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a s ktorým sa modlí. Ďalej je to
radostný spôsob života, ktorý je
životným štýlom, lebo „radosť
v Pánovi je našou silou“. Táto
radosť je viditeľná a nákazlivá.

Láska k umeniu,
umenie z lásky

Ka – charizma

Koinonia Ján Krstiteľ

K

oinonia Ján Krstiteľ je
spoločenstvo, ktoré odpovedá na výzvu, ktorú
dal Cirkvi Svätý Duch ústami
bl. pápeža Jána Pavla II. Ide
o výzvu k novej evanjelizácii.
Koinonia Ján Krstiteľ (Koinonia Giovanni Battista) sa rodila
na základe silnej skúsenosti so
Svätým Duchom, ktorú zakúsil
v roku 1974 argentínsky kňaz
Ricardo Argaňaraz. On, ktorý sa
chystal na poslanie vatikánskeho diplomata a inklinoval viac
ku kontemplatívnemu spôsobu
života, sa po tejto skúsenosti
usadzuje najprv sám v opustenej horskej osade Camparmo
na svahoch vrchu Pasubio v severnom Taliansku. Čoskoro sa
k nemu pridáva niekoľko bratov
a sestier s pevným odhodlaním
nasledovať Pána Ježiša v panenstve pre nebeské kráľovstvo vo
vzájomnom priateľstve a v sile
modlitby. 1. januára 1979 dochádza v Lorete k oficiálnemu
založeniu komunity.
Zakladateľ koinonie otec
Ricardo Argaňaraz sa narodil
v Salte v Argentíne 3. júla 1936.
Jeho otec bol vojenským generálom, a preto vyrastal v atmosfére, kde prevládala poslušnosť
a disciplína. Pochádza z deviatich detí. To zanechalo v jeho
živote chuť po spoločenstve.
V 11 rokoch mu zomrela mama

a v tejto skúsenosti sa po prvýkrát mladý Ricardo otvoril
existencii Boha. Po štúdiách
na gymnáziu, v septembri 1954
mal silnú osobnú skúsenosť
s Ježišom Kristom, ktorá ho trvalo poznačila darom panenstva
pre Božie kráľovstvo. V roku
1962 bol vysvätený za kňaza vo
svojom rodnom meste, a v tom
istom roku odišiel do Talianska. Zúčastnil sa na otvorení
Druhého vatikánskeho koncilu.
V roku 1966 vyštudoval medzinárodnú diplomaciu, v roku
1967 ukončil doktorát filozofie
a v roku 1970 sa stal doktorom
kánonického práva.
Počas ďalších rokov rastu
komunita postupne prijala
federatívne usporiadanie, ako
aj cirkevno-kánonický status
súkromného združenia veriacich. Jej pôsobenie tak súhrnne
charakterizuje princíp KeKaKo
vyjadrujúci tri kľúčové evanjelizačné akcenty podľa Ježišovho
slova z Jn 15, 16: „Ustanovil som
vás, aby ste išli (hlásať kerygmu) a niesli ovocie (mocou
chariziem) a vaše ovocie, aby
zostalo (v podobe spoločenstva
– koinonie).“
V nasledujúcich rokoch sa
do koinonie začlenili aj manželské páry s deťmi, ktoré prijali
sebe vlastnú formu účasti na jej
poslaní, ako aj ďalší ľudia žijúci

vo svete. Celá koinonia je teda
dnes tvorená tzv. komunitami
života (bratia a sestry žijúci
v panenstve ako rehoľníci)
a komunitami rodín (patria sem
nielen celé rodiny, ale aj slobodní a vdovci/vdovy). Spoločenstvo spravidla jednej komunity
života a niekoľkých komunít
rodín – agapít vytvárajú tzv.
oázu, resp. realitu pod vedením
vlastného pastiera – predstaveného komunity.
Spôsob služby Koinonie Ján
Krstiteľ v Cirkvi možno vysvetliť
prostredníctvom troch pastoračných čŕt nazvaných Projekt
KeKaKo (kerygma – charizma
– koinonia):

Ke – kerygma

Je to prvotné účinné a dôrazné
ohlasovanie smrti a zmŕtvychvstania Ježiša a zostúpenia
Svätého Ducha. To znamená
byť svedkom svojho osobného
stretnutia so Zmŕtvychvstalým,
byť svedkom, ako bol Ján Krstiteľ, a ohlasovať slovom a spôsobom života v každej chvíli
svojho života a na každom
mieste, predovšetkým tým, čo
ešte nemajú osobnú skúsenosť
s Ježišom. Člena koinonie preto
charakterizuje veľká láska k Božiemu slovu, ktoré denne číta

Znamená dar milosti. Znamenitým darom je Svätý Duch, ktorý
nám dáva charizmy na potvrdenie hlásaného slova a na budovanie komunity. To znamená žiť
zasiahnutý Duchom Turíc, mať
osobnú skúsenosť so Svätým
Duchom a používať charizmy
v priateľskej atmosfére tak ako
Ján Krstiteľ, ktorý bol plný
Svätého Ducha už v lone svojej
matky Alžbety.

Ko – koinonia

Znamená spolunažívanie.
Od osobného stretnutia Ježiša
Krista je brat privedený do spoločenstva s Otcom a stáva sa
súčasťou jedného tela, kde sú
všetci spojení jediným dokonalým putom. Pre nás to znamená
žiť v priateľstve ako jeden ľud
oživovaný vernosťou a štedrou
službou ako Ján Krstiteľ, ktorý
dal svoj život, aby bol Mesiáš
poznaný. Charakteristickou
črtou člena koinonie je preto
neustály rast v prijímaní toho
druhého so všetkými silnými
i slabými stránkami jeho života.
Koinonia je tiež miestom
slávenia, a preto spoločná modlitba, eucharistické slávenie,
ktoré je vrcholom, a spoločné
zdieľanie pri stole sú nevyhnutné. Duchovnosť koinonie je
žitá podľa vzoru Jána Krstiteľa,
ktorého meno nosí. On ohlasoval Ježiša a ukazoval na neho,
na Božieho Baránka, ktorý sníma hriechy sveta, ako na jediného Spasiteľa sveta. Podporuje
novú mentalitu, ktorá umožňuje prejsť od túžby po evanjelizovanej Cirkvi k Cirkvi, ktorá
evanjelizuje; od „vysvetľovania“ Ježiša k ponúknutiu živej
osoby, ktorá koná skrze Svätého
Ducha. Evanjelizácia je teda
základným poslaním a zároveň
vášňou koinonie. n
Damián Saraka
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Leto je pre mnohých z nás čas oddychu,
dovoleniek, výletov. Stále viac ľudí trávi svoj
voľný čas nielen oddychovaním pri vode, ale
aj poznávaním krás a hodnôt navštívenej
krajiny. Každý kút našej Zeme má čo ponúknuť z bohatstva histórie, kultúry a umenia.
Starobylé hrady a zámky, chrámy a katedrály,
galérie a múzeá. Prekrásna architektúra,
sochy a obrazy. Za každým kúskom umenia
stoja konkrétni ľudia, ktorí ich tu zanechali
a my to dnes s úžasom obdivujeme. Opäť
preciťujeme to, čo umelci zažili a vložili
do svojich diel, vnímame odkaz pre našu
generáciu.
Autor umeleckého diela chce zasiať svoje
posolstvo do ľudských sŕdc, priniesť radosť
i pokoj.
Ja v tvorbe stále výraznejšie prežívam, že
v umení nenachádzam len potešenie, ale aj
istý druh šťastia a radosti. Radosť, ktorá je
ukrytá v srdci človeka a viditeľnou sa stáva

aj na jeho tvári. Naša tvár je akoby výkladom
nášho srdca. Srdce a láska – to vždy išlo
a ide spolu, veď práve srdce je všeľudským
symbolom lásky. Srdce človeka bolo Bohom
stvorené pre čistú, skutočnú a pravú lásku.
S láskou maľujem svoje obrazy a chcem,
aby aj ostatní cítili to isté, tú lásku, ktorú
do nich dávam, i lásku, ktorou som milovaná. Uvedomujem si, že žijem, že milujem,
že Boh ma miluje. Dáva mi to silu tvoriť, aby
som mohla iných potešiť, obdariť.
Prajem vám, aby ste prežili požehnaný čas
pri objavovaní umenia každého druhu, lebo
o umení platí, že obohacuje toho, kto ho
prijíma, a neochudobňuje toho, kto dáva.

PaedDr. Ľudmila Lakomá
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Mons. Ladislav Hučko, pražský
apoštolský exarcha, oslávil 31. mája
10 rokov biskupskej vysviacky.

Nový veľvyslanec Slovenska pri
Svätej stolici Peter Sopko nahradil
15. júna svojho predchodcu Jozefa
Draveckého.

Púť gréckokatolíkov z Čiech
na Svätú Horu sa uskutočnila 22.
júna. Prišlo na ňu viac než 300
pútnikov. Svätú liturgiu slúžil pražský
apoštolský exarcha Mons. Ladislav
Hučko. (www.exarcha.cz)

Veriaci bratislavskej a trnavskej
gréckokatolíckej farnosti putovali
22. júna do Vadovíc a Osvienčimu.
Vo Vadoviciach sa zúčastnili na bohoslužbe, prehliadke námestia a repliky rodného domu Karola Wojtylu
a absolvovali prehliadku Osvienčimu.
(Božidara Holinďáková)

Svätý Otec privítal 23. júna na vatikánskej železničnej stanici asi 250
detí s psycho-sociálnymi problémami z Talianska. Návštevu iniciovala
Pápežská rada pre kultúru spolu
s talianskou železničnou spoločnosťou Trenitalia ako súčasť projektu
Nádvorie hľadajúcich.

26. – 30. júna navštívil Poľsko
arcibiskup Svjatoslav Ševčuk, hlava
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.
Jeho návšteva bola spojená s oslavami 1025. výročia pokrstenia Kyjevskej
Rusi a 70. výročia volyňskej tragédie.
Spoločnú poľsko-ukrajinskú deklaráciu podpísal 28. júna v zasadacej sále
Konferencie biskupov Poľska (KEP).
(Stano Gábor)

Pamätnú tabuľu akademického sochára Mariána Polonského
v Benátkach venovanú sv. Cyrilovi
a Metodovi odhalil a požehnal 30.
júna Mons. František Rábek, ordinár
OS a OZ SR, v Bazilike San Pietro
di Castello ako spomienku na ich
príchod do Benátok v roku 867, kde
sa uskutočnila tzv. Benátska dišputa
zachytená v historickom dokumente
Vita Constantini.

Zreštaurované freskové maľby
v gréckokatolíckej katedrále v Užhorode a obnovené časti západného
portálu Dómu svätej Alžbety v Košiciach sú spoločným výsledkom projektu Európskej únie Partnerstvo bez
hraníc, ktorý bol ukončený koncom
júna. (Rádio LUMEN/ Martin Ďurčo)
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V Dome sv. Anny sa tešili z prijatia
sviatosti Eucharistie a myropomazania

Študenti z Prešova a Ukrajiny
spolupracovali na spoločnom projekte
Podstatnú časť projektu Krása
katolíckej viery realizovalo 28.
mája až 1. júna na Ukrajine 30
študentov a učiteľov Gymnázia
bl. Pavla Petra Gojdiča z Prešova
spolu s otcom Petrom Komanickým. Projekt je z veľkej časti
financovaný cirkevnou nadáciou Renovabis a spolupracovali

na ňom aj študenti a učitelia
z dvoch ukrajinských partnerských škôl, ktoré sa nachádzajú
v meste Ozerna a v dedinke
Zarvanica. 31. mája sa tu konala
púť internátnych škôl Ternopoľskej oblasti, na ktorej
sa návštevníci zo Slovenska
aktívne zúčastnili. Počas svätej

liturgie predniesli prosby Bohu
a v popoludňajšom programe
vystúpili s piesňami. Navštívili
aj mestá Ternopoľ, Terebovľa
a Ľvov, kde ich sprevádzal
studita otec Jonáš Jozef Maxim.
(Daniel Stankovič)

Na Velehrade sa stretli gréckokatolícki pútnici
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si pripomína jubileum
príchodu solúnskej misie aj metropolitnou púťou na moravský
Velehrad, ktorá sa uskutočnila 8.
júna. Púť organizačne zastrešil Spolok sv. Cyrila a Metoda
a pozval na ňu veriacich celej
metropolie so svojimi hierarchami a tiež veriacich z Českého
apoštolského exarchátu. Po spoločnom Akatiste k sv. Cyrilovi
a Metodovi sa v miestnej bazilike rozozvučal liturgický spev

v cirkevnoslovanskom jazyku.
Archijerejskú liturgiu viedol
vladyka Milan Chautur, košický
eparcha, s vladykom Ladislavom
Hučkom, pražským apoštolským
exarchom, a vladykom Milanom
Lachom, prešovským pomocným biskupom, ktorý predniesol aj homíliu. Svätú liturgiu
spevom sprevádzal cirkevný
zbor Kyrillomethodeon z Bratislavy pod vedením p. Sabolčáka.
V rámci slávnosti odovzdal prešovský pomocný biskup Milan

Lach relikvie slovenských blahoslavených gréckokatolíckych
biskupov P. P. Gojdiča, V. Hopka
a rehoľného kňaza M. D. Trčku
CSsR do rúk jezuitu Pavla Ambrosa ako dar pre velehradskú
baziliku. O relikvie prešovského
arcibiskupa metropolitu Jána
Babjaka požiadal olomoucký
arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Na záver sa prítomným prihovoril aj vladyka Ladislav Hučko.
(Michal Hospodár, Stano Gábor)

Kyrillomethodeon koncertoval v Grécku

18. až 23. júna sa katedrálny
zbor Kyrillomethodeon so zbormajstrom Ladislavom Sabolčákom zúčastnil na koncertnom
turné po Grécku v mestách
Solún a Atény na pozvanie
veľvyslanectva Slovenskej
republiky v Grécku, ktoré preň
pri príležitosti 1 150. výročia
príchodu sv. Cyrila a Metoda
na naše územie pripravilo sériu
koncertných vystúpení. Počas
pobytu v Grécku zbor sprevádzal slovenský veľvyslanec Peter
Michalko a konzulka veľvyslanectva Mária Hanusová spolu
s tímom pracovníkov zastupiteľského úradu v Aténach, ktorí

pripravili bohatý program a štyri koncertné vystúpenia. Zbor
sa gréckemu publiku predstavil
prvým koncertom na nádvorí radnice v Solúne, rodisku
slovanských vierozvestcov, 18.
júna. Na koncerte sa zúčastnil aj
primátor mesta Solún pán Yannis Boutaris, honorárny konzul
Slovenskej republiky v Solúne
pán Konstantinos Mavridis,
zástupcovia mesta, miestnych
cirkví a početné publikum. 19.
júna zbor koncertoval v pravoslávnom Chráme sv. Paraskevy
v Aténach. Vystúpenie usporiadalo slovenské veľvyslanectvo
v spolupráci s archimandritom
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pravoslávneho chrámu Dionyssiosom Katerinasom. Zúčastnil
sa na ňom aj metropolita Atén
Damaskinos, starosta aténskej
štvrte sv. Paraskevy i viceguvernér regiónu Atiky Maniatis
Konstantinos. 20. júna zbor
vystúpil na nádvorí Byzantského a kresťanského múzea
v Aténach. Koncert bol spojený
s prednáškou Pavla Demeša
na tému Fotografický životopis
byzantských Grékov, solúnskych
bratov svätých Cyrila a Metoda
a zúčastnil sa na ňom aj honorárny konzul SR Západného
Grécka, Peloponézu a iónskych
ostrovov Leukáda, Kefalónia
a Zakyntos v Patrase Phaedon
Couniniotis. Koncertné turné
vyvrcholilo 21. júna koncertom
v rímskokatolíckom Chráme sv.
Jána Krstiteľa v mestskej časti
Atén Palaio Psychiko.
Koncertné turné zboru
Kyrillomethodeon v Grécku
bolo spolufinancované Ministerstvom kultúry SR. (Kyrillomethodeon, MZV, TASR, Stano
Gábor)

Vďaka otvorenému srdcu otca
Mariána Pacáka, správcu gréckokatolíckej Farnosti Matky
ustavičnej pomoci v Starej
Ľubovni, prijali 8. júna deti
a mladí ľudia so zdravotným
postihnutím po prvýkrát sviatosť zmierenia a Eucharistie,
ako aj sviatosť myropomazania.

Na prijatie týchto sviatostí sa
pripravovali primerane svojim
možnostiam a schopnostiam.
Prípravu po konzultácii s otcom
Pacákom viedli zamestnankyne
Domu sv. Anny. Svätú liturgiu
oživili aj piesňové vstupy Zboru
pri Dome sv. Anny. Vďačnosť
rodičov i starých rodičov bolo

počuť na každom kroku. Zamestnanci Domu sv. Anny by
vedeli hovoriť o „malých zázrakoch“, ktoré sa s pripravovanými
deťmi a mladými stávali počas
obdobia prípravy na prijatie
sviatostí. (Soňa Gaborčáková)

Gréckokatolícki biskupi Slovenska
sa stretli na zasadnutí Rady hierarchov
Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom
úrade v Prešove sa 18. júna
konalo 12. riadne zasadnutie
Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui
iuris na Slovensku. Po prvýkrát
sa na ňom spolu s prešovským
arcibiskupom a metropolitom
Jánom Babjakom SJ, košickým eparchiálnym biskupom
Milanom Chauturom CSsR
a bratislavským eparchiálnym
biskupom Petrom Rusnákom
zúčastnil aj pomocný biskup
Prešovskej archieparchie Milan
Lach SJ, ktorého biskupi srdečne medzi sebou privítali. Ako
hosť sa na rokovaní zúčastnil
aj pražský apoštolský exarcha
Ladislav Hučko.
Po úvodnej modlitbe hierar-

chovia prečítali list apoštolského nuncia na Slovensku Mons.
Mariu Giordana, v ktorom
okrem iného vyjadril radosť
z toho, že sa Rada hierarchov
rozšírila o nového biskupa.
V službe sekretára Rady hierarchov biskupi potvrdili otca
Michala Onderka ml. Vladykovia sa navzájom informovali
o prebiehajúcich eparchiálnych
zhromaždeniach a archieparchiálnom zhromaždení, ktoré
pokračujú podľa harmonogramu a sú prvou fázou metropolitného zhromaždenia. Potvrdili skutočnosť, že liturgická
komisia intenzívne pracuje
na ďalších častiach pripravovanej knihy na vysluhovanie
pohrebu, a konštatovali, že
Malý trebník na vysluhovanie

sviatostí v rusínskom jazyku
je schválený. Rozprávali sa aj
o situácii v súvislosti s cirkevným školstvom a centrami
voľného času. Členovia Rady
hierarchov zdôraznili význam
pripravovaného celonárodného pochodu za život, ktorý sa
uskutoční v Košiciach. Podporili túto aktivitu a budú iniciovať
čo najlepšiu prípravu veriacich
na toto podujatie. Arcibiskup
metropolita Ján navrhol, aby sa
k celospoločenským otázkam
vyjadrovala v spolupráci s KBS
aj Rada hierarchov, čo jej členovia podporili. Zároveň pozval
vladykov na archieparchiálnu
odpustovú slávnosť v Ľutine,
ktorá sa uskutoční 17. a 18.
augusta. (Ľubomír Petrík)

Bárkafest 2013
Témou tretieho ročníka festivalu Bárkafest, ktorý sa konal
21. – 23. júna v Gréckokatolíckom mládežníckom centre
Bárka v Juskovej Voli, bolo Božie
kráľovstvo, ktoré „prichádza
s mocou“ (porov. Mk 9, 1).
Po efektnom úvode bubeníkov
z Psalm Drummers z Prešova
otvorili uvažovanie o osobnej
zaangažovanosti v budovaní Božieho kráľovstva Jozef
Maretta a Marián Lipovský so
skupinou Timothy.
Svätá liturgia, modlitba so
skupinou Anastasis a stretnutie
s vladykom Jánom Babjakom
SJ tvorili sobotné dopoludnie. Pútavé rozprávanie otca
arcibiskupa Jána nielen o viere

vytvorilo rodinnú atmosféru,
ktorá pokračovala neformálnou
diskusiou.
Popoludnie Bárkafestu
prinieslo tematické spestrenie.
Po osobnostnom vystúpení Simony Martausovej nasledovali
workshopy a pre deti bol pripravený detský program (tvorivé
dielne, maľovanie na tvár, jazda
na koni a pod.)
Protagonisti večerného
programu viedli prítomných
ku konkrétnym osobným
rozhodnutiam. Najprv to boli
slová a piesne Petra Milenkýho, hudobníkov z GodKnows,
potom katechéza Petra Liptáka,
ktorá viedla k osobnému kroku
viery. Vystúpenia Lámačských

chvál a skupiny F6 prítomných
sprevádzali modlitbou pred
Boží trón.
Nedeľná svätá liturgia
a vystúpenie divadla ActIv8
síce ukončili Bárkafest 2013, ale
zároveň boli štartom do reality všedných dní, v ktorých sa
každý z účastníkov môže stať
človekom budujúcim Božie
kráľovstvo. (-vj)


Na pravidelnú púť na horu Zvir
zavítalo v nedeľu 2. júna vyše 1 500
pútnikov. Po modlitbe akatistu
a rozjímavom ruženci púť vyvrcholila
svätou liturgiou, ktorú viedol otec
Jaroslav Štelbaský CSsR, viceprovinciál otcov redemptoristov. V homílii
sa prihovoril otec Jozef Maretta,
exorcista Prešovskej archieparchie.
Svojím spevom liturgiu sprevádzal
Zbor svätého Jozefa pri kláštore otcov
redemptoristov v Michaloviciach.
Po skončení tradičného programu nasledovala katechéza otca J. Marettu,
v ktorej priblížil podstatu a zdôraznil dôležitosť duchovného boja
v živote kresťana. (Marcel Pisio)

Piati poddiakoni Prešovskej
archieparchie prijali 7. júna v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove z rúk
prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ diakonské
svätenie. Diakonát prijali poddiakoni:
Michal Galmus, Mikuláš Jančuš,
Tomáš Metýľ, Metod Zorvan a Ján
Zubko. Spolu so svätiteľom archijerejskú svätú liturgiu koncelebroval
aj novovysvätený pomocný biskup
Prešovskej archieparchie vladyka
Milan Lach SJ, rektor Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa
Pavla Petra Gojdiča v Prešove otec
Miroslav Dancák a ďalší kňazi. Vladyka Ján v homílii vyzval poddiakonov,
aby spolu s manželkami brali službu
Bohu a Cirkvi vážne a zodpovedne.
Na konci sa za všetkých poďakoval
novoustanovený otec diakon Metod
Zorvan. (Ľubomír Petrík)

Milujem Zámutov bola séria
súťažných aktivít rozmiestnených
po areáli obce, ktorá sa uskutočnila
počas sobotného popoludnia 8. júna.
Na jednotlivých stanoviskách sa
deti dozvedeli mnoho zaujímavostí
z histórie i súčasného života obce
Zámutov. V areáli farského úradu boli
potom pre všetkých pripravené tvorivé dielne. Vo farskom spoločenstve
otec Slavomír Palfi, duchovný správca
farnosti, privítal starostu obce Dušana Višňovského, riaditeľku miestnej
materskej školy Martu Bezekovú,
kurátorov, rodičov detí aj otcov
redemptoristov – Jozefa Jurčenka
CSsR a Atanáza Mandzáka CSsR, ktorí
týmto dňom začínali v tejto farnosti
misie. (-vj)

Bazilika Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne privítala už po pia-
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tykrát gréckokatolíkov Bratislavskej
eparchie, ktorí na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 8.
júna putovali so svojím eparchom
vladykom Petrom Rusnákom na toto
starobylé mariánske pútnické miesto.
Púť sa začala modlitbou Akatistu
k Presvätej Bohorodičke, ktorý viedol
otec Igor Cingeľ z Trenčína. Pútnikom
sa v kázni prihovoril otec Marko
Durlák. Po obede, ktorý pripravila
miestna saleziánska komunita, si pútnici mali možnosť vypočuť prednášku
otca Marka Durláka na tému Svätosť
v Starom a Novom zákone. (Stanislav
Gábor)
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V Trenčíne otvorili výstavu
Modlitba dreva. Drevené chrámy na Slovensku

Medzi veriacich v Soli zavítal
prešovský pomocný biskup Milan Lach SJ

Trenčianske osvetové stredisko
v spolupráci s Gréckokatolíckou
farnosťou sv. Cyrila a Metoda
v Trenčíne pozývajú na výstavu fotografií Milana Malasta.
Výstava sa koná pri príležitosti

Pre gréckokatolíckych veriacich
v Soli bola nedeľa 30. júna výnimočným dňom. Pri príležitosti
odpustovej slávnosti sv. Cyrila
a Metoda a 5. výročia posvätenia
chrámu slávil pomocný biskup
vladyka Milan Lach SJ archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej
slávnostne posvätil sedes a nové
chrámové lavice. Bola to vladykova prvá archijerejská liturgia,
ktorú slávil mimo Prešova či

1 150. výročia príchodu sv. Cyrila
a Metoda na územie Veľkej
Moravy. Vernisáž sa uskutočnila
20. júna a otvoril ju otec Igor
Cingeľ, gréckokatolícky farár
z Trenčína. Výstava je prístup-


V Sečovciach zorganizovali
v sobotu 15. júna prvý eparchiálny
turnaj v plážovom volejbale. Konal
sa pod záštitou vladyku Milana Chautura CSsR a zorganizovala ho Komisia

ná vo výstavných priestoroch
Trenčianskeho samosprávneho
kraja a potrvá do 31. júla. (Igor
Cingeľ)

Vladyka Milan Chautur CSsR navštívil chrám v Ruskej Bystrej
Drevený chrám v Ruskej
Bystrej (okres Sobrance) a jeho
okolie sa stali 23. júna miestom
stretnutia niekoľkých stoviek

a soľou slávil vladyka Milan archijerejskú liturgiu pri poľnom
oltári. Spevom ju sprevádzal
zbor bohoslovcov z Prešova.


Vzácneho hosťa – veľvyslanca
USA na Slovensku Theodora Sedgwicka privítali 12. júna v drevenom
Chráme sv. Jána Krstiteľa v Kalnej
Roztoke. Počas návštevy sa veľvyslanec zaujímal o chrám, veriacich
a život v obci. Ocenil zachovalosť
chrámu a snahu o jeho ďalšiu
záchranu. Veľvyslanca pri súkromnej
návšteve privítal aj starosta obce
a veriaci. (Terézia Sirotňáková)

Pravidelné zasadnutie rady pre
rodinu KBS sa uskutočnilo 13. júna
v Centre Jána Pavla II. v Banskej
Bystrici pod vedením jej predsedu
Mons. Milana Chautura, košického eparchu. Po úvodnej modlitbe
a privítaní otec biskup Milan Chautur
otvoril pracovné stretnutie, ktorého
hlavnou témou bola pastorácia rozvedených. V ďalšej časti zasadnutia
rady prítomní hovorili o programe,
príprave a mobilizácii v diecézach
k Národnému pochodu za život, ktorý
sa uskutoční 22. septembra 2013
v Košiciach.
Súčasťou programu bola aj informácia o záveroch z dôležitých konferencií o rodine. V súvislosti s konferenciou prezentoval Marek Iskra
smerovanie a ciele ideológie rodovej
rovnosti, ktorá ohrozuje rodinu v jej
základoch, a prezentoval prostriedky,
ako rodinu chrániť. Záver zasadnutia patril informáciám a ponukám
programov pre rodiny z diecéz a informáciám o programe púte rodín
k hrobu sv. Petra do Ríma 26. – 27.
októbra. (Viera Václavová)
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veriacich. Dôvodom slávnosti
bolo piate výročie zapísania
miestneho chrámu do svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO. Pri tejto príležitosti
prijal pozvanie miestnych
vladyka Milan Chautur, košický
eparcha, aby povzbudil svojich
veriacich. Po privítaní chlebom

V homílii v rusínskom dialekte
pripomenul veľkú obetavosť
predkov, ktorí pamätali na to,
že život bez chrámu a Boha je
prázdny. Radosť nad stretnutím
a vďaku za organizáciu slávnosti vyjadril miestny kňaz otec
Jozef Kornecký. Starosta obce
Ján Sakulič daroval vladykovi

Milanovi drevorezbu miestneho
chrámu z dielne ukrajinského
majstra.
V popoludňajšej časti sa
predstavili folklórne skupiny
prezentujúce rusínsku kultúru.
V programe vystúpila Anka
Servická s pásmom piesní. Aj
žiaci ZŠ z Podhorode si pripravili pásmo k Roku sv. Cyrila
a Metoda. Na veselú nôtu zahrala skupina Pajtaše zo Sniny.
Družobný charakter podujatiu
vtlačila skupina Červená ruža
z Veľkého Berezného. Nakoniec
vystúpila ženská folklórna skupina Ubľanka. Prítomným sa
na tému sakrálnej kultúry a jej
významu prihovoril predseda
Spolku sv. Cyrila a Metoda otec
M. Hospodár.
Vydarený deň zakončilo
futbalové stretnutie v Ruskom
Hrabovci medzi domácimi
a výberom kňazov Košickej
eparchie. (Michal Hospodár;
snímka: Radoslav Hospodar)

rodnej obce. Na slávnosti bol
prítomný aj miestny evanjelický
farár Ľuboš Kubačka, rímskokatolícky farár Jozef Pollák

Na odpustovej slávnosti v Snine
privítali vladyku Jána Babjaka SJ
V nedeľu 30. júna sa vo Farnosti Matky ustavičnej pomoci
v Snine uskutočnila odpustová
slávnosť, ktorej súčasťou bola
posviacka nového bohostánku.
Svojou prítomnosťou obohatil
túto slávnosť vysokopreosvietený vladyka Ján Babjak SJ,

prešovský arcibiskup metropopolita. Na slávnosti sa zúčastnil aj primátor Sniny Štefan
Miľovčík a autor bohostánku
stolársky majster Pavol Behún.
Vladyka Ján sa vo svojej homílii
zameral na situáciu v dome
Márie a Marty, kde zdôraznil

iného vyzdvihol vernosť gréckokatolíckych veriacich Svätému
Otcovi v nedávnej minulosti
aj v súčasnosti. Spolu s ním sa
na slávnosti zúčastnil aj miamský arcibiskup Mons. Thomas
Wenski a prešovský pomocný
biskup Milan Lach SJ. Svojím
spevom liturgiu sprevádzali domáci veriaci a haličský komorný
zbor Jevšan z Ľvova.
Po svätej liturgii vladyka Ján
vyjadril poďakovanie za všetky
obety pri stavbe chrámu a odovzdal ďakovné listy farníkom,
ktorí sa významnou mierou
podieľali na stavbe chrámu,
a Petrovi Tokačovi a Michalovi

Markovičovi odovzdal Medailu
bl. biskupa P. P. Gojdiča OSBM.
Otec Miroslav Bartoš poďakoval žijúcim dobrodincom, ale
aj tým, ktorí nás už predišli
do večnosti. Zároveň poďakoval
mnohým zahraničným darcom,
medzi nimi aj Konferencii
biskupov USA, nemeckým
nadáciám Kirche in Not a Renovabis, ako aj mnohým ďalším.
Posviacke predchádzala dvojdňová duchovná obnova, počas
ktorej v chráme privítali relikvie
sv. apoštolov Petra a Pavla. (Miroslav Bartoš, Martin Barna)

skutočnosť, že napriek tomu,
že Marta sa zamerala na pohostinnosť, ktorou si chcela Ježiša
uctiť a obdarovať ho, pravým
darom a obohatením v tomto
dome bol sám Kristus cez svoju
prítomnosť a svoje slovo. (Maroš Prejsa)

Vyvrcholenie Jubilejného roka sv. Cyrila a Metoda v Lipanoch

V Poprade posvätili novopostavený chrám
V sobotu 29. júna, na sviatok
svätých apoštolov Petra a Pavla,
bol v Poprade posvätený nový
gréckokatolícky chrám zasvätený týmto dvom apoštolom.
Zavŕšilo sa tak dlhodobé úsilie
gréckokatolíckych veriacich
v Poprade. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ
za hojnej účasti veriacich pred
svätou liturgiou chrám posvätil. Na slávnosti sa zúčastnil
apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Mario
Giordana, ktorý predniesol
aj homíliu, v ktorej všetkým
prítomným odovzdal pozdrav
Svätého Otca Františka. Okrem

s kaplánom Gustávom Nagyom
a starostovia obce Soľ a Rudlov.
Vladyku Milana privítal starosta
obce Jozef Berta. Svätá liturgia
bola zakončená archijerejským
požehnaním, myrovaním,
sprievodom okolo chrámu
a poďakovaním sa miestneho
správcu farnosti otca Petra
Olšavského. (Anna Bertová)

Vyvrcholenie Jubilejného roka
1 150. výročia príchodu sv. Cyrila
a Metoda na naše územie prežívali výnimočným spôsobom
aj veriaci v Lipanoch. 5. júla sa

konala historicky prvá odpustová slávnosť v novom gréckokatolíckom chráme, zasvätenom
svätým solúnskym bratom.
V popoludňajších hodinách

vystúpil v chráme spevácky
zbor Stauros z Prešova-Sekčova
s hudobno-slovným pásmom
o živote a diele sv. Cyrila a Metoda. Prítomní mali možnosť
vypočuť si staroslovienske piesne, Proglas v pôvodnom jazyku,
ako aj slovo zo života týchto
svätých bratov z úst otca Rastislava Baku, gréckokatolíckeho
farára z Prešova-Sekčova, ktorý
sprevádzal zbor a moderoval
celé podujatie. Akcia sa konala
v spolupráci gréckokatolíckej
farnosti v Lipanoch s mestom
Lipany. (Miroslav Hricík)

Prešovská archieparchia má piatich novokňazov
16. júna udelil prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján
Babjak SJ v Bazilike Zosnutia
Presvätej Bohorodičky v Ľutine sviatosť kňazstva piatim
diakonom Prešovskej archieparchie: Michalovi Galmusovi,
Mikulášovi Jančušovi, Tomášovi
Metýľovi, Metodovi Zorvanovi
a Jánovi Zubkovi. Potom už
po prvýkrát ako kňazi slávili

božskú liturgiu so svojím arcibiskupom Jánom, pomocným
biskupom Milanom Lachom SJ
a prítomnými kňazmi.
Vladyka Ján Babjak SJ novokňazom povedal, aby boli služobníkmi a aby si vzali ako vzor
gréckokatolíckych blahoslavených mučeníkov. Zdôraznil,
že je požehnané prijať sviatosť
kňazstva práve v prebiehajú-

com Roku viery a v Roku sv.
Cyrila a Metoda. Okrem iného
zazneli z jeho úst aj tieto slová:
„Kladiem vám na srdce, aby
ste vychádzali ľuďom v ústrety
a boli im k dispozícii“.
Za všetkých novokňazov
v závere slávnosti poďakoval
novokňaz Ján Zubko. (Ľubomír
Petrík)

pre mládež pri Košickej eparchii
a Občianske združenie kresťanskej
mládeže Sečovce. Podujatie otvoril
vladyka Milan príhovorom a modlitbou Molebenu k Božskému Srdcu.
Na turnaji sa zúčastnilo osem družstiev z Kuzmíc, Trebišova, Nového
Ruskova, Sečoviec, Čeľoviec a Zdoby.
Víťazné družstvo z Trebišova si odnieslo putovný pohár a diplom, ktorý
všetkým družstvám v závere odovzdal
otec Štefan Keruľ-Kmec a Miroslav
Onderko. Program spestrili roztlieskavačky zo ZŠ Obchodnej v Sečovciach.
(Tomáš Haburaj, Miroslav Onderko)

1. júla odišla k Pánovi Božia služobnica Anna Miňďašová, manželka
gréckokatolíckeho kňaza Jána Miňďaša. Zádušná svätá liturgia a pohrebné
obrady v staroslovienskom jazyku
slávil 3. júla v Chráme Matky ustavičnej pomoci (u otcov redemptoristov)
v Starej Ľubovni protojerej Juraj
Popovič, súdny vikár Metropolitného
tribunálu Prešovskej metropolie.
Prosíme vás o modlitbu za jej nesmrteľnú dušu! (Juraj Gradoš)

Slávenie fatimskej soboty 6.
júla sa na hore Zvir začalo modlitbou rozjímavého ruženca. Program
vyvrcholil slávením eucharistie,
ktorej predsedal otec Marcel Pisio,
duchovný správca hory. Malá púť
v nedeľu 7. júla sa začala tradičným
uctením ikony presvätej Bohorodičky
a modlitbou akatistu, ktorý viedol
otec Vasiľ Kindja, rektor chrámu
a kaplnky na Zvire. Po modlitbe
ruženca nasledovala svätá liturgia,
ktorej predsedal otec Marek Petro
z Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove,
a rozlúčka s bohoslovcom Pavlom
Dancákom ml., ktorý na Zvire ukončil
pastoračný ročník. (Marcel Pisio)

Archieparchiálna odpustová slávnosť v Chráme sv. Cyrila a Metoda
v Stropkove vyvrcholila 7. júla. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej
liturgie bol biskupský vikár Prešovskej
archieparchie otec Daniel Dzurovčin.
Na slávnosti sa zúčastnil aj viceprovinciál gréckokatolíckych redemptoristov otec Jaroslav Štelbaský a primátor Stropkova Peter Obrimčák.
Svätú liturgiu v cirkevnoslovanskom
jazyku spevom sprevádzal miestny
Gréckokatolícky chrámový zbor sv.
Cyrila a Metoda. (Ľubomír Petrík)
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Rozhovor s Mons. Ladislavom Hučkom, pražským
apoštolským exarchom,
ktorý si v tomto roku pripomenul 65 rokov života a 10
rokov biskupskej vysviacky.
Ste desať rokov biskupom
exarchátu, ktorý sa rozprestiera na území celej Českej
republiky. Čím iným je ešte
výnimočný?
Tento exarchát má hlavne určité historické špecifiká. Veriaci katolíci východného obradu začali
prichádzať na jeho územie po prvej svetovej
vojne z vtedajšej Podkarpatskej Rusi a východného Slovenska do Prahy, ale aj do iných miest.
Nenachádzali tu spočiatku svoj obrad, na ktorý
boli zvyknutí a ktorému rozumeli. Až postupne
sa začali tvoriť štruktúry, ktoré to umožnili. No
boli komunistami zničené a prevedené do inej
cirkvi. Až po roku 1989 sa mohla naša cirkev
opäť začať rozvíjať aj v dôsledku prílevu gréckokatolíkov z Ukrajiny.

S Kristom v srdci
Sobota 15. júna bola pre prvoprijímajúce deti Prešovského arcibiskupstva významným
dňom. V tento deň sa uskutočnilo stretnutie detí, ktoré tohto roka po prvýkrát prijali sviatosť
zmierenia a Eucharistie, s otcom arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ.

S

tretnutie sa uskutočnilo za nádherného počasia na pútnickom mieste
v Ľutine. Už v piatok pred podujatím
sa v priestore pútnického areálu hemžilo
viac ako dvadsať animátorov, ktorí nenechali nič na náhodu a pripravovali všetko
potrebné, aby pre deti vytvorili príjemnú
atmosféru a zmysluplne im vyplnili čas.
Prípravy sa končili až v neskorých hodinách. Samotné podujatie sa začalo v sobotu
o desiatej archijerejskou svätou liturgiou,

na ktorej sa homíliou deťom prihovoril sám
otec arcibiskup Ján. Povzbudzoval deti,
aby sa snažili vyhýbať sa ťažkým, smrteľným hriechom a aby nezabúdali, že práve
svätá spoveď je v prípade pádu do hriechu
jedinou pomocou, ktorá ich privedie opäť
na cestu za Kristom. Radostné posolstvo
bolo umocnené dialógovou formou príhovoru, keď vladyka zapájal deti do homílie
otázkami a spoločným hľadaním odpovedí.
Všetci účastníci boli vyzvaní, aby si chránili

Krista vo svojom srdci, lebo práve Ježiš je
najdrahší poklad. „Bez Ježiša sa do neba
nedostaneme,“ povedal otec arcibiskup.
Uvoľnená a radostná atmosféra sa prejavila aj v tom, že deti po skončení svätej
liturgie spontánnym potleskom a spevom
privolali otca arcibiskupa zo sakristie
na spoločné fotografovanie v bazilike.
Ako deti vychádzali z baziliky, pripájali
sa k spoločnému tancu na nádvorí. Tam
potom poprosili modlitbou o požehnanie jedál. Nasledoval čas na obed. Mnohí
využili možnosť opekačky. Po obede sa deti
rozdelili do skupiniek, v ktorých putovali
po stanoviskách. Na nich boli pripravené
rôzne súťaže a športové disciplíny. Jedným
z dvanástich stanovísk bolo aj osobné
stretnutie s otcom arcibiskupom, kde sa
ho deti mohli pýtať na čokoľvek, čo veľmi
pekne podčiarklo aj názov akcie. Na tomto
stanovisku otec arcibiskup osobitne požehnával všetky prvoprijímajúce deti. Pripravené boli aj súťažné stanoviská, na ktorých si
deti mohli vyskúšať svoju zručnosť v hádzaní vodným balónom s oproti stojacim hrá-

čom, až kým niektorého z dvojice neosviežil jeho obsah, či v streľbe z vodnej pištole.
Práve tieto disciplíny boli v popoludňajších
horúčavách pre deti nielen zábavou, ale aj
naozajstným osviežením. Iné aktivity mali
charakter pestrej zábavy, kde sa deti učili
nové piesne, hry či tance. Potom putovali
k vonkajším múrom baziliky, kde sa konali
športové disciplíny: beh na rôzne spôsoby,
prekážková dráha skákaním vo vreci, beh
v dospeláckych gumákoch po doske a skákanie cez pavučinu. Deti sa bavili aj pri „fitbale“ – futbale s fit loptou. Po týchto fyzicky
náročných výkonoch putovali do kaplnky,
kde sa stretli s postavou sv. Mikuláša, ktorý
im rozprával o tom, prečo sa zjavil v Ľutine.
Deti si v kaplnke bozkom uctili aj relikvie
sv. Mikuláša. Na ďalšom stanovisku stredovekí rytieri učili deti brániť si svoj poklad
a povzbudzovali ich aj k obrane pokladu,
ktorý nedávno prijali do srdca – Ježiša Krista. Posledné stanovisko bolo na vyvýšenine
nad pútnickým centrom pri kríži, kde si
deti otestovali svoju rýchlosť a postreh. Ich
úlohou bolo dostať sa čo najskôr k čiapke,
ktorá bola v strede medzi dvomi družstvami.
Zatiaľ čo sa deti v skupinkách striedali
na jednotlivých stanoviskách, pre rodičov
bol pripravený program v bazilike. Otec
Peter Jakub, riaditeľ Centra pre rodinu

na Sigorde, tam viedol prednášku na tému
Rodičovstvo.
Signálom na presun skupiniek zo stanoviska na stanovisko bolo prečítanie žalmu,
s čím boli oboznámení len animátori skupiniek, aby deti neboli zaťažené sledovaním
času. V závere súťaží, zážitkových i náučných disciplín všetky deti spoločne tancovali pred bazilikou eRko tanec, ktorý sa
tu naučili, a otec arcibiskup Ján stretnutie
ukončil spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a vyprevadil všetkých
prítomných na cestu svojím archijerejským
požehnaním. Aj keď sa stretnutie skončilo
a nastalo veľké upratovanie, bolo neustále vidno ľudí, ktorí sa nevedeli nabažiť
tohto nádherného prostredia a len tak sa
potulovali pútnickým centrom a obdivovali makety drevených chrámov, ktoré sú
nainštalované v neďalekom okolí baziliky, či navštevovali Kaplnku sv. Mikuláša
i Kaplnku mučeníkov. Organizátorov veľmi
povzbudilo a upevnilo v tom, že Boh toto
stretnutie požehnal, vymodlené počasie.
Ostáva dúfať, že to, čo Kristus do týchto
detí zasial i cez toto stretnutie v Ľutine
s otcom arcibiskupom, bude odrazovým
mostíkom pre ich hlbší duchovný život
s Kristom. n
Martin Kozej
snímky: D. Šturák

Ako sa Gréckokatolícka cirkev v Čechách
zviditeľňuje?
My by sme sa mali a chceli zviditeľňovať
predovšetkým svojou vierou, nábožnosťou
a vernosťou Svätému Otcovi. Naša väčšinou
tichá prítomnosť na viditeľných miestach
na verejnosti ukazuje, že tu existuje a pracuje
skupina veriacich, ktorí, aj keď sú navonok iní,
vnútri sú rovnakí, majú rovnakú vieru ako ostatní katolíci. Mnohí nás ale napriek tomu ešte
stále nepoznajú a nechápu, preto potrebujeme
robiť osvetu.
Predsedáte rade pre Rómov, menšiny a migrantov Českej biskupskej konferencie. Čím sa
táto rada zaoberá?
O Rómov sa pastoračne starajú jednotlivé
farnosti, centrá voľného času, charita a ďalšie
štruktúry. O menšiny a migrantov sa zasa majú
starať jednotlivé diecézy. Rada tieto činnosti iba
zastrešuje, koordinuje a prípadne sprostredkuje
kontakt s Vatikánom a so zahraničím.
Ako vidíte budúcnosť gréckokatolíkov v Čechách?
Aj v našej pomerne nepriaznivej situácii
vidím budúcnosť optimisticky. Sme rozptýlení
po celom území a do riedkych farských sietí
zachytávame iba menšiu časť našich veriacich.
Ostatní sú odkázaní – ak sú ešte nábožensky
aktívni a vedomí si svojej katolíckej príslušnosti
– na pastoračnú starostlivosť Rímskokatolíckej
cirkvi, za čo sme jej vďační. Sme národnostne
rozmanití, čo ale nevnímame ako nevýhodu,
skôr naopak. Začína sa tu vytvárať spoločenstvo, ktoré nechce byť uzatvorené, ale chce
prijímať každého a všetko, čo mu pomáha
na ceste k Bohu.
Marica Kipikašová
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Svätým Cyrilovi
a Metodovi
Keď sa konajú oslavy nejakej významnej osobnosti alebo keď sa nejaká skupina ľudí vyberie
na návštevu, aby pozdravila niekoho, koho si nesmierne váži, komu za niečo vďačí, koho považuje za vzor, tak sa neraz vynára otázka, ako to vyjadriť. Čo by bolo dobré povedať? Môže
sa stať, že zrazu chýbajú slová. Alebo že ich je naraz priveľa a hlasy sa prelínajú, a stávajú sa
nezrozumiteľnými. Vtedy sa skupina môže dohodnúť, že poverí niekoho zo svojho stredu,
aby sa k oslávencovi prihovoril v mene všetkých. Aby povedal to, čo cíti ako najdôležitejšie.

V

týchto dňoch sa na mieste nerozlučne spojenom s misiou sv. Cyrila
a Metoda zišla početná skupina ich
priateľov zo Slovenska, aby si pripomenula
1 150. výročie ich príchodu medzi našich
predkov. A mne sa dnes dostalo poverenie,
aby som predniesol slovo. Zvyčajne na tomto mieste liturgie zaznieva homília, kázeň,
v ktorej sa celebrant či kazateľ prihovára
veriacim. Dnes to však bude trocha inak.
Dnes tu nechcem predniesť tradičnú pútnickú kázeň. Nebudem sa prihovárať vám
pútnikom, ale v svojom a verím, že aj vašom
mene by som sa chcel prihovoriť našim
oslávencom – svätému Cyrilovi a Metodovi.
A keďže ide o príhovor k svätcom a vierozvestom, skôr by som toto slovo nazval
modlitbou.
Drahí Cyril a Metod!
Chcel som začať pripomienkou toho, že
nás delí jedenásť a pol storočia histórie,
ale to by som začal trocha neohrabane
a nepresne. Všetci predsa vieme, že pre
tých, ktorí sa majú radi, čas nie je prekážkou, že neexistujú hranice – a to ani času,
ani priestoru. Správnejšie by teda bolo
povedať nie to, že nás delí, ale že nás spája
jedenásť a pol storočia. Tak dlho sú vaše
osudy a osudy slovanských národov, i nášho
národa, vzájomne prepletené, tak dlho sme
navzájom spojení v láske, obete, vernosti,
úcte a inšpirácii.
Prvé tri vlastnosti – láska, obeta a vernosť
sú vaším darom. Úcta a inšpirácia chcú byť
našou odpoveďou.
Keďže však ani pri slávnostných príhovoroch neslobodno klamať či prikrášľovať
pravdu, a to ani vtedy, keď je nepohodlná,
musím priznať, že jednotlivé ohnivká tohto
spojiva sú nerovnako silné. Vy ste nikdy nezaváhali v láske k Pánovi a v obetavej láske
k tým národom, ku ktorým ste boli poslaní

ohlasovať evanjelium. Z našej strany však
úcta voči vám i inšpirácia vaším príkladom
boli často nedostatočné, poznačené mno-

hými našimi chybami – osobnými i historickými, našou pyšnou nevedomosťou,
našou slabošskou zakomplexovanosťou
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a neochotou ceniť si dobro – a toto musíme priznať aj pri púti, ktorú sme nazvali
národnou.
Národná púť je prejavom národného povedomia, a preto nás vedie aj k zamysleniu
sa nad naším národným prežívaním vzťahu
k vášmu dielu a odkazu.
Vy ste svoj život z lásky k Bohu obetovali
ohlasovaniu evanjeliovej pravdy a tomuto
vášmu darovaniu ste ostali verní. Pre Krista
ste sa zriekli nielen kariéry, bohatstva, ale
i svojej rodiny a domoviny.
Nám už táto naša krátka návšteva v Ríme,
v cudzine, ozrejmuje dôležitosť toho,
že môžeme tieto sväté miesta slobodne
navštíviť a rovnako sa môžeme slobodne
vrátiť domov, do vlasti. Ešte máme mnohí
v živej pamäti časy, keď nebolo možno
z vlasti odísť ani natoľko, aby sme sa pozreli
na Devín z druhej strany Dunaja, a tým,
ktorým sa to nejako podarilo, zasa nebolo
umožnené vrátiť sa. Láska k vlasti však dnes
nie je termínom, ktorý by sa často používal
alebo ktorý by naozaj ovplyvňoval naše
životy – a to je trocha škoda.
Vy ste sa dokázali zrieknuť svojej vlasti,
ale nie preto, že by ste išli do cudziny hľadať
lepšie živobytie, ale „pre lásku k Stvoriteľovi“. Zriekli ste sa možnosti bývať vo svojej
vlasti, ale láska k nej ostala vo vašich srdciach. Tak ste to vyjadrili v rannej modlitbe
východného obradu, v kánone byzantskej
utierne, ktorý ste zložili na počesť sv.
Demetra. Tu ste cez oslavu patróna mesta
Solún vyspievali vašu lásku k rodnému
mestu, lásku k vlasti.
„Ó, slávny, tvoja krajina o tebe vie, že
ako nový Mojžiš si premohol modlársku
lesť, a tak uvádzaš svoj ľud do večných
príbytkov, preto ťa dnes, blažený, čestne ctí
a dôstojne oslavuje.“
„O tvojich podivuhodných zázrakoch sa
rozpráva aj medzi barbarmi...“
Sv. Demetra ste predstavili nielen ako
osobitného patróna Byzantíncov, s ktorými
boli práve Slovania neraz vo vojnovom konflikte, ale ako toho, ktorého Božia „múdrosť
(...) určila za slávneho milovníka otčiny“.
Vo vašej modlitbe ste sa k nemu utiekali
hovoriac: „Voláme k tebe, blažený. Zachráň
nás, čo s vierou ospevujeme tvoj sviatok.
A ešte ťa prosíme: Zachráň svojich služobníkov od nebezpečenstiev, ktoré im teraz
hrozia...“
Aké nebezpečenstvá ste mali na mysli?
Mnohoraké – predvídané i nepredvídané. Na prvých misiách ste čelili dišputám
pohanov, vyznávačov islamu i judaizmu, ale
boli to skôr akademické polemiky. Od prvých spoločných krokov vašej misie medzi
Slovanmi však bolo vaše účinkovanie vystavené útokom neprajníkov, a to ani nie tak

pohanov, ako z radov tých, ktorí mali byť
vašimi bratmi vo viere, z radov latinského
duchovenstva. O prenasledovaní, ktoré si
podstúpil ty, svätý Metod, hovorí tvoj životopisec veľmi plasticky, keď pripomína, ako
si „na všetkých cestách upadal do mnohých
nebezpečenstiev od diabla, na pustatinách
medzi zbojníkov, na mori od zvíchrených
vĺn, na riekach od nečakaných zátoní, (...)
od falošných bratov“. Nedá sa povedať, že
by v tvojom prípade išlo len o hagiografický
rétorický zvrat, keď najmä v poslednom
prípade „falošných bratov“ nám situáciu
dostatočne jasne osvetľuje list pápeža Jána
VIII. pasovskému biskupovi Hermanrikovi,
kde mu vyčíta jeho správanie sa k tebe,
„bratovi v biskupskej službe“.
„Veď ktoréhože, nehovoriac biskupa,
ktoréhože svetského (človeka), ba dokonca ukrutnosť a zverskú surovosť tyrana
neprekročila, neprekonala tvoja trúfalosť,
keď si brata a nášho spolubiskupa Metoda
v žalári väznil a pod holým nebom v najtuhšej zime a za hrozných dažďov dlhý čas
trýznil a pozbavil správy biskupstva jemu
zvereného, ba vo svojej nepríčetnosti si
zašiel tak ďaleko, že by si ho privlečeného
pred biskupský zbor bol jazdeckým bičom
zašľahol, keby ti v tom neboli iní zabránili.“
A ten istý pápež musel napomínať iného
biskupa, frizinského Annona: „Tvoja opovážlivosť a svojvôľa presahuje nielen oblaky,
ale i samé nebesá. Veď si si uchvátil pôsobnosť apoštolskej stolice a akoby patriarcha
si si privlastnil právo súdiť arcibiskupa.“
Nebezpečenstvá na cestách boli pre vás
oboch putujúcich misionárov súčasťou
života. Putovanie po neznámych a cudzích
krajoch sa preto odráža aj v kánone, kde ste
sa pýtali svätého Demetra, ale vlastne samých seba i nášho Pána: „Ó, múdry, prečo
my jediní tvoji úbohí služobníci zbavení
sme tvojej krásy a pre lásku k Stvoriteľovi
chodiac po cudzích krajoch a mestách, ó,
blažený, sme vystavení posmechu trojjazyčníkov a bludárov?“
Toto „chodenie po cudzích mestách“
a „posmech trojjazyčníkov“ sa vzťahovali
nielen na vaše účinkovanie medzi veľkomoravskými Slovienmi, ale aj na ďalšie putovania, ktoré boli s ním spojené. Možno vari
nespomenúť to, ako vás v Benátkach oboch,
ale zvlášť Konštantína-Cyrila napadli, keď
sa „zišli proti nemu biskupi a kňazi, i mnísi
ako vrany na sokola a pozdvihli trojrečový
blud a hovorili: ,Človeče, povedz nám, prečo si utvoril teraz Slovienom písmená a učíš
ich, ktoré nikto iný predtým nevynašiel,
ani apoštoli, ani rímsky pápež, ani Gregor
Bohoslovec, ani Hieroným, ani Augustín?
My však poznáme len tri jazyky, ktorými

sa patrí v knihách sláviť Boha: Hebrejov,
Grékov a Latincov.‘“.
To ešte vtedy títo biskupi a kňazi nemohli
ani tušiť, že už o pár mesiacov neskoršie
rímsky biskup Hadrián II. položí vaše knihy
a písma práve tu, v tomto chráme na oltár.
Že pri jasličkách uložených v tejto bazilike a pripomínajúcich príchod Božieho
Slova na svet udelí našej reči a liturgii v nej
slávenej, či už v obrade gréckom, či v obrade
rímskom, tú najvyššiu dôstojnosť, uznajúc
schopnosť ohlasovať, ba čo viac, ich prostredníctvom znova sprítomňovať duchovne,
ale i materiálne, reálne a viditeľne „Slovo,
ktoré bolo na počiatku“, to Slovo, ktoré „sa
stalo telom a prebývalo medzi nami“.
V tomto mariánskom chráme, tu pred
pohľadom Bohorodičky, pred ikonou, ktorú
Rimania nazývajú záchranou rímskeho
ľudu (Salus populi romani), ste sa spolu
s učeníkmi radovali zo zdaru vašej misie.
Ale z vášho srdca sa nestrácal ani jasný obraz chrámu vo vašom rodnom meste. Zvlášť
osobná, ba priam dojímavá je spomienka
na rodný kraj a chrám, ktorú ste nám zanechali v už spomenutej modlitbe: „Múdry
Demeter, žiariac stojíš pred Božím trónom,
nezabudni na nás, ale úctivo sa prihováraj,
ó, svätý, za biedu nás pútnikov a cudzincov,
ktorí teraz ospevujeme tvoju vznešenosť,
lebo k tebe dvíhame svoj zrak a pevne dúfame v tvoj príhovor.“
Pútnici a cudzinci – áno, takéhoto
označenia sa vám dostávalo, veď aj franskí
biskupi vyčítali Metodovi: „V našej oblasti
učíš!“ a ďalší protivníci falošne vyhlasovali:
„Nám dal pápež moc, tohto však i učenie
jeho káže vyhnať!“
Ako neželaní cudzinci boli vyhnaní vaši
žiaci z Nitrianska i z celej Veľkej Moravy krátko po tom, čo si ty, svätý Metod,
odovzdal svoju dušu Pánovi. Ale to, čo sa
mohlo chápať ako víťazstvo zla, sa ukázalo
nakoniec ako víťazstvo dobra. Vaše dielo sa
týmto spôsobom rozšírilo a pevne zakorenilo u iných Slovanov. U tých, ktorí si viac
dokázali vážiť vlastné písmo, vlastný obrad
i vlastnú kultúrnu i národnú nezávislosť.
A v konečnom dôsledku aj my, potomkovia
prvých adresátov vašej misie, najprv sme si
mysleli, že jedinou nádejou našej národnej
záchrany bude prichýliť sa „k velikému
... tomu tam se dubisku, jenž vzdoruje
zhoubným až dosaváde časům“. Potom,
po ďalšej neblahej dejinnej skúsenosti sme
si uvedomili, že v tieni toho dubiska by naša
národná lipka zakrpatela – a tak sa opäť obraciame k vám, k vášmu dedičstvu a odkazu
s prosbou: vyučte nás pravde. Ste predsa
naši učitelia a napriek rôznym formám
vyháňania, odnárodňovania, náboženského
prenasledovania ste stále obstáli v srdci
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nášho ľudu. Ba keď sme na vás niekedy
v dejinách my sami zabúdali, vy ste na nás
nezabudli, tak ako ste nezabudli na svoje
krásne rodné mesto.
Vaša spomienka na veľkolepý solúnsky
Chrám sv. Demetra je pochopiteľne plná
nostalgie za rodným krajom. „Vypočuj,
ó, slávny, nás úbohých a zľutuj sa, lebo
sme ďaleko vzdialení od tvojho slávneho
chrámu a srdce v našom vnútri dnes spaľuje
túžba, ó, svätý, po tvojom chráme, aby
sme sa mu na tvoj príhovor raz ešte mohli
pokloniť.“
Tebe, sv. Cyril, sa táto túžba uvidieť
ešte raz svoje mesto nesplnila. Nevrátil si
sa do vlasti, ale odtiaľ – z Ríma – odišiel
si do nebeskej vlasti. Ale v skutočnosti si
neopustil ani našu otčinu. Tá bola v tvojej mysli a srdci až do tvojho posledného
dychu. Tu v neďalekom Kláštore sv. Praxedy
si sa modlil pred smrťou: „Pane, Bože môj,
... vyslyš moju modlitbu a zachovaj verné
ti stádo, nad ktorým si ustanovil mňa,
nesúceho a nehodného svojho sluhu. Zbav
ho bezbožnej a pohanskej zloby tých, čo vyslovujú proti tebe rúhanie, a znič trojrečový
blud, a zveľaď svoju Cirkev...“
Svätí Cyril a Metod! Keď vás chválime
za vašu obetavosť pri ohlasovaní evanjelia,
za schopnosť zrieknuť sa vecí a citov vám

(Vzhliadni, Pane,
milosťou svojou
na naše kráľovstvo.
A nevydaj, čo je naše, cudzím.
A neoddaj nás v korisť národom pohanským. Skrze Krista, Pána nášho,
ktorý kraľuje s Otcom i Svätým Duchom.)

drahých, nechceme tým povedať, že ste
boli necitliví, že by vám akosi fatalisticky
či fanaticky bolo všetko ľahostajné. Aj vy
ste pociťovali nostalgiu po vlasti, po svojej
domovine, aj vám ležal na srdci osud vašej
vlasti. A práve preto ste aj našich predkov
učili a cez nich aj nás dnes učíte skutočnej
láske k vlasti. Učili ste nás, že za vlasť sa
treba modliť a pracovať pre ňu, ba spolu
s našimi predkami ste sa za ňu modlili:
„Cesarstvije naše Gospodi
milostij tvoj prizri,
i ne otdaj našego tuzim
i ne obratij nas v plen
narodom poganskim.
Hrista radi, Gospoda našego,
iže cesari s Otcom i s Svetim Duhom.“

Dnes by sme sa mali túto modlitbu
modliť často – aj keď nemáme kráľovstvo,
ale republiku. Aj dnes totiž hrozí, že to,
čo je naše, bude vydané cudzím. Ako?
Tak, že sa budeme naivne domnievať, že
sme to my, čo rozhodujeme o našej vlasti,
o našich domovoch, o našom hodnotovom
systéme, o našich daniach a o ich požívaní, a pritom tieto rozhodnutia budú padať
kamsi inde, ďaleko, a nebudú to už naše
osobné rozhodnutia, ba nebudú už vynášané dokonca ani tými našimi zástupcami, nech už sú takí či onakí, ktorých
sme si vybrali. Oni sami sa totiž v našom
mene, bez toho, aby sme si to príliš všimli,
krok za krokom, postupne zrieknu našej
samostatnosti, sami sa nebadane vydáme
cudzím – tak ako už v dejinách nie raz –
a to našou ľahostajnosťou k spoločnému
dobru, rozdrobenosťou, nedostatkom
ideálov, malichernými spormi, túžbou
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získať si priazeň mocnejších či ocenenie
dnešných veľmocí.
Aj dnes by sme sa mali modliť a prosíme aj tu teraz o váš príhovor, svätí
Cyril a Metod, aby sme sa v našej vlasti
nestali korisťou národov alebo ešte skôr
pohanských zvykov. Stať sa korisťou
pohanských národov – to dnes neznamená obávať sa vpádu akýchsi húnskych či
avarských hord – novodobé pohanstvo
sa dnes šíri oveľa zákernejšie, ba takmer
nepozorovateľne – vo forme morálneho
relativizmu pod heslom falošne chápanej
slobody či bezbrehej tolerancie, ktorá
označuje za netolerantného toho, kto svoj
názor opiera o pravdu evanjelia a nebojí
sa to povedať nahlas. Novodobé pohanstvo, odmietajúc kresťanský hodnotový
systém, sa prejavuje aj vo forme do extrému hnanej politickej korektnosti, ktorá
povyšujúc sa na roveň zákona zakazuje
zlo označiť ako zlo.
Svätí Cyril a Metod, ak ste si vo vašich
časoch ani vy, ani naši predkovia, ktorí
boli vtedy ešte označovaní za barbarov,
nevedeli predstaviť, čo je to politická
korektnosť dotiahnutá do absurdnosti, tak
vám musíme vysvetliť, že takto chápaná
korektnosť vyžaduje, aby to, čo sa po celé
tisícročia považovalo a v každom ka-
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techizme označovalo za „do neba volajúce
hriechy“, naraz nadobudlo novú terminologickú i morálnu kvalifikáciu.
Verejne sa tieto veci vraj nepatrí hovoriť a kňazovi či biskupovi na kázni už
vôbec nie, lebo by to hneď bolo označené
za demagogické tmárstvo a vyvolalo by
to možno vášnivé a v podstate neplodné
diskusie, ale vám, sv. Cyril a Metod, to
môžeme povedať.
Do neba volajúca „krv Ábela“ sa v prípade usmrcovania nenarodených má dnes
nazývať aplikovaním práva slobodnej
voľby matky, práva, ktoré nikto nesmie
spochybniť, ak nechce stratiť obľúbenosť
či volebné preferencie a stať sa terčom
nenávisti či posmechu aj zo strany tých,
ktorí sa formálne nazývajú kresťanmi, ale
vo svojom živote sa zásadami kresťanstva
neriadia.
Iný, katechizmom označený ako do neba
volajúci hriech je „volanie utláčaného ľudu
v Egypte, nárek cudzinca, vdovy a siroty, nespravodlivosť voči námezdnému
robotníkovi“ – toto všetko máme dnes vraj
chápať ako aplikáciu voľného trhu práce,
reguláciu migračnej politiky a prejav slobodnej trhovej ekonomiky.
Do neba volajúci „hriech Sodomčanov“
vraj už po novom máme rešpektovať ako
prejav inakosti, a hoci náboženské procesie už vychádzajú z módy, ono novopohanské náboženstvo považuje za prejav
novej kultúry všestrannú podporu takejto
„inakosti“ hrdými pochodmi, stieraním
prirodzených rozdielov medzi mužom
a ženou, otcom a matkou, redefinovaním
pojmu partnerstva, manželstva i rodiny,
celým tým nestráviteľným antropologickým guľášom, ktorý v budúcnosti prinesie
len bruchabôľ.
Máme to dnes veru ťažké, svätí Cyril
a Metod! Za vašich čias vládcovia hľadali
pre svoj národ učiteľov a vysielali za nimi
delegácie, vítali ich a zverovali im žiakov.
Dnes sa učitelia pomaly musia báť žiakov,
pretože princíp akejkoľvek prirodzenej autority stratil podporu verejnosti a vládcovia
si prácu tých, ktorí vyučujú, necenia ani
toľko ako prácu tých, ktorých štát potrebuje, aby mohli pomáhať a chrániť občanov,
a hlavne naháňať skutočných zločincov.
Ako keby nebolo lepšie dobrou výchovou
predchádzať degradácii človeka, než ju
neskôr za drahé peniaze trestať.
Novodobé pohanstvo neznesie vieru
v jedného a trojjediného Boha, ktorý
je tvorca, zákonodarca i sudca. Preto
požaduje radikálnu náboženskú neutralitu, ktorá už ale nie je neutralitou, ale je
v podstate presadzovaním kultúrneho
a politického ateizmu.

Preto sa snaží zo všetkých síl čím viac
zosmiešniť všetko, čo je prejavom viery, čo
je prejavom vyššieho mravného princípu, čo je znakom morálneho poriadku.
Z toho ale nepriamo vyplýva aj strata úcty
k akejkoľvek ľudskej autorite. Súčasná strata dôvodov na úctu k zákonnej
autorite je priamo úmerná ľahkovážnosti,
s ktorou neraz nositelia autority hazardujú so svojou dôveryhodnosťou – či už ide
o predstaviteľov rodinného, občianskeho,
politického, či cirkevného života. Mohli
by sme pokračovať vo výpočte pascí novodobého pohanstva ešte dlho, ale možno
by sme tým príliš skalili radostnú atmosféru vášho dnešného sviatku.
Svätí bratia Cyril a Metod, vy posilnení
dôverou v nebeskú pomoc vášho patróna
sv. Demetra ste sa pustili do boja s pohanstvom, neprajníctvom a nevedomosťou.
K svojmu patrónovi ste sa modlili slovami: „Zo strašnej hmly a nevedomosti
očisť nás, veď ty miluješ otčinu, múdry
Demeter, a svojím príhovorom nám
dopraj ospievať v dnešný deň tvoje jasné
narodenie“.
Tento boj je s istou obmenou aktuálny
aj dnes, a preto sa aj my pri spomienke
na váš príchod medzi našich predkov obraciame na vás parafrázovanými slovami
tejto vašej modlitby, adresovanej teraz
vám.
Svätí Cyril a Metod, zo strašnej hmly
a nevedomosti vyveďte nás, veď vy milujete zverené vám stádo i našu krajinu,
a svojím príhovorom doprajte nám nájsť
svetlo pre náš život a nasledovať ho
s verným srdcom. Tu pred obrazom Bohorodičky sa spolu s vami chceme modliť
slovami starobylej piesne, ktorú ste zložili
na jej počesť:
„Vieme, Panna, že ty si prístav pre tých,
ktorých kruto trápi horkosť života. Všetci
ťa prosíme, Nepoškvrnená, aby sme vo
viere našli svoju útechu.“
Zakončujúc našu národnú púť vám
chceme znova zveriť náš národ a tvojimi
slovami, svätý Cyril, modliť sa za neho:
„... všetkých spoj do jednoty, učiň ho ľudom znamenitým, jednomyseľným v pravej viere a správnom vyznávaní a vnukni
im do sŕdc slovo tvojho usynovlenija. ...
schovaj ich pod ochranou tvojich krídel,
aby všetci chválili a slávili meno tvoje,
Otca i Syna, i Svätého Ducha. Amen.“ n
Mons. Cyril Vasiľ, arcibiskup a sekretár
Kongregácie pre východné cirkvi
(homília prednesená v bazilike Santa
Maria Maggiore na národnej púti Slovákov
28. februára 2013)
snímky: ikony M. Klimčáka
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Otec sa z nás
nikdy neunaví

Bol umučený
a pochovaný
Antický pohanský svet sa vysmieval kresťanom, hovoriac:
„Čo za smiešne je toto nové náboženstvo, ktorého Boh je
pribitý na kríži? Boh a utrpenie sú predsa nezlučiteľné.“
A predsa môžeme o Božom Synovi právom povedať, že
skutočne trpel, lebo božská a ľudská prirodzenosť boli
v ňom, hoci nezmiešane, no predsa nerozlučne spojené.
Svojou smrťou premohol smrť

Ešte kým Pán žil na tejto zemi, rozviazal
putá smrti, silný vo svojej vladárskej moci,
keď vravel: „Lazár, poď von!“ (Jn 11, 43)
alebo: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 8,
54). To preto, aby bolo zrejmé, že mal moc
rozkazovať s autoritou. Preto sa úplne celý
vydal smrti, aby tá dravá šelma so svojimi
nenásytnými okovami bola zničená sama
v sebe. Tá v každom kútiku jeho tela, ktoré
nepoznalo hriech, hľadala pokrm jej vlastný, či by sa totiž nenašla v ňom žiadostivosť,
hnev, neposlušnosť, alebo niečo z pradávneho hriechu, ktorý bol prvou potravou

smrti, ako je napísané: „Ostňom smrti je
hriech“ (1 Kor 15, 56). No keďže v ňom nenašla nič, čo by mohlo byť potravou smrti,
zovretá sama v sebe a hynúca pre nedostatok potravy, stala sa sama sebe smrťou.
(Pseudo-Hypolit, Homília na Svätú Paschu,
109 – 110)

Pánovo utrpenie
predpovedali proroci

O jeho kríži hovorí Izaiáš toto: „Vystieral som ruky celý deň ku vzdorovitému
ľudu“ (Iz 65, 2). Toto je symbol kríža. Ešte

Pozvánka na stretnutie
Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach-Starom meste a občianske
združenie Rieky pozývajú na 3-dňové stretnutie, ktoré je určené ľuďom zraneným v oblasti
vzťahov, citov, sexuality, ktorí prežívajú vo svojom živote homosexuálne cítenie, ako aj
ľuďom inak sexuálne cítiacim. Ak si sám, je ti smutno a túžiš po prijatí, spoločenstve, láske
a dobrých medziľudských vzťahoch, ak hľadáš naplnenie svojho života na správnej ceste
smerom k Bohu, príď medzi nás. Duchovná obnova sa uskutoční v prvej polovici októbra
2013 v okolí mesta Banská Bystrica.
Bližšie informácie získaš na adresách:
Linka Valentín, Gréckokatolícka cirkev, P. O. Box B- 43, 040 01 Košice 1
mail:valentinskespolocenstvo@centrum.sk
Občianske združenie Rieky, Puškinova 1, 811 04 Bratislava

jasnejšie hovorí Dávid: „Obkľučuje ma
svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov.
Prebodli mi ruky a nohy“ (Ž 21, 17). A opäť
vraví: „Srdce mi mäkne ako vosk a topí sa
mi v útrobách, uvoľňujú sa vo mne všetky
kĺby.“ (Ž 21, 14) Ďalej Dávid pokračuje: „Premeriavajú si ma a skúmajú; delia si moje
šaty a o môj odev hádžu lós.“ (Ž 21, 17 – 18)
Pri jeho ukrižovaní si totiž vojaci delili jeho
rúcho, ako to bolo u nich zvykom, roztrhli
ho, a tak si ho vlastne rozdelili. (Irenej
z Lyonu, Epideixis, 79 – 80)

Spomeň si na mňa
vo svojom kráľovstve

Mesiáš visel na kríži. Celé stvorenie stŕplo
v úžase, svet sa chvel a anjeli prestali
vzdávať Bohu chválu. Anjeli zatíchli a jeden
veľký úžas zachvátil ich zástupy. Stáli
nemé, hlasy im zovrelo a nik sa neodvážil
vydať zo seba čo i len hlások. Potom sa
vrátili do neba a Kráľ ostal sám, opustený.
Žiadna légia nezostúpila z domu nášho
Otca, aby mu pomohla, žiadne vojsko
obyvateľov neba ho neobstúpilo. Cherubíni
mu nerobili na Golgote sprievod a serafíni
nezaspievali žiadne „Svätý“, lebo on bol
povýšený na kríž. V tej chvíli nik nevyznal vieru v ukrižovaného Kráľa, jedine
ten, ktorý sa k nemu obrátil vo veľkých
bolestiach. Žiadny iný hlas nepredniesol
modlitbu k nemu, ani z hlbín, ani z výšin
nezaznel žiaden zvuk v jeho ušiach. Jedine

lotor pozdvihol svoj hlas smerom k vysokému krížu a slovami svojho vyznania sa
stal akoby ústami horného i dolného sveta.
Z výšky kríža pozdvihol svoj hlas k Ježišovi
a šokoval nebešťanov pre odvahu, ktorú
preukázal. (Jakub z Batny, Pieseň o dobrom
lotrovi)

tento kalich“ (Mt 26, 39), používa hlas našej
prirodzenosti a prispôsobuje sa slabosti
i ľudskej úzkosti, aby vo všetkom, čo bolo
treba znášať, trpezlivosť sa upevnila a strach
sa vzdialil. (Lev Veľký, Reč 45, 4 – 5)

Podstúpil utrpenie,
aby uzdravil, čo bolo choré

Milovaní bratia, zem, ktorú Boh na počiatku preklial pre hriech človeka, po tom,
čo bol vynesený ortieľ smrti, ktorým bolo
človeku oznámené: „Prach si a na prach sa
obrátiš“ (Gn 3, 19), naučila sa prijímať ľudí
v ich rozklade. Otvárala svoje útroby tým,
čo sa z nej zrodili a do nej sa vracali prostredníctvom smrti. Otvárala svoje útroby,
aby človek utvorený zo zeme hľadel na zem,
ktorej bol podobný, a aby v ňom neostal ani
náznak údov, ktoré mu dal Boh. Ale teraz
zem pohltila prvého spomedzi Adamových synov, jediného medzi mŕtvymi, pre
ktorého zahynulo právo na všeobecnú
porušiteľnosť a zákon uložený všetkým
smrteľníkom, zdá sa, vyšiel navnivoč. Človeče, toto je dôvod, prečo môžeš ospevovať
v Kristovi tvoju záchranu, toto je dôvod,
prečo máš oslavovať s mimoriadnou láskou
a zvlášť uctievať hrob, v ktorom odpočíval
ten, čo zomrel, aby si ty žil. (Ctihodný Peter,
Reč 2) n

V diele záchrany ľudstva skrze Kristov kríž
spoločná bola vôľa Otca a Syna, spoločný
bol plán spásy a nič ho nemohlo narušiť. Ten, čo vzal na seba celého človeka,
skutočne prijal za svoje aj vnemy tela
a pocity duše. Všetko v ňom bolo plne sväté
a zázračné. Ale to neznamená, že ronil
falošné slzy, že požíval pokrm pre fingovaný
hlad alebo že spal predstierajúc sen. Bol
opovrhnutý v našej nízkosti, zarmútený
naším smútkom, ukrižovaný v našom
bôli. Milosrdenstvo znášalo bolesti našej
smrteľnej prirodzenosti, aby ich uzdravilo.
Moc ich vzala na seba, aby ich premohla.
Tieto skutočnosti jasne predpovedal Izaiáš:
„On niesol naše choroby a našimi bôľmi sa
obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého,
strestaného Bohom a pokoreného. On však
bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený
pre naše neprávosti, na ňom je trest pre
naše blaho a jeho ranami sme uzdravení“
(Iz 53, 4 – 5). Milovaní, keď teda Boží Syn
hovorí: „Otče, ak je možné, nech ma minie

Pánov hrob
je nádejou pre človeka

Marko Durlák
ilustr. snímka: www.sonofman.org

Nie je vždy ľahké hovoriť o otcovstve – a to
najmä v našom západnom svete, plnom
rozdelených rodín, čoraz náročnejších
pracovných úloh, problémov a starostí
spojených s rodinným rozpočtom, vo svete
poznačenom inváziou masmédií do každodenného života – a toto sú iba niektoré
spomedzi faktorov ochromujúcich v spoločnosti pokojný vzťah rodičov a detí. Vzájomná komunikácia sa niekedy stáva zložitou,
dôvera ochabuje a vzťah s postavou otca
sa komplikuje. Problematickým sa potom
stáva aj obraz Boha ako otca, pretože chýba
vzor, podľa ktorého si človek dokáže Božie
otcovstvo predstaviť. Kto mal príliš autoritatívneho a neústupného otca alebo nedbalého, či málo citlivého, alebo ak niekomu
otec v rodine celkom chýbal, tomu je ťažko
rozmýšľať o Bohu ako o Otcovi – a odovzdať
sa mu s dôverou.
Biblické zjavenie nám pomáha prekonať
tieto ťažkosti, keď nám rozpráva o Bohu,
ktorý ukazuje, čo naozaj znamená byť
otcom. Evanjelium nám odhaľuje tvár Boha
ako Otca, ktorý miluje až do tej miery, že
darúva vlastného Syna za spásu ľudstva.
Boh je naším Otcom, pretože nás požehnal
a vyvolil si nás ešte pred stvorením sveta,
prijal nás za svoje deti v Ježišovi. Boh ako
Otec sprevádza našu existenciu svojou
láskou, darúva nám svoje slovo a svoje
učenie, svoju milosť a svojho Ducha. Boh je
dobrý Otec, ktorý prijíma a objíma strateného syna konajúceho pokánie, obdarúva
tých, ktorí ho prosia, a ponúka chlieb z neba
a vodu života, ktorá umožňuje žiť večne.
Boh je Otec, ktorý nikdy neopúšťa svoje
deti, je to milujúci Otec, ktorý pomáha,
povzbudzuje, prijíma, odpúšťa, zachraňuje
– a to všetko s vernosťou, ktorá nekonečne
prekračuje vernosť ľudí. To všetko koná preto, aby sme sa dokázali otvoriť pre dimenzie
večnosti. Božia láska sa nikdy nepominie,
nikdy neunaví. Je to láska, ktorá sa darúva
až do krajnosti, až po obetu vlastného Syna.
Viera nám daruje túto istotu, ktorá sa stáva
pevnou skalou v stavbe nášho života: dokážeme čeliť všetkým nebezpečným a ťažkým
situáciám, skúsenosti tmy a krízy, ako aj
času bolesti – povzbudzovaní dôverou v to,
že Boh nás nenechá samých, ale vždy nám
bude nablízku, aby nás zachránil, aby nás
priviedol do večného života.
TK KBS, upravil Juraj Gradoš
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a bohato zdobenými hlavicami stĺpov. Pri
prehliadke celej baziliky, hlavne lapidária,
dýcha na návštevníka úžasná história tohto
miesta. V roku 1985 udelil bl. Ján Pavol II.
bazilike zvláštne vyznamenanie – Zlatú
ružu.

Miesto,
ktoré spája
Slováci a Moravania mali k sebe odjakživa blízko. Určite aj preto, že ich spája
množstvo spoločných historických miest
a udalostí. Jedným takým miestom je aj
Velehrad. Prečo?

Slovákov a Moravanov vzájomne spája
zrozumiteľná reč, niekoľko desaťročí
spoločnej štátnosti, ale aj spoločné počiatky
kristianizácie v prvej polovici 9. storočia.
Moravský Velehrad zohral významnú úlohu
v zlomových dejinných situáciách a je akosi
predurčený na budovanie mostov jednoty.
To si uvedomoval aj olomoucký arcibiskup
Antonín Cyril Stojan, ktorý inicioval začiatkom 20. storočia velehradské unionistické
kongresy a iné podujatia. Na cyrilo-metodskom základe sa snažil o zblíženie kresťanského Východu so Západom v slovanskom
priestore Európy. Velehrad navštívil aj
pápež Ján Pavol II. v roku 1990, čo zjednotilo obidva národy. Vzájomné kontakty
na rôznych úrovniach pokračujú aj dnes.

Starší si určite pamätajú púť na Velehrad
v roku 1985. Ako si spomínate na ten
čas?

Bol som vtedy bohoslovcom a práve sme sa
nachádzali s otcom Ľubomírom Petríkom
u ctihodných sestričiek vo Vrícku. Sestričky
boli také milé, že nás zobrali autom na Ve-

lehrad. Prežili sme tam jednu veľkú odvážnu manifestáciu viery s nezabudnuteľnými
zážitkami. Spomínam si napríklad, ako
pápežský legát kardinál A. Casaroli v úvode
slávnosti povedal, že Pán Boh spôsobil dva
zázraky: po prvé, že vôbec je tu, a po druhé,
že sa naučil predniesť homíliu po česky
a po slovensky. Na Velehrade bolo vtedy aj
veľa tajných spolupracovníkov ŠtB, ale my
sme sa nebáli. Ukázalo sa, že táto manifestácia viery a túžby po slobode predznačila
pád totality v bývalej ČSSR.

Kde sa Velehrad nachádza a čo všetko môžu návštevníci na tomto mieste
a v jeho okolí uvidieť?

Velehrad sa nachádza pri Uherskom Hradišti, na mieste cisterciánskeho kláštora
z 13. storočia. Nie je teda totožný s veľkomoravským Veligradom, ktorého polohu sa
doteraz nepodarilo presne určiť. Mohutná
velehradská Bazilika Panny Márie je dominantou sakrálneho komplexu. Od roku
1932 sú jej spolupatrónmi sv. Cyril a Metod,
a tak je bazilika aj miestom cyrilo-metodského kultu. Sú v nej prechovávané ostatky
sv. Konštantína a mnohých iných svätcov.
V areáli komplexu sa nachádza kaplnka
byzantského obradu, tzv. Cyrilka. Celý areál
bol nedávno zrekonštruovaný a svojimi
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S týmto miestom sa spája aj gréckokatolíkom dobre známy kardinál Tomáš
Špidlík. Aký mal vzťah k tomuto miestu?

V tomto roku sa uskutočnila tretia púť gréckokatolíkov na moravský
Velehrad, ktorá obnovila
tradíciu pútí pred nežnou
revolúciou. O výnimočnosti miesta aj samotnej
púte sme sa porozprávali
s doc. ThDr. Michalom
Hospodárom, PhD., vysokoškolským učiteľom
a predsedom Spolku
sv. Cyrila a Metoda.
zónami ponúka duchovné osvieženie i náučné obohatenie.
Lapidárium, nachádzajúce sa pod bazilikou, uchováva ostatky mníchov z bývalého cisterciánskeho kláštora. Je zdobené
umelecky tesaným kameňom, náhrobkami

Veľmi dobrý. Pochádzal z neďalekých Boskovíc a svoje detstvo a mladosť prežil v tieni
Velehradu. Kardinál Špidlík aj v cudzine
chápal význam Velehradu pre rozvoj cyrilo-metodskej úcty a dedičstva. Ako miesto
svojho posledného odpočinku si vybral
práve velehradskú baziliku. Naši pútnici
sa takto mohli v roku 2011 zastaviť pri jeho
sarkofágu vo svätyni za oltárom a vzdať mu
tichú spomienku v modlitbe.

V novodobých dejinách spájajú bratské
národy aj púte na toto historické miesto.
Kedy sa rozvinula tradícia pútí slovenských gréckokatolíkov na Velehrad?

V roku 1946 sa uskutočnila prvá púť gréckokatolíkov zo Slovenska na Velehrad pod
vedením biskupa P. P. Gojdiča. Organizačne
púť zabezpečila Jednota sv. Cyrila a Metoda.
Veriaci z južného a stredného Zemplína,
teda z okolia Michaloviec a Trebišova,
pricestovali vlakom, slávili svätú liturgiu
na Velehrade a navštívili aj Svätý Hostýn.
Spevom túto púť sprevádzal miešaný zbor
z Trebišova pod vedením Ing. A. Grajevského.

Kto bol iniciátorom myšlienky obnovenia
tradície pútí na Velehrad a kto ich organizačne pripravuje?

Z iniciatívy Spolku sv. Cyrila a Metoda sa
na 60. výročie prvej púte uskutočnila 29. júla
2006 druhá púť gréckokatolíkov zo Slovenska na Velehrad a Svätý Hostýn. Takmer
pol tisíc pútnikov pod duchovným vedením
vladyku Milana Chautura, v tom čase košického exarchu, sa vo velehradskej bazilike
zapojilo do modlitieb východného obradu.
Vyvrcholením programu bola archijerejská
liturgia, ktorú spolu s tridsiatimi kňazmi
slávil vladyka Milan v cirkevnoslovanskom
jazyku. V závere slávnosti bola velehradskej
bazilike ako dar odovzdaná ikona sv. Cyrila
a Metoda. Spevácke zbory z Vranova, Stropkova a Trebišova organizačne spojil p. A.
Lakatoš z Vranova do jedného živého telesa.
Pútnici si prezreli aj archeoskanzen Modrá
a kaplnku byzantského obradu – Cyrilku.
V mariánskej svätyni na Svätom Hostýne
pútnici poďakovali Bohorodičke modlitbou
akatistu a vypočuli si nádhernú mariánsku
akadémiu, ktorú pripravili zúčastnené zbory.
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V roku úmrtia kardinála Špidlíka sa 30.
júla 2011 uskutočnila už tretia púť gréckokatolíkov zo Slovenska na moravský
Velehrad. Spolok sv. Cyrila a Metoda týmto
nadviazal na tradíciu pútí gréckokatolíkov
na Velehrad. Archijerejskú svätú liturgiu
v cirkevnoslovanskom jazyku slávil vladyka
Peter Rusnák, bratislavský eparcha, spolu
s vladykom Milanom Chauturom, košickým
eparchom, a ďalšími kňazmi. V príležitostnej kázni vladyka Milan poukázal na skutočnosť, že čiastkový pohľad na misiu sv.
bratov je skresľujúci. Po svätej liturgii bola
pôsobivá akadémia k sv. sedmopočetníkom
v podaní miešaného 70-členného zboru
a cyrilo-metodský moleben.

Akí pútnici sa zúčastnili na tohtoročnej
púti a čím bola výnimočná?

V sobotu 8. júna 2013 sa uskutočnila už
štvrtá púť. K pútnikom zo Slovenska sa
pripojili aj veriaci Apoštolského exarchátu
Gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike.
Archijerejskú svätú liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku slávil vladyka Milan
Chautur spolu s vladykom Ladislavom
Hučkom, pražským apoštolským exarchom
pre gréckokatolíkov v Českej republike,
a vladykom Milanom Lachom, prešovským
pomocným biskupom. V kázni vladyka
Milan Lach poukázal na to, že kým židia
nemali povinnosť šíriť svoju vieru medzi
okolité národy, iba vo vlastnej rodine,
Kristus prekročil toto ohraničenie. Svojich
nasledovníkov vyzval, aby hlásali radostnú
zvesť všetkým národom. Po svätej liturgii
vladyka Milan Lach z poverenia prešovského arcibiskupa metropolitu odovzdal bazilike relikvie mučeníkov Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku: biskupov Pavla Petra
Gojdiča, Vasiľa Hopka a rehoľného kňaza
Metoda Dominika Trčku CSsR.

V dnešnej dobe množstvo ľudí cestuje
a putuje z miesta na miesto z rozličných
dôvodov, či už za prácou, alebo odpočinkom. V čom vidíte prínos takejto
formy putovania pre súčasnú generáciu
veriacich?

Na každej z týchto pútí ide o návrat ku
koreňom našej prvej účinnej evanjelizácie.
O uvedomenie si našej vlastnej cirkevnej
a obradovej identity, ktorú na Velehrade
symbolicky predstavujú sochy sv. Petra
a Pavla (univerzálna cirkev) a sv. Cyrila
a Metoda (slovanská cirkev). V neposlednom rade ide o aktualizáciu cyrilo-metodského odkazu vo forme novej evanjelizácie,
ktorá počíta najmä s aktívnymi laickými
kresťanmi.
za rozhovor ďakuje Drahomíra Kolesárová

Nič nie je sväté
Akosi sme si už zvykli, že moslimských teroristov nezastaví pred ich činom ani posvätné
miesto kresťanstva či židovstva. Ba čo viac,
s obľubou nechávajú za sebou vypálené
chrámy a synagógy. Blízky východ a v ostatnej
dobe aj Egypt sú toho jasným svedectvom.
Početné kresťanské komunity sú ubíjané
a redukované v snahe o úplnú islamizáciu
krajín. Ale nás sa to akosi netýkalo. Stále
sme iba s akýmsi napätím a možno miernou
dávkou ľútosti sledovali správy, ktoré zaobalene podávali o týchto činoch „svätých“ mužov
informácie.
Tak to bolo, až kým neprišiel 22. jún 2013.
Pod pokojnými himalájskymi štítmi sa odohral
masaker, ktorého obeťami boli aj dvaja slovenskí horolezci. Len náhoda a ich priateľstvo
s ostatnými chceli, aby tam boli. Išli prekonať
samých seba. Pakistanská Nanga Parbat sa pre
nich stala navždy nezdolanou.
No to nestačilo. Ďalší úder prišiel z Afganistanu. 35-ročný slovenský vojak, ktorý tam
bol pomáhať a chrániť miestne obyvateľstvo,
sa stal obeťou útoku ďalšieho moslimského
teroristu. Je to o to bolestnejšie, že ho možno
on sám alebo jeho kamaráti cvičili.
Kedysi zrejmý nepriateľ sa dnes skrýva
v ovčom rúchu. Spojenecký vojak, potulný
pocestný či pracovník na poli sa na pár minút
stáva strojcom bolesti a utrpenia, a potom sa
vráti späť k svojej práci, akoby sa nič nestalo.
Pre neho sa naozaj nič dôležité nestalo – iba
ukázal silu svojej „viery“.
A ako sme to vnímali my? Tak, ako nám to
predostreli médiá. Ako zaujímavosť, bolestnú,
no zajtra odsúdenú na zabudnutie. Kresťanský národ, ako si často hovoríme, by mal byť
národom schopným empatie s ostatnými.
My sme zlyhali v empatii so svojimi vlastnými
bratmi. Je to daň spôsobu života, ktorý sme
si vybrali. Uzavretý v anonymite paneláka
za štyrmi múrmi alebo i na dedine obohnaní
vysokým betónovým plotom si chránime svoje
súkromie. Toto je iba obraz toho, čo sa deje
v našom vnútri. Sťahujeme sa pred inými,
robíme bariéry, cez ktoré sa nás nik a nič
nemôže dotknúť. A to ani radosť či bolesť
suseda, nieto ešte niekoho neznámeho a je
jedno, či býval sto metrov, alebo sto kilometrov od nás. A tak ako toto betónové šialenstvo
môže zbúrať iba zemetrasenie, tak tie múry
v nás zborí iba zemetrasenie paschálneho
rána. Ak dovolíme Kristovi aj v našom živote
vstať z mŕtvych, zborí naše múry a namiesto
betónového srdca nám dá srdce z mäsa a krvi
schopné cítiť bolesť i utrpenie iných.
Juraj Gradoš

18 | ikona

slovo 15 – 16 | 2013

Expanzia
byzantského umenia
Je pravdou, že keď bol v roku 1204 Konštantínopol dobytý križiakmi, táto udalosť zhruba
na polstoročie pozastavila vývoj byzantského umenia. Ale byzantské umenie nezaniklo, podobne ako nezanikol byzantský štát, výrazom ktorého bolo toto umenie.

A

k aj museli umelci
opustiť mesto, zakladali
pravdepodobne dielne
na iných miestach. Nasledovali
tých členov cisárskej rodiny, ktorým sa podarilo ujsť a upevniť si
postavenie v niektorej vzdialenejšej provincii ríše, ktorá ostala
bez hlavného mesta. Prišli najprv do Nicey na brehoch Bosporu. Zakladateľom tohto „cisárstva v emigrácii“ bol byzantský
cisár Theodoros I. Laskaris (1204
– 1222), synovec Alexiosa III.
Angelosa (z dynastie Angelovcov). Theodoros sa nechcel dať
pokoriť križiakom a zachránil si
život útekom spoločne s predstaviteľmi cisárskej administratívy a vojska. V Nicei zriadil
sídlo pravoslávneho konštantí-

nopolského patriarchu v exile.
Prvým z nich bol Michaelos IV.
Autoreianos, ktorý v roku 1208
korunoval Theodora I. za cisára.
Theodorovi sa však nepodarilo
zjednotiť pod svojou vládou
všetky oblasti, ktoré križiaci
nedobyli. V Epire bol vytvorený
samostatný „despotát“, rozprestierajúci sa od Dyrrhachionu
ku Korintskému zálivu, a v Trapezunte bolo vyhlásené cisárstvo, kde vládli Alexios a Dávid
Komnénovci, ktorí sa považovali
za legitímnych predstaviteľov
vládnucej dynastie. A tak keď
sa Konštantínopol za vlády
križiakov odmlčal, mohlo sa
byzantské umenie rozvíjať iba
v spomenutých neobsadených
oblastiach ríše. Dôkazom toho

sú nádherné fresky v Chráme
sv. Sofie v Trapezunte z obdobia
okolo roku 1260. Tento chrám
je jednou z mála zachovaných
pamiatok byzantskej architektúry z obdobia vlády cisárskej
dynastie Palaiologovcov. Je
postavený na odľahlom juhovýchodnom pobreží Čierneho
mora v Turecku. Základný
pôdorys bol rozšírený portálovými predsieňami na južnej,
západnej a severnej strane. Aj
keď sa fresky nezachovali celé,
napriek tomu sú svedectvom
dokonalého technického majstrovstva. Zvlášť prekvapí úzky
vzťah a príbuznosť s maliarskou
tvorbou, ktorá sa v tom čase vyvinula v Macedónsku a Srbsku.
Vo výjave Dvanásťročný Kristus

v chráme sa okrem tradičných
postáv, akými sú Jozef s Máriou
a mudrci, objavuje aj architektonický detail budov typický
pre neskorobyzantské fresky
a mozaiky, najmä na výjavoch
v Chráme Krista Vykupiteľa
v Chore (Konštantínopol) z obdobia okolo rokov 1300 – 1320.

Kapadócia

Pre túto oblasť je najtypickejšou
„skalná architektúra“, t. j. chrámy, kaplnky či obydlia vytesané
do skál. Nie sú to prirodzené
jaskyne obývané pustovníkmi,
ako to bolo v Egypte či Sýrii. Pozoruhodná krajina v Urgubskej
oblasti, na západ od Cézarey, je
pokrytá ihlanovými skalnými
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útvarmi s vertikálnymi trhlinami, do ktorých si obyvatelia
oddávna hĺbili obydlia. Takýmto spôsobom vznikalo v tejto
oblasti aj množstvo chrámov
s tradičným pôdorysom i členením priestoru. Nachádzajú
sa tu jednoloďové kaplnky,
pravé baziliky i chrámy s pôdorysom v tvare kríža a s jednou
či viacerými kupolami. Celý
priestor cirkevnej architektúry
je vytesaný do skaly. Zvonku
máva skalný chrám nenápadné
priečelie, zvyčajne prostý vchod
s podkovovitým oblúkom.
Objavujú sa aj celé komplexy
podzemných monastierov
s celami, dielňami a kaplnkami.
Táto „nepravá architektúra“ je
zvyčajne zdobená nádhernými
nástennými maľbami.
Od prvej polovice 7. stor.
ohrozovali túto byzantskú
provinciu Arabi, ktorí v tom
čase ovládali horný tok Eufratu,
taurské priesmyky a podnikali
vpády aj do Malej Ázie. Kapadócia žila v mieri iba v období
od vlády cisára Michala III. (842
– 867) a najmä za Basileiosa II.
(976 – 1025).
Odborníci, ktorí vychádzali
z ikonografie, predpokladajú, že
niektoré skalné chrámy vznikli
v čase pred ikonoborectvom
(726 – 843). Je však isté, že až
do macedónskeho obdobia (876
– 1057) boli chrámy pochádzajúce aj zo starších období zdobené figurálnymi nástennými
maľbami, ktoré ich preslávili.
Množstvo ich nápisov umožňuje
celkom presné datovanie, a to
v časovom horizonte od 10. – 13.
stor. a možno aj neskôr. Najstaršie signovanie v Tavchanke Kilise uvádza Konštantína Porfy-

rogeneta a pochádza
pravdepodobne z rokov 913 – 920. K tejto
signovanej pamiatke,
k tomuto obdobiu radia odborníci celú skupinu chrámov. Najmä
tie, ktoré pochádzajú
z údolia rieky Göreme,
napríklad v Elmale
Kilise. Tu sa nachádza apsida zdobená
nástennou maľbou
Deésis. V kupole nad
ňou je zobrazený
anjel, ktorý je od ostatnej výzdoby oddelený pásmi
ornamentov. No nielen steny či
klenby, ale aj oblúky a piliere sú
zdobené postavami prorokov,
mučeníkov, prepodobných.
Nemožno nespomenúť chrámy
v Kalekar Kilise či Tokale Kilise,
kde do skaly vytesali kupoly
a apsidy, hlavné a bočné lode so
stĺpmi a piliermi na zvyčajnom
chrámovom pôdoryse. Dôkazom toho sú náročné arkády.
Pri skúmaní kapadóckych
nástenných malieb viac zaujmú rozdiely než ich spoločné
črty. Preberanie konštantínopolských námetov a vzorov je
zjavné. Najmä niektoré detaily
maliarskej výzdoby z Karabas
Kilise sú konštantínopolského
pôvodu. Monumentálne poňatie
kompozície či jasné farby však
svedčia o tom, že nejde o lokálny variant, ale o výtvarný prejav
spojený s ľudovou tradíciou. Je
pravdou, že predlohy pochádzajú z Konštantínopolu, no umelci
ich stvárňujú svojským spôsobom ohraničeným zaužívaným
štýlom, kde sú postavy veľmi
štíhle, pričom zapĺňajú celé
obrazové pole výjavu. Prázdne

miesta sú vypĺňané architektúrou. Maľby nie sú charakteristické jemnosťou prevedenia, ba
ani kontrastom svetla a tieňa.
Sú to odvážne komponované
prosté obrazy, ktoré sa v neskoršom období, ako napr. v Balek
Kilise, približujú detskému
výtvarnému prevedeniu. Maliar
spracúva námet vždy monumentálne, má na zreteli účinok
diela v chrámovom priestore.
V kupolách zvyčajne nájdeme obraz Pantokratora alebo
udalosť nanebovstúpenia Pána.
V nikách sú sochy sediacej alebo
stojacej Bohorodičky s Kristom
v náručí. V lunetách zasa výjavy
Kristovho narodenia a ukrižovania a nad nimi celé cykly zo
života Bohorodičky, Kristovho
detstva, jeho zázraky a strasti.
Pridávajú sa aj výjavy zo života
svätých. Napríklad v Zilve nájdeme výjavy zo života sv. Simeona
Stylitu a v Soghanle zo života sv.
Barbory, ktorí sú patrónmi spomínaných chrámov. Nechýbajú
ani zástupy apoštolov, prorokov
či biskupov. Na svorníkoch
klenby bývajú zväčša medailóny
s bustami starozákonných patriarchov a prorokov či apoštolov.

Vnútri jednotlivých skupín
sa ikonografia príliš nelíši. Azda
aj preto, že ich maľoval ten istý
maliar, dielňa alebo tu možno
zohralo úlohu aj miestne napodobňovanie. Táto príbuznosť je
zreteľná, ak si všimneme niektoré detaily, napríklad spôsob,
akým je zobrazená voda rieky
Jordán v ikonografii sviatku Zjavenia Pána, alebo v usporiadaní
apoštolov v sviatku Nanebovstúpenia Pána. Niektoré výjavy
sú usporiadané do bohatých
kompozícií. Napríklad požehnanie apoštolov je situované
do dvoch radov s postavami
obrátenými smerom k nazerajúcemu alebo na bokoch klenby
v dvoch zvislých radoch s kráčajúcim Kristom v strede. S podobným spôsobom prevedenia
sa stretávame aj pri kompozícii
ikony štyridsiatich mučeníkov
v chráme zasvätenom tomuto
sviatku v Sebaste.
Maliarska výzdoba kapadóckych skalných chrámov je
vskutku pôsobivá, oplývajúca
jednoliatym a harmonickým
dojmom. Maľby pokrývajú celkový interiér. Jednotlivé námety
sú dômyselne usporiadané,
prispôsobujú sa tektonickému
členeniu – oblúkom, klenbám,
kupolám – a sú lemované ornamentálnou výzdobou. Celková
výzdoba s množstvom postáv
a biblických výjavov ohromuje
veriacich, ktorí zažívajú skutočné stretnutie neba so zemou. n
Milan Gábor
ilustračné snímky:
www.farm4.staticflickr.com;
www.3.bp.blogspot.com;
www.halisaydogan.com
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Výnimočná svätyňa
Mnohí si možno nikdy neuvedomili, že najvýznamnejšie pútnické miesto gréckokatolíkov
Ľutina je na Slovensku raritou. Napriek tomu, že ide o mariánsku svätyňu,
nezjavila sa na tomto mieste Presvätá Bohorodička, ale jeden z najvýznamnejších
a najobľúbenejších východných svätcov – sv. Mikuláš.
Z histórie

Tradícia o zjaveniach na ľutinskej hore
hovorí: 19. augusta 1851 ráno okolo deviatej hodiny, na sviatok Premenenia
Pána (podľa juliánskeho kalendára), išla
Ľutinčanka Zuzana Feketeová s troma
deťmi zbierať huby do ľutinskej hory. Keď
prišla na miesto, kde teraz stojí svätý kríž
pri Kaplnke sv. Mikuláša s prameňom,
naľakaná si kľakla na zem, lebo zbadala
v bezprostrednej blízkosti slávnostne
oblečeného biskupa. Podobal sa na svätého
Mikuláša zobrazeného na ikone miestneho
ikonostasu. Biskup sa prísnym pohľadom
pozrel na preľaknutú ženu a karhajúcim
hlasom povedal: „Dnes je veľký sviatok Pána. Zbožný ľud je v cerkvi, spieva
na liturgii a ty tu zbieraš huby?“ Zuzana so
strachom odpovedala: „Otče, ja viem, že
je dnes sviatok, ale ja som chudobná žena.
Mám tri deti a nemám im čo dať na obed
na stôl.“ Svätec pokračoval: „Aj včera si
mohla nazbierať huby, nie dnes ráno! Preto
Boh trestá ľudstvo, lebo si neváži nedele
a sviatky. Nechce sa zúčastňovať na svätej
liturgii a namiesto chvál svojimi ústami
uráža Boha. Na pamiatku nášho stretnutia
sa tu má postaviť svätý kríž. Toto všetko
povedz svojmu duchovnému otcovi.“ Potom
svätec zmizol. Deti nevideli nič, ale boli
prestrašené, lebo videli naľakanú mamu,
ktorá im zakázala o tejto udalosti hovoriť.
Ani kňazovi Zuzana nepovedala nič.
Svätec sa jej zjavoval na ceste, v lese
a upozorňoval ju, aby splnila jeho príkazy.
Povedal jej, že ak nepostavia na určenom
mieste kríž, onemie. Nakoniec sa odhodlala všetko povedať miestnemu kňazovi
Štefanovi Rojkovičovi. On jej však neuveril.
Neuverili jej ani ľudia a nazvali ju bláznivou
Zuzanou.
Jedného dňa ráno, keď zvonili na Anjel
Pána, sa Zuzane doma opäť zjavil svätec
s posledným upozornením. Hneď vybehla
k richtárovi, aby sa na neho prišiel pozrieť. Keď ta prišli, richtár nič nevidel ani
nepočul, a preto Zuzanu tiež považoval

za bláznivú. Lenže v ten deň onemela.
Hneď zavolali lekára, prišiel úradný lekár,
prešovský (diecézny) lekár a psychológ
z Košíc. Tí zistili, že Zuzana je telesne
a duševne zdravá a že strata reči je záhadná,
nevysvetliteľná.

Otec Rojkovič sa rozhodol dať urobiť
kríž a postavil ho tam, kde to podľa Zuzany
svätec prikázal. Sám ho čoskoro posvätil.
Pri posviacke zvolala Zuzana zreteľným
hlasom: „Opäť ho vidím!“ Otec Rojkovič ju
upokojil so slovami: „Buď spokojná, aj ja ho
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A r c h i e p a r c h i á l n a o d p u s t ov á s l á v n o s ť
Zosnutia Presvät ej B ohorodičk y

ĽUTINSKÁ HorA

BAZIlIKA mINor

sobota 17.8.2013

sobota 17.8.2013

15. 00 Svätenie vody
pri prameni
sv. Mikuláša
15. 00 Program pre
najmenších –
liturgický priestor
(Hnutie eRKO)

16. 00 Modlitby chvál
s modlitbami
za uzdravenia
(Koinonia Ján
Krstiteľ)

20. 30 Koncert
skupiny
Anastasis
22. 00 Krížová cesta
(Hnutie Svetlo-Život)

24. 00 Svätá liturgia
(Neokatechumenát)

15. 00 Privítanie pútnikov –
Akatist k Svätému Duchu
16. 00 Veľká večiereň
17. 00 Rozjímavý ruženec (radostný)
18. 00 ArcHIjerejSKÁ
Sv. lITUrgIA

Hlavný celebrant Mons. Ján Babjak,
prešovský arcibiskup a metropolita

Myrovanie
20. 00 Mariánske večeradlo
21. 00 Panychída v Kaplnke
mučeníkov
21. 30 Pobožnosť k sv. Mikulášovi
v Kaplnke sv. Mikuláša
22. 00 Svätá liturgia
Hlavný celebrant ICLic. Jurij
Popovič, súdny vikár Prešovskej
metropolie

23. 30 Vyloženie Najsvätejšej
Eucharistie k celonočnej
poklone

ĽUTINSKÁ HorA

BAZIlIKA mINor

nedeľa 18.8.2013

nedeľa 18.8.2013

2. 00 Videoprojekcia
6. 00 Akatist k Presvätej
Bohorodičke
7. 00 Svätý ruženec
(slávnostný)

7. 30 Svätá liturgia
Hlavný celebrant
o. Miroslav Dancák, rektor
kňazského seminára

9. 00 Akatist
k sv. Mikulášovi
10. 00 ArcHIjerejSKÁ
Sv. lITUrgIA

Hlavný kazateľ J.E. Jozef
kardinál Tomko

Myrovanie

Grafický návrh a výroba: © Pasia

5. 00 Eucharistická pobožnosť
5. 30 Utiereň
6. 30 Svätá liturgia

Hlavný celebrant o. Daniel
Dzurovčin, synkel pre ekonomiku

8. 00 Moleben k Presvätej
Bohorodičke
9. 30 Sprievod
na Ľutinskú horu

vySlUHovANIe SvIAToSTI ZmIereNIA

v sobotu 17. 8. 2013 od 16.00 – 22.00 hod.,
v nedeľu 18. 8. 2013 od 6.00 hod. do ukončenia slávnosti.
gréckokatolícky farský úrad Ľutina 082 57, tel.: 051/4596231
www.bazilikalutina.sk, č.ú.: 13405592/5200 .
Okrem večnej odmeny, nech Vám Nebeský Otec stonásobne odmení
Vašu štedrosť na rozvoj nášho pútnického miesta aj pozemským dobrom.
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vidím.“ Od tej chvíle začala Zuzana rozprávať a miestny duchovný i veriaci jej uverili.
Po týchto udalostiach Zuzana skoro denne
chodila do lesa. Jedného dňa sa jej opäť zjavil svätý Mikuláš na mieste, kde teraz stojí
Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky,
a požiadal ju, aby odovzdala duchovnému
otcovi odkaz, aby na mieste ich stretnutia
bola postavená kaplnka zasvätená Presvätej Bohorodičke. Na dôkaz ich stretnutia
daroval svätý Mikuláš Zuzane mariánsku
ikonu, ktorú mala dať duchovnému otcovi
ako podklad obrazu pre budúcu svätyňu.
Zuzana ikonu zaniesla otcovi Rojkovičovi.
Ten zvolal kurátorov, richtára, svedkov
a spoločne dali ikonu do pokladnice, ktorú
zamkli. Jeden kľúč zostal na fare a druhý
u hlavného kurátora. Na druhý deň išla
Zuzana na to isté miesto, kde ju už čakal
svätý Mikuláš. Opäť jej daroval takú istú
mariánsku ikonu. Zuzana aj túto odniesla
na faru. Otec Rojkovič zvolal kurátorov
a svedkov, medzi ktorými bol prítomný aj
rímskokatolícky kňaz z Pečovskej Novej
Vsi. Otvoriac pokladnicu s úžasom zistili,
že tam prvá ikona nie je. Táto udalosť im
pomohla uveriť. Aj rímskokatolícky kňaz
si pred Zuzanou kľakol a prosil ju o odpustenie, pretože jej predtým tiež neveril
a vysmieval sa jej. O týchto udalostiach
spísali zápisnicu, ktorú otec Rojkovič
poslal na Gréckokatolícky biskupský úrad
v Prešove.
Nasledovalo dôkladné vyšetrovanie
biskupským úradom a krajským lekárskym
kolégiom. Zistilo sa, že Zuzana je duševne
i telesne zdravá a že obsah zjavenia v ničom neprotirečí vieroučným a mravným
zásadám Katolíckej cirkvi. Výsledky vyšetrovania boli poslané do Ríma na príslušnú
kongregáciu, ktorá ich schválila. 24. mája
1855 poslal pápež Pius IX. apoštolské breve,
kde sú zapísané všetky odpustky, ktoré
možno na ľutinskej hore získať.
Od tej doby sa do Ľutiny začalo putovať.
Keďže pútnikov pribúdalo, veriaci sa rozhodli postaviť Kaplnku Zosnutia Presvätej
Bohorodičky. Na mieste prvého zjavenia
svätého Mikuláša Zuzane je Kaplnka svätého Mikuláša s prameňom, ktorého voda
zázračne lieči najmä očné choroby a rôzne
kožné ochorenia. Dodnes je o vodu z tohto
prameňa veľký záujem.

vyliečená z ťažkej choroby. Ako dôchodkyňa v roku 1986 prišla do Ľutiny k otcovi
Irenejovi Bačinskému, ktorého doopatrovala do jeho smrti v novembri 1989. Po nežnej
revolúcii sa vrátili do Ľutiny, do pôvodného
kláštora aj ostatné sestry. Sestra Teodózia
pomáhala, ako mohla, zvlášť šitím kňazských rúch, plachiet či vyšívaním krížov.
V roku 2000 sa pre pokročilú fázu koxartrózy len s ťažkosťami presúvala pomocou
dvoch bariel, nemohla chodiť vonku či
po schodoch, ale z pracovného tempa
nepoľavovala. Počas rekonštrukčných
prác kláštora v máji 2002 dostala mozgovú
príhodu – prestala rozprávať, chodiť, mala
paralyzovanú pravú stranu tela a veľmi
slabo počula. Pre mnohých bolo najväčším
zázrakom to, že prijala svoju nemohúcnosť
a úplnú odkázanosť na pomoc iných. Bola
veľmi trpezlivá a vďačná. Rada pila vodu
z Mariánskej hory, inú nechcela. Niekedy
v roku 2007 sa jej vo vlasoch začali tvoriť lupiny. Z lupín sa začali vytvárať chrasty. Nič
nepomáhalo. Chrasty sa zväčšovali a svrbeli. K dovtedajším zdravotným problémom
sa pridružili ešte tieto komplikácie. V tejto
bezvýchodiskovej situácii, keď už sestry vyčerpali všetky dostupné prostriedky, všimli
si v jej izbe fľašu s vodou z Mariánskej hory,
ktorú mala vždy poruke. Vodou jej začali
potierať hlavu, ktorá bola pokrytá veľkými
bielymi fľakmi. Asi po dvoch „procedúrach“
chrasty s lupinami zmizli a už sa jej viac
neobnovili. Fyzická obmedzenosť ostala,
ale hrdinsky svoju chorobu znášala až do 13.
mája 2009, keď na sviatok fatimskej Panny
Márie prekročila prah večnosti. Je pochovaná na miestnom cintoríne v Ľutine.

Jedno zo svedectiev

Sv. Mikuláš a Ľutina

Sestra Teodózia Anna Mišová sa narodila 9.
januára 1922 v obci Fekišovce. V roku 1939
vstúpila do Kongregácie sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie v Prešove.
Pôsobila vo viacerých mestách a dedinách.
Počas vyhnanstva v Čechách bola zázračne

Kaplnka sv. Mikuláša na ľutinskej Mariánskej hore

ĽUTINA
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Mariánska úcta sa začala rozširovať a Ľutina
sa stala najväčším pútnickým miestom
gréckokatolíkov na Slovensku. Veľký počet
pútnikov vyžadoval, aby sa začali stavať ďalšie kaplnky. Preto bola postavená Kaplnka
svätej Anny a Kaplnka svätého Kríža.

A dnes sa mnohí pýtajú, prečo toto
pútnické miesto vnímame ako mariánske,
keď sa tu zjavil svätý Mikuláš. Odpoveď je
jednoduchá a jasná. Už zo života svätého
Mikuláša vieme, že všetky skutky, ktoré
robil, robil v skrytosti, a tak poukazoval
na veľkosť nášho Pána. V tomto prípade
svojím zjavením kládol dôraz práve na Bohorodičku a úctu k nej. Teda nie na svoju
osobu, ale otočil pozornosť na tú, ktorá
vyprosuje pred Božím trónom milosti pre
svoje deti. Tie, ktoré jej Ježiš zveril pod
krížom. Preto je Ľutina „mariánska“.
No nemali by sme zabúdať ani
na sprostredkovateľa tejto úcty – svätého
Mikuláša. Aj napriek tomu, že na ľutinskej hore sa už nachádza jedna kaplnka
zasvätená svätcovi (pri prameni), v roku
2011 bola postavená vedľa baziliky minor
ďalšia kaplnka s patrocíniom tohto východného svätca. Kaplnka spĺňa niekoľko úloh.
V prvom rade bola postavená preto, aby sa
ľudia, ktorí na tieto miesta prichádzajú,
mali možnosť oboznámiť so životom svätca.
A potom aj preto, aby sa obnovila úcta
k svätému Mikulášovi, ktorá akoby postupom času upadala do zabudnutia napriek
tomu, že tento svätec je blízky dospelým aj
deťom. V súčasnosti sú v kaplnke uložené
relikvie svätého Mikuláša 1. a 2. stupňa
a olej (myro), ktorý vyteká z jeho sarkofágu
v Bari.
Keďže zjavenia svätého Mikuláša sú výnimočné a je to jediné zjavenie na Slovensku,
sme veľmi radi, že môžeme v budúcnosti
sláviť aj špeciálny odpust v bazilike práve
na sviatok sv. Mikuláša.
O tom, že je Ľutina výnimočné miesto,
svedčia mnohí pútnici i turisti, ktorí sem
prichádzajú. Vládne tu úžasný Pánov pokoj,
ktorý ovládne celého človeka. Mnohí tu
zažívajú Pánovu prítomnosť, ktorá sa snúbi
s nádherou prírody a vždy sa tu radi vracajú
načerpať to „nadprirodzené“, po čom prahne duša každého z nás. n
Jozef Novický
snímka: M. Žarnayová
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GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV,

FARNOSŤ ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY KLOKOČOV

VÁS SRDEČNE POZÝVA

NA CELOEPARCHIÁLNU ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ

10. – 11.
AUGUSTA 2013
nedeľa
00.00 svätá liturGia s panychídou
01.30 akatist k nevyčerpateľnej čaši
02.30 polnočnica
03.30 eucharistická poklona – adorácia v chráMe
04.30 prosebný kánon – paraklis
05.30 Moleben k presvätej bohorodičke

sobota

06.00 utiereň a prvá hodinka

16.00 deviata hodinka
a Malá večiereň

17.00 Malé svätenie vody
18.00 veľká večiereň s lítiou
19.15

Mládežnícky ruženec

20.00 archijerejská svätá
liturGia, dialóGy
21.30 krížová cesta Mladých,
Mládežnícky proGraM

07.30

svätá liturGia staroslovienska

09.00 tretia hodinka
09.15

ruženec

10.00 archijerejská svätá liturGia,
slúži preosvietený vladyka Milan chautur, košický eparcha,
za účasti slávnostného kazateľa Mons. bernarda bobera
košického arcibiskupa a ďalších vzácnych hostí,
sprievod okolo chráMu, Myrovanie
12.00 šiesta hodinka

Možnosť pristúpiť k sviatosti zMierenia v sobotu od 16.30 do 24.00 a v nedeľu od 6.30
bližšie inforMácie: Gréckokatolícky farský úrad klokočov.
tel.: 056 6492 508 0911 105 908

Veľkomoravská cirkev
po smrti sv. Metoda
Odchod sv. Metoda do večnosti viac ako iné udalosti
predstavuje osobnosť, ktorá vtlačila charakteristické
rysy veľkomoravskej cirkvi. Zhromaždenie učeníkov
okolo lôžka chorého arcibiskupa dokumentuje vzájomnú lásku duchovného otca a jeho synov, ktorí mu
boli nablízku v najzávažnejšej skúške života. Predtým,
ešte na Kvetnú nedeľu v roku 885, slávili spolu poslednú svätú liturgiu a o tri dni, 6. apríla 885, zomrel
obkolesený milovanými učeníkmi v náručí sv. Gorazda, ktorého odporučil za svojho nástupcu.

S

mútočné obrady viedol sv. Gorazd
po latinsky, grécky a starosloviensky
za účasti veľkého zástupu ľudí všetkých stavov z Veľkej Moravy a susedných
krajín. Bol pochovaný vo svojom katedrálnom chráme, ktorý s istotou nedokážeme
lokalizovať. Preto hrob sv. Metoda zostáva
ukrytý pred zrakom verejnosti a zdá sa, že
táto záhada zostane ešte dlho nevyriešená.
Posledné okamihy života sv. Metoda,
odporúčanie sv. Gorazda za nástupcu, ako
aj priebeh smútočných obradov prezrádza
jeden z charakteristických rysov veľkomoravskej cirkvi, ktorá bola bilingválna a birituálna. Môže nás tešiť, že podobné znaky
možno vnímať aj v dnešnej cirkvi na území
Slovenska, Čiech a Moravy pôsobiacej
v centrálnej oblasti bývalej Veľkej Moravy.
Do dnešných čias sa zachoval tak latinský,
ako aj byzantský obrad, ktorých nositeľmi
sú Rímskokatolícka, Gréckokatolícka a napriek narušenej jednote so Svätým Otcom
aj Pravoslávna cirkev.
Rozhodnutie odporúčať sv. Gorazda
za Metodovho nástupcu vychádzalo z vynikajúceho poznania najbližších učeníkov. Svätý Metod prejavil obdivuhodnú rozvážnosť,
keď za svojho nástupcu označil domáceho
človeka, vzdelaného muža, ktorý bol zbehlý
v latinskej kultúre a okrem svojej materinskej reči a latinčiny ovládal i ďalšie jazyky.
Poznal východnú i západnú liturgiu a sám
bol literárne činný. Dôležitý bol aj jeho veľmožský pôvod, ktorý mu zaručoval popredné miesto vo veľkomoravskej spoločnosti.
Po svojom učiteľovi prevzal vedenie
arcibiskupstva a učilišťa, ale jeho pôsobenie
bolo ohraničené neprajnosťou nitrianskeho
biskupa Vichinga, ktorý intrigujúc v Ríme

i u Svätopluka (871 – 894) dosiahol v roku 886 zákaz staroslovienskej liturgie a ponižujúce
vyhnanie učeníkov sv. Metoda
z veľkomoravskej oblasti. Väčšina
bola nútená opustiť krajinu, ale
predpokladá sa, že časť žiakov solúnskych bratov zostala na Veľkej
Morave. Títo sa za vlády Mojmíra
II. (894 – 906?) podľa všetkého
podieľali (po roku 898) na obnove Moravskej arcidiecézy. Svedčí o tom
sťažnosť bavorského episkopátu z roku 900
adresovaná pápežovi Jánovi IX. (898 – 900),
že zriadil na Veľkej Morave arcibiskupstvo
bez súhlasu pasovského biskupa, ktorý
si na toto územie robil nárok. Sťažnosť
prezrádza, že pápež vyslal na Veľkú Moravu
svojich legátov – arcibiskupa Jána a biskupov Benedikta a Daniela. Tí vysvätili
jedného arcibiskupa a troch biskupov pre
veľkomoravskú cirkevnú provinciu.
Osud sv. Gorazda zostáva zahalený
rúškom tajomstva. V historiografii sa
stretávame s viacerými hypotetickými
konštrukciami záveru jeho života. Píše sa
o mučeníckej smrti alebo o uväznení do roku
893, keď Viching definitívne opustil Nitru,
alebo o tom, že sa ako domáci veľmož
utiahol do ústrania a svojho úradu sa opäť
ujal po obnovení veľkomoravskej cirkevnej
provincie ako arcibiskup vysvätený pápežskými legátmi. Početných zástancov má aj
hypotéza o jeho účinkovaní v južnom Poľsku
– Visliansku (Krakove), kam sa uchýlil buď
už v roku 886, alebo po páde Veľkej Moravy v roku 907. Podľa iných sa zdržiaval
v Česku, kde pôsobil jeho príbuzný, kňaz
Kaich, ako miesto jeho účinkovania vidia

však aj Chorvátsko či Bulharsko. Pravoslávni cirkevní historici sa držia mienky, že sv.
Gorazd odišiel na Balkán, kde sú údajne
(v Berate v Albánsku) zachované stopy
po jeho pôsobení, hoci Život Klimenta a iné
historické pramene o tom mlčia. Podobná
nejednotnosť panuje aj pri stanovení roku
jeho odchodu do večnosti. Svätý Gorazd
údajne zomrel v roku 890, resp. okolo roku
896 alebo až okolo roku 920, ale ani tieto
údaje nemajú oporu v dobových prameňoch.
Existencia Veľkej Moravy sa v dejinách
Európy javí ako malá historická epizóda,
ale pre históriu slovanských národov je najvýznamnejším časovým úsekom, v ktorom
sa zrodila osobitá slovanská duchovnosť,
písmo a kultúra. Prioritný význam pri tom
zohrala byzantská misia sv. Cyrila a Metoda.
Ich dielo v nasledujúcich storočiach stanovilo smerovanie duchovno-kultúrneho
vývoja slovanských národov najmä v juhovýchodnej a východnej Európe. Paradoxne
v centrálnej oblasti Veľkej Moravy, kde
solúnski bratia prežili svoje najplodnejšie
obdobie, došlo po jej zániku k útlmu cyrilo-metodskej tradície. n
Peter Borza
ilustračná snímka ikony M. Klimčáka
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Gorazd Zvonický
29. júna 1913 sa v rodine Šándorovcov narodilo piate dieťa. Bol to chlapec. Bol zdravý
a mocný. Matka, ktorá bola tichej povahy, ho zahrnula veľkou láskou. Aj otec ho mal rád, jeho
výchova, vyplývajúca z jeho povahy, bola strohá, prísna, ale spravodlivá.

V

Močaranoch začiatkom 20. storočia
Boží chrám nebol. Podľa záznamu
v matrike bol 30. júla 1913 v chráme
v Šamudovciach, kam Močarany ako filiálka
patrili, pokrstený chlapec menom Andrej.
Rodičmi boli Juraj Šándor, gréckokatolík,
a Mária, rodená Špišaková, rímskokatolíčka, pôvodom z Hrane.
Andrej chodil do ľudovej školy v rodných
Močaranoch. Bola to jednotriedka so 70
žiakmi v troch skupinách. Od začiatku sa
prejavil ako nadaný žiak. Mal vynikajúcu
pamäť – vedel po jednom počutí alebo
prečítaní naspamäť zopakovať aj dlhší text.
Riaditeľ školy Pavol Pánthy v ňom podporoval lásku ku knihám a vzbudil radosť
z poznávania. Nabádal rodičov, aby ho
dali študovať. Ale Šándorovci bolo veľmi
chudobní. Na financovanie ďalšieho štúdia
nadaného syna po skončení základnej
školy v roku 1927 nemali peniaze. Navyše,
autoritatívny otec chcel, aby sa Andrej stal
jeho pomocníkom na gazdovstve a časom
prebral zodpovednosť za obživu rodiny.
Koncom 20-tych rokov si Šándorovci
za peniaze ušetrené v Amerike kúpili roľu
a postavili skromný domček na západnom
okraji Michaloviec. Dokončili ho v roku
1928. Andrej získal pri stavbe prax a o rok
neskôr sa mu podarilo zamestnať na novostavbe michalovského gymnázia. Mal
vtedy len 16 rokov, dostával plat ako maloletý, pracoval však zarovno s dospelými, lebo
bol silnej postavy, zvyknutý na ťažkú prácu.
Pohyb mimo rodičovského domu mu
rozšíril obzor a prehĺbil hlad po vzdelaní.
Dostal sa do kontaktu so Štefanom Hlaváčom, vtedy novým učiteľom náboženstva
na gymnáziu. Zdôveril sa mu s túžbou stať
sa kňazom. Pretože Andrej mal ukončenú
len ľudovú školu, na michalovské štátne
gymnázium ho pre pokročilý vek nemohli
prijať. Riešenie našli saleziáni v Šaštíne.
V ich súkromnom ústave mohli ako privatisti študovať aj starší chlapci.
Mladý Šándor rýchlo zapadol do láskavého prostredia saleziánskej rodiny a v roku
1940 zložil rehoľné sľuby. Pre úplnosť treba
dodať, že profesor Hlaváč Šándora v štúdi-

ách aj finančne podporoval. Andrej šťastne
absolvoval u saleziánov gymnaziálne štúdiá, noviciát, filozofiu, vojenčinu, vychovávateľskú prax a vyštudoval teológiu. Pritom
je zaujímavé, že Zvonického duchovná
formácia bola multikonfesionálna. Otec
ho vychovával po starosloviensky, učiteľ
v základnej škole Pavol Pánthy bol kalvín
a teológiu vyštudoval u rímskokatolíkov –
saleziánov.
V deň svojich 35-tych narodenín 29.
júna 1948 bol v Hronskom Svätom Kríži
biskupom Štefanom Trochtom vysvätený
za kňaza. Pri tejto príležitosti vyšla jeho
druhá zbierka Mýtnik pred Madonou, väčšinu nákladu však polícia zhabala a zničila.
Pred vysviackou Andrej požiadal Svätú stolicu o zmenu rítu. Na základe písomného
súhlasu Kongregácie pre východné cirkvi
z júla 1939 mohol byť potom vysvätený ako
rímskokatolícky kňaz.
Pre Michalovce boli primície veľkou udalosťou. Po rozlúčke s rodičovským domom
sa sprievod vydal na cestu k saleziánskemu
ústavu, kde Andrej slúžil svoju prvú omšu.
Uprostred zeleného venca, ktorý nieslo
desať družičiek, kráčal novokňaz a jeho
manuduktor profesor Hlaváč. Pred nimi
kráčalo tridsať miništrantov, najstarší niesol

na poduške kalich. V sprievode bolo 300 až
400 ľudí, príbuzní, známi a takmer všetci
obyvatelia Močarian.
Začiatkom júna 1949 bol Andrej Šándor
vymenovaný za správcu Farnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov v Michalovciach.
V tej dobe vyučoval ako pomocný katechéta
náboženstvo aj v budove gymnázia, ktoré
pred 20 rokmi pomáhal stavať.
Po takzvanom Víťaznom februári 1948
komunisti upevňovali svoju moc. Postupovali podľa hesla: Kto nejde s nami, je proti
nám. Útok na Cirkev sa začal zatváraním
rehoľníkov. Tejto mašinérii démona sa nemohol vymknúť ani Andrej Šándor. V noci
z 13. na 14. apríla 1950 bol zatknutý a s ďalšími kňazmi internovaný v Šaštíne. Po desiatich dňoch nasledoval Podolínec, ktorého
bránou počas dvoch rokov prešlo vyše 650
kňazov a rehoľníkov. Akciou R sa začala
cieľavedomá likvidácia Katolíckej cirkvi.
O dva týždne – 28. apríla nasledovala Akcia
P, kde na zinscenovanom Prešovskom sobore bola Gréckokatolícka cirkev postavená
mimo zákona. Andrej sa nezmieril so životným priestorom vymedzeným vysokými
múrmi kláštora premeneného na väzenie.
Po štyroch mesiacoch pobytu sa 3. augusta
rozhodol ujsť. Kardinál Ján Chryzostom
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Korec na túto udalosť spomína takto: „Pamätám sa
dobre na väznicu v Podolínci, ako si nám ráno dával
rozcvičku a po nej si zavelil: ,Všetci za mnou!’ Poobede sme sa dozvedeli, že si z väznice ušiel, a vtedy
sme porozumeli tvojmu povelu.“ 22. októbra tajne
preplával Moravu. Útekom cez Rakúsko sa dostal
do Talianska, odkiaľ v roku 1951 odišiel ako misionár
do Argentíny.
Dvanásť rokov bol kaplánom v Buenos Aires, len
10 km od štvrte Floresta, kde vyrastal terajší pápež
František. Prístavná štvrť La Boca bola známa svojou
brutalitou. Spával s pištoľou pod vankúšom, ale
nemusel ju použiť. Tu nadviazal literárne a osobné
priateľstvá s Rudolfom Dilongom, Jozefom Cígerom
Hronským a ďalšími osobnosťami. V roku 1959 bol
spoluzakladateľom zahraničnej Matice slovenskej.
V septembri 1963 ho pozvali ako učiteľa a vychovávateľa – profesora humanitných vied – do malého
seminára Gymnázia Antona Bernoláka pri Ústave
sv. Cyrila a Metoda. Saleziánom tu bola zverená výchova a školenie mladých adeptov kňazstva. Pôsobil
v ňom 30 rokov, až do zrušenia gymnázia. Za služby
talianskej kultúre mu 29. júna 1993 prezident Talianskej republiky Luigi Scalfaro udelil vysoké štátne
vyznamenanie – Rytiersky rad za zásluhy o Taliansku republiku. Za šírenie mariánskej úcty životným
príkladom i veršom sa mu dostalo patričného ocenenia členstvom v inštitúcii Academia Mariana.
V roku 1992, po 42 rokoch exilu, navštívil Slovensko. Zomrel 27. júla 1995 v Ríme vo veku 82 rokov.
Pochovali ho do slovenskej hrobky na cintoríne
Prima Porta na Via Flaminia. O rok neskôr, 29. júna
1996, bola rakva s ostatkami Gorazda Zvonického prenesená na Slovensko a slávnostne uložená
do rodnej zeme na Národnom cintoríne v Martine. n
Boris Voroňák

Modlitba jedného kňaza
Gorazd Zvonický

Spomedzi viníc si ma pozval, Pane,
kde tvrdé dlane pestovali révu,
kde čaro spevu naplo moju dušu
jak lovec kušu.
So sebou som vzal svoj kraj vinorodý
na dlhé hody svojho povolania,
čo nežne chránia ruky Božej Matky
cez križovatky.
Výslnné stráne, čo ma privíňali,
ostali v diali iba ako hmota,
lež do života nesiem si ich nehu
k rajskému brehu.
Môj apoštolát dospel do tridsiatky,
lež zdá sa krátky... Ak pre dušnú spásu
mi pridáš času na životné vážky,
čiň bez prekážky!
Som ako v mladi, ten, čo v žiare jari
stál pri oltári ako živá svieca...
Včuľ by mi plecia kríže nezlomili,
ty mi daj sily!
Brázda je ešte dlhá k úvratine.
Pluh v štrkovine niekedy aj škripne.
Oráč sa vypne... Pozrúc na oblohu,
oddá sa Bohu.
		

(zo zbierky Obolus)

Film o básnikovi Gorazdovi Zvonickom
V tomto roku uplynulo sto rokov od narodenia saleziánskeho kňaza, básnika, esejistu
a prekladateľa Gorazda Zvonického. Pri tejto
príležitosti natočil Boris Voroňák v spolupráci
s bratislavskými saleziánmi a Spolkom sv.
Cyrila a Metoda 52-minútový autorský film
s názvom Gorazd Zvonický – známy/neznámy.
Film má tri základné časti. Prvá sa zaoberá
jeho detstvom, rodinou a školou – faktormi,
ktoré ho výrazne formovali v ranom období.
Zdôrazňuje aj rozhodujúcu úlohu prof. Štefana
Hlaváča pre jeho orientáciu na kňazskú dráhu.
Druhá časť analyzuje básnikovu tvorbu
v kontexte doby, v ktorej vznikla.
Tretia časť dáva odpoveď na otázku
nastolenú výsledkom ankety v úvode filmu:
čo robíme pre to, aby naša generácia lepšie
poznala život a dielo Gorazda Zvonického. Od-

poveď hľadajú kompetentné osoby: riaditeľka
Zemplínskej knižnice GZ, vedúca Občianskeho
združenia Močarany, ktoré iniciovalo založenie
Pamätnej izby v rodných Močaranoch, a primátor Michaloviec.
Autor koncipoval film ako viacvrstvový. Hoci
je ťažisko v dokumentárnej rovine (doložené
mnohými unikátnymi, po prvýkrát publikovanými fotografiami a dokumentmi), pre hlbšie
poznanie tejto osobnosti využil aj jeho básne
v prednese Hildy Michalíkovej, Gustáva Valacha, Ladislava Chudíka a ďalších interpretov.
Veď hovoriť o básnikovi a nepočuť jeho verše
je ako márna snaha opísať skladateľa bez
hudby. Osobným svedectvom dokresľujú jeho
obraz aj kardinál Jozef Tomko a Zlatko Kubanovič, žiak Slovenského gymnázia v Ríme, kde
profesor Šándor 30 rokov vyučoval a vychovával adeptov kňazstva.

O okolnostiach vzniku filmu autor napísal:
„Sme veľa dlžní tomuto velikánovi slovenského národa. Aj dvadsať rokov po páde režimu, ktorý ho vyhnal z vlasti a vygumoval zo
zoznamu literátov, je problém dostať sa k jeho
básnickým zbierkam. Nie je ani samostatnou
maturitnou otázkou. Spomína sa iba okrajovo
v rámci Katolíckej moderny. Mnohým ľuďom
– aj rodákom – jeho meno nič nehovorí. Tento
film chce aspoň jednou tehličkou prispieť
k zaplateniu dlhu. Pri jeho tvorbe sa muselo
prekonať mnoho problémov. Osobný archív
básnika, rokmi vzorne budovaný, sa nezachoval. Archív šaštínskeho gymnázia, kde
študoval, bol po vojne zničený. Z čriepkov,
ktoré ostali väčšinou v súkromných zbierkach,
sa len ťažko skladala mozaika filmu.“
Michal Hospodár
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Boh a rodina
Na minuloročnom svetovom stretnutí rodín v Miláne vystúpili počas večerného festivalu
svedectiev za prítomnosti Benedikta XVI. muži a ženy, ktorí citlivo reagujú na problémy
dnešnej spoločnosti.
Serge Razafinbony a Fara Andrianombonanová, snúbenci z Madagaskaru
Serge: Svätý Otec, sme Fara a Serge a prichádzame z Madagaskaru. Zoznámili sme
sa vo Florencii, kde študujeme, ja inžinierstvo a ona ekonomiku. Sme štyri roky zasnúbení a keď ukončíme štúdiá, chceme sa
vrátiť domov, aby sme mohli pomáhať našej
vlasti i prostredníctvom našej profesie.
Fara: Modely rodiny, ktoré prevládajú
na západe, nás nepresvedčili, a sme si vedomí i silného tradicionalizmu v našej Afrike,
ktorý je už istým spôsobom prekonaný.
Vnímame, že sme stvorení jeden pre druhého, preto sa chceme zosobášiť a podieľať
sa na spoločnej budúcnosti. Túžime, aby
každý aspekt nášho života bol orientovaný
podľa evanjelia.
Keď hovoríme o manželstve, Svätý Otec,
nachádzame jedno slovo, ktoré nás na jednej strane priťahuje, a na druhej ľaká:
navždy.
Benedikt XVI.: Drahí priatelia, ďakujem
za vaše svedectvo. Moja modlitba vás bude
sprevádzať na vašej ceste zasnúbenia a dúfam, že s pomocou evanjeliových hodnôt
budete môcť vytvoriť rodinu „navždy“. Naznačili ste rôzne typy manželstiev: poznáme mariage coutumier Afriky i manželstvo
na západe. I v Európe prevažoval do konca

19. storočia iný model manželstva, aký poznáme teraz: často bolo akýmsi kontraktom
medzi rodmi, so snahou tieto rody udržať,
zaistiť budúcnosť, ochrániť bohatstvo atď.
Budúcich manželov vyberali klany v nádeji,
že budú vhodní jeden pre druhého. Tak to
bolo i v mojej vlasti. Pamätám si, že v malej
dedinke, kde som chodieval do školy, bola
väčšina takýchto manželstiev. Po 19. storočí
prišla emancipácia jedinca, osobná sloboda
a manželstvo sa už nezakladá na vôli iných,
ale na vlastnej voľbe. Začína sa ako zamilovanie, stáva sa zasnúbením a následne
manželstvom. Vtedy sme boli presvedčení,
že toto je jediný model a že láska sama
osebe zaisťuje „navždy“, pretože láska je
absolútna, vyžaduje všetko, teda i čas, ktorý
je „navždy“. Žiaľ, skutočnosť je iná. Vidíme
krásu zamilovania, ktoré však nie je trvalé,
ale časom pominie ako každý cit. Vidíme,
že prechod od zamilovania k zasnúbeniu
a manželstvu si vyžaduje rôzne rozhodnutia a vnútorné skúsenosti. Ako som už
naznačil, zamilovanie je krásne, potrebuje
však byť očisťované. Má sa stať cestou
rozlišovania, to znamená, že do hry musia
vstúpiť i rozum a vôľa. Rozum, cit a vôľa sa
majú zjednotiť. Pri vysluhovaní sviatosti
manželstva sa Cirkev nepýta: „Si zamilovaný?“, ale „Chceš?“, „Si rozhodnutý?“ To

znamená, že zamilovanie sa má stať pravou
láskou zahŕňajúcou vôľu a rozum v období
zasnúbenia, očisťovania, ktoré je cestou
do hĺbky, keď naozaj presvedčený človek
so všetkými svojimi schopnosťami, rozhodnutím rozumu a silou vôle zvolá: „Áno,
toto je moja cesta!“ Často myslím na svadbu
v Káne. Prvé víno je chutné. Je ním zamilovanie. Ale netrvá do konca. Musí prísť
druhé víno, čo znamená, že musí fermentovať a dozrieť. Definitívna láska, ktorá sa
stane skutočným „druhým vínom“, je krajšia
ako prvé víno. A po tomto máme túžiť. Tiež
je dôležité, aby ste neboli izolovaní ako
jedinci a ako „ja a ty“, ale aby ste do svojho
sveta zahrnuli farské spoločenstvo, Cirkev,
priateľov... Tento správny postoj, spoločenstvo života s inými uprostred rodín, ktoré sa
podporujú, je dôležitý a iba takto, spoločne
s komunitou, priateľmi, Cirkvou, vierou
a s Bohom toto víno dozrieva a vydrží navždy. To vám želám.
Rodina Paleologosovcov z Grécka
Nikos: Kalyspera! Sme rodina Paleologosovcov. Pochádzame z Atén. Volám sa Nikos
a moja manželka Pania. A toto sú naše
dve deti: Pavlos a Lydia. Pred rokmi sme si
spolu s dvoma priateľmi založili malú firmu
informatiky, do ktorej sme investovali všet-
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ko, čo sme mali. Aktuálna tvrdá ekonomická kríza spôsobila, že zákazníkov drasticky
ubudlo a tí, čo zostali, stále viac odďaľujú
platby. Sotva sme schopní vyplatiť našich
dvoch zamestnancov a nám i našim spoločníkom ostane málo. Prostriedkov na obživu
našich rodín každým dňom ubúda. Sme
jedni z mnohých, podobní miliónom iných.
Ľudia kráčajú po uliciach mesta so sklonenými hlavami. Nikto nikomu nedôveruje,
chýba nám nádej.
Pania: I keď veríme v Prozreteľnosť, len
s námahou si dokážeme predstaviť budúcnosť našich detí. Sú dni a noci, Svätý Otče,
keď sa pýtame, ako ďalej, ako nestratiť
nádej. Čo môže Cirkev povedať ľuďom
a rodinám takmer bez perspektív?
Benedikt XVI.: Drahí priatelia, ďakujem
za toto vaše svedectvo, ktoré zasiahlo moje
srdce a srdcia nás všetkých. Čo na to môžeme odpovedať? Slová nestačia. Musíme
urobiť niečo konkrétne a všetci trpíme tým,
že nič konkrétne spraviť nemôžeme.
Hovorme najprv o politike: myslím si,
že by mal zosilnieť zmysel pre zodpovednosť vo všetkých stranách, aby nesľubovali
veci, ktoré nemôžu zrealizovať, nezháňali
účelovo hlasy voličov, ale boli zodpovední
za všeobecné dobro a aby politika bola vždy
vnímaná ako ľudská a morálna zodpovednosť pred Bohom a pred ľuďmi. Jedinci
tak samozrejme trpia, často bez možnosti
brániť sa.
Predsa len môžeme povedať: snažme sa
robiť, čo môžeme, myslieť na seba, na svoju
rodinu, na iných s veľkým zmyslom pre
zodpovednosť, uvedomujúc si, že obety sú
potrebné na to, aby sme sa mohli posunúť
vpred.
Tretí bod: Čo môžeme robiť my? Toto je
otázka, ktorú si dávam v tejto chvíli. Možno
by pomohlo partnerstvo medzi mestami,
spolupráca medzi rodinami a farnosťami.
V Európe máme sieť partnerstiev kultúrnej
výmeny, ktoré sú iste dobré a užitočné,
ale možno potrebujeme partnerstvá iného
typu, napríklad, aby jedna rodina na Západe, v Taliansku, Nemecku, Francúzsku
pomohla inej rodine. A aby i rodiny a mestá
skutočne prevzali takúto zodpovednosť
a pomohli v konkrétnom zmysle. Uisťujem
vás: ja a mnohí iní sa za vás modlíme a táto
modlitba nespočíva iba v slovách, ale otvára
srdce pred Bohom, a tak tvorivo hľadá
riešenia. Dúfajme, že Pán vám pomôže, že
vám bude vždy pomáhať. Ďakujem.
Rodina Rerrieovcov z USA
Jay: Žijeme v blízkosti New Yorku. Volám
sa Jay, pôvodom som Jamajčan a pracujem
ako účtovník. Moja manželka Anna je
pomocnou učiteľkou.

Toto sú naše dve deti, majú dva a dvanásť
rokov. Iste si viete predstaviť, Svätý Otec, že
náš život je poznačený neustálym naháňaním času, rôznych záležitostí a komplikácií
každého druhu. I u nás v USA je jednou
z priorít udržanie si pracovného miesta
a kvôli tomu nemožno hľadieť na ohraničenosť pracovnej doby, čím často trpia
i rodinné vzťahy.
Anna: Nie je to vždy jednoduché. Máme
dojem, že inštitúcie a pracovné zariadenia
nie vždy podporujú zosúladenie pracovného programu s časom, ktorý má byť
venovaný rodine. Svätosť, vieme si predstaviť, že ani pre vás nie je jednoduché
zladiť nekončiace sa povinnosti s odpočinkom. Môžete nám poradiť, ako nájsť túto
potrebnú harmóniu? Ako pomôcť rodinám
prežívať vo víre toľkých podnetov dnešnej
spoločnosti sviatky podľa Božieho srdca?
Benedikt XVI.: To je dôležitá otázka.
Myslím, že rozumiem tomuto rozporu medzi dvoma prioritami: zásadnou dôležitosťou pracovného miesta a prioritou rodiny.
Ako ich zladiť? Pokúsim sa dať nejakú radu.
Po prvé: existujú podniky, ktoré rodinám
poskytujú určité výhody – pri príležitosti
narodenín a podobne – a uvedomujú si,
že dopriatie voľného času je v konečnom
dôsledku výhodné i pre podnik, pretože
umocňuje pozitívny vzťah k práci i k samotnému podniku. Chcel by som preto
vyzvať zamestnávateľov, aby mysleli
na rodiny i na to, ako im pomôcť zladiť dve
spomenuté priority. Po druhé: zdá sa mi, že
sa treba snažiť o istú prirodzenú tvorivosť,
čo však nie je vždy jednoduché. Každý
by mal do rodiny prispieť aspoň malým
vkladom radosti, pozornosti, sebazaprenia,
aby tak mohla byť spolu a svorne prijímať
a prekonávať noci a temnoty, o ktorých sme
hovorili. Je dôležité myslieť na to, akým
veľkým dobrodením je rodina. I uprostred
veľkých starostí prijímať každý deň ako
nádherný dar v snahe o zosúladenie spomínaných dvoch priorít. Takisto nedeľa,
dúfam, že deň Pána, je v Amerike dodržiavaný. Myslím si, že pre to, aby sme sa stali
vnútorne slobodnými, je nutné pochopiť
nedeľu ako deň Pána a zároveň ako deň
človeka. Toto bol podľa príbehu o stvorení
pôvodný úmysel Stvoriteľa: aby v jeden deň
týždňa boli všetci voľní. V tejto slobode jedného pre druhého, pre seba, sme slobodní
pre Boha. Myslím, že vtedy, keď bránime
nedeľu a sviatky ako Božie dni, a tým i dni
človeka, bránime slobodu. Želám vám
všetko dobré. n
Zdroj: VR SK
ilustračná snímka: sxc.hu

Cirkev
zjednotenia
Ako sme už naznačili v predchádzajúcich
článkoch, v súčasnej dobe možno pozorovať
nárast nebezpečných sociálnych tendencií,
trendov, ako je napríklad záujem o ezoterické náboženské kulty, v ktorých neexistuje
idea osobného Boha. Objavuje sa aj sakralizáca ekológie a kozmu, fascinácia východnými náboženstvami a rôzne formy panteizmu
a gnózy. S týmito tendenciami je spojený
štrukturálny individualizmus. Pre jednu
časť spoločnosti je procesom autonómie
a nezávislosti, pre inú jej časť má deštruktívny vplyv na postoje a správanie. Cirkev
zjednotenia (munisti) je v tomto kontexte
ďalšou nebezpečnou sektou, ktorá deštrukčne pôsobí na jedinca a spoločnosť.
Zakladateľ San Mjung Mun (pôvodným menom Jong Mjung Mun) sa narodil
6. januára 1920 v dnešnej Severnej Kórei.
Ako 16-ročný vraj mal na Veľkú noc zjavenie
Krista, ktorý ho údajne poveril dokončením svojej úlohy na zemi. (V niektorých
prameňoch sa dokonca udáva, že obdobné
poverenie mu zverili Budha či Konfucius.)
V 40. rokoch 20. storočia sa Mun pohyboval
vo viacerých chiliastických a mesiášskych
hnutiach vznikajúcich na pôde ezotericky
transformovaných myšlienok kresťanstva.
Zakladateľ sa pokladal za mesiáša. Začal šíriť
vlastné učenie a získavať prvých prívržencov v Pchjongjangu. V tomto období sa
po prvýkrát oženil (manželstvo sa o niekoľko
rokov skončilo rozvodom). Prvú organizačnú
podobu dostáva Munovo náboženské hnutie
v roku 1954, keď bolo založené Združenie
Ducha Svätého za zjednotenie svetového
kresťanstva. (Názov Cirkev zjednotenia sa
začal používať až približne od roku 1971.)
V roku 1957 po prvý raz v tlači vychádza
Božský princíp (Divine Principle) – súhrn Munových náboženských predstáv. V roku 1960
sa San Mjung Mun oženil (už po štvrtý raz)
so svojou terajšou manželkou Hak Ča Han.
Týmto sobášom sa mala splniť v Jánovom
Zjavení opisovaná „svadba Baránka“ (porov.
Zjv 19, 7) a uskutočniť predpoklad pre možnú spásu ľudstva. Vznikli „praví manželia“
schopní vytvoriť „pravú rodinu“ a jej pomocou prinavrátiť človeku stratený raj.
San Mjung Mun, ktorý je prezentovaný
ako skutočný mesiáš a záchranca ľudstva,
tvrdí, že objavil „božský princíp“, ktorý Boh
použil pri stvorení človeka a sveta a ktorým
chce obnoviť stvorenstvo. Boh je pritom
chápaný v polarizovaní na mužský a ženský
princíp, pričom základom jeho existencie je
večné striedavé dávanie a prijímanie.
Kamil Kardis
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Som dospelý?
„D
ospievať na našej ulici znamenalo jedno – dokázať vyliezť
na železničný múr. Červená
tehlová stena, takmer tri metre vysoká.
Vyliezť na tú stenu, to bol sen všetkých
chlapcov. Pretože v tú chvíľu bol človek
dospelý. Dospelý natoľko, že si mohol zohnať prácu a začať trocha zarábať. Dospelý
natoľko, že smel prísť domov neskoro
a mať vlastné dievča. Pokus o zdolanie tej
steny bol hotový rituál. Všetci sa pozerali,
zvýskli, keď sa vám to nepodarilo, čo bolo
viac než pravdepodobné, a volali ,hurá‘
v tých málo prípadoch, keď sa niekomu
podarilo dostať až hore a posadiť sa na múr
obkročmo. Spôsobov, ako sa dostať hore,
bolo viacero...“ Tento úryvok z knihy Anna
a Čierny jazdec ma priviedol k zamysleniu
sa nad dospievaním a dospelosťou v našej
modernej dobe.

Iniciácia

Každá kultúra od tej najprimitívnejšej
poznala svoj obrad uvedenia do dospelosti,
takzvanú iniciáciu. Je to čas prechodu mladého človeka od výchovy k sebavýchove.
V mnohých kmeňových národoch sa mladí
chlapci podrobujú pod vedením zodpovedných mužov akejsi praktickej maturite,
ktorá je iniciáciou a potvrdením dospelosti. Polovica úloh je ľahšie zvládnuteľná,
aby istým spôsobom zvýšila sebavedomie
chlapcov. Druhá časť je veľmi náročná, aby

dobí dospievania je niekedy samo osebe
„nenormálne“. Stavať sa na zadné nohy je
vec zdravá, u mladých potrebná, povedala
kedysi Krista Bendová.

Neobmedzený internet,
neobmedzené volania
(do všetkých sietí),
neobmedzené možnosti
správania a konania...

Všimli ste si? Svet, v ktorom žijeme,
uprednostňuje neobmedzené možnosti.
Mladého človeka uvádza do dospelosti
predovšetkým heslami typu: „Ty to dokážeš, ty si jednotka, ty to musíš zvládnuť sám...“ Kto verí len tomuto spôsobu
dospievania, stane sa dospelý vekom, postavením, ale v skutočnosti dokázal len to,
čo deti vravia od malička a samy od seba:
„Ja sám! A len ja! Ja!“ Takýto človek možno
perfektne zvládol štúdium, postúpil
v zamestnaní, vládne v rodine, diktuje sebe
a ostatným čo, kto, ako, kedy a kde... Má
dojem, že naozaj on je ten dospelý a všetci
naokolo sú tí zaostalí, nezodpovední,
ktorých treba riadiť, kontrolovať, prevychovať... Je to veľmi rafinovaná podoba
dospelosti, hoci vyzerá tak múdro.

O čom je vlastne dospelosť?

O čom je tá pravá, ktorá vedie k múdrosti
a zvláda život v tej náročnej časti? Ako

„Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných...
Je ako strom zasadený pri vode,
čo prináša ovocie v pravý čas,
a jeho lístie nikdy nevädne.“

sa ukázalo, že je ešte veľa toho, čo sa treba
učiť a čo ešte chlapci nevedia. Učia ich tým
skromnosti a správnemu sebahodnoteniu.
Aký spôsob „dostať sa hore“ používajú
mladí v súčasnosti najčastejšie? Čo sa
chápe ako krôčik k dospelosti a ktorý je
ten posledný? Je to o používaní mejkapu,
o raste fúzov, občianke alebo vodičskom
preukaze? O tom, čo všetko a koľko toho
máme už za sebou?!
Možno áno. Ako prvá časť úloh (ľahšie zvládnuteľná). Mladí radi a ochotne
skúšajú všetko. Veď byť normálnym v ob-
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Žalm 1)

synonymum slova dospievať mi napadlo slovo dozrievať. Keď chápem slovo
dospievanie ako dozrievanie, tak niečo
zrelé (dospelé) je aj chutné. Môžem to
dať, darovať a niekoho tým nasýtiť. Rada
sledujem ovocný sad, v ktorom sa začiatkom jari objavia púčiky a potom všetko
očarí kvetom. Postupne pozorujem rastúce
plody do vopred určenej veľkosti a farby.
No tým sa to nekončí. Potom nastane čas,
keď si môžem vychutnať zrelý plod.
A to je kameň úrazu. Dávanie. Byť tu
pre iných. Sýtim svojou prítomnosťou

niekoho? Som ochotný darovať seba? Svoj
čas, úsmev, radu, pochopenie, pozdrav, podanie ruky, zodpovednosť... Dať ochutnať
svoju pravú podstatu.
Napriek ochote sú naše možnosti
v dávaní veľmi ohraničené. Ak si nespoznal svoju neschopnosť milovať, tak si
druhú (náročnú) časť skúšky dospelosti
nezvládol, napriek tomu, že si povieš, že
sa snažíš.

Túžim robiť dobre, ale nemôžem

Život je v láske. Túžime milovať. Ale
v istom momente prichádzame k miestu,
kde cítime nebezpečenstvo: ak budeme
niekoho milovať, tak nás využije, zruinuje. Budeme vykorisťovaní, stratoví. Táto
situácia spôsobuje tvrdý vnútorný boj
a osamotenie. Svätý Pavol píše o situácii
človeka po páde do hriechu: Viem, čo je
dobré, a po tom túžim. Idem týmto smerom, ale natrafím na múr, ktorý nemôžem
preskočiť. Tým múrom je strach zo smrti,
ktorý v sebe nosím. Ovláda nás sebectvo
a túžba chrániť si svoj život za každú cenu.
Pre šťastný život potrebujeme peniaze,
lásku druhých ľudí, prestíž, uznanie. Ak
nás ten druhý o tieto veci oberá, zabliká
stopka: „Musím ubrániť svoj život!“ Toto
znamená konať pod vplyvom strachu pred
smrťou. A ten má každý.

Zrelosť

Aby sme mohli milovať a dávať, je potrebný zásah Boha, lebo samému človeku to
nie je možné! Na to, aby sme mohli dávať,
nasycovať, a pritom ochutnávať, treba
jedno – povedať Bohu: „Bez teba nie som
nič, len suchá ratolesť“. Toto poznanie
je pravým znakom zrelosti. Zrelosť teda
znamená vidieť svoju neschopnosť dávať
a nič za to nežiadať, priznať si, že nie vždy
sýtim chutnými slovami a skutkami, že
iba vlastnou snahou nevládzem dávať a žiť
zrelú lásku. Jedine Boh miluje dokonalou,
zrelou láskou. Pokornému dáva svoju
silu, aby dozrel a preskočil múr, a tak bol
schopný milovať v každom čase.
Zakúsil si to už?
Prajem všetkým úspešné ukončenie maturitného štúdia v odbore dospelosť. n
Jarka Kuzmiaková

Obrat o 180 stupňov
V

olám sa Katarína. Pochádzam
z veriacej katolíckej rodiny. Vydala
som sa veľmi mladá. Dnes mám
štyri dospelé deti a šesť vnúčat, siedme je
na ceste. Skoro štyridsať rokov som žila
bez Boha. Môj život matky podnikateľky
bol hektický, chaotický a vždy som mala
na mysli iba moje deti a to, aby mali všetko,
hlavne vzdelanie. Pomaly som prevzala
takmer celú zodpovednosť za rodinu iba
na seba. Všetko som robila s tým, že „ja to
musím dokázať“. Chyba, sami bez Boha
nedokážeme absolútne nič.
Manželské a rodinné vzťahy sa postupne
narúšali, prišli depresie, závislosť od alkoholu, všetky možné choroby, nepokoj,
strach, nechuť žiť, bola som až na samom
dne svojej existencie. Moje podnikanie
skrachovalo, narastali dlhy, závislosť sa
stupňovala, až som sa ocitla na psychiatrii.
Pomaly a nenápadne mi Pán posielal veľa
dobrých, veriacich ľudí. A v tom je náš Boh
úžasný. Tak som stretla aj moje sestry zo
spoločenstva Koinonia Ján Krstiteľ, ktoré
ma pozvali do Domu modlitby Halleluja
v Sabinove. Tam som zažila dotyk so živým
Ježišom. Pán zmenil môj život o 180 stupňov. Po krátkom čase som vstúpila do Koinonie Ján Krstiteľ a urobila som sľuby na jeden rok. Každý deň sa modlím so Svätým

písmom a vnímam Ježišovu prítomnosť, to,
že je stále pri mne a nekonečne ma miluje.
Môj život s Ježišom je úžasný, radostný,
v srdci nepociťujem nepokoj a strach.
Začala som sa mať rada a vážiť si sama seba.
Pán ma postupne lieči zo zranení v mo-

O vyhnaní Metodových žiakov
Po smrti arcibiskupa Metoda sa začal vzmáhať
u prívržencov biskupa Vichinga odpor, boj
a intrigy proti Metodovým žiakom a ich učeniu. Boli väznení a neľudsky týraní. V Živote
Klimenta je o tom napísané:
„Po onom neľudskom týraní, nedajúc
svätcom ani pokrmom sa nasýtiť, nedovoliac
nikomu ani len kúsok chleba podať služobníkom Kristovým, či skôr Kristovi – dali vojakmi
odviesť každého do iných krajov pozdĺž Dunaja, vyrieknuc nad nebeskými občanmi ortieľ
večného vyhnanstva z mesta.
Svätcov sa teda chopia vojaci, ľudia drsní,
totiž Nemci, majúci od prírody surovosť,
stupňujúc ju ešte podľa rozkazu, odvádzajú
ich z mesta a zoblečúc ich odvliekli nahých.
A tak razom im spôsobili dvojaké zlo: potupu
a útrapy z mrazivého vetra, neustále dujúceho
v podunajských krajoch. Ba dokonca aj meče
im položili na šije, akoby ich chceli skoliť, i ko-

pije im priložili na boky, akoby ich chceli
do nich vraziť, aby zomierali smrťou
nielen jednorazovou, lež toľko ráz, koľko
raz ju čakali – aj toto mali drábi prikázané
od nepriateľov. Keď však boli ďaleko od
mesta, tí, čo ich odvádzali, prepustili ich
a vrátili sa naspäť do mesta.
Kristovi vyznávači však poučení Pánom,
ktorý prikazuje prenasledovaným ujsť
z tohto mesta do iného mesta, zatúžili
po Bulharsku. Dúfali, že Bulharsko im
dožičí odpočinku. Ale aj v ňom by sa boli
sklamali, keby neboli tajili cestu. Preto sa
aj usilovali uniknúť všetkým očiam, trpiac
nedostatok pokrmu a odevu, skusujúc
všemožné útrapy. Boli teda donútení pre
strach rozlúčiť sa navzájom, i rozišli sa
každý v inú stranu, podľa vôle Božej, aby
ešte viac krajov vôkol prijalo evanjelium.“
Jozef Gača

jom srdci, moje choroby sa zmierňujú a ja
zažívam každý deň, že som Božie kráľovské
a milované dieťa. To, čo urobil Boh mne,
môže urobiť aj tebe. n
Katarína
ilustr. snímka: www.draxe.com
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Prorok Ozeáš
Pôsobenie proroka Ozeáša predstavuje novú úchvatnú výzvu Izraelu
na obnovenie zmluvy s Jahvem. Úvod knihy proroka Ozeáša nám ponúka
relatívne strohé informácie o pôvode proroka.

D

ozvedáme sa, že prorok je synom
Bériho a pôsobil v období panovania judských kráľov Uziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša, teda medzi rokmi
750 – 723/2. Pôsobil v severnom kráľovstve.
Boli to veľmi neisté časy, počas jeho pôsobenia sa stali štyri kráľovraždy. Nasledujúci
kráľ zavraždil predchádzajúceho – bola to
doba vlády sprisahancov. Ozeáš pochádzal
z Isacharovho kmeňa.

Prorok Božej lásky

Čo je ale zarážajúce, sú detailné informácie
z manželstva proroka. Patristickí autori sa
prikláňajú k názoru, že išlo o analogické
vysvetlenie vzťahu Boha a človeka k vzťahu
muža a ženy. Moderní exegéti sa však prikláňajú k tomu, že išlo o reálnu skúsenosť
proroka, ktorú neskôr použil ako metaforu
na vysvetlenie lásky Boha k človeku.

Chrámová prostitúcia

V časoch proroka Ozeáša sa veľmi rozmohol popri úcte k pravému a jedinému Bohu
zľudovený kult kanaánskeho boha Baala.
V chráme sa uctieval Pán, v ľudovej tradícii
a doma Baal. Kanaánci si tajomnú plodnosť
polí objasňovali dianím medzi bohmi. Baal,
boh nebies, zosiela rosu a dážď, a oplodňuje
týmto semenom materské lono bohyne
zeme Ašery. Táto mytologická predstava
o svadbe medzi nebom a zemou, ktorá
plodí požehnanú úrodu, je napodobňovaná
výjavmi sexuálneho spojenia muža a ženy.
Rozmáhala sa chrámová prostitúcia. Ak sa
napríklad v rodine vyskytla choroba, rodičia
obetovali svoju najmladšiu dcéru práve
na túto činnosť. Ba zašlo to až tak ďaleko,
že v rámci folklóru či miestneho zvyku
mnoho izraelských dievčat prichádzalo
o svoje panenstvo týmto „magickým“ spôsobom na miestach zasvätených Baalovi. Boh
prikázal, aby si prorok Ozeáš vzal niektorú z týchto žien za manželku. Prorokova
manželka sa volala Gomera. Bola dcérou
Debelaima.
Prorok teda urobil neslýchanú vec.
Nebola to veľká obeta pre proroka, ktorý
má vyzývať k vernosti zmluve a má ísť

príkladom, vziať si za ženu dievča, ktoré
svoje lono zasvätilo Baalovi? Veď predsa
hľadať pomoc u Baala znamená odvrátiť sa
od pravého Boha, a tak ho uraziť – vymeniť
pravého Boha za ohavu.

Prorokovo potomstvo

Deti z takéhoto manželstva sú v texte proroctva označené ako deti zo smilstva (1, 2).
Boh prikazuje prorokovi Ozeášovi pomenovať deti menami, ktorými chce vyjadriť

| 33

slovo 15 – 16 | 2013

svoju vôľu. Meno v Biblii v sebe obsahuje
pôvod, zmysel aj históriu toho, kto ho
nesie. Prvorodenému má dať meno Jezrael.
To znamená Boh seje. Ide o názov úrodnej
roviny medzi pohorím Karmel a údolím
Jordánu, ale i názov galilejského mesta.
A je ním dodnes. Práve tam sa odohrali
najkrvavejšie bitky Izraela. Odohrala sa tam
Deborina vojna (Sdc 4), bol tam zavraždený Nabot (1 Kr 21, 1nn). Padol tu aj dobrý
a bohumilý kráľ Joziáš.
Druhorodená dcéra dostane meno Lo
Ruchama – Neomilostená a svojím menom
charakterizuje situáciu Izraela, nad ktorým
sa už Boh nemá zmilovať, pretože si to nezaslúži. Nieže nezaslúži, on o to ani nestojí.
A čím je Izrael bez Božej milosti? Ničím.
Pretože tajomstvo Božieho ľudu spočíva
práve v obtekaní milosrdenstva okolo jednotlivých údov.
Meno druhého Ozeášovho syna jasne
vyslovuje hroznú pravdu: Lo Ammi – Nie
môj ľud. Izrael porušil Božiu zmluvu, ktorej
preambula znie: „Ja som váš Boh a vy ste
môj ľud“. Teraz platí opak: Izrael už nie
je Božím vyvoleným národom a Pán jeho
Bohom Jahvem – tým, ktorý je tu pre nich.
Pohoršujúce mená Ozeášových detí majú
zasiahnuť každého, kto ich bude počuť.
Takže si všetci budú musieť uvedomiť, že
vypovedali zmluvu s Bohom.

Milujem aj cudzoložnicu

Najzarážajúcejšia situácia sa odohráva v 3.
kapitole, kde sa rozpráva o Ozeášovom
manželstve: „Choď a miluj ženu, ktorá má
milenca a cudzoloží, ako Pán miluje synov
Izraela, hoci sa obracajú k iným bohom
a majú radi hroznové koláče. Tak som ju
kúpil za pätnásť strieborných, za chomér
a letek jačmeňa. A riekol som jej: ,Dlhé dni
mi budeš sedieť, nebudeš smilniť a muža
mať nebudeš, ja tiež nebudem mať nič s
tebou.‘ Lebo synovia Izraela budú sedieť
dlhé dni bez kráľa a bez kniežaťa, bez obety
a pomníka, bez efódu a terafimov. Potom
sa synovia Izraela obrátia a hľadať budú
Pána, svojho Boha, i Dávida, svojho kráľa.
Privinú sa k Pánovi a jeho darom na konci
dní.“ Z Ozeášovej manželky Gomery sa stala
prostitútka. Utiekla k nejakému mužovi
a stala sa od neho závislá. Ozeáš ju však má
vykúpiť z jej služby (asi z Baalovej svätyne)
a nanovo ju milovať. Je to nepochopiteľná
požiadavka pre Izraelitu, pretože cudzoložstvo sa trestalo smrťou. Ozeáš má však
Gomere odpustiť, byť jej verný, aj keď sa
nejakú dobu s ňou nebude stýkať. Má ju
milovať tak, aby jeho láska zmenila srdce
Gomery a ona uznala: „Pôjdem ja a vrátim
sa k prvému manželovi, lebo vtedy mi bolo

lepšie“ (2, 9). Božia vernosť má byť pre Ozeáša základným argumentom, aby začal znova milovať svoju ženu. Lebo skutočná láska
musí prekonať sklamania a rôzne dezilúzie.
Až keď to prekoná, dostaví sa ovocie nového, hoci ťažko získaného vzťahu.

Neobyčajný príbeh

V 11. kapitole sa tento obraz znova zopakuje, ale Boh tu vystupuje ako otec. Vo veršoch
sa zrkadlí nádherný obraz verného Boha,
ktorý ide neustále za človekom s ochotou
odpustiť, a neverného človeka, ktorý je
neustále zmietaný medzi Bohom a svojimi
Idem, na svoje miesto sa navrátim,
kým sa na pokánie nedajú,
potom budú hľadať moju tvár.
Vo svojej úzkosti ma budú zrána hľadať:
„Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás
poranil a on nás uzdraví,
udrel nás, ale ošetrí.
Oživí nás po dvoch dňoch,
na tretí deň nás vzkriesi
a žiť budeme pred jeho tvárou.

(Oz 5, 15 – 6, 2)

bôžikmi. Zdržanlivosť medzi Ozeášom
a Gomerou môže znamenať asýrske zajatie,
keď Izraelitom nebolo umožnené praktizovať kult. Boli bez vlastnej vlády. Po tejto
skúške bude Izrael hľadať svoje šťastie
v jedinom Bohu.
V tejto prorockej knihe je po prvýkrát
zmluva s Bohom vykreslená obrazom manželskej zmluvy. V tomto podivuhodnom
príbehu lásky, ktorý nám skôr pripomína
neustále sa opakujúcu telenovelu, môžeme
sledovať hĺbku lásky aj nenávisti, sklamania a odpustenia, vernosti a podvádzania.
Obyčajne neobyčajný príbeh jedného manželstva, ktorým zaiste neprešiel len prorok
Ozeáš, nám ukazuje veľkosť Boha. Stáva
sa metaforou na vyjadrenie jeho vzťahu
k nám. Ľudskou rečou. Ozeáš desakralizuje
predstavu o Bohu. Odoberá jej prázdny pietizmus a zbytočnú nadnesenosť. Ukazuje
nám, aký „ľudský“ je Boh. Ukazuje veľkosť
lásky, ktorá dokáže prekonať všetky prekážky. Boh chce milovať človeka. Boh chce, aby
sa manželia milovali, ako ich on miluje.
Príbeh nás vedie k tomu, aby sme sa
zamysleli nad pojmom láska. Často tento
výraz používame bezvýznamne a znižujeme
jeho dôležitosť. Príbeh Ozeáša a Gomery
je akýmsi kľúčom k pochopeniu Božej
i ľudskej lásky. Najmä v 2. kapitole, ako píše
profesor Leščinský, ukazuje prechod Ozeáša
od žiarlivosti a pomsty smerom k láske
k druhému, k takému, aký je. Je to prechod
od lásky pochopenej ako potvrdenie vlast-

ných predstáv a žiadostí k vzťahu byť tu pre
druhého (Jahve – Ja som, ktorý som – tu pre
vás). Ozeáš pri termíne manželstvo používa
najprv výraz vlastniť. Hovorí o tom, čo je
manželovo, čo mu nejakým spôsobom patrí.
No neskôr sa prorokovo chápanie lásky
mení. Toto zistenie kontrastuje s chápaním lásky v Izraeli. Národ chápe Boha ako
toho, ktorý dobrých miluje a zlých tresce.
Musí tak robiť, pretože je svätý. A ako svätý
nemôže milovať niečo také hriešne. Ozeáš
prevracia túto predstavu: Veď predsa Izrael
je prvou láskou Boha. Keby bol Boh človekom a nebol svätým, zdevastoval a zničil
by všetko svojím hnevom. A práve preto, že
Boh je svätý, je aj láskou a počína si veľkodušne. Zaujíma sa o človeka, hoci je hriešnik. Boh hovorí: „Vyhojím ich poranenia,
milovať ich budem vďačne, lebo môj hnev
sa od nich odvráti. Budem Izraelu ako rosa
prekvitať, bude ako ľalia a zapustí korene sťa
Libanon; konáre sa mu rozrastú, nádherný
bude ako oliva a voňať bude ako Libanon.“
(14, 5 – 6) Veľkodušná láska Boha „víťazí“
nad jeho spravodlivosťou. Jeho milosrdenstvo sa presadí a bude mať posledné slovo.
Lásku teraz chápe ako apoštol Pavol v Liste
Korinťanom: „Láska je trpezlivá, dobrotivá,
nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je
nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa,
nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale
raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí,
všetko vydrží...“ (1 Kor 13, 4 – 7). Boh žiada
od človeka to, čo mu sám dáva: „Milosrdenstvo chcem a nie obetu“ (Oz 6, 6). Keď
človek zabudne na Boha, neprejaví sa to iba
v jeho účasti na kulte Baala, ale aj v tom,
že nerešpektuje iného človeka. Zanikajú
medziľudské vzťahy, život v spoločenstve.
Obrazom toho je zničená príroda, polia,
lesy, vody a ich obyvatelia – vtáky, zvery,
ryby. Kráľovstvo sa blíži ku koncu.
Boh pozýva Izrael k návratu: „Obráť sa,
Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu“ (14, 2). Trikrát hovorí Izraelu, že si ho zasnúbi. Izraeliti používajú tento výraz len pre pannu. To
znamená, že Boh nechce len ospravedlniť,
ale ospravodliviť – urobiť novým stvorením.
Božím milosrdenstvom sa z Izraela – cudzoložnice stane Izrael – panna. Človek
bude poznať Boha. To znamená, že s ním
bude mať až intímny vzťah. Boh sa daruje
človeku. A to sa udialo. V Ježišovi Kristovi
sa stal človekom – stal sa mu blízkym. A pri
druhom slávnom príchode pôjde celé vykúpené ľudstvo k Bohu ako nevesta k svojmu
ženíchovi, a splnia sa slová: „Vtedy si ťa
navždy zasnúbim“(Oz 2, 21). n
Michal Vadrna
ilustračná snímka: ruicon.ru
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Cesta domov
K
eď bratia videli, že učeníci nielen do rozumu, ale i do srdca
prijali ich slová, ba že i pospolitý ľud sa k nim pomaly, ale isto
utieka, zašli za kniežaťom Rastislavom
a vychystali sa na cestu domov. Odchádzali tešiac sa i trúchliac, lebo opúšťali
ľud, na ktorý si zvykli. No i tak ich to

ťahalo domov, do slávneho Solúna,
k matke i k priateľom, či už do veľkého
mesta Konštantínovho, či do samoty
do monastiera. I knieža vidiac, že
nebezpečenstvo sa blíži, chcel, aby boli
chránení pred útokmi Frankov.
I vybrali sa bratia na juh po starodávnej jantárovej ceste. A po štyridsiatich mesiacoch znova uvideli kedysi
slávne mesto Carnuntum. Chceli ísť
až dole smerom k Benátkam a vyhnúť
sa tak veľkému Blatnému jazeru. No
zvesť o nich mala mladšie a rýchlejšie
nohy, a predbehla ich. Len čo vkročili
do Koceľovho panstva, ten ich pozval
do svojho Blatnohradu.
„Teším sa, ctihodní otcovia, že ste
prijali moje pozvanie,“ povedalo knieža, keď ich zbadalo.
„Drahý pane, aj my sme poctení
tvojím pozvaním, no ponáhľame sa
do slávnych Benátok a odtiaľ domov,
ako vidíš, i s naším sprievodom,“ povedal Konštantín.
„Áno, poznám zámery Rastislava
a i ja k nim chovám sympatie. Či by
ste i tu hlásali Božie slovo v našom
jazyku?“

„Nie nám, ale Pánovi prislúcha, aby
rozhodoval o hlásaní jeho slova. Ak
však Pán zasial do tvojho srdca túžbu
lepšie ho spoznať a naučiť sa jeho slovu
i písmu, kto sme my, že by sme mu
oponovali?“ spýtal sa Filozof.
I sadli a začali učiť samotné knieža z kníh, čo si so sebou doniesli.

Knieža videl, že toto dielo je múdre,
preto k sebe prijal takmer päťdesiat
ďalších učeníkov, aby sa spolu s ním
učili písmu a spoznávali Boha i jeho
slovo.
Po pár mesiacoch sa rozhodli, keďže
už bol najvyšší čas, pobrať sa ďalej.
I vzali so sebou učeníkov od Rastislava
i Koceľa a tí jeden druhého poučovali, a tak sa mohli tí novší rýchlejšie
všetkému poučiť. Z nich však jeden
bol mimoriadne vzdelaný, múdry,
cnostný a plný Božieho Ducha. Volali
ho Gorazd.

Keď odchádzali, Koceľ ich chcel
obdarovať rôznymi darmi, no oni si
len vyprosili nešťastných väzňov, čo
boli zajatí pre ľahké hriechy, a tých
prepustili. A tak deväť stoviek zajatcov
dostalo slobodu, ktorú si obaja bratia
veľmi cenili.
A oni šli ďalej i vrátili sa na starobylú cestu. Všade stretávali Slovienov.
Tí vidiac veľký sprievod sa čudovali
a pýtali sa ich na mnohé veci. A všetci,
ctihodní bratia aj ich učeníci, odpovedali ľudu a ohlasovali Pána jemu zrozumiteľnou rečou. Tak došli k brodom
cez Drávu a Sávu a vkročili do krajiny
Korutáncov. Ľud sa tu zmenil, rovnú
cestu vystriedali kopce a celý sprievod
sa pomaly približoval k moru. Jeho
vôňa sa niesla vzduchom a obaja bratia
ju vnímali ako prísľub skorého príchodu domov.
Keď došli na byzantské územie, už
boli konečne takmer doma. Nakoniec
sa v Benátkach vybrali do prístavu,
aby si našli vhodnú loď domov. Tam sa
dozvedeli, že ich priateľ a učiteľ Fotios
bol zosadený z katedry patriarchu
a Ignatios, syn jedného z predošlých
cisárov, bol dosadený na stolec patriarchu. Bol to ten Ignatios, ktorý sa prel
s Konštantínom a ktorý všade rozpútaval zvadu a oheň nenávisti.
I zľakli sa obaja bratia a nevedeli,
čo si majú počať. Zašli do Chrámu sv.
Marka i so svojimi učeníkmi a oddali
sa modlitbe. Potom navštívili jeden
z monastierov v meste a uchýlili sa
doň, kým im Pán neukáže cestu, ktorou majú ďalej kráčať. n
Juraj Gradoš
Bazilika sv. Hadriána
v niekdajšom Blatnohrade
(zalavar.hungariahost.0lx.net)

Tlmočníčka
Idem z práce a môj úmysel stihnúť liturgiu prekazí zmeškaný spoj. Zamrzí ma to,
ale aj napriek tomu sa rozhodnem ísť aj s meškaním. Prichádzam asi 15 minút
po začiatku a stojím pri dverách. Vedľa mňa stoja dvaja chlapci, dievča a jedna
pani. Nevšímam si ich, ale len do chvíle, kým si uvedomím, že tí mladí nesledujú liturgiu, ale tú pani. Zvedavo zazriem a zbadám, že chlapec vedľa mňa má
strojček v uchu a tá pani ukazuje posunkovú reč. Zadívam sa, ako jednoduchými
pohybmi tlmočí krásu modlitby. Vtedy si uvedomujem, že modlitba nie je len
o slovách a vnímaní krásnych melódií, ale hlavne o postoji srdca. „Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo...“
Mária Pihuličová

katechézy | 35

slovo 15 – 16 | 2013

Myrovanie

Normálne srdce

Už sme si akosi zvykli, že veľké slávnosti sa
u nás končia pomazaním olejom a hneď za tým
dostaneme kúsok posväteného chleba.

Kto môže povedať, že má silnú vieru?
Po prečítaní ostatných dvoch katechéz
hádam niekto zatúžil milovať Pána
tak, aby mu veril v každej situácii bez
výnimky. Ale dá sa to?

P
T

áto skutočnosť sa v našich mysliach spája so sviatkom, ale
v podstate len s liturgiou, ktorá sa končí akýmsi agapé, teda
pozostatkom hostiny lásky z prvokresťanských čias. O tejto
skutočnosti by sa dalo polemizovať, keďže hostiny lásky zanikli
pravdepodobne ešte v apoštolských časoch a je málo pravdepodobné,
že by sa zachovali do čias formovania sa byzantského obradu ako takého. Skúsme však v tejto skutočnosti hľadať čosi viac ako len pekné
ukončenie našich slávností. Cirkev totiž nikdy nerobí nič „len tak“,
pre zábavu alebo pre pekné obrady, ktoré by boli nezmyselné, ako to
povedal istý pán, že „liturgia je veľký kôš, do ktorého si každý hodil,
čo chcel“.
Konstantin Nikoľskij vo svojom Ustave píše takto: „V dávnych
časoch boli požehnané chleby na posilnenie tých, ktorí sa modlili.
V typikone je uvedené, že po večierni, počas čítania apoštola, kelarchos (ten, kto mal na starosti aj rozdávanie jedla) rozdrobí požehnané chleby, rozdáva ich bratom a nalieva po jednej čaši vína všetkým,
ktorí sa nachádzajú v monastieri.“ Po tomto jedle nie je už pre prípravu na prijímanie Eucharistie dovolené nič jesť. Teda nešlo o hostinu
po Eucharistii, ako by sa predpokladalo, ale o posilnenie počas nočnej
modlitby, ktorá bola dlhá a náročná na sily. Dokonca sa rozdávali
nielen chleby a víno, ale pred utierňou počas paschálnej noci aj figy.
Čo sa týka oleja, tým sa pomazávali (a dodnes v mnohých cirkvách
pomazávajú) veriaci po evanjeliu na utierni alebo úplne na záver
utierne v predsieni chrámu. Nešlo však vždy o pomazanie olejom
posväteným na večierni daného sviatku. V niektorých prípadoch sa
využíval olej z lampád pred ikonou svätca daného sviatku, napríklad
24. februára na sviatok svätého Jána Predchodcu, ktorý v tento deň
nemá celonočné bdenie, a teda ani požehnanie chlebov, vína, oleja
a pšenice. Keďže sa v lampách užíval čistý rastlinný olej, nebol problém použiť ho ako čosi posvätné na pomazanie veriacich.
Tak či onak, tieto skutočnosti sa akosi z našej cirkvi vytratili. V niektorých prípadoch preto, že sa nekonajú celonočné modlitby, ba ani
večierne a utierne, a tak sme tento obrad zredukovali na akési agapé –
zakončenie liturgie. Požehnanie oleja, chlebov, vína a pšenice sa však
deje kvôli tomu, aby cez ich prijímanie veriaci nachádzali posvätenie.
Aby vnímali, že olej symbolizuje mnohé dary Svätého Ducha a „olejom rozjasňuješ jeho tvár“, ako píše kráľ Dávid v 103. žalme. Chlieb je
na naše posilnenie. Aby sme sa mohli ešte viac modliť a ešte viac sa
odovzdať v modlitbe Bohu, a neslúži iba ako symbol ukončenia našej
modlitby. „Víno obveseľuje srdce človeka“ a dáva radosť sklesnutému
na duchu. Pšenica symbolizuje zrnká viery a náš ľudský život, ktoré
sa majú buď zasiať, alebo zomlieť na múku, „aby priniesli úrodu viery
a zomleté symbolizovali našu ochotu rozdať sa bratom a sestrám“. n
Michal Bučko; ilustr. snímka: M. Žarnayová

ísmo nám ponúka mnoho návodov. V starozákonných textoch proroci neraz vyzývali ľud, aby si začal všímať Boha a jeho pohľad na život. Ján Krstiteľ
apeluje na to isté – a my túto výzvu na zmenu voláme pokáním. Nájdeme ju na každom mieste vo Svätom písme,
keď sa má stať niečo podstatné. Prečo k viere nevyhnutne
potrebujeme pokánie?
Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu. Adam
s Evou sa správali tak, že sa z ich konania dali odčítať
Božie vlastnosti. Tešili sa z Boha a prechádzali sa s ním.
Myslím si, že ich srdcia boli veľmi radostné. Že život v raji
bol nápaditý. Príťažlivý pre plnosť lásky. Potom prišiel
hriech. Ľudské srdce sa zašpinilo, dotrhalo, polámalo
a následne zrástlo tak, že od pôvodnej normálnosti už
malo veľmi ďaleko. Náš život je dnes odrazom pokriveného a špinavého srdca.
Normálne je žiť a správať sa k sebe tak, ako by sme sa
správali s Božím srdcom v hrudníku. Dosiahnuť to nie je
jednorazovou záležitosťou. Chce to namáhavé a trpezlivé
čistenie a narovnávanie. Chce to pokánie. Aby bolo srdce
zase také ako na počiatku. Čisté a normálne.
Lenže človeku sa ponúka obraz pokánia, ktorý nie
je ani lákavý, ani správny. Zrejme nám v prvom rade
napadne nepríjemný pôst a všetka askéza, ktorú ukazuje
život mníchov a otcov prvých storočí. Alebo sa pokánie
pre mnohých spája so spoveďou. Ak niekto študuje Bibliu
hlbšie, potom si pokánie spája s obrátením sa k Bohu,
potrebou osobného vzťahu s ním. Ale koľkí z nás dokážu
kráčať s Bohom cez všetky okamihy dňa? Pohľad na túto
nemohúcnosť vedie neraz k rezignácii a uspokojeniu sa vo
svojej „inakosti voči tým tradičným“.
Hľadieť na seba je nám oveľa prirodzenejšie, ako hľadieť na Boha a na iných. Odvrátenie pohľadu od seba sa
nám buď nepáči vôbec, alebo sa nám páči len na chvíľu.
Prípadne máme z pokánia radosť vtedy, ak v ňom dosahujeme skvelý výkon a pre pocit sebauspokojenia ani
nezbadáme, že to už vôbec nie je pokánie, ale len živenie
vlastného ega. Túto pascu zbadal apoštol Pavol: „Ak ste
s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa... podriaďujete
nariadeniam: ,Nechytaj ani neokús, ani sa nedotýkaj’?
... Vyzerá to ako múdrosť v predstieranej nábožnosti,
poníženosti a prísnosti voči telu; ale nie je to nič čestné,
iba na ukájanie tela.“ (Kol 2, 20 – 23). Pavol nekritizuje
odriekanie sa pokrmov či inú askézu. Kritizuje fakt, že
z pokánia si niekto robí cieľ a v dôsledku prostriedok
na skrytý hriech – pýchu. Kým sa v najbližších číslach
pozrieme na konkrétne podoby pokánia tak, aby nám „zachutili“, skúste si všímať svoj život. Vidí z neho okolie, aký
je Boh? Prinášaš človeku vedľa seba skúsenosť stretnutia
s jeho dobrotou? Aké srdce si v sebe nosíš? n
Valéria Juríčková
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PONDELOK 22. júl

ŠTVRTOK 25. júl

Myronosička Mária Magdaléna

Zosnutie svätej Anny

Čítania: 1 Kor 15, 12 – 19, zač. 159; Mt 21, 18
– 22, zač. 84 (radové); 1 Kor 9, 2b – 12, zač.
141; Lk 8, 1 – 3, zač. 34 (svätej)

Čítania: 2 Kor 1, 1 – 7, zač. 167; Mt 21, 43
– 46, zač. 88 (radové); Gal 4, 22 – 31, zač.
210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (Anne)

Pri ceste videl figovník. Išiel k nemu, ale
nenašiel na ňom nič, len lístie. (Mt 21, 19)

...mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie
slovo a uskutočňujú ho. (Lk 8, 21)

Strom, ktorý nerodí ovocie, je nanič. Človek
bez Boha je ako strom bez ovocia. „Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia...“
(Jn 15, 4) Ovocie je teda skúškou správnosti,
či som v Kristovi. „Ovocie ukáže, ako ošetrovali strom, a tak aj slovo človeka (ukáže), ako
myslí v srdci.“ (Sir 27, 7) Aké ovocie prinášam?

V prvom rade počúvať slovo znamená vypočuť
si niekoho. V druhom prípade uskutočniť vypočuté. Od detstva máme problém v počúvaní. Aj v prvom, aj v druhom význame. Radšej
rozprávame, ako počúvame. Ježiš vyzdvihuje
jedno aj druhé. Božie slovo vypočuť a podľa
neho žiť, lebo o láske sa nehovorí, láska sa
žije. Kto to robí, je pre Ježiša ten najbližší.

Liturgia: Predobraz. antifóny a blaženstvá.
Menl. časti svätej (HS: 402; PZ: 384; HP: 411)

UTOROK 23. júl
Mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci
Čítania: 1 Kor 15, 29 – 38, zač. 161; Mt 21, 23
– 27, zač. 85

Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto
moc? (Mt 21, 23)
Niekedy sa cítime bezmocní a nadovšetko
sami. Toto však nie je pravda, je to veľké
klamstvo. Ježiš síce vystúpil na nebesia, ale
vyzbrojil svoju Cirkev silou a svojou mocou.
„A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale
postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju
nepremôžu.“ (Mt 16, 18) Zlo je porazené a nikdy nevyhrá. Vnímam, akou milosťou je byť
v Ježišovej Cirkvi? Beriem dary – sviatosti,
ktoré sú pre mňa, na posilu do môjho života
či naopak skúšam žiť sám?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 24. júl

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätej Anne (HS: 403;
PZ: 385; HP: 414)

PIATOK 26. júl
Hieromučeník Hermolaos a spoločníci.
Prepodobná mučeníca Paraskeva
Čítania: 2 Kor 1, 12 – 20, zač. 169; Mt 22, 23
– 33, zač. 91

... prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že
niet zmŕtvychvstania ...“ (Mt 22, 23)
Určite ste už boli na pohrebe. Človeku je
smutno, keď sa lúči s niekým, koho miloval.
Prežil roky života, a prišiel koniec. Všetci
oblečení v čiernom, so slzami v očiach.
Smútočné prejavy pozostalých či dôstojná
pietna spomienka. Svet sa díva na smrť
takouto optikou. A čo veriaci kresťan? Veríš
vo vzkriesenie? „Keď Kristus nevstal, vaša
viera je márna a ešte stále ste vo svojich
hriechoch.“ (1 Kor 15, 17)
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

Mučeníci Boris a Gleb
Čítania: 1 Kor 16, 4 – 12, zač. 165; Mt 21, 28
– 32, zač. 86 (radové.); Rim 8, 28 – 39, zač.
99; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (mučeníkom)

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali
navzájom. (Jn 15, 17)
Bez lásky sa nedá žiť. Preto Boh posiela svojho
Syna, aby sa každý presvedčil o jeho láske.
On prvý miloval. Preto nežiada, neprosí, ale
prikazuje aj nám, aby sme sa navzájom milovali. „Človek je tak stvorený, že ho dojíma,
keď vidí, že ho niekto miluje, a čoskoro on
tiež miluje toho, kto ho prv miloval. Takto
vzniká Božia láska v srdci človeka. Z poznanej lásky vzniká láska.“ (Katarína Sienská)
Liturgia: Predobraz. antifóny a blaženstvá.
Menl. časti svätým (HS: 191; PZ: 149; HP: 413)

SOBOTA 27. júl
Veľkomučeník Panteleimón. Prepodobní sedmopočetníci Cyril, Metod,
Gorazd, Kliment, Naum, Sáva a Angelár
Čítania: Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 17, 24
– 18, 4, zač. 73 (radové); 2 Tim 2, 1 – 10, zač.
292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (mučeníkovi)

Kto je podľa teba najväčší v nebeskom
kráľovstve? (Mt 18, 1)
Niekde som čítal, že keď človek príde
do neba, bude trikrát prekvapený. Prvýkrát
z toho, že stretne v nebi ľudí, o ktorých si
myslel, že sa tam nikdy nedostanú. Druhýkrát, že nenájde v nebi tých, o ktorých si
myslel, že by tam mali byť. Ale najviac bude
prekvapený z toho, že sa do neba dostal on

sám. S istotou však môžeme povedať, že
všetci v nebi budú pokorní. Tak ako Ježiš.
„Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci
má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej
rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu.“ (Flp 2, 5)
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti mučeníkovi (HS: 190;
PZ: 148; HP: 416)

NEDEĽA 28. júl
10. nedeľa po Päťdesiatnici
Apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor,
Timón a Parmenas
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 17, 14 –
23a, zač. 72

Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no
nemohli ho uzdraviť. (Mt 17, 16)
Od 12. marca sa konalo konkláve kardinálov v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne. Hneď
nasledujúci deň sa stal dovtedajší kardinál
Bergoglio 266. pápežom Katolíckej cirkvi.
Ako prvý pápež v dejinách Cirkvi si zvolil
meno František na počesť sv. Františka
z Assisi. K nápadným povahovým črtám
Svätého Otca patrí osobná skromnosť. Ako
kardinál žil v malom byte, sám si varil a jazdil verejnou hromadnou dopravou. Veľa ľudí
sledovalo jeho prvé kroky. Aj teraz neustále
priťahuje pozornosť veriacich i neveriacich.
Svet od všetkých Ježišových učeníkov neustále očakáva, že budú žiť život tak ako ich
Majster. Robiť to, čo robil on. Ak to na kresťanoch nevidno, naskytá sa otázka, kde nastala chyba. František a mnohí iní ukazujú
to podstatné: viera nie je iba účasť na liturgii
či splnenie si nejakých povinností, viera je
životný štýl. Neustávať a stále viac sa podobať na Krista. Sme kresťanmi na kultúrnom,
spoločenskom i pracovnom poli. V rodine,
v súkromí, v práci, dokonca aj na dovolenke
či internete. Viera nie je vedieť sa prežehnať
či byť raz v roku na Veľkú noc v cerkvi a veriť
v jedného Boha. Božie slovo hovorí: „Veríš, že
Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria,
a trasú sa!“ (Jak 2, 19) Pozri sa na svoj život
vo svetle dnešného evanjelia. Pozri sa ako
do zrkadla. Vidno na tebe znaky živej viery?
Učeníci sami z vlastnej sily nevedeli pomôcť.
Až „Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho
vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý“.
Byť dnes svedkom viery je veľmi dôležité,
lebo živý príklad vždy priťahuje pozornosť.
No bez Krista to nie je možné.
Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
z hlasu, I teraz, podľa predpisu, ostatné
z hlasu (HS: 143; PZ: 96; HP: 97)
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PONDELOK 29. júl
Mučeník Kallinik
Čítania: 1 Kor 2, 3c – 15, zač. 171; Mt 23, 13 –
22, zač. 94

Živočíšny človek neprijíma veci Božieho
Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže
ich pochopiť. (1 Kor 2, 14)
Tento svet si vytvoril vlastné evanjelium.
V ňom vyhrávajú silnejší. Treba byť sebavedomý. Veriť si a užiť si. Je to prirodzené.
Duch tohto sveta je iný ako Kristov duch.
„Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých,
čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste
spásy, teda pre nás, je Božou mocou.“ (1 Kor
1, 18) Kde je svetlo, tam nemôže byť tma.
Stredná cesta nie je. Nemôžem mať ducha
tohto sveta aj ducha Ježiša.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 30. júl
Apoštoli Silas, Silván a spoločníci
Čítania: 2 Kor 2, 14 – 3, 3, zač. 172; Mt 23,
23 – 28, zač. 95

Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva
a neprávosti. (Mt 23, 28)
Možno sa aj vám stalo, že ste si kúpili knihu,
ktorej obal bol síce pekný, ale čítať sa nedala. Je teda nanič. Ježiš veľakrát dáva do pozornosti to, čo je obsahovo najdôležitejšie –
srdce človeka. „Tento ľud ma uctieva perami,
ale ich srdce je ďaleko odo mňa.“ (Mt 15, 8)
Prorok Ezechiel píše: „Odstránim z ich tela
srdce kamenné a dám im srdce z mäsa, aby
kráčali podľa mojich príkazov, zachovávali
moje práva a konali podľa nich. Aby boli
mojím národom a ja aby som bol Bohom.“
(Ez 11, 19 – 20) Len Ježiš môže zmeniť srdce,
aby bolo použiteľné.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 31. júl
Predprazdenstvo Vynesenia svätého
Kríža. Spravodlivý Eudokim
Čítania: 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Mt 23, 29 –
39, zač. 96

Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš
prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe
poslaní, koľko ráz som chcel... (Mt 23, 37)
V Božom slove Ježiš plače viackrát. V Jánovom evanjeliu, v časti o Lazarovi. Aj
v dnešnom evanjeliu v súvislosti z Jeruzalemom. Bližšie o tom hovorí aj Lukáš:

„Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad
ním a hovoril: ,Kiež by si aj ty v tento deň
spoznalo, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je
to skryté tvojim očiam.’“ (Lk 19, 41 – 42) Je
mojím pokojom Kristus? Nehľadám život
a pokoj niekde inde?
Liturgia: Každ. antifóny. Menlivé časti
svätému Krížu (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

ŠTVRTOK 1. august
Vynesenie svätého Kríža
Makabejskí mučeníci
Čítania: 2 Kor 4, 1 – 6, zač. 175; Mt 24, 13
– 28, zač. 99 (radové); 1 Kor 1, 18 – 24, zač.
125; Jn 19, 6 – 11. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35,
zač. 60 (Krížu)

Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
(Mt 24, 13)

V škole sme na hodine telesnej výchovy
behávali dvanásťminútovku. Dvanásť minút
nepretržitého behu. Približne v polovici
prišla prvá kríza. Nevládal som. Ale najhoršie to bolo tesne pred koncom. Mlel som
z posledného. Posledná minúta sa zdala ako
nekonečno. Nie ten, kto sa zúčastnil, nie ten,
kto začal, ale len ten, kto vydržal do konca,
sa stal víťazom. „Veď viete, že skúška vašej
viery prináša vytrvalosť.“ (Jak 1, 3)
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému Krížu (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

PIATOK 2. august
Prenesenie ostatkov prvomučeníka
Štefana
Čítania: 2 Kor 4, 13 – 18, zač. 177; Mt 24, 27
– 33. 42 – 51, zač. 100

Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno
ho až po západ; taký bude aj príchod
Syna človeka. (Mt 24, 27)
Všimnime si rozdielne pomenovania tej
istej udalosti. Svet povie: „Nastane koniec
sveta!“ Kresťan povie na tú istú udalosť:
„Druhý, slávny príchod Ježiša Krista!“ Nielen
na túto udalosť môžeme pozerať rôznym
pohľadom. Pohľad viery dáva iný rozmer
životu, krížu, smrti.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku Božského
Srdca Ježišovho. Zdržanlivosť od mäsa (HS:
258; PZ: 228; HP: 243)

SOBOTA 3. august
Prepodobní Izák, Dalmat a Faust
Čítania: 1 Kor 1, 3 – 9, zač. 123; Mt 19, 3 – 12,
zač. 78

Preto muž opustí otca i matku a pripúta
sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. (Mt 19, 5)
Veľký problém dneška je vo výchove detí. Naučiť ich samostatnosti, to je doslova umenie.
Opustiť rodičovský dom, odstrihnúť zlatý
padák zábezpeky a postaviť sa na vlastné
nohy. Neraz stretávam tridsiatnikov, ktorí
stále žijú s rodičmi. Majú navarené, upratané. Mnohí povedia, že je dnes taká doba, že
je ešte dosť času oženiť sa, vydať sa. O opustení dnes hovorí Božie slovo. Požehnané
manželstvo, ktoré stojí na Božom slove.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 4. august
11. nedeľa po Päťdesiatnici
Siedmi mladíci z Efezu
Čítania: 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141; Mt 18, 23
– 35, zač. 77

Keď začal účtovať, priviedli mu jedného,
ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. (Mt
18, 24)

Desaťtisíc talentov je majetok vo výške
dvoch biliónov eur, čo pri priemernej mzde
robotníka bolo možno zarobiť zhruba
za 150 tisíc rokov práce. Takýto dlh človek
nikdy nemohol splatiť.
Ježiš však hovorí, že po prosbe dlžníka sa
pán nad ním zľutoval, prepustil ho a odpustil mu celú dlžobu. Veľmi veľké je Božie
milosrdenstvo. Niet takého hriechu, ktorý
by po oľutovaní a vyznaní pri spovedi nebolo
možno odpustiť. No dnešné podobenstvo
pokračuje ďalej. Ak mi Boh odpúšťa dlhy,
som povinný odpúšťať aj ja. Dlh spolusluhu
bol asi 350 eur. V porovnaní s prvou dlžobou
išlo o zanedbateľnú sumu.
Toto podobenstvo je veľmi dôležité. Veď
v modlitbe Otče náš sa vždy nanovo modlíme: „... a odpusť nám naše hriechy, lebo aj
my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi.“
(Lk 11, 4) Som si vedomý, že aj mne Boh
odpúšťa? Je tu totiž veľké nebezpečenstvo.
Upadnúť do pocitu, že mne Boh nemá čo
odpustiť. Veď žijem taký dobrý život, nikoho
som nezabil, do chrámu chodím a v piatok
dokonca ani nejem mäso...
Na záver ešte niečo: Čo sa stane, keď žijem
v neodpustení voči ľuďom okolo mňa? Božie
slovo odpovedá jasne: „Ale ak vy neodpustíte
ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“
(Mk 11, 25)
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
z hlasu, I teraz, podľa predpisu, ostatné
z hlasu (HS: 144; PZ: 97; HP: 98)
Michal Jančišin
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PONDELOK 5. august
Predprazdenstvo Premenenia Pána
Mučeník Eusignios
Čítania: 2 Kor 5, 10 – 15, zač. 179; Mk 1, 9 –
15, zač. 2

Na púšti bol štyridsať dní a satan ho
pokúšal. (Mk 1, 13)
Hovorí sa, že kde nie je dopyt, nie je ani
ponuka. Pán Ježiš bol pokúšaný satanom
na púšti. Satan mu ponúkol jedlo, slávu,
bohatstvo. Ježiš však nemal takéto žiadosti,
preto satan nemal šancu. Svojou hriešnosťou sme žiadostiví po pokrme, po sláve
a majetkoch, aj keď Ježiš hovorí, že náš život
nezávisí od toho, čo máme. Nepachtime
po veciach tohto sveta, ale slúžme Pánovi.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, kondák, I teraz,
z predprazdenstva, ostatné z dňa. (HS: 404;
PZ: 387; HP: 418)

UTOROK 6. august
Premenenie Pána
Čítania: 2 Pt 1, 10 – 19, zač. 65; Mt 17, 1 – 9,
zač. 70

Tam sa pred nimi premenil... (Mt 17, 3)
Ak si niekto zmení účes alebo zhodí na váhe
niekoľko kíl, povieme o ňom: „Ty si sa zmenil,
vidíme tvoju premenu!“ Pán Ježiš sa premenil
pred svojimi učeníkmi na hore Tábor. Zjavil
svoju slávu, ktorú mal už pred stvorením
sveta. Boh je nemenný. My sa môžeme zmeniť,
ale potrebujeme zažiť nie premenu zovňajšku, ale vnútornú premenu svojho srdca.
Liturgia: Menl. časti zo sviatku. Odporúčaný
sviatok. Myrovanie. (HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

STREDA 7. august
Prepodobný mučeník Domécius
Čítania: 2 Kor 6, 11 – 16, zač. 182; Mk 1, 23 –
28, zač. 4

Všetci sa čudovali ... : „Čo je to? Nové
učenie s mocou! Aj nečistým duchom
rozkazuje a poslúchajú ho.“ (Mk 1, 27)
V Evanjeliu Ježiš hovorí: „ ... lebo prichádza
knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc.“
(Jn 14, 30). Démon naozaj nemá moc nad
Pánom Ježišom, ale poslúcha jeho príkazy.
Nechaj sa pozvať k počúvaniu Božieho slova
a uverme mu, lebo Božie slovo má moc odstrániť zlo aj z môjho srdca a môže ho naplniť
pokojom. Kiežby sme sa aj my mohli čudovať, aké veľké veci nám v živote urobil Pán!
Liturgia: Predobr. ant. a blaž. (alebo prvá
a druhá zo sviatku, tretia každ. s refr. sviatku).

Vchod Poďte pokloňme sa... Premenil si sa na
hore... Menl. časti zo sviatku Premenenia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. (HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

v tele, začali sa modliť a chodiť pravidelne
do chrámu a zažili uzdravenie. No po uzdravení ich už v chráme nebolo vidieť. Dostali,
čo chceli. No dôležité je to, čo urobili slepci.
Boli uzdravení a šli za ním.

ŠTVRTOK 8. august

Liturgia: Všetko ako 7. augusta

Biskup Emilián Vyznávač
Čítania: 2 Kor 7, 1 – 10a, zač. 183; Mk 1, 29
– 35, zač. 5

... prinášali k nemu všetkých chorých
a posadnutých zlými duchmi. (Mk 1, 32)
V nemocnicoach môžeme vidieť množstvo
chorých ľudí. Všetci túžia po uzdravení. K Ježišovi prinášali všetkých chorých a posadnutých
zlými duchmi a on mnohých uzdravil. Aj ja
môžem byť tým, ktorý príde k Ježišovi, alebo
tým, ktorý prinesie iného pred Ježiša. A on
nás svojím slovom alebo dotykom uzdraví.
Liturgia: Všetko ako 7. augusta

PIATOK 9. august
Apoštol Matej
Čítania: 2 Kor 7, 10 – 16, zač. 184; Mk 2, 18 –
22, zač. 9 (radové); Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač.
2; Lk 9, 1 – 6, zač. 40 (svätému)

Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov
postia, a tvoji učeníci sa nepostia? (Mk 2, 18)
Ak sa cítim ako hriešny človek a Pán Ježiš
ma svojou krvou očisťuje úplne zadarmo,
vtedy sa teším a postím sa z lásky, lebo
Ježiš je v mojom srdci. Keďže farizeji boli
„spravodliví“ a pôst pokladali za prostriedok
svojej spravodlivosti, museli sa postiť. A to
tak, aby o tom všetci vedeli. Nebuďme ako
oni. Ale prosme Ježiša, aby sme s ním mohli
žiť úprimný a spravodlivý život.
Liturgia: Predobr. ant. a blaž. (alebo prvá
a druhá zo sviatku, tretia každ. s refrénom
sviatku). Vchod Poďte pokloňme sa... Premenil
si sa na hore... Tropár zo sviatku Premenenia
a apoštolovi, Sláva, kondák apoštolovi, I teraz,
kondák zo sviatku, ostatné zo sviatku a apoštolovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a 9. irmos. (HS: 408; PZ: 390; HP: 422)

SOBOTA 10. august
Mučeník a archidiakon Vavrinec
Čítania: 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b; Mt 20,
29 – 34, zač. 82

Ježiš sa zľutoval nad nimi, dotkol sa ich
očí a hneď videli i išli za ním. (Mt 20, 34)
Možno si povieme: „Ak by v mojom živote
Boh urobil zázrak, tak ja by som mal väčšiu
vieru.“ Zázrak nie je garantom viery. Poznám rodinu, ktorej člen mal zhubný nádor

NEDEĽA 11. august
12. nedeľa po Päťdesiatnici)
Mučeník Euplos

... všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa
k nemu, aby sa ho dotkli. (Mk 3, 10)
Na Pána Ježiša sa môžeme tlačiť, aby sme
videli zázrak, alebo sa ho dotknúť s vierou
a byť uzdravení. Žena, ktorá dvanásť rokov
trpela na krvotok, sa dotkla Ježišových šiat
s vierou a on to hneď spoznal, hoci učeníci
vraveli: „Vidíš, že sa na teba tlačí zástup,
a pýtaš sa: ,Kto sa ťa to dotkol?‘“ Prichádzajme k nemu a dotýkajme sa ho s vierou, aby
sme boli synmi a dcérami Nebeského Otca.

Čítania: 1 Kor 15, 1 – 11, zač. 158; Mt 19, 16 –
26, zač. 79

Liturgia: Všetko ako 7. augusta

Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal
večný život? (Mt 19, 16)

UTOROK 13. august

Ako otec trojročných dvojičiek musím deň
čo deň počúvať množstvo otázok a neustále
trpezlivo odpovedať a vysvetľovať. Za Pánom
Ježišom prichádza mladík, ktorý mu tiež položil otázku: „Čo dobré mám robiť, aby som
mal večný život?“ Ježiš mu odpovedá: „Prečo
sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý.“
Ako keby Ježiš chcel mladíkovi naznačiť, že
on nie je len nejaký učiteľ, ale že on je ten
jediný dobrý. Ako hovorí Božie slovo: „Nik
nie je dobrý, jedine Boh.“(Mk 10, 18). Čo
teda máme robiť my, aby sme mali večný
život? Ježiš hovorí: „A večný život je v tom,
aby poznali teba, jediného pravého Boha,
a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Jn
17, 3). Teda mať večný život znamená poznať
a veriť v Ježiša Krista. A to znamená milovať
bratov a sestry. Veď sv. apoštol Ján hovorí:
„Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska
je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa
z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.“ Do Afriky k istému kmeňu prišiel misionár. Keďže nevedel
ich reč, tak im Božie slovo nečítal. Žil medzi nimi a miloval ich. Zomrel a vymenil ho
iný misionár. No ten už vedel reč ich kmeňa
a začal im čítať Božie slovo. Keď domorodci
počuli o Ježišovi a o jeho skutkoch, začali
hovoriť: „Tento Ježiš bol tu s nami predtým,
ako ste prišli!“ Oni spoznali Ježiša v misionárovi, ktorý pre nich žil. Aj my sme pozvaní
k tomu, aby sme žili tak, že ľudia spoznajú
Ježiša na našom každodennom živote.
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Zakončenie sviatku Premenenia Pána
Prepodobný Maxim Vyznávač
Čítania: 2 Kor 8, 16 – 9, 5, zač. 187; Mk 3,
13 – 19, zač. 12

povolal k sebe tých, ktorých sám chcel,
a oni prišli k nemu. (Mk 3, 13)
Cirkev je božsko-ľudská ustanovizeň, založená Pánom Ježišom na apoštoloch, ktorých
si on sám vyvolil. Veriaci často komentujú
situáciu, keď je niektorý mladý muž povolaný do kňazstva. „Tak z neho by bol dobrý
kňaz, lebo vie pekne spievať!“ Alebo si ho
vedia predstaviť pri oltári a pod. Povolanie
do kňazstva je nezaslúženým darom, lebo
Pán si naozaj povoláva toho, koho sám chce.
Liturgia: Všetko ako 7. augusta

STREDA 14. august
Predprazdenstvo Zosnutia Presvätej
Bohorodičky. Prorok Micheáš
Čítania: 2 Kor 9, 12 – 10, 7, zač. 189; Mk 3,
20 – 27, zač. 13

Ak satan povstane proti sebe samému
a je rozdelený, nemôže obstáť... (Mk 3, 26)
Mnoho našich farností je zamorených
modloslužbou a poverami. Ak sa ľudia chcú
chrániť pred zlom, nemôžu to robiť pomocou satana. Tu v žiadnom prípade neplatí to,
že klin a klinom vybíja. Ježiš hovorí, že satan
nemôže povstať proti sebe samému (porov.
Mk 3, 26). On je ten, ktorý zvíťazil na satanom. Ak budeme poslušní Ježišovi, budeme
chránení pred zlom v akejkoľvek podobe.

Liturgia: Hlas 3. Predobr. ant. a blaženstvá.
Tropár z hlasu a zo sviatku Premenenia, Sláva,
kondák z hlasu, I teraz, zo sviatku. Ostatné
z hlasu a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je
sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 145, 407; PZ: 99, 389; HP: 100, 420)

Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Tropár,
Sláva, I teraz, kondák z predprazdenstva,
ostatné z dňa. (HS: 410; PZ: 393; HP: 424)

PONDELOK 12. august

ŠTVRTOK 15. august

Mučeníci Fótios a Anikét

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

Čítania: 2 Kor 8, 7 – 15, zač. 186; Mk 3, 6 –
12, zač. 11

Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 –
42; 11, 27 – 28, zač. 54

Tá mala sestru, menom Máriu, ktorá si
sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho
slovo. (Lk 10, 39)
Položme si otázku: Je dôležité v dnešnej
dobe počúvať Božie slovo? Mária spoznala
Ježišovu lásku, keď počúvala jeho slovo.
Preto vedela slúžiť Ježišovi v pravý čas
a bola to práve ona, ktorá pomazala Ježiša
vzácnym nardovým olejom, keď bol v Betánii, v dome Šimona Malomocného. Nech aj
nás počúvanie Božieho slova vedie k láske
a službe Bohu a našim blížnym.
Liturgia: Menl. časti sviatku. Prikázaný sviatok. Myrovanie. (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

PIATOK 16. august
Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu Ježiša Krista z Edessy do Konštantínopola
Čítania: 2 Kor 11, 5 – 21a, zač. 192; Mk 4, 1
– 9, zač. 15 (radové); 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173;
Lk 9, 51 – 56; 10, 22 – 24, zač. 48b (Obrazu)

Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli,
rástli a priniesli úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné
stonásobnú. (Mk 4, 8)
„Koľkokrát v mojom živote už Ježiš zasial
svoje slovo? Do akej pôdy padlo? Akú úrodu
prinieslo?“ Ak chcem, aby ostatní prijali
život, musím ho dávať ja. Ježiš v Jánovom
evanjeliu hovorí: „Ak pšeničné zrno nepadne
do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak
odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ Ježiš je tým
zrnom, ktoré odumrelo a nám prinieslo
mnohonásobnú úrodu v podobe večného
života.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá.
Tropár z Obrazu a zo Zosnutia, Sláva, kondák z Obrazu, I teraz, kondák zo Zosnutia.
Ostatné zo Zosnutia. Namiesto Dôstojné je
sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku Zosnutia. (HS: 412; PZ: 395; HP: 428)

SOBOTA 17. august
Mučeník Myrón
Čítania: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 22, 15 –
22, zač. 90

Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa
pravdy učíš Božej ceste. (Mt 22, 16)
Istá pani povedala: „Niekedy musím manželovi a svojím deťom klamať, aby som zabránila hádkam v rodine.“ K Ježišovi prichádzajú
učeníci farizejov a povedia mu, že vždy hovorí pravdu a podľa pravdy učí Božej ceste.
Možno si niekedy v živote volíme menšie zlo,
ale musíme si uvedomiť, že zlo je vždy zlom.

Ak nebudeme verní v malom, akože sa nám
zveria veľké veci? (porov. Lk 16, 10).
Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Menlivé
časti zo sviatku Zosnutia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
sviatku. (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

NEDEĽA 18. august
13. nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci Flórus a Laurus
Čítania: 1 Kor 16, 13 – 24, zač. 166; Mt 21,
33 – 42, zač. 87

Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju
plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu.
(Mt 21, 33)

Z úst mnohých ľudí dnes často počúvame:
„Mňa sa to netýka.“ Vinica, o ktorej Ježiš
hovorí, je predobrazom židovského národa,
osobitne vysokopostavených veľkňazov a farizejov. My kresťania môžeme tiež povedať,
že nás sa toto podobenstvo netýka. Ale je to
naozaj tak? Pre nás je touto vinicou Cirkev,
ktorej sme všetci členmi. Počul som viackrát
slová: „V Boha verím, ale Cirkev nepotrebujem.“ To tvrdili tí, ktorí sú pokrstení, ale
s Cirkvou nechcú mať nič spoločné. Ježiš mi
daroval vieru, pozval ma do Cirkvi, aby ma
mohol zachrániť a darovať mi večný život.
A akú úrodu čaká odo mňa? Sv. apoštol
Jakub píše: „Bratia moji, čo osoží, keď niekto
hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže
ho taká viera spasiť?... Tak aj viera, ak nemá
skutky, je sama v sebe mŕtva.“ (Jak 2, 14
a 17). Ježiš odo mňa a od všetkých nás očakáva úrodu dobrých skutkov, ktoré budeme
konať vo viere.
Jedna budova súdu v Ohiu má unikátnu polohu. Dažďové kvapky, ktoré padnú na severnú stranu strechy, putujú do jazera Ontário
a z neho do Zálivu sv. Vavrinca. Kvapky,
ktoré padnú na južnú stranu strechy, putujú
do rieky Mississippi a z nej do Mexického
zálivu. Je zaujímavé si uvedomiť, že niekedy
len malý závan vetra nad hrebeňom strechy
môže rozhodnúť, ktorým smerom sa vydá
dažďová kvapka. Tak ako slabý vánok môže
poslať tie dažďové kvapky ďaleko na juh alebo ďaleko na sever, aj naše – hoci aj najmenšie – skutky či slová môžu ovplyvniť dráhu
ľudských životov veľmi výrazným spôsobom.
Nech tak svietia naše dobré skutky, aby tí,
ktorí ich budú vidieť vzdávali Bohu chválu.
Liturgia: Hlas 4. Predobr. ant. a blaženstvá.
Tropár z hlasu a zo sviatku Zosnutia, Sláva,
kondák z hlasu, I teraz, zo sviatku. Ostatné
z hlasu a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je
sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 147, 410; PZ: 100, 393; HP: 101, 426)
Pavol Vaľko
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Päťdesiatnica
Apoštoli

V centrálnej časti ikony sú ako najdôležitejšia časť kompozície zobrazení
apoštoli. Sedia vo veľkom polkruhu
v apside oproti sebe a sú rozdelení na dve
skupiny po šiestich, ako to bolo zaužívané na zobrazeniach snemov. Tento
spôsob zobrazenia, ako uvádza G. Muzj,
pochádza z klasickej formy, ktorá bola
rozšírená už v starokresťanských časoch,
keď žiakov obklopujúcich ich múdreho
učiteľa zobrazovali v polkruhu. Táto

forma, vychádzajúca zo symboliky kruhu,
vyjadruje jednotu, rovnosť a spoluúčasť
apoštolov zhromaždených okolo hlavy
Cirkvi – Krista, neviditeľne prítomného,
čo symbolizuje prázdne miesto na vrchole, uprostred apoštolov. Táto kompozícia
ikony je podobná ikone, ktorá zobrazuje
Krista ako dvanásťročného mladíka rozprávajúceho sa s veľkňazmi a zákonníkmi
v synagóge. Tu však Kristus nie je zobrazený, pretože je vždy prítomnou hlavou
Cirkvi, čo potvrdil slovami: „Kde sú dvaja
alebo traja zhromaždení v mojom mene,
tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20). Tento text evanjelia, ktorý sa číta v Pondelok
Svätého Ducha, po sviatku Päťdesiatnice,
poukazuje na fakt, že Kristus je neviditeľne prítomný v Cirkvi, ktorú vedie,

píše P. Evdokimov. Božiu prítomnosť
sprítomňuje dvanásť ohnivých jazykov
viditeľných buď vo vrchnej časti ikony,
zostupujúcich z polkruhu nebeských sfér,
alebo spočívajúcich nad hlavou každého
z apoštolov. Týchto dvanásť jazykov, ako
uvádza H. Nouwen, je symbolom plnosti
Svätého Ducha, ktorého apoštoli prijali.
A práve týmto zostúpením dochádza tak
k vonkajšej premene apoštolov, viditeľnej
navonok v dare jazykov, ktorú postrehli
aj pútnici, ako aj k vnútornej, ktorá sa
prejavila neskôr v pevnej a neotrasiteľnej
viere, v novej nádeji, v odvahe
a dôvere. Svätý Duch im umožňuje vyznať, že „Ježiš je Pán“ (1
Kor 12, 3) a volať „Abba,
Otče“ (Gal 4, 6). Je
to Svätý Duch, ktorý
im vkladá do úst tie
správne slová, aby vo
viere hovorili pred
úradmi a mocnými
tohto sveta (porov.
Lk 12, 12), ponúka im
múdrosť (porov. Sk
6, 10) a sprevádza ich
v ich rozhodnutiach
(porov. Sk 15, 18). Tento
Duch im dáva silu, aby
pokračovali v Kristovom poslaní odpúšťať
hriechy (porov. Jn 20,
23) a byť nositeľmi
radostnej zvesti o nevyčerpateľnej Božej láske
a milosrdenstve všetkým ľuďom (porov. Mk
16, 20). V zostúpení a prijatí
Svätého Ducha sa uskutočňuje
Kristov prísľub, ktorý povedal
apoštolom počas svojej rozlúčkovej reči
pred smrťou: „Ale Tešiteľ, Svätý Duch,
ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí
vás všetko a pripomenie vám všetko, čo
som vám povedal“ (Jn 14, 26). Svätého
Ducha, ktorý zostúpil na apoštolov
a naplnil ich darmi, ospevujeme na utierni sviatku slovami: „Svätý Duch, svetlo
a život, živý prameň múdrosti. Duch
poznania a rozumu, dobrotivý, pravdivý,
múdry, ktorý panuje a očisťuje od hriechov. Boh, pôvodca dobra, oheň z ohňa,
ktorý hovorí, koná a rozdáva dary. Ním
sa ozdobili všetci proroci, svätí apoštoli
a mučeníci. Tajomný hlas, tajomný zjav:
oheň, ktorý sa rozdeľuje a obdarúva“. n
Milan Gábor
snímka: commons.wikimedia.org
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Vyznanie
hriechov
a rozhrešenie
Je tu problém. Žalovať na seba, nahlas rozprávať o zlých skutkoch, ktoré som spáchal.
Táto požiadavka vyplývajúca z úkonu spovede
sa na prvý pohľad zdá ako čosi nehorázne.
Práve v tom je však skrytý úkon vlastného
prirodzeného samoočistenia. Rozprávať nahlas
o všetkom, čo sa človekovi na ňom samom
nepáči, prekonať sa a vyznávať svoje chyby
znamená už na prirodzenej rovine otvárať
dvere skrytému a často zanedbanému dobru,
ktoré sa v človekovi schováva. Nie je tajomstvom, že nechať pacienta vyrozprávať sa patrí
k najdôležitejším úlohám psychológa, ktorého
pomoc vyhľadáva stále väčší počet ľudí.
Môžeme preto povedať, že každou úprimnou
spoveďou ušetríme jednu jeho návštevu.
Úprimné vyznanie hriechov v spovedi má tak
pre človeka dva významy: jeden je psychologický (prirodzený) a druhý duchovný (nadprirodzený). Nadprirodzený účinok vyznania je
pre veriaceho človeka pridanou hodnotou.
Hlasné vyznanie hriechov pred svedkom
Cirkvi tvorí základnú podmienku na udelenie
rozhrešenia, ktoré je konkrétnym a viditeľným
vyjadrením odpustenia vyznaných hriechov
zo strany Cirkvi. Dôležitosť tohto úkonu
spočíva v tom, že rozhrešenie dáva človekovi
istotu odpustenia. Ak sa človek vyhovorí pred
psychológom, dostane konkrétne rady pre
budúcnosť, pre svoje správanie sa v konkrétnych životných situáciách. Po vyznaní hriechov
človek dostane od spovedníka rozhrešenie,
ktoré predstavuje potvrdenie Cirkvi, že vyznané hriechy sú mu odpustené. Toto potvrdenie znamená pre kajúcnika istotu, že môže
svoj život začať odznova. Čo sa týka formy
samotného vyznania, vyžaduje sa, aby sa
kajúcnik vyznal zo všetkých ťažkých hriechov,
ktorých sa dopustil. Pripomeňme si, že pod
ťažkým hriechom sa rozumie taký hriech,
ktorým človek urazil Boha ťažkým spôsobom.
Sú to predovšetkým hriechy, ktorými sa
človek previňuje proti prikázaniam Desatora.
Ide tu o vedomé a dobrovoľné porušenie
Božieho zákona. Učitelia duchovného života
však odporúčajú, aby sa katolíci v sviatostnej
spovedi vyznávali aj z ľahkých hriechov. Človek
totiž nemá byť ľahostajný voči žiadnemu zlu,
s ktorým sa v živote stretol.
František Čitbaj

koinonia sv. ján krstiteľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
a oslobodenie
Ľubotice, cerkev (každá streda 17.30 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 – august
50 rokov: Pavol Miňo, Zemplínska Teplica; Ing. Iveta Šecková, Marianka
60 rokov: Daniel Dian, ThLic., Bratislava;
Helena Mlynárová, Kuzmice; Anna Rozsypalová, Veľká Tŕňa; Mária Sabolová, Drienov; Anna Zamborová, Strážske
70 rokov: Terézia Miglecová, Michalovce;
Daniel Miňo, Sečovce; Jolana Miňovská,
Hriadky; Mária Štefanská, Malcov; Bartolomej Tkáč, Lesné
75 rokov: Mária Balabasová, Ľubica;
Anna Hermanová, Trhovište; Anna Ilašová, Levoča; Ján Petruš, Vydraň; Božena
Rachelová, Kusín
80 rokov: Mária Jacková, Zemplínske
Jastrabie; Anna Jadlovská, Kožuchovce;
Veronika Juhasová, Vavrinec; Alžbeta Kačuráková, Cejkov; Magdaléna Kaňuková,
Poprad; Anna Tkáčová, Davidov
85 rokov: Mária Bančanská, Sačurov;
Alžbeta Červeňáková, Koňuš; Vincent
Ďordík, Fulianka; MUDr. Ján Harbulak,
Košice; Július Lukáč, Petrikovce; Mária
Pacholská, Spišská Nová Ves; Pavel Timko, Úpor; Mária Truchanová, Sačurov
90 rokov: Mária Hopčáková, Vranov nad
Topľou; Štefan Mihalovič, Bratislava

jubileá kňazov
Stanislav Zimovčák, farár v Nacinej Vsi –
5. august – 45 rokov života; Jozef Zorvan,
farár v Sačurove – 16. august – 45 rokov
života; Vladimír Juraj Sedláček OSBM,
správca farnosti v Mikovej – 17. august
– 50 rokov života; Vincent Ďordík, titulárny kanonik, na odpočinku v Raslaviciach
– 18. august – 85 rokov života; Ľubomír
Matejovič, dekan, farár v Bratislave-Petržalke – 23. august – 60 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
blahoželáme
Drahý náš duchovný otec Kamil Fech,
prijmite od nás,
veriacich z Lipovej,
blahoželanie k vašim
34. narodeninám.
Úprimne vám ďakujeme za Božie slovo, ktoré zasievate
do našich sŕdc, za modlitby, ktoré za nás
obetujete, a za každé povzbudenie. Prajeme a vyprosujeme vám i vašej rodine hojnosť Božích milostí a ochranu našej nebeskej Matky. Na mnohaja i blahaja lita!
vaši veriaci z Lipovej + foto
_________________________________
Drahý duchovný
otec Vladimír Geletka, pri príležitosti
tvojich 33. narodenín ti prajeme veľa
milostí a duchovných darov, ochranu
Panny Márie a veľa síl v duchovnej práci.
rodičia, manželka s deťmi a súrodenci
_________________________________
Drahý náš duchovný otec Slavomír Palfi,
22. júna ste oslávili 10. výročie kňazstva
a my spolu s vami vzdávame Bohu chválu za vaše povolanie a vyprosujeme vám
veľa síl, dôvery, pokoja a radosti z Božej
prítomnosti. Pán Boh nech žehná vašu
duchovnú služby, aby ste vydávali aj naďalej svedectvo lásky. V týchto dňoch
sa tiež končí vaše štvorročné pôsobenie
v našej farnosti. Nesmierne si ceníme
vašu obetavú a nezištnú prácu vo farnosti i prekrásne kázne, ktoré prenikajú
do vnútra srdca každého človeka. Nech
vás Pán Boh žehná a my vám budeme pomáhať modlitbami. Nech vás Svätý Duch

sprevádza na vašom novom pôsobisku
a Panna Mária ochraňuje na vašej životnej ceste vás i vašu milú rodinku.
Mnohaja i blahaja lita vám spievajú vaši
veriaci z farnosti Zámutov.
_________________________________
22. júna oslávil manžel, otec, dedko a dlhoročný čitateľ Slova Ján Ščerba z Ruskej
Poruby 80 rokov života.
Pri tvojom krásnom výročí
slzy sa tisnú do očí,
srdce sa láskou rozbúši,
radosť nám vchádza do duší,
bozky sa snúbia s objatím
a pery šepcú s dojatím:
Ži dlho, otec, medzi nami,
kým teba máme, nie sme sami...
Nech Pán Boh privedie tvoje kroky do nebeskej
radosti!
_________________________________
6. júla oslávila svoje požehnané 80. narodeniny Katarína Petrušková z Abranoviec. Drahej mamke, babke a prababke
ďakujú za materinskú lásku a do ďalších
rokov pevné zdravie, lásku a Božie požehnanie prajú vďačné deti Irena, Anna, Mária, Miroslav a Iveta s rodinami. Na mnohaja
i blahaja lita!
_________________________________
13. júla 2003 prijal kňazskú vysviacku
otec Ján Maťaš. K desiatemu výročiu
vysviacky mu blahoželajú bývalí farníci
z_________________________________
Veliat.
Životné jubileum – 60 rokov oslávila 20.
júla Marta Kľučárová z Čeľoviec. Milá
Marta, zo srdca ti želám, aby Pán viedol
tvoje kroky a aby boli tvoje modlitby vyslyšané. Aby ti hlas, ktorým chváliš Pána
z kantorskej lavice, ešte dlho slúžil.
sestra
Anna Gubová s rodinou
_________________________________
8. augusta sa náš duchovný otec Miloš
Baran dožíva krásneho jubilea – 30 rokov.
V Evanjeliu podľa Matúša čítame: ,,Nech
tak svieti vaše svetlo
pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky
a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Milý otec Miloš, dovoľte nám
pripojiť sa k vašim gratulantom a popriať
vám a vašej rodine veľa Božích milostí.
Buďte nám aj naďalej vzorom a svetlo
vašej viery nech nás osvecuje a je nám
príkladom každý deň. V tomto diele nech
vám pomáha silné vanutie Svätého Ducha a príhovor našej nebeskej Matky, aby
ste slúžili nám veriacim, no najmä Bohu!
Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z Nižného Hrabovca
sPOMÍNAME
22. júla 2013 sme si
s bolesťou v srdci,
ale v nádeji na stretnutie vo večnosti
pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho drahého syna,
manžela a otca Slavomíra Falata z Ruskej

Novej Vsi. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu, prosím, v modlitbe tichú spomienku.
Večná mu pamiatka!
S láskou a úctou spomínajú mama,
manželka so synčekom Leonkom,
sestra Adriana s rodinou, krstní rodičia
s rodinami, ujo Ondrej s rodinou, tety
s rodinami, susedia a spolužiaci.
Za duchovné sprevádzanie ďakujeme
otcovi Michalovi Onderkovi st., ďakujeme aj starostovi obce s pracovníčkami
a všetkým, ktorí ho odprevadili, za prejavy sústrasti Zuzke s rodinou, Markovi
s rodinou, Jozefovi Ňachajovi s rodinou,
susedom a známym z Anglicka.
inzercia
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie
striech, fasád aj interiérov; výmena odkvapových žľabov; zatepľovanie a izolácia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil:
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
_________________________________
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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22.07. (pondelok) 21.00 Prílet pápeža
Františka do Ria de Janeiro – priamy prenos
zo Svetových dní mládeže 2013
23.07. (utorok) 19.00 Storočie reforiem:
Vplyv humanizmu ⓬ – dokumentárny seriál približuje kľúčové roky od krízy na konci
stredoveku cez nárast protestantizmu
v Nemecku až po Tridentský koncil
24.07. (streda) 10.15 Pontes 2009 Bardejov – záznam z koncertu 11.15 LOVEička
– záznam z predstavenia súboru Inpulse
z Pezinka 15.30 Pápež František v Riu 19.00
Cena človeka – kňaz, filmár a záchranár
horskej služby Jozef Hurton v alpskej
dedinke Sulden 19.30 Bioetika: Umelé
oplodnenie ⓬ 23.30 Pápež František v Riu
– návšteva Nemocnice sv. Františka z Assisi
25.07. (štvrtok) 16.00 Pápež František
v Riu – návšteva favely, chudobnej štvrti
v Riu 23.00 Pápež František v Riu – privítanie mladými na Copacabane
26.07. (piatok) 16.15 Národné stretnutie
mládeže v Ružomberku (R13): Festa 17.15
Svätá omša z R13 19.00 Izrael ⓬ – dokument 20.25 EFFETA (Lk 11, 1 – 13) 21.30
R13: Tri O – Odlúčenosť, Odhodlanosť,
Otvorenosť 23.00 Pápež František v Riu –
krížová cesta na Copacabane
27.07. (sobota) 09.30 Katechéza z R13
12.00 Svätá omša z R13 14.00 Svätá omša
z Katedrály sv. Šebastiána v Riu de Janeiro
15.00 Vigília z R13
28.07. (nedeľa) 08.30 Katechéza z R13
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10.00 Svätá omša z kaplnky TV LUX 11.30
Ruženec z R13 13.00 Vigília s mladými
na priestranstve Guaratiba v Riu de Janeiro
15.00 Záverečná svätá omša zo SDM 2013
v Riu de Janeiro 18.40 Spojení oceánom
– publicistická relácia približuje život slovenskej komunity v USA a Kanade 23.30
Slávnosť rozlúčky a odlet pápeža Františka
z Ria de Janeiro
30.07. (utorok) 19.00 Storočie reforiem:
Protestantská reforma ⓬
31.07. (streda) 19.00 Misionár na Pangalane ⓬ – Štefan Bebjak, kňaz na Madagaskare, v dedinkách na kanáli Pangalana 19.30
Bioetika: Kmeňové bunky ⓬
02.08. (piatok) 17.30 Aids, kondómy
a Katolícka cirkev: Aids ⓬ – postoj Cirkvi
k prevencii a liečbe 19.00 Indonézia: Za varanmi na Rinca ⓬ 20.25 EFFETA (Lk 12, 13
– 21) 21.55 Na levockej hure – mariánske
vyznanie a piesne skupiny Kandráčovcov
a speváckeho Zboru sv. Cecílie z Košíc
03.08. (sobota) 20.25 Na levockej hure R
04.08. (nedeľa) 10.00 Svätá omša z Trnavy
06.08. (utorok) 19.00 Storočie reforiem:
Tridentský koncil ⓬
07.08. (streda) 10.15 Záznam z prednášky
otca Jozefa Marettu z BrejkFestivalu v Červenom Kláštore 19.00 Padre Alegria ⓬
– dokument z misijného prostredia 19.30
Bioetika: Prevencia proti chorobe aids ⓬
09.08. (piatok) 17.30 Zlé jablká; Sexuálne

zneužívanie v Cirkvi ⓬ – snímka venujúca
sa problematike sexuálneho zneužívanie
detí v Cirkvi 19.00 Taliansko: Z Benátok
do San Marina ⓬ 20.25 EFFETA (Lk 12, 32
– 48) 21.55 Bella ⓬ – film je drámou oslavujúcou život, lásku, rodinu a priateľstvo
10.08. (sobota) 12.25 Záznam z prednášky otca Jozefa Marettu z BrejkFestivalu
v Červenom Kláštore R
11.08. (nedeľa) 10.30 Svätá omša zo
Šaštína
12.08. (pondelok) 10.15 Rehoľná abeceda:
K ako kapucín – Peter Tomša 19.30 Modli
sa a pracuj – dokument o dvoch starých
ľuďoch, ktorí žijú podľa tohto hesla
13.08. (utorok) 19.00 Storočie reforiem:
Ovocie Tridentského koncilu ⓬
14.08. (streda) 10.00 Záznam z koncertu
Dňa otvorených dverí – Milo Jilo, Eva Hrešková, Simona Martausová a F6 19.00 Čo
slová nepovedia ⓬ – sr. Antónia Lednická
pomáha chudobným v Nižnom Tagile 19.30
Bioetika: Legalizácia eutanázie ⓬
16.08. (piatok) 17.30 Boh v Číne; Boj
za náboženskú slobodu ⓬ – Komunistická
strana Číny prežíva strach z náboženstva
a fenoménu Boha v spoločnosti 19.00 Čína:
Peking a Datong ⓬ – dokument 20.25
EFFETA (Lk 12, 49 – 53) 21.55 O bohoch
a ľuďoch ⓯ – svedectvo o sile viery
18.08. (nedeľa) 10.00 Svätá omša z Trnavy

(Kumran, cena: 9,16 eur) Vydavateľstvo prináša rozhovory kardinála Bergoglia, Svätého
Otca Františka, s jeho priateľom, židovským rabínom v Buenos Aires Abrahamom Skorkom. Ide o hlboký ponor do tém týkajúcich sa človeka. A keďže je Argentína kultúrne podobná Európe, mnohé sú blízke aj európskemu čitateľovi. V jednej časti kardinál porovnáva
aj západné a východné kresťanstvo. O východných kňazoch hovorí ako o veľmi dobrých
a s humorom dodáva: „Niekedy si ich doberám. Hovorím im, že majú doma ženu, ale neuvedomujú si, že si zadovážili aj svokru.“ Neskôr priznáva, že je zatiaľ za to, aby sa „zachoval celibát s kladmi aj
zápormi, ktoré má, pretože to bolo desať storočí skôr dobrých skúseností ako zlých“. (inzercia)

Gréckokatolícka cirkev v Českej republike

V roku 1 150. výročia príchodu svätcov nerozdelenej Cirkvi sv. Cyrila a Metoda
na Veľkú Moravu pripravil Pražský apoštolský exarchát krátky dokumentárny film
o Gréckokatolíckej cirkvi v ČR určený pre Noc kostolov a iné akcie prezentujúce
život a pôsobenie gréckokatolíkov na území ČR. Film v sedem a pol minútach
naznačuje jej dejiny a súčasnosť, ale aj jej charitatívnu a publikačnú činnosť. Na nakrúcaní sa podieľali gréckokatolícka Farnosť sv. Klimenta, Farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe a gréckokatolícka farnosť v Českých
Budějoviciach. Spevom ho obohatil mužský byzantský Zbor Najsvätejšej Trojice. Film vznikol s podporou
Ministerstva kultúry ČR a ADV štúdia. (Tomáš F. Král)

Simona Martausová: Dobrý deň, to som ja

Absolventka Akadémie umení v Banskej Bystrici, víťazka Gospeltalentu 2009, herečka
Radošinského naivného divadla. Pesničkou Normálny život zaujala slovenské médiá,
ktoré o nej hovoria ako o objave slovenskej hudobnej scény. V júni 2013 predstúpila pred
verejnosť s albumom Dobrý deň, to som ja. Hudbu i texty si tvorí sama. Práve kvalita textov očarí výstižnosťou i technickým vybrúsením. Texty prvoplánovo nehovoria o Bohu, ale svojou „normálnosťou“ a hĺbkou vedú k Bohu priamou cestou. Album ponúka dvanásť piesní. Tieto novinky i piesne z prvého albumu Vyzliecť si človeka Simona predviedla aj na Bárkafeste 2013 v Juskovej Voli. (Valéria Juríčková)

20.07. (sobota) 10.00 Viera do vrecka:
Ovládajú nás masmédiá?; hosť: salezián
don Jozef Luscoň 18.00 Banská Belá –
Škapuliarska púť 2013 a svätá omša 20.30
Od ucha k duchu: Stretnutie Lumenrodín
v Liptovskom Jáne
21.07. (nedeľa) 10.30 Arcidiecézna púť
Gaboltov 2013 a slávnostná svätá omša;
celebruje Mons. Štefan Sečka, spišský
diecézny biskup 13.00 Literárna kaviareň:
Život a dielo Gorazda Zvonického 14.00
Požehnaná medzi ženami – rozhlasová
hra o sv. Anne a Joachimovi 15.30 Svetlo
nádeje: Projekt Ľudia ľuďom – ako prakticky prejavovať solidaritu s núdznymi, čo je
filantropia a aký rozmer má na Slovensku
22.07. (pondelok) 20.30 Študentské šapitó
– čo sa bude diať na Národnom stretnutí
R13 v Ružomberku a SDM Riu de Janeiro?
26.07. (piatok) 17.13 Národné stretnutie
mládeže R13 v Ružomberku – svätá omša
20.30 ÚV hovor: Psychické traumy detí,
rozvody a iné rodinné problémy; hostia:
detská psychiatrička Anna Kováčová Habovštiaková, intervenčný rádiológ MUDr. Piotr
Pedowski a neurológ MUDr. Norbert Leško
27.07. (sobota) 10.00 Viera do vrecka:
Svätosť pre každého; hosť: Mons. Marián Gavenda 14.00 Literárna kaviareň:
Život a dielo Gorazda Zvonického R 18.00
Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia
z Prešova 20.30 Od ucha k duchu: Leto
s Ranierom Cantallamessom
28.07. (nedeľa) 14.00 Gorazd – rozhlasová
hra o sv. Gorazdovi 14.30 Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku – svätá
omša 15.30 Svetlo nádeje – občianske
združenie Nádej v Uňatíne a detské DivAdielko na stračej nôžke vytvárajú pocit
spolupatričnosti 21.00 Karmel: Slovenskí
velikáni – o ľuďoch, ktorí veľa urobili
a o ktorých sa málo hovorí
29.07. (pondelok) 20.30 Študentské šapitó – mladí a úspešní občianski aktivisti;
hosť: Rado Sloboda – ocenený Mladý líder
a Stanka Miková – autorka a zakladateľka
projektu Knižnička
30.07. (utorok) 20.30 Duchovný obzor:
Vývoj liturgie po Druhom vatikánskom
koncile; liturgista: Štefan Fábry
31.07. (streda) 20.30 Lupa: Predstavenie
gréckokatolíckej farnosti Poprad
03.08. (sobota) 08.30 Lupa: Predstavenie
gréckokatolíckej farnosti Poprad R
04.08. (nedeľa) 14.00 Farár z Arsu – rozhlasová hra o sv. J. M. Vianeyovi
10.08. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Košíc
11.08. (nedeľa) 14.00 Do neba vzatá – rozhlasová hra o nanebovzatí P. Márie
18.08. (nedeľa) 14.00 Vznešená matka –
rozhlasová hra o sv. Helene
jednotka

rtv:

hudba film kniha

O nebi a zemi
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20.07. (sobota) 20.10 Cyril a Metod –
apoštoli Slovanov: Nepokojné časy – príbeh
kresťanskej, kultúrnej i politickej misie
oboch bratov a zároveň oboznámenie
diváka s počiatkami šírenia kresťanstva

na Veľkej Morave, teda v našich krajinách,
v horizonte rokov 826 – 885
21.07. (nedeľa) 08.50 Cyril a Metod – apoštoli Slovanov: Nepokojné časy R
27.07. (sobota) 20.10 Cyril a Metod –
apoštoli Slovanov: Odkaz
28.07. (nedeľa) 08.55 Cyril a Metod –
apoštoli Slovanov: Odkaz R
DVOJKA
21.07. (nedeľa) 09.55 Dedičstvo otcov –
dokumentárny film o snahe dobrovoľníkov
– členov Rádu sv. Kláry zachrániť ruiny Kostolíka sv. Kozmu a Damiána v obci Sedliacka
Dubová na Orave 10.30 Púť k Panne Márii
Škapuliarskej
24.07. (streda) 20.00 Leonard Stöckel –
polohraný dokumentárny film o významnom predstaviteľovi protestantizmu zo
16. storočia – o živote a diele Leonarda
Stöckela – učiteľovi Uhorska R
28.07. (nedeľa) 08.00 Staroslovanské
kultúrne centrá 09.30 Svätá omša pri
príležitosti sviatku sv. Gorazda 11.10 Orientácie – náboženský magazín 11.40 Cesta
do Compostely – o dnešných pútnikoch
k hrobu sv. Jakuba R
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
28.07. (nedeľa) 21.05 Magazín s Dagmar
Mozolovou: Reportáž zo SEMFestu, príbeh
zo života a ďalšie aktuálne témy
rádio slovensko a regina
21.07. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici (Slovensko) / 09.00 Gréckokatolícka
svätá liturgia z Čabín (Regina)
28.07. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie zo Sirku
04.08. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave (celebruje Mons.
Vendelín Pleva, riaditeľ Spolku svätého
Vojtecha)
11.08. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z košickej katedrály (celebruje dekan Peter Novák)
18.08. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici (celebruje biskupský tajomník
Michal Mališ)
rádio regina

Pomôcky:
Abul, NCA, Podpolianske
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Pondelok 02.30 Cesty R
Utorok 21.00 Viera v živote R
Nedeľa 07.50 Z duše 17.05 Viera v živote
23.07. (utorok) 07.50 Zamyslenie prírodovedca Miroslava Sanigu

	K	R	R	I	O	T	A	A	O	A	I	Y	Z	C	O	O	Y

rádio devín

	T	O	K	U	L	Á	R	R	B	N	O	T	T	I	A	S	B

Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.
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Krížovka skrýva preklad časti Žaltára:

првd
нъ гDь и3 пр†вды возлюби2.
________________________________________________
Legenda: ADRESA, BANÁNY, DIERA, ELITA, EPOCHA, IMIDY,
KANEC, KAPITÁN, KÁVOVAR, KOLOS, KONIEC, KORYTO,
KVETY, LISTY, MOZOG, MYDLO, MYSTIKA, NÁKUP, OBCHOD,
OCTAN, ODPAD, OKOPANINY, OKULÁR, OLIVY, ORECHY,
OSOBA, OSUDY, PLÁNY, POCIT, POSOL, POSTOJ, RYBA,
RYŽA, SLANINA, SLOVAN, STOKA, STRACH, STROP, ŠAMAN,
ŠARIŠ, TRANZISTOR, TREST, VLAKY, VLASY, VPÁDY, YPERIT,
ZÁKON, ZLATO, ŽREBY.
Tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 12. Krížovka: Ochraňuj ma, Bože,
k tebe sa utiekam. Osemsmerovka: Viera je zmenou našej
mentality.
Výherca: Viktória Vasiľková zo Sobraniec. Riešenia zasielajte
na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.

na slovo darovali
Helena Hodvábna, Martin – 3 eurá; Justína Hospodárová, Bratislava – 6 eur; Štefan Hrabovský, Udavské – 2
eurá; Mária Hricová, Vajkovce – 2,50 eura; Anna Hrinková, Kručov – 6 eur; Mária Hromuľáková, Nižný Hrušov
– 4 eurá; Mikuláš Hučko, Košice – 2 eurá; Milan Hudák,
Šarišské Bohdanovce – 1 euro; Michal Ivančo, Stropkov
– 1 euro; Adolfína Jacevičová, Humenné – 11 eur; Miloš
Jakub, Kežmarok – 6 eur; Jolana Jakubčáková, Poprad –
6 eur; Natália Jakubiková-Nemcová, Bratislava – 6 eur;
Margaréta Jalčová, Zemplínske Hámre – 3 eurá; Verona Jašová, Rokycany – 1 euro; Anna Gabriela Jenčová,
Sabinov – 1 euro; Ján Jurč, Michalovce – 2 eurá; Anna
Jurčišinová, Vyšná Pisaná – 1 euro; Monika Kandráčová,
Krásna Lúka – 21 eur; Mikuláš Kasarda, Sečovce – 6 eur;
Bartolomej Kaščák, Vranov nad Topľou – 2 eurá; Anna
Kičurová, Sulín – 1 euro; Anna Kmeťová, Humenné – 6
eur; Pavol Kolesár, Trebišov – 6 eur; Jozef Komara, Brutovce – 1 euro; Margita Kostovčíková, Michalovce – 16
eur; Anna Kronová, Hanigovce – 1 euro; Mikuláš Krupa,
Hanušovce nad Topľou – 1 euro; Helena Kupcová, Košice – 4,50 eura; Terézia Kuzmová, Sabinov – 6 eur; Štefan
Kužma, Jasenov – 4 eurá; Pavol Lejko, Košice-Šaca – 9,50
eura; Mária Mačugová, Kravany – 5 eur; Juraj Mantič,
Bratislava – 6 eur; Jozef Mašlej, Šarišské Sokolovce – 11
eur; Elena Matiová, Sabinov – 1 euro; Eva Matoľáková,
Kamienka – 1,50 eura; Štefan Mihalovič, Bratislava – 6
eur; Jozef Michalič, Ladomírov – 4,50 eura; Viktor Michančo, Prešov – 1 euro; Helena Mikitová, Košice – 1
euro; Irena Miklošová, Jastrabie nad Topľou – 1 euro;
Jozef Mikula, Ľubovec – 6 eur; Michal Minďak, Stropkov – 6 eur; Michal Moskaľ, Michalovce – 16 eur; Mária
Mrázová, Dúbravka – 2 eurá; Lýdia Mrvová, Marianka – 6 eur; Mária Múdra, Klenov – 6 eur; Agnesa Nováková, Hromoš – 1 euro; Kristína Novotná, Košice – 5
eur; Michal Novotný, Žiar nad Hronom – 1 euro; Mária
Onisiková, Trebišov – 1 euro; František Pancurák, Prešov – 1 euro; Vincent Pavúk, Proč – 6 eur; Mária Petriľaková, Fijaš – 1 euro; Ladislav Pluskota, Orlov – 1 euro;
Peter Pokrivčák, Bratislava – 6 eur; Lenka Polaščíková,
Mrázovce – 6 eur; Ľubomír Porhinčák, Bratislava – 22
eur; Helena Prevužňáková, Kamenica – 1 euro; Pavol
Pribičko, Jaklovce – 1 euro; Michal Pristaš, Dargov – 5
eur; Anna Regecová, Prešov – 1 euro; Mária Sabolová,

Michalovce – 1 euro; Mária Sakalová, Prešov – 1 euro;
Eva Sekeľová, Prešov – 3 eurá; Katarína Semaníková, Košice – 2 eurá; Mária Schifferová, Košice – 16 eur; Jolana
Siváková, Ložín – 6 eur; Zuzana Slodičáková, Kežmarok
– 1 euro; Mária Stenčíková, Stropkov – 1 euro; Katarína
Strelcová, Prešov – 5 eur; Michal Strelec, Šarišské Sokolovce – 1 euro; Janka Struňáková, Porúbka – 4 eurá;
Mária Suváková, Svidník – 1 euro; Mikuláš Sysák, Bernolákovo – 11 eur; Jolana Šecková, Marianka – 1 euro;
Michal Šima, Prešov – 1 euro; Ondrej Šimšaj, Margecany – 6 eur; Marián Šiška, Stará Ľubovňa – 6 eur; Margita Škovranová, Drienica – 23 eur; Mária Šmeringaiová,
Stankovce – 1 euro; Kristína Šmogrovičová, Bratislava
– 6 eur; Ľudmila Špontáková, Prešov – 1 euro; Tatiana
Šprňáková, Humenné – 1 euro; Ján Štefanik, Fijaš – 4
eurá; Anna Šuťaková, Sabinov – 4 eurá; Mária Tabaková, Martin – 6 eur; Júlia Tačárová, Michalovce – 1 euro;
Anna Tančáková, Mrázovce – 6 eur; Emília Telepjanová,
Košice – 1,50 eura; Magdaléna Timurová, Sabinov – 1
euro; Eva Tkáčová, Dúbravka – 6 eur; Milan Torma, Košice – 6 eur; Mária Trenčanová, Prešov – 2 eurá; Peter
Tutoky, Župčany – 6 eur; Gréckokatolícky farský úrad,
Nitra – 2,50 eura; František Vaľko, Košice – 1 euro; Jaroslav Varga, Vrbnica – 1 euro; Adam Vašičkanin, Rešov
– 1 euro; Anna Vatraľová, Svidník – 6 eur; Jozef Vrábeľ,
Stropkov – 1 euro; Alžbeta Vyžinkárová, Košice – 11 eur;
Helena Zavacká, Ľubica – 6 eur; Juraj Zelník, Banská Bystrica – 1,50 eura; Milan Zeman, Nižný Kelčov – 1 euro;
Michal Zubko, Davidov – 11 eur
oznamy
Na dar pre vladyku Milana Lacha SJ prispeli
bohuznáma Mária – 20 eur, bohuznáma, Prešov – 10
eur, bohuznáma, Prešov – 5 eur, bohuznáma, Prešov –
10 eur, bohuznáma, Prešov – 10 eur, bohuznáma, Prešov – 10 eur, bohuznáma, Prešov – 5 eur, bohuznáma,
Prešov – 10 eur, bohuznáma, Prešov – 5 eur, bohuznáma, Prešov – 2 eurá, bohuznáma, Prešov – 2 eurá, bohuznáma, Prešov – 5 eur, bohuznáma, Prešov – 5 eur,
bohuznáma, Prešov – 10 eur, bohuznáma, Prešov – 10
eur, Anna Krišová, Abranovce – 10 eur, Katarína Vasiľová, Jakubany – 30 eur, Štefan Fedor – 30 eur, Lucia Čakurdová – 2 eurá, Ľuboslava Szaboová – 20 eur

Všetkým darcom srdečne ďakujeme a prajeme
Mnohaja lita!

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

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
Letné stretnutia mládeže 2013 v Juskovej Voli
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. dŹIJEMsí zaBÁRKA. Veselica s poďakovaním
animátorom slúžiacim počas letných stretnutí mládeže
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
05.08. – 11.08. Druhý prázdninový týždeň 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.
06.09. – 08.09. Kurz Zbav nás zlého odkrýva pôsobenie zlého ducha v živote človeka. Kurz je od 18 rokov
a vedie ho otec Jozef Maretta.
27.09. – 29.09. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť
vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
03.08. Fatimská sobota (10.00 h)
17. – 18.08. Hlavná púť
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.07. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
03.08. Fatimská sobota (08.30 h)
10. – 11.08. Odpustová slávnosť
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0903 982 057, 0911 912 643
28.07. Púť novokňazov (10.30 h)
03.08. Fatimská sobota (10.30 h)
03. – 04.08. Hlavná púť
06.08. Premenenie Pána (10.30 h)
24.08. Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza, modlitby
za uzdravenie (09.30 h)
marana tha
22. – 24.08. Stretnutie mužov 2013 od 16 rokov spojené s celoslovenskou púťou mužov do Gaboltova sa
uskutoční v Komunitno-pastoračnom centre Jána
Pavla II. na Švábskej 22 v Prešove. Hosťom je Mário
Tomášik, vedúci Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
v Bratislave. Stretnutie je duchovná obnova určená
špeciálne pre mužov, ktorá sa snaží odpovedať na Božiu výzvu, aby muži boli tým, čím majú byť, mužmi
modlitby a viery, mužmi, ktorí kráčajú životom v autorite a šíria Kristovu lásku. Boli sme stvorení pre veľké veci, tak sa ich zmocnime.
Bližšie informácie a registrácia:
http://www.maranathapo.sk/sk/aktivity/stretnutie-muzov/stretnutie-muzov-2013/

