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Mariánske hnutie

Mariánske kňazské hnutie
Večeradlá

Presvätá Bohorodička všetkých
volá, tak ako vo Fatime tri deti
(Hyacintu, Františka a Luciu)
k obráteniu, k dennej modlitbe
ruženca a k zasväteniu sa jej
Nepoškvrnenému Srdcu. Názov večeradlo vyjadruje to, že
stretnutia majú byť pokračovaním jeruzalemského večeradla,
kde Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu a po nanebovstúpení
apoštoli s Bohorodičkou zotrvávali v modlitbách a očakávali
prisľúbeného Svätého Ducha.
Bohorodička pozýva všetkých,
aby si na jej príhovor vyprosili
vo večeradle nové zoslanie Svätého Ducha, modlili sa ruženec,
čítali posolstvo z Modrej knihy
a zasvätili sa jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Modlitba zasvätenia sa

Vo Fatime v roku 1917 Panna
Mária prosila, aby sa všetci
zasvätili jej Nepoškvrnenému
Srdcu. Jej prosba nebola splnená, a tak prišla predpovedaná
druhá svetová vojna. Na Portugalsku sa však ukázala sila
modlitby zasvätenia sa. Jedine
portugalskí biskupi s celým
národom prijali posolstvá z Fatimy za svoje a dvakrát vykonali
slávnostné zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu. Portugalsko
bolo uchránené od hrôz vojny,

ba nedotkla sa ho ani občianska
vojna v Španielsku, ani následný komunizmus. Keď pápež
Pius XII. zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Rusko, nastal obrat
v druhej svetovej vojne.
Blahoslavený biskup Pavel
Peter Gojdič OSBM tiež pochopil vážnosť doby a začal napĺňať
fatimské posolstvá. Pastierskym
listom zo 14. októbra 1944
vyhlásil Mariánsky rok a úctu
k Nepoškvrnenému Srdcu a 28.
augusta 1945 v Ľutine zasvätil počas hlavnej odpustovej
púte za prítomnosti mnohých
kňazov a tisícov veriacich celý
národ a celú Prešovskú eparchiu Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. Aj vďaka tomuto
zasväteniu zostali biskupi, kňazi a veriaci počas komunizmu
verní Bohu, Katolíckej cirkvi
a Svätému Otcovi.
Blahoslavený Ján Pavol II. vykonal 25. marca 1994 slávnostné
zasvätenie sa Nepoškvrnenému
Srdcu. Za jeho pontifikátu nakoniec padol komunizmus.
Zaujímavé je aj posolstvo Bohorodičky z 12. septembra 1991
práve zo Slovenska (Šaštína):
„V mene Márie bol v týchto
národoch porazený marxistický
komunizmus, ktorý desaťročia
vykonával svoje panstvo a udržiaval pod ťažkým a krvavým
tlakom toľké moje úbohé

deti. Nie zásluhou hnutí alebo
politikov, ale len na môj osobný
príhovor prišlo konečne toto
vaše oslobodenie. Aj to sa stane
v mene Márie, že ja povediem
zavŕšenie môjho diela porážkou slobodomurárstva, každej
diabolskej sily, materializmu,
praktického ateizmu, aby celé
ľudstvo dosiahlo svoje stretnutie s Pánom, aby tak bolo očistené a úplne obnovené triumfom
môjho Nepoškvrneného Srdca
vo svete...“

Dar pre kňazov

Mariánske kňazské hnutie je
darom, nie je nejakým spolkom
so stanovami a vedúcimi funkcionármi. Je to niečo živé, to, čo
dáva Boh. Hlavným cieľom je
žiť zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zveriť
sa Márii znamená pre kňaza
brať svedomitejšie svoje zasvätenie, ktoré urobil v deň svojho
krstu a kňazského svätenia.
Spiritualitu Mariánskeho
kňazského hnutia charakterizujú tri záväzky:
1. zasvätiť sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie;
2. zjednotiť sa so Svätým
Otcom a s ním zjednotenou
Cirkvou;
3. viesť veriacich k životu
oddanosti Panne Márii.

Táto vetva je určená všetkým
rehoľníkom nekňazom a veriacim, ktorí sa zaväzujú žiť život
zasvätený Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie v pokojnom
spoločenstve so svojimi kňazmi
a biskupmi. Nie sú viazaní žiadnym právnym putom a môžu
slobodne pracovať v cirkevných
združeniach a hnutiach, ku
ktorým patria. Ako členovia
Mariánskeho hnutia sa zaväzujú k životu úplne zasvätenému
Panne Márii, aby im pomáhala
byť vernými svojmu krstnému
zasväteniu, byť svedkami spoločenstva a jednoty cez neustálu
snahu o obrátenie modlitbou
a pokáním.
Mariánske hnutie je akoby
vojskom, ktoré svojimi modlitbami chráni svojich kňazov,
pomáha im a modlí sa za nich.
Musíme svojich kňazov podporovať modlitbou a pomáhať
im v ich neľahkej službe, lebo
najväčšie útoky zo strany zlého
sú vedené práve na kňazov.
Kňazstvo je ten najväčší dar,
bez kňazov nebude živého
premeneného Krista na oltári.
Mariánske hnutie je ochranným
štítom a Presvätá Bohorodička
našou veliteľkou.

Modrá kniha

Osobitným darom a prostriedkom na šírenie večeradiel je kniha Kňazom, najmilším synom
Panny Márie (Modrá kniha),
ktorá ma cirkevné schválenie.
Sú v nej zapísané posolstvá,
ktoré kňaz don Gobbi prijal
formou duchovnej reči.
„Darom môjho Nepoškvrneného Srdca, áno, celkom
osobitným darom je aj kniha,
ktorá obsahuje moje posolstvá.
V tejto knihe je už odhalené, čo
musíte vedieť. Keď sa jej naučíte
rozumieť, nájdete v nej celý môj
plán, prípravy bolestného uskutočňovania aj slávneho a víťazného naplnenia.“ (posolstvo
z 28. januára 1984)
Viac o hnutí a večeradlách sa
môžete dozvedieť práve z úvodu
Modrej knihy alebo na www.
mkh.sk. n
Oto Gábor, Jaroslav Dvorščák  
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O sluhoch či slúžkach môžeme počuť tak
nanajvýš v rozprávkach pre deti. Aj dnes,
keď idú ženy zo Slovenska opatrovať starých
a chorých ľudí do Rakúska, nik z nich
nepovie, že ide robiť slúžku. Aby to znelo
modernejšie, povedia, že tam robia operky.
Bránime sa slovu slúžiť. Nik z nás nechce byť
inému sluhom.
Keď som sa zamýšľal nad tým, aké biskupské heslo, ktoré by ma charakterizovalo, si
vyberiem, napadali mi mnohé pasáže z Písma, ktoré mali v centre Ježiša Krista. Jeho
považujem za začiatok, stred aj naplnenie
môjho života. Celé to hľadanie sa skončilo
pri jednom slove. Servire – slúžiť. V tomto
slove sa ukrýva mnoho z toho, čo nám Ježiš
zanechal. Ukrýva sa v ňom celá Ježišova
láska, ktorou nás miluje až do krajnosti.
Nenechal si túto lásku pre seba. V posledných chvíľach svojho pozemského života,
keď bol so svojimi apoštolmi pri Poslednej
večeri, ako to čítame v Jánovom evanjeliu (Jn
13, 2 – 17), urobil jeden z najväčších znakov
všetkých čias, ktoré nik nečakal a ktoré už
nik iný neprekoná. Tento čin sa priečil všetkým normám vtedajšej židovskej spoločnosti. Sám vstal od stola, zobliekol si slávnostné
šaty, dal si zásteru, nalial vody do lavóra
a umýval svojim apoštolom nohy. Také, aké
boli. Umývať špinu spomedzi prstov nôh nie
je najpríjemnejšie. Túto prácu vo vtedajšej
dobe vykonávali v dome iba otroci, sluhovia,
ale nikdy nie otec – hlava rodiny alebo ten,
kto predsedal slávnostnej hostine. To bola
vo všeobecnosti jedna z najpodradnejších
prác v domácnosti. Ježiš láme všetky normy,
zvyklosti a ohľady. Apoštoli museli byť
z toho zdesení. Najlepšie to vidno na Petrovi,
ktorý sa bráni aj slovne. Prečo to Ježiš robí?
Pretože miloval svojich učeníkov a miloval
ich až do krajnosti. (Jn 13, 2)
V Ježišovej optike teda skutočne slúžiť
môže iba ten, kto naozaj miluje nielen

slovami, ale skutkami. On chce, aby sme aj
my takto milovali jeden druhého. Kresťan
kresťana. Brat brata. Ba čo viac: priateľ nepriateľa. Chudobný bohatého. Biely Róma,
Róm bieleho. Ježiš preto hovorí: „Dal som
vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja
urobil vám.“ (Jn 13, 15) Komu predovšetkým
adresuje Ježiš tieto slová? Hovorí ich apoštolom. Nástupcami apoštolov sú biskupi.
Teda tieto slová sa vzťahujú aj na mňa, keďže
som biskupom. Toto je môj program. Moja
programová reč. Podľa toho chcem konať vo
svojej biskupskej službe. Chcem vám slúžiť,
lebo vás milujem, lebo milujem túto Gréckokatolícku cirkev. A chcem dať príklad aj vám,
ako to máte robiť.
Môj biskupský erb je jednoduchý aj
na zapamätanie. Biely kopec symbolizuje
zasnežené Vysoké Tatry, pod ktorými som
sa narodil a prežil šťastné detstvo a mladosť. Sú symbolom niečoho vznešeného, čo
Stvoriteľ vložil do svojho stvorenia, ktoré ma
neustále fascinuje a nadchýna. Vysoké Tatry
takisto symbolizujú moju blízkosť k prírode,
skrze ktorú som sa cez skauting snažil slúžiť
mladým ľuďom na ceste k Bohu. Zlaté slnko
na modrej oblohe v strede erbu je Ježiš Kristus. Tri písmena v ňom – IHS – sú prvé tri
grécke písmená jeho mena Ježiš. Je to znak
jezuitov a v mojom erbe bude pripomínať, že
som jedným z nich. Ježiš je mojím Slnkom,
ktoré mi dáva svetlo, teplo a ukazuje mi smer
na ceste za ním. Jemu chcem navždy slúžiť.
O modlitbu prosí a žehná vás

vladyka Milan Lach
prešovský pomocný biskup
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Poslanie byť
prepodobným
obrazom Krista
19. apríla 2013 vymenoval Svätý Otec František otca Milana Lacha SJ
za pomocného biskupa Prešovskej archieparchie a ostrazinského titulárneho biskupa.
Ponúkame vám reportáž z jeho biskupskej vysviacky v Ľutine.
Bazilika v Ľutine sa stala miestom
historickej udalosti

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku má
ďalšieho biskupa. Je ním pomocný biskup
Prešovskej archieparchie vladyka Milan
Lach SJ, ktorý bol vysvätený v sobotu 1. júna
v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky
na pútnickom mieste v Ľutine. Boží ľud zaplnil nielen rozšírenú priestrannú baziliku,

ale aj priestor pred ňou. Vladyka Milan sa
stal tretím pomocným biskupom v histórii
Prešovskej eparchie, teraz už archieparchie.
Prvým bol blahoslavený Vasiľ Hopko počas
pôsobenia blahoslaveného prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM a druhým
terajší košický eparchiálny biskup Milan
Chautur CSsR počas pôsobenia prešovského biskupa Jána Hirku.

Hlavným slúžiacim a svätiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ a spolusvätiteľmi košický eparchiálny
biskup Milan Chautur CSsR a bratislavský
eparchiálny biskup Peter Rusnák. Aj táto
skutočnosť výrečne poukázala na skutočnosť, že naša cirkev je od roku 2008
organizovaná na metropolitnom stupni
a má svoju Radu hierarchov. Nie je to až tak
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dávno, čo sme nemohli mať svojho biskupa.
Aká veľká je Božia milosť, keď dnes máme
v našej krajine štyroch biskupov v aktívnej
službe. Aj toto nech je pre nás neprehliadnuteľným znakom Božej dobroty a Božieho
plánu, ktorý s nami má.
Slávnostným kazateľom bol arcibiskup
Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre
východné cirkvi, ktorý tiež pochádza z tejto
cirkvi. V homílii povedal, že novovysvätený
vladyka Milan bude ako biskup poslaný
k rôznym skupinám ľudí. Spomenul tri
skupiny – veriacich ľudí, medzi ktorými
sú osobitnou skupinou kňazi a rehoľníci.
Potom sú to ľudia, ktorí nie sú príliš oboznámení so životom Cirkvi, ale majú záujem
a zvedavosť. Ďalšou skupinou sú tí, ktorí
majú k inštitucionálnej Cirkvi negatívny
postoj a budú si pozorne všímať jeho život
a správanie. „Aj k nim si poslaný, aby si ich
svojím príkladom presvedčil o tom, že ich
zranenie a následná nenávisť nemusia byť
posledným slovom v ich vzťahu k Cirkvi.“
Pripomenul aj to, že biskupskou vysviackou
sa stáva členom celosvetového biskupského kolégia a rovnocenným členom Rady
hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej
cirkvi sui iuris na Slovensku. Citujúc dokumenty Cirkvi vysvetlil, že ako pomocný
biskup bude mať účasť na povinnostiach
eparchiálneho biskupa – prešovského
arcibiskupa metropolitu, ktorému má vždy
prejavovať poslušnosť a úctu, a eparchiálny
biskup má mať pomocného v bratskej láske
a úcte. Ďalej zdôraznil, že „od biskupa každý očakáva, že bude predovšetkým otcom,
duchovným učiteľom a osobným vzorom,
obrazom Krista“. Ako priateľ a spolubrat
v biskupskej službe vyzdvihol jeho pozitívne vlastnosti – pokoru, úprimnosť, odvážnu
pravdovravnosť, ako aj duchovnosť, rozumnosť, miernosť a spravodlivosť vo vzťahu
k iným. Hovoril aj o tom, čo neprináleží
službe biskupa, aby sa toho vyvaroval.
V závere vyjadril prosbu: „Nech ti Pán
pomáha vždy ostať čestným mužom, ba čo
viac, nech ťa urobí pre našu Cirkev Božím
mužom, skutočným biskupom, ,prepodobným’ obrazom Krista.“

Biskupská chirotónia

Obrad biskupskej vysviacky sa konal
v dvoch častiach. V prvej, ešte pred začiatkom archijerejskej svätej liturgie, bol svätenec v prednej časti hlavnej lode baziliky
pred ikonostasom predstavený svätiteľom.
Apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup
Mons. Mario Giordana prečítal latinský text
buly, ktorou Svätý Otec František vymenoval Milana Lacha SJ za pomocného biskupa
v metropolitnom sídle Prešov. V jej závere
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ho Svätý Otec vyzýva dôverovať Bohu a pamätať na hlboké slová žalmu: „Pánovi zver
svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará“
(Ž 37, 5). Po prečítaní slovenského prekladu
buly nasledovalo trojité vyznanie viery kandidáta – všeobecné, trojičné a kristologické.
Slovo biskup totiž pochádza z gréckeho
episkopos, čo v preklade znamená strážca,
ochranca – ten, ktorý bdie nad Božím ľudom, aby vyznával čistú a neporušenú vieru.
Preto musí byť najprv sám biskup pevný
vo viere a má vedieť jasne vysvetliť pravdy,
v ktoré Cirkev verí už dve tisícročia.
Druhá časť vysviacky pokračovala vo
svätyni počas slávenia liturgie – v liturgii
katechumenov – po Svätý Bože, ešte pred
proklamáciou Božieho slova, keď sa svätenec pozdravil bozkom pokoja s hlavným
svätiteľom a v sprievode spolusvätiteľov
obchádzal, podobne ako pri diakonskej
a kňazskej vysviacke, trikrát oltár a bozkom
si uctil jeho štyri rohy. Už ako biskup bude
pri prestole sláviť nekrvavú obetu za živých
i mŕtvych. Vkladaním rúk a modlitbou Božestvennaja blahodať... bol potom vysvätený na biskupa, teda mu bola udelená plnosť
kňazskej moci. Za spevu Axios  (Je hodný)
prijal časti biskupského rúcha a biskupské
insígnie. Tým, že sa stal biskupom, mu
patria tieto znaky biskupskej služby. Po pozdrave so všetkými prítomnými dvadsiatimi
arcibiskupmi a biskupmi byzantského
a latinského obradu Katolíckej cirkvi zo
Slovenska a zahraničia už ako biskup koncelebroval svätú liturgiu, na konci ktorej
v mantiji – biskupskom plášti – prešiel
bazilikou a požehnal Boží ľud.

Záver slávnosti

Apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana vo svojom príhovore ubezpečil nového biskupa, že Cirkev ho od samotného
začiatku jeho biskupskej služby sprevádza
modlitbou, podporou a pomocou. Povzbudil ho, aby si bol hlboko vedomý, akú veľkú
dôveru do neho vkladá Svätý Otec. „Snaž sa
budovať stále viac a viac bratskú jednotu so
svojím eparchiálnym biskupom vladykom
Jánom Babjakom, s ostatnými biskupmi
celej metropolie, ba so všetkými biskupmi Slovenska.“ Ako príklad dôvery v Boha
mu ponúkol pohľad na dvoch velikánov
miestnej Gréckokatolíckej cirkvi – blahoslavených biskupov mučeníkov Pavla Petra
Gojdiča OSBM a Vasiľa Hopka: „Obdarený
silou tej istej Božej milosti aj ty dokážeš
dobre vykonávať poslanie, ktoré ti Svätý
Otec zveruje.“
Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský
arcibiskup metropolita, ho privítal v ko-
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František, biskup, sluha sluhov Božích,
posiela pozdrav a apoštolské požehnanie milovanému synovi Milanovi Lachovi, kňazovi Spoločnosti Ježišovej, doterajšiemu prodekanovi na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity na Slovensku, vyhlásenému za pomocného biskupa Prešovského metropolitného stolca a zároveň
zvolenému za titulárneho biskupa ostrazinského.
Ctihodný brat Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita byzantského obradu na Slovensku, nás nedávno požiadal o pomocného biskupa vzhľadom na rastúci počet veriacich
a rozľahlosť územia. Hoci sme boli iba nedávno postavení na stolec svätého Petra a bola nám
zverená starosť o celé Pánovo stádo, vypočuli sme Jeho Eminenciu pána prefekta Kongregácie
pre východné cirkvi a nazdávame sa, že predloženej žiadosti treba ochotne vyhovieť. Pretože
ty, milovaný synu, si vystrojený vynikajúcimi vlastnosťami a skúsený v posvätných veciach, zdáš
sa vhodný na konanie tejto služby. Preto na základe najvyššej apoštolskej právomoci ťa ustanovujeme za pomocného biskupa spomenutého metropolitného sídla a zároveň ťa vymenúvame
za titulárneho biskupa ostrazinského so všetkými právami a povinnosťami, ktoré sú spojené
s biskupskou hodnosťou a s takou funkciou v súlade s predpisom Kódexu kánonov východných
cirkví. Pokiaľ ide o tvoje ordinovanie, o vyznanie viery a sľub poslušnosti voči nám a našim nástupcom, v tom zachováš spomenutý kódex. Napokon, milovaný synu, v spojení bratským zväzkom s usilovným prešovským arcipastierom sa usiluj zo všetkých síl naplniť zverenú službu, ale
predovšetkým dôveruj Bohu a pamätaj na tieto slová: „Pánovi zver svoju cestu a dúfaj v neho,
on sa už postará“ (Ž 37, 5). Nech ťa vďaka ochrankyni Panne Márii neustále naplňujú radosťou
a dvíhajú dary Ducha Utešiteľa.
Dané v Ríme pri Svätom Petrovi dňa devätnásteho apríla v roku Pána dvojtisícom trinástom
a v prvom roku nášho pontifikátu.
František

Erb vladyku Milana Lacha SJ
Biely kopec symbolizuje zasnežené Vysoké
Tatry. Zlaté slnko na modrej oblohe v strede
erbu je Ježiš Kristus. Tri písmena v ňom –
IHS – sú prvé tri grécke písmená jeho mena
Ježiš. Je to znak jezuitov. Heslo SERVIRE
znamená slúžiť.
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Buď otcom
a duchovným učiteľom
Vladyka Milan Lach SJ spolu so spolužiakmi z Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove z rokov 1992 – 1995,
ktorí mu pri príležitosti jeho biskupskej vysviacky darovali biskupské rúcho červenej farby.

légiu biskupov Slovenska a vyjadril nádej,
že bude obohatením nielen pre Prešovskú
archieparchiu a Gréckokatolícku metropoliu, ale aj pre celú Katolícku cirkev na Slovensku.
Novovysvätený vladyka Milan vo svojom
príhovore zdôraznil potrebu spolucítiť
s Cirkvou a všetkým vyjadril svoju vďačnosť.
Predovšetkým Bohu a rodičom. Obzvlášť
poďakoval vladykovi Jánovi Babjakovi, a to
nielen za prítomnosť, ale aj za všetko, čo
v jeho živote v minulosti urobil, spolusvätiteľom, kazateľovi, apoštolskému nunciovi,
rehoľníkom, osobitne jezuitom, medzi
ktorých patrí, rehoľným sestrám, hnutiam,
obzvlášť oázovému hnutiu Svetlo-Život,
skautom, pretože je jedným z nich, organizátorom, speváckym zborom, prítomným
predstaviteľom Evanjelickej cirkvi a. v.
a zástupcovi Pravoslávnej cirkvi. Na adresu
kňazov, ktorých sa z celej metropolie a zo
zahraničia zhromaždilo veľké množstvo,
okrem iného povedal: „Ďakujem vám, milí
kňazi, bez vás neurobíme nič, ste nám veľmi potrební. Naozaj, skláňam sa pred tým,
čo robíte tu na východe Slovenska, v tých
podmienkach, v akých ste. Vďaka vám
za vaše svedectvo, za vaše bratstvo. Ďakujem aj vašim rodinám a manželkám.“
Prešovský arcibiskup metropolita Ján
na záver povedal: „Tebe, môj pomocný
biskup vladyka Milan, želám plnosť darov
Svätého Ducha, aby si túto službu v Prešovskej archieparchii vykonával s veľkou radosťou a s plným nasadením. Nech Rok viery
a Jubilejný rok 1150. výročia od príchodu
sv. Cyrila a Metoda bude pre nás všetkých
obnovením sa v prvotnej láske k Ježišovi
Kristovi.“

Na slávnosti, ktorá bola veľmi dôstojná,
sa zúčastnili aj ďalší arcibiskupi a biskupi:
ľvovský arcibiskup metropolita Igor Voznyak CSsR, košický arcibiskup metropolita
Bernard Bober, mukačevský eparchiálny
biskup Milan Šášik CM, vroclavsko-gdaňský
eparchiálny biskup Włodzimierz Juszczak
OSBM, eparchiálny biskup z Parmy v USA
vladyka John Kudrik, spišský diecézny
biskup Mons. Štefan Sečka, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej
republiky Mons. František Rábek, hajdúdorožský eparchiálny biskup z Nyíregyházy
Fülüp Kocsis, apoštolský exarcha v Miškovci
Atanáz Orosz, stryjský apoštolský administrátor Taras Senkiv, pomocný biskup
Mukačevskej eparchie vladyka Nil Jurij Luščak OFM, pomocný košický biskup Mons.
Stanislav Stolárik, pomocný spišský biskup
Mons. Andrej Imrich a emeritný trnavský
arcibiskup metropolita Mons. Ján Sokol.
Spevom slávnosť sprevádzal Zbor sv.
Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckeho
kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra
Gojdiča a Mládežnícky študentský zbor pri
Gréckokatolíckom mládežníckom pastoračnom centre v Prešove. V priamom prenose
celú slávnosť vysielala Slovenská televízia
a Rádio Lumen.
Biskupským heslom vladyku Milana
Lacha SJ je jednoduché, ale výrečné slovo
servire (slúžiť). Prajeme mu, aby sa jeho
biskupské pôsobenie realizovalo v duchu
tohto hesla, aby bolo povzbudením pre
každého z nás slúžiť Bohu a Cirkvi na tom
mieste a v tom poslaní, ktoré nám Pán
zveril. n
Ľubomír Petrík

Primičná archijerejská
svätá liturgia

V nedeľu 2. júna zavítal novovysvätený
vladyka Milan Lach SJ, prešovský pomocný
biskup, do svojej rodnej obce Ľubica, aby vo
farskom Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kde prijal svoje iniciačné sviatosti,
slávil svoju prvú – primičnú archijerejskú
svätú liturgiu. Po liturgickom sprievode
z farskej budovy za účasti viacerých kňazov
aj z cudziny vladyku Milana pri dverách
chrámu privítali ľubický farár otec Peter Fedor a kurátor a cerkovník pán Jozef Balabas.
Vladyka Milan v homílii vychádzajúc
z nedeľného evanjelia vyzdvihol hľadanie
Boha človekom v jeho každodennej rutine
všade tam, kde sa nachádza. V závere sa
vladyka prihovoril slovami sv. Augustína: „Pre vás som biskupom a s vami som
kresťanom,“ pričom dodal: „a s vami aj
Ľubičanom.“ V závere slávnosti sa vladykovi
prihovoril kurátor Ján Blaško za filiálku
Kežmarok a starosta a zároveň kurátor
Peter Repčák za farnosť Ľubica. Vladyka
Milan všetkých prítomných Ľubičanov aj
ostatných ubezpečil o tom, že zostáva so
všetkými v modlitbách, o ktoré prosí aj
on pre seba a pre kňazov. Po archijerejskej
liturgii a slávnostnom obede sa vladyka
spolu so starostom obce Petrom Repčákom
odobral na školské ihrisko na guľáš, ktorí
pripravili pre veriacich kurátori farnosti.
Vladyka Milan sa tam stretol so svojimi rodákmi a v neformálnom rozhovore sa s nimi
podelil o svoje prvé dojmy z vysviacky. n
Michal Vadrna, Peter Lach
snímky: M. Žarnayová

Milí priatelia prítomní tu v Ľutine i pri televíznych obrazovkách, milý otec Milan,
dnes pri tvojej chirotónii sa tu zišlo toto
početné liturgické spoločenstvo tvojich
spolubratov a priateľov, ktorí ťa chcú uvítať
na začiatku tvojej biskupskej služby. Mnohí
z tých, ktorí sa tu nemohli osobne dostaviť,
sledujú pozorne a so záujmom televízny
prenos. Všetci tí sa za teba modlia, želajú ti
Božie požehnanie a dary Božieho Ducha.
To je však len jedna skupina, len časť
ľudí, ku ktorým si poslaný.
Ďalšiu veľkú skupinu predstavujú tí,
ktorí nemajú ani k tebe, ani k Cirkvi, ani
k jej liturgii žiaden osobný vzťah. Ak by sa
na dnešnej slávnosti náhodou ocitol človek,
ktorý nie je veľmi zorientovaný v cirkevných
obradoch a tradíciách, ak by si v tejto chvíli
prepol televízny kanál s priamym prenosom niekto, kto nemá základné náboženské
vedomosti či nepozná byzantskú liturgiu,
pravdepodobne by si položil otázku, čo je to
za ceremónia, čo je to za zhromaždenie, kto
sú títo divne oblečení ľudia, o čo im ide, čo
to znamená, že niekto je biskupom.
K tejto celkom jednoduchej a oprávnene
zvedavej otázke neutrálneho pozorovateľa
neznalého veci sa možno budú pripájať aj
komentáre ľudí z tretej skupiny – tých, ktorí síce o Cirkvi, o jej učení i o jej obradoch
nejakú vedomosť majú, ale z rozličných dôvodov, možno z ideologickej indoktrinácie
predchádzajúcich desaťročí, ale najčastejšie
z akéhosi osobného zranenia vyplývajúceho zo zlej skúsenosti s členmi, a hlavne
inštitucionálnymi predstaviteľmi Cirkvi,
majú k tejto skutočnosti hlboko zakorenený
negatívny postoj.
Z ich strany možno padnú vyjadrenia
ako: Pozrite sa na tých vypasených farárov, chamraď jedna, ako sa tu pretŕčajú
v drahých rúchach a zlatých korunách, len
parády im treba, darmožráči akísi... Keď si
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chcú oblbovať národ, tak nech si to zaplatia
zo svojho a nie z našich daní... Čo sa furt
oháňajú akýmsi svedomím či vatikánskou zmluvou? Banda jedna pokrytecká,
perverzná, veď my o vás vieme svoje... A ten
ich pápež si tiež robí, čo chce... a nás sa ani
neopýta.
Pred všetkými týmito typmi pozorovateľov tu stojíš v plnom biskupskom rúchu,
s viditeľnými znakmi svojho postavenia,
ktoré však nemajú byť tvojou osobnou
ozdobou, ale sú znakom plnosti kňazstva,
v srdci s bázňou a chvením, ktoré je známe
len Bohu, v pokore súčasne slávnostnej
i radostnej. Svätý Pavol hovorí o sebe i o ostatných apoštoloch: „... stali sme sa divadlom pre svet, anjelov i ľudí… My sme blázni
pre Krista…“ (1 Kor 4, 9 – 13) a svätý Peter
k tomu ale dodáva: „Buďte vždy pripravení
vydať svedectvo o nádeji, ktorá je vo vás“ (1
Pt 3, 15).
V čom a ako si povolaný vydávať svedectvo?
Kto je to biskup – dnes – v Cirkvi i vo
svete? Čím musí a čím nesmie byť biskup?
Na tieto a podobné otázky budeš musieť
odpovedať – dnes i v každý ďalší deň tvojho
života – ty i každý z nás tu prítomných.
Pokúsme sa teda spoločne načrtnúť či
pripomenúť niektoré charakteristiky tvojej
služby a postavenia, berúc však do úvahy
aj osobitosti jednotlivých skupín ľudí, ku
ktorým si poslaný.
Prvá skupina, ku ktorej si poslaný, sú veriaci ľudia, teda tí, ktorí svoju vieru praktizujú, ktorí žijú a cítia s Cirkvou. Títo chápu
a zdieľajú učenie Druhého vatikánskeho
koncilu o tom, že „biskupi, ustanovení
Duchom Svätým, sú nástupcami apoštolov
ako pastieri duší a spolu s pápežom a pod
jeho autoritou majú poslanie pokračovať
v nepominuteľnom diele Krista, večného
Pastiera. Lebo Kristus dal apoštolom a ich
nástupcom poverenie a moc učiť všetky
národy, posväcovať ľudí v pravde a byť
ich pastiermi. A tak sa biskupi stali skrze
Ducha Svätého, ktorý im bol daný, pravými
a hodnovernými učiteľmi viery, veľkňazmi
a pastiermi“ (ChD 2 – 3).
Títo ľudia ťa prijmú s radosťou a budú sa
vždy k tebe stavať s priateľskou úctou, ktorá
nepatrí natoľko tvojej osobe, ale Kristovi,
ktorého reprezentuješ. Keď budeš ako
pastier a učiteľ predstupovať pred týchto
veriacich, zaiste budeš musieť pamätať
na koncilové slová o tom, že „kresťanskú
náuku majú biskupi predkladať spôsobom
zodpovedajúcim potrebám čias, teda tak,
aby dala odpoveď na ťažkosti a problémy,
ktoré dnešných ľudí najväčšmi trápia a znepokojujú. Nech túto náuku aj bránia a nech
učia i veriacich obraňovať a šíriť ju. Pri jej
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podávaní nech sú dôkazom materinskej
starostlivosti Cirkvi voči všetkým ľuďom,
veriacim i neveriacim, a osobitnú pozornosť
nech venujú chudobným a slabším, lebo im
ich poslal Pán zvestovať evanjelium“ (ChD
13).
Osobitnú skupinu veriacich predstavujú
kňazi a rehoľníci. Vo vzťahu k nim koncil
vyzýva biskupov, „nech sa usilujú o posväcovanie svojich duchovných, rehoľníkov
a laikov – v súlade s osobitným povolaním
každého z nich –, pamätajúc pritom, že
oni sami sú povinní byť príkladom svätosti
v láske, poníženosti a jednoduchosti života“
(ChD 15).
Svojou biskupskou vysviackou sa stávaš
členom celosvetového biskupského kolégia
a ako biskup sa stávaš rovnocenným členom
Rady hierarchov našej Gréckokatolíckej
cirkvi. Súčasne budeš ako pomocný biskup
prvým spolupracovníkom prešovského
biskupa. Takto tvoju službu budú všetci
vnímať v duchu slov koncilu: „Pri správe
eparchií treba pastiersku službu biskupov
usporiadať tak, aby rozhodujúcou pohnútkou vždy bolo dobro Pánovho stáda. Aby sa
toto dobro náležite zabezpečilo, nezriedka
treba ustanoviť pomocných biskupov,
pretože eparchiálny biskup nezvládne
sám plniť všetky biskupské povinnosti...
Pomocným biskupom treba dať primeranú
právomoc, aby tak ich činnosť bola účinnejšia a aby sa lepšie zabezpečila ich vlastná
biskupská dôstojnosť, ale pritom vždy
zostala nenarušená jednota vedenia eparchie, ako aj autorita eparchiálneho biskupa.
Keďže však ... pomocní biskupi sú povolaní
mať účasť na povinnostiach eparchiálneho
biskupa, nech plnia svoje poslanie takým
spôsobom, aby vo všetkých záležitostiach
postupovali v jednomyseľnej zhode s ním.
Okrem toho nech vždy prejavujú eparchiálnemu biskupovi poslušnosť a úctu, a nech
on sám má pomocných biskupov... v bratskej láske a úcte. V záujme čo najväčšieho
dobra eparchie v prítomnosti i budúcnosti
nech sa eparchiálny biskup a biskupi, ktorí
mu vypomáhajú, nezabudnú vzájomne
radiť v dôležitejších veciach“ (ChD 25).
Celkovo by sme teda mohli zhrnúť, opäť
slovami koncilu, že „pri vykonávaní svojho
otcovského a pastierskeho úradu majú
byť biskupi“ – a teda aj ty, otec Milan –
„uprostred svojich ako tí, ktorí slúžia ako
dobrí pastieri, ktorí poznajú svoje ovce
a ony poznajú ich, ako praví otcovia, vyznačujúci sa duchom lásky a starostlivosti voči
všetkým, takže ich autorite, ktorú prijali
od Boha, sa všetci ochotne podriaďujú“
(ChD 16).
Rozličné aspekty tvojej služby si bude ale
všímať aj druhá skupina ľudí, ktorí dnes

na teba hľadia so záujmom a zvedavosťou.
Práve tým ľuďom, ktorí nie sú príliš oboznámení so životom Cirkvi, musíš ukázať,
že za vonkajšou, formálnou slávnostnosťou
a autoritou sa skrýva duch služby a pokory.
Pripomínajú ti to už biskupské modlitby pri
obliekaní jednotlivých častí rúcha.
Keď si obliekaš epitrachil, diakon síce
nahlas v modlitbe vysvetľuje, že je znakom
Božej milosti, ktorá steká na tvoju hlavu
ako olej na bradu Árona, ale ty sa budeš potichu modliť modlitbu, ktorá ti pripomína,
ako kohorta stráží zajala Ježiša a zviazaného
ho viedla k veľkňazovi Annášovi.
Keď ti diakon bude obopínať pás, pripomenie ti, že máš byť opásaný Pánovou silou,
ale ty sa budeš potichu modliť spomínajúc
na to, ako sa zišli veľkňazi a starší z ľudu a radili sa, ako zabiť Ježiša, a ako ho zviazaného
viedli, aby ho odovzdali Ponciovi Pilátovi.
Pri obliekaní stichara, ktorý má byť rúchom spásy a plášťom radosti, ti biskupské
modlitby budú pripomínať, ako sa Herodes
vysmieval Kristovi, ako ho zaodial do bieleho rúcha a odpravil k Pilátovi.
A ak by ti niekto závidel tvoje biskupské rúcho – sakkos, pri ktorom ti diakon
bude pripomínať, že každy kňaz sa má
zaodiať spravodlivosťou, ty si ho budeš
obliekať spomínajúc v modlitbe, ako sa
vojaci na súde zhromaždili, strhali z Krista
jeho šaty, zaodiali ho šarlátovým plášťom,
uplietli z tŕnia veniec, položili mu ho
na hlavu a do ruky mu dali trstinu.
Mitra – tŕňová koruna, žezlo – trstina,
skvostné rúcho – šarlátový plášť odsúdenca. Všetky tieto vonkajšie znaky sa stávajú
v tomto svetle liturgie viacvýznamovými.
Biskup je obrazom Krista. V tomto obraze
Krista sa prelína dvojaká dimenzia Kristovej
služby, tej služby, pri ktorej je veľkňazom
i obeťou, obetujúcim i obetovaným, majstrom a učiteľom, poslaným k umývaniu
nôh svojim učeníkom, kráľom slávy i pokorným služobníkom Jahveho.
Liturgia, toto neustále sprítomňovanie
dejín spásy, sa tak stáva školou, jej jazyk sa
môže a musí stať zrozumiteľným. Liturgia
je prvou katechézou Cirkvi i prvým prejavom tvojej osoby.
Ak o biskupovi hovoríme, že má byť v celom svojom živote obrazom Krista – pri slávení liturgie to má byť ešte zreteľnejšie. Veď
aj veriaci biskupa najčastejšie vnímajú pri
slávnostných liturgiách. Preto sa pri takomto slávení nesmie nikdy objaviť nervozita či
napomínanie kňazov, či asistencie pri oltári
za každú skutočnú, či zdanlivú chybičku,
a to či už pred, počas, či po liturgii – to je
správanie nedôstojné biskupa. Ťažko si
predstaviť, že by Pán Ježiš pri Poslednej
večeri v prestávkach svojej veľkňazskej reči

pokrikoval po kuchárovi, že veľkonočný
baránok nebol dosť prepečený a že omáčka
bola málo kyslá. Alebo že by sa predtým,
než išiel umývať apoštolom nohy, pohádal
s hostinskou, že on predsa jasne povedal, že
chce froté uterák a nie ľanový.
Milý Milan,
pri svojej biskupskej službe, pri návštevách farností, pri stretaní sa s kňazmi, ich
rodinami i inými laikmi sa budeš stretávať
s rôznymi typmi ľudí. Pamätaj stále, že
ľudia žijúci na svete sú tu z Božej vôle a sú
rozliční. Nie sú tu preto, aby bezvýhradne,
automaticky a radostne plnili tvoje pokyny.
Je vecou dobrých mravov vedieť používať
slovo prosím a ďakujem. Je ale znakom
skromnosti a aj istej vznešenosti ducha vedieť povedať prosím aj vtedy, ak máš právo
dať niečo príkazom.
Pri svojej biskupskej službe si budeš
musieť nájsť schopných spolupracovníkov.
Hľadaj však naozaj spolupracovníkov. Bolo
by zlým znakom, keby si chcel mať okolo
seba len vykonávateľov svojej vôle alebo
takých ľudí, ktorých, keď sa ich opýtaš,
koľko je hodín, tak ti povedia: „Toľko, koľko
poviete vy, vladyka.“ Možno nie všetci tvoji
spolupracovníci budú dokonalí. Schopnosť
poznať aj skutočné nedostatky a slabosti
iných a nevyhnutnosť znášať niekedy aj dôsledky ich slabostí nikoho ešte neoprávňuje
k tomu, aby sme nimi pohŕdali, aby sme ich
znenávideli alebo aby sme ich podvedome
či vedome jedného po druhom v rýchlom
tempe „odpisovali“.
Niekedy budeš pri svojej službe unavený,
niekedy možno rozčarovaný, zarmútený.
Každý človek má právo byť niekedy dobrej
a niekedy zlej nálady – biskup však nemá
právo, aby sa jeho nálada premietala do jeho
vonkajšieho prejavu, do jeho rozhodovania,
do jeho správania sa k i ným.
Milý Milan,
tretia skupina ľudí – teda tí, ktorí majú
k inštitucionálnej Cirkvi negatívny postoj,
si bude pozorne všímať tvoj život a správanie, aby na tebe našla také chyby, ktoré by
ich utvrdili v ich doterajšej zlej skúsenosti
a zdôvodnili ich odmietanie Cirkvi a jej
predstaviteľov. Aj k nim si poslaný, aby si
ich svojím príkladom presvedčil o tom, že
ich zranenie a následná nenávisť nemusia byť posledným slovom v ich vzťahu
k Cirkvi.
Práve pri nich budeš musieť byť osobitne múdry a pokorný. Neboj sa, že by
ti to ubralo na prirodzenej autorite. Tú si
potvrdíš svojím skromným vystupovaním,
milým slovom, schopnosťou oceniť prácu
iného, úprimnou pochvalou a priateľským
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úsmevom. Nemám tým na mysli akési pochvalné poklepávanie po pleci či rozdávanie
krížikov na čelo – to ešte nie je také ťažké, aj
keď tieto prejavy sa dnes v normálnom svete hodnotia skôr ako prejavy veľkopanskej
blahosklonnosti než ako znaky skutočného
priateľstva. Ide o to, aby si aj tam, ba práve
tam, kde by si cítil nepriazeň či odmietanie, dokázal preukazovať pokoj, rozvahu
a láskavosť.
To, čomu sa však musíš vždy vyhnúť, je
akási urazenosť a z nej vyplývajúce chladné,
podozrievavé, či dokonca agresívne správanie – to je opäť čosi, čo nesmie mať miesto
v správaní biskupa – ani vtedy, keď na neho
útočia imaginárni či skutoční nepriatelia.
Možno poznáš anekdotu o psíkovi, ktorý
vbehol do sály plnej zrkadiel. Zarazený
ostal v strede sály, lebo videl pred sebou
iného psa. Zúrivo na neho zavrčal. Pes v zrkadle tiež vyceril zuby. Obzrel sa a za ním
ďalší pes. Aj na toho začal štekať a ten
v zrkadle štekal rovnako hrozivo. Chudák
pes sa v zúrivosti neustále otáčal dookola
a brechal, a pritom stále za sebou, pred
sebou aj po stranách nevidel nič iné, len
brechajúcich a zúrivo vrčiacich psov. Z celej
tej zúrivosti, ktorá ho doháňala do šialenstva, z toho neustáleho vrtenia a brechania
dostal nakoniec infarkt a padol úplne vyčerpaný na zem. Chudák psíček! Od zlosti ho
porazilo! Bol to pritom v podstate dobrý
a veľmi – ba možno až príliš – bojovný pes.
Len si neuvedomil, že tá svorka brechajúcich psov okolo neho nie je nič iné ako
znásobený odraz jeho vlastného obrazu.
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Možno by bolo stačilo, keby bol namiesto
zúrivého vycerenia zubov priateľsky zavrtel
chvostíkom na toho psa pred sebou a bol
by získal pocit, že sa celý svet na neho
priateľsky usmieva. Správanie sa k podriadeným, ale aj k rovnocenným partnerom
či k ľuďom stojacim na okraji, ba aj mimo
Cirkvi je veľkou skúškou zrelosti a prirodzenej autority – a odpoveď všetkých týchto
voči tebe bude v istom zmysle slova tvojím
zrkadlovým obrazom.
Ale aj v prípade, že by nešlo o zrakový
klam zrkadlového labyrintu, a predsa by
sa ti ako biskupovi zdalo, že aj spoločnosť
okolo nás je plná zúrivo štekajúcich nepriateľov Cirkvi, či dokonca dravých vlkov,
nevycer hneď rovnako zúrivo zuby. Prizri sa
im lepšie a možno nakoniec zistíš, že skôr
ako draví vlci sú to v skutočnosti zvlčilé,
zdivočené, stratené ovečky.
Omofor, ktorý bol na teba vložený, je obrazom Krista nesúceho na svojich pleciach
zatúlanú ovečku. Zatúlaná ovca je práve tá
odbojná, neposlušná alebo hlúpučká, tá
poranená, tá otravne bľačiaca – keď takú
dobrý pastier nájde, tak ju predsa nezmláti
svojou pastierskou palicou, aby sa potom
pokúsil zahnať ju kopancami naspäť medzi
poslušné stádo, ale vezme ju na svoje plecia
s čo najväčšou láskou a keďže sama nedokáže napredovať, tak ju ponesie na svojich
pleciach.
Všetci veriaci i neveriaci, praktizujúci
i od Cirkvi formálne vzdialení, všetci chcú
v tebe vidieť biskupa, obraz pokorného,
milujúceho a učiaceho Krista – a nie obraz

zamestnávateľa, úspešného podnikateľa,
stavbyvedúceho, finančníka, podnikového
manažéra či inšpektora. Je pravdou, že budeš musieť byť niekedy aj – v istom zmysle
slova – zamestnávateľom, podnikateľom,
ba aj správcom financií, budeš koordinovať stavby, budeš musieť byť tak trocha aj
manažérom a inšpektorom, ale tieto úlohy
nikdy nesmú zaberať v tvojom správaní,
v tvojich spôsoboch a v tvojej mysli prvé
miesto, nikdy by ti úspešnosť na tomto poli
nemala spôsobovať väčšie zadosťučinenie
či väčšiu radosť ako tvoja úloha biskupa,
dobrého pastiera.
Od biskupa očakáva každý v prvom
rade, že bude otcom, duchovným učiteľom
a osobným vzorom, obrazom Krista – dobrého pastiera. Obraz Jupitera, vrhajúceho
z výšky Olympu hromy a blesky či obraz
Jeho Veličenstva Ľudovíta XIV., vyhlasujúceho: „Štát (resp. Cirkev) som ja“ a obklopeného len poníženými a pritakávajúcimi
„poslušnými“ dvoranmi a dane platiacimi
poddanými – toto nie je kresťanský ideál
autority vodcu.
Milý Milan,
hovorím tu a teraz o týchto veciach, pretože som presvedčený, že si nepraješ, aby
sa ťa ľudia báli alebo aby ťa v prvom rade
poslúchali, ale že si praješ všetkých získať
pre Krista, pre vec Božieho kráľovstva.
V celom svojom doterajšom živote si bol
pre mňa aj pre mnohých ďalších príkladom
a obrazom pokory, úprimnosti, odvážnej
pravdovravnosti. Vážim si ťa ako muža
modlitby, asketického v osobnom živote,
rozumného, mierneho a spravodlivého vo
vzťahu k iným.
Hovorím o tom tu a teraz, pretože tvojím
nástupom do biskupskej služby sa zjavným
spôsobom zvýraznia všetky tvoje osobné
vlastnosti a schopnosti, vystúpia do popredia, znásobia sa, stanú sa verejne viditeľnými, stanú sa dokonca istým spôsobom
„vecou verejnou“. Na radosť celej našej cirkvi
a na uznanie všetkých, ktorí s tebou doteraz
prichádzali do styku, je každému zjavná
tvoja pracovitosť, húževnatosť, s ktorou sa
usiluješ dosiahnuť stanovený cieľ, zmysel
pre poriadok, tvoje organizačné schopnosti,
tvoja osobná jednoduchosť, priamočiarosť
a úprimnosť. Sú to všetky tie vlastnosti
a charakteristiky, ktoré o tebe boli známe už
dávno a ktoré sa teraz môžu naplno rozvíjať.
Paralelne s nimi sa však budú chcieť
vypuklejšie prejaviť aj tie vlastnosti, ktoré –
ako následok dedičného hriechu – striehnu
v každom človeku v úzadí tých dobrých, aby
v nestráženej chvíli mohli zaútočiť a zničiť
to dobro, ktoré sa predtým vybudovalo.
Ako tvoj dlhoročný a úprimný priateľ ťa
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už teraz chcem upozorniť na najväčšie nebezpečenstvo, ktoré striehne na teba – tak
ako na každého iného človeka, ktorému bol
zverený vysoký úrad. Je to pokušenie príliš
myslieť na seba, brať sa smrteľne vážne.
Túžba byť chválený, byť v centre pozornosti, presvedčenie o jedinom správnom
názore – samozrejme, že o tom vlastnom –
však ešte nikdy žiadnu prirodzenú autoritu
nevybudovali. Možno si ešte pamätáš starú
pesničku českej rockovej skupiny Olympic
Já opisujúcu tragikomickú figúru narcisa
a egoistu.
Ve všem chtěl mít větší podíl
Pro jiné se nenarodil
Sám neuměl ničeho se vzdát
Jen ostatní za nos vodil
Myslel na to, kudy chodil
A jen sebe upřímně měl rád
Každou větu začal slůvkem Já
Každou větu končil slůvkem Já
V očích led a vlhké dlaně
Usmíval se polekaně
V obavě, že budeš něco chtít
Velmi dbal na osobitost
Povýšil svou sebelítost
Na ten nejušlechtilejší cit
Každou větu začal slůvkem Já
Každou větu končil slůvkem Já
Já, já, já, jenom já
Já, já, já, jenom já
Já stačím si sám
Já se mám
A rocková kapela opisuje aj koniec takéhoto smiešno-biedneho živorenia.
Jednoho dne nevrátí se
Nikdo si té ztráty nevšímá
Komu chybí jeho věčné Já
Jen ozvěna domů vzpomíná
Nedaj Bože, aby si niekomu dal čo i len
najmenší dôvod, aby mohol v súvislosti
s tebou raz popiskovať za tvojím chrbtom
tento refrén, aby si komukoľvek dal dôvod
hovoriť o arogancii, zamilovanosti do seba,
autoritárstve, necitlivosti k iným osobám,
výbušnej popudlivosti, márnomyseľnosti,
neschopnosti k dialógu či k počúvaniu
a chápaniu iných.
Bolo by horším zdevastovaním Cirkvi,
škodlivejším ako najhorší hurikán, keby
mali kňazi, ich rodiny, či dokonca laickí
veriaci, s ktorými budeš denne vstupovať
do kontaktu, pred tebou strach, keby mal
u teba pravdu ten, kto sa vie zatváriť pokornejšie a zalíškať sa lepšie, keby sa nikto neodvážil povedať ti do očí, čo si naozaj myslí.

To by už v skutočnosti znamenalo, že si
ostal sám, na poslednej štácii svojej kariéry
ako onen známy prednovembrový tajomník
ÚV KSČ, ktorý sa ku koncu komunistického režimu v jednom zo svojich posledných
prejavov sťažoval, že sa cíti „jako kůl v plotě
a nemá jednoho slova podpory“.
Ako tvoj priateľ a rehoľný spolubrat,
jezuita, ti nemôžem sľúbiť veľa pomoci či
podpory v materiálnej oblasti, ale buď si
istý, že keby mal tvoju službu Cirkvi začať
ohrozovať nebezpečný vírus egoizmu či
pýchy, tak ti ochotne prídem „dať kvapky“
bratského napomenutia i duchovnej posily
v modlitbe na jeho potlačenie. Som presvedčený, že aj ty, keby si toto nebezpečentvo videl napríklad na mne, urobíš mi túto
neoceniteľnú priateľskú službu, o ktorú ťa
už teraz prosím.
Vladyka Milan,
„stali sme sa divadlom pre svet, anjelov i ľudí...“ Ty dnes vystupuješ na scénu
najväčšej a nikdy sa nekončiacej historickej
drámy, na bojisko medzi dobrom a zlom,
a svetlá reflektorov budú odteraz sledovať
každý tvoj krok, gesto, slovo.
V mojom obľúbenom Shakespearovom diele, v divadelnej dráme Henrich
V., po víťaznej bitke pri Agincourte proti
presile nepriateľov sa kráľovi Henrichovi
prihovára jeho spolubojovník, odborník
na vojenské právo, kapitán Fluellen takto:

„Som rodákom Vášho Veličenstva. Nezáleží
mi na tom, kto o tom vie, vyznám to pred
celým svetom: nemusím sa hanbiť za Vaše
Veličenstvo, chvála Bohu, a to až dovtedy, kým Vaše Veličenstvo ostane čestným
mužom.“
Podobne aj ja chcem vyjadriť dnes svoje
presvedčenie že ty, drahý vladyka Milan,
mi nedáš nikdy ani ten najmenší dôvod,
pre ktorý by som nemal byť hrdý na teba
a nemal sa hlásiť k tebe ako rehoľnému
spolubratovi a priateľovi.
Vladyka Milan,
teším sa, že spolu so svätým Pavlom
i s tebou môžeme byť účastníkmi, ba
priamo protagonistami najväčšej dejinnej
drámy, bojovníkmi za dobro proti zdanlivej
presile zla a povedať: „My sme blázni pre
Krista.“
Teším sa z toho, že som tvojím rodákom,
priateľom, rehoľným spolubratom. Vyznám
to pred celým svetom, nemusím sa za teba
hanbiť a nikdy sa za teba hanbiť nebudem –
len nech ti Pán pomáha vždy ostať čestným
mužom, ba čo viac, nech ťa urobí pre našu
cirkev Božím mužom, skutočným biskupom, „prepodobným“ obrazom Krista.
Na mnohaja lita, vladyka! n
Mons. Cyril Vasiľ, arcibiskup, sekretár
Kongregácie pre východné cirkvi
snímky: M. Žarnayová
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Pozdrav Mons. Maria Giordanu, apoštolského nuncia
na Slovensku, pri príležitosti biskupskej vysviacky
Mons. Milana Lacha, prešovského pomocného biskupa

Vysokopreosvietený vladyka Ján Babjak,
prešovský arcibiskup metropolita, vysokopreosvietený vladyka Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, vladyka Milan Lach,
novovysvätený prešovský pomocný biskup,
otcovia arcibiskupi a biskupi, spolubratia v biskupskej službe, kňazi, seminaristi, rehoľníci
a rehoľné sestry, predstavitelia občianskeho
a verejného života, milovaní bratia a sestry
v Kristovi!
Som veľmi rád, že môžem byť dnes prítomný na tomto mariánskom pútnickom mieste
a zúčastniť sa tak na dôležitom momente
v živote Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,
akým je biskupská vysviacka pomocného
biskupa Prešovskej archieparchie.
Pri tejto milej príležitosti by som rád
odovzdal pozdrav Svätého Otca predovšetkým novovysvätenému otcovi biskupovi, ale
aj všetkým vám na čele s vašimi duchovnými pastiermi. Prinášajúc vám jeho pozdrav
a apoštolské požehnanie vás zároveň vyzývam
k modlitbe zaňho a za jeho neľahký úrad hlavy
Cirkvi, ktorý mu Kristus zveril.
Milovaný spolubrat vladyka Milan Lach,
v tejto významnej chvíli, ktorá je taká
dôležitá nielen pre teba samotného, ale aj pre
Prešovskú archieparchiu, ba dokonca pre celú
gréckokatolícku metropoliu na Slovensku, by

som ťa chcel ubezpečiť, že táto Cirkev od samotného začiatku tvojej biskupskej služby
stojí pri tebe a v úrade, ktorý ti Pán zveruje,
ťa sprevádza svojou modlitbou, podporou
a pomocou.
Povolanie k biskupskej službe je veľký dar,
ktorý Kristus dáva tým, ktorých si sám vyvolí,
ale zároveň je aj krížom, ktorý spolu s ním treba niesť. Túto službu biskupa, ktorej poslaním
je učiť, viesť a posväcovať Boží ľud, ti Svätý
Otec zveruje v úlohe pomocného biskupa pre
Prešovskú archieparchiu a si povolaný vykoná-

vať ju v úzkej spolupráci so svojím arcibiskupom, a tak posilňovať vo viere veriacich tejto
miestnej cirkvi.
Úspech pastoračného úsilia každého biskupa, ako sme to mali možnosť počuť aj z úst
emeritného pápeža Benedikta XVI., spočíva
predovšetkým v „stále hlbšom prežívaní
každodenného života v duchu viery, aby pri
osobnom stretnutí s Kristom jeho milosť
formovala naše srdcia“ (z listu Benedikta XVI.
biskupom Slovenska). Je to základná vec, bez
ktorej nemožno byť verný poslaniu, ktoré
Kristus zveruje každému biskupovi.
Pre požehnanú službu pomocného biskupa
je dôležitá ešte iná skutočnosť, a to tá, aby
bol vždy v bratskej jednote so svojím eparchiálnym biskupom a prostredníctvom neho so
Svätým Otcom i s celým biskupským kolégiom.
Tak aj ty si buď vždy hlboko vedomý, akú
veľkú dôveru do teba vkladá Svätý Otec tým,
že ti zveruje službu pomocného biskupa
Prešovskej archieparchie, a buď mu za to
vždy vďačný a verný. Snaž sa stále viac a viac
budovať bratskú jednotu so svojím eparchiálnym biskupom vladykom Jánom Babjakom,
s ostatnými biskupmi vašej metropolie, ba so
všetkými biskupmi Slovenska.
Ako som už naznačil, biskupská služba je aj
krížom. Nie je vždy ľahká a môže ju stretnúť
veľa ťažkostí. Ale ty sa toho neboj. Ak zotrváš
v spojení s Bohom, v jednote so Svätým
Otcom a so svojimi spolubratmi – ostatnými
biskupmi, jedinečná Božia milosť, ktorú ti
Kristus, najvyšší a večný pastier, udelil pri
tejto biskupskej vysviacke, ťa bude sprevádzať
po všetky dni tvojho života. Je na tebe, aby
si v takýchto ťažkých chvíľach, vždy, keď to
budeš potrebovať, vedel pozdvihnúť svoj zrak
hore a okúsiť silu tejto milosti.
Jedinečný príklad dôvery v toho, „v ktorom
môžeme všetko, lebo on nás posilňuje“ (Flp 4,
13), nájdeš aj v živote dvoch velikánov vašej
miestnej cirkvi, blahoslavených biskupov
mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasila Hopka.
Obdarený silou tej istej Božej milosti aj ty dokážeš dobre vykonávať poslanie, ktoré ti Svätý
Otec zveruje.
Nech ťa pri tom svojou modlitbou a ochranou sprevádza Presvätá Bohorodička, ktorú si
vaši veriaci tak uctievajú aj na tomto pútnickom mieste v Ľutine.
Amen. n
snímky: M. Žarnayová
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Príhovor prešovského arcibiskupa metropolitu Jána
Babjaka SJ pri príležitosti biskupskej vysviacky prešovského pomocného biskupa Mons. Milana Lacha SJ
Kristus medzi nami!
Na záver tejto historickej udalosti biskupskej vysviacky môjho spolupracovníka, pomocného biskupa Milana Lacha chcem vyjadriť
úprimné poďakovanie predovšetkým nebeskému Otcovi, že som sa dočkal spolupracovníka. A verím, že ma aj trocha odbremení, aby
moja služba Gréckokatolíckej cirkvi bola ešte
intenzívnejšia, ale viac do hĺbky než do šírky.
Moja vďaka patrí apoštolskému nunciovi
Mariovi Giordanovi a kardinálovi Leonardovi
Sandrimu, ktorí, dá sa povedať, odviedli veľký
kus práce, aby sa to stalo realitou a aby som

mohol svätiť pomocného biskupa. Srdečne
ďakujem svätiteľom, mojim spolubratom
vladykom Milanovi a Petrovi a slávnostnému
kazateľovi arcibiskupovi Cyrilovi i všetkým
vám, drahí bratia v arcibiskupskej, biskupskej,
diakonskej službe z domova i zo zahraničia.
Srdečná vďaka patrí spolubratom jezuitom, rehoľným sestrám i všetkým vám tu prítomným
i vám, milí hostia. Tebe, môj pomocný biskup,
vladyka Milan, želám plnosť darov Svätého
Ducha, aby si túto službu v Prešovskej archieparchii vykonával s veľkou radosťou, s veľkou
láskou a s plným nasadením. A tak bude Pán

štedro žehnať tvoje kroky a tvoju prácu. Ďakujem vám všetkým prítomným v bazilike minor
i vám, televízni diváci a poslucháči Rádia
Lumen, za modlitby za nového pomocného
biskupa Milana. Modlime sa i naďalej vzájomne za seba, aby sme vám my biskupi a kňazi
vedeli čo najlepšie horlivo poslúžiť, posilňovať
vás a upevňovať vo viere v živého Boha. Nech
Rok viery a jubilejný rok 1 150. výročia príchodu sv. solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda
k našim dávnym predkom na Veľkú Moravu
bude pre nás všetkých obnovením v prvotnej
láske k Ježišovi Kristovi a nech nás všetkých
ochraňuje a k svojmu Synovi vedie naša drahá
nebeská Matka.
Christos posredi nas! n
vladyka Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup metropolita
snímky: M. Žarnayová
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CHVÁLOSPEV
(Novému nástupcovi apoštolov Mons.
Milanovi Lachovi so spomienkou na hodiny
v škole Učiteľa Nazaretského)

Príhovor predsedu Konferencie biskupov Slovenska
Mons. Stanislava Zvolenského
Drahý novovysvätený otec biskup,
vladyka Milan,
biskupi byzantského a latinského
obradu Katolíckej cirkvi na Slovensku,
tí, ktorí sú v aktívnej službe, sú zároveň aj členmi Konferencie biskupov
Slovenska. Preto mi pripadá vzácna
možnosť pozdraviť ťa aj v mene tejto
inštitúcie a v mene všetkých otcov
biskupov latinského obradu na začiatku tvojej biskupskej služby. S radosťou
si uvedomujeme, že tvojím ustanovením za biskupa sa Svätý Otec František
rozhodol novým pomocným biskupom
obohatiť Prešovskú archieparchiu. Ale
zároveň môžem povedať, že v tomto
rozhodnutí je zahrnuté aj obohatenie
pre celú Katolícku cirkev na Slovensku. Aj my sa tešíme na to, že ako
člen Konferencie biskupov Slovenska
nás svojou prítomnosťou obohatíš
a s nádejou sa pozeráme na to, ako
tvoje sily, dobré vlastnosti, duchovné
schopnosti a hlboký vzťah k Bohu
prinesú obohatenie aj do spoločenstva
biskupov a pre celé Slovensko. Vo

svedectve, ktoré sme počuli pri tejto
liturgii, boli spomenuté aj tvoje dobré
vlastnosti a jedna z nich, ktorú veľmi
oceňujú tvoji bratia, ktorí ťa dobre
poznajú, je tvoja ochota, túžba byť
pravdivým. Je to vzácna vlastnosť. Aj
ja by som v tejto chvíli chcel prosiť
dobrého Boha, a predovšetkým vzývať
Ducha Svätého, ktorého nám Ježiš Kristus prisľúbil a posiela, aby nás naučil
všetkej pravde, aby nám pomáhal rásť
v pravde a aby nás aj viedol k pokore,
že sme na ceste k pravde, že pravdu
môžeme vždy hlbšie poznávať. Túžim,
aby všetky tieto nádejné skutočnosti
ukryté v tvojich dobrých vlastnostiach
boli veľkým obohatením pre nás všetkých: či už biskupov, ale predovšetkým
pre nás všetkých ako veriacich a pre
ľudí dobrej vôle v našej vlasti. Nech
ťa Duch Svätý naplní, aby si okrem
mnohých iných dobrých činností vládal
byť aj naďalej veľkým služobníkom
Pravdy – Boha.
Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup metropolita

Ešte nebolo ani leto,
len dobrá bola jar,
keď mladík, čo počúval
Slovo Božie,
sa zrelým stal!
Sťaby to iba včera bolo,
keď sedel v lavici
a počúval Božie Slovo,
a počul tam v skrytosti srdca
aj tichý, nástojčivý hlas:
Kto nám pôjde do tejto búrky,
do tmavých nocí tohto sveta,
kto v ňom roztopí ľad
a zjarí mráz?!
A v tíšave, ktorá je Božím hlasom,
mladík strnul nad úžasom,
keď počul vlastný hlas:
Hľa, nastal čas,
noc sa natíska miesto dňa!
Pane, tu som, pošli mňa!
Som zapálený tvojím svetlom
a ohňom tvojich apoštolov,
a šíry svet je môj domov
A tak s Pavlom Petrom,
Vasilom a Jánom, Jánom,
ovenčený Duchom Svätým
a na čele s naším Pánom,
a v objatí s bratom Jánom
chcem tomu svetu svetlo dať
a blúdiacich navrátiť
a lásku, nie nenávisť siať,
a všetko, čo sa zdá strateným,
navrátiť a požehnať!
A viem, že nebudem sám,
prichádzam všade v tvojom mene,
v tvojom posolstve mám zaľúbenie
a tvoj svet je i mojím svetom,
je medzihviezdny chrám!
Na tú cestu ma ženie radosť,
prelieva sa do srdca,
kostí, ciev,
a tak s bratmi apoštolmi
jak chorál cherubov
zuní a zuní môj chválospev!
A s tebou spieva brat
z Nazaretskej školy
Prešov 1. júna 2013

Jozef Tóth

| 17

slovo 13 – 14 | 2013

Pozdrav košického eparchu Milana Chautura CSsR
Drahý vladyka Milan,
na začiatku tvojej biskupskej služby ťa
chcem povzbudiť, aby si bol stále k dispozícii
veriacim, tak ako si im bol počas tvojho pôsobenia v Košickej eparchii. Zachovaj si svoju
otvorenosť voči všetkým aj v tejto biskupskej
službe. Tá prináša so sebou predovšetkým rešpektovanie danej situácie biskupa ako pomocníka, spolupracovníka, ktorý bude poverený
mnohými úlohami. Ale prioritou apoštola je
ohlasovať evanjelium. Preto ho káž, podľa slov
apoštola Pavla, vhod i nevhod. Nech nik nepohŕda tvojím vekom. Mladosť v tejto službe
nemusí byť nevýhodou, práve naopak. Môže
sa prejaviť v komunikácii s mladými. Zvlášť
preto, že táto skupina je najviac ohrozenou
vo viere. Spletitosť názorov ich totiž vovádza
do myšlienkového zmätku. Katolícka cirkev
na Slovensku znova dostáva v tvojej osobe
najmladšieho biskupa. Na teba sú obrátené
oči mnohých mladých ľudí, ktorí od teba očakávajú radu a usmernenie. Predovšetkým im
však buď oporou a ukazuj im cestu. Nezabúdaj
na obetu tvojich blahoslavených predchodcov
na biskupskom stolci. Dnes ich uctievame
ako blahoslavených a dospeli k tomu obetou
vlastného života a utrpením pre vieru. Preto
nešetri ani ty silami tam, kde ich treba naozaj

vynaložiť. Buď vzorom a ukáž autentický
postoj viery. Nech sa to deje v zmysle tvojho
biskupského hesla, ktoré ťa nabáda k tomu,
aby si slúžil s tým istým zanietením, ako to
urobila naša nebeská Matka, Presvätá Bohorodička, ktorá na výzvu anjela odpovedala:

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa
tvojho slova“ (Lk 1, 38).
vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha

Pozdrav vladyku Petra Rusnáka, bratislavského
eparchu, pre vladyku Milana Lacha, prešovského
pomocného biskupa, na záver spoločne slávenej
liturgie 9. júna 2013 v Katedrálnom chráme
Povýšenia svätého Kríža v Bratislave
Milý vladyka Milan,
azda všetci si pamätáme známu detskú
hádanku, ktorá znie asi takto:
Má to oči ako mačka, má to fúzy ako mačka,
má to srsť ako mačka, mňauká to ako mačka,
a nie je to mačka. Čo je to? Kocúr.
A teraz ju troška zmeňme: Má to oči ako
kňaz Milan, má to ruky ako kňaz Milan, má
to nohy ako kňaz Milan, má to hlas ako kňaz
Milan, a nie je to kňaz Milan. Kto je to? Biskup
Milan. Podľa čoho môže svet rozpoznať túto
zmenu? Veľmi jednoducho to uvidí cez niektoré vonkajšie znaky: mitra, žezlo, iné rúcho. Ale
hlavná zmena, ktorá sa udiala v tvojom živote,
je pozorovateľná predovšetkým vierou, pretože sa odohrala kdesi vnútri. Áno, na každom
z nás sa má aj navonok ukázať tá vnútorná

premena. Musí sa ukázať aj navonok, či sme
boli len poliatí vodou, alebo sme kresťania,
žijeme ako kresťania. Či sme mali len sobáš
v cerkvi, alebo či sme skutočným manželom,
manželkou. Či je niekto len ploditeľ detí, alebo
či je skutočný otec. Či len vykonáva obrady,
alebo je skutočným duchovným otcom.
Milý vladyka Milan,
veľmi sa teším, že sme dnes mohli spolu
s tebou sláviť túto eucharistiu. Mali sme možnosť poznať ťa trocha bližšie, lebo si pôsobil
v našom meste, prichádzal si do našej farnosti
a ak ti to čas dovoľoval, zapájal si sa do farského a liturgického života v našej katedrále. Tá
zmena sa akoby odohrala priamo pred našimi
očami. Určite, je to Boží dar cez Cirkev, ktorý si
dostal, a ja ti želám, aby sa tá zmena prejavila

aj navonok. Lebo vkladanie rúk trvalo len istý
krátky okamih, ale po ňom sa má ukázať, či
to malo, alebo nemalo nejaký vplyv na život
človeka. Čo to znamená? Aby si sa otváral
Božej milosti, aby si sa viac a viac podobal
Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel, ako si povedal,
nie dať sa obsluhovať, ale slúžiť. Aby toto bola
skutočne pravda v tvojom živote. Prajem ti
veľa radosti z tejto služby, veľa zdravia a sily,
veľa pokory a poslušnosti. Toto ti zo srdca
želáme predovšetkým my, ktorí sme sa tu zišli,
celá naša farnosť, celá naša eparchia na mnohaja i blahaja lita.
vladyka Peter Rusnák,
bratislavský eparcha
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26. mája pristúpilo v Katedrále
sv. Klementa v Prahe po prvýkrát
k svätému prijímaniu 16 detí.
Liturgiu v ukrajinskom jazyku
slúžil pražský apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko spolu
s biskupským vikárom pre Ukrajincov, stavroforným protojerejom
otcom Vasilom Slyvotským. (www.
exarchat.cz)

100-tisíc kresťanov je ročne
zabitých pre svoju vieru, vyhlásil
stály pozorovateľ Svätej stolice
Mons. Silvano Tomasi, ktorý
27. mája vystúpil na pôde OSN.
Ďalší kresťania sa stávajú obeťami
fanatizmu, netolerancie, terorizmu a diskriminačných zákonov,
násilného vykorenenia, svedkami
ničenia posvätných miest, znásilnení, ako aj únosov vodcov. (RV)

Nedeľa 2. júna bola mimoriadnym dňom Roka viery. Svätý Otec
František predsedal hodinovej
adorácii v Bazilike sv. Petra, počas
ktorej sa medzi 17. a 18. hodinou
nášho času spojili v modlitbe katedrály a farnosti celého sveta.

Po prvýkrát od roku 1918
prešla 2. júna Petrohradom
procesia Božieho tela.
Uzatvárala svätú omšu, ktorú
slávil rímskokatolícky moskovský
arcibiskup Paolo Pezzi.

Od 3. do 6. júna sa konala
na Karlovej univerzite v Prahe
v rámci osláv 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu medzinárodná konferencia o cyrilo-metodskej tradícii.
Hlavnými organizátormi boli Karlova univerzita v Prahe, Akadémia
vied Českej republiky a Filozofická
fakulta Karlovej univerzity. Na konferencii vystúpili poprední českí,
slovenskí a bulharskí historici,
etnografi a teológovia.

Vo veku 91 rokov zomrel
5. júna v poľskom Krakove Stanislav Kazimierz Nagy, kardinál
poľsko-maďarského pôvodu, člen
Spoločnosti kňazov Srdca Ježišovho – dehoniánov (SCJ). Išlo
o špičkového vedca a profesora
fundamentálnej teológie na Katolíckej univerzite v Lubline. Hlavné
pohrebné obrady celebroval kardinál Stanislav Dziwisz, krakovský
arcibiskup metropolita.
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Apoštolský exarchát v Srbsku oslávil 10. výročie založenia
V mariánskom sanktuáriu
vo Vodici v Srbsku neďaleko
Ruského Kerestura sa 21. mája
konala archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 10. výročia
zriadenia apoštolského exarchátu pre gréckokatolíkov v Srbsku
a Čiernej Hore (v súčasnosti len
v Srbsku).
Na ďakovnej svätej liturgii
sa zúčastnili dvanásti biskupi,
medzi nimi aj vladyka Milan
Šášik CM, mukačevský eparcha.
Prítomný bol aj otec Metod
Bilančík OSBM, protoigumen
rehole baziliánov na Slovensku.

Na slávnosti sa zúčastnili aj
predstavitelia srbského Úradu
vlády pre vzťahy s cirkvami
a náboženskými spoločnosťami, zástupcovia miestnych
samospráv aj predsedovia dvoch
miestnych národnostných
organizácií pre Rusínov a pre
Ukrajincov.
Zástupca Svätej stolice Mons.
Orlando Antini, apoštolský
nuncius v Srbsku, poukázal vo
svojom príhovore na význam
jubilea exarchátu a spomenul
ťažkosti spojené s vytváraním
štruktúr exarchátu, ako aj

s materiálnou a náboženskou
obnovou.
Slávnosť bola zakončená molebenom a záverečným požehnaním apoštolského nuncia.
Apoštolský exarchát pre
gréckokatolíkov v Srbsku
a Čiernej Hore bol ustanovený 28. augusta 2003 a za jeho
prvého exarchu bol vymenovaný vladyka Juraj Džudžar. Sídlo
exarchátu je v Novom Sade
v Srbsku. (Ruthenpress, Ruske
slovo CNEWA/ Stanislav Gábor)

Pracovníci Kongregácie pre východné cirkvi
slávili svätú omšu so Svätým Otcom
Podľa zvyku Svätého Otca Františka sláviť každé ráno eucharistiu v Dome sv. Marty za účasti
nejakej skupiny veriacich,
naskytla sa táto príležitosť aj
pracovníkom Kongregácie pre
východné cirkvi a ich rodinným
príslušníkom. Na svätej omši
23. mája koncelebrovali spolu
so Svätým Otcom kardinál
Leonardo Sandri, prefekt
kongregácie, arcibiskup Cyril
Vasiľ, sekretár, a ostatní kňazi
pracujúci v kongregácii. Gréckokatolícku cirkev na Slovensku
zastupovali otec Martin Miháľ,
osobný sekretár vladyku Cyrila,
otec Michal Vasiľ, otec vladyku
Cyrila, a otec Marko Durlák,
kňaz študujúci v Ríme.
Svätý Otec v homílii reagoval
na prečítanú stať z evanjelia o povolaní kresťanov byť

Seminárnu kaplnku obohatili nové vitráže
V Gréckokatolíckom kňazskom
seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove sa 20. mája konala
odpustová slávnosť. Archijerejskej svätej liturgii predsedal
prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Koncelebrovali predstavení kňazského
seminára a ďalší kňazi. Košickú
eparchiu zastupoval protosynkel Vladimír Tomko a Bratislavskú eparchiu protosynkel
Vladimír Skyba.
Na začiatku slávnosti vladyka
posvätil obnovenú Kaplnku Najsvätejšej Trojice, päť
nových okien s vitrážami
a novú mozaiku pred vstupom
do kaplnky. Vitráže, ktorých
autorom je Sergej Strjuk, zobrazujú Presvätú Bohorodičku
Ochrankyňu, blahoslavených
biskupov mučeníkov P. P. Gojdiča OSBM, V. Hopka, T. Romžu
a bl. rehoľného kňaza mučeníka
M. D. Trčku CSsR. Na mozaike,

ktorej autorom je otec Kamil
Dráb CSsR, je vyobrazený erb
bl. P. P. Gojdiča.
V homílii otec arcibiskup
povedal, že Svätý Duch je
zoslaný pre naše posvätenie, pre
rozvoj Cirkvi. V Svätom Duchu
je možné naše obrátenie.
Počas obeda rektor seminára
otec Miroslav Dancák a vicerek-

tor otec Jozef Urvinitka odovzdali dobrodincom seminára v mene
arcibiskupa metropolitu Jána
Medailu bl. biskupa mučeníka
P. P. Gojdiča, ďalším dobrodincom a dlhoročným zamestnancom ďakovné listy a knihu
o Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda. (Ľubomír Petrík)

Kňazský formačný deň Košickej eparchie

soľou zeme a svetlom sveta.
„Soľ nestratí chuť vtedy, ak je
používaná. V prípade, že je
iba uzavretá vo fľaštičke, jej
hrozí riziko, že zvlhne a nebude
na nič súca. Také riziko hrozí aj
kresťanom, ak sa nebudú dávať,
obetovať pre iných. Stanú sa iba
,muzeálnymi kresťanmi’. Ďalším prostriedkom, ako si naša

soľ viery, nádeje a lásky môže
dlhodobo zachovať chuť, je
modlitba a adorácia,“ zdôraznil
Svätý Otec.
Po svätej omši a po tichej ďakovnej modlitbe pápeža Františka mal každý z prítomných
možnosť pozdraviť Svätého
Otca osobne. (Marko Durlák)

Hostia z Bratislavskej eparchie navštívili rakúsku Noc kostolov
Do 9. ročníka ekumenického
projektu Noc kostolov sa 24.
mája po prvýkrát zapojila aj Farnosť sv. Andreja v Sankt Andrä
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am Zicksee.
Prítomných, medzi ktorými
boli aj hostia z Bratislavskej
eparchie otec Vladimíra Skyba,

protosynkel eparchie, otec
Rastislav Čižik, farár farnosti
Bratislava-Staré mesto, a otec
Stanislav Diheneščík, privítal
miestny farár Sebastian Augustinov.
Súčasťou bohatého programu
boli hudobné vystúpenia miestnych skupín, program pre deti,
fotografická výstava o histórii
farnosti. Na záver programu
bol v chráme premietaný film
o živote a diele Ježiša Krista.
(Manfred Seywerth)

V prebiehajúcom Roku viery sa
22. mája stretli kňazi Košickej
eparchie v Košiciach, aby sa
spoločnou modlitbou a myšlienkami povzbudili k hlbšiemu
prežívaniu svojho poslania.
Po modlitbe kňazských hodín
sa prítomným prihovoril
vladyka Milan Chautur, košický
eparcha. Zdôraznil ústrednú
skutočnosť, že viera je osobný
vzťah s Bohom. Je to vzťah symbiózy, kde človek neustále čerpá
z Boha, aby prežívanú skúsenosť vzťahu odovzdával ďalej.
Viera je základná náboženská
skutočnosť, ale nestotožňuje
sa s náboženstvom. V prednáškovom bloku otec Marek Pejo

ako prvý hovoril o apoštolskej
postupnosti viery. Zdôraznil, že
poklad viery prijala a bezpečne
odovzdáva Cirkev, preto viera
nie je súkromnou záležitosťou.
V zmysle dokumentov Magistéria vyzval k plodnosti viery cez
proces evanjelizácie. Nakoniec
na postave Abraháma vykreslil aj obetný charakter viery.
V druhej prednáške sa otec
Metod Lukačik CSsR zameral
na duchovno-asketický rozmer
prežívania viery. Zdôraznil, že
zápas o vieru treba viesť aj kňazom, ktorí sa stali duchovnými
sprievodcami na ceste viery svojich farníkov. Kňazov povzbudil
do denného čítania Svätého

písma ako učebnice pravej viery
a života z nej. V tretej prednáške
otec Vlastimil Bajužik charakterizoval prakticky život veriaceho
kresťana. Po prednáškach bola
diskusia k nastoleným tematickým podnetom. V závere moderátor stretnutia otec Marko
Rozkoš informoval o aktuálnych
záležitostiach eparchiálneho
života.
Súčasťou formačného dňa
bol aj odber krvi. Pojazdná
transfúzna stanica odobrala krv
dvadsiatim siedmim darcom
z radov kňazov i zamestnancov
kúrie. Táto humánna akcia sa
stala na kňazských dňoch už
tradíciou. (Michal Hospodár)

Stovky účastníkov navštívili počas Noci kostolov
kryptu prešovskej katedrály
Stovky účastníkov prichádzali
v piatok večer 24. mája počas
Noci kostolov do gréckokatolíckej Katedrály sv. Jána Krstiteľa
v Prešove. Záujemcovia počas
celého večera, až do 22.00 hod.,
prichádzali predovšetkým kvôli
zrekonštruovanej krypte pod

katedrálou, do ktorej po prvýkrát vstupovali novým vchodom
priamo z lode katedrály, ktorý
dalo zhotoviť Gréckokatolícke
arcibiskupstvo. Rekonštrukcia
krypty sa z dôvodu sprístupnenia verejnosti začala už v roku
2011. Bolo zhotovených aj

jedenásť nových miest na pochovávanie. Posviacku týchto
priestorov vykonal prešovský
arcibiskup metropolita Mons.
Ján Babjak SJ ešte 8. januára
2012. Teraz pribudol nový vchod
s novým schodiskom zvnútra
katedrály.


Na besede o sv. Cyrilovi a Metodovi, ich živote a prínose pre
slovenský národ, ktorá sa uskutočnila
24. apríla v gréckokatolíckom Chráme
sv. Cyrila o Metoda v Prakovciach, sa
stretli žiaci a učitelia Spojenej školy
internátnej v Prakovciach s miestnym
duchovným otcom Jánom Čižmárom.
Okrem príhovoru sa zúčastnení mali
možnosť oboznámiť aj s historickou
knihou Pôstna trióda z 18. storočia,
ktorá bola napísaná v cirkevnej slovančine, a s ikonami a ich výkladom.
(Daša Golitková)

Turíčna vigília Koinonie Ján
Krstiteľ sa uskutočnila v sobotu 18.
mája v ľutinskej bazilike. Na očakávaní príchodu Svätého Ducha sa zišlo
1 200 bratov a sestier v radostnej
atmosfére. Povzbudení svedectvami
bratov a sestier z koinonie prijali
Svätého Ducha ako toho, ktorý stojí
pri človeku ako priateľ a obhajca.
Počas slávenia svätej liturgie mocne
zakúsili prítomnosť Svätého Ducha,
ktorý oživuje, uzdravuje a premieňa. Mnohí prítomní zakúsili dotyk
Svätého Ducha cez vnútorné a fyzické
uzdravenie. (Anton Pariľák)

Fórum služobníkov mladým
– formačný víkend pre mladých,
ktorí slúžia mladým, sa uskutočnil
24. – 26. mája v GMC Bárka v Juskovej Voli. Otcom myšlienky a hlavným
iniciátorom stretnutia bol otec Milan
Zaleha CSsR. Na fóre sa zúčastnili aj
Katka Hlinková za Federáciu skautov
Európy, Miriam Bicková za hnutie
Svetlo – Život, otec Slavomír Zahorjan za komisiu pre mládež Prešovskej
archieparchie a otec Erich Eštvan
za GMC Bárka. Nosnými témami
bola jednota v rôznorodosti spoločenstiev, silné a slabé stránky, to, čo
bráni spolupráci medzi hnutiami či
spoločenstvami, posúvanie hraníc
komunít, spojenie síl pre dobro
novej evanjelizácie Cirkvi. (Slavomír
Zahorjan)
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Osobnosť animátora bola téma
posledného víkendu Animátorskej
školy animátora dobrovoľníka
v tomto školskom roku, ktorý sa
uskutočnil 24. – 26. mája v GMC
Bárka v Juskovej Voli. Tému tridsiatim
účastníkom víkendu priblížila Dominika Komišaková. Lektorka použila
pri vysvetľovaní film Don Bosco.
S filmom účastníci pracovali ďalej
v jednotlivých skupinách. (Viktória
Žolnová)

Slávnosť prvej svätej spovede
v gréckokatolíckej Farnosti svätého apoštola a evanjelistu Lukáša
v Trnave sa uskutočnila 26. mája.
Po prvýkrát ju prijal Imrich Dzvoňár.
(František Fedorišin)

Bratislavu 27. mája navštívil
konštatínopolský arcibiskup a ekumenický patriarcha Bartolomej I.,
považovaný za najvyššiu autoritu
Pravoslávnej cirkvi. Na trojdňovú
návštevu prišiel v rámci osláv 1 150.
výročia príchodu vierozvestcov Cyrila
a Metoda. Po Prešove a Košiciach
zavítal do hlavného mesta, kde ho
čakala séria prijatí. Prezident SR Ivan
Gašparovič hosťa prijal v Prezidentskom paláci, kde mu udelil štátne
vyznamenanie – Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadny osobný
prínos k porozumeniu medzi národmi
a za šírenie dobrého mena Slovenskej
republiky v zahraničí. Po prezidentovi
prijal Bartolomeja I. predseda vlády
SR Robert Fico, predseda Národnej
rady SR Pavol Paška, predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons.
Stanislav Zvolenský a ďalší predstavitelia verejného života.

Mons. Ján Orosch oslávil 60 rokov života. Apoštolský administrátor
sede vacante Trnavskej arcidiecézy
sa za životné jubileum poďakoval
na slávnostnej svätej omši, ktorú
celebroval 28. mája v Katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Biskupovi Oroschovi v homílii
poďakoval za službu eparchiálny
mukačevský biskup Mons. Milan
Šášik CM. Kazateľ ďakoval Bohu, že
dal biskupovi Oroschovi silu ostať
pri všetkých tlakoch a prenasledovaniach verný Kristovi a jeho Cirkvi.
V závere slávnosti sa prihovoril
apoštolský nuncius na Slovensku
Mons. Mario Giordana a predseda
Konferencie biskupov Slovenska
Mons. Stanislav Zvolenský. Ďakovná

V krypte je pochovaných veľa
osobností cirkevného a spoločenského života. Napríklad
viacerí minoriti, ktorým chrám
patril počas určitého historického obdobia ešte predtým, ako sa
stal gréckokatolíckym katedrálnym chrámom. Sú tu pochovaní
niekoľkí gréckokatolícki biskupi. Počas komunistickej totality
boli v krypte uložené aj telesné

ostatky šiesteho prešovského
biskupa P. P. Gojdiča OSBM
a jeho pomocného biskupa V.
Hopka, ktorých pápež Ján Pavol
II. blahorečil ako mučeníkov
a teraz sú ich relikvie uložené
v bočných kaplnkách katedrály.
Program Noci kostolov sa
začal svätou liturgiou, počas
ktorej sa v homílii prihovoril
rímskokatolícky dekan Jozef

Dronzek. Upriamil pozornosť
na slovanských vierozvestcov
svätých Cyrila a Metoda.
Nasledovala cyrilo-metodská
akadémia mladých z katedrálnej farnosti, zaujímavá videoprezentácia svätých, ktorých
relikvie sa nachádzajú v tejto
katedrále, napr. sv. Jána Krstiteľa, sv. prvomučeníka Štefana, sv.
Antona Padovského, sv. Filipa
Nériho, bl. biskupov mučeníkov
P. P. Gojdiča OSBM a V. Hopka,
videoprezentácia o krypte pod
katedrálou, ale aj o Turínskom
plátne, ktorého verná kópia
sa ako jediná na Slovensku
nachádza od roku 2003 práve
v tejto katedrále. Účastníci Noci
kostolov sa mohli započúvať aj
do textov Svätého písma Nového zákona. Záver patril poklone
pred Eucharistiou. (Ľubomír
Petrík; snímka: Ján Slobodník)

V Lipanoch posvätili nový gréckokatolícky chrám
Pre gréckokatolíckych veriacich
v Lipanoch bola nedeľa 2. júna
výnimočným dňom v histórii
tejto mladej farnosti. Zavítal
medzi nich vladyka Ján Babjak
SJ, prešovský arcibiskup metropolita, aby slávil archijerejskú
svätú liturgiu a slávnostne
posvätil novopostavený chrám,
ktorý zasvätil svätým apoštolom
rovným Cyrilovi a Metodovi.
Chrám začali veriaci budovať
28. marca 2012 a o 9 mesiacov
na Vianoce už v ňom s povolením slávili prvú bohoslužbu.
Finančné prostriedky získavali
prevažne z vykonávania zbierok
po okolitých farnostiach (spolu
ich vykonali vyše päťdesiat) a aj
sami na tento účel pravidelne
prispievali.
Na posviacke sa zúčastnil aj
vladyka John Michael Kudrick, gréckokatolícky biskup
z Parmy (USA), archimandrita
Dr. Andreas Abraham Thiermeyer z Nemecka, protosynkel
Vladimír Tomko z Košíc, 20
kňazov oboch obradov Katolíckej cirkvi a veľký počet veriacich. Nádhernými byzantskými
spevmi bohoslužbu sprevádzal

bohoslovecký Zbor sv. Romana
Sladkopevca z gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove. Na slávnosti sa zúčastnili
aj predstavení mesta na čele
s primátorom Ing. Eduardom
Vokálom.
V homílii vladyka Ján vyzdvihol obetavú prácu sv. Cyrila
a Metoda na našom území
pred 1 150. rokmi a vyzval, aby
„tak ako naši predkovia prijali
od nich pravú vieru, aj my sme
dokázali obetavo odovzdávať tú
istú nesfalšovanú vieru svojim
deťom. Raz sa za to budeme
všetci pred Bohom zodpovedať“.

Vladyka sa poďakoval veriacim
a ocenil to, že sa pustili do stavania chrámu v dnešnej dobe,
ktorá nepraje takýmto aktivitám. Na záver odovzdal pamätné pochvalné listy a hodnotné
knihy projektantovi a hlavnému
stavbyvedúcemu Michalovi
Petríkovi a kurátorskému
zboru. Miestny duchovný otec
Miroslav Hricík sa poďakoval
všetkým , ktorí sa podieľali
na výstavbe chrámu.
Gréckokatolícka farnosť
v Lipanoch bola zriadená 1. júla
2008. (Miroslav Hricík; snímka:
Mária Iľková)
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Orlovčania prijali pozvanie na eucharistickú poklonu
V nedeľu 2. júna sa v gréckokatolíckej farnosti v Orlove
po prvýkrát konala adorácia
s Najsvätejšou Eucharistiou.
Spojení so Svätým Otcom
Františkom si miestni veriaci
uctili eucharistického Krista
počas jednotlivých zastavení.
Vonkajším prejavom Božej
priazne bolo aj to, že napriek
daždivému počasiu po celý čas
sprievodu svietilo slnko. (Peter
Iľko; snímka: Mária Iľková)

Ľubo Michalko predstavil svoje mozaiky
3. júna sa v bratislavskom Dome
Quo vadis uskutočnila vernisáž prvej samostatnej výstavy
mladého bratislavského výtvarníka Mgr. art. Ľuba Michalka.
Na podujatí sa zúčastnilo
veľa milovníkov výtvarného
umenia a osobností kultúrneho i duchovného života,
medzi ktorými boli  aj ordinár
OS a OZ SR Mons. František
Rábek, predseda Rady pre vedu,
vzdelanie a kultúru pri KBS,
generálny vikár Bratislavskej
eparchie otec Vladimír Skyba,
gréckokatolícky farár farnosti
Bratislava-mesto otec Rastislav
Čižik a nechýbal ani akademický maliar Mikuláš Klimčák
a mnoho ďalších.
Ľubo Michalko (1982) patrí
do generácie mladých výtvarníkov. Je absolventom VŠVU
v Bratislave a absolventom priemyselného dizajnu na Fakulte
architektúry na Technickej univerzite. V súčasnosti pôsobí ako
pedagóg v Súkromnej strednej
umeleckej škole dizajnu v Bratislave. Ľubo Michalko je vnukom gréckokatolíckeho kňaza
otca Jána Murína, ktorý zohral
dôležitú rolu pri obnove Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968.
Je aj autorom grafiky webovej
stránky Bratislavskej eparchie.
Každoročne pripravuje nástenný kalendár pre bratislavskú

gréckokatolícku farnosť a často
ho možno vídať pri cirkevných
slávnostiach s fotoaparátom
v ruke. Umelecká mozaika patrí
k veľmi špecifickej výtvarnej
forme. Michalkove mozaiky
nie sú určené pre sakrálny
priestor, ktorý bol v minulosti

ich doménou. Inovatívnosť jeho
diel spočíva v syntéze dvoch
živých materiálov: keramiky
a orechového dreva, ktoré autor

využíva majstrovsky, takže
vyniká estetická stránka oboch
materiálov, vyvolávajúc pritom
pocity krásna a kontemplácie. Pôvab diel autor dosiahol
originálnym spojením týchto
klasických živých materiálov.
Keramické mozaiky sa inšpirujú

ikonografiou, sú plné symbolov,
farebnosti a geometrických
tvarov, ktoré žiaria takzvaným
„vlastným svetlom“. Výstava je
spojená s predajom niektorých
artefaktov, ktoré sa môžu stať
nielen pôsobivou umeleckou
dekoráciou v súkromných
príbytkoch, ale aj náboženským predmetom pobádajúcim
k modlitbe a pozdvihnutiu
mysle k Bohu. Výstava mozaík
potrvá do 27. júna. (Stanislav
Gábor)

Chcete si pozrieť viac fotografií z akcií?
Navštívte www.grkatpo.sk/?fotogalerie.

liturgická slávnosť bola spojená aj
s odhalením a požehnaním pamätnej
tabule na pripomienku biskupov
Mons. Petra Dubovského a Mons.
Pavla Hnilicu, ktorých telesné ostatky
sú uložené v krypte chrámu.

Výstava Posvätný odkaz sv. Cyrila
a Metoda v slovenskom výtvarnom umení bola otvorená 30. mája
v Snine pri príležitosti 1 150. výročia
príchodu vierozvestcov na územie
Veľkej Moravy. Výstava potrvá
do konca júna v priestoroch Galérie
Andreja Smoláka a v Dome Matice
slovenskej, v ktorom sú vystavené
diela popredných slovenských umelcov: Martina Benku, Ľudovíta Fullu,
Vincenta Hložníka, Mikuláša Klimčáka, Oresta Dubaya a ďalších, ktorí
sa inšpirovali pôsobením solúnskych
bratov medzi slovanskými národmi.
(Daniel Šarišský)

Gréckokatolícka svätá liturgia vo
Veľkom Šariši sa po novembri 1989
prvýkrát slávila v nedeľu 2. júna.
Iniciátorom slávenia bol prešovský
arcibiskup metropolita Mons. Ján
Babjak SJ, ktorý po ostatnom sčítaní
obyvateľstva ako dobrý pastier cítil
zodpovednosť ponúknuť gréckokatolíkom vo Veľkom Šariši a Kanaši
možnosť sláviť liturgiu východného
obradu. Prvú svätú liturgiu celebroval
otec Daniel Galajda, dekan farnosti
Prešov-mesto. V homílii vyzdvihol
univerzálnosť Katolíckej cirkvi a vyzval ľudí k jednote, aby počúvli hlas
Ježiša: „Poď za mnou“. Tieto slová
nepatria iba apoštolom, kňazom,
ale aj veriacim, ktorí sú pozvaní
ohlásiť radostnú zvesť tomuto svetu.
Dočasne sa budú liturgie sláviť každú
nedeľu v zasadačke Mestského úradu
vo Veľkom Šariši o 9.30 hod. (Jozef
Demeter)

Na Slovensku vznikol fotografický cestopis z miest, kde pôsobili
sv. Cyril a Metod. Ide o projekt
bývalého ministra medzinárodných
vzťahov SR a fotografa Pavla Demeša,
ktorý vznikol v spolupráci so slovenskou diplomaciou. 21 článkov
s fotografiami mapuje život a dielo
apoštolov Slovanov. Autor navštívil
miesta spojené so životom Cyrila
a Metoda – Grécko, Turecko, Irak,
Ukrajinu, Českú republiku, Maďarsko,
Nemecko a veľkomoravské miesta
na Slovensku. Projekt je príspevkom
k 1 150. výročiu príchodu svätých
Cyrila a Metoda na naše územie.
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Slovenský jezuita P. Peter
Dubovský SJ bol 13. mája
zvolený za dekana Fakulty
biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte
v Ríme. Pri tejto príležitosti
prinášame krátky rozhovor
s novým dekanom, ktorý
na biblickom inštitúte, kde
vyučuje exegézu Starého zákona, pôsobí od roku 2006.

Deň rodiny

... aby deti otcov mali,
aby mali mamy!
V nedeľu 9. júna popoludní už po štvrtýkrát organizovalo gréckokatolícke Centrum pre rodinu na Sigorde na hlavnom prešovskom námestí Deň rodiny, na ktorom sa zúčastnilo takmer
4 000 podporovateľov, účinkujúcich aj zvedavých záujemcov. Zámerom tohto podujatia, ktoré sa v rozličných podobách uskutočnilo aj v ďalších mestách na Slovensku, bolo upozorniť
verejnosť na výnimočné a nezastupiteľné postavenie rodiny v našej spoločnosti.

A

j napriek prvotným obavám z nestabilného počasia sa program Dňa
rodiny v Prešove rozbehol podľa
plánovaného časového harmonogramu.
Moderátorka Viktória Žolnová otvorila
hlavný program o 13.00 hod., no už v dopoludňajších hodinách sa na území mesta
slávili sväté liturgie, sväté omše a zhromaždenia rozličných kresťanských denominácií
zamerané na požehnanie pre všetky rodiny.
Program pre deti uviedlo divadlo Babadlo
pútavou interaktívnou hrou Kráľ Drozdia
Brada. V ďalšom programe vystúpili žiaci
z Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda,
Cirkevnej základnej školy bl. P. P. Gojdiča
a Cirkevnej základnej umeleckej školy sv.

Mikuláša. Ich milé vystúpenia doplnili eRko
tance, ktoré rozhýbali mladšiu generáciu,
a táraninky našich najmenších. V závere

bloku určeného deťom odovzdali organizátori ceny víťazom literárnej a výtvarnej súťaže Rodina: ... aby deti otcov mali, aby mali

mamy!, ktorej cieľom bolo prehĺbiť vzťah
mladej generácie k hodnote rodiny. Súťaž
vyhlásilo v spolupráci s oblastnými organizátormi Fórum kresťanských inštitúcií.
Druhý blok programu s názvom O čom
je Deň rodiny  otvoril príhovorom riaditeľ
Centra pre rodinu na Sigorde otec Peter
Jakub a za mesto Prešov sa prítomným prihovorila pani Beáta Horváthová. Po úvodných príhovoroch nasledovalo Vyhlásenie
o rodine. V tomto programovom bloku svedectvá rodín o ich osobných skúsenostiach
zo života v rodine a v spoločenstvách rodín
doplnilo tanečné vystúpenie BENEDICAT,
Divadlo DIK, ktoré pôsobí pri Pastoračnom
centre Rómov v Čičave, a hudobné vstupy
študentov gréckokatolíckeho Gymnázia bl.
Pavla Petra Gojdiča v Prešove.
V ďalšej časti vystúpili zástupcovia orga-

nizácií a spoločenstiev, ktoré sa podieľajú
na aktivitách zameraných na podporu
rodiny v Prešove a blízkom okolí.
Program na hlavnom pódiu spestrili
sprievodné podujatia pre deti i dospelých.
Jednotlivé organizácie prezentovali svoje
aktivity a služby aj v stánkoch na námestí.
Pre deti boli pripravené zaujímavé atrakcie,
medzi ktorými nechýbal florbal, maľovanie
na tvár, ukážky poskytovania prvej pomoci
či paličkovanej čipky, vojenskej a hasičskej
techniky, najmenším veľa radosti doprial aj
nafukovací hrad a trampolíny.
Celé podujatie ukončil vo večerných
hodinách koncert chvál rómskej gospelovej
kapely F6, ktorý pritiahol pozornosť nielen
detí a mládeže, ale aj dospelých. n
Dada Kolesárová
snímky: P. Jakub

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
v gréckokatolíckom Chráme sv. proroka Eliáša
a Panny Márie Karmelskej v Sečovskej Polianke
20. – 21. júla 2013
Program
Sobota 20. júla 2013
Sviatok sv. proroka Eliáša
17.30 Ruženec detí a mládeže
18.00 Božská liturgia
19.00 Prijatie škapuliara Panny Márie
Nedeľa 21. júla 2013
08.00 Božská liturgia, myrovanie
10.30 Archijerejská božská liturgia, myrovanie
11.45 Zaoblečenie do škapuliara Panny Márie
Srdečne vás pozývame!

Ako vnímate svoje vymenovanie za dekana
Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme?
Je to pre mňa veľká česť, hlavne keď si uvedomím, že je to po prvýkrát v dejinách Pápežského biblického inštitútu, keď je do tejto
funkcie zvolený Slovan. Na druhej strane je
to však aj veľká zodpovednosť a veľká kopa
práce.
Kto vás na tento post navrhol a kto rozhodol o tom, že sa stanete novým dekanom
fakulty?
Bol som zvolený vedeckou radou biblickej
fakulty a nasledovalo potvrdenie zástupcom
veľkého kancelára inštitútu, ktorým je generál Spoločnosti Ježišovej.
Kedy sa oficiálne ujmete funkcie a aké vás
čakajú úlohy s týmto novým poslaním?
Funkciu preberiem 1. septembra 2013 a mojou úlohou bude koordinovať akademický
život biblickej fakulty.
Prečo vznikol Pápežský biblický inštitút?
Na začiatku 20. storočia nebola situácia
v Cirkvi veľmi ľahká, a to z toho dôvodu,
že už od 19. storočia sa začali vynárať tzv.
kritické metódy, ktoré dávali určité otázniky,
ktoré boli veľmi problematické pre vtedajšie
vnímanie dogmatického vnímania Cirkvi
aj pastoračné dôsledky. Z tohto dôvodu sa
vynorili otázky typu: Kto napísal Sväté písmo?
Je napísané jedným autorom? Z ktorého
obdobia pochádza? Ktoré časti sú inšpirované? Ktoré slová boli povedané samotným
Ježišom? Ktoré sú neskoršie dodatky? Ktorý
manuskript je pre nás záväzný? Ktorý preklad
je záväzný? Všetky tieto otázky viedli k mnohým napätiam až do takej miery, že práve
na začiatku 20. storočia mnohí ľudia, ktorí
pracovali na Svätom písme, mali zakázané
vyučovať a ich diela boli na indexe. Z tohto
dôvodu pápež Pius X. založil 7. mája 1909 Pápežský biblický inštitút v Ríme ako centrum,
kde sa malo študovať Sväté písmo. Tento inštitút bol zverený jezuitom a bol úplne závislý
od Pápežskej biblickej komisie.
TK KBS
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Som iba človek
17. júla tohto roka uplynie 125 rokov od narodenia blahoslaveného prešovského biskupa
mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM. Tento muž malej postavy, no veľkého ducha oslovoval
ľudí už počas svojho života aj pre svoju láskavosť nielen v ťažkých okamihoch druhej svetovej vojny.

P

äťdesiate roky sa v bývalom Československu niesli v duchu očisty
socialistickej spoločnosti od nežiaducich živlov. Medzi ne patrili živnostníci,
novinári, dokonca aj partizáni. No najviac
sa stalinský režim zameral na Cirkev a jej
predstaviteľov – biskupov a kňazov. Svoj
kalich horkosti si však najviac vypili práve
gréckokatolíci. No napriek tomu v tom čase
trpelo množstvo ľudí, a tak sa nám mohli
zachovať rôzne svedectvá aj o vladykovi
Pavlovi Gojdičovi a jeho živote vo väzení.
Leopold Peřich, český spisovateľ a kňaz,
patril medzi tých, ktorí neboli režimu príjemní. A keďže sa odmietal zlomiť, dostával
sa stále do prísnejších a tvrdších väzníc –
do Ilavy, Mírova a nakoniec do Leopoldova.
Na každom z týchto miest spoznal nových
ľudí a ich životné príbehy. Sám o tomto
čase hovoril, že „človek vo väzení je akoby
v hlbokej studni, kde je tma, a ak sa pozrie
z nej hore, uvidí na nebi aj za jasného dňa
hviezdy a cíti, ako ho Božia ruka vedie často
i proti jeho vôli k tomu, aby si uvedomil
a obdivoval dobro a lásku k poníženým
a trpiacim...“
S vladykom Pavlom sa po prvýkrát stretol
v Ilave, kde spolu v dielni zhotovovali
štipce na bielizeň. Vladyka tam sústredene
pracoval v kúte, kde balil štipce do škatúľ.
Občas sa postavil k oknu, akoby sa zahľadel na dvor. Bol to čas vladykovej tichej
modlitby a meditácie. Raz, keď sa rozprávali o metódach vypočúvania, vladyka mu
povedal, že boli také kruté a hrôzyplné,
že bol nakoniec ochotný podpísať priznanie všetkého okrem zrieknutia sa Boha.
Povedal to jednoducho a so samozrejmou
presvedčivosťou. Vtedy si tento český kňaz
pomyslel, že podobného ducha museli mať
i prvotní kresťanskí mučeníci.
Kňazi vo väznici boli zvyčajne izolovaní
od ostatných väzňov. Vladyka Pavel býval
v cele s ostatnými väzňami a mal rovnaké
povinnosti ako oni – umývanie dlážky,
zametanie či úprava postele. Patrilo k tomu
i vynášanie fekálií, čo nebola práve príjemná činnosť. Práve preto sa jej mnohí snažili
vyhnúť. Dokonca preto často vznikali aj
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službičku, prijal ju s vďakou. Po večeri, keď
bol čas odpočinku, často sa s ním väzni
rozprávali. Rozprával im príbehy zo svojho
života. Spomínal na stretnutie s vizionárkou Teréziou Neumannovou v Konnersreuthe. Tá mu predpovedala, že ho vyvezú
z eparchie a už sa do nej nevráti. S pohnutím rozprával o vernosti gréckokatolíckych
veriacich, ako chodia do rímskokatolíckych
kostolov vzdialených aj hodinu cesty, keďže
v ich chrámoch už boli pravoslávni.
Ako kňaz sa vladyka Pavel snažil sláviť
i svätú liturgiu. Vedelo o tom iba zopár
väzňov. Tí sediac na posteli nenápadne
sledovali jednotlivé úkony. Vladyka si
sadol na stoličku a obrátený k stene sa
modlil. Potom stoličku prisunul k stene,
vystúpil na ňu a akoby vo svojej skrinke
niečo upravoval. To bol čas proskomídie.
Namiesto prosfory mu slúžil kúsok suchej
žemle a namiesto vína voda, v ktorej boli
rozmočené zrnká hrozienok od príbuzných
väzňov či návštevníkov. V tichosti tak vladyka slávil celú liturgiu. Keď si znova sadol
na stoličku, všetci vedeli, že práve prebehlo
premenenie.
Ďalší spoluväzeň František Ondruška
spomína na poslednú etapu života vladyku
Pavla. Vtedy prišiel do väzenskej nemocnice nový pacient – cukrovkár Vrána. Nik
spočiatku netušil, že je to kňaz. Tesne pred
Sviatkom Božského Srdca Ježišovho vyspovedal všetkých, čo mali o spoveď záujem. Aj
vladyku Pavla. Na druhý deň ráno potichu
slávil svätú omšu, ktorú spoluväzni sledovali zväčša poležiačky. Premenenie sa udialo

Vladyka Pavel na rybačke v Nižných Repášoch

na ošúchanej väzenskej lyžici. Potom otec
Vrána zaniesol Eucharistiu vladykovi Pavlovi aj ostatným spoluväzňom. Nik netušil, že
to bolo posledné prijímanie vladyku.
V jedno popoludnie proti svojmu zvyku
požiadal vladyka Pavel spoluväzňa Františka, aby ho vyviedol von na dvor, kde sa
prechádzali chorí väzni. Tam mu povedal:
„Chcel by som ešte poslať požehnanie
svojim drahým veriacim...“ Ako na zavolanie prišla k nim skupinka väzňov z iného
oddelenia, medzi ktorými bol aj vladyka
Vasiľ Hopko. Zástup prechádzal okolo
vozíka. Vladyka Pavel sa nadvihol a rukou
urobil znamenie kríža. Jeho ústa šepkali
nepočuteľné slová. Potom sa vrátili do ne-

Ruské Pekľany
13. júl 2013
Pozývame vás na odpustovú slávnosť
do rodiska bl. biskupa mučeníka P. P. Gojdiča.
Vladyka Pavel na prechádzke
hádky a nepokoj. Vladyka túto trápnu
situáciu vyriešil tak, že pristúpil k vedru
a povedal: „Kto pôjde so mnou?“ Vtedy
tento český kňaz pristúpil a obaja vyniesli

vedro na patričné miesto. Odvtedy sa už
preto väzni nikdy nehádali.
Vladyka spával v kúte na dolnej posteli.
Ak mu niekto preukázal i tú najmenšiu

Program
09.00 Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi
10.00 Archijerejská svätá liturgia
Moleben k bl. biskupovi mučeníkovi P. P. Gojdičovi
Myrovanie

mocničnej izby, kde Františkovi pošepol:
„Nepohoršuj sa nado mnou. Smrti sa bál aj
Pán Ježiš, a to bol Boh. Ja som iba človek,
hoci som biskup.“
Posledná chvíľa prišla nečakane. Keď sa
František v noci zobudil, videl, že vladyka sedí na posteli a volá ho k sebe. Keď
k nemu prišiel, vladyka ho požiadal, aby
ho odniesol na toaletu. Po chvíli sa otvorili
dvere toalety a vladyka mu s usmiatou tvárou povedal: „Teraz už bude všetko dobre.
Zanes ma, prosím, na posteľ.“ Bol ľahký
ako pierko. Oči vladyku sa uprene zahľadeli na Františka. Premkla ho nepríjemná
predtucha. Zabúchal na dvere a poprosil
dozorcu, aby priviedol lekára. Rýchlo potom zobudil kňaza Vránu. Ten, keď prišiel
k posteli vladyku Pavla, povedal: „Umiera,
modlime sa!“ Zobúdzali sa aj ostatní väzni
a pomaly pristupovali k posteli. Vladykov
pohľad bol upretý do diaľky. Trvalo dlho,
kým dozorca priviedol lekára. Ten skonštatoval smrť.
Podľa príkazu dozorcu mŕtve telo spoluväzni zabalili do plachty a na nosidlách
ho odniesli do miestnosti s röngenom.
Keď vyšetrovateľ potreboval zaznamenať
čas úmrtia, dozorca mu oznámil, že väzeň
zomrel osem minút po polnoci. Bola už
nedeľa 17. júla 1960 – deň vladykových 72.
narodenín. Boh vyplnil modlitbu tohto jednoduchého muža, ktorý povedal viacerým
spoluväzňom: „Viem, budeš sa mi smiať, ale
vždy prosím Všemohúceho, aby ma z tohto
slzavého údolia povolal k sebe v ten istý
deň, keď ma do neho poslal. Je to smiešna
žiadosť od biskupa, pravda?“ No Pán ju
vyplnil. Len čo sa na cele zavreli dvere, kňaz
Vrána so spoluväzňami slávil v tichosti
zádušnú svätú omšu. Nikto už nespal. n
spracoval Juraj Gradoš
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Nositelia hodnôt

drakovi.“ (Ján Zlatoústy, Komentár na Matúša, 54, 4)

Kríž má byť hlboko v našej duši

Za nás bol aj
ukrižovaný
Ak povieme, že Ježiš Kristus bol ukrižovaný, povieme síce
pravdu, ale bude to iba obyčajné konštatovanie. Veď bol
ukrižovaný spolu s inými a ktovie, koľkí ľudia zomreli rovnakou smrťou. Ak však povieme, že bol ukrižovaný za nás,
je to čosi celkom iné. Ide totiž o skutočnosť, ktorá sa nás
bytostne dotýka.
Kríž je naša sláva a sila

„Nech sa nik nehanbí za posvätné  a úctyhodné znaky našej spásy, za kríž, ktorý
je vrcholom a korunou našich dobier,
vďaka ktorému žijeme a sme tým, čím sme.
Nosievajme všade Kristov kríž ako nejakú
korunu. Všetko, čo sa nás dotýka, uskutočňuje sa a napĺňa prostredníctvom neho.
Keď máme byť znovuzrodení krstom, kríž
je tam prítomný; keď sa živíme tým mystickým pokrmom, ktorým je Kristovo telo,
keď sú na nás vkladané ruky, aby sme sa
stali služobníkmi Pána, alebo nech robíme

akúkoľvek inú vec, vždy a všade je pri nás
a sprevádza nás tento symbol víťazstva.
Nerob preto na sebe znak kríža iba jednoducho, špičkami prstov, ale vry ho najprv
do svojho srdca vrúcnou vierou. Keď si ho
takým spôsobom vtlačíš na čelo, žiaden
nečistý démon nebude môcť ostať pri tebe,
lebo uvidí zbraň, ktorou bol zasiahnutý,
meč, ktorým dostal smrteľný úder. Keď už
samotný pohľad  na popravisko vzbudzuje
hrôzu, predstav si, čo pociťuje diabol a jeho
démoni pri pohľade na zbraň, ktorou
Kristus celkom zničil ich moc a odťal hlavu

„Keď hovorím o kríži, nemám na mysli
drevo, ale bolesť. Všimnite si, čo hovorí
evanjelium. ,Ak nenesiete môj kríž a nenasledujete ma každý deň...’ (porov. Lk 14,
27). Ak duša nemiluje kríž, ako ja z lásky
k vám milujem ten môj, nemôže byť mojím
učeníkom. Šťastný je človek, čo vo svojom vnútri nosí kríž, vzkriesenie, miesto
Kristovho narodenia i nanebovstúpenia!
Šťastný je ten, kto má vo svojom srdci
Betlehem, v srdci ktorého sa Kristus rodí
denno-denne. Veď čo znamená Betlehem?
Dom chleba. Buďme aj my domom chleba,
toho chleba, čo zostúpil z neba. Každý deň
je Kristus pre nás pribitý na kríž. Šťastný je
ten, v srdci ktorého Kristus vstáva z mŕtvych každý deň, keď koná pokánie za svoje
hriechy, aj za tie najmenšie. Šťastný je
ten, kto denne vystupuje z Olivovej hory
do nebeského kráľovstva, kde rastú bujné
olivovníky Pána, kde sa šíri svetlo Kristovo,
kde sú Pánove olivové háje.“ (Hieronym,
Komentár na Žalm 95)

Uctievanie kríža nie je
modloslužba

„Vzdávajme úctu samotnému zobrazeniu
drahocenného a životodarného kríža, nech
by bol zhotovený z akéhokoľvek materiálu.
Nemáme totiž v úmysle uctievať hmotný
predmet (to v žiadnom prípade!), ale obsah
toho, čo predstavuje, takpovediac, symbol
Krista. On sám na jednom mieste poučujúc
svojich učeníkov povedal: ,Vtedy sa na nebi
zjaví znamenie Syna človeka’ (Mt 24, 30),
čiže kríž. Aj anjel, čo zvestoval ženám Kristovo vzkriesenie, povedal: ,Hľadáte Ježiša
Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný’ (Mk
16, 6). A apoštol zo svojej strany hovorí:

Púť do Talianska

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV

Gréckokatolícka farnosť v Sečovskej Polianke vám v jubilejnom
Roku viery a sv. Cyrila a Metoda ponúka púť do talianskych
miest: San Giovanni Rotondo, Padova, Bari, Manopelo, Monte
Sant’Angelo, Lanciano, Loreto, ale aj do Mariboru a Budapešti.
Termín: 28. júl – 3. august 2013
Cena: 250 eur
V cene je zahrnuté: doprava, 3x pobyt pri mori, 3x luxusné
ubytovanie, 3x polpenzia (raňajky, večera).
Nástupné miesta: Vranov nad Topľou, Košice, Budapešť
Prihlášky: GKFÚ Sečovská Polianka (otec Ľubomír Novák), tel.:
057/4471 007, 0907 353 021

Pozývame vás na duchovné cvičenia konané formou večeradla,
ktorých cieľom je cez modlitbu ruženca a úctu k Presvätej Bohorodičke prehĺbiť oslavu Pána Ježiša prítomného v Najsvätejšej Eucharistii
a vyprosiť si na príhovor Panny Márie nové zoslanie Svätého Ducha.
Termín: 18. – 21. júl 2013
Miesto konania: Gréckokatolícky kňazský seminár
bl. P. P. Gojdiča, Sládkovičova 23, Prešov
Bližšie informácie a prihlášky: 0904 738 049 (VPS) po 20.00 hod.
Tešíme sa na spoločenstvo s vami a prosíme o modlitbu za kňaza,
organizátorov a všetkých účastníkov.
-jd

,My ohlasujeme’ –
a zdôrazňuje – ,ukrižovaného Krista’
(1 Kor 1, 23). Je
totiž mnoho
Kristov (pomazaných)
a mnohí nosia
meno Ježiš,
ale iba jeden
je ukrižovaný.
Treba nám
preto uctievať
tento symbol Krista, lebo kdekoľvek sa
nachádza, tam je prítomný sám Kristus.
Materiál, z ktorého je znázornený kríž,
si nezaslúži nijakú úctu, ak sa z nejakého
dôvodu stratí jeho pôvodný obsah. Preto
všetky predmety, ktoré sú zasvätené Bohu,
uctievame tým spôsobom, že kult, ktorý
im vzdávame, privlastňujeme Božej osobe.“
(Ján Damascénsky, Výklad pravej viery,
4, 11)

Obeta Krista, najvyššieho
veľkňaza

„Ako by bolo mohlo dôjsť k zmiereniu
medzi Bohom a ľudstvom, keby prostred-

ník medzi Bohom a ľuďmi
nebol vzal na seba dlžobu
všetkých? Akým iným
spôsobom by sa bol mohol
stať skutočným prostredníkom, keby sa, rovný Otcovi
čo do Božej prirodzenosti,
nebol stal jedným z nás
v prirodzenosti sluhu? Len
tak mohli byť putá smrti,
vzniknuté Adamovou vinou,
rozlámané smrťou Krista,
hoci on jediný si nezasluhoval smrť. Taká bola vykupiteľská moc Kristovej krvi,
vyliatej za nespravodlivých, že pokiaľ budú
všetci ľudia, spútaní reťazami, veriť svojmu
Vykupiteľovi, reťaze démona ich nebudú
vládať udržať. Tak totiž vraví apoštol: ,Kde sa rozmnožil hriech, ešte
väčšmi sa rozhojnila milosť’ (Rim
5, 20). ,Kto je ten’ – hovorí apoštol
– ,ktorý vydal seba samého za nás
ako dar a obetu ľúbeznej vône?’ (Ef
5, 2). Ktorá obeta bola svätejšou než
tá, čo pravý a jediný veľkňaz priniesol na oltári kríža, obetujúc vlastné
telo? Preto hoci  ,v Pánových očiach
má veľkú cenu smrť jeho svätých’ (Ž 115, 15),
jednako smrť žiadneho z tých nevinných
nepriniesla svetu uzmierenie. Spravodliví
prijali víťazné vence, no oni sami ich neudeľovali. Smrť jednotlivcov mala význam
pre nich samých, ale nik vlastnou smrťou
nevykúpil viny iného. Zo všetkých ľudí
jedine v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi,
pravom baránkovi bez poškvrny, všetci boli
ukrižovaní, všetci usmrtení, všetci pochovaní a tiež všetci vzkriesení.“ (Lev Veľký, List
cisárovi Levovi, 4 – 5). n
Marko Durlák
ilustr. snímka: www.layanglicana.org

Slávnostné vyznanie viery sa začína slovami: „Verím v Boha“. Je to základné tvrdenie,
zjavne jednoduché vo svojej podstate. Otvára
však nekonečný rozmer vzťahu s Pánom
a jeho tajomstvom. Veriť v Boha v sebe
obsahuje i priľnutie k Bohu, prijatie jeho slova
a radostnú poslušnosť voči jeho zjaveniu.
Požehnanie vo Svätom písme je v prvom
rade spojené s darom života, ktorý pochádza od Boha. Toto požehnanie sa prejavuje
predovšetkým v plodnosti, v živote, ktorý
sa rozmnožuje, prechádzajúc z pokolenia
na pokolenie. Požehnanie sa zároveň vzťahuje
i na vlastnenie územia, stabilného miesta, kde
možno žiť a rozvíjať sa v slobode v bázni pred
Bohom, a budovať spoločnosť ľudí verných
zmluve, „kráľovské kňazstvo a svätý národ“.
Práve preto je Abrahám v Božom pláne
vyvolený byť „otcom mnohých národov“
a vstúpiť do novej zeme, aby v nej býval.
A to i napriek tomu, že jeho manželka Sára je
neplodná a nemôže mať deti, a zem, do ktorej ho Boh vedie, je vzdialená od jeho vlasti,
okrem toho je obývaná inými národmi a nikdy
mu nebude skutočne patriť.
Čo to znamená pre nás? Keď potvrdzujeme: „Verím v Boha“, hovoríme ako Abrahám:
„Zverujem sa ti, dôverujem ti, Pane“, nie však
ako niekomu, ku komu sa utiekame iba v ťažkostiach alebo mu venujeme nejakú chvíľu
počas dňa či týždňa. Povedať „verím v Boha“
znamená založiť na ňom svoj život, nechať
jeho slovo, aby usmerňovalo každý jeden deň
v konkrétnych rozhodnutiach, bez strachu, že
stratíme niečo zo seba.
Abrahám, veriaci, učí nás viere a zo zeme,
kde sme akoby cudzincami, nás vedie k pravej
vlasti. Viera z nás robí pútnikov na zemi,
vložených do tohto sveta a do dejín, ale
na ceste do nebeskej domoviny. Viera v Boha
nás robí nositeľmi takých hodnôt, ktoré sa
často nezhodujú s módou a momentálnou
mienkou, a vyžaduje od nás osvojiť si kritériá
a správanie, ktoré sa odlišuje od všeobecného
spôsobu myslenia. Kresťan sa nemá báť ísť
proti prúdu, odolávajúc tak pokušeniu prispôsobenia sa väčšine.
Tvrdiť „verím v Boha“ nás vyzýva, aby sme
neprestajne vychádzali zo seba samých ako
Abrahám a do každodennej reality, ktorú
prežívame, vnášali istotu pochádzajúcu
z viery, istotu Božej prítomnosti v dejinách
i v dnešnom svete. Táto prítomnosť privádza
k životu a spáse a otvára nás pre budúcnosť
s ním v plnosti života bez konca.
TK KBS, upravil Juraj Gradoš
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Ako konkrétne vplývajú tieto otázky
na činnosť katolíckych charitatívnych
organizácií?

Problém človeka
Milosrdná láska, nová etika a kresťanská
antropológia je aktuálna téma nasledujúceho plenárneho zasadnutia Cor
Unum. Čo bolo podnetom na výber tejto
témy?

Každé dikastérium v pravidelných intervaloch pozýva svojich členov, aby sa zamýšľali
nad aktuálnymi otázkami. Pre mňa osobne
to znamená príležitosť hlbšie sa zoznámiť
s mnohými charitatívnymi organizáciami,
ako i možnosť oceniť ich záslužnú prácu.
Pravdupovediac, toto plenárne zasadnutie
sa uskutoční aj na podnet iných organizácií, aby tak všetci mali možnosť prehĺbiť
niektoré myšlienky podporujúce rozvoj
ľudstva uskutočňovaný v rozličných oblastiach. Takto sa nám dostane celosvetová
spätná väzba na tému, ktorej sa budeme
venovať. Ide o skutočnosť, ktorú som ako
Afričan zažil na vlastnej koži, a preto je mi
osobitne blízka.
Často sa stáva, že pomoc ľudskému
rozvoju je poskytovaná za pevne stanovených podmienok, mnohokrát závisiacich
od vzniku alebo spoplatnenia takzvaných
nových zákonov. Takto sme chudobní
ešte viac: či už pre ekonomickú situáciu,
v ktorej sa nachádzame, alebo pre kultúrne
modely, ktoré sú nám vnucované a sú veľmi
vzdialené od našej mentality, ako i od našich reálnych problémov. Toto má nepriaznivý vplyv predovšetkým na mladých, ktorí
sú akoby rozdelení medzi spôsob života
zdedený v ich kultúrnom prostredí a tým,
ktorý ponúka západný konzumizmus.
V Afrike ešte vypuklejšie vychádza na povrch problém človeka, stojaceho v pozadí
týchto kultúrnych prúdov, ktoré majú svoj
pôvod i prvé obete v západnom svete.

Myslíte tým novú etiku?

Áno, myslím na istý proces, ktorý už dlhší
čas úspešne prebieha. Skúma koncepty,
o ktorých sa dá diskutovať: reprodukčné
zdravie, ľudské práva, posilnené postavenie
žien, rodová rovnosť, aby sa tak uľahčila
cesta smerom k antropológii, vďaka ktorej
človek môže rozhodovať o sebe úplne
autonómne.
V modernom technickom svete, ktorý
nepozná ohraničenia a slobodu, dávajúc
človeku falošné presvedčenie o všemohúcnosti až do bodu, keď sa neobmedzuje iba

na rozhodovanie medzi dobrom a zlom, ale
i nad samotnou prírodou.
Tu je koreň problému, ktorý i dnes otriasa verejnou mienkou napríklad vo Francúzsku, kde snaha rozvracajúca manželstvo
a rodinu chce dôjsť až k popieraniu prirodzenej rozdielnosti medzi mužom a ženou,
a postaviť na jednu úroveň prirodzené
manželstvo a homosexuálne spolužitie.
Toto všetko privádza Západ k morálnemu
úpadku.
Veľmi som sa potešil slovám vtedajšieho
pápeža Benedikta XVI. Rímskej kúrii z 21.
decembra minulého roka, ktoré ma utvrdili
v tejto mojej pozícii, keď pápež odsúdil
ideológiu rodovej rovnosti. Nie je to problém, ktorý iba ohrozuje slobodu človeka,
ale vyvoláva otázku, kto som. Som darovaný sám sebe alebo som sám seba stvoril?
Viac ako peniaze a modely správania je
v hre človek. Naše charitné inštitúcie úzko
spolupracujú s medzinárodnými agentúrami, ktoré podporujú túto víziu. Spoločne
s nimi sa snažíme pomáhať rozvoju, ktorý
bude v skutočnej harmónii s dôstojnosťou
ľudskej osoby.

Je táto stratégia perspektívou do budúcnosti?

Nedovolím si to tvrdiť, ale myslím si, že
najdôležitejšie bude v prvom rade uznať
záslužnú prácu v oblasti rozvoja, ktorá
sa práve uskutočňuje – napriek rôznym
negatívnym ukazovateľom – ako i spoluprácu medzinárodných agentúr. Je dobré
uvedomiť si, aký osobitný vklad môžeme
ponúknuť v podobe myšlienok a návrhov.
Kresťanstvo môže v tejto súvislosti veľmi
pozitívne prispieť, ak vezmeme do úvahy,
že celá reflexia o ľudskej dôstojnosti je
vo svojej podstate ovocím kresťanského
zjavenia.
Aj dnes môžeme znova hovoriť o našej vízii človeka, ktorý je otvorený Bohu
i druhému, nie je zameraný iba na seba
a svoje práva, ale otvorený pre dar lásky,
pretože toto všetko môže veľmi obohatiť
naše ľudské spolunažívanie. Teda nie vylúčenie, ale skôr vzájomné zdieľanie medzi
národmi, nie konflikty medzi mužom a ženou, ale komplementarita, nie rozdelenie
medzi dušou a telom, ale integrácia, nie súťaženie s Bohom, ale synovská oddanosť: to

slovo 13 – 14 | 2013

Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu priniesla rozhovor s kardinálom
Robertom Sarahom, predsedom Pápežskej rady Cor
Unum. Toto vatikánske
dikastérium založil v roku
1971 pápež Pavol VI. Jeho
hlavnými cieľmi sú katechéza veriacich, aby vydávali svedectvo o evanjeliovej milosrdnej láske,
podpora a koordinovanie
katolíckych charitatívnych
organizácií so zámerom
pomoci a pomáhanie
ľudskému rozvoju najmä
domorodého obyvateľstva
a obyvateľstva chudobných krajín.
všetko sú apely potrebné pre dnešný svet.
Človek je vo svojej podstate vždy ten istý,
i keď časy a miesta sa menia: vo svojom
najhlbšom vnútri si želá lásku. Naplnením
tohto povolania je spoločenstvo s Bohom
lásky, ako nás to naučil Kristus.
Som preto presvedčený, že naša práca
v prospech ľudského rozvoja sa nesmie
vzdať tejto vízie, ktorá môže byť prospešná
každému človeku dobrej vôle. Napokon,
takýto profil identity i v kontexte kultúrneho výberu ešte jasnejšie vykresľuje motu
proprio o službe lásky Intima Ecclesiae
natura.

To, čo sa navonok zdá iba teóriou, sa
v skutočnosti dotýka mnohých oblastí
konkrétneho života človeka a našej práce.
Napríklad v urgentných prípadoch, keď
treba zasahovať v utečeneckých táboroch,
sme konfrontovaní agentúrami, ktorých
priorita spočíva v obmedzovaní rastu počtu
obyvateľov s cieľom údajného zjednodušenia manažovania tejto oblasti bez ohľadu
na muža a ženu ako takých, na rodiny so
všetkými ich materiálnymi, psychologickými, vzťahovými a duchovnými potrebami.
Dnes sú tieto otázky viac ako inokedy
rozšírené na všetkých kontinentoch vzhľadom na počet a povahu nešťastí, ktoré postihujú našu planétu. Ide o celkový postoj
k problému zaostalosti, kvôli ktorému sa,
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ako sa zdá, ekonomické ťažkosti zjednodušene redukujú na počet hladujúcich,
teda na demografické skutočnosti. Z pozitívneho hľadiska môžeme vidieť dobro,
ktoré prináša spomínaný projekt ľudského
rozvoja, teda formácia, ktorú chceme
nasledovať.
Na záver by som rád zdôraznil, že pravá
chudoba a naozajstný hlad, ktorým človek
trpí, ako i najväčšie utrpenie človeka, má
svoj pôvod v absencii Boha. Na svete je
veľký hlad po Bohu. Nedostatok tohto pokrmu spôsobuje vo svete mnoho utrpenia.
Cirkev má za úlohu nasýtiť svet ponúknuc
mu Boha a jeho slovo života pre každého
človeka. Toto je cieľom novej evanjelizácie,
ktorú toľko zdôrazňoval vtedajší pápež
Benedikt XVI.
VR, TK KBS
preložila sr. Agnes Jenčíková CJ

Nový veľvyslanec SR pri Svätej stolici:

Poverenie je veľká dôvera
Slovensko bude pri Svätej stolici a Ráde maltézskych rytierov zastupovať nový veľvyslanec.
Jozefa Draveckého nahradí Peter Sopko. Pri tejto príležitosti prinášame s novým
veľvyslancom krátky rozhovor.

Ako vnímate svoje vymenovanie za nového veľvyslanca pri Svätej stolici a čo
to pre vás znamená?

Moje poverenie byť novým veľvyslancom
pri Svätej stolici vnímam v prvom rade ako
veľkú česť a dôveru reprezentovať Slovenskú republiku v centre Katolíckej cirkvi,
ktorá okrem svojho duchovného rozmeru
je súčasne najstaršou diplomaciou na svete, a preto sa v medzinárodných vzťahoch
považuje za významného partnera z politického, kultúrneho a humanitárneho
hľadiska. Pre mňa osobne je to zároveň
veľký záväzok a poslanie napomáhať ďalší
rozvoj vzájomných vzťahov, či už v oblasti
vzájomných stykov, prezentácie Slovenskej republiky na území Vatikánskeho štátu, poskytovania služby občanom, alebo

dosiahnutia pokroku v zmluvno-právnej
oblasti. Toto sú prioritné úlohy, ktorým by
som sa chcel venovať počas svojho pôsobenia pri Svätej stolici.

Kedy odovzdáte svoje poverovacie
listiny Svätému Otcovi Františkovi, resp.
kedy sa začne vaša misia?

Termín odovzdania poverovacích listín
Svätému Otcovi sa stanovuje až po fyzickom príchode nového veľvyslanca do Vatikánu, takže presný dátum nepoznám.
Môj odchod je plánovaný na polovicu
júna 2013 a po odovzdaní kópií poverovacích listín na Štátnom sekretariáte Svätej
stolice môžem v zásade začať vykonávať
svoju funkciu.
TK KBS

IQ a viera v Boha
Britský psychológ Richard Lynn zistil, že medzi
inteligenciou a ateizmom existuje významný
vzťah. Najmenej veria v Boha ľudia s vysokým
IQ, ktorí pracujú v odboroch vyžadujúcich
kritické uvažovanie – napríklad akademici
a myslitelia.
„Prečo v Boha verí menej akademikov než
ľudí z bežnej populácie? Domnievam sa, že
je to otázka IQ. Akademici majú vyššie IQ
než bežná populácia. Niekoľko Gallupových
prieskumov verejnej mienky medzi bežnou
populáciou dokázalo, že ľudia s vyšším IQ
inklinujú k viere v Boha zriedkavejšie,“ uviedol
profesor Lynn z University of Ulster.
Napríklad v britskej populácii verí v Boha
údajne 68,5 % ľudí, kým v akademickej obci
iba 3,3 %. Podľa Lynna v Boha verí veľká
väčšina detí v školskom veku, ale keď nastúpi
puberta, tí s vyšším IQ začnú mať vo väčšom
meradle pochybnosti. Podľa Lynna v 137
rozvinutých krajinách sveta výrazne klesla
náboženská viera v 20. storočí. Príčinu tohto
trendu vidí vedec v náraste inteligencie.
„Spájanie náboženskej viery a inteligencie
týmto spôsobom by mohlo odrážať nebezpečný trend, ktorý vytvára zjednodušujúcu
charakteristiku náboženstva ako primitívnej
veci,“ nesúhlasí so závermi štúdie, ktorá vyšla
v časopise Intelligence, profesor Gordon Lynch
z Birkbeck College v Londýne.
Čo k tomu dodať? Ľudia, ktorí kriticky zmýšľajú, sú náchylní pochybovať o všetkom. Tak
prečo nie o Bohu. Sú si vedomí toho, že nič nie
je na sto percent isté, všetko je relatívne, a tak
prečo nie existencia Boha. Lenže istota a viera
je niečo úplne odlišné. Oni chcú mať istotu,
Boh ponúka vieru. A veriť sa dá iba v niečo,
čo nie je úplne isté, čo sa dá spochybniť. No
viera je aj o túžbe. Ako už aj starý dobrý Jung
povedal – všetci ľudia majú v sebe zakódovanú túžbu nájsť Boha.
Čo dodať? Azda len to, že vlastne aj ateisti
sú veriaci. Veria v neexistenciu Boha, lebo si
nemôžu byť stopercentne istí, že neexistuje.
A tak ak si mám vybrať, či budem veriť v jeho
existenciu, alebo neexistenciu, vyberiem si to
prvé. A to aj napriek tomu, že budem patriť
k tým „menej inteligentným“. Veď už apoštol
Pavol povedal: „Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa
tela ani veľa mocných, ani veľa urodzených,
ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby
zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil
si Boh, aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj
to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred
Bohom nik nevystatoval.“ (1 Kor 2, 26 – 29)
Juraj Gradoš
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Rodina a televízia
„Čo pomôže socha, že ju urobil rezbár, liatina a lživý učiteľ, že jej dôveroval tvorca,
čo ju spravil, keď robil nemých bôžikov?“ (Hab 2, 18)

M

odla, ktorej sa klaniame a s ktorou strávime veľa času, už nie je
nemá. Je to televízia!
Televízia pôsobí na rodinu, a najmä
na deti magickou silou. Môžu sa prostredníctvom nej dostať do sveta fantázie, ale
aj dotknúť nepoznaného. Dnes si už len
ťažko vieme predstaviť, že by sme dokázali
existovať bez tohto toku informácií. No sú
skutočne všetky programy potrebné a najmä vhodné pre nás a pre naše deti?
Momentálne je ochrana detí pred
nevhodnými programami ošetrená takým
spôsobom, že sa v rohu obrazovky objaví
číslo, podľa ktorého je určená horná hranica veku mládeže, ktorá to môže sledovať.
Ide síce o ústretový krok, no nesie v sebe
hneď dva problémy.
Prvým je hodnotenie samotného obsahu.
I keď vám na obrazovke svieti dvanástka,
nestačíte sa čudovať, koľko násilia či erotiky
sa pred vami odohráva. Neodporúčam taký
program sledovať ani dospelým.
Druhou vecou je, že sa v tomto smere
tvorcovia veľmi spoliehajú na kontrolu
rodičov. Nezohľadňujú vhodnosť času, keď
daný program vysielajú. Často sa stane,
že uprostred dňa reprízujú film, ktorý bol
pôvodne vysielaný v neskorých hodinách
a tomu zodpovedal i jeho obsah.
Na obrazovke nám síce opäť zažiari
výstraha, no ak budú pred televíziou sedieť
len samotné deti, nemôžete očakávať, že sa
len tak postavia a odídu, pretože zakázané
ovocie chutí najlepšie. Ak sú doma samotné, majú voľný dosah na programy a my
to nedokážeme nijako ovplyvniť. Určite by

teda padla vhod aj väčšia sebakritika zostavovateľov programovej štruktúry, ktorí by
brali do úvahy aj citlivosť detskej duše.
Žiaľ, smutným faktom je, že spolu
s reakciami spoločnosti na isté programy
sa otupujú aj naše kritériá. Nerobí nám
problém, keď deti s nami pozerajú reality
šou plné intríg a nadávok, ktoré nestačia
tvorcovia ani vypípavať. Dávame im tak
„úžasný“ príklad toho, čo je lákavé a atraktívne natoľko, že sa to dostáva na televízne
obrazovky. Pre ich skreslené vnímanie
sveta je to hlavnou prioritou, keďže sa chcú
vyrovnať svojim idolom. Rovnaký vplyv
majú na ne aj násilné akčné filmy. Čudujeme sa tomu, ako rastie agresivita už medzi
škôlkarmi, ale nepátrame po jej príčinách.
Keď sú totiž denne v kontakte s násilnými prvkami vo filmoch, stáva sa to pre
nich skutočné, a navyše sa v nich otupuje
citlivosť. S nadšením medzi sebou skúšajú
rôzne kúsky, ktoré vidia v televízii, a zabúdajú odlišovať dobré od zlého.
Ďalším nepríjemným faktom je, že už nie
je tradíciou, aby dobro vždy vyhralo nad
zlom. Navyše zlo je ponúkané v atraktívnejšej forme. A tak sa dostávame do kolízie
so súčasnou dobou, ktorá nám formuje
osobnosti detí takým smerom, ktorý sa
nám veľmi nepozdáva.
Dlhšie sledovanie televízie deťmi tiež
znamená vyššie riziko, že sa u nich v dospelosti vyvinie takzvaná antisociálna
osobnosť. Ide o psychickú poruchu, ktorá
sa vyznačuje trvalými vzormi agresívneho
a všeobecne antisociálneho správania.

Čo s tým? Niekoľko rád
pre rodičov menších detí

1. Venujme sa mladučkým divákom.
Ukážme deťom, že sledovanie televízie
môže byť aktívnym, nielen pasívnym zážitkom. Môžeme to dosiahnuť opakovaním
slov a slovných spojení, ktoré počujeme
počas relácie, povzbudzovaním malých
detí k tomu, aby spievali a tancovali spolu
s postavami, alebo tak, že sa so staršími
deťmi rozprávame o tom, čo vidia a počujú.
2. Vyberajme, čo dieťa bude pozerať.
Prečítajme a vytlačme si on-line hodnotenia
programov a vyhľadajme si tie, ktoré sú
primerané veku detí a stupňu ich rozvoja.
Majme poruke zásobu nahratých programov, o ktorých spoľahlivo vieme, že sú
pútavé, didaktické a inšpiratívne.
3. Sledujme televíziu spolu s deťmi.
Malé deti často napodobňujú, čo vidia
a počujú v televízii. Nebojme sa klásť deťom
otázky, ktoré ich povzbudia k tomu, aby
si vymysleli vlastné dialógy alebo zmenili
zápletku. Tu je niekoľko spôsobov, ako
začať rozhovor o televíznom programe: Čo
sa stalo na začiatku filmu? Ktorou postavou
by si rád bol/-a? Ak by si mohol vytvoriť
nový príbeh s rovnakými postavami, ako by
sa tvoj príbeh skončil?
4. Zabráňme tomu, aby televízia nahradila čas na aktívnu hru.
Obmedzme čas, ktorý deti strávia pred
televízorom. Využime hudobné aspekty
programu alebo fyzické vlastnosti postavy
a povzbuďme ich, aby tancovali, skákali,
tlieskali, a nielen ticho sedeli a sledovali.
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5. Využime televízne programy a videá
na rozvoj zručností poslucháčov.
Premeňme televíziu na hru o počúvaní.
Počas sledovania známeho programu alebo
filmu požiadajme dieťa, aby sa k televízii
otočilo chrbtom. Keď známa postava začne
rozprávať alebo spievať, požiadajme ho,
aby postavu identifikovalo len na základe
počutia.
6. Vyhnime sa programom s postavami,
ktoré riešia konflikty násilím.
Keď deti vidia, že niektorá postava rieši
problém udretím, kopnutím alebo pohryzením, upozornime na to ako na niečo, čo
sa nemá robiť. Ponúknime alternatívne
riešenie: „Namiesto toho, že svoju sestru
udrel, mohol ju ten chlapec radšej poprosiť,
aby ho prestala otravovať.“
7. Objasnime, že kreslené postavy robia
také veci, ktoré ľudia robiť nedokážu.
Ak deti imitujú niečo, čo robí televízna
postava, je dobré upozorniť ich: „Aj keď
kreslené postavičky po nehode idú ďalej,
skokom z hojdačky si môžeš naozaj ublížiť.“
8. Vyhnime sa programom, z ktorých
môžu mať deti strach.
Ak program alebo film deti vystraší, upokojme ich prítomnosťou, objatím alebo im
ponúknime niečo na pitie. Fyzická útecha
je často omnoho upokojujúcejšia než slovné
upokojovanie.
Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám
je niečo? Alebo že modla je niečo? Ale to, čo obetujú,
obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby
ste boli spoločníkmi zlých duchov.
(1 Kor 10, 19 – 20)

Niekoľko rád
pre rodičov tínedžerov

1. Z nášho tínedžera urobme aktívneho
diváka.
Zmeňme tínedžerov z televíznych maniakov na filmových znalcov tým, že ich
naučíme používať jazyk filmového a televízneho priemyslu. Nech objavia, že neexistuje
jediný správny spôsob interpretácie príbehu
alebo obrazu. Vďaka našej zaangažovanosti náš tínedžer zistí, že život vo vizuálnej
kultúre znamená učiť sa dekódovať správy,
ktoré sa pred ním objavujú. To je omnoho
lepšie, ako len prijímať obrazy s ich prvoplánovou hodnotou.
2. Rozprávajme sa s tínedžerom o „obchodných trikoch“ televízie.
Upozornime na vzory: nahratý smiech
a živé publikum pri krátkych sitkomoch,
tematizované vedľajšie zápletky zapracované do niekoľkohodinových drám, nereálne
prvky reality show alebo dominantný
pohľad, ktorý riadi dokumentárne filmy.
Namiesto surfovania medzi kanálmi počas

reklamy stíšme zvuk a rozprávajme sa.
3. Zistime, ako obrazy v televízii ovplyvňujú sebadôveru nášho tínedžera.
Populárna kultúra často diktuje, čo je
módne a čo to znamená byť prijatý okolím. S týmto vedomím hovorme so svojím
tínedžerom o myšlienkach, ktoré sprostredkúvajú médiá. Začnime tým, že sa spýtame,
ako sa cíti (či závidí tej postave), či program
odzrkadľuje jeho život (či pozná niekoho,
kto tak vyzerá alebo sa tak správa) a čo vie
(či si myslí, že sa to naozaj deje napr. počas
súdneho procesu).
4. Pomôžme nášmu tínedžerovi pochybovať o tom, čo vidí.
Tým, že odporujeme televízii, keď je
program nezmyselný, alebo ak reklama
sľubuje niečo nereálne, náš tínedžer sa
naučí neakceptovať všetko, čo je vykreslené
v televízii ako pravdu.
5. Rozprávajme sa s naším tínedžerom
o prepojení obsahu a reklamy.
Pre pochopenie ekonomiky tvorby programov navyknime tínedžera odhaľovať
umiestňovanie produktov. Prečo používajú
spoločnosti televízne programy na podporu predaja svojich produktov? Aby diváci
spájali značku s obľúbenými hercami, aby
budovali povedomie o značke. Môžeme sa
spýtať na konkrétnu reklamu: Čo si myslíš,
kto pozerá tento program? Čo sa nám predajcovia snažia predať? Ako emocionálne
reaguješ na túto reklamu?
6. Používajme následný rozhovor.
Keď sledujeme film doma, vráťme sa
k niektorým scénam a rozoberme ich.
Rozhodnime sa, či bola táto scéna dôležitá
pomocou otázok: Ako táto scéna rozvinula
príbeh? Nastolila atmosféru? Čo odhalila
o hlavnej postave?
7. Hovorme o tom, ako médiá formujú
naše chápanie sveta.
Spýtajme sa nášho tínedžera, odkiaľ vie to,
čo vie o živote v iných krajinách. Pri sledovaní správ mu položme otázku týkajúcu
sa obrázkov k príbehu, „faktov“, citátov
a „expertov“. Vytvorme súvis medzi tým,
ako je správa zložená, ako ovplyvňuje naše
myslenie a myslenie nášho tínedžera, a ako
sa pri nej obaja cítime. Vysvetlime, ako sa
môže žurnalistika infikovať zaujatosťou.
Povzbuďme ho, aby sa snažil zistiť viac
a neveril tomu, čo počuje z jediného zdroja.
8. Ponúknime hodnoverný zdroj.
Biblická pravda, Katechizmus Katolíckej
cirkvi, náuka encyklík a dokumentov Cirkvi
má vyvážiť útoky televízie. Ponúknime
kresťanské kanály, kde apelujme na vyváženosť a atraktívnosť programov. n
Jozef Maretta
ilustračná snímka: sxc.hu

Kresťanská
mystika
a New age
Pre kresťanov znamená duchovný život
vzťah s Bohom, ktorý sa vďaka Božej milosti
neustále prehlbuje, a tento proces osvetľuje
aj náš vzťah k blížnym a k svetu. Spiritualita v chápaní hnutia New age znamená
prežívanie stavov vedomia, v ktorých vládne
harmónia a zjednotenie sa s celkom. Pojem
mystika sa tu teda nevzťahuje na stretnutie
s transcendentným Bohom v plnosti lásky,
ale na skúsenosť obrátenia sa do vlastného vnútra, na vzrušujúci pocit zjednotenia
s vesmírom, na pocit rozplynutia vlastnej
individuality vo veľkom oceáne bytia. Tento
základný rozdiel medzi kresťanskou mystikou
a mystikou New age je zrejmý na všetkých
porovnávaných úrovniach. Cesta očisťovania, ktorú hlása New age, je založená na uvedomovaní si existujúcej neistoty či odcudzenia, ktoré možno prekonať len ponorením sa
do celku. Na to, aby sa človek zmenil, musí
používať techniky vedúce k skúsenosti osvietenia. Tá mení vedomie človeka a otvára ho
spojeniu s božstvom, ktoré sa chápe ako
najhlbšia podstata skutočnosti.
Techniky a metódy ponúkané týmto imanentným náboženským systémom, ktorý nechápe Boha ako osobu, vychádzajú „zdola“.
Hoci napomáhajú zostup do hĺbky vlastného
srdca a vlastnej duše, ide o čisto ľudskú snahu, pri ktorej chce človek vlastnými silami
vystúpiť k božstvu. Často tu ide o „výstup“
na úrovni vedomia k tomu, čo sa chápe ako
oslobodzujúce uvedomenie si „vnútorného
boha“. Nie každý však má prístup k týmto
technikám, z ktorých môže ťažiť len privilegovaná duchovná „aristokracia“.
Naproti tomu základným prvkom kresťanskej viery je zostúpenie Boha k jeho stvoreniam, najmä k tým, ktoré sú podľa hodnôt
sveta najprostejšie, najslabšie a najmenej
obdarené. Jestvujú duchovné techniky, ktoré
je užitočné sa naučiť, no Boh ich dokáže
obísť alebo pôsobiť aj bez nich. „Kresťanský
spôsob približovania sa k Bohu sa nezakladá
v úzkom zmysle slova na nejakej technike.
To by bolo v protiklade s tým, čo požaduje
evanjelium, aby sme boli ako deti. Pravá
kresťanská mystika nemá nič spoločné
s technikou, je to vždy Boží dar; a ten, kto ho
užíva, sa ho cíti byť nehodný.“
(z úvahy Ježiš Kristus – prameň živej vody,
TK KBS)

FOTO: GARRETT GILL
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bealivebelieve

ČERVENÝ KLÁŠTOR AREÁL DUNAJEC

ZUZANA SMATANOVA´ BCC WORSHIP & VLADO ˇ´
ZAK
PROGRAM

10.30 – SV. LITURGIA 13.00 – MY WAY 14.00 - O. JOZEF MARETTA 15.30 – PROGRAM PRE DETI - UJO ĽUBO
16.45 – SIMONA MARTAUSOVÁ 17.45 – O. JÁN BUC 19.00 – ZUZANA SMATANOVÁ 20.30 – BCC + VLADO ŽAK
ODCHODY AUTOBUSOV

STARÁ ĽUBOVŇA BREAKFESTIVAL 7.30 / 8.30 / 9.30 / 12.30 / busy odchádzajú z Námestia sv. Mikuláša / autobusová zastávka a z Mierovej ul. / pri gr. kat. chráme
BREAKFESTIVAL STARÁ ĽUBOVŇA 17.00 / 19.00 / 21.00 / 23.00
HLAVNÍ PARTNERI:

MEDIÁLNI PARTNERI:

BREAKFESTIVAL PODPORILI:

SPONZORI:

BREAKFESTIVAL.SK

SIMONA MARTAUSOVÁ JÁN BUC MY WAY JOZEF MARETTA UJO ĽUBO

cela by som sa s vami podeliť o skúsenosť, ktorú mám
skrze Nepoškvrnené Srdce
Panny Márie. Už od mladosti mi bola veľmi
blízka cez príklad mojej mamky  a jej úcty
k Márii. Božia prozreteľnosť mi poslala
do cesty kňaza, ktorý patrí k Mariánskemu
kňazskému hnutiu a pomaly ma zasväcoval do života s Pannou Máriou skrze jej
Nepoškvrnené Srdce. Postupne moja láska
k Márii narastala. Boli chvíle, keď som
pri skúškach života veľmi cítila jej lásku
a ochranu. Celá rodina sme sa jej zasvätili.
Najprv sme sa mesiac po svadbe zasvätili
my s manželom. Za účasti kňaza, ktorý nás
duchovne viedol, sme pred oltárom a pred
kňazom zasvätili naše manželstvo a rodinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Dodnes máme ten doklad zarámovaný
a každý rok (je to už 25 rokov) si v ten deň
obnovíme zasvätenie. Neuvedomovali sme
si, akú zvláštnu, až mimoriadnu ochranu
bude mať naša rodina. Začali sme sa doma
modliť večeradlá. Zúčastňovali sme sa aj
na večeradlách v chráme a podľa možností
aj na celoslovenských večeradlách.
Veľmi ma oslovilo posolstvo z knihy
Rodiny mne zasvätené. Môžem potvrdiť
pravdivosť tohto prísľubu – jej ochranu,
pomoc, starostlivosť. Každý večer sa pri
spoločnej modlitbe zasväcujeme Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Učíme sa ísť
cestou, ktorú nám ukazuje Mária. Cestou,
ktorá vedie k Ježišovi.
Keď sme čakali ôsme dieťa, mala som
počas tehotenstva problémy so srdcom

a mojej mamičke zistili
rakovinu. Bolo to ťažké
obdobie – choroba mamičky,
návštevy lekárov, nemocnice,
veľká záhrada, pole a moje
tehotenstvo... Všetci sme
sa modlili, prosili o pomoc
a ochranu, o silu a lásku. Deti
veľmi prosili, aby sa dieťatko
narodilo zdravé a aby som
prežila pôrod. Modlitby
mojej rodiny, priateľov a ich
láska mi dali silu to všetko
zvládnuť.
Ja som sa modlila a prosila
o milosť a o to, aby sa moja
mamička dočkala narodenia
bábätka. A Pán vyslyšal moje
modlitby. Keď mal malý štyri
mesiace, nebeský Otec si vzal
moju mamičku k sebe.
Bolo mi ťažko, veľmi mi chýbala. Keď
som sa modlila ruženec, všetku bolesť
a starosti som odovzdávala Márii, jej
Nepoškvrnenému Srdcu. Boli chvíle, keď
som cítila jej lásku, pokoj a nehu. Boli to
nádherné chvíle a tie mi dávali silu všetko
zvládnuť. Pocítila som lásku Márie. Viem,
že sa kedykoľvek môžem ako malé dieťa
pritúliť k jej srdcu a požívať lásku a pokoj.
Veľmi milujem Máriu, je mojou mamkou,
ktorá je pri mne stále a pomáha mne aj
mojej rodine. Učí ma, ako stáť pod krížom,
ako odpúšťať a milovať... Cez modlitby
večeradla mení moje srdce, učí ma milovať
Najsvätejšiu Trojicu a Cirkev.

Mohla by som toho napísať ešte veľa,
no verím, že aj tieto riadky vám ukážu, že
kto prijme Máriu do svojho srdca a života,
nemusí sa ničoho a nikoho báť. Ona bude
stále s nami, nikdy nás neopustí, lebo nás
miluje. Cez lásku jej srdca nás učí milovať
svojho syna Ježiša.
Každý deň ďakujem nebeskému Otcovi
za dobrodenia, ktoré dáva našej rodine
skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.
Nikdy nedopustí, aby sme vypadli z Božej
prozreteľnosti. n
v láske a modlitbách
sestra Mária
ilustračná snímka: www.apicons.com

Zo Života Klimenta Velického alebo Ochridského
Prv než vznikol Život Nauma, niektorý zo
žiakov ochridského učilišťa, kde pôsobil ako
učiteľ Kliment, potom Naum (893 – 900)
a opäť biskup Kliment, zostavil Život biskupa
velického Klimenta po starosloviensky, napísaný hlaholikou. V Ochride sa vtedy používalo
hlaholské písmo, kým na kniežacom učilišti
vo Veľkom Prieslave sa od začiatku pestovalo
písmo cyrilské.
Tento starosloviensky text Života Klimenta
nebol veľmi známy. Venuje sa v ňom veľká pozornosť osudom slovienskeho učilišťa na Veľkej Morave, kde Kliment ako žiak Konštantína
a Metoda pôsobil. Sú tam aj cenné údaje

napríklad o počte žiakov, o sporoch s vichingovcami a o postoji Svätopluka k slovienskym
žiakom:
„Veď nedbal (Metod) o to, čo prospievalo
jemu, lež o to, čo prospievalo mnohým, aby
boli spasení, a nocou i dňom žijúc len tomu,
čo aj iným bolo na prospech. Svedčí o tom aj
množstvo kňazov, diakonov a poddiakonov,
ktorých v oblasti svojej cirkvi zanechal dvesto.
Ak bolo toľko povýšených hodnosťou, domyslime si, aké bolo množstvo svetských ľudí.
Medzi nimi však prvenstvo získal si Gorazd,
ktorý patril medzi vynikajúcich žiakov Metoda,
a ktorého sám svätec, dožívajúc poslednú

hodinu, vyhlásil aj za moravského arcibiskupa.
No všetkého schopný dav bludárov (vichingovcov) nestrpel, aby Metod mal aj po smrti
živého bojovníka, vraviac: ,Hor´ sa teda,
Gorazda premôžme a strojme mu úklady, veď
je život jeho nepodobný nášmu a odlišné sú
chodníky jeho, i vyčíta nám hriechy, lebo ak by
ostal nažive, znova by nám ožil Metod.’ I zbavia ho biskupského úradu a akéhosi Vichinga
povyšujú na arcibiskupský stolec, ktorý bol
Metodom preslávený, no skrz Vichinga upadol
do priepasti nevážnosti.“
Jozef Gača
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Báseň básní
M

esto bolo ako vyľudnené. Každý robil na poli, lebo
po dažďoch konečne vyšlo slnko a zalialo okolie
svojimi zlatistými lúčmi. Konštantín si sadol pred
chrám, kde učili, a zahľadel sa na západ na hory, čo sa vypínali v diaľke. Konečne dokončil preklad Písem – do tých
najmenších detailov ho prispôsobil tomuto ľudu. Modlil sa
a ďakoval Bohu. Jeho duša sa vznášala ako sokol na letnej
oblohe, krídlami hladil tichý vánok Svätého Ducha. Zrazu
vietor zdvihol jeho ducha do výšav, bližšie k žiariacej Božej
tvári a lúče jeho lásky ho prenikli skrz naskrz. I vzal
pero a začal písať slová, čo sa mu z toho jasu, tepla
i sily vetra drali na jazyk:

Evanjeliu svätému som Predslovom:
ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus zhromažďovať národy,
pretože svieti svetlom svetu celému.
To v našom siedmom tisícročí stalo sa.
Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,
a hluchí, ajhľa, slovo Písma počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné.
A preto čujte, čujte toto, Slovieni:
dar tento drahý vám Boh z lásky daroval,
dar Boží darom spravodlivej čiastky je,
dar dušiam vašim, čo sa
nikdy neskazí,
dušiam tých ľudí, ktorí vďačne prijmú ho.
Cítil, ako cez neho
hovorí Pán, ako kedysi
cez svojich apoštolov.
I pokračoval slovami:
Matúš i Marek s ním a s Lukášom i Ján
národy všetky takto učia, hovoriac:
Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi
uzrieť, a všetci po radosti túžiaci,
túžiaci temno hriechu navždy zapudiť
i rajský život pre seba zas objaviť
i horiacemu ohňu navždy uniknúť,
počujte, čo vám vlastný rozum hovorí,
počujte všetci, celý národ sloviensky,
počujte Slovo, od Boha vám zoslané,
Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,
Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,
Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví.
Tak ako radosť nezasvitne bez svetla,
by oko celý Boží svet v ňom uzrelo,
bo všetko nie je krásne ani zreteľné,
tak ani duša, žiadna duša bez písmen,
vedomia nemá o tom Božom zákone,
zákone knižnom, o zákone duchovnom,
zákone, cezeň Boží raj sa zjavuje.

I písal ďalej. Tu mu prichádzali na um udalosti posledných mesiacov, trápenia, krivdy, čo vystáli od protivníkov
i prostého ľudu. A to všetko preto, lebo učili tento ľud jemu
vlastnou rečou.
Lebo kto totiž prijme tieto písmená,
tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví
a vaše duše písmenami posilní
i skrze apoštolov, skrze prorokov.
Pretože tí, čo hovoria ich slovami,
i nepriateľa budú schopní zahubiť,
víťazstvo dobré svojmu Bohu prinesú,
hnilobnej zhube svojho tela uniknú,
tela, čo v hriechu ako vo sne živorí,
nepadnú oni, ale pevne zastanú,
pred Bohom ako udatní sa prejavia,
po pravici si stanú trónu Božiemu,
keď príde ohňom súdiť všetky národy,
s anjelmi budú radovať sa naveky,
naveky sláviac Boha milostivého,
piesňami z tých kníh ospevujúc naveky
svojho Boha, čo nad ľuďmi sa zmilúva,
ktorému preto všetka sláva prislúcha,
i česť, i chvála, Boží Synu, v jednote
so svojím Otcom, s Duchom
Svätým v Trojici
na veky vekov od každého
stvorenia.
Amen.
Keď dokončil tie slová,
položil pero a hľadiac
do slnka sa modlil: „Bezzačiatočná Trojica, ktorá
sa chvie anjelmi a hrmí serafínmi, daj chváliacim
ťa úfanie i lásku nerozlučnú, keď nás teraz vedieš
k Božiemu kráľovstvu skrze modlitby mučeníka
svojho a mocného zástupcu našej krajiny.“ n
Juraj Gradoš
Byzantský krížik z Uherského Hradišťa-Sadov
(www.brnozurnal.cz).

Je koniec?
Je liturgia. Keďže je čas misií, kázeň je oveľa dlhšia ako tradične. Vzhľadom na to,
že sa slúži v kaplnke, aj o čosi rodinnejšia. Otec misionár káže nielen pre dospelých, ale aj pre niekoľko drobcov. Jednému dievčatku je však dlho. Keď kazateľ
urobí dlhšiu odmlku po otázke na zamyslenie, zaznie zvonivý detský hlások: „Už
je konečne koniec?“ Takmer všetci sa obzrú za dieťaťom a jeho mamka sa jemne
začervená. Misionár to začuje tiež a s úsmevom odpovedá: „Nie, neboj sa, už
len chvíľku.“ Po svätej liturgii k nej prichádza a okrem krížika na čelo jej dáva aj
obrázok. „To za to, že si vydržala až doteraz.“ Dievčatko sa blažene usmieva. Jej
trpezlivosť (i úprimnosť) boli ocenené.
Mária Pihuličová
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Ozdobený
božskými
slovami
V piatej piesni kánona prepodobnému Bessariónovi sa píše: „Ty, bohonositeľ, ukázal
si sa ako druhý Jozue: žiarivou modlitbou
si zastavil chod slnka, blažený, ozdobený
božskými slovami, osvietený žiarou divov
a okrášlený mnohými Božími zázrakmi.“ Pri
tomto texte som si povedal, že prepodobný, ktorého sa to týka, je iste len jedným
z mnohých svätých, ktorým by sa dali tieto
slová prisúdiť. Otázkou však zostáva, ako
sa človek k takýmto skutočnostiam môže
dostať, kde ich nájsť?

B

ožia milosť stojí zaiste kdesi na začiatku duchovného
života a Cirkev si to vždy uvedomovala a kládla veriacim
na srdcia, aby Božiu milosť nenechávali prejsť bez povšimnutia okolo seba. Preto sa aj tento tropár kánona začína slovami,
že prepodobný bol ako druhý Jozue, lebo zastavil slnko žiarivou
modlitbou. Ktorá je to tá žiarivá modlitba? Sú to naše chabé
a prízemné prosby k Bohu? Alebo naše vystatovanie sa dĺžkou či
novými formami modlitby, ktoré majú osloviť masy? Asi nie. Len
Boží Duch nás vedie k pravej modlitbe, k správnej oslave Boha
a tohto Ducha možno nájsť v Cirkvi. Ona je totiž tá prvá, ktorá
žiari modlitbou.
Od počiatkov Cirkvi vidno, že základom jej volania k Bohu sú
žalmy. Táto skutočnosť je aj v našej cirkvi prítomná do dnešných
dní. Práve vďaka mníšskemu vplyvu na naše slávenia sa zdajú
obrady našej cirkvi doslova preplnené žalmami. Na úvod utierne
bol napríklad uvádzaný pôvodne jediný žalm, a to tretí – hovorí
totiž o odpočinku a vstávaní, o Bohu, ktorý udržuje človeka.
Vplyvom mníšskej tradície sa počet týchto žalmov rozšíril na šesť,
ktoré vyjadrujú nielen to, že modliaci ďakuje za ráno, za to, že
vstal, ale chváli Boha aj za celý svoj život a za skutočnosti, ktoré
ho sprevádzajú.
Teda modliaca sa Cirkev je najjasnejším príkladom toho, ako
byť ozdobený božskými slovami, ako „si chrániť oči srdca pred
spánkom a rozjímať o božských prikázaniach“ (kánon prepodobného Hilarióna Nového, 5. pieseň), dovoliť Bohu naplniť si ústa
jeho chválou skrze Božie slovo. Keď sa totiž pozrieme do diel
svätých otcov, či už Jána Zlatoústeho, Bazila Veľkého, alebo iných,
v ich slovách sa zračí veľká znalosť Božieho slova. Vidno, ako boli
ozdobení týmito slovami, nie je to pre nich nič cudzie, nič, čo by
museli hľadať a násilne vtláčať do viet, aby len potvrdzovali nejakú chabú nábožnosť. Božie slovo v nich bolo doslova vkorenené.
Ozdobiť sa Božím slovom bolo a vždy bude prioritou svätých
ľudí. Učili sa to skrze modlitbu Cirkvi a celý život nanovo objavovali Božie slovo – nie ukryté pred zrakom sveta, ale zjavené pri
modlitbe a v modlitbe Cirkvi. n
Michal Bučko

Daj to
najlepšie
V minulom čísle sme načrtli dva extrémne postoje voči Bohu – naliehanie
na Božie zaopatrenie a postoj nehodnosti
čokoľvek pýtať. Východisko z nich sme
našli v texte z Lukášovho evanjelia o neužitočnom sluhovi a Ježišovom výroku
o viere, ktorá prináša kľúč k našej otázke.

V

iera je, keď odpočívaš v dôvere napriek životnej neistote, lebo s istotou poznáš Boha. Najviac o nej hovorí
List Hebrejom (11. kap.). Ako prvý príklad viery
uvádza Ábelovu obetu, ktorou dal to najlepšie zo stáda. Nie
preto, aby sa Bohu líškal. Nemanipuloval ním (ja ti dám to
najlepšie a aj od teba čakám to najlepšie). Nie preto, že sa ho
bál. Bol to postoj človeka, ktorý má toho druhého tak rád, že
mu naozaj túži dať to najlepšie. Nemá iný dôvod, len tento.
Lásku. Prečo Abrahám šiel, hoci nevedel kam? Prečo voči
Bohu nezahorkol, hoci sa počas jeho života nikdy nenaplnili
slová o domove v zasľúbenej zemi? A „býval v nej ako v cudzej“ (11, 9). Prečo neváhal obetovať Izáka? To nebola poslušnosť vojaka. Ani chlapský postoj cti či pomýlenej túžby
čosi dokázať. Naopak. Išlo o postoj človeka, ktorý chce byť
s tým, koho potrebuje a miluje a bez koho už nevie a nechce
žiť. Nezaráža ma, že Abrahám neváhal obetovať Izáka, ale že
Boh bol preňho viac ako syn. A to spôsobom, ktorý neubral
nič na láske k Izákovi.
O Mojžišovi sa v tej istej kapitole píše, že Kristovu potupu
považoval za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta (11, 26).
Vybavil sa mi príklad matky a situácie, keď sa z jej dieťaťa
verejne smejú. Bude pri ňom napriek výsmechu všetkých.
Ak je pre človeka Boh vzácny, bude pri ňom napriek výsmechu okolia, ba možno práve preto. Ak by sme sa na všetky
ďalšie príklady z Listu Hebrejom pozreli v optike lásky,
zbadali by sme, že práve tento úzky vzťah spôsoboval, že
všetci „hrdinovia viery“ veľmi dobre vedeli, kto je Boh. Preto
pri nových výzvach nezaváhali. Viac ako problémy bola pre
nich Božia blízkosť. To spôsobovalo odvahu, smelosť, istotu,
spokojnosť... víťazstvá. A Pán si konal svoje dielo. Keď sa
zahľadíme na svoj život my, vnímame, že Božia predstava
o ňom je zrejme iná a hľadáme príčinu v našej „malej viere“.
Čítala som, že Boh tvorí z ničoho. Kým má človek hoci aj
malú ambíciu kýmsi byť, Boh v jeho živote nezmôže veľa. Až
keď pochopí, že je ničím, môže ho Pán pretvárať.
Podobenstvo o neužitočnom sluhovi je obrazom toho, že
pre Boha nie je dôležité ani tak to, čo robíme, ale to, či nás
k obetovaniu vedie túžba dať mu to najlepšie, lebo nikomu
inému to naše „najlepšie“ dať nechceme. Keď sa človek nezapodieva rátaním toho, čo spravil. Ak takto miluješ, nebudeš
mať hlúpe túžby prenášať vrchy. Lebo tvoje srdce, premenené takýmto vzťahom, bude prosiť múdre veci s postojom,
ktorý bude Bohu blízky a na ktorý ti nepovie nie. n
Valéria Juríčková
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PONDELOK 24. jún

ŠTVRTOK 27. jún

živého Boha“. Kým je Kristus pre teba?

PONDELOK 1. júl

Narodenie Jána Krstiteľa

Prepodobný Samson Pohostinný

Čítania: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Lk 1, 1 –
25. 57 – 68. 76. 80, zač. 1

Čítania: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Mt 13, 36b
– 43, zač. 54

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá.
Menlivé časti zo sviatku. Myrovanie. Prikázaný sviatok (HS: 391; PZ: 371; HP: 393)

Nezištníci a divotvorcovia
Kozma a Damián

Obaja boli spravodliví pred Bohom
a bezúhonne zachovávali všetky Pánove
prikázania a ustanovenia. (Lk 1, 6)

Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto
veku múdry, nech sa stane bláznom, aby
bol múdry. (1 Kor 3, 18b)

NEDEĽA 30. jún

Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite
medzi sebou. (1 Kor 6, 7a)

Byť spravodlivý pred Bohom si vyžaduje byť
v službe Bohu. Slovo služba dnes nie je moderné. Zahŕňa v sebe dávku poníženosti a utláčania. Sv. Ján Krstiteľ sa však narodil do rodiny,
v ktorej toto slovo a život podľa neho malo
hlboké korene. Tu sa učil správne slúžiť Bohu:
v pokore, poníženosti a vytrvalosti. V tomto
štýle života pred Bohom nájdeš požehnanie.

Apoštol Pavol píše korintskej cirkvi o pravej múdrosti a rozumnosti. Tá podľa neho
nespočíva iba v intelekte. Aj ty sa môžeš
rozhodovať pre múdrosť pozemskú alebo
nebeskú. Rozhodni sa pre takú, ktorá má
hodnotu vo večnosti, aj keby si mal v očiach
sveta vyzerať ako blázon. Ak ti múdrosť sveta bráni ísť za Kristom, nie je vlastne vôbec
žiadnou múdrosťou.

Liturgia: Predobr. ant. a blaž. Menl. časti svätému. Myrovanie (HS: 388; PZ: 369; HP: 391)

UTOROK 25. jún
Prepodobná mučenica Febrónia
Čítania: 1 Kor 1, 1 – 9, zač. 122; Mt 13, 24 –
30, zač. 52

Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho
Pána. (1 Kor 1, 9)
Vernosť – veľmi dôležitá skutočnosť, ktorá je
potrebná na budovanie vzťahu. Bez vernosti
nie je istota. Ak chýba istota, môžeš byť
pohltený smútkom, beznádejou a strachom.
Boh je verný vo svojich prisľúbeniach a ty
môžeš byť toho svedkom vtedy, keď budeš
túžiť byť ním milovaný. Skús teda prosiť
o svetlo vo svojom srdci a o čistý duchovný
zrak, aby si videl Božiu vernosť a odpovedal
na ňu svojím životom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 26. jún
Prepodobný Dávid zo Solúna
Čítania: 1 Kor 2, 9b – 3, 8, zač. 127; Mt 13,
31 – 36a, zač. 53

Ono je síce najmenšie zo všetkých semien,
ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné
byliny a je z neho strom... (Mt 13, 22)
Keď príde na svet nový život (človek),
postupom času je zrejmé, že mnohí si kladú
otázku, čím bude, keď bude veľký. Odpovede
sú rôzne a neraz úsmevné. Aj ty si v štádiu,
keď sa máš denne rozhodnúť, čím alebo kým
budeš. Môžeš sa cítiť maličký, no v Božích
očiach máš veľkú cenu. Uver tomuto a ži
svoj život v radosti.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

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

PIATOK 28. jún
Prenesenie ostatkov
nezištníkov Kýra a Jána
Čítania: 1 Kor 4, 5 – 8, zač. 130b; Mt 13, 44 –
54a, zač. 55

Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu
ukrytému v poli. (Mt 13, 44a)
Podobne ako je v podobenstve poklad zakopaný na roli a pre mnohých zostáva skrytý,
presne tak množstvo ľudí dnes uteká okolo
role, ktorá ukrýva nebeské kráľovstvo. Spasiteľ denne chodieval pomedzi ľudí izraelského národa, no zbožní Židia nevideli toho,
v ktorom prišlo samo nebeské kráľovstvo.
Videli len svoju predstavu o mesiášovi, ktorá
sa, žiaľ, nenaplnila.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 29. jún
Apoštoli Peter a Pavol
Čítania: 2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193; Mt 16,
13 – 19, zač. 67

Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?
(Mt 16, 13b)

Kristov život je plný otázok pre jeho poslucháčov. Dnešná perikopa evanjelia nie je výnimkou. Ježiš chce počuť a poznať odpoveď,
ale i názor Izraelitov žijúcich v okolí Cézarey
Filipovej. Odpovedí dostáva mnoho, no ide
ešte hlbšie. Chce byť osobný, a preto sa pýta
aj svojich učeníkov tú istú, ale predsa osobnejšiu otázku: „Za koho ma pokladáte vy?“
Mnoho odpovedí, ale len jedna je správna
– odpoveď Šimona Petra: „Ty si Mesiáš, syn

6. nedeľa po Päťdesiatnici
Zbor dvanástich apoštolov
Čítania: Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 9, 1 – 8,
zač. 29 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mk
3, 13 – 19, zač. 12 (zboru)

Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti
hriechy.“ (Mt 9, 2b)
Ježiš videl vieru tých, čo niesli ochrnutého
i samotného chorého človeka. Na tejto udalosti je jasné, že Ježiš môže jediným slovom
zmeniť zlú minulosť človeka na dobrú a že
mu smie odpustiť hriech. Tento príklad
prináša so sebou istotu a ubezpečenie, že
komu odpustí, tomu je odpustené. Nie je
našou úlohou skúmať, nakoľko súvisela
choroba uzdraveného s jeho hriechom. Je
nepochybné, že súvisela s vedomím viny. Pre
človeka, ktorý skutočne túži po záchrane,
bude vždy prvoradou potrebou v jeho utrpení zmieriť sa pre svoje hriechy s Bohom.
Z textu je známe, že najväčším utrpením pre
ochrnutého je hriech, nie choroba. Kristus
sa v tomto slove dotýka teba i mňa preto,
aby v nás znova vzbudil túžbu po odpustení
z hriechu, po zmene života. Treba len veriť,
že to Kristus dokáže, nech si na tom v živote
akokoľvek.
Pápež František na jednom zo svojich
ranných príhovorov v Dome sv. Marty pri
slávení eucharistie rozpovedal túto udalosť:
„Spomínam si, ako som raz vychádzajúc
z mesta Salta počas odpustovej slávnosti
zbadal jednu skromnú paniu, ktorá žiadala
kňaza o požehnanie. Kňaz jej hovoril: ,Dobre, pani, ale veď ste boli na svätej liturgii!’
A vysvetlil jej celú teológiu požehnania
na svätej liturgii. Urobil dobre. ,Ach, vďaka
otče, áno, otče,’ hovorila pani. Keď kňaz
odišiel, pani sa obrátila na ďalšieho kňaza
hovoriac: ,Dajte mi požehnanie!’ Všetky tie
slová neboli pochopené, pretože ona potrebovala niečo iné: potrebovala, aby sa jej
dotkol Pán.“ Aj my potrebujeme Boží dotyk
a slovo, ktorým Boh uzdravuje naše vzťahy.
Majme teda odvahu a vieru – obráťme sa
k nemu v tých situáciách, kde vidíme svoju
porážku.
Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu a apoštolom,
kondák z hlasu, Sláva, kondák apoštolom,
I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu
(HS: 149, 392; PZ: 101, 373; HP: 102, 395)
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Čítania: 1 Kor 5, 9 – 6, 11, zač. 134; Mt 13, 54
– 58, zač. 56

Apoštol Pavol je priamy v reči i v skutkoch.
Potvrdením toho je aj úryvok z jeho listu.
V kapitole rozoberá, ako má raná Cirkev
riešiť menšie problémy medzi veriacimi.
Spoločnosť si vytvorila právny systém, podľa
ktorého sa spory riešia na súde. Pavol pripomína, že kresťan by nemal byť odkázaný
na praktiky svetského súdu. Máme Svätého
Ducha a poznáme Božiu múdrosť. Nechajme sa nimi viesť.

Krista, nemusíš mať veriaceho partnera. Nemysli si, že si na zlom mieste, v zlom čase.
Určite si práve tam, kde ťa Boh chce mať.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 4. júl
Prepodobný Atanáz Atoský
Arcibiskup Andrej Jeruzalemčan
Čítania: 1 Kor 7, 24 – 35, zač. 138; Mt 15, 12b
– 21, zač. 61

Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, vytrhnú aj s koreňom. (Mt 15, 13)

UTOROK 2. júl

Obraz priesady vo vinici je v Starom
i Novom zákone bežný. Vytrhnutie evokuje
podobenstvo o burine. Ježišova výstraha
je namierená nielen proti farizejom, ale aj
proti učeníkom. Učeníctvo (obrátenie ako
také) nie je zárukou večnej blaženosti. Teda
nie začiatok, ale koniec je korunou kresťanského života a skrýva v sebe dar milosti.

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky
v Blachernách

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

Čítania: 1 Kor 6, 20b. – 7, 12, zač. 136; Mt
14, 1 – 13, zač. 57 (radové); Hebr 9, 1 – 7,
zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54
(Bohorodičke)

PIATOK 5. júl

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

Apoštolom rovní Cyril a Metod

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

Čítania: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Mt 5,
14 – 19, zač. 11

V čom spočívala veľkosť Márie? V ničom!
Práve v tom je výnimočná a veľká. Nepotrebovala vynikať postavením, schopnosťami ani si vynucovať pozornosť. Bola
jednoduchá a mala hlbokú túžbu – iba
sedieť a počúvať Pánove slová. V kondáku
dnešného sviatku spievame: „Darovala si
nám posvätné rúcho,... aby sa stalo odevom
neporušiteľnosti všetkým veriacim...“ Kiežby
nám tento liturgický hymnus pripomínal
veľkosť tej, ktorú si pripomíname.

Biskup Dominik Hrušovský v reedičnom
vydaní knihy pátra Michala Lacka SJ Svätí
Cyril a Metod hneď v úvode píše „Ak chceme
byť verní sebe, svojim koreňom a dejinám,
cyrilo-metodské dedičstvo nesmie byť
dajakým príveskom, s ktorým sa občas pri
jubileách pohráme, ale musí sa stať vlastným životným prostredím.“ Áno, presne to
máme v duchu Kristových slov zažívať – byť
nové svetlo a nové víno pre tento svet.

Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Menl.
časti zo sviatku (HS: 393; PZ: 374; HP: 397)

STREDA 3. júl
Mučeník Hyacint
Čítania: 1 Kor 7, 12 – 24, zač. 137; Mt 14, 35 –
15, 11, zač. 60

Len nech každý žije tak, ako mu určil
Pán, každý, ako ho Boh povolal. Takto
učím vo všetkých cirkvách. (1 Kor 7, 17)
Sv. apoštol Pavol píše, že kresťania by mali
žiť podľa Božích prikázaní tam, kde práve
sú. Božie dielo môžeš konať kdekoľvek.
Rovnako tak môžeš svoju vieru demonštrovať kdekoľvek. Na to, aby si mohol žiť pre

Vy ste svetlo sveta. (Mt 5, 14a)

Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Menlivé
časti zo sviatku. Odporúčaný sviatok. Voľnica. Myrovanie (HS: 395; PZ: 376; HP: 398)

SOBOTA 6. júl
Prepodobný Sisoés Veľký
Čítania: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Mt 10, 37 –
11, 1, zač. 39

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale
premeňte sa obnovou zmýšľania... (Rim
12, 2a)

Človeka sa dnes môže vystríhať všetkých
svetských zvykov, no napriek tomu môže byť
naďalej pyšný, chamtivý, tvrdohlavý a nafúkaný. Pravá premena spočíva v obnovení

mysle, teda v prijatí Kristových postojov,
ktoré by sme vnútorným obrátením – metanoiou mali plniť s ľahkosťou. Prosme Boha
o dar obrátenia a nového zmýšľania práve
tam, kde cítime svoju slabosť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 7. júl
7. nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobný Tomáš z Maley a Akakios
Čítania: Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 9, 27 – 35,
zač. 33

Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých
duchov vyháňa zlých duchov.“ (Mt 9, 34)
Jedným z veľkých zármutkov v živote
človeka je nedorozumenie. Nastáva vtedy,
ak má človek dobrý úmysel, ale nedobre sa
to skončí. Poznáme to mnohí z vlastných
skúseností, z ktorých vyvádzame nám
známe príslovia: Za dobrotu na žobrotu či
Za dobré nečakaj dobré. V dnešnej udalosti,
ktorú opisuje evanjelista Marek, sa ukazuje
podobná skúsenosť. Na jednej strane sa
Kristus stretáva s dvoma slepcami a nemým
človekom, ktorých uzdravuje, na druhej
strane farizeji, pohnutí nenávisťou, zaznávajú Krista a obviňujú ho z toho, čo vôbec
neurobil. Kristus oslavuje Boha slovom
i skutkom, no to sa stretáva s nepochopením práve od tých, ktorí mali viesť vyvolený
národ k nemu – k Bohu. Človek sa nerád
stretáva s nedorozumením, no sám sa doň
rúti. A to hlavne vtedy, keď sa hovorí, myslí
a rozpráva o Bohu. Kým je dnes Boh pre
človeka? Veľmi pekne o tom hovorí situácia
zo života pápeža Pia X., ktorý mal veľmi
výstižné heslo svojho pontifikátu: Instaurare
omnia in Christo – Všetko obnoviť v Kristovi! Na sklonku jeho života neboli životné
pomery zvlášť priaznivé. Začali sa nepokoje
medzi národmi: začala sa prvá svetová
vojna (vdovy, invalidi, siroty, hlad, choroby...) Pius veľmi trpel, chcel ľudstvu pomôcť,
preto pátral po koreňoch tohto zla. Radil
sa so svojimi kardinálmi. Niektorí tvrdili,
že koreňom zla sú neusporiadané rodiny,
strata pocitu zodpovednosti, pocit neistoty.
No pápež nakoniec konštatoval: „Príčinou
a koreňom nešťastia je, že Boh sa zjavil
v Ježišovi Kristovi, a svet si z toho nič nerobí!“ Kristus zomrel a vstal preto, aby nás
vyviedol z nedorozumení, do ktorých sme sa
dostali prijímaním života v hriechu.
Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné
z hlasu (HS: 149; PZ: 103; HP: 104)
Peter Tirpák
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PONDELOK 8. júl
Veľkomučeník Prokop
Čítania: 1 Kor 9, 13 – 18, zač. 142; Mt 16, 1 –
6, zač. 65

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 188;
PZ: 145; HP: 401)

Mučenica Eufémia. Blažená Oľga

dobrovoľne inému a uznať ho nie je postoj
dehonestácie, ale lásky a povýšenia ľudskej
dôstojnosti. Aj Ježiš bol poslušný svojmu
Otcovi až na smrť. Ak sám Kristus, ktorý je
Boží Syn, zaujíma tento postoj, o čo viac to
máme robiť my. Skús dnes viac počúvať, než
hovoriť.

Čítania: 1 Kor 10, 28 – 11, 7, zač. 147; Mt 16,
24 – 28, zač. 69

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

... nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo
osoží mnohým, aby boli spasení. Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem
Krista. (1 Kor 10, 33b – 11, 1)

NEDEĽA 14. júl

Aká je teda moja odmena? Že keď
hlásam evanjelium, predkladám ho
zadarmo a nevyužívam svoje právo pri
evanjeliu. (1 Kor 9, 18)

ŠTVRTOK 11. júl

Urobiť niečo viac než len to, čo je zvykom,
mojím právom – to je postoj lásky agapé.
Pochopili to mučeníci, zasvätené osoby,
rodičia, ktorí prijali viac detí ako dar, dokonca si osvojili opustené. Dnes ťa Boh chce
obdarovať silou milovať láskou agapé – urobiť niečo navyše. Si ochotný to dnes urobiť
a považovať to za svoju odmenu?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 9. júl
Hieromučeník Pankrác
Čítania: 1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 16, 6 –
12, zač. 66

Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva
pozor, aby nepadol. (1 Kor 10, 12)
Aké myšlienky a pocity vyvoláva vo mne to,
keď vidím slabosti a hriechy iných? Poznal som ženu, ktorá sa nikdy nezapájala
do rozhovorov o mladých dievčatách z farnosti, o ich škandáloch a prehreškoch so
známosťami. „I ja mám dcérku a neviem, čo
raz bude,“ hovorievala. Je pád iných pre mňa
dôvodom na povyšovanie sa a súdenie?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 10. júl
Prepodobný Anton Pečersko-Kyjevský
Čítania: 1 Kor 10, 12 – 22, zač. 145; Mt 16, 20
– 24, zač. 68 (radové); Gal 5, 22 – 6, 2, zač.
213; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (svätému)

Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých
duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov. (1 Kor

10, 21)

Ako kňaz som veľakrát počul z úst matiek,
manželiek vetu: „Otče, ten môj chlap je
dobrák od kosti. Všetko by bolo dobré, len
keby tej pálenky nebolo.“ Zdá sa, že alkoholizmus je jeden z najväčších problémov
našich farností a rodín, ktorý si nemôžeme
nevšímať. Dnes Božie slovo vyzýva k obráteniu z ľahostajnosti v tejto oblasti každého
z nás – od biskupa cez kňaza až po katechumena.

V našom živote je prirodzené, že konáme
podľa niekoho, koho si vyberáme za vzor
a kým sa inšpirujeme. Musíme si uvedomiť,
že tak ako mnohí iní inšpirujú nás, aj my
sme inšpiráciou pre iných. Pavol hľadal
a konal to, čo je osožné pre iných, aby boli
spasení. Ako žijem ja? Inšpirujem iných
k spáse či k ceste od Boha? Opýtaj sa na to
dnes niekoho.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 12. júl
Mučeníci Proklos a Hilarios
Prepodobný Michal Maleinský
Čítania: 1 Kor 11, 8 – 22, zač. 148; Mt 17, 10
– 18, zač. 71

Ale opovrhujete Božou cirkvou a chcete
zahanbiť tých, čo nič nemajú? (1 Kor 11,
22)

Poznám prípady, keď veriaci farnosti
protestovali, aby bolo na území ich farnosti
charitatívne zariadenie pre ľudí bez domova,
sociálne slabších či aby sa ich duchovný
otec čo i len venoval takejto skupine ľudí.
Dôvodom bol zvyčajne strach z problémov.
Sv. František hovorí, že pokladom Cirkvi sú
chudobní. Aké bohatstvá hromadia naše
farnosti?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 13. júl
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi
Čítania: Rim 13, 1 – 10, zač. 111; Mt 12, 30 –
37, zač. 47

Preto sa treba podriadiť, a nielen zo strachu pred hnevom, ale aj kvôli svedomiu.
(Rim 13, 5)

Človek, ktorý sa nevie podriaďovať, nie je
schopný žiť spoločný život. Podriadiť sa

8. nedeľa po Päťdesiatnici
Pamiatka svätých otcov šiestich
ekumenických snemov
Čítania: 1 Kor 1, 10 – 18, zač. 124; Mt 14, 14
– 22, zač. 58 (radové); Hebr 13, 7 – 16, zač.
334; Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (otcom)

PONDELOK 15. júl
Apoštolom rovný Vladimír
Čítania: 1 Kor 11, 31 – 12, 6, zač. 150; Mt 18, 1
– 11, zač. 74 (radové); Gal 1, 11 – 19, zač. 200;
Jn 10, 1 – 9, zač. 35b (svätému)

Ale keď sme súdení, Pán nás napráva,
aby sme neboli odsúdení s týmto svetom.
(1 Kor 11, 32)

Nikomu z nás nie je príjemné, keď vychádza
na svetlo sveta jeho nedokonalosť a robenie
chýb. Tento pocit evanjelium spája s umieraním sebe. A toto nie je možné bez bolesti
z prijatia tejto nepríjemnej pravdy. Aby však
nastalo vzkriesenie, musí byť smrť. Nikdy ťa
Boh nebude môcť napraviť bez tejto bolesti
umierania. Prijmi ju v situáciách dnešného
dňa.

Myslím na to, že každý z vás hovorí: „Ja
som Pavlov“, „Ja Apollov“, „Ja zasa Kéfasov“, „A ja Kristov“. Je Kristus rozdelený?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 183;
PZ: 140; HP: 403)

Už ako deti sme sa zvykli chváliť tým, kto je
náš otec, aký je. Aj v dospelosti sa radi priznáme na verejnosti k nejakému príbuznému, ktorý je známy a vplyvný v spoločnosti.
Človeku dobre padne, keď sa môže prihlásiť
k niekomu, kto je všeobecne uznávanou
autoritou. V danej chvíli sa aj my cítime
istejšie a rešpektovanejšie. Akosi podvedome
cítime, že s vplyvným a mocným garantom to ide akosi ľahšie. Aj prví kresťania
sa chválili takýmito autoritami, čo nebolo
v podstate zlé. To, čo nebolo správne a čo im
sv. Pavol vyčíta, bolo, že „pre stromy nevideli
les“. Autorita, ktorú uznávali, im zabránila vidieť vôľu najväčšej autority – Krista.
A Kristova vôľa je, „aby všetci jedno boli“. Ak
uznávanie autorít rozdeľuje, znamená to, že
takáto úcta je nedokonalá, lebo sa zastavila
na služobníkovi Krista a nie na Kristovi
samotnom. Môžeme zakúšať neochotu
a ťažkosti či prekážky pri budovaní jednoty.
Dnešné slovo nám však dáva svetlo do tohto
nášho úsilia. V strede musí byť Kristus a nie
človek, nech je akokoľvek dobrý. Ďakujme
Bohu za ľudí, ktorí sú pre nás oporami vo
viere. Ďakujme mu za dobrých manželských
partnerov, rodičov, zakladateľov rehoľných
spoločenstiev, hnutí, spolkov, za svätých
kňazov. Pamätajme ale, že sú „len“ služobníkmi Krista a darom pre nás od Boha, aby
mocnela a rástla naša vzájomná jednota
v Otcovi skrze Syna mocou Svätého Ducha.

UTOROK 16. júl

(1 Kor 1, 12 – 13a)

Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu a otcom, kondák z hlasu, Sláva, kondák otcom, I teraz,
podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu a otcom (HS: 150, 396; PZ: 104,
377; HP: 105, 405)
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Hieromučeník Aténogénes
a jeho desiati učeníci
Čítania: 1 Kor 12, 12 – 26, zač. 152; Mt 18, 18
– 22; 19, 1 – 2. 13 – 15, zač. 76

života, o pamätanie na ich odkazy, príklad
života. V neposlednom rade však aj o prejavenie úcty postavením pamätníka, účasťou
na slávnosti. Aj v tom má Boh záľubu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti blahoslavenému
(HS: 398; PZ: 379; HP: 407)

ŠTVRTOK 18. júl
Mučeník Emilián

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému. Odporúčaný sviatok (HS: 400; PZ: 382; HP: 410)

Budem sa modliť duchom, budem sa
modliť aj mysľou. (1 Kor 14, 15)

NEDEĽA 21. júl

Dlhé roky sa zápasí či zápasilo s odporom
mnohých veriacich v našich farnostiach so
zavedením zrozumiteľného liturgického
jazyka. Cirkevná slovančina je skôr modlitba
duchom a zrozumiteľný jazyk viac modlitba
mysľou. Už sv. Pavol zaujíma postoj k tomuto sporu a je pre nás inšpiráciou. Po ňom
takisto sv. Cyril, sv. Metod a ďalší. Dnes je
rad na tebe.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 19. júl

Naša predstava o jednote je taká, že všetci
budeme rovnako cítiť, rovnako zmýšľať,
rovnako hovoriť, rovnako spievať, rovnako
odpovedať, rovnako uvažovať. Toto pokušenie prežívajú manželia, politici, veriaci,
kňazi, lídri... Byť v jednote však znamená
byť v jednom Duchu. A to znamená každého považovať za potrebného. Skús dnes
ľuďom okolo seba vyjadriť, že ich veľmi
potrebuješ.

Čítania: 1 Kor 14, 26 – 40, zač. 157; Mt 21, 12
– 14. 17 – 20, zač. 83b

STREDA 17. júl
Blažený hieromučeník Pavel Peter Gojdič
Čítania: Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Lk 12, 32
– 40, zač. 67

Pamätajte na svojich predstavených,
ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si
všimnite, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru. (Hebr 13, 7)
Zo skúseností stretnutia s inými národmi
zisťujem, že my Slováci máme ako národ
oproti iným veľký nedostatok: nemáme
vypestovaný vzťah k veľkým osobnostiam
nášho národa, Cirkvi. Ide o poznanie ich

Dnešný sviatok nám predstavuje silu modlitby, akou disponoval sv. prorok Eliáš. Tento
dar však nie je určený len pre niektorých.
Skrze modlitbu chce Boh robiť zázraky v našom živote, v živote našich rodín, farností
a Cirkvi. Veríš tomu? Ak áno, zájdi dnes
do chrámu, zvolaj rodinu na modlitbu alebo
sa ty sám úprimnejšie pomodli.

Čítania: 1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155; Mt 20, 17
– 28, zač. 81

A oko nemôže povedať ruke: „Nepotrebujem ťa!“ ani hlava nohám: „Nepotrebujem vás!“ (1 Kor 12, 21)

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

človek ako my a keď sa naliehavo modlil,
aby nepršalo, nepršalo... (Jak 5, 16b – 17)

Prepodobná Makrína, sestra Bazila
Veľkého. Prepodobný Dios

Ak si niekto myslí, že je prorok alebo
duchovný, nech vie, že to, čo vám píšem,
je Pánov príkaz. Kto to neuzná, nebude
uznaný. (1 Kor 14, 37 – 38)
Ak chceme byť v živote rešpektovaní tými,
ktorí sú nám zverení – našimi deťmi, žiakmi,
farníkmi, podriadenými, občanmi, musíme
uznávať autoritu v našom živote – svojich
nadriadených a ako najvyššiu autoritu Boha
a jeho slovo. Ak si niekto myslí, že bude
autoritou bez autority vo svojom živote,
nebude uznaný.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 20. júl
Prorok Eliáš
Čítania: Jak 5, 10 – 20, zač. 57; Lk 4, 22 – 30,
zač. 14

... a modlite sa jeden za druhého, aby ste
ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá
modlitba spravodlivého. Eliáš bol krehký

9. nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobný Simeon a Ján
Čítania: 1 Kor 3, 9 – 17, zač. 128; Mt 14, 22 –
34, zač. 59

Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode
a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor,
naľakal sa. Začal sa topiť ... (Mt 14, 29 – 30)
V evanjeliu vidíme situáciu, keď učeníci
plávajú po rozbúrenom mori. I keď mnohé
obrazy a výjavy tejto scény zobrazujú hrôzostrašne búriacu sa vodu, zdá sa, že učeníci
na čele s Petrom nemajú z tejto skutočnosti
až taký strach. Na jazere určite už zažili
viac búrok. To, čo dovtedy ešte nikdy nezažili, bolo, že videli kráčať kohosi po mori.
Text hovorí, že vykrikovali od vzrušenia. Zdá
sa, že sa v tejto zvláštnej situácii zmätku
a strachu prvý zorientoval Peter a zmobilizoval svoju odvahu a mužnosť, aby zareagoval a pustil sa s Majstrom do debaty. Je
zaujímavé, že mu nenapadlo nič lepšie, ako
vyskúšať si kráčanie po rozbúrenom mori.
Asi by som spolu s ostatnými učeníkmi volil
istotu pevného dna loďky. Ale Peter je už raz
taký. Zdá sa, že má rád adrenalínové športy.
I keď preukázal odvahu, predsa má svoje limity. Vzápätí ju stráca a zabúda, kto mu dal
moc kráčať po vode. Ale i tak ho obdivujem.
V tejto lekcii sa krásne mieša prirodzená
Petrova povaha vodcu s Ježišovou školou vyformovať túto jeho charizmu podľa Božích
pravidiel. Peter sa musel naučiť veriť Ježišovi
viac ako sebe. A toto bola jedna z hodín tejto
témy. Tento príbeh ma učí, že tak ako Ježiš
pripravuje svojich učeníkov na svoj plán, učí
aj mňa veriť. Veriť viac jeho slovu ako svojej
sile, silnejšie jeho moci ako svojej šikovnosti,
veriť jeho láske ku mne.
Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné
z hlasu (HS: 152; PZ: 106; HP: 107)
Peter Komanický

40 | ikona

slovo 13 – 14 | 2013

Päťdesiatnica
Svätý Duch

Bohoslužobné texty a poučné slová
svätých otcov (patristické texty) rozprávajú o Svätom Duchu obšírnejšie než
samotná ikona Päťdesiatnice. Potvrdzuje
to aj stichyra utierne sviatku. „Svätý Duch
bol vždy, je a bude. Nemá počiatok ani
koniec. Vždy je rovný a zjednotený
s Otcom a Synom. On je život a pôvodca života, svetlo a darca svetla, dobro
a zdroj všetkých dobier. Cez neho sa Otec
spoznáva a Syn oslavuje a cez neho všetci

spoznávajú jedinú moc, jediné zjednotenie a jedinú správnu poklonu Najsvätejšej
Trojici.“
Svätý Duch je na ikone zobrazený
v symbolickej podobe ohnivých jazykov.
Zostupuje na zhromaždených apoštolov z nebeských sfér, ktoré symbolizuje
polkruh zobrazený v modrých odtieňoch;
nachádza sa uprostred, v hornej časti
ikony. Sv. Ján Zlatoústy v homílii sviatku
píše: „... každý z apoštolov získal Svätého Ducha. Tu sa stal pravý opak toho,
čo sa udialo v Babylone. Tam nastalo
rozdelenie a tu zjednotenie, a preto aj
Svätý Duch zostúpil v podobe ohnivých
jazykov. V Babylone ľudia vedení pýchou
zatúžili postaviť vežu... Boh však pomiatol ich jazyky a takto ich rozdelil. Preto
teraz zostupuje Svätý Duch v podobe

ohnivých jazykov, aby nanovo zjednotil
rozdelených.“

Horná sieň

Kompozíciu ikony Päťdesiatnice možno
nazvať otvorenou, keďže udalosť zostúpenia Svätého Ducha sa zobrazuje akoby
na priestrannej, vyvýšenej scéne, vo
veľkej sieni, ktorá vytvára akési pozadie ikony. Je to tá horná sieň na vrchu
Sinaj, v ktorej boli zhromaždení apoštoli
spoločne s Kristom v čase ustanovenia Eucharistie, pri
Poslednej večeri. Túto
hornú sieň spomínajú
aj Skutky apoštolov:
„... (apoštoli) sa vrátili
do Jeruzalema z hory,
ktorá sa volá Olivová...
Keď ta prišli, vystúpili
do hornej siene...“ (Sk
1, 12 – 13). Spomína ju aj
stichyra utierne sviatku:
„Preslávne veci videli
dnes všetky národy
v Dávidovom meste,
lebo zostúpil Svätý
Duch v ohnivých jazykoch, ako o tom svedčí
Lukáš, hlásateľ Božích
právd. Kristovi učeníci
sa zhromaždili a bdeli.
Tu nastal hukot, akoby
sa hnal prudký víchor,
a naplnil dom, v ktorom
sedeli. I všetci začali
rozprávať cudzími
jazykmi. Hlásali nové
nebeské náuky a riadili
sa novými prikázaniami Svätej Trojice.“
Túto hornú sieň tvoria po stranách
dve veže s polkruhovými výklenkami,
uprostred ktorých zostupujú ohnivé
jazyky na apoštolov. Typický byzantský
prvok – červený pruh látky (akýsi závoj
prechádzajúci z jednej budovy na druhú
a symbolicky vyjadrujúci to, že udalosť
sa odohráva v interiéri) tu nechýba. Ale
v prípade ikony Päťdesiatnice, na rozdiel od ikony Narodenia Bohorodičky,
Stretnutia Pána či Zvestovania, je zobrazený iným spôsobom. V tomto prípade je
červená látka zobrazená iba v polkruhu
visiaca z vrcholu budovy, a to z prostého dôvodu – aby nebránila zobrazeniu
zostupujúcich ohnivých jazykov a neprekrývala ich. n
Milan Gábor
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dary Svätého Ducha a ochranu Panny
Márie na mnohaja i blahaja lita.
veriaci z obce Banské
_________________________________

Spytovanie
svedomia
Mnohí ľudia neprežívajú svoj život podľa
objektívnych kritérií, ale podľa toho, čo im
momentálne a často zištne vyhovuje. Najhlbším kritériom postojov a skutkov je svedomie
človeka. Predpokladá sa však, že ide o človeka,
ktorý prešiel normálnym rodinným a civilizačným vývojom. Na prehĺbenie istoty svedomia
dal Boh človekovi dar v podobe svojich zákonov, predovšetkým v Desiatich Božích prikázaniach. Správne vychované svedomie, ovievané
Božími zákonmi, je preto najistejším vychovávateľom nášho života a skutkov. Takéto svedomie človeka už pred vykonaním konkrétneho
skutku buď chváli, alebo napomína. Preto
ak má byť spoveď užitočná, okrem správnej
dispozície a poznania zla, ktoré predstavuje
hriech, ju musí sprevádzať aj dobré spytovanie
svedomia – vlastná vnútorná analýza života,
rozdrobeného na konkrétne skutky a životné
postoje. Spytovanie svedomia má byť kritické.
Znamená to, že nemám hľadať argumenty,
ktoré by ma ospravedlňovali, ale jednoducho
a pravdivo sám pred sebou priznať svoje
pochybenia. Táto pozícia je veľmi dôležitá pre
hygienu duše. Aj tu platí, že len pravda človeka
vyslobodí. Dobré spytovanie predstavuje cestu
k dobrej spovedi a k odpusteniu, ale zároveň
ukazuje cestu k samovýchove, k skvalitňovaniu života. Hovorí, čoho sa treba vyvarovať
a čo treba prehlbovať. Spytovanie má byť
komplexné – má sa týkať všetkých oblastí života. Preto sa ho máme pýtať na naše životné
postoje k Bohu – ako sme plnili svoje náboženské záväzky. Náš postoj k Bohu je dôležitý
preto, lebo z neho vyplýva aj naša pozícia
k blížnym, predovšetkým k tým, s ktorými
denne prežívame svoj život. Platí, že ten, kto
nemá správny vzťah k Bohu, nemá ani správny
vzťah k blížnemu.
Na druhom mieste máme pri spytovaní
svedomia skúmať, aké sú naše pozície k najbližším. Napokon sa má spytovanie svedomie
dotýkať aj povinností, ktoré máme plniť voči
sebe samým. Ide o oblasť nášho fyzického
a duševného zdravia. Človek sa má na tomto
svete správať tak, aby si nespôsoboval žiadnu
zbytočnú ujmu. Pomôckou pri spytovaní je
spovedné zrkadlo, ktoré sa nachádza v každej
modlitebnej knižke. Bez dobrého spytovania
svedomia nie je možná ani dobrá spoveď.
František Čitbaj

koinonia sv. ján krstiteľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
a oslobodenie
Ľubotice, cerkev (každá streda 17.30 h)
Stretnutie Ježiš uzdravuje
22.06. Litmanová, hora Zvir (09.30 h)
Domy modlitby
Pozývame vás spoznávať Božie slovo
a modliť sa za svoje potreby.
Prešov-Sekčov – Opál, pastoračná miestnosť, štvrtok o 17.00 h, kontakt na e-mail:
gbvideo@gbvideo.sk
Humenné – Reštaurácia pod Baštou, Staničná 3, pondelok o 17.00 h
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Prešovská 2, štvrtok o 16.00 h
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obecný úrad, štvrtok o 19.00 h
Michalovce – mestské kasárne, štvrtok
o 16.30 h, e-mail: pietrovinne@azet.sk
Michalovce – cerkev, pondelok o 18.15 h
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk
spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – júl
50 rokov: Cyril Dujava, Okružná; Anna
Kašajová, Choňkovce; Anna Kaščáková,
Davidov; Mária Lizáková, Tichý Potok
60 rokov: Helena Bartáková, Košice; Emília Falatovičová, Čerhov; Marta Kľučárová, Čeľovce; Mária Kušnírová, Vysoká nad
Uhom; Slavomír Marcin, Vybuchanec;
Božena Mihaľová, Košice; Michal Naď,
Kysta; Ján Zubko, Vranov nad Topľou
70 rokov: Mikuláš Čisárik, Košice; Anton
Erby, Michalovce; Anna Hamzová, Moravany; Vincent Horňák, Vysoká nad Uhom;
Magdaléna Jenčíková, Sečovce; Mária
Kišová, Vysoká nad Uhom; Helena Košľábová, Zemplínske Jastrabie; Mária Lukáčová, Poša; Ing. Ivan Želinský, Bratislava
75 rokov: Agnesa Hrindová, Michalovce;
Ján Kiš, Vysoká nad Uhom; Helena Muliková, Vranov nad Topľou; Mária Pavuková, Cejkov; Božena Puciová, Zbehňov
80 rokov: Eliáš Červeňák, Stakčínska
Roztoka; Cyril Fetkovič, Poša; Ján Jusko,
Kuzmice; Veronika Kolesárová, Sečovce;
Alžbeta Murňáková, Prakovce; Katarína
Petrušková, Abranovce

85 rokov: Anna Galusová, Kožuchov;
Mária Komendátová, Veľká Tŕňa; Anna
Rusinková, Vranov nad Topľou; Andrej
Somoš, Strážske
90 rokov: Ján Kaputa, Kružlov; Anna Pancuráková, Varhaňovce
Na spolok darovali:
rod. Murínovcov, Bratislava – 1 000 eur;
Štefan Mihalovič, Bratislava – 1 000 eur;
Mária Fedorčáková, Trebišov – 200 eur;
Dom Matice slovenskej, Košice – 200
eur; GKFÚ Košice-Terasa – 100 eur; GKFÚ
Trebišov – 50 eur; bohuznámy – 100 eur;
bohuznámy – 50 eur; Jozef Mašlej, Šarišské Sokolovce – 7 eur; Juraj Sigeti, Janova
Lehota – 7 eur; Mária Volfová, Žiar nad
Hronom – 7 eur; Vladimír Medzihorský,
Dolný Hričov – 2 eurá; Justína Valková,
Vranov nad Topľou – 2 eurá;
darcovia z Trebišova: Pavol Kolesár – 17
eur; Mária Nadubinská – 5 eur; Marek
Štefanko – 5 eur; Ján Chovanec – 45 eur;
Ľubomír Kušnír – 4 eurá; Anna Kereštanová – 2 eurá; Anna Kolesárová – 2 eurá;
Helena Lešková – 2 eurá; Anna Tlepovská
– 2 eurá; Anna Vargová – 1 euro.
Členský príspevok
Prosíme tie farnosti, ktoré ešte nevyrovnali členský príspevok za rok 2013, aby
to urobili čo najskôr. Taktiež prosíme
skupinových členov, aby si obnovili svoje členstvo zaplatením príspevku 15 eur
na desať rokov.
výbor spolku
jubileá kňazov
Imrich Marinčák, na odpočinku v Prešove – 8. júl – 85 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
blahoželáme
Drahý duchovný otec
Štefan Kopčák,
pri príležitosti 20. výročia vašej kňazskej
vysviacky prijmite
úprimné blahoželania uvité z modlitieb
veriacich. Ďakujeme za všetko a do ďalších rokov kňazského, ako aj osobného
života vyprosujeme vám i vašej rodine
pevné zdravie, hojnosť Božích milostí,

Pán si nepovoláva
schopných, ale robí
schopnými povolaných!
Milovaný otec Ľubomír Novák, 6. júna
ste oslávili 20. výročie kňazskej vysviacky. Preto vám chceme
pri tejto príležitosti zapriať plnosť darov
Svätého Ducha, nech vás náš milostivý
Boh aj naďalej vedie po jeho ceste. Vyprosujeme ochranu Presvätej Bohorodičky a hojné požehnanie pre vás i celú vašu
rodinu na mnohaja i blahaja lita!
členovia ružencového spoločenstva
a veriaci zo Sečovskej Polianky
_________________________________
6. júla oslavuje náš
drahý duchovný otec
Miroslav Hricík, správca farnosti Lipany, krásnych 40 rokov života.
K vášmu sviatku vám
vyprosujeme veľa Božích milostí, ochranu Panny Márie, dary
Svätého Ducha a pevné zdravie v kruhu
rodiny.
Nech ste mocne požehnaný za vašu prácu a námahu pri stavbe a vysviacke nášho
nového chrámu.
Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z Lipian
_________________________________
6. júla sa otec Miroslav Hricík dožíva 40tich rokov života. Spolu s tebou chcem
ďakovať nebeskému Otcovi za dar života, kňazstva a za všetky prijaté milosti.
Chcem sa ti poďakovať aj za tvoju synovskú lásku. Nech ťa Ježišova láska posilňuje, Božia Matka ochraňuje a Svätý Duch
osvecuje a dáva ti silu byť stále zapálenou
a horiacou sviecou pre Krista.
Na mnohaja i blahaja lita!
mama a pripájajú sa Štefan a manželka
Evka s deťmi
_________________________________
V deň tvojich vzácnych 60. narodenín
prišli sme k tebe, naša drahá mamka
a babka Mária Haľková, s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy
jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Všetko najlepšie prajú manžel
Ján, dcéra Zuzana, syn Ján so snúbenicou,
dcéra Jana s manželom a vnučky Miška
a Karolínka.
na slovo darovali
Igor Ďuriš, Pobedim – 6 eur; Alexander
Farkaš, Košice – 1 euro; Gréckokatolícky
farský úrad, Drienov – 30 eur; Gréckokatolícky farský úrad, Helcmanovce – 30
eur; Gréckokatolícky farský úrad, Hlivištia
– 7,50 eur; Gréckokatolícky farský úrad,
Petkovce – 6 eur; Gréckokatolícky farský
úrad, Sedliská – 7 eur; Gréckokatolícky

farský úrad, Slanské Nové Mesto – 1,50
eura; Gréckokatolícky farský úrad, Šumiac – 21 eur; Gréckokatolícky farský
úrad, Ubľa – 5 eur; Gréckokatolícky farský
úrad, Veľaty – 2,50 eura; Gréckokatolícky
farský úrad, Volica – 1 euro; Gréckokatolícky farský úrad, Vyšný Orlík – 10 eur;
Gréckokatolícky farský úrad, Závadka –
10 eur; Gréckokatolícky farský úrad, Košice-Ťahanovce – 4 eur; Gréckokatolícky
farský úrad, Levoča – 2,50 eura; Gréckokatolícky farský úrad, Prešov – 20 eur;
Gréckokatolícky farský úrad, Streda nad
Bodrogom – 11 eur; Ján Fedák, Topoľa – 1
euro; Božena Fejková, Vranov nad Topľou
– 6 eur; Eva Frandoferová, Bardejov – 1
euro; Janka Fügediová, Košice – 11 eur;
Andrej Furinda, Dolný Kubín – 1 euro; T. J.
Krstiteľ Gajdoš O.Praem., Fintice – 6 eur;
Anna Gavaľová, Trhovište – 21,50 eur;
Marianna Geciová, Palín – 1 euro; Marta Gombošová, Trebišov – 2 eurá; Juraj
Gonda, Kociha – 3 eurá; Anna Gribová,
Zbojné – 1,50 eura; Anna Hajduková, Albinov – 6 eur; Mária Hamadejová, Jasenov – 4 eurá; Emília Havadejová, Severná
– 2 eurá; Mária Hnatičová, Humenné – 3
eurá;
Srdečne ďakujeme!
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
_________________________________
Ponúkame 100% čistý sviští a jazvečí tuk a masť, prírodné antibiotiká
– grapefruitové kvapky, masti na reumu a bolestivé kĺby a iné produkty
tradičného ľudového liečiteľstva.
www.liecivemasti.com
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24.06. (pondelok) 11.45 Rehoľná abeceda:
K ako kapucín – Ondrej Lazár Tkáč 15.40
Večerná univerzita: Slovenský katolícky exil
v Ríme a komunistická ŠTB
25.06. (utorok) 15.30 Ruženec z Lúrd –
priamy prenos 17.30 Doma je doma: R13 –
Národné stretnutie mládeže v Ružomberku
26.06. (streda) 17.30 Doma je doma:
O Svetových dňoch mládeže – relácia predstaví jedného z patrónov SDM, poodhalí
typickú brazílsku črtu a pripomenie aj Svetové dni mládeže v Ríme v roku 2000 19.00
Anjeli ⓬ – film o smrti a nádeji sa odohráva na Misii sv. Jána v Barbertone, ktorá sa
nachádza v Juhoafrickej republike. V súčasnosti je pre sestry na misii najaktuálnejšia
služba pre chorých na AIDS. Pôsobí tu aj
slovenská sestra Františka Olexová 19.30
Kresťania v spoločnosti: Firma ⓬ – seriál
dokumentov o zodpovednosti kresťana
v modernej globálnej spoločnosti 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
27.06. (štvrtok) 20.15 Lectio divina: Kniha
žalmov 21.00 Medzi nebom a zemou –
hosťom Mariána Gavendu bude Marek
Poláček, režisér dokumentárnych filmov
28.06. (piatok) 17.30 Turínske plátno
⓬ – dokument popisuje celkový problém
jeho autenticity a významu. Vznikol pod
záštitou Turínskej arcidiecézy pri príležitosti vystavenia Turínskeho plátna v roku
2010 19.00 Bolívia: Titicaca ⓬ – záver
bolívijskej cesty po stopách starodávnych
Inkov 21.55 Ostrov ⓯ – mních Anatolij
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zasvätí svoj život Bohu a pokániu za svoj
hriech. Po rokoch modlitieb a služby v kláštornej kotolni sa uňho začne prejavovať dar
poznania a uzdravovania
29.06. (sobota) 09.30 Svätá omša na sviatok sv. Petra a Pavla, celebruje Svätý Otec
František 16.00 Gorazd Zvonický – známy/
neznámy (1) – životopisný film o básnikovi
katolíckej moderny, kňazovi, misionárovi,
pedagógovi 19.10 Závislosti: Ja, Vlado
Bočev ⓬ – príbehy ľudí, ktorí našli cestu
zo závislosti k novému životu
30.06. (nedeľa) 10.15 Živý vstup z BreakFestivalu – priamy prenos 10.30 Liturgia
východného obradu z Červeného Kláštora
13.55 Prednáška otca Jozefa Marettu –
priamy prenos z BreakFestivalu (Červený
Kláštor) 18.40 Spojení oceánom – publicistická relácia približuje život slovenskej
komunity v USA a Kanade
01.07. (pondelok) 10.15 Rehoľná abeceda:
K ako kapucín – Šebastián Jačuč 15.40 Večerná univerzita: Pápežský slovenský ústav
sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1990 – 2013
02.07. (utorok) 19.00 Storočie reforiem:
Západná schizma ⓬ – dokumentárny
seriál približuje roky od krízy na konci
stredoveku cez nárast protestantizmu
v Nemecku až po Tridentský koncil
03.07. (streda) 19.00 Moja misia: Medzi
nebom a zemou – Ján Brichta, bývalý
politický väzeň, hosťom Mariána Gavendu 19.30 Kresťania v spoločnosti: Trhové
hospodárstvo ⓬

04.07. (štvrtok) 20.00 Lectio divina: Kniha
žalmov
05.07. (piatok) 10.00 Svätá omša z Nitry – priamy prenos z Národnej púte
na Svätoplukovom námestí; celebruje
kardinál Franc Rodé CM, emeritný prefekt
Kongregácie pre inštitúty zasväteného
života a spoločnosti apoštolského života
17.30 Verní odkazu sv. Cyrila a Metoda
⓬ – dokument 18.05 Mercúň – dokument
rozpráva o záchrane ohrozeného svišťa
vrchovského tatranského 19.00 Borneo:
Gunung Mulu ⓬ – jaskyne a príroda
na Borneu 20.25 EFFETA (Lk 10, 1 – 12.
17 – 20) 21.55 Posilnení vierou: Hudobný
cyklus o Cyrilovi a Metodovi – priamy
prenos z koncertu
06.07. (sobota) 16.00 Gorazd Zvonický
– známy/neznámy (2) 17.00 Otváracia
svätá omša z Mariánskej hory v Levoči –
priamy prenos; celebruje Mons. František
Dlugoš 20.00 Svätá liturgia východného
obradu – priamy prenos z levočskej púte;
celebruje Mons. Milan Lach, prešovský
pomocný biskup 21.30 Modlitba ruženca z Mariánskej hory – priamy prenos
z levočskej púte 22.40 K nám sa obráť, ó,
Matka láskavá – priamy prenos koncertu
zmiešaného speváckeho zboru Chorus
Minor pri ZUŠ v Levoči
07.07. (nedeľa) 09.00 Dialógy na hore –
živá moderovaná relácia z Mariánskej hory
v Levoči 10.00 Slávnostná odpustová svätá
omša z Levoče – priamy prenos; celebruje
kardinál Franc Rodé CM

(Kumran, cena: 6,07 eur) Hannah Farverová, vysokoškoláčka, ktorá žije na predmestí
Dallasu, prijala výzvu robiť ťažké veci a napísala knihu Nekompromisná s podtitulom
Srdce získané radikálnou láskou. Táto kniha odhaľuje pravú krásu a identitu ženského
srdca. Vyzdvihuje ženskú divokosť a vášnivosť, ktorá je odrazom Stvoriteľa. Nekompromisná sa môže dotknúť nielen tínedžeriek, ktoré si v dnešnej dobe čoraz častejšie potrebujú nájsť svoje správne miesto, ale aj vekovo staršiu generáciu tých žien, ktoré nanovo
potrebujú hľadať pravdu v Bohu. Kniha je o odvahe byť iným dievčaťom, inou ženou,
ako chce tento svet. (inzercia)

Troje vas i troje nas (Vy traja, my traja)

Vo filmovom podobenstve Vy traja, my traja predstavený poúča mníchov o tom, že
nemáme súdiť iného podľa toho, či sa modlí mnohými slovami, alebo menej a jednoducho. Rozpráva príbeh troch rybárov, ktorí žijú na opustenom ostrove. Všetci na okolí
ich považujú za svätých mužov. Raz sa obďaleč plaví archimadrita s modlitebným
sprievodom. Námorníci prosia kapitána, aby to miesto navštívili. Archimandrita nesúhlasí, no nakoniec ho
presvedčia. A tak sa stretávajú s troma starcami, ktorí ich zahanbia svojou jednoduchou vierou a modlitbou. „Jedna krátka od srdca povedaná modlitba je u Boha lepšia, ako keby si prečítal celé svoje modlitebné
pravidlo len tak.“ (Dada Kolesárová)

Komajota: Dve muchy (singel)

Dobrá hudba sa tvorí nielen v gospelovej sfére, čoho dôkazom je aj prešovská skupina Komajota, ktorá po troch úspešných albumoch pripravuje štvrtý. Ako ochutnávku
z albumu nám kapela v piatok 29. mája ponúkla jednu zo skladieb. Singel Dve muchy,
o ktorého finálny mix sa postaral Martin Migaš, uzrel svetlo sveta hneď aj s videoklipom,
ktorý režíroval Peter Janus. Text piesne napísal Jozef Husovský, brat lídra Komajoty Martina Husovského.
Text je netradičný, pretože je písaný voľným veršom. Ďalšou zaujímavosťou je, že každý nástroj je nahrávaný naživo. Toto robí zo singla jedinečnú skladbu. Dve muchy dávajú možnosť zastaviť sa a nechať pracovať
myseľ. (Dominik Petrík)

22.06. (sobota) 20.30 Od ucha k duchu:
Mesiac s pápežom Františkom
23.06. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň:
Theo H. Florin – básnik, redaktor, organizátor kultúry na Orave 15.30 Svetlo nádeje:
Príbeh sestry roka 2012 Heleny Gondárovej-Vihničkovej 21.00 Karmel: Kultúrna
identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva
24.06. (nedeľa) 14.00 Magnifikat – rozhlasová hra o narodení sv. Jána Krstiteľa
27.06. (štvrtok) 20.30 História a my:
Pomníky a sakrálne pamiatky Zobora
28.06. (piatok) 16.30 Vyznania – životné
príbehy na povzbudenie a potešenie 20.30
ÚV hovor: Alergie – 8. júl je Svetový deň
alergií 22.00 Vyznania R
29.06. (sobota) 10.00 Viera do vrecka –
praktická príručka pre každého kresťana
13.00 Zaostrené: Nová kniha o pápežovi
Františkovi – čo sa z nej dozvedáme o osobnosti kardinála Bergoglia 14.00 Literárna
kaviareň: Theo H. Florin R
30.06. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň:
Ivo Harák, český básnik, prozaik, esejista
a literárny kritik 14.00 Svetlo v temnotách
– rozhlasová hra o sv. Petrovi a sv. Pavlovi
02.07. (utorok) 20.30 Duchovný obzor:
Sviatok navštívenia Panny Márie – pozvánka na Mariánsku horu v Levoči
05.07. (piatok) 10.00 Cyrilo-metodské
oslavy v Nitre – slávnostná svätá omša
06.07. (sobota) 14.00 Literárna kaviareň:
Ivo Harák R 16.50 Otváracia odpustová
svätá omša z Levoče
07.07. (nedeľa) 09.50 Slávnostná odpustová svätá omša z Levoče (kardinál Franc
Rodé CM, emeritný prefekt Kongregácie
pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského práva) 13.00 Literárna
kaviareň: Básnik Štefan Balák – Sedmopočetníci/Aj čajka ich príchod kreslí
13.07. (sobota) 14.00 Literárna kaviareň:
Básnik Štefan Balák R 20.30 Od ucha
k duchu: Okienko do kánonického práva:
sviatosť manželstva – manželský súhlas
21.07. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň:
Život a dielo Gorazda Zvonického
27.07. (sobota) 14.00 Literárna kaviareň:
Život a dielo Gorazda Zvonického R

jednotka

rtv:

hudba film kniha

Hannah Farverová: Nekompromisná
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05.07. (piatok) 08.55 Anim. bibl. príbehy:
Ježišove podobenstvá 09.30 Anim. bibl.
príbehy: Ježišove zázraky 10.00 Cyrilo-metodská národná púť v Nitre – priamy prenos
slávnostnej svätej omše 12.00 Francesco
a pápež – dokument sleduje pápeža Benedikta XVI. pri jeho zahraničných cestách,
ale aj každodenných aktivitách vo Vatikáne
06.07. (sobota) 08.10 Anim. bibl. príbehy:
Odpusť nám naše viny 08.35 Anim. bibl.
príbehy: Milosrdný Samaritán 20.10 Cyril
a Metod – apoštoli Slovanov
07.07. (nedeľa) 20.00 Priamy prenos osláv
1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda
z Devína

DVOJKA
23.06. (nedeľa) 10.00 Slávnostná svätá
omša (celebruje Mons. Viliam Judák,
nitriansky biskup) 14.00 Orientácie – náboženský magazín zo života veriacich 14.25
Slovo – príhovor pravoslávneho komárňanského biskupa vladyku Tichona k sviatku
Zoslania Svätého Ducha 00.55 Slovo R
24.06. (pondelok) 10.15 Metodova misia
– životopisný dokument o blahoslavenom
Metodovi Dominikovi Trčkovi ❼
25.06. (utorok) 15.10 Katolícka moderna
– dokument o básnikoch slovenskej katolíckej moderny 15.35 Orientácie R
30.06. (nedeľa) 11.50 Orientácie – náboženský magazín zo života veriacich 12.15
Slovo – príhovor Darinky Laščiakovej o nábožnosti v ľudovej piesni 12.20 Rozsievač
perál – dokumentárny film k storočnici
Gorazda Zvonického 02.40 Slovo R
05.07. (piatok) 09.55 Dejiny kresťanstva:
Kresťanstvo na našom území v rokoch
400 – 907 – dokumentárny film 10.20 Solúnski bratia (1) – Konštantín 13.05 Dejiny
kresťanstva: Kresťanstvo na našom území
v 10. – 12. storočí – dokumentárny film
21.20 Knieža – historická dráma inšpirovaná príbehom nitrianskeho kniežaťa Pribinu
06.07. (sobota) 07.00 V Metodovej brázde – dokument k storočnici ThDr. Jána
Murína 10.20 Solúnski bratia (2) – Metod
07.07. (nedeľa) 09.30 Mojmír II. – historická hra
rádio slovensko
Sobota 05.05 Ekuména vo svete 06.14
Zamyslenie na dnešný deň 22.17 Ekuména vo svete R
Nedeľa 05.05 Spravodajstvo Rádia Vatikán 06.14 Zamyslenie na dnešný deň
21.05 Cesty 22.17 Spravodajstvo Rádia
Vatikán R
rádio slovensko a regina
23.06. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie z Ostrej Lúky
30.06. (nedeľa) 09.05 Bohoslužby Cirkvi
československej husitskej na Slovensku
07.07. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave
14.07. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z košickej katedrály
21.07. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici (Slovensko) / 09.00 Gréckokatolícka
svätá liturgia z Čabín (Regina)
rádio regina
Pondelok 02.30 Cesty R
Utorok 21.00 Viera v živote R
Nedeľa 07.55 Z duše 17.05 Viera v živote
22.06. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(otec Martin Kostilník, Hunkovce)
23.06. (nedeľa) 21.00 Duchovné slovo R
rádio devín
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.

Pomôcky:
Onlik, Orr,
Spans

Snívaj

1. časť
tajničky

Žalobca

Citoslovce,
hľaď

Člen spolku

Rozsahy,
po anglicky

slovo Kožná nemoc

Periód,
po anglicky

2. časť
tajničky

Dvojhláska

Zlí ľudia
Čapkova
dráma

Japonská míľa
Kanadský
hokejista

Naša mena

Spodok krivky

Pomocný pilot

Národný úrad
pre letectvo
a vesmír,
skratka
Rýn
v Holandsku

Zločinec

slovo hyIndikátor
polona monitore

Bolesť brucha
Oľga,
po domácky
Čiastočne
zlom

Strana

Surovina
na výrobu
zátok

Náhlenie

Autor:
Vladimír
Komanický

Drevená
výstuž

Interus,
skratka

Hlasný výkrik

Kráča

Lyže

Jedlo z ryže

Akurát

Aký

Baktéria,
kokus
Konzervačný
nálev
Jednotka
elekt. napätia

Závažie
na hodinách
Spokovací
zákop
Vlhčila vodou

Ruský súhlas

Not in action,
skratka

Žrde na voze
Mútilo

Osobné
zámeno

Klavír, skratka

Turecké
platidlo

3. časť
tajničky

Počítal

Kozácki
náčelníci
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EČV
Michaloviec

Krížovka skrýva preklad časti Žaltára:

ГDь
блгcви1тъ лю1ди сво‰ ми1ромъ.
________________________________________________
Legenda: ADÍCIA, ANÓDA, BALADA, BLANY, BRÁNY, CELOK,
CIELE, CIPÁR, CITÁT, DELIČ, ELITA, ETÍN, HLINA, HODNOSŤ,
HRÍB, CHARTA, IMELO, KALIBER, KALICH, KAMERA, KARTY, KOCKA, KONIEC, KRSTY, KYVETA, MALINA, MELASA,
MYDLO, NÁROD, OCTAN, PANEL, PANIKA, PENIČ, PITVA,
PLAST, RASCA, RULETA, SAVANA, SNAHA, SNINA, SODOMA, SPLN, SRDCE, STOPA, TAPETA, TITÁN, TORBA, VEDEC,
VETY, VINICA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 11. Krížovka: Dúfaj, Izrael, v Pána
od teraz až na veky. Osemsmerovka: Odovzdať môžeme iba
to, čo do hĺbky prežívame.
Výherca: Miroslava Jurčišinová zo Staškoviec . Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo
slovo1@grkatpo.sk.

FESTROM
FESTIVAL
KONFERENCIA
20. júl 2013 21. – 23. júl 2013
GRÉCKOKATOLÍCKE FORMAČNÉ CENTRUM
PRE RÓMOV V ČIČAVE

ŠUNAV, ŠUNAV, ŠUNAV
CÍTIM, POČUJEM, POSLÚCHAM
Podrobnejšie info na kapelaf6.sk.
Prihlasovanie kapiel a účastníkov priebežne na martin.mekel@gmail.com.

POZOR!
MÁŠ V SRDCI TÚŽBU SLÚŽIŤ RÓMOM, ALE NEVIEŠ, ČI TO MÁ ZMYSEL A AKO NA TO?
PONÚKAME TI BEZPLATNÝ POBYT V GFC PRE RÓMOV V ČIČAVE.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
21. – 23.06. Bárkafest 2013
Letné stretnutia mládeže 2013 v Juskovej Voli
1. turnus: 30.06. – 05.07. (9 –11-roční)
2. turnus: 07. – 12.07. (15 – 17-roční)
3. turnus: 14. – 19.07. (9 – 11-roční)
4. turnus: 21. – 26.07. (12 – 14-roční)
5. turnus: 28.07. – 02.08. (9 – 11-roční)
6. turnus: 04. – 09.08. (12 – 14-roční)
7. turnus: 11. – 16.08. (15 – 17-roční)
8. turnus: 18. – 23.08. (18 a viacroční)
9. turnus: 25. – 30.08. (12 – 14-roční)
31.08. dŽIJEMsí zaBÁRKA. Veselica s poďakovaním
animátorom slúžiacim počas letných stretnutí mládeže
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
30.06. – 05.07. Škola Otcovo srdce (Father Heart
School). Z Božej dobroty môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsady,
chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo v živote
človeka degradovalo. Aktivita, ktorú Cirkev vo svojej
láske ponúka, slúži na obnovu a posilnenie vzťahu
k Otcovi. Škola ponúka autentické, intímne poznanie
Boha a jeho lásky. Poď a objav neuveriteľnú slobodu
o pravde syna a dcéry. Počas celého týždňa môžeš zažiť teologické a biblické učenie a výklad objavujúci aspekt Božej pravdy, jeho charakteru a osobnosti, ktorý
si možno doteraz nepoznal. Objav svoju skutočnú
mužskosť a ženskosť vo svetle lásky nebeského Otca.
15.07. – 21.07. (aj 05.08. – 11.08.) Prázdninové týždenné pobyty pre rodiny s deťmi. Pozývame vás
prežiť týždeň v Centre pre rodinu na Sigorde v spoločenstve ďalších rodín. V rámci programu prázdninového týždňa sme pre vás pripravili program naplnený
zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé
dielne, výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej
modlitby, duchovného slova či filmové večery.
22.07. – 26.07. Duchovné cvičenia pre kňazov. Exercitátorom duchovných cvičení pre kňazov bude otec
Radovan Kuzmiak, protopresbyter Hrabského protopresbyterátu
06.09. – 08.09. Kurz Zbav nás zlého nám odkrýva pôsobenie zlého ducha v živote človeka. Kurz je od 18
rokov a vedie ho otec Jozef Maretta.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
29.06. Púť pedagógov (10.00 h)
06.07. Fatimská sobota (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.06. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
06.07. Fatimská sobota (08.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0903 982 057, 0911 912 643
06.07. Fatimská sobota (10.30 h)
07.07. Malá púť (10.30 h)
14.07. Púť vdov (14.00 h)
21.07. Posvätenie áut (10.30 h a 14.00 h)
28.07. Púť novokňazov (10.30 h)

