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Cirkevné hnutia a nové spoločenstvá
v súčasnosti

P

o Druhom vatikánskom
koncile (DVK) sme svedkami veľkého rozkvetu
nových hnutí a spoločenstiev
v Cirkvi. V dogmatickej konštitúcii DVK Lumen gentium je
uvedené, že posudzovať pravosť
a správne používanie mimoriadnych darov – chariziem
„prislúcha len tým, ktorí sú
predstavení v Cirkvi a ktorým
zvlášť patrí úloha neuhášať Ducha, ale všetko skúmať a držať
sa toho, čo je dobré“ (LG 12). Ak
ide o hnutia, ktoré už prekročili
hranice miestnej cirkvi, ich
schvaľovanie a pôsobenie má
na starosti Pápežská rada pre
laikov, ktorej predsedom je
v súčasnosti kardinál Stanisław
Ryłko.
Veľmi dôležitou udalosťou
v novodobých dejinách cirkevných hnutí a nových spoločenstiev bolo stretnutie bl. Jána
Pavla II. s nimi v predvečer
Sviatku Zostúpenia Svätého
Ducha 30. mája 1998 na Námestí sv. Petra v Ríme. Bolo
to jeho želanie, aby sa v roku
venovanom Svätému Duchu
v rámci prípravy na Veľké
jubileum 2000 uskutočnilo

toto spoločné svedectvo. Bolo
to po prvýkrát, čo sa pápež
stretol so všetkými hnutiami
a komunitami spolu. Stretnutiu
predchádzal 1. svetový kongres
cirkevných hnutí 27. – 29. mája
1998 za účasti asi 350 delegátov
z viac ako päťdesiatich hnutí
pochádzajúcich z rozličných
častí sveta. S dôležitou prednáškou na tému Hnutia v Cirkvi
a ich teologické miesto vystúpil
vtedajší prefekt Kongregácie
pre náuku viery kardinál Joseph
Ratzinger. Pápež Ján Pavol
II. na adresu hnutí povedal:
„Cirkev s vami počíta. ... Dnes
sa pred vami otvára nová etapa:
etapa cirkevnej zrelosti.“ Rok
po tomto stretnutí usporiadala Pápežská rada pre laikov
v spolupráci s Kongregáciou pre
biskupov a Kongregáciou pre
náuku viery 16. – 18. júna 1999
v Ríme seminár na tému Cirkevné hnutia a nové spoločenstvá
v pastoračnej starostlivosti biskupov, na ktorom sa zúčastnilo
viac ako sto kardinálov a biskupov z celého sveta.
Svätý Otec Benedikt XVI. sa
stretol s cirkevnými hnutiami a novými spoločenstvami

v predvečer Sviatku Zostúpenia
Svätého Ducha 3. júna 2006
na Námestí sv. Petra v Ríme.
Tomuto stretnutiu predchádzal
2. svetový kongres cirkevných
hnutí a nových spoločenstiev,
na ktorom sa zúčastnilo približne 300 delegátov zastupujúcich
už viac ako 100 cirkevných
hnutí a nových spoločenstiev.
Vo svojom posolstve Svätý Otec
okrem iného uviedol: „Cirkevné
hnutia a nové komunity sú dnes
žiariacim znakom krásy Krista
a Cirkvi, jeho nevesty. Vy patríte
do živej štruktúry Cirkvi. Cirkev
vám ďakuje za vaše misionárske
úsilie, za formačnú činnosť,
ktorú čoraz viac rozvíjate v kresťanských rodinách, za podporu
povolaní ku kňazskej službe
a zasvätenému životu, ktorú
vyvíjate vnútri vašich komunít.“
V homílii v predvečer Turíc
na samotnom stretnutí s hnutiami a spoločenstvami, na ktorom sa zhromaždilo takmer
400-tisíc ich členov, povedal
aj to, že hnutia sa zrodili zo
smädu po večnom živote.
Tieto stretnutia poskytli
vynikajúcu príležitosť správne
pomenovať tento nový fenomén

v živote pokoncilovej Cirkvi.
Svätý Otec Benedikt XVI. hovorí, že „miestne cirkvi a hnutia
nestoja proti sebe, ale tvoria
živú štruktúru Cirkvi“. Ak by
sme chceli definovať cirkevné
hnutia, musíme s kardinálom
Ryłkom povedať, že pre ich
novosť a mnohorakosť foriem,
ktoré ich charakterizujú, je ešte
mimoriadne ťažké podať ich
definíciu v presných kategóriách. Môžeme však s bl. Jánom
Pavlom II. povedať, že hnutia sú
darom Ducha pre celú Cirkev,
sú znamením nádeje. Označujú
konkrétnu cirkevnú skutočnosť
s prevažujúcou účasťou laikov,
cestu viery a kresťanského
svedectva s vlastnou pedagogickou metódou, ktorá sa zakladá
na presnej charizme, darovanej
osobe zakladateľa v určitých
okolnostiach a určitým spôsobom. Sú to združenia katolíkov
či kresťanov, ktoré sú – čo sa
týka ich foriem – pomerne
slobodné, so spoločným cieľom
prehlbovať v komunite svoju
vieru a žiť ju v každodennom živote. Formy hnutí sa navzájom
líšia. Podľa predsedu Pápežskej
rady pre laikov môžeme v nich
však nájsť niekoľko spoločných
prvkov. Ide predovšetkým
o pôvodnú charizmu, ktorá je
zdrojom duchovnej sily a novosti hnutia. Potom je to osoba
zakladateľa či iniciátora, ktorý
je kľúčovým momentom života
každého hnutia, pretože je
nositeľom pôvodnej charizmy.
Ďalej je to spoločenstvo, ktoré
je miestom stretnutia s Kristom
a jeho Cirkvou. V neposlednom rade je dôležitým prvkom
Petrova služba. Podľa kardinála
Ratzingera pápež potrebuje
hnutia, ktoré sú nápomocné
v jeho službe pre univerzálnu
Cirkev, a to aj ohľadom evanjelizácie. A pre hnutia je pápež ich
cirkevným pilierom. n
Ľubomír Petrík
snímka: www.praytellblog.com
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V Božom dome
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Posolstvo evanjelia, ktoré hovorí o tom, ako
a čo pre nás zamýšľal Boh od počiatku (teda
pred pádom do hriechu) a čo nám chce skrze
svojho Syna, Pána Ježiša, vrátiť, je neuveriteľne jednoduché. Dokonca pre maličkých
a chudobných v duchu. A predsa ho nežijeme. Zvykli sme si ho vysvetľovať po svojom.
A okrem toho sú tu predsa dôležitejšie
veci: kríza, pôžičky, práca (mimochodom,
všetko peniaze), zdravie, rodina, dom, telka,
šport, nákupy... Načo uvažovať o evanjeliu,
o Božom kráľovstve, o Kráľovi, veď predsa
všetci králi si žijú! To my musíme v týchto
ťažkých časoch prežiť.
Diabol nás dokonale presvedčil, že to
musíme zvládnuť sami. V kresťanskom
prevedení – sami s Bohom. Boduje aj v tom,
že mnohých oklamal, že žiť podľa Biblie sa
nedá: „...veď predsa sme hriešnici“. A už ani
nespomínam, že nám mnohé Božie veci naháňajú strach. Nebojte sa, nebudem hovoriť
o charizmách. Stačí spomenúť spoločenstvo
bratov a sestier. Také obyčajné, malé spoločenstvo, ktoré sa možno stretáva po domoch.
A sme doma!
Poznáte pocit domova? Dovoľte, spresním
to: pocit Božieho domova a bezpečia v spoločenstve detí nebeského Otca!
Úprimný človek vie, že kresťanstvo
s nálepkou: „Pravidelne chodím do cerkvi,
nikoho neokrádam...“ v dnešnom svete
neobstojí. Poviete: „Čo chcú viac! Vedia, ako
sa obliekam, ako sa modlím, koľko dávam
peňazí, čo si myslím o tom alebo hentom.
A keď môžem, pomôžem.“
Nepoznáme sa a nechceme sa poznať.
Takto nám to v Cirkvi vyhovuje. Máme
strach otvoriť sa jeden pred druhým, máme
strach zo zranenia, strach z odmietnutia.
Áno, toto sa dá pochopiť.

Ale z pohľadu večnosti je tragické, že
takýto prístup uplatňujeme aj voči Bohu:
„Potrebujem zaplatiť..., potrebujem sa cítiť...,
potrebujem načerpať..., potrebujem...“
Alebo: „Čo mám robiť, Bože, aby si pre mňa
urobil toto?“ Alebo: „Čo som komu urobil,
že musím trpieť?“ Alebo: „Bože, teraz sa,
prosím, nepozeraj!“ Hľadáme pomoc, ale
nehľadáme spoločenstvo. A predsa nás práve
na to Boh stvoril. Radostná zvesť evanjelia
znie: Môžete obnoviť osobné spoločenstvo
s najvyšším Bohom Jahvem! To je evanjelium!
„Kto hľadá, nájde!“ Naozaj môžem potvrdiť, že kto hľadá Boha, nájde spoločenstvo
bratov a sestier. A nielen nájde. Zistí, že ho
veľmi potrebuje. Kde inde by mohol naplniť
príkaz: „Milujte sa navzájom“, ktorý dal Ježiš
prvému spoločenstvu svojich učeníkov?
Pozor! Ak niekto nájde Boha, a nenájde
bratov a sestry v Kristovi, asi našiel nejakého
iného boha!
Božia láska je nesmierna. Kto pozná Boha,
prirodzene miluje bratov. Tých, ktorí Boha
milujú tiež. A voči tým, ktorí Boha nepoznajú, uplatňuje pravidlo: Boh nás nemiluje
preto, aby nás aj iní milovali, ale aby sme my
milovali ich.
Máš tento zdroj lásky? Poznáš Boží
domov? Také obyčajné malé spoločenstvo,
ktoré sa možno stretáva po domoch. A sme
doma!
A čo keď sa ti v tom Božom dome medzi
súrodencami objaví Róm?
A sme doma!

Mgr. Martin Mekel
riaditeľ Gréckokatolíckeho formačného centra pre
Rómov v Čičave

19 Zomrela pre nový život
človek, o ktorom sa oplatí písať
20 Nahota života
keď do pokoja vstúpi strach
21 Anjelom prikázal o tebe
liturgická katechéza
21 Obuv
biblická katechéza
24 Ženy myronosičky pri hrobe
zamyslenie nad ikonou

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 do 19. novembra 2012). V príspevku je aj nástenný kalendár
na rok 2014, ktorý budeme expedovať v jeseni 2013.
Príspevok na kalendáre navyše je 1,50 eura.
redakcia
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Apoštolský exarcha Mons.
Ladislav Hučko navštívil 25. až 27.
septembra na pozvanie mukačevského eparchu Mons. Milana Šášika
Užhorod, kde mal možnosť oboznámiť sa so životom tunajšej Gréckokatolíckej cirkvi, stavbou niekoľkých
chrámov a rozvojom charitatívnej
činnosti. (www.exarchat.cz)

Seminár venovaný zhodnoteniu
súčasnej situácie kresťanov a náboženskej slobody v Európe sa 2.
októbra konal na pôde Európskeho
parlamentu v Štrasburgu, spoluorganizovaný Komisiou biskupských
konferencii Európskeho spoločenstva
(COMECE), poslaneckým klubom ELS
a skupinou európskych konzervatívcov a reformistov.

Trináste generálne zhromaždenie
Biskupskej synody o novej evanjelizácii vo Vatikáne prebieha od 7.
do 28. októbra. Zúčastňuje sa na nej
252 synodálnych otcov z celého sveta. Cirkev na Slovensku reprezentuje
prešovský arcibiskup a metropolita
Ján Babjak SJ a bratislavský arcibiskup
metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Metropolita Ján bol zároveň
vymenovaný za podpredsedu komisie
pre informácie, na čele ktorej stojí
arcibiskup Mons. Claudio Maria Celli,
predseda Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky.

V Štokholme odovzdali 8. októbra Nobelovu cenu za fyziológiu
a medicínu 2012. Prestížne uznanie dostali dvaja vedci – Brit John
Gurdon a Japonec Shinja Jamanaka
za objav možnosti preprogramovania
dospelých kmeňových buniek (tzn.
ich schopnosti premeniť sa v akékoľvek ľudské tkanivo). Európski biskupi
sa vyjadrili, že „ide o dôležitý míľnik
v uznaní kľúčovej úlohy, ktorú neembryonálne kmeňové bunky zohrávajú
vo vývoji nových lekárskych terapií
ako alternatíva k ľudským embryonálnym kmeňovým bunkám“.

11. októbra uplynulo 50 rokov
od otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu, keď do Svätopeterskej
baziliky vstúpila procesia koncilových
otcov. (TS ČBK)

Púť Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi do Ríma sa konala 13. – 15.
októbra. Jej dôvodom bolo obnovenie Chrámu sv. Sofie na Via Boccea
a 120. výročie narodenia kardinála
Jozefa Slipého.
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Katedrálny zbor z Košíc strávil požehnaný čas na Ukrajine
Ani tohtoročná cesta členov
a sympatizantov Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda
v Košiciach na Ukrajinu po
trase Košice – Ľvov – Počajevská
lavra – Univská lavra 21. až 23.
septembra nesklamala svojím programom a duchovnou
hĺbkou. Do služby informátora
po historických pamätihodnostiach a duchovného sprievodcu
po kľukatých cestách viery sa
naplno vložil otec Matúš Marcin, kaplán v Michalovciach.
Po príchode do Ľvova zbor
pod vedením Lucie Lovašovej
obohatil svojím spevom liturgiu
na sviatok Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Chráme sv. Michala patriacom do správy otcov
studitov. Súčasťou prehliadky
mesta bola okrem návštevy
historických miest, chrámov
a monastierov v centre mesta
i spomienka na mučeníkov
Gréckokatolíckej cirkvi v krypte
s ostatkami ukrajinských hierarchov v katedrálnom chráme.
Na každom z milostivých miest
zaznel nádherný zborový spev.
V kaplnke duchovného centra
neďaleko Ľvova v sobotu po
rannej liturgii s katechézou
o zbožštení program pokračoval
cestou do Počajevskej lavry. Po-

čas modlitby večierne sa mohli
všetci započúvať do spevov, uctiť ikony či ostatky svätcov, zapáliť sviece a vnútorne sa stíšiť.
Nezabudnuteľným zážitkom
bola aj návšteva Kláštora sv.
Anny, ktorý je v správe sestier
studitiek neďaleko Počajeva,
kde sa nachádza bazén s možnosťou okúpať sa v uzdravujúcom prameni.
Posledný deň účastníci púte
strávili v priestore Sväto-uspenskej univskej lavry patriacej otcom studitom. Nedeľnú liturgiu
slávil za spevu zboristov otec
Panteleimon (Peter Gerbery),
ktorý prítomných povzbudil
homíliou v duchu evanjelia o talentoch, v ktorej za ten najväčší

talent označil spásu. Požehnaný
čas strávený v areáli monastiera, pri prameni či na Černečej
hore, ktorá sa tak nazýva,
pretože sa na nej nachádza
cintorín mníchov, bol zavŕšený
modlitbou akatistu pri milostivej ikone Bohorodičky v chráme. Bonusom na ceste späť bola
zastávka pri čudotvornej ikone
Kristovho kríža v Hliňanoch,
pred ktorou si zboristi vypočuli
katechézu o zmysle kríža z úst
miestneho kňaza a pomodlili
sa moleben, ktorý viedol otec
bazilián Polykarp Jacoš z Trebišova. (Klára Zorvanová, snímka:
Martin Tomko)

Ďalšou príležitosťou na získanie týchto odpustkov bude púť
do jednej z pápežských bazilík,
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kresťanských katakomb, katedrálneho chrámu alebo na miesto
na to zvlášť určené miestnym

Patrónom nového chrámu vo Vranove nad Topľou
je sv. Pio z Pietrelciny
Gréckokatolícki
veriaci vo farnosti
Vranov nad Topľou-Juh majú od nedele
23. septembra posvätený nový chrám,
ktorý je zasvätený sv.
Piovi z Pietrelciny. Ide
o prvý gréckokatolícky
chrám na Slovensku
zasvätený tomuto
novodobému talianskemu svätcovi.
Posviacku pred
archijerejskou svätou
liturgiou vykonal prešovský arcibiskup a metropolita
Mons. Ján Babjak SJ. Homíliu
predniesol arcibiskup Mons.
Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.
Okrem iného povedal, že chrám
nestačí postaviť, ale treba ho
aj premodliť. Dnes niektoré

nové chrámy nepripomínajú,
že ide o miesto modlitby, skôr
predstavujú nejaký multifunkčný objekt. Preto vyjadril radosť
z toho, že tento chrám má takú
architektúru, ktorá ukazuje, že
ide o miesto, ktoré je určené
na modlitbu.

Na slávnosti sa
zúčastnil aj emeritný
pomocný pražský
biskup Ján Eugen
Kočiš a viacero
gréckokatolíckych
kňazov, zástupcovia
Rímskokatolíckej
cirkvi, Evanjelickej
cirkvi a. v. a Bratskej
cirkvi. Nechýbal
ani primátor mesta
Ing. Ján Ragan, ktorý
na začiatku slávnosti
všetkých privítal, ďalší
hostia a veľké množstvo veriacich. Práce na stavbe
chrámu prebiehali od októbra
2010 a jeho kapacita je približne
150 miest na sedenie. Na konci slávnosti vyslovil správca
farnosti otec Matúš Čekan slová
vďaky (Ľubomír Petrík)

V Topoľanoch predstavili ikony
V Topoľanoch sa 30. septembra uskutočnila vernisáž ikon,
ktorých autormi sú Blažena
Dzurjaniková a Rastislav Timko.
Výstavu v priestoroch bývalej
materskej školy otvoril orga-

nizátor podujatia Mgr. Art.
Peter Králik. Sprievodné slovo
za autorov predniesol Rastislav Timko. Duchovný správca
farnosti Topoľany otec Slavomír
Čekan uzavrel blok príhovorov

pozdravným slovom a modlitbou ikonopisca. Na vernisáži sa
zúčastnil aj primátor Michaloviec Viliam Záhorčák a členovia
mestského zastupiteľstva.
(Martin Tkáč)

Zomrel otec Pavel Anton Petrašovič OSBM

Rok viery dáva bohaté príležitosti
na získanie plnomocných odpustkov
Apoštolská penitenciária začiatkom októbra ohlásila podmienky na získanie plnomocných odpustkov vyhlásených
pápežom Benediktom XVI. pri
príležitosti Roka viery. Od 11.
októbra 2012 do 24. novembra
2013 ich môžu získať veriaci,
ktorí splnia obvyklé podmienky, teda s úprimnou ľútosťou
vyznajú hriechy v sviatosti
zmierenia, pristúpia k Eucharistii a pomodlia sa na úmysel
Svätého Otca.
Počas celého Roka viery
môžu veriaci získať plnomocné
odpustky, keď navštívia najmenej tri prednášky o Druhom
vatikánskom koncile alebo
Katechizme Katolíckej cirkvi.
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biskupom. Tam sa treba zúčastniť na svätej liturgii alebo
sa aspoň zdržať pri rozjímaní,
zakončenom modlitbou Otče
náš, vyznaním viery a modlitbou k Presvätej Bohorodičke,
apoštolom či patrónom daného
miesta. V dňoch zvlášť určených
miestnym ordinárom možno
získať odpustky aj na akomkoľvek sakrálnom mieste, kde
sa veriaci zúčastní na liturgii či
modlitbe časoslova (breviára)
a vyzná svoju vieru. Príležitosťou na získanie plnomocných
odpustkov v Roku viery môže
byť aj návšteva miesta vlastného krstu a obnovenia krstných
sľubov. (RV)

Otec Pavel Petrašovič OSBM
(krstným menom Anton) sa
narodil 2. augusta 1929 v obci
Starina (okr. Snina), kde bol
jeho otec Jozef Petrašovič gréckokatolíckym kňazom. Jeho
matka sa volala Apolónia, rod.
Petarchová.
V roku 1950 celú rodinu z fary
vysťahovali do Košíc a jeho
otca Jozefa uväznili. Neskôr ho
poslali do táborov PTP. Taktiež
uväznili i jeho brata Jozefa
a dokonca aj on bol v roku
1950 istý čas vo väzení. Po roku
pobytu v Košiciach celú rodinu
vysťahovali do Čiech.
V Jilemniciach bol zamestnaný spolu so svojím otcom
na štátnom majetku, neskôr
vo fabrike Technolen na spracovanie ľanu. V roku 1958 sa
presťahovali znova do Košíc. Po

presťahovaní pracovali v Inžinierskych stavbách v Košiciach.
V roku 1972 mal Anton
Petrašovič ako pracovník
Inžinierskych stavieb úraz, po
ktorom odišiel do trvalej a plnej
invalidity.
Do Rádu sv. Bazila Veľkého
vstúpil 1. januára 1975 a prijal
meno Pavel. Večné sľuby zložil
1. januára 1985. Za kňaza bol
vysvätený 1. januára 1991 v Košiciach.
Po vysviacke už ako dôchodca venoval svoj čas modlitbe,
čítaniu, starostlivosti o veriacich, ktorí k nemu prichádzali,
hlavne spovedaním a duchovnou radou. Zaoberal sa
fotografovaním a ako fotograf
spolupracoval aj s oficiálnym
časopisom Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku Slovo,

do ktorého prispieval svojimi
fotografiami.
5. marca 2009 sa presťahoval
do monastiera v Trebišove. Pán
si otca Pavla Antona Petrašoviča
OSBM povolal do večnosti 1. októbra 2012, na sviatok Ochrany
Presvätej Bohorodičky, ktorej
bol verným ctiteľom. Pochovaný je na mestskom cintoríne
v Prešove. (Polykarp Jacoš)


Deti z bardejovskej farnosti sa
15. septembra rozlúčili s letom. Mladí z Farnosti svätých apoštolov Petra
a Pavla v Bardejove pripravili pre deti
z farnosti bohatý program s názvom
Rozlúčka s letom 2012, v ktorom
nechýbala spoločná modlitba,
opekačka a zábava. Program ukončila
diskotéka. (Tomáš Molčan)

Tradičnú oslavu nadchádzajúceho sviatku sv. Matúša, patróna colníkov, po prvýkrát v histórii oslávili
príslušníci Colného úradu z Michaloviec 19. septembra na slovensko-ukrajinskom hraničnom prechode
v Ubli slávnostnou svätou omšou ,
ktorú celebroval ordinár OS a OZ SR
Mons. František Rábek, koncelebrovali Mons. Milan Šášik, mukačevský
gréckokatolícky biskup, policajný
vikár MVSR Mons. František Bartoš
a policajní kapláni Ordinariátu OS
a OZ SR z Prešova a Košíc.

Deň polície sa slávil aj v gréckokatolíckej katedrále v Prešove.
Príslušníci a občianski zamestnanci
Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Prešove (KR PZ) si pripomenuli v piatok 21. septembra Deň
polície a zároveň spomienku na sv.
archanjela Michala, ktorý je ich
nebeským patrónom. Súčasťou dňa
bola archijerejská svätá liturgia v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove,
ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ
a koncelebrovali policajní duchovní
a ďalší kňazi. Na konci liturgickej slávnosti vladyka Ján požehnal štandardu
KR PZ v Prešove. Na slávnostnej
bohoslužbe sa zúčastnil aj riaditeľ
Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Prešove plk. Dušan Sabol,
predsedníčka Krajského súdu JUDr.
Anna Ilčinová, zástupcovia policajných zborov z partnerských organizácií z Eindhovenu v Holandsku, z Rešova a Krakova v Poľsku a z Olomouca
v Českej republike, ako aj ďalší vzácni
hostia, príslušníci a občianski zamestnanci KR PZ. (Ľubomír Petrík)

Na sídlisku Sekčov sa uskutočnila prehliadka duchovných
piesní. Do gréckokatolíckej farnosti
na sídlisku Sekčov zavítali hostia zo
Srbska. Miešaný chór Domu kultúry
a Katedrálneho chrámu sv. Mikuláša
pochádzajúci z Ruského Kerestúra
vo Vojvodine vystúpil 29. septembra
na prehliadke vo farskom Chráme
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Povýšenia sv. Kríža spolu s miestnym
zborom Stauros a mládežníckym zborom. 30. septembra hosťovský zbor
spevom sprevádzal svätú liturgiu,
ktorú slávil otec Mihailo Malacko,
kňaz, ktorý hostí sprevádzal, spolu
s miestnym duchovným otcom Rastislavom Bakom, otcom Martinom
Jurašekom a otcom Radoslavom
Andrejkom. (Anna Tabačáková)

Vladyka Peter Rusnák zavítal
na odpust do Zvolena. Bratislavský eparcha 30. septembra slávil
v gréckokatolíckej farnosti vo Zvolene
pri príležitosti odpustovej slávnosti
ku cti sv. apoštola a evanjelistu Jána
Teológa archijerejskú svätú liturgiu.
V homílii vysvetlil známe zobrazenie
sv. Jána ležiaceho na Pánovej hrudi
ako toho, ktorý dôverne poznal, čím
bije Ježišovo srdce, a preto mohol
napísať jedno z najkrajších a najhlbších evanjelií. Svätú liturgiu koncelebrovali zvolenský rímskokatolícky
dekan Mons. Vojtech Nepšinský,
kancelár a tajomník eparchu otec
Peter Sabol, titulárny dekan otec Ján
Sabol z Michaloviec, Fr. Bartolomej
Hurňanský OP, otec Ján Krupa z Banskej Bystrice a miestny správca otec
Ján Sabol ml. O krásny liturgický spev
sa postarala banskobystrická kantorka Zuzana Hutňanová a oživením bol
aj detský spevácky zbor Svätokrížske slniečko zo Žiaru nad Hronom.
Nedeľnej archijerejskej svätej liturgii
predchádzal Moleben k sv. apoštolovi a evanjelistovi Jánovi Teológovi.
Veriaci sa na odpustovú slávnosť
mali možnosť pripraviť sobotnou
duchovnou obnovou. Počas večierne
s liturgiou sa im prihovoril správca
Centra univerzitnej pastorácie vo
Zvolene Fr. Bartolomej Hurňanský
OP. (Mária Sabolová)

Arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ
navštívil Novú Baňu. Ďakovnú bohoslužbu 30. septembra slávil sekretár
Kongregácie pre východné cirkvi pri
príležitosti tzv. Roľníckej nedele ako
poďakovanie Bohu za jeho požehnania. V úvode slávnosti vladyka Cyril
požehnal úrodu symbolicky zastúpenú motívmi spojenými s Rokom sv.
Cyrila a Metoda a Rokom viery, ktoré
boli vyhotovené z obilnín, strukovín,
klasov, ovocia či zeleniny.

Nový ročník Archieparchiálnej
školy animátora dobrovoľníka
(AŠAD) pod vedením otca Slavomíra
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V Belži spomínali na otca Štefana Ujhelyiho

V Čemernom sa uskutočnil medzinárodný festival

Pri príležitosti 100. výročia
narodenia významného kňaza
otca Štefana Ujhelyiho sa 15.
septembra tohto roka v Belži (okr. Košice) uskutočnila
v rámci farského dňa spomienková slávnosť. Veriaci, príbuzní
a pozvaní hostia si pripomenuli
tohto kňaza, vysokoškolského pedagóga, maliara a člena
akčného výboru pre obnovu
Gréckokatolíckej cirkvi.
Otec Ujhelyi prežil pohnutý
život. Po vysviacke a pôsobení
na viacerých miestach bol sovietskou štátnou mocou odsúdený na 6 rokov nútených prác,
ktoré strávil v Karagandskej
oblasti súčasného Kazachstanu.
Po uplynutí trestu musel stráviť
ešte 4 roky na Sibíri. Po návrate
pracoval v Čechách a v roku
1968 spoluorganizoval obnovu
Gréckokatolíckej cirkvi. Deväť
rokov pôsobil vo farnosti Belža,
kde na neho dodnes spomínajú
s úctou a láskou. Neskôr pôsobil
ako správca farnosti v Bratislave. Zomrel 3. decembra 1994.
Slávnosť sa začala videopro-

Medzinárodný hudobný festival
Boh je láska, ktorý zorganizovalo Združenie šíriace kresťanskú
kultúru so sídlom vo Vranove n/
Topľou-Čemernom, sa uskutočnil 21. – 23. septembra. Na podujatí sa zúčastnil mládežnícky
Zbor Werbického z Poľska,
zbor Chryzostomos z Vranova

jekciou dobových fotografií
v miestnom chráme. Počas nej
miestny kňaz otec Peter Paľovčík prítomným priblížil jeho
zaujímavý život. Nasledovala
svätá liturgia slávená kňazmi
z rodiny. Hlavným slúžiteľom
bol otec Peter Orenič, riaditeľ Školského úradu Košickej
eparchie, ktorý na konci liturgie
prečítal list vladyku Milana
Chautura, košického eparchu,
ktorý bol žiakom otca Ujhelyho.
Homíliu predniesol otec Ján Karas, spirituál gréckokatolíckeho

kňazského seminára v Prešove.
Nasledovala panychída a posviacka pamätnej tabule, ktorá
je umiestnená pri soche Božieho milosrdenstva pri chráme.
(Peter Paľovčík)

zameraného na ochranu
prírody a životného prostredia,
na ochranu stvorenia a v súvislosti s blížiacou sa spomienkou
na zosnulých pripravili výzvu
Na cintorínoch dajme prednosť
prirodzenej kráse.

Členovia ES KBS sa tiež zaoberali prípravou medzinárodného sympózia o návrate k živej
prírode s pracovným názvom
Návrat k hodnotám Božieho
stvorenstva, ktoré sa má konať
31. mája – 1. júna 2013.

Výzva Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov
Slovenska k sviatku Všetkých svätých a Dušičiek 2012
Na cintorínoch dajme prednosť
prirodzenej kráse
V súvislosti s blížiacou sa spomienkou na našich zosnulých
mnohí z nás navštívia cintoríny,
aby si uctili pamiatku najbližších a pomodlili sa za spásu ich
duší. Tradičným prejavom našej
úcty je aj skrášlenie hrobov
kvetmi a zapálenie sviečok. Dajme však prednosť prirodzenej
kráse živých či sušených kvetov
a vencov, nakoľko ich plastové

a Oľga Popovičová z Poľska.
23. septembra 124 spevákov
spievalo na svätej liturgii v čemernianskom chráme. Akciu
podporilo Ministerstvo kultúry
SR, Prešovský samosprávny
kraj, mesto Vranov n/T a ďalší
sponzori. (Štefan Zahorjan)

V Kružlove obnovili farský chrám

Environmentálna subkomisia KBS zdôrazňuje
potrebu návratu k živej prírode
Členovia Environmentálnej
subkomisie pri Konferencii
biskupov Slovenska (ES KBS)
sa 27. septembra zišli na pracovnom stretnutí v Banskej
Bystrici. Kompletizovali návrh
pastierskeho listu biskupov

n/T, Zbor sv. Jozefa pri Bazilike
Svätého Ducha v Michalovciach
a domáci Zbor bl. P. P. Gojdiča.
V rámci programu sa 22. septembra uskutočnil aj seminár
na tému Význam medzinárodnej spolupráce v zborovom
speve. S prednáškami vystúpili
Vladimír Volontyr z Mukačeva

náhrady síce vydržia dlhšie,
ale sú veľkou záťažou pre naše
životné prostredie, za ktoré ako
kresťania nesieme zodpovednosť. Navyše umelé vence, kvety
a plastové kahancové kryty ani
nie sú dôstojným estetickým
riešením hodným pamiatky
na našich zosnulých. V prírode
sa plastový odpad nerozkladá,
škodí živočíchom i človeku,
jeho spaľovaním sa do ovzdušia
uvoľňujú nebezpečné jedo-

vaté látky. Ak sa na cintoríne
s plastovým odpadom predsa
len stretneme, snažme sa o jeho
triedený zber a recykláciu, aby
sa zbytočne nemiešal s biologicky rozložiteľným odpadom. Našich zosnulých si najviac uctíme
úprimnou tichou modlitbou
a jednoduchou prirodzenou
úpravou hrobov so zmyslom pre
Bohom stvorenú krásu.

V nedeľu 30. septembra sa
v Kružlove konala posviacka
obnoveného Chrámu Ochrany
Presvätej Bohorodičky spolu s odpustovou slávnosťou.

Pripomenuli si aj 190. výročie
postavenia chrámu. Arcibiskup
a metropolita Mons. Ján Babjak
SJ posvätil interiér a nový
ikonostas, po čom nasledo-

valo slávenie svätej liturgie.
Na slávnosti sa zúčastnil aj
emeritný pražský pomocný
biskup Ján Eugen Kočiš, kňazi,
ktorí pôsobili v tejto farnosti
a kňazi z okolia. Vladyka Ján
veriacich v homílii povzbudil
k nasledovaniu Máriinho vzoru
a postoja, zdôraznil potrebu
každodenného čítania Božieho
slova a pristupovanie k sviatostiam. Liturgiu spestrili spevom
mladí z farnosti a k programu
prispel aj kružlovský folklórny
súbor, ktorý vystúpil počas
slávnostného obeda.
Nedeľnej slávnosti predchádzala duchovná obnova, ktorú
od štvrtka viedli pozvaní kňazi.
(-adž)

V Prešove sa uskutočnila konferencia
Dar viery a impulzy novej evanjelizácie
Niekoľko dní pred Biskupskou
synodou o novej evanjelizácii
a začiatkom Roka viery sa 2.
októbra uskutočnila na Gréckokatolíckej teologickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove
(GTF PU) medzinárodná vedecká konferencia na tému Dar
viery a impulzy novej evanjelizácie. Spolu s GTF PU v Prešove ju
zorganizoval Uniwersytet Śląski
v Katovicach.
Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ
účastníkom konferencie zaželal, aby prispela k prehĺbeniu
viery a povedal, že sám si nevie
predstaviť svoj život bez viery.
Dekan fakulty Mons. prof. Peter
Šturák vyjadril radosť z toho,
že sa na pôde fakulty koná táto
konferencia ešte v predstihu ako
konkrétny príspevok k Roku

viery. Vedecký garant konferencie a jej hlavný organizátor doc.
Michal Hospodár vo svojom
vstupnom príhovore spomenul
Rok viery i Rok sv. Cyrila a Metoda a povedal, že obidve tieto
iniciatívy majú jeden spoločný
cieľ: oživenie pravej viery v Božom ľude. Vo svojej následnej
prednáške sa venoval daru
viery a jej hodnote. So svojimi
príspevkami na konferencii vy-

stúpili aj doc. Marek Rembierz
z Poľska, doc. Andrej Slodička,
Štefan Paločko, Mons. Ľubomír
Petrík, doc. Jozef Kyselica, Monika Gwóźdźová z Poľska, prof.
Vojtech Boháč, Peter Tirpák,
Stanislav Ciupka z Poľska.
Konferencia bola nielen
teoretickým zamýšľaním sa,
ale ponúkla mnohé praktické
impulzy na obnovu viery a novú
evanjelizáciu a do auly GTF PU
pritiahla veľký počet študentov.
S obsahom prednášok sa bude
môcť verejnosť zoznámiť v pripravovanej monografii z konferencie. Záver konferencie patril
Eucharistickej pobožnosti vo
fakultnej Kaplnke bl. biskupa
Pavla Petra Gojdiča s prosbou
o duchovné ovocie podujatia
a požehnané prežívanie Roka
viery. (Ľubomír Petrík)

Zahorjana, Márie Kravčákovej a Viktórie Žolnovej odštartovali v GMC
Bárka v Juskovej Voli 5. – 7. októbra.
Animátorská škola prebieha v období dvoch rokov a bude pozostávať
z dvadsiatich formačno-edukačných
víkendových stretnutí. Prvé stretnutie patrilo Kurzu Filip, na ktorom sa
zúčastnilo 39 nových kandidátov
na budúcich animátorov. Kurz,
ktorý viedol účastníkov k osvojeniu
si základných evanjeliových právd
a k prijatiu Svätého Ducha, režíroval
päťčlenný tím Petra Liptáka z Košíc.
(Slavomír Zahorjan)

Na vojenskom letisku v Kuchyni bola zriadená Farnosť bl. Jána
Pavla II., ktorej prvým farárom sa
stal miestny vojenský kaplán Slavko
Ganaj. Slávnostná inaugurácia sa
uskutočnila 5. októbra za prítomnosti
ordinára OS a OZ SR Mons. Františka
Rábeka. Je to v poradí už 40. farnosť
ordinariátu.

Pedagógovia a študenti cirkevných škôl Košickej eparchie prišli
6. októbra, v októbrovú fatimskú sobotu, do Klokočova, aby si
vyprosili ochranu Presvätej Bohorodičky. V programe vystúpili študenti
cirkevného gymnázia v Trebišove
s pásmom o svojom patrónovi sv.
Jánovi Krstiteľovi. Vladyka Milan
Chautur, košický eparcha, slávil archijerejskú liturgiu s kňazmi pôsobiacimi
v službách cirkevných škôl. Spevom
ju sprevádzali študenti z Trebišova.
Po svätej liturgii vystúpil s príhovorom o hodnote viery a jej prežívania
v školskom prostredí otec Marko
Rozkoš, kancelár BÚ. Moderátor
dialógov otec Peter Orenič, riaditeľ
EŠÚ, zapojil do diskusie aj manželský
pár pedagógov Petra a Alenu Lehotskovcov s ich svedectvom. Vladyka
Milan odpovedal na otázky ohľadom
správneho prežívania Roka viery.
Jednotlivé školy si pri tejto príležitosti urobili svoje propagačné výstavky.
(Michal Hospodár)

Pápežské misijné diela (PMD)
na Slovensku majú nové logo
a internetovú stránku. Začiatkom
októbra spustili novú verziu webovej stránky (www.misijnediela.sk).
Webovú stránku vytvoril a spravuje
národný riaditeľ PMD na Slovensku
Viktor Jakubov. Na stránke je tiež
zverejnené nové logo, ktoré začali
PMD používať na všetkých fórach.

8 | udalosť

slovo 22 | 2012

|9

slovo 22 | 2012

Rozhovor s Marcelou Dobešovou, predsedníčkou občianskeho združenia Fórum
života, ktoré už po desiaty
raz organizuje Sviečku za nenarodené deti
Aký je zámer projektu Sviečka
za nenarodené deti?
Hlavnou myšlienkou je spojiť
spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou
na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli
pri potrate. Vonkajším symbolom spomienky je
horiaca sviečka. Sme veľmi radi, že sa do projektu zapája stále viac farností na celom Slovensku, a tak sa dostáva intenzívnejšie do povedomia verejnosti otázka ochrany života od počatia
po prirodzenú smrť, ktorá je naliehavá.

Otvorenie
akademického roku
2012/2013
Košice – ekumenické
spoločenstvo

Stalo sa už tradíciou, že nový akademický rok sa v Košiciach otvára s modlitbou
a požehnaním ekumenického spoločenstva.
V tomto duchu sa v nedeľu 30. septembra
stretli predstavitelia košickej ekumény
v gréckokatolíckej Katedrále Narodenia
Panny Márie, kde pod vedením vladyku
Mons. Milana Chautura, košického eparchu, slávili Veni sancte. Pozvanie na podujatie prijali čelní predstavitelia univerzít
a vysokých škôl na území mesta ako rektor
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. Ladislav Miroššay, prorektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach prof. Oľga Ondrašovičová a ďalší. Po
vzývaní Svätého Ducha nasledovala liturgia
slova. Počas nej vladyka Milan v príhovore
apeloval na to, aby sa intelektuálne poznanie spájalo s formovaním vôle v súlade
s Božími zákonitosťami, a tak slúžilo
rozvoju ľudskej spoločnosti. Pedagógov povzbudil k zodpovednému prístupu k mladej
generácii a všetkým zaželal úspešný nový
rok. Jednotliví zástupcovia kresťanských

cirkví predniesli prosby za požehnaný
začiatok a prežitie celého akademického
roka. Za akademických funkcionárov sa
prihovorila prof. Ondrašovičová, ktorá spomenula aktuálne ťažkosti i nádeje vysokého
školstva na Slovensku. Podujatie uzavrel
farár Dušan Havrila z Evanjelickej cirkvi a.
v. informáciami o aktivitách ekumenického
spoločenstva. Spoločnú modlitbu v ekumenickom duchu nádherne sprevádzal katedrálny zbor pod vedením Lucie Lovašovej.
(Michal Hospodár)

Prešov – Gréckokatolícka
teologická fakulta Prešovskej
univerzity

Na sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne 1. októbra prešovský arcibiskup
a metropolita Ján Babjak SJ predsedal v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa archijerejskej svätej liturgii, ktorou bol na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej
univerzity v Prešove (GTF PU) slávnostne
otvorený akademický rok 2012/2013. Súčasťou slávnosti bola imatrikulácia študentov
prvého ročníka.

Koncelebroval emeritný biskup Ján Eugen Kočiš, dekan GTF PU Mons. prof. Peter
Šturák, rektor Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča
v Prešove Miroslav Dancák, kňazi, ktorí sú
pedagógmi na fakulte, a predstavení kňazského seminára, ako aj ďalší kňazi. V homílii sa Božiemu ľudu prihovoril prešovský
farár a protopresbyter Daniel Galajda,
ktorý všetkých pozval začať a prežívať nový
akademický rok v bázni pred Pánom a pod
ochranou Presvätej Bohorodičky. „To, čo sa
deje v dnešnom svete, nás presviedča o potrebe tohto sviatku. Ak chceme žiť naozaj
múdro, musíme mať pevný základ, ktorým
je Ježiš Kristus. Žiť v bázni pred Pánom je
základom múdrosti.“
Na konci liturgickej slávnosti vladyka Ján,
veľký kancelár fakulty, povzbudil učiteľov
a študentov v prekonávaní rôznych prekážok, ktoré sa zdajú niekedy priam neprekonateľné, a upriamil ich pozornosť na koniec
akademického roka, aby si uvedomili, ako
rýchlo beží čas, aby ho nepremárnili, aby
ich štúdium v tomto roku posunulo opäť
bližšie k Bohu.

Povedzme si o duchovnom rozmere projektu.
Veľkú silu vidíme v tradícii, že večer 2. novembra sa tisíce ľudí zjednotia v modlitbe za zosnulé nenarodené deti a v úmysle za ochranu
života od počatia. Na internetovej stránke
www.forumzivota.sk je modlitba za úctu
k životu, ktorú sa odporúča spojiť s modlitbou
posvätného ruženca. Ponúkame aj tajomstvá
s problematikou ochrany života k radostnému
a bolestnému ružencu. V spolupráci s miestnym
kňazom možno obetovať úmysel svätej omše
za šírenie kultúry života, pripojiť prosbu k modlitbám veriacich alebo napríklad usporiadať
pobožnosť. Spomienku na zosnulé a usmrtené
nenarodené deti už tradične bude možno
vyjadriť večer 2. novembra aj umiestnením
horiacich sviečok do okien domovov a pietnym
stíšením v kruhu rodiny.
V rámci imatrikulačnej slávnosti dekan
fakulty v príhovore privítal nových študentov a okrem iného uviedol: „Gréckokatolícka teologická fakulta vďaka permanentnému postupu pedagógov v kvalifikačnom
raste má ambíciu nielen ponúkať vo väčšej
kvalite realizáciu doterajších študijných
programov v obidvoch formách a vo
všetkých troch stupňoch vzdelávania, ale
aj rozširovať ich ponuku. Výsledkom tohto
snaženia je aj akreditácia nového študijného programu pod názvom Multikultúrne
európske štúdiá.“ Ďalej povedal, že fakulta
vedomá si svojho prioritného poslania
v duchovnej sfére bude aktívna v rámci jubilejného cyrilo-metodského roka
a Roka viery. Zdôraznil aj dôležitý rozmer
spolupráce s domácimi a zahraničnými
vysokými školami v oblasti vzdelávania
a výskumu.
V tomto akademickom roku študuje
v niekoľkých študijných programoch
na GTF PU spolu s doktorandmi 684
študentov. Z toho v prvom ročníku je 220

študentov, z ktorých 131 študuje v dennej
a 89 v externej forme. (Ľubomír Petrík)

Bratislava – Teologická fakulta
Trnavskej univerzity

Teologická fakulta Trnavskej univerzity
(TF TU) 1. októbra slávnostne otvorila
nový akademický rok. Podujatie sa konalo
na pôde Teologickej fakulty v Bratislave
za prítomnosti rektora Trnavskej univerzity prof. Marka Šmida. Celej akademickej
obci sa v úvode prihovoril dekan Teologickej fakulty Miloš Lichner SJ a provinciál Spoločnosti Ježišovej Peter Bujko SJ.
Súčasťou programu bola odborná prednáška P. Petra Dubovského SJ, profesora
Pápežského biblického inštitútu v Ríme,
na tému Judáš a teológia zrady u evanjelistov. Slávnosť vyvrcholila svätou omšou
v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa, ktorú celebroval bratislavský eparcha
vladyka Peter Rusnák. Bodkou programu
bolo spoločné agapé. (TK KBS) n
snímky: M. Hospodár, J. Blaščák, F. Rampaček

Ako možno spolupracovať na akcii?
Fórum života ponúka originálne sviečky, ktoré
sa vo farnostiach predávajú za dobrovoľný
príspevok. Iba vďaka týmto darom od individuálnych darcov môže toto občianske združenie
fungovať a robiť aktivity v prospech ochrany
života a rodiny. Ide napríklad o advokátske
legislatívne aktivity, náklady spojené s prevádzkou poradne Alexis pre ženy v ťažkých
životných situáciách, projekt Zachráňme životy,
vďaka ktorému bolo umožnené narodiť sa
deťom, ktorým hrozil potrat, kampaň 25. marec
– Deň počatého dieťaťa a iné. Naše číslo účtu
je 5033357295/0900. Sme vďační za každú
podporu, finančnú aj organizačnú.
Kde záujemcovia získajú bližšie informácie?
Na našej internetovej stránke http://www.
forumzivota.sk/sviecka-za-nenarodene-deti.
K dispozícii je aj telefónne číslo 0904 738 411
a e-mail: ela@forumzivota.sk. Naši zodpovední
pracovníci radi odpovedia na všetky otázky.
Dana Jacečková
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Gréckokatolícky
spolok svätého Jozefa
Úcta k sv. Jozefovi má v Katolíckej cirkvi
dlhú tradíciu. Spája sa s otcovstvom
a starostlivosťou, ale aj so správnym
vedením. Práve úcta k tomuto
obľúbenému svätcovi viedla k založeniu
spolku pod jeho patrocíniom, ktorý
bude združovať mužov Prešovskej
gréckokatolíckej archieparchie.

Modlitba k sv. Jozefovi
Svätý Jozef , ty si bol chudobný a nehanbil si
sa za svoju biedu, bez reptania si žil v zhode
s Božou vôľou. Posilňuj v našich srdciach živú
vieru, že Boh nikdy neopustí tých, ktorí v neho
dúfajú a verne mu slúžia. Vypros potrebné
milosti všetkým, ktorí trpia nedostatkom.
A tým, ktorí sú ochotní pomáhať chudobným
rodinám duchovne i hmotne a delia sa o svoj
majetok, nech Boh dá šťastie v živote a bohatú
odmenu vo večnosti. Amen.
Velebíme ťa, všetkými oslavovaný ženích
nepoškvrnenej Panny, najvyšší ochranca
Kristovej Cirkvi!
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réckokatolícky spolok svätého
Jozefa (GSSJ) je cirkevná organizácia
zriadená 29. júna 2012 Prešovským
arcibiskupstvom s cieľom združovať dobrovoľníkov Gréckokatolíckej archieparchie
a jej podporovateľov, ktorí sa rozhodnú
dobrovoľne pracovať na zviditeľnení jej
podujatí, zvlášť cirkevných pútí, pomáhať
pri ich príprave, propagácii a konečnej
realizácii. Spolok bude vyvíjať svoju činnosť
v oblasti duchovnej formácie svojich členov,
a to spoluúčasťou na živote Cirkvi skrze
modlitbu a dobré skutky, rozvíjaním úcty
k sv. Jozefovi na základe jeho príkladného
života a starostlivosti o Ježiša Krista a Presvätú Bohorodičku.
Členom spolku môže byť muž, ktorý je
otvorený potrebám Cirkvi, má viac ako 16
rokov a snaží sa viesť usporiadaný kresťanský život.

Sv. Jozef

Cirkev nás vedie k úcte k sv. Jozefovi predovšetkým ako vyplnenie vďačnosti voči
Bohu. Lebo vznešená dôstojnosť a nespočetné milosti udelené sv. Jozefovi sú skvelým prejavom dobrého a štedrého Boha.
Neboli, ak tak môžeme povedať, súkromnými milosťami udelenými iba sv. Jozefovi
pre jeho osobný úžitok, boli udelené, aby
mohol byť hodný úradu, ktorý vykonával
vzhľadom na nášho Spasiteľa a Presvätú
Bohorodičku. Teda v konečnom dôsledku
sú tieto milosti a požehnania na prospech
nás všetkých. Prejavenie úcty, rešpektu
a pobožnosti k sv. Jozefovi sú prostriedky
na vzdanie slávy a vďačnosti všemohúcemu Bohu za láskavé milosti, ktoré vylial
na tohto svätca.
Druhým dôvodom, prečo nás Cirkev
nabáda byť oddanými Jozefovi, je, že bol
vzorom v praktizovaní všetkých čností. Príklad čnostného života, ktorý dal v presnom
vyplňovaní povinností svojho životného
stavu, je hodný úvahy.
Čítaj evanjelium a uvidíš jeho vieru,
nádej a lásku praktizovanú v testovacích
podmienkach. Bol rozvážny v starostlivosti
o svoju manželku a dieťa, ukázal veľké
schopnosti vodcovstva pri ich ochrane
a v ich službe.
Bol nábožný v každom ohľade s tou
jemnosťou a úprimnosťou svedomia, ktorá
je vlastná Božím svätým.
Bol spravodlivým vo svojom jednaní
s Bohom i človekom.
Bol pozoruhodný pre svoju silu a odvahu.
Bol naozaj vynikajúci v praktizovaní
panenskej čistoty. Chránil Máriinu čnosť
v čase zásnub i počas celého ich spoločného života. Urobili sľub čistoty, a pretože sa

rozhodli žiť pre Boha, boli požehnaní viac
než všetci ostatní. Zatiaľ čo ho Mária inšpirovala praktizovať túto čnosť dokonale, on
ako statočný muž chápal hlboký význam jej
inšpirácie i to, ako vyšla zo srdca, ktoré bolo
hlboko pohrúžené v Božej láske. Ochraňujúc Máriinu česť a čnosť dokázal, že je vždy
viac a viac hodný jej lásky. Často sa hovorí,
že opravdivá láska musí byť postavená
na obeti a nesebeckom duchu. Nikdy sa
to neuskutočnilo viac ako v prípade Márie
a Jozefa. Následne bola ich láska a náklonnosť čistejšia a ľudskejšia, i keď panenská,
a práve preto, že bola panenská, bola
najvznešenejšia. Je najväčším príkladom
pre svet, že láska medzi mužom a ženou
založená na láske k Bohu, ktorá sa stará
v prvom rade o Božie zákony, je druh lásky,
ktorý najviac zušľachťuje. Je najväčším,
najpravdivejším, najhlbším pochopením
slova láska.
Z času na čas Cirkev dala jasne vedieť,
že Jozef nie je svätcom len pre určitý počet
duší, ale že môže pomôcť všetkým. Jozef je
patrónom všeobecnej Cirkvi a jeho patrónstvo či otcovská ochrana sa rozprestiera
na všetkých, čo ju hľadajú. Zvlášť v ňom
nájdu osobitného patróna muži a otcovia.
Ak chceš naplniť tento odkaz, staň sa aj
ty členom Spolku sv. Jozefa.

Práva a povinnosti člena spolku

Práva člena
• Podieľať sa na tvorbe a realizácii aktivít
a projektov spolku.
• Zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných pre členov spolku.
• Byť informovaný o zámeroch a aktivitách
spolku.
• Predkladať návrhy a námety (resp.
sťažnosti) na činnosť spolku a požadovať
nápravu.
• Zúčastňovať sa na valnom zhromaždení.
Povinnosti člena
• Pracovať na svojej duchovnej formácii
prostredníctvom:
• osobnej modlitby – rozumie sa tu
pravidelná účasť na bohoslužbách,
osobné modlitby doma aj v rámci
rodiny a podobne. Členovia spolku sa
v rámci jednotlivých farností stretnú
raz do mesiaca, ak je to možné, na spoločnej modlitbe v chráme. Jednotlivý
člen spolku si uctí sv. Jozefa určenou
modlitbou.
• konania skutkov lásky – byť otvorený a vnímavý pre potreby blížnych
a ochotne pomôcť komukoľvek, kto to
potrebuje. Vykonávať skutky telesného
milosrdenstva.

•
•
•
•
•
•
•
•

• dobrovoľných aktivít – starostlivosť
o miestnu cirkev, pomáhať pri príprave
cirkevných podujatí.
• svedomitého zachovávania a zveľaďovanie vlastného obradu.
• šírenia stavovského poslania muža
a otca v rodine.
• zachovania vlastnej identity – spoznávania histórie a života Gréckokatolíckej
cirkvi, spoznávania obradu a tradície
a vlastnými podnetmi a nápadmi prispievať k životu Cirkvi.
• púte – vyvrcholením dobrovoľných
aktivít bude každoročná púť mužov
v bazilike v Ľutine alebo na hore Zvir
v Litmanovej.
Dodržiavať všetky platné právne normy
a predpisy týkajúce sa výkonu činnosti
realizovaných v združení.
Dodržiavať štatút spolku.
Obhajovať záujmy spolku, kresťanské
hodnoty a aktívne sa zapájať do činnosti
spolku.
Snažiť sa konať vždy spravodlivo.
Podľa svojho najlepšieho svedomia,
svojich možností a schopností pomáhať
spolku.
Ochraňovať a zveľaďovať cirkevný majetok.
Pestovať východnú cirkevnú tradíciu.
Platiť členské príspevky v stanovenom
termíne a v stanovenej výške.

Členstvo v spolku

Spolok má dva druhy členov: zakladajúcich a riadnych. Riadny člen spolku platí
každoročne členské 1 euro. Zakladajúcim
členom spolku sa stane taký člen, ktorý
uhradí jednorazový príspevok 100 eur.
Členské príspevky sa uhrádzajú v prospech
Prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupstva do konca marca za daný kalendárny
rok, ktoré na účely spolku vedie samostatný
fond. O použití prostriedkov tohto fondu
rozhoduje prešovský arcibiskup a metropolita.
Členstvo v spolku sa stráca smrťou,
zrieknutím sa členstva na základe písomného oznámenia, vylúčením, vtedy ak člen:
verejne zavrhol vieru alebo verejne odpadol od spoločenstva s Katolíckou cirkvou
alebo je postihnutý väčšou exkomunikáciou v zmysle kán. 580 CCEO, zanedbáva
povinnosti člena, je právoplatne odsúdený
za trestný čin, ohrozuje dobrú povesť spolku. O vylúčení člena rozhoduje prešovský
arcibiskup a metropolita. n
Miroslav Mrug
ilustračná snímka: Anton Mesároš
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Modlitba je spoločná
celej komunite
Drahí bratia a sestry,
minule sme hovorili o blahoslavenej Panne
Márii, ktorá bola medzi apoštolmi a modlila sa s nimi v okamihu, keď očakávali zoslanie Svätého Ducha. Prvé kroky Cirkvi sa
uskutočňujú v atmosfére modlitby. Zoslanie
Svätého Ducha nie je izolovanou udalosťou,
lebo prítomnosť a činnosť Svätého Ducha
neustále riadi a oživuje putovanie kresťanskej komunity. V Skutkoch apoštolov svätý
Lukáš – okrem toho, že rozpráva o veľkom
vyliatí Svätého Ducha vo večeradle päťdesiat dní po Veľkej noci (porov. Sk 2, 1 – 13)
– spomína aj ďalšie, mimoriadne zostúpenia Ducha – a tieto sa opakujú aj v ďalších
dejinách Cirkvi. Dnes by som sa rád zastavil
pri udalosti, ktorú zvykneme nazývať malé
Turíce: bolo to na vrchole ťažkého obdobia
života rodiacej sa Cirkvi.
Skutky apoštolov rozprávajú, že po
uzdravení chromého pri Jeruzalemskom
chráme (porov. Sk 3, 1 – 10) Petra a Jána
uväznili (porov. Sk 4,1), lebo ohlasovali
Ježišovo vzkriesenie všetkému ľudu (porov.
Sk 3, 11 – 26). Po krátkom procese ich
prepustili a oni sa vrátili k svojim priateľom a porozprávali im, čo podstúpili
kvôli svedectvu o vzkriesenom Kristovi.
V tom okamihu, píše svätý Lukáš, všetci
„jednomyseľne pozdvihli hlas k Bohu“

(Sk 4,31). Na tomto mieste Lukáš podáva
najobsiahlejšiu spoločnú modlitbu Cirkvi,
ktorú nachádzame v Novom zákone. Na jej
konci sa píše: „A keď sa pomodlili, zatriaslo
sa miesto, na ktorom boli zhromaždení,
všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali
Božie slovo“ (Sk 4, 31).
Predtým, ako sa pozrieme na túto krásnu
modlitbu, všimnime si jednu dôležitú vec:
tvárou v tvár nebezpečenstvu, ťažkostiam
a hrozbám sa prvá kresťanská komunita
nepokúša robiť analýzu toho, ako reagovať,
nehľadá stratégie na obranu, opatrenia,
ktoré treba prijať, ale ide sa modliť, vstupuje do kontaktu s Bohom.
Aké vlastnosti má táto modlitba? Je
jednomyseľná, spoločná celej komunite,
ktorá čelí prenasledovaniu kvôli Ježišovi.
V gréckom origináli svätý Lukáš používa
slovo homothumandon – všetci spolu,
jednotní – termín, ktorý sa nachádza aj
v iných častiach Skutkov apoštolov. Chce
ním zvýrazniť túto jednotnú a vytrvalú
modlitbu (porov. Sk 1, 14; 2, 46). Svornosť
bola základným prvkom prvej kresťanskej komunity a mala by pre Cirkev zostať
navždy podstatnou. Nie je to len modlitba
Petra a Jána, ktorí sa ocitli v nebezpečenstve, ale aj modlitba celého spoločenstva,
pretože to, čo prežívajú títo dvaja apoštoli,

sa netýka len ich, ale celej Cirkvi. Zoči-voči
prenasledovaniam, ktoré prišli pre vydávanie svedectva o Ježišovi, sa prvá kresťanská
komunita nielenže nezľakne a nerozdelí,
ale zostáva hlboko spojená v modlitbe – ako
jeden človek, aby spoločne vzývala Pána.
Toto je – povedal by som – prvé znamenie,
ktoré prichádza, keď veriaci musia podstúpiť skúšku pre svoju vieru: jednota sa
upevňuje – namiesto toho, aby bola porušená, pretože je podoprená neohrozenou
modlitbou. Cirkev sa nemusí báť prenasledovaní, ktoré v dejinách podstupuje: má
vždy dôverovať – tak ako Ježiš v Getsemani
– v prítomnosť, pomoc a silu Boha vzývaného v modlitbe.
Urobme ešte ďalší krok: čo si žiada
kresťanské spoločenstvo od Boha v tomto
okamihu skúšky? Nežiada bezpečnosť pred
prenasledovateľmi ani to, aby Pán odplatil
tým, čo uväznili Petra a Jána: žiada len, aby
spoločenstvu bolo „so všetkou odvahou“
dané hlásať Božie slovo (porov. Sk 4, 29).
Komunita sa modlí, aby nestratila odvahu
viery, odvahu ohlasovať vieru. Najprv sa
však snaží pochopiť hĺbku toho, čo sa stalo,
snaží sa čítať udalosti vo svetle viery – a robí
to práve prostredníctvom Božieho slova,
ktoré nám pomáha pochopiť, čo sa deje vo
svete.
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V modlitbe, ktorú prednáša Pánovi, spoločenstvo začína pripomienkou a vzývaním
Božej veľkosti a sily: „Pane, ty si stvoril nebo
a zem i more, a všetko, čo je v nich“ (Sk 4,
24). Pri vzývaní Stvoriteľa si uvedomujeme, že všetko pochádza od neho, všetko
je v jeho rukách, a toto vedomie nám dáva
istotu i odvahu: veď ak všetko pochádza
od neho, všetko je v jeho rukách. Potom si
pripomínajú to, ako Boh konal v dejinách.
Začínajú stvorením a pokračujú spomínaním na to, ako bol Boh svojmu ľudu vždy
nablízku: ukázal sa byť Bohom, ktorému
záleží na človeku, Bohom, ktorý sa neskrýva, nenecháva človeka napospas. Tu je
doslovne citovaný 2. žalm a v jeho svetle sa
potom interpretuje ťažká situácia, ktorú
Cirkev práve prežíva. Druhý žalm oslavuje
intronizáciu judského kráľa, ale prorocky sa
vzťahuje aj na príchod Mesiáša, proti ktorému nič nezmôžu rebélie, prenasledovania
ani neprávosti páchané na ľuďoch: „Prečo
sa búria pohania? Prečo národy snujú plány
daromné? Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho
Pomazanému“ (Sk 4, 25).
Toto nám 2. žalm hovorí prorocky o Mesiášovi; pre celé dejiny je typická odbojnosť
mocných voči Božiemu majestátu. Práve
pri čítaní Svätého písma, ktoré je Božím
slovom, spoločenstvo môže Bohu povedať v modlitbe: „V tomto meste sa naozaj
spolčili… proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si ty pomazal, aby
vykonali všetko, čo tvoja ruka a vôľa vopred
určili, že sa má stať“ (Sk 4, 27). To, čo sa
stalo, je čítané vo svetle Krista, ktorý je
kľúčom pre pochopenie prenasledovania
– ako kríž je vždy kľúčom pre vzkriesenie.
Opozícia voči Ježišovi, ale i jeho utrpenie
a zmŕtvychvstanie sú čítané vo svetle 2.
žalmu – ako uskutočnenie Božieho plánu
pre spásu sveta. A tu nachádzame aj zmysel
skúsenosti prenasledovania, ktoré prvá
kresťanská komunita práve prežíva: táto
komunita nie je len akýmsi združením; je to
spoločenstvo, ktoré žije v Kristovi, a teda to,
čo sa s komunitou deje, je súčasťou Božieho
plánu. Ako to bolo i v Ježišovom prípade,
aj učeníci sa stretávajú s nepriateľstvom,
nepochopením, prenasledovaním. Uvažovanie v modlitbe nad Svätým písmom vo
svetle Kristovho tajomstva pomáha pochopiť našu prítomnosť v kontexte dejín spásy,
ktoré Boh uskutočňuje vo svete – vždy
podľa svojej vôle.
Práve preto žiadosť, ktorú prvá kresťanská komunita v Jeruzaleme predkladá
Bohu v modlitbe, nesmeruje k tomu, aby
bola ochránená, ušetrená skúšok, aby mala
úspech, ale k tomu, aby mohla ohlasovať

Božie slovo s parresiou – t.j. s odhodlaním,
v slobode, s odvahou (porov. Sk 4, 29).
Potom pridávajú žiadosť, aby toto ohlasovanie bolo sprevádzané Božou rukou, aby sa
uskutočňovali uzdravenia, znamenia a divy
(porov. Sk 4, 30), teda aby sa ukázala Božia
dobrota, aby sa zviditeľnila sila, čo pretvára
skutočnosť, čo mení srdce, myseľ a životy
ľudí, prinášajúc radikálnu novosť evanjelia.
Na konci modlitby, poznamenáva svätý
Lukáš, „zatriaslo sa miesto, na ktorom
boli zhromaždení, všetkých naplnil Duch
Svätý a smelo hlásali Božie slovo“ (Sk 4,
31). Miesto sa zatriaslo, teda viera má silu
premieňať zem i celý svet. Ten istý Duch, čo
hovoril prostredníctvom 2. žalmu v modlitbe Cirkvi, vchádza do domu a napĺňa srdcia
všetkých, čo vzývali Pána. Toto je ovocie
spoločnej modlitby, ktorú kresťanské spoločenstvo prednáša Pánovi: vyliatie Svätého
Ducha, dar vzkrieseného, ktorý napomáha
a usmerňuje slobodné a odvážne hlásanie
Božieho slova. Ono poháňa apoštolov,
aby bez strachu šli ohlasovať dobrú zvesť
do všetkých končín sveta.
Aj my, drahí bratia a sestry, musíme
vedieť vkladať udalosti nášho každodenného života do modlitby, aby sme objavili
ich hlbší zmysel. Tak, ako prvé kresťanské
spoločenstvo, aj my sa musíme nechať
osvietiť Božím slovom a prostredníctvom
rozjímania nad Svätým písmom sa naučiť
chápať, že Boh je prítomný v našom živote,
prítomný aj v ťažkých momentoch, a že
všetko – aj to nepochopiteľné – je súčasťou
vyššieho plánu lásky, v ktorom Božie dobro,
milosť a život skutočne zvíťazia nad zlom,
hriechom a smrťou.
Tak, ako prvému kresťanskému spoločenstvu, aj nám modlitba pomáha čítať
naše vlastné, osobné i spoločné dejiny v tej
najlepšej perspektíve, teda v Božej perspektíve. Aj my chceme obnoviť prosbu o dary
Svätého Ducha: nech rozohrejú naše srdcia
a osvietia náš rozum, aby sme dokázali
pochopiť, ako Pán spĺňa naše žiadosti
podľa svojej láskyplnej vôle, a nie podľa
našich predstáv. Vedení Ježišovým Duchom
budeme schopní s pokojom, odvahou
a radosťou prežívať každú životnú situáciu,
ba dokonca chváliť sa so svätým Pavlom „aj
súženiami, veď vieme, že súženie prináša
trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť
a osvedčená čnosť zasa nádej”. A táto nádej
nesklame, pretože „Božia láska je rozliata
v našich srdciach skrze Svätého Ducha,
ktorého sme dostali“ (Rim 5, 3 – 5). n
TK KBS
Preklad: Martin Kramara
Úprava: Juraj Gradoš
ilustračná snímka: sxc.hu

Ľudské telo
Výstava The Human Body Exhibition v Bratislave rozprúdila verejnú debatu. Škoda, že až po
svojom spustení. Hoci výstava pôsobí ako
prehliadka veľmi kvalitne spracovaných replík
ľudských tiel, skutočnosť je morbídna – ide
o reálne ľudské telá, ktoré „umelci“ upravili,
či skôr znetvorili. Tvorcovia výstavy sľubujú
skvelý rodinný zážitok. Morbídne!
Je nepochopiteľné, ako vôbec niekto mohol
prísť s takýmto nápadom. Je príznačné, že
ľudské telá i tvorcovia výstavy sú z Číny, krajiny,
kde je ľudská dôstojnosť už desaťročia potláčaná. Niet divu, že tamojšia vláda i zákony umožnili použiť na takýto účel reálne ľudské telá.
Práve na toto upozorňujú slovenskí aktivisti,
ktorí vyzvali k objasneniu pôvodu tiel na výstave v Bratislave. Vystavované telá mŕtvych ľudí
podľa nich môžu patriť čínskym disidentom,
politickým väzňom a ľuďom, ktorí praktizujú
Falun Gong. Uvádza sa to v tlačovej správe,
ktorú agentúre SITA poskytol Ondrej Dostál,
bývalý podpredseda Výboru pre ľudské práva
a národnostné menšiny.
K pochybnostiam doviedli vyzývateľov udalosti zo zahraničia, ktoré sa týkali výstavy. Vo
Francúzsku bola výstava Our Body v septembri
2010 zakázaná. Ľudsko-právne organizácie
podľa Dostála argumentovali tým, že vystavované telá sú tak zachované, že museli byť
dodané hneď po smrti. Telá podľa informácií,
ktoré aktivistov primäli o pôvode pochybovať,
neniesli žiadne vážne patologické známky
príčin smrti. „Francúzsky organizátor výstavy
nebol schopný lekársky hodnoverne dokázať,
že čínska skupina, ktorá poskytla telá, ich nenakúpila z väzení,“ uvádza tlačová správa.
Ďalšou krajinou, ktorá výstavu zakázala, bol
Izrael. Keďže telá pochádzajú z Číny, izraelský
najvyšší súd rozhodol, že „je tu určitá obava,
že môžu pochádzať z väzňov, vrátane väzňov
svedomia, ktorí mohli byť umučení na smrť
alebo zabití“.
A čo na to Cirkev? Tá sa ozvala ako prvá. Výstava predstavuje podľa Katolíckej cirkvi hrubé
zneváženie, hanobenie mŕtvych ľudských tiel
preparovaných a vystavovaných s cieľom zisku
a spôsobom ponižujúcim ľudskú dôstojnosť.
Ako sa uvádza vo vyhlásení predsedu subkomisie pre bioetiku teologickej komisie KBS,
výstava znamená závažné porušenie základných mravných princípov a hodnôt slobodnej,
demokratickej spoločnosti. „Jej konanie je
hanbou nášho hlavného mesta i celej krajiny,“
napísal vo vyhlásení predseda subkomisie
a spišský biskup Štefan Sečka.
Možno by sa tvorcovia a tí, čo túto výstavu
schválili, realizujú či navštevujú, mali zamyslieť
nad tým, že raz si možno bude ich alebo ich
deti niekto podobne obzerať.
Juraj Gradoš
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Nádherná Cirkev
P. Georges, môžete nám predstaviť vašu
misijnú spoločnosť?

Som generálnym predstaveným spoločnosti
Missions Etrangères de Paris (MEP) – Parížske zahraničné misie (PZM). Táto misijná
spoločnosť je spoločnosťou diecéznych
kňazov a bola založená pápežom v roku
1658, teda pred viac ako 350 rokmi, aby
ohlasovala evanjelium v misijných krajinách
na Ďalekom východe, konkrétne v ázijských
krajinách, a vychovala miestnych diecéznych kňazov. V tých časoch tam ešte nemali
miestnych domorodých kňazov, aj keď už
predtým tam misijne pôsobili rehoľníci.
Podľa kánonického práva sme spoločnosť
apoštolského života, a teda nie rehoľa,
neskladáme rehoľné sľuby. Ideme na misie
a tam pôsobíme ako diecézni kňazi, ako
súčasť miestneho duchovenstva v podriadenosti voči miestnemu biskupovi.

Ako boli organizované misie v minulosti?

Od konca 15. stor. až do konca 17. stor. boli
misie organizované takým spôsobom, ktorý
nazývame padroado, čo po portugalsky
znamená ochrana, patronát. Keď Krištof
Kolumbus objavil Ameriku, a tým aj nové
misijné územia, pápež vzal mapu sveta
a rozdelil ho na dve časti (porov. zmluva
Tordesillas). Španielskemu kráľovi povedal: „Vy budete riadiť misie v západnej
časti sveta.“ Preto je Amerika dnes skôr
po španielsky hovoriaci kontinent. A portugalskému kráľovi povedal: „Vy budete
riadiť misie vo východnej časti sveta.“ Totiž
Španielsko a Portugalsko boli vtedy veľké
a silné krajiny. Počas dvoch storočí boli
misie takto organizované. Kráľ mal vtedy
veľkú právomoc a mohol tiež vymenovať
biskupa v misiách. Misie teda neriadil a ani
nekontroloval priamo pápež, ale králi.
Neskorší pápež rozhodol, že to zmení a prevezme priame riadenie misií, a preto
vymenoval štyroch biskupov, tzv. apoštolských vikárov, ktorí budú vykonávať misiu
priamo v jeho mene. Sám pápež, už nie
kráľ... To bola veľká zmena v koncepcii misií. Pápež Alexander VII. vymenoval prvých
štyroch apoštolských vikárov (biskupov,
ktorí vykonávajú misiu v mene pápeža)
v histórii a poslal ich, aby zriadili miestne
cirkvi. To bolo ich hlavnou úlohou. Traja
z týchto vikárov založili našu spoločnosť
Parížske zahraničné misie a začali organizovať seminár pre formáciu kňazov. V prvom

období vstupovali do našej spoločnosti len
diecézni kňazi; prichádzali zo všetkých
diecéz Francúzska, rok sa pripravovali a potom boli poslaní na misie do Číny, Thajska
atď. Počas takmer 350 rokov sme poslali
okolo 4 500 misionárov PZM do Ázie, ktorí
založili viac ako 120 diecéz vo svete. Dnes
žijú v každej krajine tejto časti sveta veriaci
katolíci. V Ázii dnes existuje mnoho diecéz
a veľa miestnych biskupov, a to je veľmi
dobré.

Máte aj misijných dobrovoľníkov?

Každý rok máme 150 dobrovoľníkov,
chlapcov a dievčatá a aj niekoľko manželských párov, ktorí idú slúžiť Cirkvi na misie na rôzne dlhé obdobie − od dvoch
mesiacov do dvoch rokov. Všetci títo
dobrovoľníci sú katolíci a mnohí z nich
vstupujú po návrate do seminára za PZM,
ale aj do diecézneho alebo do nejakej
rehole. Mnohí sa tiež oženia alebo vydajú
a majú krásne kresťanské rodiny. Niektorí
sa spoznajú na misiách a potom uzavrú
manželstvo. Myslím si, že dobrovoľníctvo
je veľmi dobrá duchovná i ľudsky cenná
skúsenosť.

Cirkev v Číne prešla v minulosti veľkým
prenasledovaním.

Keď prišli komunisti v Číne v roku 1949
k moci, tamojšia cirkev veľmi trpela. 1.
októbra 1949 bola vyhlásená Čínska ľudová
republika. V roku 1951 začali vyhosťovať
z krajiny všetkých zahraničných misionárov, aj apoštolského nuncia. Vtedy bolo

Každoročne slávi Katolícka cirkev koncom októbra
Misijnú nedeľu, ktorej
cieľom je upriamiť pozornosť Božieho ľudu na misie
Ad gentes, čo znamená
k národom (gentes), ktoré ešte nepoznajú Krista.
O misiách v Ázii a zvlášť
v Číne sme sa porozprávali
s P. Georgesom Colombom
z misionárskej spoločnosti Missions Etrangères
de Paris (MEP) – Parížske
zahraničné misie (PZM),
ktorej členom je aj bohoslovec Bohdan Jacoš,
pôvodom z Bratislavskej
eparchie.
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v Číne 250 misionárov PZM. Všetci boli
do dvoch rokov vyhostení, niektorí boli
uväznení, našťastie nikto nebol zabitý; no
v krajinách ako Vietnam či Kambodža boli
misionári aj zabití.
Komunisti si potom začali podmaňovať cirkev, chceli ju mať pod kontrolou
a vytvorili dve inštitúcie: Úrad pre náboženské záležitosti, ktorý mohol vymenovávať
biskupov a tiež mal na starosti protestantských pastorov, budhistov, moslimov,
taoistov; každé náboženstvo spadalo pod
kontrolu tohto úradu; a Katolícke patriotické združenie katolíkov Číny, ktoré spadalo
pod komunistickú stranu. Cieľom bolo
infiltrovať sa do cirkvi a kontrolovať ju.
Toto obdobie trvalo do roku 1957 a cirkev
v Číne sa začala rozdeľovať; začali sa tajne
sláviť sväté omše, organizovať tajné semináre, noviciáty... Tak vznikla katakombálna,
podzemná cirkev. Popri nej stála tzv. patriotická cirkev, pretože jej biskupi a kňazi
patrili do patriotického združenia. Dnes
sa nazývajú oficiálna cirkev a podzemná
cirkev, ale mnohí z oficiálnych biskupov
sú dnes uznávaní Rímom. V roku 1966 sa
však začala v Číne tzv. kultúrna revolúcia,
čo v praxi znamenalo likvidáciu všetkých
náboženstiev (podzemná i oficiálna cirkev
boli zakázané a likvidované, a rovnako to
platilo pre moslimov, taoistov, budhistov
a iných). Trvalo to 10 rokov až do 70-tych
rokov. Bolo to niečo podobné ako obdobie
teroru počas Francúzskej revolúcie. Milióny
Číňanov bolo počas tohto obdobia zabitých.
Čosi úplne nezmyselné.
Potom sa na čele Číny vystriedali traja
premiéri, ktorí postupne priniesli zmenu.
Politik Deng Xiaoping bol síce komunista,
ale bol reálny a videl, že svet sa mení a že
keď si chcú komunisti naďalej udržať moc,
musia zmeniť ekonomický, ale nie politický
systém, preto zaviedol tzv. socialistickú
trhovú ekonomiku a Čínu otvoril svetu.
Preto aj pre mňa a pre iných misionárov
bolo možné znova prísť do Číny.

Kedy ste prišli do Číny a aká bola vaša
misionárska skúsenosť?

Prvýkrát som prišiel v septembri 1989
na návštevu Taiwanu a potom som išiel učiť
do Číny. Dostal som pozvanie, podpísal
som zmluvu so štátnou univerzitou, že
budem vyučovať francúzsku literatúru. To
bolo v septembri 1990 a zostal som do septembra 1999. Bolo to veľmi, veľmi ťažké...
Musel som slúžiť sväté omše len tajne. Nemohol som svojim študentom povedať, že
som kňazom, myslím si však, že na to prišli.
Všetky katolícke školy boli vtedy zakázané.
Cirkev nemala žiadne školy, preto som učil
na štátnej univerzite.

Viera
v Svätom
písme

Nebol som v seminári pripravovaný
na takúto životnú situáciu. Na to, že kňaz
nemôže slobodne slúžiť sväté omše, že je
zakázané učiť náboženstvo, krstiť... Všetko
bolo zakázané. Ale viete, Svätý Duch mi
vnukal inšpirujúce myšlienky. A nielen
mne, ale aj iným misionárom. Napr. keď
učíte francúzsku literatúru, môžete učiť
o stredovekej literatúre či divadle, ktoré
bolo iba náboženské, hralo sa v katedrálach
ako napr. pašie atď. A keď ich toto učíte,
musíte ich vlastne učiť katolícke učenie, ak
to totiž neurobíte, potom z toho nepochopia vôbec nič. Takto som mohol mladým
Číňanom na univerzite trocha predstaviť
Cirkev a kresťanstvo.

Aká je dnes náboženská situácia v Číne?

Za ostatné desaťročie sa situácia trocha
zlepšila: oficiálna cirkev má viac slobody,
môže slobodnejšie slúžiť sväté omše, môže
krstiť. Ale je nutná určitá opatrnosť: je
zakázané krstiť osobu mladšiu ako 18 rokov,
teda deti. Niekedy sa to robí v tajnosti. Stále
však existujú v Číne dve cirkevné skupiny.
Nepovedal by som, že máme dve cirkvi, ale
dve skupiny, oficiálnu a podzemnú. A tie sú
takisto vzájomne veľmi prepletené.
Pápež sa veľmi usiluje o zmierenie medzi
týmito dvoma skupinami v miestnej cirkvi.
V roku 2007 napísal veľmi pekný list adresovaný čínskym katolíkom, v ktorom ich
vyzval k zmiereniu; ustanovil tiež Svetový
deň modlitieb za cirkev v Číne – 24. mája,
v deň spomienky na Pannu Máriu, pomocnicu kresťanov. Viete, v Číne je nádherná
cirkev a jej dejiny sú príbehom vernosti
väčšiny katolíkov.
za rozhovor ďakujú Bohdan Jacoš
a Stanislav Gábor

Pri každej solídnej teologickej reflexii
o hľadaní „tváre“ Boha zohráva podstatnú a nenahraditeľnú úlohu prienik do Božieho slova. Sväté písmo spolu s Tradíciou
tvoria podľa katolíckeho učenia jeden
prameň Božieho (seba)zjavenia. Inšpirovaným myšlienkovým bohatstvom, formuláciami (najmä kristologických)
hymnov a typologickým predstavením
veľkých postáv dejín spásy je Písmo pre
všetky časy učebnicou stretnutia človeka
s Bohom a vytvárania osobného vzťahu
s ním. Inými slovami, viera je v Biblii prameňom a stredom celého náboženského
života.
Viera (gr. pistis) tvorí základ každého
reálne možného vzťahu medzi človekom
a Bohom. Bez viery jednoducho nemožno prísť k Bohu. „Lebo kto prichádza
k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa
tých, čo ho hľadajú.“ (Hebr 11, 6) V Starom zákone nejestvuje zvláštny pojem
pre náš výraz viera. Jedným zo slovných
hebrejských koreňov vyjadrujúcich istotu,
pevnosť je aman (z tohto koreňa je aj slovo amen). Vysloviť „amen“ značí vyhlásiť
za pravdivé, čo sa práve povedalo. Jeden
úkon viery má podľa Biblie dva póly: je to
dôvera, ktorá sa obracia na vernú osobu
a zasahuje celého človeka; z druhej
strany je to úsilie rozumu, ktorému určité
slovo alebo znamenia umožňujú prístup
ku skutočnostiam, ktoré sú neviditeľné.
(Dufour, X. L.: Slovník biblickej teológie)
Biblická definícia viery je v Liste Hebrejom: „Viera (...) je dôkazom toho, čo
nevidíme“ (porov. Hebr 11, 1). Dôvera je
morálnym aktom, nie intelektuálnou angažovanosťou. Rozhodujúcim textom pre
pochopenie toho, čo je skúsenosť vzťahu
s Bohom – skúsenosť viery, je rozprávanie
o Abrahámovi (Gn 22). Svojím postojom
sa stal Abrahám praotcom všetkých
veriacich, typologickou postavou dynamickej, živej viery, vyskúšanej v ohni.
Písmo chváli jeho poslušnosť a dáva ho
za príklad vernosti zmluve. V Novom
zákone je Ježiš tým, kto najplnšie zjavuje
Boha, ba sa s ním identifikuje. „Kto verí
vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý
ma poslal.“ (Jn 12, 44) Vtelenie Božieho
Syna takto uľahčuje prístup k Bohu.
Michal Hospodár
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Pokoj s tebou

„Dajte si znak pokoja,” hovorí kňaz alebo
diakon na svätej omši, a hoci liturgické
predpisy hovoria, že ho máme dať len
osobe vedľa nás, všetci veriaci sa začnú
pretekať v dávaní znaku pokoja známym
i neznámym. Veľmi radi si dávame znak
pokoja!
Táto túžba vyjadrená v liturgii má svoj
pôvod v pozdrave samotného Ježiša a v prikázaní, aby sme sa my, jeho učeníci, takto
zdravili. Pre Ježišov ľud bol mier vzácnym
Božím darom, ktorý veľmi potrebovali, pretože boli prenasledovaní svojimi nepriateľmi. Dychtili po pokoji tak ako aj my!

Blahoslavení tvorcovia pokoja
(Mt 5, 9)

Krajina nežije v mieri vtedy, keď má veľkú
armádu, ktorá naháňa strach, alebo políciu,
ktorá potláča silou každý náznak násilia,
ale vtedy, keď sa v nej pracuje na tom, aby
sa každá osoba mohla tešiť z dodržiavania
svojich ľudských práv. Ak nie sú dostupné
lepšie podmienky života, žiadna represia
nezabráni násilným prejavom nespokojnosti. Ale nie vždy sa táto nespokojnosť
ventiluje politickými prostriedkami, ale
prejavuje sa aj kriminalitou a korupciou. Ak
je niekto zbavený práva žiť dôstojne, často
skončí ako delikvent.
Tvorcovia pokoja sú tí, ktorí tvoria spravodlivejšie zákony, a tí, ktorí ich dodržujú.
Tí, ktorí sa snažia o blaho svojho zamestnanca viac než o navýšenie kapitálu za každú cenu. Tí, ktorí vykonávajú svoju profesiu
ako službu a nie ako prostriedok zisku. Tí,
ktorí obetujú svoj čas a vedia zmierňovať
následky nerovnosti. Nech sú blahoslavení!

Vojna!

Ako sa stráca mier? Spoločnosť je vo vojne
vtedy, keď záujmy niekoľkých prevážia nad
spoločným blahom. Sú aj vojny z pýchy
a z nenávisti. Mnohé vojny mali svoj pôvod
v náboženstve, a tak sa bratia zabíjali
v mene Boha!
V ľudskom srdci strata pokoja pochádza
z utrpenia, ktorému sa človek nepostavil
a nevyriešil ho, zo zloby, z nenávisti, z túžby
po pomste, z úzkosti vyvolanej nesplnením
svojej povinnosti, z výčitiek svedomia.

Svoj pokoj vám dávam (Jn 14, 27)
Mier je viac než pokoj a poriadok. Dá sa žiť
vo vojnovom prostredí a mať mier.
Mier sa rodí z vnútorného postoja, pokoj
vzniká v srdci človeka a je následkom jeho
dobrých činov.
Mier sa znova nadobúda, keď je ochota
počúvať a prijať dôvody toho, kto je náš

Mier é
n
č
o
l
o
p
as
dobro
nepriateľ. Mier bez milosrdenstva silnejšieho je tým známym mierom cintorína; mier,
ktorý spočíva na hrobe mŕtveho nepriateľa.
Vnútorný mier sa znova nadobúda
po náprave spáchanej nespravodlivosti,
toleranciou, pochopením a zhovievavým
odpustením.
My katolíci sa môžeme utiekať k Bohu
a prosiť ho o pokoj, ktorý je ovocím darov
Svätého Ducha.
Skrze meditáciu a dialóg s Bohom
dochádzame k zmiereniu s ním, so sebou
a s ľuďmi, ktorí nás obklopujú. Modlitba
robí srdce schopným prijať ako nezaslúžený
dar ten vnútorný pokoj, ktorý voláme mier.
Modlitba nás robí schopnými odpustiť
druhým aj sebe samým.

Výchova k mieru

Sme zvyknutí deliť ľudí na dobrých a zlých.
Držíme palce dobrým a zlým želáme, aby
boli porazení. Ale tí, ktorých sme onálepkovali ako zlých, sú tiež ľudia a z kresťanského
pohľadu sú našimi bratmi, Božími deťmi.
Preto nás Ježiš žiada, aby sme sa modlili

za našich nepriateľov a aby sme zlo odplácali dobrom. (Mt 5, 44)
Musíme dávať pozor, aby sa naše vyžadovanie spravodlivosti nezmenilo na pomstu,
ktorá vyjadruje našu nenávisť k tým, ktorí
nám robia zle.
Správať sa k našim nepriateľom ako
k ľudským bytostiam nám pomôže pochopiť, že sú nám veľmi podobní a že nie je
toho tak veľa, čo nás rozdeľuje.
Vychovávame sa k mieru do tej miery,
do akej poznáme a prijímame hodnoty
iných.
„Si vis pacem, para bellum” – „Ak chceš
mier, chystaj vojnu,“ hovorievali starí
Rimania, ktorí milovali vojnu. My musíme
hovoriť: „Ak chceš mier, ži spolu s bratmi,
lebo nedá sa viesť vojna s tými, ktorých
milujeme.“ Mier sa zakladá na láske.
Ak porazíš svojho nepriateľa, vždy ostane
tvojím nepriateľom; ak ho presvedčíš, bude
tvojím priateľom. n

Santa Cruz

Santa Cruz je ranč, ktorý sa postupne zmenil na dedinu. Nedostatok vody spôsobil,
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že plodiny sa mohli pestovať len sezónne,
a keďže pôdy je málo a detí veľa, nestačilo
pre všetkých. Odchádzali a odchádzajú. Niektorí do blízkych miest, hľadajúc
dôstojnú obživu, iní za hranice, nasledujúc
svoje sny. Ale tí, čo odchádzajú, sa stále
považujú za občanov Santa Cruz a každý
rok sa 3. mája vracajú do svojej dedinky, aby
oslávili patróna dediny a navštívili starších
príbuzných, ktorí tam ešte žijú. Na svojich
autách dochádzali až k úpätiu hory a tam
ich nechávali, aby sa dali na cestu, ktorá
trvala takmer celý deň, pretože ranč nebol
dostupný autom, dalo sa ísť len peši pomedzi močariská a skaly. Jedného dňa počas
osláv sa rozhodli postaviť cestu a spojiť
svoju dedinu so štátnou komunikáciou. Rokovali s miestnymi úradmi a dostali ponuku
pomoci výmenou za ich prácu. Nasledujúce
roky sa návštevy do Santa Cruz predĺžili
a všetci priložili ruku k dielu, aby postavili
cestu, ktorá vyjadrovala ich lásku k dedine.
Dokonca aj tí, ktorí tam už nemali príbuzných, sa zapojili poháňaní láskou k rodnej
hrude! Už majú cestu a už po nej prichádzajú a odchádzajú tí, ktorí idú a ostávajú,
ale predovšetkým vzrástlo priateľstvo a pocit spolupatričnosti, a tieto pocity zdedili
aj ich deti, ktoré sa už nenarodili v Santa
Cruz, ale ktoré tiež pracovali, aby postavili
cestu k nemu.

Rodina, spoločnosť v malom

Stále viac ľudí žije samých, ale prinajmenšom v Latinskej Amerike je zmysel
pre rodinu silne zakorenený a snažíme sa
tak žiť. Rodina je naše prvé spoločenstvo.
Spoločenstvo je slovo, ktoré nám hovorí
o tom, že máme niečo spoločné. V rodine vieme, že každý člen prispieva podľa
svojich možností k spoločnému dobru a že
všetci, každý podľa úlohy, ktorú hrá v tomto
malom spoločenstve, zbiera ovocie svojho úsilia v podobe šťastia. Cieľom celého
spoločenstva je hľadanie spoločného dobra,
to jest šťastia.
Spoločnému dobru by sa nemalo stavať
do cesty súkromné dobro, keďže medzi
tým, čo mne vyhovuje a tým, čo vyhovuje
nám, môže a musí byť súlad. Keď sa vlastné
dobro sebecky uprednostňuje pred dobrom
druhých, končí sa mier a vstupuje nespravodlivosť a nezhoda.
Spoločné dobro v rodine predpokladá
lásku a z nej pochádza účinná spolupráca,
autorita a pravidlá, ktoré riadia spolužitie
pre dobro všetkých. Keď chýba láska alebo
vyniká egoizmus, ostatní trpia.
Rodina je ako laboratórium, v ktorom
môžeme pozorovať, čo sa deje v širších
spoločenstvách, ako sú štvrť, obec, región
alebo krajina.

Keď si člen rodiny zodpovedne plní svoje
záväzky, má z toho prospech celá rodina,
ale keď je člen rodiny nezodpovedný a neprispieva svojím dielom, celá rodina trpí.
Koľké rodiny poznáme, ktoré boli zničené pre nezriadené hľadanie vlastného
prospechu, ktorý bol povýšený nad šťastie
všetkých! Sú to väčšinou tie rodiny, kde
chýba jeden z rodičov alebo niektoré z detí
sa zmení na parazita, ktorý konzumuje bez
akéhokoľvek prínosu. Sú to aj tie rodiny,
ktoré znášajú násilie jedného z členov voči
ostatným zo strachu.
Všetci v rodine majú právo byť šťastní
a majú povinnosť prispievať k spoločnému
dobru.

Politika

Je to umenie a veda. Je to hľadanie prostriedkov na dosiahnutie toho, aby sa ľud
mohol tešiť šťastiu. Politik sa snaží vypracovať zákony, ktorých dodržiavanie zabezpečí
užívanie práv každému občanovi. Zákony,
ktoré zosúladia hľadanie vlastného dobra
a spoločného dobra.
Kto tvorí zákony, je obvykle vybavený
mocou, ktorou môže zabezpečiť aj ich plnenie, pretože ak sa zákony neplnia, upadáme
do korupcie, beztrestnosti, nebezpečenstva
a nespravodlivosti.
Nezabúdajme však na to, že politici, ktorí
nám vládnu, sú ovocím spoločnosti, v ktorej
žijeme, a majú naše cnosti i naše neresti.
Ak chceme lepšiu spoločnosť, dajme našim
deťom zásady a hodnoty, aby ju boli schopní vybudovať.

Ako budovať spoločné dobro

Deti sa majú viesť k hľadaniu spoločného
dobra tým, že každé z nich dostane zodpovednosť za niečo v domácnosti a budú
z nej skladať účet! Ak dieťa splnilo svoju
povinnosť uspokojivo, rodina mu musí
prejaviť uznanie za to, že prispelo k dobru
ostatných.
Deti majú svoje vlastné veci a zaslúžia si,
aby sme to rešpektovali, ale je dobré, ak sú
vedené k používaniu viac slova „naše“, než
slova „moje“.
Keď deti dospievajú a začínajú zarábať
peniaze, naučte ich vidieť, že časťou týchto
peňazí by mali prispievať k blahu celej rodiny, kým si nezaložia svoju vlastnú.
Hľadanie spoločného dobra by nás
veriacich malo viesť k hľadanie najvyššieho
dobra, najvyššej blaženosti pre každého
z nás. n
P. Sergio G. Román
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)
ilustračná snímka: www.geolocation.ws

Proti osudu
Sv. Alfonz Liguori, patrón spovedníkov,
píše: „Keď spovedník vidí dušu, ktorá
má odpor k smrteľnému hriechu a chce
rásť v Božej láske, má ju predovšetkým
usmerniť k praktizovaniu rozjímavej
modlitby, to znamená k uvažovaniu
o večných pravdách a Božej dobrote.
Tým, čo zväzuje a úzko spája dušu
s Bohom, je láska, ale pecou, kde sa
rozpaľuje plameň Božej lásky, je modlitba, to znamená rozjímanie: ,Srdce sa mi
rozpálilo v hrudi a pri rozjímaní vzplanul
vo mne oheň.’“ (Ž 39, 4)
Rovnako aj sv. Terézia píše o obrovskej sile modlitby: „Zlý duch vie,
že stratil dušu, ktorá vytrvalo dbá
o modlitbu!“
V tomto duchu je všetko, čo bráni
rozjímaniu, zlé, a nespokojné sú naše
srdcia, kým v nás nespočinú Božie
pravdy. Celou dušou, mysľou, pocitmi
ich máme v sebe nosiť a živiť. Je v našej
moci, aby sme hľadali Božie výroky, ktoré v nás zapustia korene. Je to naozaj
obdivuhodné, že my, „prach a popol“,
môžeme poznať Pánove slová. Môžeme
ich prijímať a ony budú prinášať mnohonásobnú úrodu.
Žiaľ, často sa viac otvárame na „pravdy padlých anjelov“ a vtedy spejeme
k zruinovaniu. Jedným z ich klamstiev je
to, že existuje osud, ktorý sa dá niekde
poodhaliť. Napríklad v kartách. Ak
niekto verí v osud, hreší proti prvému
Božiemu prikázaniu a zároveň sa takto
zrieka svojej slobodnej vôle. Žiaden
osud neexistuje, pretože iba jeden je
Pán Boh. On je milujúci Boh a každého z nás obdaroval slobodnou vôľou.
Každý z nás je strojcom svojho šťastia.
A ak sa rozhodneme spolupracovať
s dobrým Pánom Bohom, staneme sa
strojcami šťastia aj pre mnohých iných
ľudí. Každý, kto tvrdí, že existuje nejaký
osud, popiera Pána Boha a celé dejiny
spásy. Veď práve v nich vidíme ľudí, ktorí sa rozhodli páčiť sa Pánovi. Od Ábela,
ktorý si chcel obetou uctiť Pána, cez
Noema, ktorý počúvol plán s archou,
Abraháma, ktorý obstál v mnohých
skúškach, až po apoštola Pavla, ktorý
napísal: „Bojuj dobrý boj viery a zmocni
sa večného života; veď doň si povolaný... a zachovaj prikázanie bez poškvrny
a bez úhony až do príchodu nášho Pána
Ježiša Krista“ (1 Tim 6, 12 – 15).
Marek Badida
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pápežom nepomáhajú a homília je prerušená. Vietor je čoraz
silnejší, no vtom sa ozývajú
davy ľudí so spevmi, modlitbou
a potleskom. Všetci zabúdajú
na neúprosné počasie, zakryjú
si svoje veci a radujú sa i z tohto
prekvapenia. „Chceli ste dnes
viac vody, tak tu ju máte!“ vtipne poznamená jeden z hlavných
španielskych organizátorov.

Keď stráca slová aj
Benedikt XVI.

Živý zázrak
Hoci počasie je už viac naklonené k zime ako k letu, spomienky sú
stále prežiarené slnkom. A to nielen tým na oblohe, ale aj iným Slnkom. Práve tým, ktoré zažiarilo počas najhorúcejšieho mesiaca v roku
2011 na Svetových dňoch mládeže v Madride.
Pápež prichádza, davy
jasajú

Je štvrtok 19. augusta a tisíce
mladých zo všetkých kútov
sveta očakávajú príchod samotnej hlavy Katolíckej cirkvi
na námestí Plaza de Cibeles.
Davy burácajú, Benedikt XVI.
rozdáva pozdravy na každú
stranu a atmosféra v celom
Madride dýcha neskutočnou
silou a jednotou. Všade znie
potlesk a z každej strany počuť
slová: „Viva, papa“. Skandujúci
dav stíchne až pri oficiálnom
začiatku, no ticho sa dlho
neudrží. Niet divu. Ľudia sú
odrazu skutočne šťastní! Všade,
kam sa človek pozrie, vidí
slzy radosti, úsmev a iskričky
v očiach. Po stretnutí so Svätým
Otcom nasleduje obrovský presun masy ľudí do ich dočasných
domovov a napriek obrovskému
chaosu sa všetci radujú a vyspevujú. „Bolo to ako sťahovanie
národov. Metro kolabovalo,
na cestách sa tvorili kolóny, ale

nikto si to nevšímal. Jednoducho sme kráčali a spievali si.
Boli sme naplnení skutočnou
radosťou,“ spomína Radka
z Prešova.

Slzy nielen od radosti

Prichádza deň D! V sobotu
ráno je už dávno celý Madrid
na nohách. Horúčavy takto
zavčas naznačujú, že to bude
výnimočne náročný deň.
Cieľom stretnutia je bezpečne
sa dostať na letisko Cuatro
Vientos. Okrem radosti vidno
v očiach mladých aj únavu či
strach z dlhej cesty, no navzájom sa povzbudzujú a o pár
minút je atmosféra lepšia. „Bolo
pravé poludnie. Z každej strany
sa hrnuli iné národy. Vonku
bolo neskutočných 45°C v tieni,
no my sme žiadny tieň nemali.
Kráčali sme nekonečne dlho
a miestami som už mala slzy
na krajíčku. No už to nebolo od radosti,“ loví v pamäti

mladučké dievča.
Aj napriek týmto život ohrozujúcim prekážkam sa mladí
statočne prebojujú až k jednej
z hlavných vstupných brán,
kde nasleduje prísna kontrola.
Potom všetkých čakajú posledné metre k tomu správnemu
sektoru. Po pár minútach je
opäť každý na nohách s ďalšou
dávkou energie. Odkiaľ sa
vzala, vedia len oni sami.

S týmto nikto nerátal

Slnko, ktoré spôsobovalo cez
deň veľké ťažkosti, sa rozhodlo
konečne zaliezť za neďaleké
kopce. Začína sa vigília s pápežom Benediktom, ktorý
prichádza za búrlivého potlesku
mladých, ktorých počet nevedno ani odhadnúť. Odrazu sa
ale začínajú meniť plány celého
večera. Silný dážď s vetrom
naberá na intenzite a je veľkým
prekvapením pre všetkých.
Ani dáždniky nad samotným

Ráno je už opäť všetko v pohybe. Ešte stále prichádzajú
ľudia z rôznych strán a nikto
nemôže uveriť vlastným očiam.
„Takmer dva milióny! Nechcelo
sa mi veriť, keď to ráno vyhlásili. Nikdy som nevidela nič
podobné a ťažko je to opísať
slovami. Úžasné, koľko každý
z nás obetoval pre túto chvíľu
symbolického zjednotenia sa.
Pišťala som od radosti, no vedela som, že to nebola tá bežná
pozemská radosť. Toto bolo
niečo viac, niečo nadpozemské,
niečo zhora,“ usmieva sa Radka
pri spomienkach na udalosť,
ktorá jej istým spôsobom zmenila život.
Táto neuveriteľná účasť
neprekvapuje len samotných
mladých. Aj sám Benedikt XVI.
hľadá tie správne slová a zmáha sa na stručnú úvodnú vetu
homílie: „Moje srdce sa dnes
kvôli vám naplnilo radosťou“,
za čo je odmenený burácajúcim
potleskom. A na veľkoplošných
obrazovkách, kde je pápež detailne snímaný, všetci vidia, že
to myslí úprimne. Jeho tvár žiari
šťastím ako slnko nad hlavami
dvoch miliónov mladých. Ďalšie
povzbudivé slová sú dôvodom
nejednej slzy na tvárach prítomných. „Mladí, počúvajte ma!
Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo
sveta,“ lúči sa pápež so známou
vetou z Biblie.
Ďalšie svetové dni mládeže
na seba nenechajú dlho čakať.
Už v júli 2013 sú opäť všetci
pozvaní do Brazílie. n
Laura Kellöová
snímka: wordpress.com

Zomrela pre nový život

K

onečne človek, o ktorom sa oplatí
písať. Denne si pozerám novinky,
správy, facebook na internete a mám
pocit, že nič dobré sa už vo svete nedeje.
Všade samé škandály, nepokoje, politika,
prírodné katastrofy a správy o prominentoch, ktorí sú všetko možné, len nie
osobnosti. Ale veď to poznáte. Až zrazu
ako päsť na oko na mňa zapôsobila správa
o mladej žene, ktorá zomrela, aby jej dieťa
mohlo žiť. Nie pred desiatimi, dvadsiatimi
rokmi, ale teraz, dnes, v tej istej dobe, ako
žijem ja. Tu je jej príbeh.
Chiara Petrillová, 28-ročná krásna,
talentovaná žena, si uplynulé dva roky veľa
vytrpela kvôli rakovinovému ochoreniu.
Zomrela, pretože odložila chemoterapiu
i rádioterapiu, aby liečbou neuškodila synovi Francescovi, ktorého nosila pod srdcom.
Nebolo to jej prvé tehotenstvo. Niekoľko
mesiacov po sobáši s Enricom otehotnela
a jej dcérke Márii na ultrazvuku diagnostikovali anencefáliu – vážnu vývojovú
poruchu nezlučiteľnú so životom. Manželia
však bez váhania akceptovali tento nový
život ako Boží dar, aj keď ich lekári od toho
mnohokrát odhovárali. Tridsať minút života
malej Márie využili na to, aby ju pokrstili
a odprevadili na jej ceste do neba.
Chiara otehotnela po druhýkrát. Do radosti oboch manželov sa opäť vmiešala
nepríjemná správa z ultrazvuku, ktorá
neveštila nič dobré. Ukázalo sa, že ich syn
Dávid nemá nohy a k tomu sa pridali aj
ďalšie vývojové poruchy, ktoré chlapcovi
nedávali nádej na prežitie. Chiara chlapca
porodila 24. júna 2010. Nechali ho pokrstiť
a po krátkom živote ho v modlitbách odprevadili do večnosti.
Potom otehotnela po tretíkrát. Mal to
byť syn Francesco a ultrazvuk konečne

priniesol svetielko na konci tunela – podľa
všetkého sa mal chlapec narodiť zdravý.
V piatom mesiaci tehotenstva však Chiare
zistili rakovinu a v tej chvíli sa pre oboch
manželov začal obrovský boj. Nestratili
však svoju vieru a po tretíkrát sa v kritickej
situácii rozhodli povedať áno životu.
Chiara pritom ani na sekundu nezaváhala, nechcela sa vzdať svojho Francesca, aj
keď jej bolo jasné, do akého rizika vstupuje,
keď odkladá náročnú liečbu rakoviny. Až po
pôrode sa mohla podrobiť radikálnym chirurgickým zákrokom a následnej chemote-

rapii a rádioterapii.
30. mája 2011 sa jej narodilo krásne, zdravé dieťa, chlapček Francesco. O rok neskôr
však Chiara podľahla zhubnej chorobe,
tomu ,,drakovi“, ktorý ju prenasledoval, ako
sa vyjadrila, narážajúc na Knihu Zjavenia.
Silný príbeh, však? Príbeh, na ktorý
nezabudnete v záplave ďalších informácií
dnešného či zajtrajšieho dňa. Nech nás
život tejto mladej ženy utvrdí v tom, že
v Bohu môžeme byť silnejší než celý svet. n
(-mj)
ilustračná snímka: sxc.hu

Svätý Teodor Studita
Svätý Teodor nám pomáha chápať skutočný
život, učí nás odolávať pokušeniam,
zachovávať skutočnú osobnú identitu
a pokoj v srdci.
Pre Teodora Studitu je rovnako ako poslušnosť a pokora dôležitá aj cnosť, ktorú nazýva
philergia, čiže láska k práci, v ktorej vidí
kritérium na hodnotenie osobnej zbožnosti.
„Kto je horlivý pri vykonávaní materiálnych
úloh, kto pracuje s vytrvalosťou, ten bude
taký aj pri úlohách duchovných,“ hovorí
Teodor a nedovoľuje, aby bol mních pod zámienkou modlitby či kontemplácie oslobodený od práce, aj od manuálnej práce, ktorá
je podľa neho a podľa celej mníšskej tradície
prostriedkom na objavenie Boha. Teodor
nemá strach hovoriť o práci ako o „obete
mnícha“, o jeho „liturgii“ – priam ako o istom druhu svätej liturgie, prostredníctvom
ktorej sa mníšsky život stáva životom anjelským. Práve takto je poľudštený svet práce
a človek sa prostredníctvom práce stáva viac

sám sebou, stáva sa bližším Bohu. Jeden
dôsledok tohto pohľadu si zaslúži osobitnú
pozornosť. „Práve preto, že sú ovocím istého druhu liturgie, dobrodenia pochádzajúce
zo spoločnej práce nemajú slúžiť pre pohodlie mníchov, ale pre pomoc chudobným.“ Tu
môžeme pochopiť pravidlo, že ovocie práce
má byť dobrodením pre všetkých. Samozrejme, práca studitov nebola len manuálna,
ale mimoriadnym spôsobom sa podieľali
na nábožensko-kultúrnom rozvoji byzantskej
spoločnosti ako krasopisci, maliari, básnici,
vychovávatelia mládeže, učitelia v školách
a knihovníci.“
Jeho rehoľné pravidlá sú aktuálne aj dnes
a približujú otvorenú povahu Teodora,
nabádajú a učia obraňovať a zveľaďovať
dokonalú jednotu Kristovho tela, v ktorej
môžu harmonicky spolunažívať poriadkumilovný pokoj a úprimné osobné vzťahy v
Svätom Duchu.
Jozef Gača
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Nahota života
F

ernanda práve minula
drevený mostík klenúci
sa nad potokom a bežala
ďalej. Dnes mala toľko energie,
že zvyčajnú trasu prebehla v polovičnom čase. Spotená a dobre
naladená dobehla domov.
Chcela ísť potichu do sprchy,
aby nezobudila svoju večne
zaspatú mačku Bibi so škoricovým kožuchom, ktorá občas
pripomínala veveričku, najmä
keď sa hrala s motýľom alebo
sa bláznila na strome s vlastným tieňom. Bibi však nebola
jediným dôvodom, pre ktorý
Fernanda cupitala po špičkách
do sprchy. V detskej izbičke si
pokojne odfukoval Adamko.
Chlapček – palček, ktorý každé
ráno vstával so svojím macíkom
do materskej školy. Teraz si však
mohol ešte chvíľu pospať a Fernanda mu nechcela pretrhnúť
sníčky. Akoby naschvál sa
potkla o Petrove staré baganče,
ktoré nechal na chodbe ležať
od soboty. Roztopašne do nich
ešte raz kopla a potom, paradoxne, išla po špičkách do kúpeľne. Z umývadla upratala
Petrovo holenie. Skoro ráno to
nestihol a ani to nikdy nemal
vo zvyku. Neprekážalo jej to.
Bola rada, že ráno o piatej ju
nebudil kvôli raňajkám, aj keď
ho vždy tak či tak vyprevádzala
z domu. Hneď ako odišiel, obula si tenisky a vybehla nasávať
ranný vzduch do pľúc. Ráno je
ešte taký čerstvý, čistý a svieži.
Pri východoch slnka dokázala
načerpať silu do nastávajúceho
dňa. Pozorovala oblohu, ako
postupne mení svoju farbu
zo sivej, prechádza ružovou
a neuveriteľne zmodrieva
do nového dňa. Vtedy dokázala
Bohu ďakovať za každý okamih
života, za čierne mačiatka,
za farebné lístie na stromoch,
ale aj za všetky malé problémy
veľkej Číny, ktoré dennodenne riešila s Adamom. Chvíľky
ukradnuté po tom, ako Peter

odchádzal do práce, a predtým,
ako Adam otvoril očká, venovala sebe. Mala svoju obľúbenú
trasu, kam si chodila zabehať
a prečistiť hlavu. Bolo to jej
fitnescentrum, chrám i ranná
modlitba. Niečo magnetické
a všedné zároveň.
Nikdy sa nebála nechať
Adamka samého. Bol to malý
sedmospáč a keby sa aj zobudil
skôr, vedel, že mamka hneď
príde a ani na sekundu nezapochyboval. Niekoľkokrát sa stalo,
že sa zobudil skôr, ako Fernanda dobehla domov. Vtedy riešil
situáciu svojsky. Vybral si keksíky zo špajze a zapol televízor.
Mamku čakal vo flanelovom
pyžamku s macíkom v ruke.
S rozospatými očkami a blaženým úsmevom.
Fernanda milovala tie pocity
šťastia, keď Adamkovi na tvár
dopadali slnečné lúče a spokojne sa usmieval. Dnes však
spinkal. V sprche rozmýšľala, čo
uvarí na obed, čo potrebuje dokúpiť a kedy príde Peter z práce,
čo si dnes na ňu šéfka pripravila... Zrazu sa zháčila. Niečo
sa jej nepozdávalo. Vypla vodu
a ešte raz pomalým pohybom
prehmatala prsník.
„Čo to má znamenať?“ Ešte
raz prešla a ešte raz.
Pripravila Adamkovi raňajky
a odviezla ho do škôlky.
„Mamka, urobíš dnes na obed
palacinky?“ zaprosíkal.
„Veď si teraz dojedol raňajky
a už riešiš obed?“ Snažila sa
o úsmev Fernanda, ale stroho
prikývla. Odrazu si ju opantal trasľavý strach. Od škôlky
zamierila hneď k lekárovi.
Čakanie bolo hrozné.
„Bože, len nech to nie je nič
zlé,“ šepkala v duchu a netrpezlivo podupkávala nohou. Vedela, že bude čakať za výsledkami,
ale chcela vidieť tvár lekára. Ako
sa zatvári, keď uvidí tú hrčku.
Možno bude vedieť z nej vyčítať
nádej alebo... Zbledla.

„Peťo, musím ti niečo povedať,“ začala večer Fernanda.
Pery sa jej roztriasli. Pozerali sa
na seba.
„Je to zlé?“
„Neviem, za výsledkami sa
čaká dva týždne,“ odvetila a tvár
jej zaliali slzy. Peter k nej podišiel a tuho ju objal.
„Neboj sa, my to zvládneme,“
upokojoval ju, ale samému mu
bolo ťažko na duši.
Chodila ako bez duše. Bledá.
Hoci sa snažila smiať a byť
veselá kvôli Adamkovi, nešlo to. Bola príliš napätá a to
napätie z nej vysávalo všetok
život. V hlave mala tie najťažšie
myšlienky. Akosi nedokázala
tú obrovskú ťažobu zložiť pod
krížom. Tam, kde všetky boje
boli už dávno vyhraté. Dva
týždne jej išli pomaly ako dva
roky. Neuveriteľné, ako si človek
v takýchto situáciách dokáže
zmapovať život. Bohu veľmi
vyčítala to obrovské trápenie,
ktoré nemuselo byť.
„Musím dať tú nočnú moru
preč.“
Išla sa prejsť k potoku.
„Vieš, kde ma nájdeš,“ povedala Petrovi a s malou knižočkou básní od Janka Nériho vyšla
do teplej jesene. Zazvonil telefón a Peter nedočkavo zdvihol.
Volali z nemocnice. Peter zatajil
dych. Srdce mu bilo ako zvon.

Anjelom
prikázal o tebe

Fernanda si máčala nohy
v potoku s anjelom strážnym.
A tak ako ostatné dni, aj teraz
s ním rozmýšľala nad všetkým
pekným a dobrým, čo zažila.
Slnko pomaly zapadalo.
Kráčala mu po potoku oproti.
Studená, priezračná voda jej
šteklila nohy. Posledné pusinky
na vodu a zapadlo za les. V tom
potoku zbadala jeho nahotu.
Až na dno. Na chvíľu kratučkú,
minútku pred západom slnka
ukázal, čo skrýva. Čistotu,
kamene obrastené machom,
lásku a drobnučké rybičky ako
špendlíkové hlavičky. Svojím
žblnkaním liečil jej ubolenú
dušu. Potok už usínal a v diaľke
bolo počuť svrčky. Fernanda sa
rozlúčila s potokom a trocha
istejšia a silnejšia so strážnym
anjelom išli domov. Vyšla natešená, trocha zmätená na cestu
a po dlhom čase mala chuť
zabehnúť si. Keď prišla domov,
Peter ju čakal s úsmevom vo
dverách. Keď zbadal jej úsmev,
pochopil, že našla pokoj.
„Volali z nemocnice.“
Pozeral sa na ňu pokojne
a znova mu trhalo kútikmi úst,
v ktorých sa ukrývala nesmierna radosť. Fernanda v tom
momente nepotrebovala slová.
Pochopila. n
Katarína Kopnická

Iná realita
Nadšené detské očakávanie tlmím rozdávaním žiackych knižiek
v snahe ukázať im, že nie sme na krúžku, ale v naozajstnej škole.
„Jééééj, budeme dostávať jednotky!“ nedá sa drobizg. „Áno, ale
aj štvorky a päťky,“ smerujem ich do reality. „To nič, hlavne že
budú aj jednotky!“ vrátia mi statočnú odpoveď. „A dostaneme aj
vysvedčenia?“ ozýva sa z ďalšej lavice. Rezignujem pred realitou, že som sa ocitla v triede detí, ktoré sa na prácu v základnej
umeleckej škole naozaj tešia. Pre ktoré radosť z úspechu je
silnejšia ako riziko zlyhania. Ktoré chcú tvoriť a učiť sa, a neboja
sa nezdarov. Škoda, že sa ako Božie deti v Božej škole života takto
správať nevieme. Sme príliš opatrní. Príliš vystrašení. Alebo príliš
ľahostajní. A možno príliš... nie ako deti.
Valéria Juríčková
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Ak si prejdeme patrocíniá našich chrámov, zistíme, že po Bohorodičke a jej
najuctievanejších sviatkoch (Zosnutie
a Pokrov) vedie sv. archanjel Michal.
Prečo asi?

J

e pravdou, že väčšina našich cerkví je zasvätená
jesenným sviatkom. Sviatok sv. archanjela Michala
a beztelesných mocností patrí k nim. Dôvod môže
byť praktický. Naši predkovia, ktorí sa živili poľnohospodárstvom a chovom dobytka, už pozberali úrodu, ovce
a dobytok zahnali do košiara a maštalí. Teraz bol čas
na odpočinok po dlhej námahe, bol dôvod i oslavovať. Ale
prečo práve archanjelovi Michalovi patrí prvenstvo medzi
svätými a je patrónom toľkých farností? Vidím tu i duchovný dôvod. Myslím si, že naši predkovia boli oveľa citlivejší
na pôsobenie zla vo svete ako my dnes. Dnešná doba so
svojím technickým pokrokom, ktorý sa ženie dopredu
rýchlym tempom, urobila z nás sebavedomých, ambicióznych ľudí, ktorí si stále potrebujú niečo dokazovať. Človek
minulosti bol skromnejší nielen v materiálnom ohľade,
ale aj v duchovnej rovine. Vedel, že je obmedzený a že bez
Božieho požehnania sú jeho námahy daromné. Spomeňme si na predchádzajúce generácie, ako často používali
v reči spojenie typu: Ak Pán Boh dá, pôjdem tam a tam; Ak
Pán požehná, urobím to a to; Ak to bude Božia vôľa... atď.
Nemyslím si, že by to hovorili iba ako frázy. Veď „z plnosti
srdca hovoria ústa“. Koľkí z nás dnes takto hovoria? Ak
si človek v minulosti uvedomoval, že potrebuje dôverovať Bohu a spoliehať sa na neho, rovnako si bol vedomý
aj toho, že je tu ešte niekto, kto chce jeho dôveru v Boha
narušiť, niekto, kto sa Bohu „mieša do remesla“, diabol, čo
môže škodiť priamo, ale má na zemi aj mnohých ľudských
spriaznencov.
Pustiť sa do boja so silnejším súperom nedáva veľké vyhliadky na víťazstvo. Treba mať dobrého spojenca. Kto iný
by bol vhodnejší ak nie archanjel Michal s jeho vojskom?
Veď či nehovorí Dávid v žalme 90(91): „Svojim anjelom dá
príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.
Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň?“
K mojim pekným skúsenostiam z pastorácie na Podkarpatskej Rusi patrí aj to, že tam ľudia vraveli napr. toto: „Každý
gréckokatolík by mal vedieť naspamäť dva žalmy: Pomíluj
mja, Bože (kajúci, 50. žalm ako výraz pokánia) a Živyj
v pómošči Vyšňaho (už spomínaný 90. žalm ako modlitba dôvery v Boha a prosba o ochranu pred zlým). Práve
tento žalm nosia vybitý na svojom opasku východní mnísi
a vedia prečo. Veď mníšsky a duchovný život je ustavičným
zápasom, ako píše aj sv. Pavol: „Nás nečaká zápas s krvou
a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami
tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach“
(Ef 6,12). Preto to veľké priateľstvo so sv. Michalom, ktoré
ani dnes nie je na zahodenie. Čo poviete? n
Marko Durlák

Obuv
Výraz „byť pod papučou“ je nám veľmi dobre
známy. A tak trocha sarkasticky poukazuje
na muža, ktorý je vo všetkom a vždy podriadený, až detsky poslušný manželke, ktorá ním
manipuluje, ako chce. Topánka a obuv vždy
symbolizovali obraz vlastníctva a moci.

S

tarší ľudia si vedia zaspomínať na časy, keď sa obuv nosila len
raz za týždeň – v nedeľu do chrámu. Topánky nosili každý deň
len tí, ktorí boli majetnejší.
V starovekých časoch bolo nosenie obuvi výsadou slobodných
ľudí. Otroci, služobníci alebo zajatci museli chodiť bosí. „Vtedy povedal Pán: ,Tak, ako chodí môj služobník Izaiáš tri roky nahý a bosý,
na znamenie a náznak proti Egyptu a Etiópii, tak poženie asýrsky
kráľ zajatcov Egypta a vyhnancov Etiópie – mladíkov i starcov – nahých a bosých s holými zadkami na hanbu Egypta.’“ (Iz 20, 3 – 4)
Zaujímavosťou tiež bolo, že v Izraeli pri rôznych jednaniach
a výmenných obchodoch sa vyzúval jeden sandál ako znak potvrdenia, súhlasu a dohody (porov. Rút 4, 7).
Sandál alebo topánka boli tiež symbolom podrobenia a prevzatia
majetku. Po dobytí kráľovstva musel porazený kráľ a jeho vysokí
hodnostári pobozkať sandál víťaznému panovníkovi. V Knihe
žalmov sa píše, že Pán na Edómsko hodí svoj sandál (Ž 60, 10) ako
znak toho, že z tejto zeme urobí svojho služobníka, otroka.
V dnešnej dobe sa nosenie obuvi stalo pre nás čímsi úplne
prirodzeným. Okolo obuvi sa krúti veľký marketing a reklama.
Chcem dnes upriamiť náš pohľad na obuv ako znak nášho synovstva a vyvolenia. V podobenstve o márnotratnom synovi Ježiš kladie
dôraz na gesto, ktoré má veľký význam. Otec objíma syna, ktorý sa
so strachom a pocitmi viny vracia hladný, špinavý, smradľavý a bosý
domov. Pri tomto objatí prikazuje svojim služobníkom: „Rýchlo
prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv
na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“
(Lk 15, 22 – 24)
Obuv ako znak prijatia za syna. Sluhovia boli vždy tí, ktorí svojho
pána obúvali alebo vyzúvali. Otec však neprijíma svojho vracajúceho
sa syna ako sluhu, ako beznádejný prípad, ako nehodného, nečistého
alebo vinného. Okamžite prikrýva jeho biedu a vinu, a potvrdzuje
jeho synovstvo. Obuv na jeho nohách ho okamžite oddeľuje od služobníctva a presvedčuje ho o jeho hodnosti a mieste v dome.
A toto gesto robí Boh s tebou. Tým, že si uveril v Krista a prijal si
ho za svojho Pána, ťa Boh urobil svojím synom, svojou dcérou. „Ale
tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili
v jeho meno.“ (Jn 1, 12) Znova pripomínam, že to nie je o tvojich
pocitoch, ale o tom, čo robí Pán.
Už nie si otrok, nehodný, nečistý, vinný. Si dieťaťom svojho Boha
a jeho dedičom. Aj taká maličkosť, že väčšinu dňa chodíš obutý,
nech ti neustále pripomína realitu, že si jeho prijatý a milovaný syn,
dcéra. n
Damián Saraka
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PONDELOK 29. október

Čítania: 2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 –
21, zač. 36

Prepodobná mučenica Anastázia.
Prepodobný Abramios Zatvárateľ

Mojou matkou a mojim bratmi sú tí, čo
počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.

Čítania: 1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 –
24, zač. 52

(Lk 8, 21)

Dnes ti chce Ježiš pripomenúť, že kresťana
z teba nerobí sedenie v chráme a počúvanie
kázní ani to, že si prečítaš duchovný časopis alebo knihu a povzdychneš si, aké je to
všetko krásne. Počúvať Božie slovo vie totiž
aj neveriaci človek, ktorý potom iba mávne
rukou a ďalej si žije svoj život. Boh ťa pozýva jeho slovo urobiť živým cez skutky.

A nik nevie, kto je Otec, iba Syn. (porov.

Lk 10,22)

O chlapčekovi, ktorý sedí na kolenách
muža a s dôverou sa tisne k jeho hrudi, môžeme s istotou povedať, že je jeho synom.
Aj ty zostaneš synom a dcérou nebeského
Otca, ak si v zhone celého dňa nájdeš čas
na modlitbu – čas sadnúť si Otcovi na kolená a vychutnávať si jeho lásku. Tak budeš
spoznávať, kto je on a kým si ty v ňom – že
si jeho milovaný.

ŠTVRTOK 1. november

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

Divotvorcovia a nezištníci Kozma
a Damián

UTOROK 30. október

Čítania: 1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265; Lk 11, 14
– 23, zač. 57 (radové); 1 Kor 12, 27 – 13, 8a,
zač. 153; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b (svätým)

Mučeníci Zenóbius a jeho sestra Zenóbia
Čítania: 1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; Lk 11, 1 –
10, zač. 55

Pane, nauč nás modliť sa. (Lk 11, 1)
Učeníci chcú od Ježiša návod na zaručene
správnu modlitbu. A on ich naučil Otče
náš. Žiadne techniky ani návody. Vedel
totiž, že láska rozliata v ich srdciach im raz
otvorí ústa tak ako nesmelému chlapcovi,
aby povedal svojej milej: „Milujem ťa“.
Preto sa netráp, ak nevieš, čo a ako máš
Bohu povedať. Modlíš sa správne, ak sa
modlíš srdcom. Láska ti bude dávať do úst
tie správne slová.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 31. október
Hieromučeník Teodor Romža.
Apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci
Čítania: Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Lk 12, 32
– 40, zač. 67

Pamätajte na svojich predstavených.
(Hebr 13, 7)

Diabol veľmi dobre vie, že ak dostane kňaza vo farnosti, môže ľahšie dostať celú farnosť. Preto sú kňazi vystavení oveľa väčším
útokom ako ostaní veriaci, a preto oveľa
častejšie padajú. Je len na tebe, či svojimi
slovami kňaza odsúdiš, alebo mu svojou
modlitbou pomôžeš znova vstať a bojovať
za duše, ktoré mu boli zverené.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Teodorovi. (HS:
296; PZ: 269; HP: 284)

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

Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. (Mt 10, 7)
Každý deň si bližšie k svojej smrti. Toto je
radostná správa evanjelia, aj keď ju mnohí
za radostnú správu nepovažujú. Milovať
Boha totiž znamená tešiť sa na ten deň,
keď ho uvidíš z tváre do tváre. A bude to
krásne. Verím, že Boh sa na tento deň teší.
Preto mohol svätý Pavol v pokoji povedať:
„Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Kozmovi a Damiánovi. (HS: 296; PZ: 271; HP: 286)

PIATOK 2. november
Mučeník Akindyn a spol.
Čítania: 1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk 11, 23
– 26, zač. 58

Vrátim sa do svojho domu. (Lk 11, 24b)
Mnoho kresťanov dovolí Ježišovi byť
Pánom iba niekoľkých izieb, ale nie celého
domu ich srdca. A sú to práve prázdne izby,
ktoré diabol najviac napáda, do ktorých sa
neustále vracia, aby ti cez ne priniesol smrť
a temnotu. Diablovi stačí jedna vstupná
brána, aby ťa dostal. Tak v ktorej izbe
tvojho srdca ešte vládne tma, lebo si tam
nepozval Boha?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo sviatku Božského Srdca. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 258; PZ: 228; HP: 243)

SOBOTA 3. november
Mučeníci biskup Akepsimas, presbyter
Jozef a diakon Aitalas

NEDEĽA 4. november
23. nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný Joannikios Veľký
Čítania: Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Lk 8, 26 –
39, zač. 38
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Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Prokimen,
Aleluja a pričasten z hlasu. (HS: 149; PZ:
103; HP: 104)

za svojím bratom a povedať: „Odpusť mi!“
alebo: „Ako ti môžem pomôcť?“ Toto je
vždy ťažšia cesta k svätosti. A oni na ňu
nikdy nenastúpili. Po akej ceste kráčaš ty?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

PONDELOK 5. november
Mučeníci Galaktión a Epistémia

ŠTVRTOK 8. november

Čítania: 1 Sol 2, 20 – 3, 8, zač. 267; Lk 11,
29 – 33, zač. 59

Zhromaždenie k archanjelovi Michalovi

Aby sa nik neplašil v týchto súženiach;
veď sami viete, že je to náš údel. (1 Sol

Čítania: Hebr 2, 2 – 10, zač. 305; Lk 10, 16
– 21, zač. 51a

3, 3)

Politické strany vedia sľubovať krásnu
budúcnosť a minimum problémov. A koľkokrát si sa v nich sklamal? Keď robí Ježiš
kampaň pre nebo, nikdy nedáva ľuďom okolo seba ružové okuliare. Nebojí sa hovoriť
o súžení, výsmechu a smrti pre tých, ktorí
mu povedia áno. Vie totiž, že napriek tomu
budú môcť spolu s ním kráčať ako víťazi.

Aj ho sputnali reťazami a okovami,
a strážili ho, ale on putá roztrhal. (Lk 8,

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

Zažil si niekedy útok divokého, raneného
zvieraťa? Prežil si na vlastnej koži jeho
zúrivosť, s akou trhá a ničí všetko okolo
seba? A čím je človek bližšie, tým zúrivejšie ranené zviera útočí, aby si zachránilo život. Aj človek sa stal po hriechu
raneným. Táto rana čoraz viac hnisala,
až hrozilo, že ho úplne zabije. Človek sa
stával zúrivejším, divokejším, ničiacim
všetko naokolo. Preto sa Boh rozhodol
opustiť bezpečné miesto neba a v osobe
Ježiša Krista prekročil ochranné mreže,
ktoré oddeľovali svätého Boha od človeka,
hriechom znetvoreného na zviera, ktoré
nikto nemohol skrotiť. Tak ako nemohli
skrotiť posadnutého človeka v Gergeze.
Išli na neho násilím, reťazami a okovami,
ale to, čo nedokázali skrotiť reťaze a putá,
dokázala skrotiť Božia láska. A z neskrotného zvieraťa sa stal ohlasovateľ radostnej
zvesti, ktorá patrí aj tebe: Ježiš sa nebál
prísť na tento svet kvôli tebe. Nebál sa prísť
celkom blízko k tebe, aj keď vedel, že tvoja
zúrivosť ho pribije na kríž. Jeho ranami
sa tie tvoje uzdravili. Ty si mu za to stál.
Boh neprichádza k tebe, aby ťa súdil, ale
aby ti zjavil pravdu o svojom srdci: že je to
srdce, ktoré má súcit s tvojimi slabosťami
a ťažkosťami. Ježiš prichádza, aby zotrel
slzy z tvojich očí a utíšil rev tvojho vnútra.
On ti dnes hovorí: „Aj keď všetci naokolo
v tebe vidia zviera pre tvoje hriechy, ja
v tebe vidím milované dieťa. A ja sa teším,
že si môj.“

UTOROK 6. november

29b)

Vyznávač Pavol, konštantínopolský
arcibiskup
Čítania: 1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 –
41, zač. 60

Ak bude celé tvoje telo vo svetle a ani
jedna jeho časť nebude vo tme, celé
bude jasné, ako keď ho lampa ožiari
svojím svetlom. (Lk 11,36)
Ježiš ťa dnes pozýva vstúpiť do svetla, aby
žiadna časť tvojho tela nebola v tme. Čo
je však tým svetlom? Božie slovo hovorí
o Pánovej prítomnosti a jeho slove, ktoré je
zdrojom duchovného svetla pre tvoj život.
A obidva tieto zdroje môžeš nájsť v modlitbe. Čím viac sa budeš modliť, tým viac
budeš chodiť vo svetle.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 7. november
Tridsiati traja mučeníci z Melitíny.
Prepodobný Lazár, divotvorca
Čítania: 1 Sol 4, 1 – 12, zač. 269; Lk 11, 42 –
46, zač. 61

Spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! (Lk 11, 42)
Pre farizejov a zákonníkov bol ich náboženský život iba pohodlnou cestou, ako sa vyhnúť tomu podstatnému: láske k blížnym.
Radšej sa modlili a postili, ako by mali ísť

Radujte sa, že sú vaše mená zapísané
v nebi. (Lk 16, 20)
Niekde som čítal, že prvým viditeľným znakom pravého kresťana je úsmev. Byť kresťanom znamená radovať sa, lebo aj náš Boh
je Bohom radosti. Dnes ti chce tvoj nebeský
Otec povedať o dôvode svojej radosti: teší
sa z toho, že si a že máš pripravené miesto
v nebi, že raz budeš celkom blízko pri ňom.
A toto je skutočná príčina našej radosti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár beztelesným mocnostiam,
Sláva, kondák beztelesným mocnostiam,
I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja
a pričasten beztelesným mocnostiam.
Myrovanie. (HS: 298; PZ: 272; HP: 288)

PIATOK 9. november
Prepodobná Matróna
Čítania: 1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28, zač. 272; Lk
12, 2 – 12, zač. 63

Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo
treba hovoriť. (Lk 12, 12)
Bábky v divadle nie sú schopné samy
od seba vydať hlas alebo niečo urobiť. Aj
keď bábka otvára ústa, vždy hovorí iba to,
čo chce ten, ktorý ju má vo svojich rukách.
Ak máš strach povedať iným o Ježišovi
a jeho láske, dovoľ Božiemu Duchu, aby
ťa vzal do svojich rúk a cez teba konal
a hovoril. On má moc otvoriť tvoje ústa
a v odvahe ho vyznať.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 10. november
Apoštoli Erast, Olympas, Radión a spoločníci
Čítania: 2 Kor 11, 1 – 6, zač. 191; Lk 9, 1 – 6,
zač. 40

Veď horlím za vás Božou horlivosťou. (2

Kor 11, 2)

Boh túži, aby tvoje srdce horelo Božím
ohňom: aby si mal túžbu po Božích
veciach, aby si chcel robiť veci, ktoré chce
robiť aj on, aby si túžil vidieť zachránených
tak, ako ich túži vidieť aj on. Boh túži, aby
si horel pre neho, lebo len ten, kto horí,
môže zapáliť ostatných. A fakľa, ktorou ťa
Boh môže zapáliť, je čas s ním v modlitbe.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 11. november
24. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeníci
Ménas, Viktor, Vincent
Čítania: Ef 2, 14 – 22, zač. 221; Lk 8, 41 –
56, zač. 39

Dcéra mi umiera. (porov. Lk 8, 42)
Možno sa dnes cítiš ako Jairus: zdá sa
ti, akoby všetko krásne v tvojom živote
pomaly zomieralo. Všetky nádeje na lepší
život, pekné manželstvo, radosť z detí či
budúcnosť sa strácajú. Koľkokrát si už
volal na Boha podobne ako Jairus: „Pane,
moje manželstvo umiera! Pane, môj vzťah
s manželom umiera! Pane, ja neviem, ako
si mám nájsť k deťom znova cestu!“ Nie je
ťažké veriť, že veci sa môžu zmeniť, ak je
ešte nejaká nádej na záchranu, no Ježišovo:
„Neboj sa, len ver!“ zaznieva vo chvíli, keď
padli všetky nádeje na záchranu. Nech sa
však zdá smrť okolo teba akokoľvek silná,
nikdy nebude silnejšia ako mocné slovo
Boha: „Neboj sa, len ver!“ No okrem hlasu
Boha sa ti do srdca vkradnú aj myšlienky,
aké počul Jairus: „Neunúvaj Učiteľa, tvoja
dcéra je mŕtva! Načo ešte prosíš Boha?
Tvoje manželstvo je dávno mŕtve, rozveď
sa! Načo sa ešte modlíš za svojho manžela?
On sa už nikdy nezmení – nájdi si iného!
Načo sa ešte toľko modlíš za svoje deti? Aj
tak ich už nezachrániš!“
Žehnám ti, aby si sa rozhodol tak ako tento
statočný človek: napriek všetkým hlasom
so všetkou silou a vierou, ktorá ešte v ňom
bola, sa rozhodol: „Ideme ďalej, moja dcérka bude žiť! Ona bude žiť, lebo ty, Pane,
si to povedal!“ Toto rozhodnutie prinieslo
život do jeho domu a ono má moc priniesť
život aj do tvojej rodiny. Nemusíš sa báť
smrti, lebo ten, kto ti hovorí: „Neboj sa“, je
sám Život.
Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Prokimen,
Aleluja a pričasten z hlasu. (HS: 150; PZ:
104; HP: 105)
Slavomír Tarasovič
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Ženy
myronosičky
pri hrobe
Postavy myronosičiek

Ikona svojím ikonickým jazykom podáva
to, čo opisuje v evanjeliu sv. evanjelista
Marek. „Keď sa pominula sobota, Mária
Magdaléna a Mária Jakubova i Salome
nakúpili voňavé oleje a išli ho (Ježiša)
pomazať. V prvý deň týždňa skoro ráno,
po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: ,Kto nám odvalí kameň od vchodu
do hrobu?’ Ale keď sa pozreli, videli, že
kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký.
Keď vošli do hrobu, na pravej strane
videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im prihovoril:
,Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych.
Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili.
Ale choďte a povedzte jeho učeníkom
a Petrovi: »Ide pred vami do Galiley. Tam
ho uvidíte, ako vám povedal.«’ Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza
a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo
sa báli.“ (Mk 16, 1 – 8)
Hlavným poslaním myronosičiek,
ku ktorému sa dobrovoľne odhodlali,
bolo vzdať Kristovi poslednú úctu patričným gestom – oplakať ho a pomazať.
Na niektorých ikonách je zvlášť zvýraznená nádobka s myrom, akýsi džbánik, ktorý jedna zo žien drží v rukách. Ikonopisec
ho zobrazil tak, akoby žiaril svetlom.
Evanjelista Lukáš v súvislosti s myronosičkami hovorí o ich predvídavej starostlivosti, keď sa po Kristovom pochovaní
„vrátili domov a pripravili si voňavé oleje
a masti. Ale v sobotu zachovali podľa
prikázania pokoj“ (Lk 23, 56).
„Vonné masti a oleje potrebné na pomazanie mŕtveho Kristovho tela môžeme
porovnať s myrom, ktoré priniesli traja
chaldejskí mudrci novonarodenému
Kristovi,“ píše P. Evdokimov, ktorý
zároveň poukazuje aj na paralelu medzi
tromi myronosičkami a troma mágmi

z Východu. Sv. Roman Sladkopevec túto
myšlienku formuluje, keď do úst myronosičiek vkladá tieto slová: „Priateľky,
poďme, pomažme voňavkami životodarné a pochované telo, uložené do hrobu,
ktoré vzkriesilo padnúceho Adama!
Ponáhľajme sa ako mudrci, oslávme ho
a prinesme mu, povitému už nie ako
dieťa, ale pohrebnými plachtami, ako dar
vonné masti!“
V tvárach myronosičiek sa zračí smútok a bôľ, čo je pochopiteľné, pretože prichádzajú k mŕtvemu Kristovi. Bohoslužobné texty potvrdzujú ich smútok a žiaľ
slovami: „Prečo zmiešavate myro svojimi
slzami?“ (stichira večierne Nedele myronosičiek). Ich plač potvrdzujú aj tropáre
piesne Anjelský zbor z nedeľnej utierne:
„Prečo učeníčky s láskyplnými slzami
voňavky otvárate? Pýtal sa belostný anjel,
keď prišli k hrobu sväté ženy...“; „Skoro
ráno sväté ženy s voňavkami ponáhľali sa
k tvojmu hrobu a plakali...“; „Sväté ženy
plakali, keď s vonnými masťami prišli
k tvojmu hrobu, Spasiteľ...“. O smútku
myronosičiek hovorí aj sv. Cyril Jeruzalemský v 14. katechéze katechumenom, keď hovorí, že Krista, lekára duší,
hľadali tieto šľachetné žienky, ktoré prišli
k hrobu a hľadali toho, ktorý už vstal
z mŕtvych, pričom z ich očí ešte tiekli
slzy, hoc by bolo na mieste s radosťou
ospevovať a tancovať nad tým, ktorý vstal
z mŕtvych. Na niektorých ikonách sú
gestá rúk myronosičiek jasné a zreteľné.
Dotýkajúc sa dlaňami tváre dávajú jasne
najavo svoj údiv a neschopnosť ľudského
rozumu pochopiť nepochopiteľné – to, že
Kristus vstal z mŕtvych. Ony ešte nepochopili tajomstvo Kristovho vzkriesenia,
pretože anjel im ešte neoznámil radostnú
zvesť. n
Milan Gábor
snímka: faculty.nmu.edu

Vitamíny
pre dušu

K

eď pred časom spáchal samovraždu
mladučký syn bohatého prominenta, ľudia si dávali otázku: „Čo
mu chýbalo? Veď mal všetko.“ Je zvláštne
stretnúť mladíka, ktorý ešte poriadne
nevstúpil do života a má životný štýl
dôchodcu. Jediné, čo ho zaujíma, je deň,
keď dostáva podporu v nezamestnanosti.
Ináč trávi väčšinu času v pohostinstvách,
v spoločenstve ľudí s podobným osudom,
ako je jeho. Opisovaná situácia však nie je
len záležitosťou mladých ľudí. Stretávame
sa s ňou vo všetkých vekových kategóriách
mužov a žien. Možno si povieme, že niet
možností nájsť si prácu. Je to v našich
regiónoch často pravda. Problém je však
hlbší. Dnes sa veľmi často stretávame
s tým, čo psychológovia nazývajú syndrómom vyhorenia. Človek stráca životodarnú
energiu. Motor, ktorý by ho hnal ďalej žiť.
Ak sa z tejto situácie nedostane, jeho život
sa mení na živorenie. Myslíte si, že vám
to nehrozí? Spomeňte si na mnohých, aj
z vášho okolia, ktorí takto skončili. A nasledovala tá istá otázka: „Čo sa to s ním
stalo?“ Odpoveď nie je jednoduchá. Jedna,
ktorá sa núka: Ľudská duša je v mnohom
podobná ľudskému telu. Keď telo nedostáva živiny, odumiera. S ľudskou dušou je to
také isté. Aj ona potrebuje živiny, vitamíny.
Sú ľudia, ktorí ich vedia načerpať v prostriedkoch, ktoré im dáva prirodzený život.
Relax, prechádzky v prírode, kultúra... My
kresťania tieto vitamíny duše čerpáme aj
z viery. Nikdy nedoceníme, čo znamená
vnútorné prúdenie vyvierajúce z modlitby
alebo z Eucharistie, alebo aj z ostatných
sviatostí. Preto nám Cirkev priam prikazuje zúčastňovať sa úprimne na sviatostnom
živote a v spoločenstve s ňou hľadať novú
energiu pri prekonávaní prekážok súčasného štýlu života. Viera má schopnosť
dodávať novú energiu, obnovovať to, čo sa
nám zdá nenávratne stratené. My rodičia
máme povinnosť učiť čerpať hodnoty
viery aj svoje deti. Je to jeden z prejavov
našej rodičovskej lásky. Nestrhávajme ich
do bezduchého formalizmu, ktorým je súčasný kresťan typický. Učme aj ich užívať
dary viery ako vitamíny duše.
František Čitbaj
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Fotografická súťaž Slova
Podmienky súťaže
Tematické okruhy:
Univerzálne tematické okruhy: Rodina, Pamiatka
zosnulých, Dieťa a mladý človek (ľudia), Príroda
Tematické okruhy so zameraním na byzantský obrad: 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 podobe
Forma zasielania: Elektronická na adresu
fotosutaz2012@gmail.com.

V predmete uveďte: Fotografická súťaž 2012 + tematický 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
kou požehnáva, dar múdrosti srdcu dáva.
Dni zdravia, šťastia nech sa vám množia,
posilňuje vás Matka Božia. Svätý Duch
vedie vaše kroky, aby ste v Pánovej vinici
slúžili na mnohé a šťastné roky.
vďační veriaci z farnosti Trnava pri Laborci

koinonia sv. ján krstiteľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
04.11. Ľutina, bazilika minor (09.30 h)
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
a oslobodenie
07.11. Ľubotice, gr. kat chrám (17.30 h)
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinonia-presov.sk,
koinonia.presov@orangemail.sk,
sek@koinonia-presov.sk
jubileá kňazov
Viktor Kučerka, poverený duchovnou
správou nemocníc mesta Prešov – 7. november – 65 rokov života; Juraj Kačala,
duchovný na odpočinku v Michaľanoch
– 18. november – 50. výročie kňazstva;
Michal Ivanko, titulárny arcidekan,
na odpočinku v Humennom – 29. november – 85 rokov života; Milan Kuzmiak,
farár vo Fulianke – 29. november – 50
rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
spolok
sv. cyrila a metoda
Oznam
V mesiaci november plánuje Spolok sv.
Cyrila a Metoda distribúciu Gréckokatolíckeho kalendára 2013 a podielovej knihy s názvom Svätí Cyril a Metod od M.
Lacka SJ. Prosíme všetkých zaintereso-

vaných o súčinnosť pri tejto distribúcii.
Za spoluprácu vopred ďakujeme.
výbor SSCM
blahoželáme
Krásne životné jubileum 60 rokov oslávila
8. októbra pani Mária Lisoňová z Nižných
Repáš. Milá Mária, nech ťa Pán požehnáva dobrým zdravím, láskou napĺňa tvoje
srdce a nech Panna Mária, ktorej meno
nosíš, ochraňuje celú tvoju rodinu. Zo
srdca ti to vyprosuje priateľka Katarína
Jasenčáková z Nižných Repáš.
Otec Martin Pavúk, správca farnosti
v Nitre, sa 25. októbra dožíva 35 rokov
života. Pri tejto príležitosti sa za vás modlíme, vyprosujeme vám od nebeského
Otca zdravie a požehnanie. Chceme sa
vám poďakovať aj za opravu farského
kostola v Nitre.
veriaci farnosti Nitra
Náš duchovný otec Karol Knap oslávi 1.
novembra svoje narodeniny. S pokorným srdcom chceme k vášmu sviatku
kyticu modlitieb z lásky na oltár Bohu
dať a za vašu obetavú pastiersku službu,
otcovskú lásku, dobrosrdečný úsmev, príkladnú pastoračnú činnosť, povzbudenie
vo viere, trpezlivosť, starostlivosť, ktoré
nám preukazujete, do ďalších rokov zaželať, nech vás žehná Pán, mocná Božia
dlaň chráni, dvíha k výšinám, nežnou ru-

na slovo darovali
Michal Balog, Zlatník – 5 eur; veriaci, Giraltovce – 5 eur; Anna Pohlodová, Vlača
– 5 eur; Anna Savková, Milhostov – 5 eur;
Jozef Štofan – 7,40 eur; bohuznámy – 10
eur; Juraj Macik, Hlivištia – 10 eur; Anna
Hricová, Fijaš – 10 eur; Kristrína Šmogrovičová, Bratislava – 12,50 eura; Arcibratstvo ruženca, Nacina Ves – 30 eur; Spolok
ruženca, Koromľa – 35 eur; bohuznámy,
Sabinov – 50 eur
Srdečne ďakujeme!
OZNAMY
Pozvánka na duchovné cvičenia
o modlitbe
V michalovskom kláštore redemptoristov
(Masarykova 35) sa 15. až 18. novembra
uskutočnia trojdňové duchovné cvičenia
o modlitbe Pane, nauč nás modliť sa (Lk
11, 1).
Modlitba je úzko spojená so životom. Už
sv. Augustín výstižne povedal: „Dobre vie
žiť ten, kto sa vie dobre modliť.“ Takže
v týchto duchovných cvičeniach pôjde
hlavne o čas osobnej i spoločnej modlitby, stíšenia, sebareflexie a hľadania Božej
tváre. Počas duchovných cvičení bude
možnosť osobného stretnutia sa a rozhovoru s kňazom. Duchovné cvičenia bude
viesť otec Metod Lukačik CSsR.
Začiatok (štvrtok 15. novembra) je stanovený na 17. hodinu, ukončenie (nedeľa
18. novembra) bude na obed.
Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť
do 10. novembra 2012, a to prostredníctvom e-mailu metodcssr@yahoo.com
alebo na telefónnom čísle 0904 738 128.
Pozvánka na Medzinárodný festival
duchovných piesní
Srdečne pozývame všetkých čitateľov
časopisu Slovo na XXI. ročník Medziná-

rodného festivalu duchovných piesní
byzantského obradu, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. až 18. novembra 2012
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
v Prešove. Vstup je voľný za dobrovoľný
príspevok.
inzercia
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov,
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 /
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________
100% ČISTÝ SVIŠTÍ A JAZVEČÍ TUK
na vonkajšie i vnútorné použitie
www.liecivemasti.com
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie
striech, fasád aj interiérov; výmena odkvapových žľabov; zatepľovanie a izolácia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
_________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier):
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
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svetovej vojne 20.10 Prehľad katolíckych
periodík na Slovensku 20.20 Tak ďaleko
a tak blízko – benediktíni a cisterciáni v Guinei, Brazílii, Vietname, Indii... v chudobných
krajinách zažíva mníšsky život rozkvet
08.11. (štvrtok) 19.00 Dejiny kresťanstva:
Kresťanstvo na území Slovenska v rokoch
400 – 907 – dokumentárny film o počiatkoch kresťanstva na území Slovenska
19.45 Rehoľná abeceda: Všetky stvorenia
dobrorečte Pánovi – Cyril Brázda OFM
20.15 Stretnutia s Ježišom: Ježiš a Nikodém
(Jn 3, 1 – 21) 21.20 Medzi nebom a zemou
– MUDr. Karol Bošmanský, univerzitný
profesor hosťom Mariána Gavendu
09.11. (piatok) 17.30 22 hláv – dokument
približuje osudy príslušníkov Štátnej bezpečnosti Bernarda Jaška a Pavla Kalinaja,
ktorí podľa komunistického režimu zradili
vlasť, pretože poskytli informácie tým,
ktorých mala ŠtB prenasledovať 18.15
Mozaika v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – katechéza a vysvetlenie
10.11. (sobota) 07.45 Sme katolíci: Očistec
– animovaný seriál 20.25 Film: Svätý Anton
⓬ – film o sv. Antonovi Paduánskom
11.11. (nedeľa) 08.15 Klbko – o čo a ako
treba prosiť Pána Boha? Ako to správne
urobiť? 10.30 Svätá omša z Dómu sv. Martina v Bratislave 15.15 Môj názor s biskupom
Tomášom Galisom: Pastoračný plán 19.10
Vlastná cesta – správca oravského centra
mládeže Branislav Kožuch rozpráva o tom,
ako sa stal kňazom

hudba film kniha

Sv. Augustín: Vyznania
Jedno z najznámejších diel sv. Augustína, filozofa, teológa, kazateľa a neskôr biskupa
v mestečku Hippo, sú osobným a zároveň verejným vyznaním, akýmsi duchovným
sprievodcom jeho životom. V trinástich častiach – knihách odhaľuje svoj minulý hriešny
život so všetkými jeho dôsledkami a vnútornú premenu, ktorá bola pre neho začiatkom
nového života s Kristom. Vo svojom diele rozvíja vlastné myšlienky, kladie si v nich
množstvo otázok, na ktoré hľadá odpovede. Otázky, ktoré aj po 1600 rokoch rovnako
trápia tých, ktorí túžia po pravde. Mnohí z nás poznajú jednu z odpovedí, ku ktorej vo svojom živote i v diele
dospel: „Stvoril si nás pre seba a nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe“. (Dada Kolesárová)

Slávici v klietke
Francúzsky film režiséra Christopha Barratiera nezapadá do koncepcie väčšiny súčasnej
filmovej tvorby, ktorú môžeme vidieť na obrazovkách. O to je príťažlivejší nadčasovým
spracovaním. Príbeh učiteľa Matthieua, ktorého stvárnil Gérard Jugnot, zasahuje diváka
svojou jednoduchosťou a priamočiarosťou. Ako neúspešný hudobník prichádza do internátnej školy pre problémových chlapcov. Napriek odporu riaditeľa aj samotných
chlapcov si svojou mierumilovnosťou postupne získava ich srdcia. A nielen to. Otvorí
im aj cestu k hudbe. Aj keď sa niekomu môže zdať téma klišéovitá, oplatí sa nanovo si uvedomiť, že zranenej
ľudskej duši najlepšie pomôže láska a pozornosť. (Dada Kolesárová)

Worship songs of the 90s
Najlepšie chválové piesne z deväťdesiatych rokov nájdete na CD albume z roku 2003
s názvom Worship songs of the 90s. Ide o tretiu sériu, ktorá je výberovkou najpopulárnejších piesní jednotlivých dekád. Medzi interpretmi známych poprockových piesní
Open the eyes of my heart, Shout to the Lord, The heart of worship či I will celebrate nájdete Martina Smitha, Paula Balocha, Darlene Zschechovú, Matta Redmana a ďalších. Piesne poznajú mladí
na celom Slovensku aj vďaka hudobnému zoskupeniu Rieka života. (Dada Kolesárová)

rtv:

cez hľadáčik fotoaparátu 19.00 Hudobné
pódium: Malleo Reggae Rockers – záznam
z koncertných pódií
03.11. (sobota) 07.45 Sme katolíci: Kult
svätých – animovaný seriál 10.30 Zádušná
svätá omša z Vatikánu – priamy prenos
20.25 Film: Bella ⓬ – film inšpirovaný
skutočným príbehom oslavuje život, lásku,
rodinu a priateľstvo
04.11. (nedeľa) 08.15 Klbko – pri krste sa
nám v srdci zapálil malý plameň viery, ktorý
si vyznaním viery pripomíname 10.30 Svätá
omša zo Šaštína – priamy prenos 15.15
Môj názor s biskupom Tomášom Galisom
– vyjadrenia významných osobností k udalostiam spoločenského i cirkevného života
19.10 Vlastná cesta – o kráse i ťažkostiach
misionárskeho povolania rozpráva páter
Jozef Hegglin, misionár Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho
05.11. (pondelok) 15.40 Univerzita tretieho
veku: Kronikárske dejepisné dielo a poučné
histórie 19.00 Misionár Juraj Vojenčiak ⓬
– páter Juraj rozpráva o svojom pôsobení
na ostrove Flores
06.11. (utorok) 19.00 Storočie reforiem:
Ovocie Tridentského koncilu ⓬ 20.40
Kniha: Milosťou zdobená – dielo spisovateľky Márie Korandovej Milosťou zdobená
a návšteva ateliéru výtvarníčky Magdalény
Lehotskej, ktorá knihu ilustrovala spolu
s dcérou Danielou Schredlovou
07.11. (streda) 19.00 Lebo sme Nemci ⓬
– osud Nemcov na území Slovenska po 2.
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26.10. (piatok) 20.30 Ubližuje alkohol,
drogy, hazardné hry... len závislému?
27.10. (sobota) 20.30 Mesiac s pápežom
Benediktom XVI.
28.10. (nedeľa) 13.00 Ivan Teren – básnik,
prozaik, dramatik, režisér 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 – rozhovor s Markom Orkom
Váchom
30.10. (utorok) 20.30 Príprava na prežitie
cirkevných sviatkov v novembri
31.10. (streda) 22.00 Spomienka na 9.
ročník letnej školy duchovnej hudby
Convivum 2012
01.11. (štvrtok) 07.00 Choďte a hlásajte
– kurz pre lektorov Svätého písma 07.18
10-minútová úvaha pre kňazov – Mons.
Jozef Jarab 07.30 Úvahy a meditácie
o slovanských svätých a blahoslavených
08.30 Mne žiť je Kristus – rozhovor s rožňavským diecéznym biskupom Mons.
Vladimírom Filom 09.30 Dovidenia v nebi,
priatelia 10.30 O sviatku Všetkých svätých
a Dušičiek z dogmatického hľadiska;
hosť: profesor dogmatiky Anton Adam
12.00 Oznámenie termínu a exercitátora
predvianočnej duchovnej obnovy Rádia
Lumen 2012 12.03 Litánie všetkých svätých. Spievajú bohoslovci z kňazského
seminára v Spišskej Kapitule 12.20 Hudobný aperitív špeciál 13.00 Od súmraku
do úsvitu – životný profil človeka a básnika Michala Valúšeka 14.00 Dve cesty –
dramatizácia poviedky Martina Kukučína
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 Nádvorie hľadajúcich – záznam
z misií redemptoristov, ktoré sa konali
v októbri 2012 na Katolíckej univerzite
v Ružomberku 16.30 40 rokov zakázaná
zóna 20.30 Naši orodovníci. Blahorečení
so slovenskými koreňmi
02.11. (piatok) 7.00 Litánie k zosnulým
8.30 Spomienka na banskobystrického
diecézneho biskupa Mons. R. Baláža –
výber úvah, ktoré nahral tajne počas
socializmu 10.00 Chýba im zrak, chuť
do života nie 11.00 Fujarôčka moja. Téma:
ukončenie životnej púte v ľudových zvykoch – pásmo tradičných pohrebných
obyčají a zvykov 12.00 Dušičková pobožnosť 12.20 Špeciálny hudobný aperitív
13.00 Evanjelium Ježišovej ženy 14.00
Stratené duše 16.00 Byť šťastnou rodinou
dnes – keď zasiahne do života rodiny smrť
20.30 Úvahy o dnešnom dni
04.11. (nedeľa) 13.00 300. výročie narodenia básnika Hugolína Gavloviča 14.00
Dážď padá na mramor 21.00 Päťdesiat
rokov liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku
07.11. (streda) 20.30 Rímskokatolícka
farnosť Ladce
10.11. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Baziliky Zoslania
Svätého Ducha v Michalovciach; slúži
otec František Puci
11.11. (nedeľa) 14.00 Evanjelium podľa
samoty

jedn otKA

cyrilika

29.10. (pondelok) 15.40 Univerzita tretieho
veku: Deuteronomická história 19.00 Cez
tri kontinenty: Tanzánia ⓬ – dobrovoľníci
zo slovenskej farnosti v Detroite (USA) prichádzajú netradičným spôsobom odovzdať
pomoc farnosti v Tanzánii
30.10. (utorok) 19.00 Storočie reforiem:
Tridentský koncil ⓬ – seriál približuje
roky od krízy na konci stredoveku cez
nárast protestantizmu v Nemecku až po
Tridentský koncil 20.40 Gurmánska misia:
Špenát – chutne pripravený a servírovaný
v bosniaku pripraví herec Štefan Bučko
31.10. (streda) 17.30 Doma je doma –
publicistika o pútnickom mieste očami
svetobežníka a novinára Paola Brosia. Jeho
kniha Vôňa levandule, ktorá sa dostáva aj
na slovenský trh, prináša príhody pútnikov
do Medžugoria. 19.00 Dovidenia v nebi,
priatelia ⓬ – akademický maliar Ladislav
Záborský spomína na časy vo väzení 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
01.11. (štvrtok) 19.00 Dejiny kresťanstva:
Eucharistický kongres (1) – dokument o histórii a význame eucharistických kongresov
na Slovensku 19.45 Rehoľná abeceda:
Poctivo až do konca, horlivo – Ferdiš Takáč
SJ 20.15 Stretnutia s Ježišom: Ježiš a Mária
Magdaléna (Jn 20, 11 – 18) 21.20 Medzi nebom a zemou – hosťom Mariána Gavendu
bude milovník dobrých kníh a odborník
na literatúru Dado Nagy
02.11. (piatok) 17.30 Objektívom jezuitu
– dokument o človeku, ktorý objavil Boha
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28.10. (nedeľa) 15.55 Klenba, ktorá predbehla svoju dobu – dokument o Dóme
sv. Martina
01.11. (štvrtok) 15.35 Svätý Peter (1+2)
00.25 Svätý Peter (1+2) R
DVOJKA

28.10. (nedeľa) 08.25 Nitrianske a Moravské kniežatstvo 14.05 Orientácie 14.30
Slovo 14.35 Sola gratia (3) – dokument
o reformácii 00.55 Slovo R
30.10. (utorok) 18.40 Príbehy k Roku
dobrovoľníctva – dokument
31.10. (streda) 16.25 Sola Fide – dokument
o dejinách Evanjelickej cirkvi 17.00 Služby
Božie z Málinca 20.15 Sviatočné slovo
01.11. (štvrtok) 08.35 ... pokiaľ dýcham,
dúfam – dokument o Ernestovi Macákovi,
saleziánskom kňazovi 09.30 Za bránou nebies – dokument 10.00 Slávnosť všetkých
svätých z Nitry 19.40 Sviatočné slovo 19.45
Bože môj, prečo si ma opustil?
02.11. (piatok) 14.10 Orientácie R
04.11. (nedeľa) 13.30 Orientácie 14.00
Slovo 22.50 Slovo R
rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie
21.05 Cesty
rádio slovensko a regina
28.10. (nedeľa) 09.04 Evanjelické služby
Božie zo Spišskej Belej
01.11. (štvrtok) 09.00 Svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
04.11. (nedeľa) 09.04 Svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
11.11. (nedeľa) 09.04 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach
18.11. (štvrtok) 09.00 Gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu Presvätej Bohorodičky
v Rešove; slúži otec Miroslav Mrug (Regina)
rádio regina
Utorok 21.00 Viera v živote
Streda 21.00 Cesty R
Nedeľa 07.55 Z duše 17.10 Frekvencia M
28.10. (nedeľa) 07.55 A. Adamovičová:
Viacnásobný sviatok
01.11. (štvrtok) 07.55 M. Červený: Sviatok
všetkých svätých
04.11. (nedeľa) 07.55 D. Pastirčák: O láske
a večnosti
11.11. (nedeľa) 07.55 T. Lenczová: Symboly
okolo nás 21.05 P. Gabriš: Rok viery
24.11. (sobota) 21.00 Duchovné slovo (po
rusínsky; otec Miroslav Mrug, Rešov)
rádio devín
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
01.11. (štvrtok) 06.30 P. Gabriš/J. Grešo:
Život verzus smrť
Zmena programu vyhradená.
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Krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby:

Воскли1кните гDеви всS землS, п0йте же и4мени
є3
гw2.
________________________________________________
Legenda: ADAM, ADEPT, AGÁT, ALELUJA, ALMUŽNA,
ATLAS, ATÓM, ÁBEL, BETLEHEM, BLATO, CENINA, CIEĽ,
CMAR, EFEZ, ESTER, ETAPA, ETYL, FARÁR, FILM, GOLF,
HLAS, HROB, CHRÁM, IHLA, IKRA, INRI, IZÁK, IZBA, KAIN,
KALIGRAFIA, MANNA, MATKA, MIER, MLYN, NAZARET,
NESLOBODA, OBETA, OBRÁTENIE, OBUV, OPÁT, OPERA,
OTVOR, POTOPA, PRETEKY, SĽUB, TÓRA, URNA, VIERA,
ZÁKON, ZLOBA, ZRADA, ŽALM.
Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. Správne riešenia z čísla 20. Krížovka:
Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. Osemsmerovka: Panna Mária je matkou každého z nás. Výherca:
Viera Šarišská z Ďačova. Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO,
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

SVIEČKA

ZA NENARODENÉ DETI
2. NOVEMBER

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
02. – 04.11. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
16. – 18.11. Kurz Filip. Je tvoj kresťanský život skôr
len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské
základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! Veková
kategória účastníkov je 14 a viac rokov. (Mgr. Peter
Lipták & tím)
23. – 25.11. Zbav nás zlého. Zámerom kurzu je poukázať na najčastejšie ponuky kuchyne zlého. Nazrieť
na jeho päťstupňovú prevodovku motora, ktorý nás
má zapriahnuť na jazdu večnej smrti. A ponúknuť víťazstvo Ježiša Krista s jeho záchranou a sprevádzaním
na ceste večnej radosti a pokoja. Veková kategória
účastníkov je od 14 do 30 rokov. (otec Jozef Maretta)
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649

ZA DOBROVOĽNÝ
PRÍSPEVOK
V deň, keď si budeme spomínať na naších drahých zosnulých, spomeňme si
v modlitbách aj na zomrelé nenarodené deti. Každý deň zomrie na Slovensku
pri umelom potrate 24 detí. Vašim príspevkom podporíte projekty Fóra života zamerané
na ochranu ľudského života. S vašou pomocou dokážeme viac.

www.forumzivota.sk

DUCHOVNÝ
PASTIER
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pápežské misijné diela

4.9.2012 15:05

Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových
známok v rámci vašich farností. Stačí iba známku s pečiatkou vystrihnúť s min 1 cm okrajom alebo poslať aj s obálkou, či pohľadnicou.
NEODLEPUJTE!
		
Akcia nie je časovo obmedzená.
Známky môžete potom príležitostne zaslať alebo doručiť
do redakcie časopisu Slovo na adresu: Slovo – PMD,
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.
Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnostiam
i desiatkam jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali tisíce
známok. Často tí najväčší dobrodinci ostávajú skrytí
za inštitúciami či iba v iniciálach v listoch. Práve túto skrytosť však
Boh miluje. To nás vedie k tomu, aby sme vám poďakovali touto formou a nie výpisom všetkých dobrodincov. Za seba môžem povedať,
že vás zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii a úprimne
vám ďakujem za vašu pomoc i obetu.
Juraj Gradoš

09. – 11.11. Duchovné cvičenia pre rozvedených
a nesviatostne zosobášených. Ľudia žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu starostlivosť. Nie sú exkomunikovaní, sú naďalej členovia Cirkvi, hoci z rôznych dôvodov prežívajú bolesť
odlúčenia sa od sviatosti pokánia a Eucharistie. O to
viac prežívajú Ježišov milosrdný pohľad tí z nich, ktorí
neprestávajú túžiť po Bohu, veď jeho láska uzdravuje
(pozri Jn 4). Chceme im tento milosrdný Boží pohľad
sprostredkovať.
16. – 18.11. Kurz Samuel. Výchova detí je zaiste jedným veľkým umením a tým najlepším vychovávateľom je Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda
spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery vlastným
deťom. Ide o to, ako neprekaziť Božie zámery s našimi
ratolesťami. Kurz Samuel vám pomôže plnšie porozumieť výchove a odovzdávaniu viery deťom na princípoch Božieho slova. Cieľom je posilnenie, obnova
a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s deťmi.
23. – 24.11. Duchovná obnova pre kňazské manželské páry. Pozývame kňazov a ich manželky prežiť
spoločne duchovnú obnovu pod vedením otca Ivana
Molčányiho.
30.11. – 02.12. Duchovné cvičenia pre manželky
kňazov. Pozývame manželky kňazov prežiť duchovnú
obnovu pod vedením otca Jána Karasa.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
03.11. Fatimská sobota (10.00 h)
04.11. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (10.00 h)
01.12. Fatimská sobota (10.00 h)
02.12. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (10. 00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
03.11. Fatimská sobota (08. 30 h)
25.11. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
03.11. Fatimská sobota (10.30 h)
04.11. Malá púť, modlitby za zosnulých (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

