nový. Prepo-
dobný mučeník Lukián 

Čítania: Flp 4, 10 – 23, zač. 248; Lk 7, 36 – 
50, zač. 33

S plačom pristúpila zozadu k jeho 
nohám, začala mu slzami máčať nohy... 
(Lk 7, 38)

Keď žena hriešnica slzami utierala Ježišove 
nohy, nehrala sa na nič. Nerobila to preto, 
aby bola v Ježišových očiach alebo v očiach 
jeho spolustolujúcich niečím výnimočnej-
šia. Na nič sa nehrala. Robila to úprimne. 
Ježiš v nej zbadal lásku a vieru v odpuste-
nie hriechov. Preto sa aj my pred Ježišom 
na nič nehrajme, ale robme všetko, do čoho 
sme povolaní, s láskou. Pretože na to sa 
pozerá Ježiš v našom živote najviac.

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

UTOROK 16. október
Mučeník Longín Stotník

Čítania: Kol 1, 1 – 2. 7 – 11, zač. 249; Lk 8, 
1 – 3, zač. 34

Potom chodil po mestách a dedinách, 
kázal a hlásal evanjelium o Božom krá-
ľovstve a s ním Dvanásti... (Lk 8, 1)

Poznáme mnoho argumentov, ktorými 
by sme mohli spochybniť napr. svedkov 
Jehovových, že nežijú v úplnej Božej pravde 
o Božom kráľovstve. Ale v jednom ich obdi-
vujem, a to v ohlasovaní. Že dokážu o Bohu 
rozprávať aj v práci, aj medzi priateľmi, aj 
medzi cudzími. A čo ohlasujeme, respektíve 
o čom sa najčastejšie bavíme my? O majet-
koch či o tom, ako byť spasený?

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 17. október
Prorok Ozeáš. Prepodobný mučeník 
Andrej Krétsky

Čítania: Kol 1, 18 – 23, zač. 251; Lk 8, 22 – 
25, zač. 37

Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: 
„Učiteľ, učiteľ, hynieme!“ (Lk 8, 24)

Je veľmi veľa situácií v živote, keď sa to 
na nás valí z každej strany. A myslím si, 
že veľmi dôležitý je postoj, aký v takýchto 
prípadoch zaujmeme. Či siahneme najprv 
po moci diabla, ako je pomsta, nadávka, 
ohováranie a podobne, alebo budeme prosiť 
o pomoc Boha. Cez niektoré veci musíme 
prejsť sami a musí nám stačiť naša veria. 

A niektoré problémy za nás vyrieši Ježiš. No 
nikdy nie sme v tom sami.

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

ŠTVRTOK 18. október
Apoštol a evanjelista Lukáš

Čítania: Kol 4, 5 – 9. 14. 18, zač. 260b; Lk 
10, 16 – 21, zač. 51a (apoštolovi); Kol 1, 24 – 
29, zač. 252; Lk 9, 7 – 11, zač. 41 (radové)

A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať.“ 
(Lk 7, 9)

Herodes sa týmto výrokom možno cítil ako 
hrdina. Ešte sa tým pýšil. No bol to najväčší 
omyl v jeho živote. Otázka znie, čo s tým. 
Čo mám robiť s tými najväčšími nezmys-
lami vo svojom živote? Určite nie pýšiť sa 
tým. Lebo pýcha predchádza pád. Dôležité 
je pozrieť sa pravde do očí a skloniť sa v ľú-
tosti. Nezabúdajme, že niet takého hriechu, 
ktorý by Ježiš neodpustil, ak ho s láskou 
ľutujeme.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti Lukášovi. (HS: 289; 
PZ: 262; HP: 275)

PIATOK 19. október
Prorok Joel. Mučeník Varsus

Čítania: Kol 2, 1 – 7, zač. 253; Lk 9, 12b – 
18a, zač. 42

Potom vzal päť chlebov a dve ryby, po-
zdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi, 
lámal ich a dával svojim učeníkom, aby 
ich predkladali zástupu. (Lk 9, 16)

Z každej strany dnes počujeme samé sťaž-
nosti: nízky plat, nízky dôchodok, vysoké 
ceny potravín, energií, benzínu a pod. Je 
zaujímavé, že z dnešného Božieho slova sa 
nikto hladný nesťažuje. A čo robí Ježiš? Aj 
za ten kus chleba a pár rybiek, čo má, ďa-
kuje Bohu. Ktovie, prečo je situácia vo svete 
taká, aká je? Možno aj preto, že si nevieme 
ceniť a byť vďační za to, čo máme.

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

SOBOTA 20. október
Veľkomučeník Artemios

Čítania: 2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174; Lk 6, 1 – 
10, zač. 22

A zákonníci s farizejmi naň striehli, či 
v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho 
obžalovať. (Lk 6, 7)

Farizeji len čakali a číhali, čo Ježiš urobí, 
aby mali dôvod na to, aby mohli doň hodiť 
kameňom. Je smutné, že takýto postoj 
sa vkráda aj do nás. Napríklad keď sme 
v chráme, striehneme, kto má čo oblečené, 
kto ako spieva, ako sa tvári... Ježiš na cho-
rom človeku nehľadal chybu, ale spôsob, 
ako mu prejaviť lásku, ako mu pomôcť. 
Prestaňme striehnuť ako farizeji a prosme 
dnes o Kristovho ducha.

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

NEDEĽA 21. október
21. nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodob-
ný Hilarión Veľký

Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Lk 8, 5 – 
15, zač. 35

... jedno zrno padlo... (Lk 8, 5)

No je tam toho! Toľko sa nahovorí okolo 
štyroch zrniek pšenice! Veď predsa nikto 
neseje zrno do pôdy po jednom semienku, 
ale minimálne celé vrece, ak z toho chce 
niečo mať. Nechce sa mi počítať, koľko 
zrniečok je v jednom vreci, ale aká je 
pravdepodobnosť, že z jedného vreca vzídu 
všetky semienka? A keď ženičky pripravujú 
nejaké jedlo v kuchyni a rozsypú napríklad 
kryštáliky cukru, čo s nimi urobia? Zametú 
a vyhodia. Tak prečo Ježiš robí také „dra-
hoty“ okolo troch-štyroch zrniek pšenice? 
Musíme si uvedomiť, že to nie je obyčaj-
ná kŕmna pšenica, o ktorej Ježiš hovorí 
a ktorú nám ponúka. Táto Božia pšenica 
dokáže človeka oživiť. Dáva ti život, Boží 
život. Preto ak včas nezistíme, čo nám Boh 
ponúka, veľmi rýchlo sa nám to prešmykne 
pomedzi prsty a rozsype sa. Potom to poza-
metáme a vyhodíme. Ale ak budeme mať 
poznanie, že rozsievačovo zrnko pšenice 
je Božie slovo, ktoré dáva život, a bude-
me z neho mať hoci len jeden kus, tak ho 
budeme opatrovať ako oko v hlave. Potom 
ho zasadíme do najlepšej zeme vo svojej 
záhrade. Každý deň ho budeme opatrovať, 
polievať, trhať okolo neho burinu, len aby 
rástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. 
A toto ti dnes Boh ponúka: Božie slovo – 
a cez neho tvoj nový život. Budeš z neho 
mať osoh a úrodu len vtedy, ak to slovo 
budeš vo svojom živote chrániť a podľa 
neho žiť. No daj pozor, aby ho neprerástla 
burina, lebo každé zrnko je veľmi dôležité.

Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Prokimen, 
Aleluja a pričasten z hlasu. (HS: 147; PZ: 
100; HP: 101)
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PONDELOK 22. október
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca. 
Siedmi svätí mládenci z Efezu

Čítania: Kol 2, 13 – 20, zač. 255; Lk 9, 18 – 
22, zač. 43

Keď sa raz osamote modlil a boli s ním 
učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma 
pokladajú zástupy?“ (Lk 9, 18)

Veľmi dôležitá otázka pre môj život. Kto je 
pre mňa Ježiš? Je pre mňa Jánom Krstite-
ľom, ktorého mám uväzneného v chráme 
a keď ho chcem z času na čas počuť, tak 
zájdem na svätú liturgiu? Alebo je pre mňa 
Eliášom, tŕňom v oku, ktorého nechápem 
a najlepšie by bolo, keby vôbec neexistoval? 
Alebo je pre mňa prorokom, ktorý pekne 
rozpráva, možno lieči? Či je pre mňa Božím 
Synom, ktorého milujem a chcem podľa 
jeho slova žiť?

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

UTOROK 23. október
Apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat

Čítania: Kol 2, 20 – 3, 3, zač. 256; Lk 9, 
23 – 27, zač. 44 (radové); Gal 1, 11 – 19, zač. 
200; Mt 13, 54 – 58, zač. 56 (apoštolovi)

A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou,
nech zaprie sám seba, vezme každý deň 
svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9, 23)

Ak niekto napríklad čaká bábätko, tak 
mnohí hovoria: „Len nech je zdravé, to je 
najdôležitejšie“. Tým asi chceme povedať, 
že chorý človek nemôže byť šťastný. No Boh 
hovorí, že zdravie nie je v živote najdôleži-
tejšie. Najdôležitejšie je to, či nasledujem 
Krista, či už zdravý, alebo chorý. Preto stále 
najprv prajme každému: „Hlavne, že bude 
kráčať za Ježišom.“

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti Jakubovi (HS: 291; 
PZ: 263; HP: 276)

STREDA 24. október
Mučeník Aretas a spoločníci

Čítania: Kol 3, 17 – 4, 1, zač. 259; Lk 9, 44 
– 50, zač. 47

Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo 
vám poviem: Syn človeka bude vydaný 
do rúk ľudí. (Lk 9, 44)

Ježiš to učeníkom počas svojho pôsobenia 
zdôraznil až trikrát. Ale oni si to aj tak ne-
zapamätali, lebo stále bolo čosi dôležitejšie 
ako Ježiš. Umučený i vzkriesený. No až keď 
ho takého zažili, si to pamätali do konca 

svojho života a ohlasovali to každému. My 
sme Paschu zažili desať, dvadsať, päťde-
siatkrát, a často vo svojom živote zabú-
dame na to, že Ježiš za nás zomrel a vstal 
z mŕtvych, aby sme mohli byť spasení.

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

ŠTVRTOK 25. október
Mučeníci a notári Marcián a Martyrios

Čítania: Kol 4, 2 – 9, zač. 260; Lk 9, 49 – 
56, zač. 48a

V tvojom mene. (Lk 9, 49)

Ak človek robí niečo v mene Ježiša, robí to 
v jeho zastúpení. Vieme, že Boh je najväč-
šia láska, že je Svätý svätých, lebo na jeho 
meno sa zohýba každé koleno. Boh má aj 
absolútne veľkú moc. Ak sa teda človek 
modlí v mene Ježiša, dovoľuje nám dispono-
vať tým, čo má. Preto všetko robme v jeho 
mene, aby bol na celom svete oslávený.

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

PIATOK 26. október
Veľkomučeník Demeter Myromvonný. 
Spomienka na veľké a hrozné zemet-
rasenie

Čítania: Hebr 12, 6 – 13. 25 – 27, zač. 331b; 
Mt 8, 23 – 27, zač. 27 (zemetr.); 2 Tim 2, 
1 – 10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 
(Demetrovi)

Aby ste sa milovali navzájom. (Jn 15, 17)

Človek môže niekoho milovať len vtedy, ak 
sám zažil lásku. Ak zažil ten pocit, že je 
niekým milovaný. Ježiš z vlastnej skúse-
ností hovorí, že svet človeka nenávidí, lebo 
zranený človek zraňuje aj iných. Zažil si už 
dosť bolesti a zranenia zo svojich vzťahov? 
Ak chceš milovať, musíš najprv hľadať 
toho, kto miloval absolútne, až na kríž. 
Začni ho hľadať už dnes.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár Demetrovi, Sláva, Kondák 
Demetrovi, I teraz, podľa predpisu. Pro-
kimen, Aleluja a pričasten zemetraseniu 
a Demetrovi. Myrovanie. Voľnica. (HS: 
292; PZ: 265; HP: 278)

SOBOTA 27. október
Mučeník Nestor.

Čítania: 2 Kor 5, 1 – 10a, zač. 178; Lk 7, 1b 
– 10, zač. 29

Zaslúži si... (Lk 7, 4)

Čo si zaslúžime v živote z toho, čo máme? 
Na druhej strane hovoríme, že všetko niečo 
stojí, dnes nič nie je zadarmo. No človek 
chce za svoju obetu, za svoju námahu od-
menu hneď. Myslíme si, že keď Bohu niečo 
dáme, máme nárok niečo od neho dostať. 
Boh nám dáva cez svojho Syna celé nebo. 
Nezaslúžene. Tak nech všetky naše skutky 
budú len odpoveďou na ten nezaslúžený dar.

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

NEDEĽA 28. október
22. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučenica 
Paraskeva z Ikónia

Čítania: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Lk 16, 19 – 
31, zač. 83 (radové); 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181; 
Lk 7, 36 – 50, zač. 33 (muč.)

Nech si namočí aspoň koniec prsta vo 
vode. (Lk 16, 24)

Ježiš neodhaľuje veľa zo života v nebi alebo 
v pekle. Spomína len blaženosť spojenú s ne-
bom a utrpenie spojené so zatratením. Po-
dobenstvo o boháčovi a Lazárovi sa začína 
opisom človeka, ktorému nič nechýbalo. Mal 
všetko. Ako je možné, že si niekto dokáže 
takto zničiť budúcnosť a život? Veľa k tomu 
netreba, iba žiť pre seba, aj keď máme svoju 
rodinu. Veľa sa dá nazbierať pre seba, ak nás 
nikto nevidí, a potom v jednom okamihu 
všetko stratiť. Spomínate si na to, ako Ježiš 
povedal, že je ťažko vojsť bohatému do Bo-
žieho kráľovstva? Pretože jednou z najťaž-
ších vecí v živote je vedieť rozumne nakladať 
s tým, čím nás Boh požehnal a obdaroval. 
So židmi sa akosi stále spájal názor, že boli 
a sú bohatí. Ale keď čítame Božie slovo, 
zistíme, že každý z nich dával desiatok 
z toho, čo mal, Pánovi. Nie vtedy, keď mu 
zvyšovalo. Dával to ako prvotinu. Na kaž-
dého bol meter rovnaký. Desať percent. Ani 
boháč na Pánovi nešetril, a napriek tomu 
nespravoval majetok rozumne. Lebo jeho 
srdce bolo pripútané k jeho bohatstvu a preň 
nevidel biedu iného. 
Ako by sa začínalo podobenstvo, ktoré by 
opisovalo teba a spôsob, ako žiješ? A ako by 
asi dopadlo? 
Strašné zúfalstvo sa skrýva v slovách bohá-
ča z podobenstva. Čo za utrpenie to musí 
byť, ak vám pomôže nechať si zvlažiť jazyk 
prstom namočeným vo vode?!

Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár hlasu, tropár Paraske-
ve, kondák hlasu, Sláva, kondák Paraske-
ve, I teraz, podľa predpisu. Prokimen, 
Aleluja a pričasten hlasu a Paraskeve. (HS: 
148, 294; PZ: 101, 267; HP: 102, 280)

Peter Olšavský
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Ženy 
myronosičky  
pri hrobe
Na počiatkoch ikonografie Kris-

tovho vzkriesenia v období do 4. 
– 5. stor. bolo základným typom 

symbolické zobrazenie kríža, „víťazného 
kríža“ s monogramami Krista. Po tomto 
abstraktnom zobrazení sa objavilo zo-
brazenie Krista po hruď s nimbom okolo 
hlavy, v ktorom boli vpísané grécke litery 
Α (alfa) a Ω (omega). S týmito zobraze-
niami sa stretávame najmä na olejových 
ampulkách, ktoré si prinášali pútnici 
zo Svätej zeme. Medzičasom sa vytvo-
ril ikonografický typ zobrazujúci ženy 
myronosičky a anjela pri prázdnom 
Kristovom hrobe. Tento námet treba po-
važovať za skorší než námet zostúpenia 
Krista do podsvetia. Najstarším dôkazom 
zobrazenia tohto námetu, t.j. žien pri 
prázdnom hrobe, je nástenná maľba z 3. 
storočia. Jej vznik sa odhaduje na obdobie 
okolo roku 230. Bola objavená pri arche-
ologických vykopávkach v Dura Europos, 
malom opevnenom mestečku na brehoch 
Eufratu, v Sýrii, ktoré dal vybudovať 
jeden z generálov cisára Alexandra Veľké-
ho. Mesto a v ňom rímsku posádku v roku 
265 obkľúčili Parti. Rimania sa báli, že 
nepriateľ podkope hradby, a tak tesne 
za opevnením navŕšili vysoký násyp zo 
zeminy a kamenia, ktorý pochoval okolité 
domy. Pod ním archeológovia objavili 
synagógu, ale aj kresťanský chrám z 3. 
storočia, kde sa v baptistériu nachádzajú 
výjavy zo Starého aj Nového zákona. 
Maľby sú podané veľmi jednoduchým 
spôsobom a znázorňujú v pravej hornej 
časti Krista, ktorý uzdravuje chromého, 
a na druhom výjave, ako spoločne s Pet-
rom stoja na hladine Galilejského jazera. 

V pozadí je znázornená loďka so zvyškom 
apoštolov. V dolnej časti je zmieňovaná 
nástenná maľba svätých žien myrono-
sičiek. Reštaurovaná maľba odhalila 
čiastočný výjav dvoch žien po pás, zvyšok 
maľby bol poškodený a nezachoval sa. 
Počas reštaurovania podľa pôvodného 
výjavu zachovaných zobrazení dvoch žien 
myronosičiek bola doplnená aj tretia, 
domaľovaná v celej postave. Postavy sú 
zobrazené v dlhých svetlých šatách so 
závojom na hlavách. V praviciach držia 
veľké zažaté sviece. Ľavicou si pravdepo-
dobne pridržiavajú pri tele vonné masti 
a oleje. Stoja pri Kristovom hrobe, ktorý 
je znázornený na spôsob veľkého sarko-
fágu. Chýba tu postava anjela. Vyvstáva 
otázka, či bol pôvodne zobrazený, ale sa 
nezachoval, alebo tento námet zahŕňal 
iba ženy myronosičky pri Kristovom 
hrobe.

V 5. storočí je už ikonografia tohto ná-
metu ustálená a obsahuje tieto elementy: 
ženy  myronosičky prichádzajúce k hro-
bu, zobrazenému na spôsob majestát-
neho mauzólea; vedľa hrobu sedí anjel 
a dvaja vojaci spia pri stene hrobu.

„So strachom prišli ženy k hrobu, 
ponáhľajúc sa, aby vonnými masťami 
pomazali tvoje telo. Nenajdúc ho, jedna 
druhej sa dopytovali, nevediac o jeho 
vzkriesení. Ale zjavil sa im anjel a pove-
dal: Kristus vstal z mŕtvych, darujúc nám 
veľkú milosť.“ (stichira večierne z Nedele 
o myronosičkách) n

Milan Gábor
snímka: faculty.nmu.edu
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Čo je 
pravda?

Azda si pamätáte na otázku, ktorú 
položil Pilát Ježišovi počas výslu-
chu: „A čo je pravda?“ Túto otázku 

si dáva každá ľudská generácia, ba musí si 
ju položiť aj každý človek, ktorý prichádza 
do tohto života, ak nechce žiť nezmysel-
ne. Dnes sa zvykne tvrdiť, že skutočná 
pravda neexistuje. Podľa toho názoru máš 
právo na svoju pravdu, pričom pravdou 
je to, čo ty za pravdu považuješ. To by 
ale znamenalo, že je toľko právd, koľko 
žije ľudí. Právo na pravdu majú potom 
aj takí ľudia ako nórsky vrah Breivik, 
ktorý v mene svojej pravdy zavraždil vyše 
sedemdesiat ľudí.

Kristus na Pilátovu otázku odpovedal 
tým, že sa dal za všetkých ľudí pribiť 
na kríž. V tomto jeho počine je skrytý 
hlboký humanizmus pravdy, ktorú ohla-
soval. Nie jalové slová, ale učenie úzko 
spojené so životom. Na tom si kresťanstvo 
získavalo srdcia ľudí. V tomto Roku sv. 
Cyrila a Metoda a začínajúcom sa Roku 
viery  nesmieme zabúdať, že posolstvo 
viery, ktoré sme od svätých bratov dostali, 
predstavuje konkrétne zásady. Zname-
ná, že už pred viac než tisícročím naši 
predkovia odvrhli pohanských bohov 
a ich modly. Odvtedy niet v našom živote 
miesto pre povery a bludy, pre pohan-
ských prorokov a veštcov, ktorí sa nám 
dodnes prihovárajú dokonca aj v televízii. 
Nenechajme sa mýliť! Všetko to, čo sa 
nám niekedy až neprimerane vnucuje, 
je to isté staré pohanstvo. Nezabúdajme 
preto, že prijatie Kristovej pravdy zname-
ná nielen vonkajšie prijatie jeho znakov, 
najmä sviatostí, ale predovšetkým vnútor-
né napojenie sa na hĺbku jeho posolstva, 
ktoré nám neporušene odovzdáva Cirkev. 
Tisícročná história nám ponúka ešte 
jednu skúsenosť. Medzi našimi predkami, 
ktorí prijali Kristovo posolstvo pravdy, 
nenájdete nikoho, kto by to oľutoval. 
Práve naopak. Aj história nášho malého 
národa poukazuje na mnohých, ktorí v ži-
tom Kristovom posolstve našli svoj osud. 
Nezabúdajme preto v tomto Roku viery, 
že jednou z našich najväčších povinností 
na tomto svete je hľadať pravdu. Nanovo 
ju práve teraz skúsme objavovať v žitej 
kráse Kristovho posolstva.

František Čitbaj 
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 KOINONIA SV. JáN KRSTITEĽ
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

Oznamy
Výbor SSCM na svojom zasadnutí schválil 
knižné podiely pre svojich členov na rok 
2013. Popri tradičnom kalendári s ná-
zvom V Metodovej brázde bude podielo-
vá kniha z pera P. Michala Lacka SJ s ná-
zvom Svätí Cyril a Metod, ktorá vyšla vo 
viacerých vydaniach v Slovenskom ústave 
CM v Ríme i na Slovensku.
Prosíme všetkých farárov a správcov far-
ností, ktorí ešte nevrátili kópiu protokolu 
o prebratí členských podielov (zoznam 
členov) aj s aktualizáciou  za minulý rok, 
aby tak urýchlene urobili.

Výbor spolku

 BLAHOŽELáME
S veľkou radosťou 
v srdci chceme zabla-
hoželať k okrúhlym 
40. narodeninám, 
ktoré v septembri 
oslávil náš duchovný 
otec Michal Kočiš. 
Pri tomto jubileu vám ďakujeme za lásku 
a obetavosť, ktorú ste vynaložili na naše 
povznesenie ducha, za krásne veľavravné 
kázne, za neustále povzbudzovanie pri 
kráčaní po ceste evanjelií, za vynovenie 
a rekonštrukciu chrámu. Sme vďační, že 
vás Pán Boh poslal práve medzi nás.
Do ďalších rokov v namáhavej službe 
vám aj vašej rodine s láskou, úctou a vďa-
kou v srdci vyprosujeme hojnosť Božích 
milostí, dary Svätého Ducha, ochranu 
Presvätej Bohorodičky a pevné zdravie, 

aby ste dobrotou svojho srdca a láskou 
k blížnym i naďalej rozmnožovali rady 
veriacich.

vaši veriaci z Cabova 

Drahý náš duchovný 
otec Róbert Demko, 
28. septembra ste 
sa dožili krásnych 
36 rokov. K tomuto 
krásnemu jubileu 
vám srdečne blaho-

želáme a ďakujeme vám za vašu obetavú 
prácu v našej farnosti. Zároveň blahože-
láme aj vašej pani manželke Marcelke, 
ktorá 14. septembra oslávila krásne 37. 
narodeniny. Mnohaja i blahaja lita vám 
vyprosujú vďační veriaci z Dúbravky. Na-
vždy ostanete v našich srdciach.

25. októbra sa dožíva Anna Šutoová zo 
Zemplínskeho Hradišťa požehnaných 70 
rokov života.
Zdravie, Božie požehnanie a ochranu Pre-
svätej Bohorodičky do ďalších rokov živo-
ta pre ňu vyprosuje blízka rodina a známi.
Na mnohaja i blahaja lita!

 poďakovanie
Veľké ďakujem chceme povedať nášmu 
duchovnému otcovi Jankovi Lemešovi 
a celej jeho rodine za roky pôsobenia 
v našej farnosti, za lámanie Božieho slova 
a svedectvo života medzi nami. Nech vás 
Pán žehná a sprevádza na ďalšej kňazskej 
ceste. Veľa Božích milostí vyprosujú ve-
riaci z farnosti Pozdišovce.

Drahý otče Jozef Šofranko, už dva mesia-
ce slúžite v inej farnosti. Aj touto cestou 
vám ďakujeme za vašu prítomnosť vo far-
nosti Pčoliné a vyprosujeme vám i vašej 
rodinke veľa Božích milosti a požehnania 
v obrábaní Božej vinice.

veriaci z Pčoliného a Čukaloviec

Drahý náš duchovný otec Ladislav Pra-
ščák, my veriaci z farnosti Vojčice sa vám 
chceme poďakovať za krásnych sedem-
násť rokov, počas ktorých ste pôsobili 

v našej farnosti. Zanechali ste v nás kus 
seba, na čo sa nedá zabudnúť. Ďakuje-
me vám za stále povzbudenie vo viere, 
za Božie slovo, ktoré ste nám odovzdávali 
prostredníctvom kázní, za neodmietnutú 
pomoc a dobrú radu. Mládeži a deťom 
ste obetovali svoj voľný čas pri rôznych 
aktivitách, zveľaďovali ste farnosť, za čo 
sme vám veľmi vďační.
K vašim narodeninám, ktoré ste oslávili 
s našou nebeskou Matkou Pannou Má-
riou 8. septembra už na novom pôso-
bisku, vám prajeme pevné zdravie, silu, 
trpezlivosť, Božie požehnanie a veľa lásky 
medzi veriacimi, aby vás mali aspoň tak 
radi ako my.

Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z Vojčíc

 OZNAMY
Rada pre mládež a univerzity  
hľadá logo R13
Prvé národné stretnutie mládeže R13 
chce mať vlastnú dynamickú a modernú 
značku, ktorá by mala základ v svetových 
dňoch mládeže (SDM). Rada pre mládež 
a univerzity KBS, ktorej tím chystá koncom 
júla 2013 toto podujatie, preto vyhlásila 
súťaž na vytvorenie loga R13. Výherca ve-
rejnej a neanonymnej súťaže získa symbo-
lických 113 eur a voľný vstup na R13.
Obsah loga musí tvoriť text R13 a logo 
musí mať farby oficiálneho loga SDM 
2013: zelenú, žltú a modrú. Súťaž je 
otvorená pre akéhokoľvek záujemcu. 
Návrhy treba poslať so všetkými atri-
bútmi na adresu press@rio13.sk do 31. 
októbra 2012. Potom ich posúdi porota 
zložená z prípravného tímu SDM 2013. 
Autori musia k návrhu priložiť aj písomné 
vysvetlenie loga, ako aj osobné údaje. Ví-
ťazný návrh loga oznámi porota prostred-
níctvom stránky www.rio13.sk do 15. 
novembra 2012.
R13 predstavuje celoslovenské poduja-
tie, ktoré je alternatívou pre slovenskú 
mládež, ktorá v júli 2013 nepocestuje 
na celosvetové SDM v brazílskom meste 
Rio de Janeiro.

Viac informácií o súťaži možno nájsť 
na internetovej stránke www.rio13.sk.

komunikačný tím SDM 2013

 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 od-
kvapových žľabov; zatepľovanie a izolá-
cia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub 
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mo-
bil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
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FOTOGRAFICKá SúťAŽ SLOVA
Podmienky súťaže
Tematické okruhy: 
Univerzálne tematické okruhy: Rodina, Pamiatka 
zosnulých, Dieťa a mladý človek (ľudia), Príro-
da
Tematické okruhy so zameraním na byzantský ob-
rad: Pôst a kríž, Pascha, Sakrálny objekt a ikona, 
Modlitba a spoločenstvo (liturgia, odpust...), 
Vianoce, Svätenie vody a sviečok
Veľkosť fotografie: min. 3 Mpx v elektronickej po-
dobe
Forma zasielania: Elektronická na adresu
fotosutaz2012@gmail.com.

V predmete uveďte: Fotografická súťaž 2012 + te-
matický okruh (napr. Sakrálny objekt).
Priamo v popise fotografie uveďte názov fotografie 
a meno autora fotografie (s diakritikou).
Do tela e-mailu pripíšte poštovú adresu autora.
Termín ukončenia súťaže: 1. február 2013
Prvé tri miesta v každej kategórii získavajú vecné 
ceny.
Počet fotografií je neobmedzený.
Autor fotografie jej zaslaním súhlasí s uverejnením 
fotografie v periodikách a publikáciách neziskovej 
organizácie Petra.

redakcia
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 15.10. (pondelok)  15.40 Univerzita tretie-
ho veku − úvod do štúdia Svätého písma 
19.00 Slovak export (USA, Detroit) ⓬ 
− dokument o fungovaní slovenskej Far-
nosti svätých Cyrila a Metoda v Detroite, 
kde pôsobí farár Benjamín Kosnáč, rodák 
z bratislavskej Karlovej Vsi
 16.10. (utorok)  19.00 Storočie reforiem: 
Vplyv humanizmu ⓬ − seriál približuje 
kľúčové roky od krízy na konci stredoveku 
cez nárast protestantizmu v Nemecku 
až po Tridentský koncil 20.40 Gurmánska 
misia: Tajomstvo starej mamy − chutné 
jedlo nemusí byť vždy komplikované 
a prešpikované ingredienciami od výmyslu 
sveta. O tom sa presvedčil aj operný spevák 
Martin Babjak.
 17.10. (streda)  19.00 Civilizácia lásky: Po 
koncile ⓬ − dokument o nových víziách 
v Cirkvi a nadobúdaní nových dimenzií 
prostredníctvom miestnych cirkevných 
komunít 20.20 LAJF: Ide o život! − ako 
sa žije lekárom a sestričkám a ako sa dá 
vniesť radosť do sveta, v ktorom často 
vládne strach?
 18.10. (štvrtok)  19.00 Niekde v nás: 
O nezlomnosti viery a talente − dokument 
o skĺbení života a umenia prostredníctvom 
viery, ktorú v hlavných aktéroch nezlomili 
ani komunistické represálie 19.45 Rehoľná 
abeceda: Misionárky na kolenách − služob-
nice Ducha Svätého ustavičnej poklony 
20.15 Stretnutia s Ježišom: Ježiš a Ján Krs-
titeľ (Mt 3, 13 − 17) − stretnutie nad Božím 
slovom s Mons. Stanislavom Zvolenským

 19.10. (piatok)  17.30 Marcel Van: Skrytý 
apoštol lásky − dokument o mladom 
vietnamskom redemptoristovi; v Ríme 
bol otvorený proces jeho blahorečenia 
19.00 Hudobné pódium: CampFest 2011 
− záznam z festivalu, skupiny DEEP INSIDE 
(CZ) a CHRISTALLINUS (SK)
 20.10. (sobota)  20.25 Páter Pio (1) ⓬ − 
film predstavuje skutočný príbeh nedávno 
svätorečeného talianskeho kňaza, ktorý 
vykonal mnohé zázraky
 21.10. (nedeľa)  08.15 Klbko − prečo 
na slávnostnej svätej omši spievame 
Glória? O kom a o čom je táto pieseň? 
15.15 Môj názor s arcibiskupom Cyrilom 
Vasiľom − vyjadrenia významných osob-
ností k rôznym udalostiam spoločenského 
i cirkevného života 19.10 Vlastná cesta − sr. 
Jana z Kongregácie školských sestier de 
Notre Dame o misiách v Kazachstane
 22.10. (pondelok)  15.40 Univerzita tretieho 
veku – Pentateuch 19.00 Pápežov sakristián 
⓬ – TV Lux dostalo povolenie nakrúcať 3 
dni vo Vatikáne po troch rokoch čakania. 
So sakristiánom Pavlom Benedikom, Slová-
kom, vstúpili na miesta, kam sa bežní ľudia 
nikdy nedostanú. V lipsanotéke – miestnos-
ti, kde sú uložené relikvie svätých, nakrúcali 
ako prvý štáb v histórii filmu. 19.30 Môj 
názor s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom R
 23.10. (utorok)  11.40 Môj názor s arcibisku-
pom Cyrilom Vasiľom R 19.00 Storočie refo-
riem: Protestantská reforma ⓬ 20.40 Kniha: 
Svätá zem Molokai – predstavujeme knihu

 24.10. (streda)  19.00 Drotár za kamerou ⓬ 
– dokument o životnom diele slovenského 
kňaza žijúceho v USA už takmer 50 rokov. 
Juraj Török, kňaz, kameraman, režisér, sa 
v tomto filme dostáva spoza kamery pred 
jej objektív a prináša svedectvo svojho 
života. 20.10 Prehľad katolíckych periodík 
na Slovensku
 25.10. (štvrtok)  14.40 Môj názor s arci-
biskupom Cyrilom Vasiľom R 19.00 Žijú 
medzi nami – dokument o osudoch násilne 
odvlečených do gulagov v ZSSR a politic-
kých väzňov prenasledovaných za osobné 
presvedčenie v komunistických žalároch 
a táboroch nútených prác v bývalej ČSSR 
20.15 Stretnutia s Ježišom: Ježiš a Samari-
tánka (Jn 4, 5 – 42) – stretnutie nad Božím 
slovom s Mons. Stanislavom Zvolenským
 26.10. (piatok)  17.30 Bohom zabudnu-
té kúty – poľsko-slovenské pohraničie 
a hrdelné súdy vojnového dobrodruha, 
prezývaného Ogoň
 27.10. (sobota)  18.45 Poltón magazín – 
relácia projektu Godzone o spoločenstvách 
a živote v nich 20.25 Páter Pio (2) ⓬
 28.10. (nedeľa)  10.00 Svätá omša z Trnavy 
– priamy prenos 15.15 Aktuálne s kardiná-
lom Tomkom – vyjadrenia významných 
osobností k rôznym udalostiam spoločen-
ského i cirkevného života 19.10 Vlastná 
cesta – sr. Veronika Terézia Rácková z misij-
nej Kongregácie služobníc Ducha Svätého, 
pôvodne lekárka, prešla mnohé krajiny 
a v súčasnosti pôsobí v Južnom Sudáne

 13.10. (sobota)  18.00 Emauzy – gréc-
kokatolícka archijerejská svätá liturgia 
z Katedrálneho chrámu Narodenia Pre-
svätej Bohorodičky v Košiciach; slúži otec 
Marko Rozkoš
 15.10. (pondelok)  20.30 Saleziánska 
mládežnícka organizácia Domka má novú 
predsedníčku
 16.10. (utorok)  20.30 Mons. Ján Hirka – 
najstarší katolícky biskup na Slovensku, 
hosť: otec Andrej Rusnák
 17.10. (streda)  20.30 Rímskokatolícka 
farnosť Veľká Maňa
 20.10. (sobota)  20.30 Okienko do káno-
nického práva
 21.10. (nedeľa)  14.00 Zapáľ láskou svet (2) 
21.00 Keď ide veda ruka v ruke s vierou – 
rozhovor s archeológom Michalom Slivkom
 22.10. (pondelok)  20.30 Keď hudba po-
máha – o aktivitách súrodeneckého dua 
v prospech charitatívnych projektov, hosť: 
súrodenci Bošelovci
 23.10. (utorok)  20.30 Slovom žalmu k ju-
bileu: Juraj Vojenčiak SVD
 24.10. (streda)  20.30 Rímskokatolícka 
farnosť Myjava
 25.10. (štvrtok)  20.30 Benediktínske kláš-
tory ako miesto stretnutia
 28.10. (nedeľa)  14.00 Eugénia Grandetová 
15.30 Keď dcéra pomáha svojej matke 
pripraviť sa na odchod z tohto sveta 21.00 
Dotknúť sa neviditeľného v stvorení

DVOJKA
 12.10. (piatok)  14.50 Orientácie R
 14.10. (nedeľa)  10.50 Svätý Anton – doku-
ment o obci 14.35 Orientácie 15.00 Slovo 
18.40 GEN.sk 00.15 Slovo R
 19.10. (piatok)  14.50 Orientácie R
 20.10. (sobota)  18.50 Košice – Európske 
hlavné mesto kultúry 2012 (7) 20.00 Zbo-
hom, súdruhovia! (2)
 21.10. (nedeľa)  14.00 Orientácie 14.25 
Slovo 14.30 Zem spravodlivého ľudu – do-
kument o činnosti Pápežských misijných 
diel 15.05 Folklórne slávnosti pod Poľanou 
23.25 Slovo R
 26.10. (piatok)  14.50 Orientácie R
 27.10. (sobota)  18.50 Košice – Európske 
mesto kultúry 2012 (8) 20.00 Zbohom, 
súdruhovia! (3)
 28.10. (nedeľa)  13.25 Sloveni – Nitrianske 
a Moravské kniežatstvo 14.00 Orientácie 
14.25 Slovo 14.30 Sola gratia – Jedine 
milosťou 00.55 Slovo R

RáDIO SLOVENSKO
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Va-
tikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie 
21.05 Cesty
 14.10. (nedeľa)  21.05 P. Gabriš: Rok sv. 
Cyrila a Metodahu
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Mikuláš beskid: Prešovská eparchia
S veľkou pozornosťou bolo prijaté vydanie knihy s názvom Prešovská eparchia, ktorej 
autorom je gréckokatolícky kňaz, historik a rusínsky dejateľ PhDr. Mikuláš Beskid (1883 
– 1947). Dielo bolo publikované v roku 1933 v kalendárnom vydaní v Homsteade v USA 
(Pensylvánia). Autor patril vo svojej dobe k najvýznamnejším rusínskym historikom 
v Československu. O jeho vydanie v slovenskom jazyku sa zaslúžil PaedDr. František 
Dancák, ktorý zabezpečil preklad z karpatskoruského jazyka. Publikácia je cenným 
dokumentom s vysokou úrovňou spracovania a preklad určite prijmú s potešením všetci, 
ktorých táto problematika zaujíma alebo sa jej profesionálne venujú. (Peter Krajňák st.)

12 podmienok k dedičstvu
Film o zmene mladého boháča môžeme nazvať rozprávkou pre dospelých (a možno 
pre všetky vekové kategórie). Jason Stevens (Drew Fuller) je pri čítaní dedovho závetu 
prekvapený rovnako ako všetci ostatní. Red Stevens (James Garner) každému odkáže 
slušnú sumu z rozprávkového bohatstva, no väčšina majetku pripadne práve Jasonovi. 
Získanie dedičstva je však podmienené splnením niekoľkých úloh. Námaha, utrpenie 
a nedostatok okresávajú muža, ktorý bol zvyknutý na bohatstvo a pohodlie. Snímka 
režiséra Michaela O. Sajbela sa pokúsila zhrnúť večne platné pravdy, aj keď v istých momentoch boli oslabené 
nepresvedčivými dialógmi. Napriek tomu vás tento film môže osviežiť. (Dada Kolesárová)

John Michael Talbot: Troubadour Years
Gospelový spevák J. M. Talbot patrí medzi zaujímavé zjavy na gospelovej scéne. Považu-
je sa za jedného zo zakladateľov súdobej kresťanskej hudby. Jeho životné osudy neboli 
priamočiare. Tohto nádejného amerického speváka, ktorého matka bola metodistka 
a otec presbyterián, ovplyvnilo hnutie Deti kvetov a folk, no aj tvrdší rock. Sám hovorí, 
že bol blízko slávnych ľudí a videl ich v zákulisí plakať. Aj to mu pomohlo k hľadaniu Krista a obráteniu. Stal 
sa katolíkom a v USA založil novú komunitu. Väčšina textov jeho piesní vychádza z biblických a tradičných 
katolíckych textov, ktoré sú hlboko premeditované, čo sa odráža aj v pokojnej atmosfére nápevov v predstavo-
vanej výberovke. (Dada Kolesárová)

26 | program

Mikuláš Beskid

ISBN 978-80-8099-059-6

Prešovská eparchia

Пряшевская епархія
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„PhDr. Mikuláš Beskid (1883 – 1947) bol v Československu najvýznamnej-
ším rusínskym historikom svojej doby, a to tak výberom problematiky, ako aj 
úrovňou jej spracovania. Jeho hlavnou prednosťou ako historika bolo v tom, 
že z hľadiska metodologického i heuristického zložitú a rozsiahlu látku zvlá-
dol veľmi dobre a spravidla vyvodzoval adekvátne závery. Pravda, nepodarilo 
sa mu prekročiť tieň vlastnej národno-kultúrnej identity, ktorá do istej miery 
poznačila jeho prístup k historickým faktom a ich interpretáciu...“

  PhDr. Stanislav Konečný, CSc.

.
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RáDIO SLOVENSKO A REGINA
 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) / 09.04 Svätá omša z Kostola Svätej 
rodiny v Bratislave-Petržalke
 28.10. (nedeľa)  09.04 Evanjelické služby 
Božie zo Spišskej Belej

RáDIO REGINA
Utorok  21.00 Viera v živote
Streda  21.00 Cesty R
Nedeľa  07.55 Z duše 17.10 Frekvencia M
 14.10. (nedeľa)  07.55 T. Lenczová: Existujú 
iba dva životné štýly?
 21.10. (nedeľa)  07.55 M. Červený: Misijná 
nedeľa
 27.10. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Metod Bilančík OSBM, 
Prešov)
 28.10. (nedeľa)  07.55 A. Adamovičová: 
Semper reformanda

RáDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neve-
riacich
 30.09. (nedeľa)  07.00 P. Gabriš: Sloboda 
povolaných v Kristovi

 Zmena programu vyhradená.

Pomôcky: 
Balas, 

Muláže
Forma vody Spravila 

zázrak
Vzdával  
vďaku Plúž Mať slovo 5. časť 

tajničky
Prútená 
ohrada

Podzemný 
hmyzožravec

Autor:  
Vladimír  

Komanický
Odliatky 1. časť 

tajničky
Česká 

predložka

6. časť 
tajničky Psovitá šelma

Ministerstvo 
zahr. vecí, skr.

Egyptská 
bavlna

Papagáj
Narába 

s mečom

Vývoj

Prístavné 
zariadenie Pokutovala

Označenie 
alkalickej 

batérie

slovo
Lebo

Domácke 
ženské meno

Osviežujúci 
nápoj

Ženijné 
vojsko, skr. Etiópska rieka

Chovaj
Askéta, 
skratka

3. časť 
tajničky IKoleso Cenová zľava

Dopravný 
prostriedok

Mučí Ženské meno

Produkt včiel Francovka

slovo
Pseudonym 

Gogoľa Vlastnila Ad acta, 
skratka

Japonská 
lovkyňa Ako Habkaj

Predpeklie, 
cirkevnoslo

vansky

Severské 
zviera Baltské more

2. časť 
tajničky Vyučuj

Solmizačná 
slabika

Podpis 
anonyma

4. časť 
tajničky S
Čistiaci  
prášok Hrana Indián

 c p k a i ž r p l o t e ž í r k n

 e e u t h s i t s h Á e l a Š u d

 b y s m e r p v k p r o n e r v s

 t o u t Á p a s o o a o m o m Š a

 k u l t a d s n b t m í m a ch Á m

 e u u e b č o i i a Ť p v k b i o

 k e F a s r r m m c r i a r k l Ť

 a e d i k t Á t o r a d Ľ s e e a

 z k s a v k i t o v o e e t n h ch

 e i n e t Á r b o o i l o j o e l

 a n j e l r b y r c b n t t o i i

 a t k e l o k e b o o e a Á g v e

 a a t i t n e Ť l a k b d a r h b

krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby:  
Kви1сz бlгодaть б9іz сп7си1тельнаz всёмъ 
человёкwмъ.________________________________________________

legenda: alba, anjel, Ábel, Áron, bardejov, batoh, 
blesk, bolesti, brok, cesta, cieĽ, diktÁtor, domovi-
na, duŠa, eFez, eliÁŠ, enoch, entita, hrad, hranica, 
hrom, chlieb, joel, kolekta, kompas, kosti, kríž, 
krst, kult, kvas, liga, mamona, nerv, obed, obrÁte-
nie, ocot, oltÁr, omŠa, otelo, pirÁt, plot, ponorka, 
ryba, smer, svadba, žiak, život.

tajničku osemsmerovky tvorí 40 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky. Správne riešenia z čísla 18 – 19. Krí-
žovka: vezmem kalich spásy  a budem vzývať meno pánovo. 
Osemsmerovka: panna mária je matkou každého z  nás. 
Výherca: alžbeta Fedorová zo sabinova. riešenia zasielajte 
na adresu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk. 

relax | 27cyrilika

n príde fixka k doktorovi a vraví:
„pán doktor, môžete ma vypí-
sať?“

n sedí slimák na žiletke a druhý 
mu povie:
„posuň sa.“

n poštár doniesol list pre babku 
od vnúčat z ameriky.
poštár: „babka, letecky vám 
prišiel list z ameriky.“
babka: „a nehanbíš sa mi klamať? 
veď som ťa ja pekne videla prísť 
na motorke!“

n pýta sa generál vojakov:
„ktorý z vás má rád ťažkú hud-
bu?“
prihlásili sa traja. a generál na to:
„tak vyneste klavír na 8. poscho-
die!“

n čo je absolútny zubársky 
zázrak?
keď pri vŕtaní vytryskne ropa!

n ako hovoria v bratislave 
jogurtu?
no predsa danone.

n prečo má veverička chvost 
vzadu?
lebo veverička je vpredu!
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 GR.KAT. MLáDEŽNÍCKE CENTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

19. – 21.10. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež (od 9 do 30 rokov) z pro-
topresbyterátov Svidník a Medzilaborce.
26. – 28.10. Víkend v Bárke pre deti a mládež z pro-
topresbyterátov Stropkov a Giraltovce.
02. – 04.11. AŠAD – archieparchiálna škola animáto-
ra dobrovoľníka
16. – 18.11. Kurz Filip.  Je tvoj kresťanský život skôr 
len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnos-
ťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svo-
jím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské 
základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a po-
kojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! Veková 
kategória účastníkov je 14 a viac rokov. (Mgr. Peter 
Lipták & tím)

 CENTRUM PRE RODINU
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

18. – 21.10. Duchovné cvičenia pre kňazské manžel-
ské páry pod vedením otca Štefana Paločka.
09. – 11.11. Duchovné cvičenia pre rozvedených 
a nesviatostne zosobášených.
16. – 18.11. Kurz Samuel. Výchova detí je zaiste jed-
ným veľkým umením a tým najlepším vychovávate-
ľom 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 porozu-
mieť výchove a odovzdávaniu viery deťom na prin-
cípoch Božieho slova. Cieľom je posilnenie, obnova 
a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s deťmi.

 PúTNICKé MIESTA

Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231

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

16.10. Požehnanie so šatkou svätého Gerarda pre 
neplodné páry (po liturgii o 18.00 h)
25.10. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
03.11. Fatimská sobota (08. 30 h)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643

28.10. Púť mužov a otcov (14.00 h)
03.11. Fatimská sobota (10.30 h)
04.11. Prvá nedeľa – malá púť, modlitby za zosnu-
lých (14.00 h)

 GR.KAT. MLáDEŽ. PASTOR. CENTRUM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:  

Marek Čan: marek.can@centrum.sk

Pondelok – 16.00 Ikonopisecký kurz (každý nepárny 
týždeň); 18.00 Študentský zbor; 20.00 Svätá liturgia 
(internát, Ul. 17. novembra)
Utorok – 16.30 Svätá liturgia (Katedrálny chrám sv. 
Jána Krstiteľa); 18.00 Stretnutia pri čaji (na vybranú 
tému a podľa dohodnutého termínu); 18.00 – 20.00 
Projekcia filmov a beseda
Streda – 15.00 Študentské stretko 18.00 Večer chvál 
a katechézy (GTF PU)
Štvrtok – 19.00 Biblicko-modlitebné stretnutia (in-
ternát, Budovateľská ul.)
Sobota – S batohom cez hory  (raz v mesiaci)

Aktuálny program nájdete na webovej stránke.

 PASTORAČNé CENTRUM RóMOV
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,  

0915 951 081

Program turné ponúka dvojhodinový kresťanský evanje-
lizačný program zameraný najmä na mladú generáciu.

Pozývame vás vstúpiť do Božej slávy a pripojiť sa ku generácii, 
ktorej ide o Božie kráľovstvo. Viac informácií o Godzone náj-
dete na webovej stránke: www.godzone.sk.


