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Vydať svedectvo
Najväčšia výzva, ktorej dnes čelí každý 
kresťan, je spôsob, ako ľuďom ukázať živého 
Ježiša. Ako ho sprítomniť tým, ktorí ho ne-
poznajú, a predsa tak veľmi potrebujú.

Cirkev nám pred oči kladie príklad sväté-
ho Jána Krstiteľa. Celým životom aj smrťou 
ukazuje na Ježiša: „Hľa, Baránok Boží“. 
A jeho svedectvo je účinné, pretože „učeníci 
počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom“ (Jn 1, 37).

Aj my máme vydávať takéto svedectvo. 
Svedectvo, ktoré jasne ukáže na Ježiša ako 
jediné riešenie a spásu pre každého. Aby sa 
nám to podarilo, musíme mať vlastnú skúse-
nosť. Skúsme si spomenúť, ako a kedy Ježiš 
zasiahol náš život.

Môj život bol po prvýkrát zasiahnutý 
a premenený Ježišom, keď som mala deväť 
rokov. Bola som dieťa v čase socializmu. 
Akosi zázračne sa ku mne dostala kniha 
životopisu jednej svätice. Cez noc som ju 
prečítala. Ostala som v šoku. Táto svätá sa 
rozprávala s Ježišom ako s niekým živým. On 
k nej hovoril! Po tom zatúžilo aj moje srdce. 
Predniesla som krátku modlitbičku: „Pane 
Ježišu, ak je toto možné, chcem to aj ja! Urob 
to pre mňa!“ Od tej noci bol Ježiš v mojom 
živote živý. Začal ku mne hovoriť! Toto 
bol deň, keď Ježiš pre mňa zostúpil z neba 
na zem. Lákal moje srdce k modlitbe, k Bo-
žiemu slovu, viedol ma skupinkami kresťa-
nov, ktorí tiež zažili dotyk živého Boha.

Skúsenosť so živým Ježišom sa stáva 
jadrom nášho svedectva, ktoré potrebuje 
dve „koľajnice“: ohlásené slovo a svedectvo 
života (službu). Ohlásme bratom a ses-
trám v rodine, na pracovisku, v škole, kto 
je Ježiš, čo pre mňa urobil a robí! Ohlásené 
slovo vzbudzuje vieru. A slovo podoprime 
svedectvom života. Ukáž na Baránka, ktorý 
dáva svoj život za teba, a preto môžeš aj ty 
dať život za druhých. Dajme život za bratov! 
To znamená aj: pozdraviť ako prvý, trpezlivo 
odpovedať svojmu malému dieťaťu, uvariť 
kávu manželovi, podržať dvere staršiemu, 
mať úsmev a dobré slovo pre každého, vyjsť 
zo svojho komfortu, mať otvorené srdce i oči 

na toho, kto je vedľa mňa.
Keď som začínala pracovať, denne som 

sa stretávala s jednou ženou. Jednoduchou. 
Stále negatívne naladenou. Bitou okolnos-
ťami života. Z týchto dôvodov som sa jej in-
štinktívne vyhýbala. Na vianočnom posedení 
zrazu sedela vedľa mňa. Skoro oficiálne som 
sa k nej ozvala. A ona mi na záver ďakova-
la, vraj ostala na posedení len kvôli mne. 
Necítila sa medzi nami dobre a bola rozhod-
nutá odísť. To sa ma hlboko dotklo. Od toho 
dňa, keď som sa s ňou stretla, pripojila som 
k pozdravu aj otázku, ako sa má. Táto žena 
sa začala meniť. Otvárala mi svoje srdce, ho-
vorila o ťažkostiach, cez ktoré prechádzala, 
a v mojom srdci sa začal rodiť súcit. Jedného 
dňa som jej začala hovoriť o Ježišovi, ktorý 
stojí pri nej, vie, čím prechádza, a chce jej 
pomôcť. K tomu som pripojila aj modlitbu 
za ňu. Stal sa zázrak. Okolnosti života tejto 
ženy ostali rovnaké, ale aká zmena sa stala 
s ňou! Začala sa usmievať, pozerať sa na život 
s nádejou v Boha. Stretávať ju sa stalo pre 
mňa radosťou.

Musíme si uvedomiť, že vydávať svedectvo 
je nevyhnutné. Blahoslavený pápež Ján Pavol 
II. povedal: „Dnešná doba viac ako učiteľov 
potrebuje svedkov.“ V Biblii môžeme čítať, 
že veriaci už zvíťazili „pre Baránkovu krv 
a pre slovo svojho svedectva“ (Zjv 12, 11). Jána 
Krstiteľa priviedlo svedectvo až do väzenia, 
a nakoniec ho stálo vlastnú hlavu. Ale sám 
Ježiš nás povzbudzuje: „Lebo kto by si chcel 
život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj 
život pre mňa, nájde ho“ (Mt 16, 25).

Každý deň nám dáva tisíc príležitostí 
sprítomniť Ježiša a ukázať všetkým: Hľa, 
Baránok Boží!

Ježiš, Cirkev i svet ťa potrebuje! Maj odva-
hu a uvidíš zmenu sŕdc.

Mgr. Barbora Saraková
učiteľka, členka Koinonie Ján Krstiteľ

Koinonia Ján Krstiteľ 
pôsobí na Slovensku 
od roku 1994, keď bola 

prijatá vtedajším košickým 
arcibiskupom Mons. Alojzom 
Tkáčom.

Od prvých chvíľ jej pôsobenia 
na Slovensku bol jej aktívnym 
členom aj Anton Pariľák, ktorý 
sa neskôr stal kňazom a v roku 
2005 bol poverený pastoračnou 
službou v koinonii.

Prešovská archieparchia
Táto služba predovšetkým 
vo sfére evanjelizácie, ale 
aj vnútorného uzdravenia 
a oslobodenia sa prejavila v stále 
väčšej zaangažovanosti ďalších 
gréckokatolíkov a vyvrcholila 
vznikom novej reality Koinonia 
Ján Krstiteľ v Prešove, ktorej 
požehnal a ktorú slávnostne 
inauguroval prešovský arci-
biskup Mons. Ján Babjak SJ 13. 
októbra 2007.

Formácia
Dnes do tejto reality patrí viac 
ako 300 bratov a sestier (vrátane 
deviatich kňazov zo štyroch 
diecéz), tvoriacich tridsať ko-
munít rodín, tzv. agapít, v rámci 
Prešovského a Košického kraja.

Koinonia Ján Krstiteľ sama 
seba charakterizuje ako ľud, 
ktorý kráča stále dopredu. 
Členmi sa teda môžu stať všetci, 
ktorí sú ochotní kráčať spolu 
v štýle života Jána Krstite-
ľa od tínedžerov až po ľudí 
v pokročilom veku. Formácia 
a aktivity sa preto zameriavajú 
na deti, mladých, na formáciu 
snúbencov. Veľká pozornosť je 
určená manželstvám a rodinám 
vo všetkých aspektoch. Snahou 
je primeraná formácia a sprevá-
dzanie pre všetky životné stavy 
a povolania.

Na túto formáciu sú určené 
predovšetkým tzv. Dni spolo-
čenstva – koinonie.

Spravidla každú poslednú 
nedeľu v mesiaci sa celá koino-
nia stretáva a skrze modlitby, 
prednášky a spoločné slávenie 
majú členovia možnosť rastu 
v skúsenosti s Ježišom a vo vzá-
jomnom priateľstve. Zároveň sa 
formujú v tom, ako byť svedka-
mi Ježišovho zmŕtvychvstania 
tam, kde žijú, a ako žiť svoje po-
volanie. Počas letných mesiacov 
sa tieto stretnutia otvárajú aj 
pre tých, čo chcú lepšie spoznať 
koinoniu a prehĺbiť svoju skúse-
nosť s Kristom.

Členovia koinonie sú podele-
ní do menších, asi 12-členných 

skupiniek podľa miestnej 
príslušnosti, a raz za mesiac sa 
stretávajú na modlitbu, zdieľa-
nie a formáciu.

Ďalšie druhy formácie sa 
realizujú prostredníctvom kur-
zov, seminárov a biblickej školy 
určenej na vlastnú formáciu.

Evanjelizácia
Hlavným poslaním koinonie je 
evanjelizácia – ohlasovanie ži-
vého Ježiša Krista, ktorý zomrel, 
vstal z mŕtvych a žije medzi 
nami. Robí sa to predovšetkým 
skrze ohlasované svedectvo 
a osobný príklad.

Domy modlitby. Základným 
nástrojom evanjelizácie je tzv. 
dom modlitby. Každý člen koi-
nonie sa snaží urobiť zo svojho 
domu miesto, kde sa modlí 
a zažíva požehnanie. Má to však 
byť nielen miesto, kde sa modlí, 
ale kam dokáže pozvať iných, 
aby im mohol svedčiť o tom, čo 
Ježiš urobil v jeho živote.

V prešovskej realite je aj 
niekoľko centier domu modlit-
by. Otvárajú sa pravidelne raz 
v týždni a sú určené pre tých, 
ktorí potrebujú stretnúť živého 
Ježiša, spoznať Bibliu a naučiť 
sa s ňou modliť, a zakúsiť pria-
teľstvo. Centrá domu modlitby 

sú v Prešove, Sabinove, Hu-
mennom, Vranove nad Topľou 
a Michalovciach.

Liturgie a večery chvál 
s modlitbami za uzdravenie. 
Tieto aktivity sú určené tým, 
ktorí potrebujú spoznať a zakú-
siť Ježiša ako toho, kto sa dotýka 
našich rán a bolestí, a uzdravuje 
nás.

Konajú sa v Ľutine spravidla 
v prvú nedeľu v mesiaci. V let-
nom období sa tieto aktivity 
konajú aj na hore Zvir v Litma-
novej.

Okrem týchto miest sa li-
turgie alebo večery chvál 
s modlitbami za uzdravenie 
konajú každý týždeň vo farnosti 
Ľubotice a pravidelne vo farnos-
tiach v Levoči, Spišskej Belej, 
Vranove nad Topľou, Humen-
nom a Svidníku.

Evanjelizačná škola. V rám-
ci evanjelizačnej školy koinonia 
ponúka rôzne kurzy zamerané 
v prvom rade na získanie osob-
nej skúsenosti s Ježišom a Svä-
tým Duchom a tiež na spozna-
nie a prehĺbenie vzťahu s Božím 
slovom. Sú to kurzy nazvané 
Filip, Izaiáš a Emauzy. Ďalej sú 
to kurzy, ktoré učia, ako evanje-
lizovať v praxi – Pavol, Kerygma, 
Svedectvo, Dom modlitby.

V ponuke sú aj rôzne kurzy 
na formáciu a duchovný rast.

Aktivity pre mladých
Počas roka sa organizujú 
pravidelné stretnutia mladých 
formou večerov chvál a víken-
doviek, ktoré vrcholia letným 
táborom. Sú to miesta, kde 
mladí môžu zakúsiť Ježiša ako 
živú osobu skrze spoločné mod-
litby, prednášky, hry, dynamiky, 
priateľstvo a zdieľanie.

Čo môže ponúknuť
Prešovská realita je otvorená 
aj spolupráci s farnosťami. 
Na prebudenie alebo prehĺbenie 
duchovného života vo farnosti 
ponúka misie, Kurz Filip, litur-
gie za uzdravenie, večery chvál...

O všetkých aktuálnych 
aktivitách informuje na webovej 
stránke www.koinoniapo.sk. n

Anton Pariľák
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�� Gréckokatolíci z Košíc nad 
Jazerom zorganizovali koncom 
júna púť do Medžugoria. Pozvanie 
organizátorky Marty Prihodovej 
prijali otec Juraj Sedláček OSBM 
a dominikán otec Peter Fotta. Pred 
odchodom sa pútnici zúčastnili 
na svätej liturgii v gréckokatolíckej 
kaplnke na sídlisku Nad jazerom. 
Nezabudnuteľné dojmy si pútnici 
okrem iného odniesli aj z návštevy 
komunity Cenacolo. (Mária Tomášo-
vá-Tančáková)

�� 4. – 7. júla sa uskutočnili Cyrilo-
-metodské dni v Terchovej. 6. júla 
sa konala vo farskom Kostole sv. 
Cyrila a Metoda gréckokatolícka 
archijerejská svätá liturgia, ktorej 
hlavným slúžiteľom bol sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi 
Mons. Cyril Vasiľ SJ za prítomnosti 
žilinského biskupa Mons. Tomáša 
Galisa a ďalších. Pri svätej liturgii 
spieval chrámový zbor Chrysosto-
mos z Vranova nad Topľou. Po skon-
čení svätej liturgie nasledovala 
prezentácia knihy Proglas, vydanej 
Slovenskou národnou knižnicou, 
do ktorej napísal úvodné slovo 
Mons. Cyril Vasiľ. (Peter Sandtner)

�� 5. júla sa na farskom dvore 
v Malom Lipníku uskutočnil Deň 
radosti. 60 účastníkov si vyskúšalo 
svoju kreativitu v tvorivých dielňach, 
nechýbali športové aktivity a ope-
kačka. Cieľom bolo vytvoriť radostné 
rodinné spoločenstvo. Na organizácii 
sa podieľal správca farnosti otec 
Jozef Šoltýs a mladí dobrovoľníci. 
(Valéria Štefaňáková)

�� Gréckokatolícky katedrálny 
zbor z Prešova spieval v Bratisla-
ve a na Devíne. So svojím spe-
vom vystúpil 7. júla vo večerných 
hodinách v programe osláv 1 150. 
výročia príchodu svätého Cyrila 
a Metoda na územie dnešného 
Slovenska v nádhernej kulise hradu 
Devín za účasti najvyšších štátnych 
aj cirkevných predstaviteľov. Medzi 
pozvanými hosťami boli aj osobitný 
vyslanec pápeža Františka kardinál 
Franc Rodé, biskup Dimitrios Sala-
chas z Grécka a bratislavský vladyka 
Peter Rusnák. Oslavy boli v priamom 
prenose vysielané na STV 1. 
Nedeľné dopoludňajšie hodiny 
patrili návšteve bratislavského ka-
tedrálneho chrámu. Zbor zaspieval 
niekoľko skladieb počas svätej litur-

Svätý Otec František vymenoval  
nového trnavského arcibiskupa
11. júla vymenoval Svätý Otec 
František nového trnavského 
arcibiskupa. Stal sa ním dote-
rajší apoštolský administrátor 
Mons. Ján Orosch. Narodil 28. 
mája 1953 v Bratislave. Za kňa-
za bol vysvätený 6. júna 1976. 
Od roku 1976 bol kaplánom 
v Komárne. Pôsobil ako farský 
administrátor v Bušinciach, 
Okoči, v Hodruši-Hámroch, 
vo Vyškovciach nad Ipľom, 

v Nových Zámkoch, v Bratisla-
ve-Prievoze, Bratislave-Čunove 
a v Štúrove. 2. apríla 2004 bol 
vymenovaný za seminského 
titulárneho biskupa a 2. mája 
2004 v Trnave prijal biskupskú 
vysviacku a stal sa pomocným 
biskupom Bratislavsko-trnav-
skej arcidiecézy. 13. mája 2004 
bol vymenovaný za generálneho 
vikára Bratislavsko-trnav-
skej arcidiecézy a 2. júla 2012 

za apoštolského administrátora 
Trnavskej arcidiecézy.

Zomrel básnik Zemplína
20. júla zomrel vo veku 88 rokov 
pedagóg, básnik a prekladateľ 
Mikuláš Kasarda. Narodil sa 26. 
júla 1925 v Sačurove. Už počas 
gymnaziálnych štúdií v Micha-
lovciach sa prejavili jeho literár-
ne schopnosti. V štúdiu pokra-
čoval na Filozofickej fakulte 
Slovenskej univerzity v Bratisla-
ve. Neskôr vyštudoval nemecký 
jazyk na Filozofickej fakulte 
UPJŠ v Prešove. Krátko pôsobil 
ako pedagóg v Trebišove a ako 
redaktor literárno-dramatického 
vysielania Československého 

rozhlasu v Košiciach. V rokoch 
1954 – 1969 bol stredoškolským 
profesorom na gymnáziu v Se-
čovciach a v rokoch 1969 – 1988 
na Gymnáziu Pavla Horova v Mi-
chalovciach. Bol členom Spolku 
sv. Cyrila a Metoda. Za príkladný 
život a obetavú prácu bol ocene-
ný medailou mesta Michalovce, 
cenou MŠ SR a prestížnou 
Cenou Fra Angelica za slovesné 
umenie (a inými oceneniami). 
Posledná rozlúčka so zosnulým 
sa uskutočnila 23. júla v Chráme 
sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach, 

pohrebné obrady vykonal košic-
ký eparcha Milan Chautur CSsR. 
(Michal Hospodár)

Zomrel najstarší kňaz Prešovskej archieparchie
V utorok 16. júla 2013 poobede 
odovzdal svoju dušu Pánovi 
v 72. roku kňazstva a 98. roku 
života otec Nikefor Petraše-
vič, najstarší kňaz Prešovskej 
archieparchie.

Zádušnú svätú liturgiu slávil 
20. júla 2013 v gréckokatolíc-
kom chráme v obci Szikszó 
v Maďarsku vladyka Atanáz 
Orosz, miškovecký apoštolský 
exarcha. Na pohrebných obra-
doch v pondelok 22. júla 2013 
v rímskokatolíckom chráme 
v obci Szikszó sa zúčastnil aj 
prešovský arcibiskup met-
ropolita Ján Babjak SJ a veľa 
gréckokatolíckych kňazov zo 
Slovenska. Telesné ostatky otca 
Nikefora boli potom uložené 
na miestnom cintoríne. 

Otec Nikefor sa narodil 7. 
marca 1915 v Čukalovciach 
v kňazskej rodine. Bol trinásty 
zo šestnástich detí. Kňazskú 
vysviacku prijal 24. marca 1941 

v Katedrálnom chráme Povýše-
nia sv. Kríža v Užhorode z rúk 
biskupa Alexandra Stojku. Prvé 
štyri roky pôsobil v Užhorode 
ako kaplán a dirigent katedrál-
neho bohosloveckého chóru. 
Následne pôsobil rok v Kišvárde 
v Maďarsku. Vladyka Pavel 
Peter Gojdič OSBM ho po-
tom ustanovil na dva mesiace 
za kaplána do Jakubian a neskôr 
za správcu farnosti Jarabina. 
Od roku 1948 pôsobil v Miko-
vej, a to až do násilnej likvidácie 
Gréckokatolíckej cirkvi.

V roku 1952 utiekol do Ma-
ďarska, kde pôsobil ako kantor 
v Hajdúdorogu a Nyirvatvári. 
V roku 1958 ho odsúdili na dva 
roky väzenia. V rokoch 1960 
až 1968 vypomáhal ako kantor 
v rímskokatolíckych farnos-
tiach.

Od 1. októbra 1968 do roku 
1975 bol správcom farnosti 
Ľutina, kde sa postaral o opravu 

Chrámu Zosnutia Presvätej Bo-
horodičky. Potom pôsobil ešte 
rok v Borove a následne odišiel 
k sestre do Maďarska, kde 
vypomáhal ako kňaz a profesor 
spevu. 1. októbra 1992 sa vrátil 
znova na Slovensko, do farnosti 
Pribeník, kde pôsobil do roku 
1996. Ďalšie štyri roky vypo-
máhal vo farnosti Humenné. 
Od roku 2000 sa znova zdržia-
val prevažne v Maďarsku.

Večná mu pamiatka!
(Juraj Gradoš)
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�� Holandsko legalizovalo eutanáziu 
pre nevyliečiteľne choré deti. Infor-
moval o tom list Deutsche Ärzteblatt. 
Zákon teraz lekárom umožňuje 
nielen prerušiť liečbu novorodencov 
s predpokladanou veľmi krátkou dĺž-
kou života, ale dokonca ich aj usmrtiť 
podaním myorelaxancií. Uviedla 
to zdravotnícka organizácia KNMG 
v správe z 12. júna. (claritatis.cz)

�� Českí a moravskí biskupi sa 
6. júla zišli na 94. plenárnom zasad-
nutí na Velehrade. Situáciu Grécko-
katolíckej cirkvi na Ukrajine predstavil 
hosť velehradských osláv gréckokato-
lícky biskup a eparcha Mukačevskej 
gréckokatolíckej eparchie na Ukrajine 
vladyka Milan Šášik.

�� Slovenská redakcia Vatikánskeho 
rozhlasu pracuje od 8. júla v novom 
zložení. Jej novým vedúcim sa stal 
P. Jozef Bartkovjak SJ. Vo funkcii 
vystriedal P. Jozefa Šofranka SJ.

�� 10. – 14. júla sa konala v Brne 
Katolícka charizmatická konferen-
cia. Zúčastnilo sa na nej okolo 7 000 
návštevníkov. Záštitu nad konferenciu 
prevzali brniansky biskup Mons. 
Vojtěch Cikrle a námestník Juhomo-
ravského kraja Stanislav Juránek. 
Zahraničným hosťom bol Charles 
Whitehead, ktorý patrí medzi najzná-
mejšie osobnosti Katolíckej charizma-
tickej obnovy.

�� Írsky parlament prijal 11. júla 
zákon povoľujúci interrupciu v prí-
pade, že tehotenstvo ohrozuje život 
matky. Po prvýkrát pripustili možnosť 
interrupcie v prípade, že pokračova-
nie tehotenstva je pre ženu pohnút-
kou na spáchanie samovraždy.

�� Kresťansko-židovský biblický 
týždeň o Tóre sa konal 14. – 17. júla 
v Maďarsku. Organizoval ho Koordi-
načný výbor pre kresťansko-židovskú 
spoluprácu so sídlom vo Viedni, ktorý 
je členom Medzinárodnej rady kres-
ťanov a židov, v spolupráci s teologic-
kými kurzami vo Viedni.

�� 16. júla schválil francúzsky parla-
ment zákon umožňujúci vykonávať 
vedecké experimenty na ľudských 
embryách a embryonálnych bun-
kách.

�� 22. – 29. júla sa uskutočnila prvá 
apoštolská cesta Svätého Otca Fran-
tiška do Brazílie pri príležitosti kona-
nia Svetových dní mládeže v Riu de 
Janeiro. (viac v nasledujúcom čísle)

4 | spravodajstvo

Zomrel emeritný biskup z Chicaga Innocent Lotocky OSBM
4. júla zomrel vo veku 97 rokov 
emeritný biskup Ukrajinskej 
gréckokatolíckej eparchie sv. 
Mikuláša v Chicagu vladyka 
Innocent Hiliarion Lotocky 
OSBM. Bol najstarším žijúcim 
biskupom Ukrajinskej grécko-
katolíckej cirkvi vo svete. Až 
donedávna bol napriek svoj-
mu vysokému veku relatívne 
aktívny.

Pohrebné obrady sa konali 
12. – 13. júla v Katedrále sv. Mi-
kuláša v Chicagu a pochovaný 
bol na tamojšom Cintoríne sv. 
Mikuláša. Vičnaja pamjať!

Innocent Lotocky sa naro-
dil v meste Stary Petlykivci 
na Ukrajine 3. novembra 1915. 
Ako trinásťročný nastúpil 
do baziliánskeho gymnázia 
v Bučači a po jeho skončení 
vstúpil v r. 1932 do noviciátu 

otcov baziliánov v Krecho-
ve. Doživotné sľuby zložil 8. 
augusta 1937. Ako 25-ročný bol 
24. novembra 1940 v Olomouci 
vysvätený prešovským bisku-
pom bl. P. P. Gojdičom OSBM 
za kňaza. Počas doktorandské-
ho štúdia pastoračne pôsobil 
vo Viedni, neskôr v Belgicku 
a v roku 1946 prišiel do USA. 
Tam pôsobil ako magister novi-
cov v Dawsone (v Pennsylvánii), 
neskôr sa stal provinciálom. 
Ďalej pôsobil ako farár v New 
Yorku, magister novicov v Glen 
Cove na Long Islande a od roku 
1961 ako farár Farnosti sv. Miku-
láša v Chicagu.

Po smrti biskupa Jaroslava 
Gabra bol 22. decembra 1980 
vymenovaný za druhého 
biskupa ukrajinskej eparchie so 
sídlom v Chicagu. Biskupskú 

chirotóniu prijal 1. marca 1981 
a eparchiu viedol do 2. júla 1993, 
keď sa stal emeritným bisku-
pom. (Zdroj: Rev. John Lucas, 
Saint Nicholas Eparchy; esnucc.
org, Stano Gábor)

Vyšla prvá encyklika Svätého Otca Františka
5. júla vo Vatikáne oficiálne 
zverejnili text novej pápežskej 
encykliky Lumen fidei (Svetlo 
viery). V Tlačovom stredisku 
Svätej stolice ho novinárom 
predstavili prefekt Kongregácie 
pre biskupov kardinál Marc 
Ouellet, prefekt Kongregácie 
pre náuku viery Mons. Gerhard 
Ludwig Müller a predseda 
Pápežskej rady na podporu 
novej evanjelizácie Mons. Rino 
Fisichella.

Prvá encyklika Svätého 
Otca Františka je venovaná 
téme viery. Je adresovaná 
biskupom, kňazom, diakonom, 
zasväteným osobám a všetkým 

veriacim laikom. Svätý Otec ju 
podpísal 29. júna, na slávnosť 
sv. Petra a Pavla.

Vyše 80-stranová encyklika je 

rozvrhnutá do štyroch kapitol. 
Názov každej z nich tvorí motto 
v podobe biblického citátu.

Sestry baziliánky si zvolili novú generálnu predstavenú
Na Sviatok sv. matky Makríny 
19. júla bola počas 10. generálnej 
kapituly sestier Rádu sv. Bazila 
Veľkého, ktorá prebiehala 
od 8. júla v Ríme, zvolená nová 
generálna predstavená tohto 
rádu na ďalšie šesťročné ob-
dobie. Stala sa ňou matka Dia 
Stasiuková OSBM z ukrajinskej 
Provincie Najsvätejšej Trojice 
z Ľvova. Nahradila doterajšiu 
generálnu predstavenú Miriam 
Claire Kowalovú (USA), ktorej 

sa skončilo volebné obdobie.
Samotnej voľbe predchádzala 

archijerejská svätá liturgia v Ba-
zilike sv. Sofie v Ríme, ktorej 
predsedal vladyka Dionizij Lja-
chovič OSBM, titulárny biskup 
Egnazie a kuriálny kyjevsko-
-haličský biskup z Ukrajiny. 
Popoludní nasledovala voľba 
generálnej predstavenej, pri 
ktorej bol prítomný aj sloven-
ský dominikán P. Konštanc 
Adam OP, ktorý je cirkevným 

právnikom a rektorom inštitútu 
Angelicum.

20. júla si účastníčky kapituly 
zvolili aj štyri nové generálne 
radkyne. Za jednu z nich bola 
zvolená aj sr. Daniela Štefková 
z Provincie bolestnej Matky 
Božej z Prešova. Na kapitule sa 
zúčastnili aj sestry zo Sloven-
ska. (Zdroj: www.bazilianky.sk, 
www.basiliansisters.org, Stano 
Gábor)

slovo   17 | 2013slovo   17 | 2013



�� Vyše dva a pol tisíc mladých 
zavítalo 26. až 28. júla na Národné 
stretnutie mládeže R13 do Ružom-
berka. Pozvanie na trojdňovú alter-
natívu pre tých, ktorí nemohli vyces-
tovať na Svetové dni mládeže v Riu 
de Janeiro, prijali okrem Slovákov 
aj mladí z Českej republiky, Poľska, 
Ukrajiny, Maďarska, Litvy a Talianska. 
(viac v nasledujúcom čísle)

�� 27. júla, na Sviatok svätých 
sedmopočetníkov, sa uskutočnila 
v gréckokatolíckej Katedrále Povýše-
nia sv. Kríža v Bratislave spomienka 
na sv. Gorazda. Organizátormi podu-
jatia boli Národné osvetové centrum 
Bratislava, Gréckokatolícka cirkev, 
Bratislavská eparchia, rada KBS pre 
vedu, vzdelanie a kultúru, Matica 
slovenská v Martine a Spoločnosť 
svätého Gorazda. Podujatie otvorila 
svätá liturgia, ktorej predsedal pro-
tosynkel Bratislavskej eparchie otec 
Vladimír Skyba. Po svätej liturgii sa 
prítomným prihovoril Peter Mulík, ta-
jomník Matice slovenskej, a Miroslav 
Holečko, predseda Spoločnosti sväté-
ho Gorazda. Po príhovoroch nasledo-
vala hudobno-poetická kompozícia 
Pochvala prvoučiteľovi Gorazdovi, 
ktorú režijne a scenáristicky pripravil 
Miroslav Holečko. Účinkoval v nej 
recitátor Ľubor Hallon, spieval Juraj 
Havaj (basbarytón). (Stano Gábor)

�� Petrikovce privítali návštevu zo 
srbskej Vojvodiny – kňaza Vladi-
míra Edelinského Mikolku. Tento 
gréckokatolícky kňaz vyrástol medzi 
komunitou vysťahovaných Slovákov 
zo Zemplína a Šariša v Ruskom Keres-
túre. Teraz pôsobí v gréckokatolíckej 
farnosti v srbskom Srime. Pri nedeľ-
nej svätej liturgii, ktorú 28. júla slávil 
spolu s miestnym správcom farnosti 
otcom Tomášom Haburajom, sa v ho-
mílii prihovoril veriacim v tamojšom 
nárečí. V závere otec Vladimír priblížil 
život tejto originálnej komunity 
„starých Slovákov“, ktorá si v Srbsku 
zachováva svoje osobité kultúrne 
dedičstvo. (Tomáš Haburaj)

�� Slovenská katolícka charita 
po štvrtýkrát začala zbierku škol-
ských pomôcok pre deti zo sociálne 
slabších rodín. Zbierka potrvá do 31. 
augusta. Zoznam centier určených 
na prijímanie darovaných školských 
potrieb je dostupný na webovej 
stránke www.charita.sk.
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Bratislavskú eparchiu navštívil  
grécky exarcha Dimitrios Salachas
Grécky apoštolský exarcha 
Dimitrios Salachas slúžil 
slávnostnú archijerejskú svätú 
liturgiu spolu s bratislavským 
eparchom Petrom Rusnákom 7. 
júla v gréckokatolíckej Katedrá-
le Povýšenia sv. Kríža v Bratisla-
ve. Slávnosť sprevádzal spevom 
katedrálny zbor Chrysostomos 

z Bratislavy, prof. Daniel Ško-
viera a Katedrálny zbor sv. Jána 
Krstiteľa z Prešova. Slávnosť 
sa zakončila spoločným agapé. 
Poobede navštívil biskup Sala-
chas mariánske pútnické miesto 
Marianka neďaleko Bratislavy 
a večer sa zúčastnil na oslavách 
sv. Cyrila a Metoda na Devíne. 

6. júla navštívil biskup Salachas 
v sprievode eparchu Rusnáka 
gréckokatolícku farnosť Tren-
čín, kde sa zúčastnil na farskom 
odpuste. Hlavným cieľom jeho 
návštevy na Slovensku bola 
účasť na oslavách 1 150. výročia 
príchodu solúnskych bratov 
v Nitre. (Stano Gábor)

V Lomnici odštartovali novú futbalovú tradíciu
Pod záštitou primátora mesta 
Vranou nad Topľou Ing. Jána 
Ragana sa 14. júla uskutočnil vo 
Vranove nad Topľou-Lomnici 
1. ročník Memoriálu otca Šte-
fana Kitľana CSsR. Na turnaji 
sa zúčastnilo mužstvo grécko-
katolíckych kňazov, bohoslov-
cov – pracovníkov prešovskej 
charity, mladých z Lomnice 
a mužstvo old boys z Lomnice. 
V úvodnom príhovore poslanec 
za mestskú časť Lomnica Pavol 
Molčan st. povedal: „Je to akcia, 
ktorá má dnes skĺbiť duchovnú 
a športovú stránku. Nositeľom 

tejto myšlienky bol otec Štefan 
Kitľan...“ Otec Štefan ako prvý 
kňaz pôsobil a žil v mestskej 
časti Lomnica a bol poverený 
duchovnou správou sestier 
redemptoristiek. Bol vzdelaným 

človekom, ktorý mal rád aj fy-
zický pohyb. Za pohybom cho-
dieval aj na ihrisko v Lomnici, 
a predovšetkým vydal nádherné 
svedectvo života s Ježišom Kris-
tom. (Dodo Kavčák)

Do Veliat zavítali relikvie bl. biskupa Gojdiča
V stredu 17. júla, v deň 125. 
výročia narodenia, navštívil 
bl. vladyka P. P. Gojdič OSBM 
farnosť Veľaty. Jeho relikviám, 
ktoré priniesol igumen trebi-
šovského monastiera otec Poly-

karp Jacoš OSBM, veriaci vyšli 
v ústrety s procesiou z miestne-
ho chrámu. Nasledovala svätá 
liturgia, pri ktorej otec Polykarp 
pripomenul odkaz, ale i zau-
jímavosti zo života vladyku. 

Po modlitbe molebenu nasle-
dovalo požehnanie relikviami 
a čas na osobnú modlitbu. (Ivan 
Molčányi)

Archieparchiálny odpust v Sečovskej Polianke
V Chráme sv. proroka Eliáša 
v Sečovskej Polianke vyvrcho-
lila 21. júla archieperchiálna 
odpustová slávnosť. Svojou 
prítomnosťou ju poctil pre-
šovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ, ktorý v homílii 

vyzdvihol príklad Presvätej 
Bohorodičky ako tej, ktorá bola 
neustále napojená na prameň 
života – Ježiša Krista. Svätú 
liturgiu spevom sprevádzal 
miestny chrámový zbor. Po svä-
tej liturgii nasledovalo zaob-

lečenie do svätého škapuliara. 
Odpustu predchádzala duchov-
ná obnova, ktorej sa zhostili 
bývalí miestni farári – otec Jozef 
Novický a otec Marek Petro. 
(Ľuboš Pavlišinovič)

Otec Štefan Čarný oslávil osemdesiatku
V nedeľu 16. júna sa v bratislav-
skej gréckokatolíckej Katedrále 
Povýšenia sv. Kríža konala milá 
slávnosť. Pri cirkevnoslovanskej 
archijerejskej liturgii, ktorej 
predsedal bratislavský eparcha 
Peter Rusnák a ktorú konce-
lebrovali viacerí kňazi, ďakoval 
gréckokatolícky kňaz Brati-

slavskej eparchie otec Štefan 
Čarný za požehnaných 80 rokov 
svojho života.

Na záver liturgie prečítal 
kancelár Eparchiálneho úradu 
otec Peter Sabol dekrét, ktorým 
bolo jubilantovi ako prejav úcty 
a vďačnosti za jeho kňazskú 
službu udelené právo nosiť zlatý 

kríž. Otec Štefan Čarný mohol 
v pastorácii verejne účinkovať 
až po nežnej revolúcii. Pôsobil 
v Zubnom (okr. Humenné)  
a odtiaľ sa vrátil na odpočinok 
do Bratislavy, kde v súčasnosti 
pôsobí ako výpomocný duchov-
ný. (Stano Gábor)

gie, ktorú celebroval vladyka Peter 
Rusnák spolu s vladykom Dimitrio-
som Salachasom. (Valéria Hricovová)

�� 13. júla sa v Ruských Pekľanoch, 
rodisku bl. biskupa mučeníka 
P. P. Gojdiča OSBM, uskutočnila ar-
chieparchiálna odpustová slávnosť. 
Po piatich rokoch, keď sa slávnosť 
konala v prešovskej katedrále, sláv-
nostnú svätú liturgiu na tomto mies-
te spolu s vyše dvadsiatkou kňazov 
slávil otec Pavol Tomko, protosynkel 
Košickej eparchie. Homíliu prednie-
sol otec Peter Lach, kancelár Pre-
šovskej archieparchie. Svätej liturgii 
predchádzala modlitba Akatistu k sv. 
Cyrilovi a Metodovi. Po jej skončení 
sa prítomní pomodlili Moleben k bl. 
biskupovi mučeníkovi P. P. Gojdi-
čovi. Slávnosť spevom sprevádzal 
miešaný spevácky zbor Hlahol, 
ktorý pod vedením dirigenta Tibora 
Krenického pôsobí pri Chráme bl. 
P. P. Gojdiča na Sídlisku 3 v Prešove. 
(Drahomíra Kolesárová)

�� V stredu 17. júla, na sviatok bla-
ženého hieromučeníka Pavla Petra 
Gojdiča OSBM, prešovského bis-
kupa, usporiadala v Ilave Konfede-
rácia politických väzňov Slovenska 
a gréckokatolícka Farnosť sv. Cyrila 
a Metoda v Trenčíne spomienkovú 
slávnosť. V ilavskej väznici bol bl. 
biskup P. P. Gojdič väznený v rokoch 
1955 – 1957. Slávnosť sa začala slá-
vením svätej liturgie, ktorej hlavným 
slúžiteľom bol otec Vladimír Skyba, 
protosynkel Bratislavskej eparchie. 
Bola obetovaná za všetkých nespra-
vodlivo väznených komunistickým 
režimom vo väznici. Po skončení svä-
tej liturgie sa pred kostolom konala 
pietna spomienka a panychída pri 
pamätnej tabuli, ktorú moderoval 
Peter Sandtner, člen predsedníctva 
KPVS. (Ružena Volovárová)

�� Pri Oltárkameni sa stretlo 300 
veriacich nielen z Drienice, ale aj zo 
širokého okolia, aby tu pri príležitos-
ti 1 150. výročia príchodu svätých 
bratov Cyrila a Metoda slávnostnou 
svätou liturgiou 21. júla ďakovali 
Bohu za dar viery, ktorý dostali cez 
týchto učiteľov. Hlavným celebran-
tom bol otec Marcel Mojzeš, 
spoluslúžili otec Andrej Dujčák, otec 
Anton Mojžiš a domáci otec Milan 
Mojžiš. Slávnosť spevom sprevádzal 
miestny folklórny súbor Šomka. 
(Milan Mojžiš)

Na Zvolenskom zámku sa stretli na ekumenickej bohoslužbe
Gréckokatolícka farnosť vo Zvo-
lene sa zapojila do ekumenickej 
pobožnosti pri príležitosti sláv-
nosti svätých Cyrila a Metoda, 
ktorá sa konala 5. júla v Kaplnke 
sv. Štefana na Zvolenskom 
zámku. Okrem zástupcu Gréc-
kokatolíckej cirkvi otca Jána 
Sabola zo Zvolena sa na ekume-
nickej bohoslužbe zúčastnili aj 
zástupcovia Rímskokatolíckej 
a Pravoslávnej cirkvi. Bohosluž-

bu otvoril miestny rímskoka-
tolícky dekan Mons. Vojtech 
Nepšinský. Pravoslávny dekan 
ekumenickej pastoračnej služby 
na veliteľstve vzdušných síl vo 
Zvolene otec Marek Ignacik vo 
svojom príhovore vychádzal 
zo state evanjelia, ktorá sa číta 
v byzantskej cirkvi na Sviatok 
sv. Cyrila a Metoda, a predstavil, 
ako mohlo vyzerať ohlasovanie 
evanjelia solúnskych bratov 

na Veľkej Morave. Prosby pred-
nášal kaplán dp. Peter Lupták. 
Veriaci sa zjednotili aj pri 
modlitbe Akatistu k sv. Cyrilovi 
a Metodovi. Na bohoslužbe sa 
zúčastnili aj dp. Jozef Kanian-
sky, tajomník environmentálnej 
subkomisie KBS, dp. Václav Ko-
cian zo združenia JAS aj vicepri-
mátorka mesta Zvolen Alžbeta 
Staníková. (Stano Gábor)

Cyrilo-metodské slávnosti v Sečovciach spojili oba obrady
Oslava patrónov Košickej 
eparchie sa začala v Sečovciach 
v sobotu večer 6. júla. Svätú 
omšu na Námestí sv. Cyrila 
a Metoda slávil Mons. Stanislav 
Stolárik, pomocný košický 
biskup. Homíliu predniesol 
vladyka Milan Chautur, košický 
eparcha, ktorý poukázal na sv. 
Cyrila a Metoda ako na učiteľov 
pravej viery. Po svätej litur-
gii boli živé dialógy na tému 
rodovej rovnosti a ochrany proti 
rôznym zhubným trendom 
rozkladajúcim klasickú rodinu. 
V nedeľu celebroval archijerej-
skú svätú liturgiu na námestí 
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekre-
tár Kongregácie pre východné 
cirkvi v Ríme. V homílii hovoril 
o základnej osi života sv. Cyrila 

a Metoda – o viere. Ako druhý 
pilier vernosti cyrilo-metod-
ským koreňom zvýraznil oblasť 
spravodlivosti a práva. Slávnosť 
spevom sprevádzal Zbor bl. 
Pavla Petra Gojdiča z Vranova-
-Čemerného. Obidva dni sa 
stali prostriedkom na duchovnú 

obnovu veriacich obidvoch 
obradov. Na slávnosti boli 
prítomné aj oddiely skautov, 
rehoľné sestry a členovia Rádu 
sv. Lazára z košickej komen-
dy. V užšom kruhu predstavil 
Michal Hospodár nové vydanie 
Proglasu. (Michal Hospodár)

Sviatok sv. Cyrila a Metoda v Humennom i na hore Zvir
Na Námestí slobody v Hu-
mennom sa 5. júla už tradič-
ne konala slávnosť sv. Cyrila 
a Metoda, ktorú každoročne 
organizuje Gréckokatolícka 
cirkev v Humennom. Slávnost-
nej svätej liturgii predsedal otec 
Peter Tirpák, pedagóg na Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove. 
Približne 1 500 ľuďom zhro-

maždeným na námestí v homí-
lii hovoril o poslaní byť svetlom 
pre tento svet, podobne ako boli 
svetlom sv. Cyril a Metod.

Svätých slovanských vie-
rozvestcov si na ich sviatok 
pripomenuli a oslavovali Boha 
za nich aj pútnici na hore Zvir 
v Litmanovej, kde sa ich zišlo asi 
tristo. Svätú liturgiu v cirkevno-
slovanskom jazyku slávil otec 

Marcel Pisio, duchovný správca 
hory Zvir, ktorý v homílii pou-
kázal na nebezpečenstvá, ktoré 
ohrozujú život viery v rodinách.

Aj v Humennom, aj na hore 
Zvir sa kazatelia v tomto Roku 
sv. Cyrila a Metoda venovali aj 
krátkemu historickému pohľa-
du na týchto dvoch velikánov 
našich dejín. (Ľubomír Petrík)

Prešovský arcibiskup metropolita  
Ján Babjak SJ navštívil Nitru
7. júla sa v nitrianskej Farnosti 
sv. apoštola Andreja konala 
slávnostná archijerejská svätá 
liturgia, ktorú celebroval pre-
šovský arcibiskup metropolita 
Mons. Ján Babjak SJ. Správca 

farnosti otec Martin Pavúk MSC 
v úvode vladyku Jána srdečne 
privítal a poďakoval mu nielen 
za návštevu, ale aj za vzácny dar 
– relikvie bl. P. P. Gojdiča a bl. 
Vasiľa Hopka. Po svätej liturgii 

sa vladyka Ján stretol s veriaci-
mi v neformálnom rozhovore 
a pred chrámom sa osobne 
s každým rozlúčil. (www.
grkatnr.sk)
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2012. Prešovské gymnázium hostilo náv-
števníkov z iných krajín od 8. do 14. októbra 
2012. V doobedňajších hodinách pracovali 
študenti v tímoch a pripravovali scenáre ku 
krátkym videofilmom, ktoré sa následne 
natáčali na projektovom stretnutí v Portu-
galsku. Zároveň diskutovali o porušovaní 
práv dieťaťa v jednotlivých krajinách a hľa-
dali riešenia, ktoré ponúkli svetu práve pro-
stredníctvom natočených videí. Popoludnia 
bývali vyplnené spoznávaním krás Prešova, 
ako aj zaujímavostí východného Slovenska. 
Medzinárodná skupina zložená z učiteľov 
a žiakov navštívila napr. Hrebienok vo 
Vysokých Tatrách, pokochali sa nádhernou 
architektúrou Košíc, Bardejova a Levoče, 
ochutnali národné špeciality na Spišskom 
salaši a navštívili aj Spišský hrad, ktorý je 
najväčší v strednej Európe. Žiaci Gymnázia 
bl. Pavla Petra Gojdiča pripravili pre zahra-
ničných návštevníkov mnohé sprievodné 
podujatia – uvítacie stretnutie v jedálni 
školy, počas ktorého žiaci privítali zahranič-
ných hostí v ich rodnom jazyku, predstavili 
im našu krásnu krajinu a porozprávali niečo 
o histórii školy. Streda patrila okrem iného 
aj Black and White party, na ktorej folklór-
ny súbor Dúbrava a ľudová hudba Dúbrava 
predstavili zvyky východného Slovenska. 
Žiaci gymnázia si pripravili mnoho zau-
jímavých súťaží a scénok. Celý večer bol 
moderovaný v anglickom jazyku, ktorý 
bol aj komunikačným jazykom projekto-
vých stretnutí. Večer vyvrcholil úžasnou 
tanečnou zábavou. Ako je zvykom na tých-
to stretnutiach, žiaci z cudzích krajín boli 
ubytovaní v rodinách, aby mali možnosť čo 
najlepšie spoznať kultúru a tradície danej 
krajiny. Rovnako to bolo aj na Slovensku 
a myslím si, že to bolo obohacujúce pre 
obe zúčastnené strany. Dvojročný projekt 
prezentovali pedagógovia a študenti gym-
názia aj v diskusnej relácii Doma je doma, 
ktorá bola odvysielaná naživo v TV Lux 18. 
októbra 2012.

Posledné dve stretnutia sa uskutočnili 
tohto roka – v apríli to bolo Portugalsko 
a v júni sme zavítali do poľského mestečka 
Libiaz neďaleko Krakova, kde sa uskutočni-
la záverečná oficiálna ceremónia s odovzdá-
vaním certifikátov. Po tomto poslednom 
„putovnom“ stretnutí nasleduje záverečná 
fáza projektu, ktorá prebieha v domovských 
krajinách a potrvá do septembra tohto 
roka. Každý tím musí dokončiť prezentácie 
a videá, ktoré sú dostupné aj na stránke 
www.etwinning.net. Národnej agentúre 
treba odovzdať potrebnú dokumentáciu 
a správy z jednotlivých ciest. Najdôležitej-
šiu úlohu tu zohráva aj školský koordinátor 
– Mgr. Jana Mihaľová, ktorá zastrešovala 
celý projekt od úplného začiatku, a teda ho 

aj administratívne uzatvára. Naším cieľom 
aj veľkou túžbou je, aby nielen zúčastnení 
žiaci a pedagógovia, ale aj tí, ktorí si pozrú 
finálne videá, boli oslovení a dotknutí 
myšlienkou: jednotní v rôznorodosti. Aby 
sme pocítili potrebu chrániť jeden druhého 
a vytvárať lepší svet.

Mnoho pocitov, dojmov a myšlienok víri-
lo v dušiach študentov a vytvárali nádhernú 
mozaiku spomienok. Bol to nepochybne 
obohacujúci čas. Je dôležité, aby ľudstvo 
dnešnej postmodernej doby hľadalo vo svo-
jej rôznorodosti a odlišnosti to, čo ho spája, 
a nie to, čo ho rozdeľuje. Priateľstvá, ktoré 
sa vytvorili medzi účastníkmi projektu, sú 
príkladom vzájomnej spolupráce a vytvore-
nia jednoty v rôznorodosti.

Z dojmov študentov
„Myslím si, že myšlienka projektu je 
veľkolepá a chvályhodná. Naučil som sa 
veľa nového a spoznal mnoho zaujímavých 
priateľov. Nie každý sa môže pochváliť tým, 
že má kamarátov po celej Európe. Zúčast-
nil som sa na stretnutí v Poľsku, kde bolo 
našou úlohou editovať už natočené videá 
z projektového stretnutia v Portugalsku. 
Keďže nie som v editovaní veľmi zbehlý, 
bola to pre mňa vynikajúca príležitosť, ako 
sa posunúť ďalej.“ (Peter, 2.A)

„Celé stretnutie bolo nádherné. Bol som 
súčasťou tímu, ktorý vyrazil do Portu-
galska. Na tomto projektovom stretnutí 
sme natáčali videá podľa scenárov, ktoré 
boli pripravené na projektovom stretnu-
tí na Slovenku, a diskutovali sme o (ne)
zachovávaní ľudských práv. Natáčanie 
videí mi osobne prinieslo veľa poznatkov 
z oblasti ochrany ľudských práv. Projekt 
Comenius a všetky mobility nám pomohli 
spoznať, kto vlastne sme – ako ľudia – a ako 
sa máme k sebe navzájom správať, hoci sme 
z rozdielnych kultúr, národností, nábožen-
stiev. Obohatil nás o poznatky zo života 
iných národov, pomohol nám spoznať krásy 
cudzích krajín a zdokonaliť sa v jazykoch. 
Práca v medzinárodnej skupine je vždy 
zaujímavá.“ (Tobiáš, 3.A)

„Práca v tíme bola pre mňa veľmi 
zaujímavá a jedinečná, keďže sme vďaka 
spoločnej znalosti anglického jazyka mohli 
navzájom konfrontovať svoje názory. Každý 
z nás bol výnimočný svojím pôvodom, ná-
zorom, iným pohľadom na svet. Španielsko 
si ma získalo. Po dopoludňajšej práci pri 
natáčaní videí sme vo voľnom čase spozná-
vali miestnu kultúru.“ (Erika, 4.A) n

Michaela Pacáková

Rozhovor s macedónskym 
gréckokatolíckym exarchom 
Kirom Stojanovom

Vladyka, pochádzate 
z oblasti okolo Solúna. Ako 
vnímate misiu sv. Cyrila 
a Metoda?
Misia sv. Cyrila a Metoda, ro-
dákov zo Solúna, ovplyvnila 
veľkú časť sveta. Sú to misi-
onári slovanských národov 
a bl. Ján Pavol II. ich označil za apoštolov Slova-
nov a spolupatrónov Európy. My, gréckokatolíci 
pochádzajúci od Solúna, to vnímame naplno. 
Lebo práve tam, kde sa títo svätci narodili, sa 
zrodila v roku 1859 naša únia s Rímom.
Toto dielo začali budovať lazaristi v Solúne 
v roku 1854 a cez nich sa k nám opäť vrátil 
duch sv. Cyrila a Metoda. V tom čase bol 
duchovný život v našich farnostiach veľmi 
oslabený. Liturgia sa slávila v chráme raz ročne. 
Vďaka ich katechézam a vyzývaniu ľudí k mod-
litbe môžem dnes povedať, že ľudia sa pomaly 
rozhodli pre zmenu a prijali úniu. Následne sa 
do liturgie, škôl a kultúry začala dostávať naša 
reč – macedónčina.
Naša cirkev si v nasledujúcom období, najmä 
počas častých vojen, vytrpela veľa. Množstvo 
veriacich bolo pozabíjaných, tí, čo boli na poli, 
sa už nikdy nevrátili domov, ale utekali preč, 
aby si uchránili aspoň holý život. Tak sa veriaci 
z Grécka presunuli do Bulharska, no aj odtiaľ 
museli odísť. Nakoniec sa usadili v dnešnom 
Macedónsku. No ani tu to nemali ľahké, keďže 
boli spočiatku pod silným tlakom Srbov.
Tu sa o ich život postarali sestry eucharistiánky. 
Práve ony, ich misia a modlitby stáli za ožive-
ním našej cirkvi po komunistickom období.

Ako je dnes u vás živý odkaz týchto solún-
skych bratov?
Sme malá cirkev. Napriek tomu si vážime 
týchto bratov a ich spolupracovníkov Klimenta 
a Nauma. Sú im postavené mnohé pamätníky, 
zasvätené niektoré chrámy, univerzity ...

Navštívili ste Litmanovú. Aký dojem vo vás 
zanechalo toto pútnické miesto?
Osobne som bol na tomto mieste trikrát veľmi 
povzbudený. Na začiatok ma povzbudilo množ-
stvo ľudí, ktorí v noci pešo prichádzali na horu. 
Bolo to práve v čase, keď som tam dorazil, a vi-
diac tento zástup pútnikov som si uvedomil, že 
i malá cirkev môže byť živá.
Potom ma dojali zástupy veriacich pred spo-
vednicami. Bolo to veľmi povzbudzujúce. A na-
koniec som obdivoval vieru tisícov ľudí počas 
dve hodiny trvajúcej liturgie, ktorí dokázali celý 
ten čas stáť pod rozpáleným slnkom. Mnohí 
boli v tieni, no tí, čo stáli na slnku, museli mať 
podľa mňa silnú a živú vieru.

Juraj Gradoš
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Prešovské gymnázium 
ukončilo dvojročný 
projekt Comenius

V súčasnosti existuje mnoho organizácií, občianskych iniciatív a projektov zaoberajúcich sa 
problematikou ľudských práv. Jednou z možností, ako posilniť ich dodržiavanie v krajinách 

sveta, je cielená práca s mladými ľuďmi prostredníctvom zaujímavých aktivít, pomocou 
ktorých ich môžeme inšpirovať k tomu, aby nekonali len sami za seba, ale aj v mene sveta 

naokolo.

Žiaci Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča 
v Prešove sa spolu s ďalšími partner-
skými školami zo Španielska, Talian-

ska, Portugalska, Poľska a Turecka zapojili 
do projektu Európskej únie Comenius, 
ktorý trval od októbra 2011 do júla 2013, 
a postupne navštívili všetky spomínané 
krajiny. Vzájomné stretávanie sa odlišných 
kultúr a participácia na spoločných projek-
toch umožnili študentom spoznávať iné 
krajiny, zlepšiť sa v komunikácii v cudzích 
jazykoch, zoznámiť sa so zaujímavými 
ľuďmi a obohatiť svoje vedomosti prostred-

níctvom diskusií na vybrané témy. Cieľom 
projektu bolo prostredníctvom študentmi 
natočených videí poukázať na problema-
tiku (ne)dodržiavania práv dieťaťa. Vý-
chodiskovým dokumentom bol Dohovor 
o právach dieťaťa, ktorý bol prijatý v roku 
1989 Valným zhromaždením OSN. Práve 
tak trocha režisérska a kameramanská prá-
ca bola výborným obohatením odborných 
a kreatívnych zručností študentov. Natoče-
niu videa predchádzala v prvom rade dis-
kusia o vybranom práve, príprava scenárov, 
natáčanie videa (pričom samotní študenti 

boli aj hercami) a na záver editácia, teda 
spracovanie videa do finálnej podoby.

Prvé projektové stretnutie sa uskutočnilo 
v októbri 2011 v tureckom meste Sanliurfa 
a malo za úlohu pripraviť úspešnú realizá-
ciu celého projektu. Boli na ňom dohod-
nuté všetky podrobné informácie ohľadom 
natáčania videí, ako aj spôsoby hosťova-
nia žiakov a pedagógov v partnerských 
krajinách. Potom nasledovali stretnutia 
v mestečku Sant´Agata di Militello na Sicílii 
vo februári a v španielskej Cordobe v máji 
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V dome Matky
Gréckokatolíci putovali do Litmanovej

Na hore Zvir v Litmanovej sa v sobotu a v nedeľu 3. a 4. augusta zhromaždilo niekoľko tisíc 
pútnikov na archieparchiálnej mariánskej púti. 

Jej program sa začal už v sobotu po-
poludní a jeho súčasťou bolo okrem 
iného posvätenie vody, veľká večiereň 

a večerná archijerejská svätá liturgia, ktorej 
hlavným slúžiacim bol vladyka Cyril Vasiľ 
SJ, arcibiskup, sekretár Kongregácie pre 
východné cirkvi z Ríma, a v homílii sa 
Božiemu ľudu prihovoril vladyka Stepan 
Meňuk CSsR, donecko-charkovský apoštol-
ský exarcha. Ocenil hojnú účasť mladých 
ľudí a rodín s deťmi a vyzval pútnikov 
k úcte k Presvätej Bohorodičke, ktorá nás 
vedie k Ježišovi.

Večerný evanjelizačný koncert boho-
sloveckej gospelovej hudobnej skupiny 
Anastasis v rámci Projektu Viera obohatila 
katechéza otca Daniela Galajdu o viere 
Panny Márie, služobníčky Slova. Celú noc 
mohli pútnici prichádzať adorovať pred 
vystavenú Najsvätejšiu Eucharistiu.

V nedeľu slávnosť pokračovala ďalšími 
pobožnosťami, napr. modlitbou ruženca, 
ale aj prednáškou, ktorú mal Branislav Škri-
pek. Hovoril v nej o zodpovednosti kresťana 
za spoločné dobro. Program dvojdňovej 
odpustovej slávnosti vyvrcholil slávnostnou 

nedeľnou archijerejskou svätou liturgiou, 
ktorej hlavným slúžiacim bol arcibiskup 
Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre 
východné cirkvi, a koncelebrovali prešov-
ský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, 
vladyka Stepan Meňuk CSsR, donecko-
-charkovský apoštolský exarcha z Ukrajiny, 
vladyka Atanáz Orosz, apoštolský exarcha 
z Miškovca v Maďarsku, a vladyka Kiro Sto-
janov, apoštolský exarcha zo Skopje v Ma-
cedónsku. Vladyka Ján Babjak SJ v homílii 
viackrát citoval hlboké myšlienky Svätého 
Otca Františka z jeho apoštolskej cesty 

v Brazílii a aplikoval ich na našu situáciu. 
Vyzval pútnikov, aby prichádzali na túto 
horu k Nepoškvrnenej Čistote. 

V závere sa prihovorili aj ostatní vlady-
kovia. Apoštolský exarcha z Macedónska 
vladyka Kiro (Cyril) Stojanov vyjadril svoju 
radosť z toho, že práve v roku 1 150. výro-
čia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše 
územie sem mohol prísť zo zeme svätých 
slovanských vierozvestcov. Povedal, že jeho 
predkovia pochádzali priamo z blízkosti 
Solúna a tiež to, že je biskupom v meste, 
odkiaľ pochádzala blahoslavená Matka 
Terézia.

Z púte zaslali veriaci Svätému Otcovi 
Františkovi pozdravný list, v ktorom mu 
ďakovali za jeho prvú encykliku Lumen 
fidei, uistili ho o svojich modlitbách zaňho 
a prosili ho o požehnanie pre Prešovskú 
archieparchiu a celú Gréckokatolícku 
metropolitnú cirkev sui iuris na Slovensku. 
Odpustová slávnosť bola ukončená myro-
vaním a pozvánkou na Národný pochod 
za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra 
v Košiciach, ako aj na ďalšie púte, najbližšie 
do Klokočova a do Ľutiny, a potom v sep-
tembri opäť na horu Zvir, kde si pripo-

menieme 5. výročie vyhlásenia tejto hory 
za pútnické miesto Prešovskej archiepar-
chie, a na ďalšie pútnické miesta. (Ľubomír 
Petrík)

Homília vladyku Jána Babjaka SJ, pre-
šovského arcibiskupa metropolitu, pri 
príležitosti odpustovej slávnosti na hore 
Zvir v Litmanovej 4. augusta 2013

Drahí mariánski pútnici,
zo srdca vás všetkých vítam na litma-

novskej hore Zvir, tu pri Božej Matke. Toto 
miesto je veľkým darom neba pre našu 
cirkev, ale aj pre celé Slovensko, ba aj okoli-
té krajiny. Hoci sa viacerí slovenskí biskupi 
stavajú k tomuto miestu zdržanlivo, ba až 
odmietavo, pre mňa a iste aj pre vás niet 
krajšieho a pokojnejšieho miesta, než po-
budnutie tu na hore Zvir pri Božej Matke. 
Kto to môže pochopiť, nech pochopí, kto 
nie, nech si ponecháva svoj názor, každý má 
slobodnú vôľu.

Vítam tu prítomného otca arcibiskupa 
Cyrila Vasiľa z Ríma, ako aj vladykov Ataná-
za Orosza z Miškovca v Maďarsku, apoš-
tolského exarchu Kira Stojanova zo Skopje 
v Macedónsku, a apoštolského exarchu 

Stepana Meňuka, donecko-charkovského 
apoštolského exarchu z Ukrajiny.

Vítam všetkých tu prítomných kňazov 
západného aj východného obradu, ale pre-
dovšetkým vítam vás, drahí mariánski 
ctitelia, ktorí sem prichádzate pravidelne, 
i vás, ktorí ste tu možno po prvýkrát.

Svätý Otec František na Svetových dňoch 
v Riu de Janeiro pri návšteve Svätyne Našej 
Panej z Aparecidy povedal nádherné slová: 
„Koľká radosť, že som mohol prísť do domu 
Matky každého Brazílčana, do Svätyne 
našej Panej z Aparecidy!“

Áno, aj ja môžem parafrázovať tieto slová 
na seba i na vás všetkých: „Koľká radosť, že 
sme mohli prísť sem na horu Zvir k našej 
nebeskej Matke, k Nepoškvrnenej Čistote.“

Svätý Otec pokračoval: „Keď Cirkev hľadá 
Krista, klope vždy na dvere Matkinho domu 
a prosí: ,Ukáž nám Ježiša!’ To od nej sa 
učíme pravému apoštolátu. Tu vidno, prečo 
Cirkev ide do misie vždy po stopách Márie.“

Áno, dnešná Cirkev, na ktorú sa útočí 
zľava i sprava, zdola i zhora, hľadá svojho 
záchrancu Krista a klope na dvere Božej 
Matky s prosbou: „Božia Matka, ukáž nám 
svojho Syna Ježiša Krista.“
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Znova pozorne prečítam prvé čítanie 
z Listu Filipanom 2, 5 – 11: „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, stal sa podobný ľuďom; 
a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný 
za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným 
až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho 
Boh povýšil a dal mu meno, ktoré je nad 
každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo 
každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí 
a aby každá jazyk vyznával: ,Ježiš Kristus je 
Pán na slávu Boha Otca’“.

Drahí mariánski ctitelia! Sú to kľúčové 
slová, ktoré nám pomáhajú zostať pokoj-
nými kresťanmi aj v týchto našich časoch, 
hoci okolo nás niektorí ľudia zúria a chceli 
by nás možno aj zabiť, že nezdieľame ich 
pokrokové či zvrátené názory. 
• Keď Cirkev obhajuje tradičnú rodinu a jej 

nerozlučnosť, tak nám vykrikujú, že sme 
nemoderní a že nepatríme do 21. storočia, 
ale kamsi do stredoveku.

• Keď Cirkev učí o predmanželskej čistote, 
tak sme zastaraní, veď ako môžeme „ku-
povať mačku vo vreci“.

• Keď Cirkev učí o sebazaprení ako o pros-
triedku ľudského dozrievania, tak sa nám 
smejú, že sloboda je nadovšetko a máme 
právo na všetko.

• Keď Cirkev učí poslúchať rodičov a pred-
stavených, tak pridržiavajú stránku de-
ťom, lebo tie sú nedotknuteľné a rodičia 
ich nemôžu v ničom usmerniť, lebo oni 
sú formované televíziou a internetom, už 
v detskom veku všetko vedia a môžu sa 
slobodne rozhodovať.

• Keď Cirkev učí zachovávať Božie a cir-
kevné prikázania, tak je vysmievaná, že 

človek sa má riadiť svojím rozumom a nie 
akýmsi Bohom.

Na druhej strane sa tí istí „slobodní“ 
ľudia klaňajú mnohým modlám, lebo 
odmietli pravého a živého Boha, a tak sa 
klaňajú a slúžia rôznym bôžikom.

Pozrite sa,
• čo je vrcholový šport – modla, v hre sú 

na prvom mieste veľké peniaze;
• čo je televízia – modla, ktorej sa klaňajú 

milióny ľudí, len aby sami nerozmýšľali;
• čo je internet – modla, ktorá zabíja toľ-

kých ľudí a ničí v nich Boží život;
• čo je naviazanie na peniaze – modla, pre 

ktorú ľudia kradnú, podvádzajú, robia 
rôzne machinácie;

• čo je vyžívanie sa v drahých autách – 
modla, ktorej sa mnohí klaňajú a vy-
statujú sa tým, kto má lepšie, silnejšie, 
bezpečnejšie, a najmä drahšie auto;

• čo sú všelijaké tzv. koníčky – modly, pre 
ktoré sa obetuje veľa času aj na úkor 
rodiny;

• čo je prehnaná starostlivosť o telo – 
modla vyzerať čo najlepšie po vonkajšej 
stránke, ale vnútro je pravý opak;

• čo sú rôzne chaty, akvaparky, nákupné 
strediská, kde ľudia trávia všetok voľný 
čas v nedele a sviatky – novodobé modly, 
ktorým sa klania mnoho ľudí na svete.
A tak by som mohol pokračovať.

Musíme rozlišovať. Platí, že to, čo slúži 
človeku a čo mu pomáha na ceste k Bohu, je 
dobré. Ale to, čo vyhovuje iba jeho chúťkam 
a rozmarom, a ukája jeho rozkoše, je zlé, 
hriešne.

Svätý Otec František v jednom príhovore 
povedal, že ešte nevidel, aby za nejakým 

pohrebným sprievodom išli sťahovacie 
kamióny. Všetko necháme vo chvíľke našej 
smrti tu na zemi, už nám nebude treba 
nič z toho materiálneho. Preto využime 
čas na konanie dobra počas rokov nášho 
pozemského života, aby sme sa raz mohli 
pred Pánom Bohom objaviť nie s prázdny-
mi rukami a s premárneným životom, ale 
s množstvom dobrých, záslužných skutkov.

Pravé bohatstvo nespočíva vo veciach, 
ale v srdci! Nie kultúra egoizmu a individu-
alizmu, často ovládajúca našu spoločnosť, 
buduje a robí svet obývateľnejším, ale 
kultúra solidárnosti; kultúra, ktorá nevidí 
v druhom človeku súpera alebo len číslo, ale 
brata. A my všetci sme bratia a sestry. Vždy 
pamätajme: len ak sme schopní sa podeliť, 
len vtedy sa skutočne stávame bohatšími. 
Všetko, s čím sa podelíme, sa znásobuje! 
Mieru veľkosti nejakej spoločnosti určuje to, 
akým spôsobom zaobchádza s tým naj-
núdznejším, ktorý nemá nič okrem svojej 
chudoby!

 Ach, Božia Matka, ako si ty žila chu-
dobne, skromne a nenáročne, ale ako si 
prekypovala šťastím, pokojom a vrchovatou 
radosťou. Prosíme ťa, vráť nám, pomýleným 
ľuďom, do našich sŕdc opravdivé šťastie, 
hlboký pokoj a pravú, čistú radosť.

Dnešný človek tak veľmi túži po šťastí, 
ale nevie ho, žiaľ, dosiahnuť, lebo ho hľadá 
na nesprávnych chodníčkoch, v hriechu. 
Šťastie, pokoj a radosť dáva Boh a naše 
srdcia na tieto dary pripravuje Panna Mária. 
Ona pozná kľúč od týchto pokladov. Sú 
ukryté v Božom slove, ktoré Panna Mária 
s dychtivosťou čítala a ukladala si ich vo 
svojom srdci. Pozýva aj nás všetkých denne 
brať do svojich rúk Sväté písmo a čítať 
ho, meditovať nad Božím slovom. To nás 
naplní radosťou, šťastím a pokojom.

„Dnes, hľadiac na svetové dni mládeže, 
ktoré ma priviedli do Brazílie,“ povedal Svä-
tý Otec, „aj ja prichádzam a klopem na dve-
re domu Márie, ktorá milovala a vycho-
vávala Ježiša, aby pomohla nám všetkých, 
pastierom Božieho ľudu, rodičom, vychová-
vateľom, odovzdať našim mladým hodnoty, 
ktoré ich urobia tvorcami spravodlivejšieho, 
solidárnejšieho a bratskejšieho národa 
i sveta. Preto by som chcel poukázať na tri 
jednoduché postoje: živiť nádej, nechať sa 
prekvapiť Bohom, žiť v radosti.“

1. Živiť nádej
Svätý Otec vychádzal z dramatickej scény 

Apokalypsy: Drak prenasledoval ženu, ktorá 
porodila chlapca (porov. Zjv 12, 13 a 15 – 16a). 
V tejto súvislosti povedal: „Koľko ťažkostí 
je v živote každého jednotlivca, uprostred 
našich ľudí, v našich spoločenstvách. No 
akokoľvek veľkými sa môžu zdať, Boh nikdy 

nedopustí, aby sme sa v nich utopili. Zoči-voči 
skleslosti, ktorá sa môže vyskytnúť v živote, 
u toho, kto pracuje na evanjelizácii alebo kto 
sa snaží žiť vieru v úlohe otca, či matky rodiny, 
chcem povedať s rozhodnosťou: majte vždy 
v srdci túto istotu: Boh kráča po vašom boku, 
ani na chvíľu vás neopustí! Nikdy nestrácajme 
nádej! Nikdy ju neuhasme vo svojom srdci! 
Drak, čiže zlo, je prítomný v našich dejinách, 
ale nie je najsilnejší. Najsilnejší je Boh a Boh je 
naša nádej!

Pravdou je, že dnes takmer všetci, aj naši 
mladí, cítia lákadlá mnohých modiel, ktoré 
sa stavajú na miesto patriace Bohu a zdajú sa, 
že dávajú nádej: peniaze, úspech, moc, roz-
koš. Často sa v srdciach mnohých rozhosťuje 
pocit osamelosti a prázdna vedúci k vyhľadá-
vaniu kompenzácií v týchto pominuteľných 
idoloch.

Drahí bratia a sestry, buďme svetlami 
nádeje! Majme pozitívny pohľad na realitu. 
Povzbudzujme k obetavosti, ktorá charak-
terizuje mladých, sprevádzajme ich, aby sa 
stávali protagonistami vytvárania lepšieho 
sveta. Mladí sú silným motorom pre Cirkev 
a spoločnosť. Nepotrebujú iba veci, potrebu-
jú predovšetkým, aby sa im ponúkli nemate-
riálne hodnoty, ktoré sú duchovným srdcom 
národa, pamäťou národa. Tu môžeme doslo-
va čítať: duchovnosť, obetavosť, solidaritu, 
vytrvalosť, bratskosť, radosť – sú to hodnoty, 
ktorých najhlbší koreň spočíva v kresťanskej 
viere.

2. Nechať sa prekvapiť Bohom
Kto je mužom či ženou nádeje, tej veľ-

kej nádeje, ktorú nám dáva viera, vie, že aj 
uprostred ťažkostí Boh koná a nás prekvapu-
je. Príkladom toho je aj história tejto svätyne 
v Aparecide. Traja rybári po celodennej 
márnej námahe, keď vo vodách rieky Par-
naiba nič nechytili, nachádzajú v nich niečo 
nezvyčajného: vyobrazenie Panny Márie, 
našej Panej Počatia. Kto by si bol pomyslel, 
že miesto neplodného rybolovu sa raz stane 
miestom, na ktorom sa všetci Brazílčania 
môžu cítiť ako deti tej istej Matky? Boh vždy 
udivuje ako nové víno v evanjeliu, ktoré sme 
počuli. Boh uchováva pre nás vždy len to naj-
lepšie (a ja dodávam, že aj Božia Matka). Ale 
žiada, aby sme sa jeho láskou nechali prekva-
piť, aby sme akceptovali jeho prekvapenia. 
Spoľahnime sa na Boha! Keď sme od neho 
vzdialení, víno radosti a víno nádeje sa minie. 
Ak sa k nemu priblížime, ak zostaneme 
s ním, potom to, čo sa zdá byť ťažkosťou, 
to, čo je hriechom, premení sa na nové víno 
priateľstva s ním.

3. Žiť v radosti
Drahí priatelia, ak kráčame v nádeji a ne-

cháme sa prekvapiť novým vínom, ktoré nám 

Ježiš ponúka, v našom srdci je radosť a nedá 
sa nám nebyť svedkami tejto radosti. Kresťan 
je radostný, nikdy nie smutný. Boh nás spre-
vádza. Máme Matku, ktorá sa za život svojich 
detí, za nás, vždy prihovára.

Ježiš nám ukázal, že Božia tvár je tvár Otca, 
ktorý nás miluje. Hriech a smrť boli porazené. 
Kresťan nemôže byť pesimistom! Nemá tvár 
toho, kto sa zdá byť vo večnom smútku. Ak 
sme naozaj zamilovaní do Krista a cítime, ako 
nás miluje, naše srdce sa rozhorí radosťou, 
ktorá nakazí aj tých, čo žijú v našom okolí. 
Ako povedal Benedikt XVI.: ,Učeník si je 
vedomý, že bez Krista niet svetla, niet nádeje, 
niet lásky, niet budúcnosti’ (otvárací príhovor 
konferencie v Aparecide 13. mája 2007).

Drahí priatelia, prišli sme klopať na dvere 
Máriinho domu. Ona nám otvorila, pozvala 
nás ďalej a ukazuje nám svojho Syna. Teraz 
nás prosí: ,Urobte všetko, čo vám povie’ (Jn 
2, 5).

Áno, naša Matka, vynasnažíme sa robiť to, 
čo nám Ježiš povie. A budeme to robiť s ná-
dejou, v dôvere v Božie prekvapenia a plní 
radosti. Nech sa tak stane.“

(z homílie Svätého Otca Františka pri svä-
tej omši v bazilike v Aparecide 24. júla 2013)

Drahí mariánski ctitelia! Podelil som sa 
s vami o slová Svätého Otca Františka, ktoré 
povedal mladým počas uplynulých sveto-
vých dní mládeže. Sú jednoduché, ale také 
pravdivé a silné! Myslím si, že si našli cestu aj 
do srdca každého z nás. Veď všetci sme mla-
dí, večne mladí, lebo Bohorodička nás vedie 
k večnému Bohu, u ktorého niet staroby ani 
času, existuje iba večné teraz. Boh je večne 
mladý a my v ňom sme tiež večne mladí.

Začal som citátom pápeža: „Koľká radosť, 
že som mohol prísť do domu Matky každého 
Brazílčana, do Svätyne našej Panej z Apare-
cidy!“

Iste aj v srdci každého z nás rezonuje 
úprimná radosť z tohto stretnutia tu na hore 
Zvir s našou nebeskou Matkou. Deti pri-
chádzajú k matke a stretajú sa s ňou najmä 
na jej výročia, na jej narodeniny či meniny. 
A keď už nežije, stretávajú sa ďalej, aby na ňu 
spomínali, modlili sa za ňu a ďakovali jej 
za lásku.

To isté robíme my.
Drahá naša nebeská Matka, je nám tu 

s tebou a s tvojím Synom Ježišom tak dobre. 
Chceme zostať s tebou a s tvojím Synom stále 
spojení, lebo to je zárukou našej radosti, 
pokoja i ozajstného šťastia. Vďaka ti, Božia 
Matka, za lásku, vďaka ti, že nás všetkých 
ochraňuješ a približuješ k svojmu Synovi 
Ježišovi. Mária, sme tvoji a patríme aj tvojmu 
Synovi. Amen. n

snímky: M. Petriľák

K problematike 
rodovej 
rovnosti
Od 3. do 4. júla 2013 sa v Kňazskom 
seminári sv. Gorazda v Nitre konalo 
75. plenárne zasadnutie Konferencie 
biskupov Slovenska (KBS). Zúčastnilo sa 
na ňom všetkých 16 biskupov, členov 
KBS. Biskupi odsúhlasili text vyhlásenia 
k otázke rodovej rovnosti. Text vyhlásenia 
prinášame v plnom znení.

Vyhlásenie  
Konferencie biskupov Slovenska  
o rodovej rovnosti

Rodina je z Božieho ustanovenia zalo-
žená na manželstve muža a ženy. Aj zo 
súčasných štatistík vyplýva, že pokiaľ ide 
o istotu, poskytovanie útočiska a stability, 
podporu života, stále patrí medzi priority 
väčšiny mladých ľudí. Takto chápaný 
inštitút manželstva nájdeme prakticky 
v každej ľudskej kultúre a každej civilizácii. 
Napriek tomu je táto pravda zo strany 
súčasnej alternatívnej kultúry systema-
ticky spochybňovaná a zosmiešňovaná. 
Často sa to objavuje už v mediálnych 
programoch a materiáloch určených pre 
deti a mládež. Podľa tohto chápania man-
želstvo a rodina sú vraj prežitkom, preto 
sú tu snahy už deti ovplyvňovať k alter-
natívnym formám partnerstva. Biologicky 
podmienené pohlavie treba údajne 
prekonať možnosťou jeho slobodného 
výberu, čím sa vraj zabezpečí rovnosť 
medzi ľuďmi. Človek sa týmto chce stavať 
do pozície Stvoriteľa. Prijatím tzv. rodovej 
rovnosti (gender ideológia) popiera 
pravdu Svätého písma: „Ako muža a ženu 
stvoril ich“ (Gn 1, 27). Ideológiou hedo-
nizmu a materializmu sa človek dostáva 
do nejasnej situácie ohľadom vlastnej 
totožnosti a stráca schopnosť pochopiť, 
kým v skutočnosti je.

Vyzývame všetkých katolíkov a ľudí 
dobre vôle, aby vynaložili vedomé úsilie 
na obnovu hodnoty a kultúry rodiny, aby 
táto hodnota neprestávala byť nenahradi-
teľná pre náš život a spoločnosť. Manžel-
stvo chápané ako zväzok jedného muža 
a jednej ženy nie je historickým prežit-
kom, ale podstatnou a základnou inštitú-
ciou aj v súčasnej občianskej spoločnosti. 
Manželstvo a rodina sú súčasťou evanjelia 
pre dnešný svet, osobitne pre mnohých 
mužov a ženy, ktorí sú osamotení a chýba 
im láska a podpora.

TK KBS
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dosiahli slobodu; zostúpil do hlbín, aby 
sme my boli povýšení; znášal pokušenia, 
aby sme my dokázali nad nimi víťaziť; 
dovolil, aby ním pohŕdali, lebo nám chcel 
darovať slávu; zomrel, aby nám priniesol 
spásu; vystúpil na nebesia, aby pritiahol 
k sebe všetkých, čo ležali na zemi po tom, 
čo upadli do hriechu.“ (Gregor Teológ, Reč 
na Paschu, 1, 4 – 5)

Pán si aj po vzkriesení ponechal 
rany ako dôkaz
„Kristus mohol uzdraviť rany na svojom tele 
do takej miery, že by na ňom neostali ani 
stopy po  jazvách. Mal moc urobiť tak, aby 
na tele neostali stopy po klincoch ani rana 
na prebodnutom boku. Lenže on dovolil, 
aby jazvy na tele ostali, aby bola z ľudských 
sŕdc odstránená jazva nevery a aby znaky 
po ranách zanechali v ľudských dušiach 
stopy. On, ktorý si na svojom tele ponechal 
stopy po klincoch a kopiji, vedel, že v bu-
dúcnosti povstanú takí bezbožní a zdefor-
movaní heretici, čo budú tvrdiť, že náš Pán, 
Ježiš Kristus, iba predstieral, že má telo a že 
klamal, keď svojim učeníkom a našim evan-
jelistom povedal: ,Dotkni sa a presvedč sa.’ 

Hľa, Tomáš má pochybnosti. Akým spôso-
bom pochybuje? Vraví: ,Ak sa nedotknem, 
neuverím.’ Následne pocíti, že jeho viera je 
ukotvená práve vďaka tomu dotyku. Pred-
pokladajme, že by tu bol nejaký maniche-
jec. Čo by povedal? Že Tomáš videl, dotkol 
sa, ohmatal rany po klincoch, ale že to bolo 
len falošné telo. Taký teda, hoci by tam bol 
aj osobne prítomný, neuveril by, aj keby sa 
dotýkal.“ (Augustín, Reč, 375/C) n

Marko Durlák
ilustr. snímka:  

turtlemom3.wordpress.com 

Božie otcovstvo
Viera v Boha Otca si vyžaduje, aby sme uverili 
v Syna a aby sme pôsobením Ducha spo-
znali v kríži, ktorý prináša spásu, definitívne 
zjavenie Božej lásky. Boh je nám Otcom práve 
vtedy, keď za nás dáva svojho Syna. Boh je 
nám Otcom, keď nám odpúšťa naše hriechy 
a vedie nás k radosti z nového života. Boh je 
nám Otcom, keď nám darúva Ducha, ktorý 
nás robí jeho deťmi a umožňuje, aby sme ho 
v pravde volali Abba (Otče). Preto keď nás 
Ježiš učí modliť sa, pozýva nás povedať: „Otče 
náš.“

Božie otcovstvo je teda nekonečnou láskou 
a nežnosťou skláňajúcou sa nad nami, slabými 
synmi, ktorí potrebujú pomoc. Žalm 103, 
veľký oslavný spev Božieho milosrdenstva, 
hovorí: „Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak 
sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. Veď 
on dobre vie, z čoho sme stvorení; pamätá, 
že sme iba prach.“ (v. 13 – 14) A práve táto 
naša malosť, naša slabá ľudská prirodzenosť, 
naša krehkosť sa stávajú prosbou k Božiemu 
milosrdenstvu – aby Boh ukázal svoju veľkosť 
a otcovskú nežnosť – pomáhajúc, odpúšťajúc 
a zachraňujúc nás.

A Boh odpovedá na naše volanie – posiela 
nám svojho Syna, ktorý zomiera a vstáva 
z mŕtvych. Pre nás. Vstupuje do našej krehkos-
ti a koná to, čo by človek sám nikdy nedoká-
zal: berie na seba hriech sveta ako nevinný 
baránok a znova nám otvára cestu k spoločen-
stvu s Bohom, robí nás Božími deťmi. A práve 
v tomto veľkonočnom tajomstve sa v plnom 
svetle odhaľuje Otcova tvár. Práve tu na kríži 
sa uskutočňuje úplné zjavenie veľkosti Boha 
ako všemohúceho Otca.

Len ten, kto je naozaj mocný, môže vytrpieť 
zlo a prostredníctvom toho dokázať svoje 
milosrdenstvo. Len ten, kto je naozaj mocný, 
môže naplno využívať silu lásky. Boh, ktoré-
mu patria všetky veci, pretože všetko stvoril, 
odhaľuje svoju silu práve v tom, že všetko 
a všetkých miluje – v trpezlivom očakávaní 
obrátenia nás ľudí, ktorých túži mať za svoje 
deti. Boh očakáva naše obrátenie. Všemohúca 
láska Boha nepozná limity, veď on „vlastného 
Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých“.

Keď teda hovoríme: „Verím v Boha, Otca 
všemohúceho“, vyjadrujeme našu vieru v silu 
lásky Boha, ktorý vo svojom umučenom 
a vzkriesenom Synovi porazil nenávisť, zlo 
i hriech a otvoril nás pre večný život detí, 
ktoré chcú zostať navždy v „dome Otca“. 
Povedať: „Verím v Boha Otca všemohúceho“, 
v jeho silu, v jeho otcovstvo, je vždy aktom 
viery a obrátenia, skutkom premeny nášho 
zmýšľania a celého nášho cítenia, premenou 
celého spôsobu nášho života.

TK KBS, upravil Juraj Gradoš
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... ale tretieho 
dňa vstal 
z mŕtvych
Celé kresťanstvo stojí na tejto pravde. Ježiš Kristus zomrel, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych. 
Boh ho vzkriesil, aby bol Pánom aj nad mŕtvymi, aj nad živými. Bez tejto pravdy by celý náš 
život nemal zmysel a celé kresťanstvo by bolo veľkou fraškou. 

Prijať vzkriesenie  
ako fakt nebolo jednoduché
„Pán vyčítal svojim učeníkom, že odmietali 
prijať ako fakt skutočnosť, že je živý ten, 
kvôli ktorému smrť okúsila žiaľ. Oni, otco-
via viery – ešte stále neveriaci; oni, učitelia, 
vďaka ktorým mal uveriť celý svet tomu, čo 
hlásali a za čo zomierali, ešte stále neveria. 
Videli ho, ako kriesi mŕtvych, jednako však 
neverili, že by mohol vstať z mŕtvych on 
sám. Preto tie výčitky boli na mieste. Pán 
im chcel totiž otvoriť oči a ukázať, čím boli 
vtedy, keď sa spoliehali na seba, a čím sa 
mali stať vďaka jeho milosti. Tak mohol aj 
Peter objaviť, kým bol kedysi, ako si krátko 
pred Pánovým umučením namýšľal, no 
počas utrpenia zakolísal. Keď potom vstúpil 
do seba, pocítil ľútosť a pustil sa do plaču, 
až kým neoľutoval svoju chybu a neobrátil 
sa k tomu, ktorý ho stvoril. A pokiaľ ide 
o ostatných apoštolov, hľa, pozrite! Ešte 
stále neverili. Ako čítame v Písme, neverili 
ešte ani vtedy, keď ho videli očami. Koľké 
to milosrdenstvo voči nám prejavil ten, čo 
nám dal uveriť v to, čo ešte nevidíme! My 
veríme ich slovám, kým oni neverili ani 
vlastným očiam.“ (Augustín, Reč, 231, 1)

Celý svet sa teší zo vzkriesenia
„,Tešte sa s Jeruzalemom a plesajte nad 
ním všetci, čo milujete Ježiša, lebo vstal 
z mŕtvych! Radujte sa všetci, čo ste nad 
ním trúchlili.’ (Iz 66, 10) Lebo ten, čo bol 
v tomto meste (Jeruzaleme) zhanobený, bol 
znova povolaný k životu. Ako správa o kríži 
spôsobila istý smútok, tak teraz dobrá zvesť 
o vzkriesení nech je prameňom radosti pre 
všetkých prítomných. Nech sa bolesť zmení 
na radosť a plač nech sa obráti na veselosť! 
Naše ústa nech sa naplnia radosťou a ja-
sotom, lebo nás vyzýva ten, čo po svojom 
vzkriesení povedal: ,Radujte sa!’  Ja viem, 
koľko trpeli v uplynulých dňoch tí, čo milu-
jú Krista, keď sa moje kázne končili smrťou 
a pochovaním. Ale ten, čo bol mŕtvy, vstal, 
slobodný medzi mŕtvymi a osloboditeľ 
mŕtvych. Ten, čo znášal potupu, keď ho 
ovinuli vencom z tŕnia, teraz vstávajúc 
z mŕtvych ozdobil sa ako diadémom 
vlastným víťazstvom nad smrťou.“ (Cyril 
Jeruzalemský, Krstné katechézy, 14, 1)

Kristovo vzkriesenie nás pozýva 
tiež sa obetovať
„Je vzkriesenia deň: prešťastný začiatok!  

Zapáľme v tento slávnostný deň svoje lam-
py. Objímajme jeden druhého! Obráťme sa, 
bratia, aj k tým, čo nás nenávidia, nie iba 
k tým, čo z lásky k nám niečo urobili alebo 
podstúpili. Kvôli vzkrieseniu všetko odpusť-
me a prepáčme jeden druhému! Včera som 
bol s tebou ukrižovaný, Kriste, dnes som 
spolu s tebou oslávený; včera som s tebou 
zomieral, dnes sme obaja oživení; včera som 
bol pochovaný spolu s Kristom, dnes ja i on 
vstávame z mŕtvych. Prinesme obety tomu, 
ktorý za nás trpel a vstal z mŕtvych. Možno 
si myslíte, že hovorím o zlate a striebre 
alebo o drahých látkach, o drahých a ja-
gavých kameňoch. Porušiteľná hmota, 
ktorá pochádza zo zeme a je určená na to, 
aby na zemi aj ostala, tá patrí skôr ľuďom 
zlým, otrokom tohto sveta a jeho kniežaťa. 
Ja však hovorím, že máme obetovať Bohu 
nás samých: toto je preňho najpríjemnejšia 
a najvhodnejšia obeta. Snažme sa byť ako 
Kristus, veď aj Kristus sa stal jedným z nás. 
Snažme sa stať bohmi skrze neho, keďže 
on sám sa prostredníctvom človeka stal člo-
vekom. Vzal na seba to najhoršie, aby nám 
daroval to najlepšie; stal sa chudobným, 
aby sme sa my z jeho moci stali bohatými; 
vzal na seba podobu otroka, aby sme my 
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Zo životopisu
Mikuláš Kasarda

Ja malý básnik som.
Skromné sú moje verše na obrazy
jak plodmi skúpo obsýpaný strom.
No cit v nich je, čo nezamrazí.

V činžiaku bývam, nemám vlastnej záhrady.
O vlastnom dome snívam, žena o kuriatkach,
ale mám poklad – jasní moje nálady –
dve deti krásne porodila matka.

V nedeľu chodíme si do kina,
a keď tak kráčam v lete po ulici,
na slnku skvie sa moja lysina.
Dobrú chuť, páni posmešníci!

Ak hania moje meno v novinách,
žene sa lesknú v očiach slzy.
Ľutuje ma. Snáď jediná.
Tam v hlbinách i mňa to mrzí.

Lež čo som ja a čo je svet?
Čo je tá bolesť proti tomu,
ak by mal v mojej vlasti znieť
zas rehot diabla, rachot hromu.

Preto ma klince strachu križujú,
keď zaspím v noci v čiernom filme snovom,
preto i roty mojich veršov pomašírujú
do boja so mnou za náš teplý domov.

Nepotrebujem na hrob mohyly
a verše moje slávu u publika.
Ak dali čo len kvapku posily
v tých časoch zlých, to stačí pre básnika.
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Cirkev 
zjednotenia
Cieľom stvorenia človeka je podľa tohto uče-
nia vytvorenie „dokonalej ľudskej rodiny“ 
– objektu Božej lásky, ktorú Boh potrebuje, 
aby bezprostredne pociťoval sám seba a svo-
je prejavy.

Prvým je požehnanie osobnej dokonalosti, 
ktoré spočíva vo vytvorení jednoty ducha 
a tela vo vzťahu k Bohu. Jeho vyjadrenie vidí 
Mun v prvej časti požehnania udeleného 
prvým ľuďom v raji: „Ploďte sa…“  Druhým 
je požehnanie pravej rodiny ako spojenia 
pravého muža a pravej ženy, z ktorého plynie 
pravá rodina, rod, kmeň, národ, ľudstvo. 
Vyjadrené je pokračovaním biblického 
požehnania „… množte sa a naplňte zem!“ 
Tretím požehnaním je vytvorenie jednoty 
pravého ľudstva s prírodou vo vzťahu k Bohu 
a je vyjadrené v Stvoriteľových slovách: 
„Podmaňte si ju (zem) a panujte nad rybami 
mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou 
zverou, čo sa hýbe na zemi!“ (Gn 1, 28)

K naplneniu týchto starozákonných požeh-
naní však nedošlo, pretože Boží plán zmaril 
satan. Podľa Muna mal pád prvých rodičov 
sexuálnu povahu. V ľudstve pokračuje Evino-
-satanova rodová línia.

Musí prísť nový „pravý muž“, ktorý 
s „pravou ženou“ uskutoční „pravú rodinu“, 
do ktorej postupne zahrnie celé ľudstvo. 
Jedine tak sa očistí zaťažená rodová línia. 
V tomto duchu je interpretovaný aj pohľad 
na Ježiša Krista. Ježiš ako „druhý Adam“ 
mal zabezpečiť návrat ľudstva k Bohu, no 
pretože dosiahol len realizáciu prvého 
kroku, nemohol priniesť spásu, keďže sa 
nestihol oženiť a založiť „pravú rodinu“. Jeho 
poslanie zlyhalo. Jeho smrť na kríži nemá 
vôbec vykupiteľskú hodnotu. Naopak. Mun 
ju chápe ako víťazstvo zla a zmarenie spásy. 
Preto prichádza Mun, „tretí Adam“, „druhý 
Kristus“, a až jeho svadbou v roku 1960 sa 
položil základ možnej záchrany človeka. 
Mesiášom a vykupiteľom je teda podľa 
tohto učenia samotný Mun. V princípe spásy 
založenom na „adopcii“ do „pravej rodiny“ 
sa skrýva aj vysvetlenie, prečo sa misijné 
aktivity sústreďujú najmä na mladých, 
slobodných ľudí. Tí majú vytvoriť predpoklad 
zabezpečenia „pravého potomstva“ a osídliť 
svet novým ľudstvom. V spomenutom obra-
de ide o zvláštny rituál, ktorým sa účastníci 
stávajú deťmi „pravých rodičov“ a začleňujú 
sa do Munovej rodiny. Predchádza mu obrad 
prijímania „svätého“ vína pripraveného špe-
ciálnym postupom a údajne obsahujúceho 
i kvapky krvi „pravých rodičov“.

Kamil Kardis
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Kde sú základy?
 
Téma manželstva a vzťahov dvoch pohlaví sa „prepiera“ na rozličných fórach – na najvyšších 
politických miestach Európskej únie, v médiách i na pracovisku,  v psychologických porad-
niach i na duchovných cvičeniach, od spovede v chráme až po stôl poslednej krčmy v Hornej 
Dolnej. S nádychom obradnej vážnosti či primeranej dôstojnosti cez jemnú iróniu až po zni-
čujúci výsmech. V najbližších číslach nášho časopisu aj my otvoríme priestor tejto téme. 
Mnohé veci vám budú známe a len ich trocha oprášime. No určite sa nájde aj niečo nové. 
V každom prípade to bude osobitý pohľad na manželstvo, ktorý ukáže, ako možno zmeniť 
niektoré zaužívané stereotypy. Inšpiráciou pre sériu článkov bude osobná skúsenosť s Man-
želskými večermi a Kniha o manželstve autorov Nickyho a Sily Leeovcov. 

Manželské koleso
Úžasný technický vynález – koleso okrem 
svojho praktického využitia nesie v sebe 
aj hlbokú symboliku, ktorú manželia 
Leeovci použili, aby zosumarizovali to, čo 
každé manželstvo potrebuje. Skúsenosť 
im ukázala, že na to, aby sa koleso na ceste 
nerozsypalo, je potrebná každá jeho časť. 
Vonkajšia obruč predstavuje záväzok, ktorý 
všetko drží pohromade a je základom, ktorý 
ustanovil Boh. Vyjadruje hlbokú túžbu člo-
veka po niekom, pred kým sa môže úplne 

odhaliť – citovo, duševne aj telesne. No toto 
je možné len tam, kde je dôvera a záväzok, 
ktorý nás uisťuje o bezvýhradnej láske part-
nera. Táto obruč obopína ramená – sedem 

dôležitých oblastí manželstva, ktorým sa 
postupne budeme venovať: budovanie pev-
ných základov, umenie komunikácie, láska 
v akcii, riešenie konfliktu, sila odpustenia, 
rodičia a svokrovci, dobrý sex. A uprostred 
toho všetkého je náboj, ktorý umožňuje 
jeho pohyb dopredu – Boh.

Ako budovať vzťah na celý život?
Manželstvo je výnimočné tým, že sa 
z dvoch stáva jedno. Akoby ste zlepili dva 

hárky papiera dohromady. Už 
ich nikdy od seba neoddelíte 

bez toho, aby ste niečo na nich 
nepoškodili. Alebo ako nová 
ľudská bytosť, ktorá vzniká 
počatím. Aj tam sa z dvoch 

stáva jedno. A už nikdy sa pôvodné dve po-
hlavné bunky nebudú dať od seba oddeliť. 
Tak je to aj s manželstvom. Manželia vrastú 
(a majú vrastať) do seba natrvalo. V prípade 

ich oddelenia (napríklad rozvodom) to vždy 
bude bolestivé a zraňujúce. Toto násilne od-
trhnutie má zničujúci dosah, pretože man-
želstvo je oveľa viac ako iba zjednotenie tiel. 
Ide o zjednotenie duší, zjednotenie životov. 
Je to jedinečná príležitosť zdieľať s iným 
(v istom zmysle cudzím) človekom svoj 
život vo všetkých jeho oblastiach. Do daru 
dostávame stáleho sprievodcu, radcu, 
podporovateľa, spoločníka, pozorovateľa, 
no aj kritika. Ak v sebe nájdeme dostatok 
ústretovosti, lásky a pochopenia, vzájomne 
si môžeme odhaľovať bohatstvo a obda-
rovanie, ktoré je v nás ukryté a o ktorom 
možno ani sami netušíme. Zároveň môže 
náš vzťah s manželským partnerom uzdra-
vovať zranenia z obdobia pred manžel-
stvom. Možno nájdeme toho, kto doplní to, 
čo nám najviac chýbalo v detstve, alebo sa 
bude modliť za všetko to, s čím si nevieme 
sami poradiť a za čo sa už sami nevládzeme, 
nechceme alebo nevieme modliť. 

No aby sme vybudovali dobré manžel-
stvo, musíme si uvedomiť, že väčší úžitok 
ako triky, návody či nápady prináša vyna-
ložená námaha. Je to ako so stavbou domu. 
Všetci by sme chceli mať krásny dom, ale 
bez jednotlivých prácne uložených tehál 
alebo panelov to nejde. Aj keď nám dom 
môže postaviť firma na kľúč, manželstvo 
na kľúč neexistuje. A musím dodať, že aj 
keby existovalo, rozdiel je aj v tom, aký 
si vytvoríme vzťah k domu postavenému 
na kľúč a k domu, ktorý sme od základov 
budovali sami (v každom prípade aspoň 
ten, že vieme, aký materiál a postup sme 
zvolili a aké chyby urobili). Manželstvo 
nám teda nevybuduje nijaká firma. Takže 
vysúkajte si, prosím, rukávy!

S kým kráčame
Prvé ťažké chvíle v manželstve nastupujú 
s príchodom detí. Na nášho prvého syna 
sme si počkali niekoľko rokov. Bolo to 
vymodlené dieťa a veľmi sme sa naň tešili.  
Napriek tomu jeho príchod obrátil náš 
život naruby. Zmenil nám všetko. Režim 
dňa, čas na prácu, oddych, spánok, ob-
medzil na minimum naše záľuby, zmenil 
stravovacie návyky, modlitbu, finančný 
rozpočet, ale hlavne prinútil nás zoradiť si 
priority vzťahov. Museli sme si uvedomiť 
(ako už mnohí pred nami), že aj keď je 
to najkrehkejší a najnesamostatnejší člen 
našej rodiny, nemôže byť náš vzťah k nemu 
prioritou. Ak by sa totiž otupila a vychladla 
láska medzi nami rodičmi, bola by to pre 
dieťa tá najväčšia pohroma. Dôležité teda 
je, aby partner nemal pocit, že je z akého-
koľvek dôvodu na vedľajšej koľaji. Treba si 
uvedomiť, že deti s nami budú osemnásť, 
možno pár rokov navyše, ale raz s najväč-
šou pravdepodobnosťou odídu. A vtedy pri 
nás zostáva alebo, lepšie povedané, putuje 
s nami po ceste života iba náš partner. 
Napadá mi vtip, ktorý sa veľmi páči môjmu 
manželovi a príležitostne ho nezabudne 
pripomenúť:

Stretnú sa protestant, katolík a žid. Žid 
položí zásadnú otázku: „Viete, kedy sa 
začína život?“

Protestant: „No predsa narodením.“
Katolík: „Samozrejme, že počatím.“
A Žid na to s úsmevom povie: „Viete, 

naozajstný život sa začína vtedy, keď deti 
odídu z domu.“

Aj keď každý vtip je troška „pritiahnutý 
za vlasy“, tento celkom dobre vystihuje to, 
že život s deťmi nie je jednoduchý, no aj to, 
že raz sa osamostatnia a že príde chvíľa, keď 
budeme iba dvaja tak ako na začiatku.

Ako dosiahnuť to, aby manželstvo nestra-
tilo ani po rokoch (často namáhavých a krí-
zových) to pravé orechové? Znova sa vrátim 
k tomu, čo bolo povedané: pre manželstvo 
sa musíme namáhať a musíme si uvedomiť, 
s kým kráčame.

Priateľstvo a čas
Z manželstiev, ktoré poznáme, sa najlep-
šie darí tým, v ktorých sa nepestuje iba 
romantická láska (ktorá podľa odborníkov 
nemá dlhé trvanie, vraj jeden a pol roka, 
v najlepšom prípade tri), ale hlboké priateľ-
stvo. Aktívne sa zaujímajú jeden o druhého, 
o jeho potreby, záujmy, problémy, nálady, 
dojmy, rozprávajú sa spolu, a hlavne trávia 
spolu čas. Vtedy sa navzájom spoznávajú.

Zaujímavé je, že to, čo bolo pred manžel-
stvom nevyhnutnosťou a samozrejmosťou, 
sa vstupom do manželstva prirýchlo vytrá-
ca. Na predmanželské rande sme sa pripra-
vovali a tešili celý deň. Bol to výnimočný 
čas s výnimočným človekom. A neváhali by 
sme ho predlžovať donekonečna. Presne 
toto isté potrebuje každé manželstvo. 
Výnimočný čas s výnimočným človekom. 
A to už stojí za námahu. Vyžaduje si to roz-
hodnutie milovať, nájsť si dostatočne dlhý 
spoločný čas, pri ktorom sa môžeme viac 
a hlbšie spoznávať, v prípade potreby od-
sunúť  všetky ostatné dôležité veci a budo-
vať priateľstvo s človekom, ktorý je pre nás 
doživotným darom. Čím viac sme vyťažení 
a zamestnaní, tým dôležitejší je spoločne 
strávený čas s partnerom. Nedá sa ničím 
iným nahradiť. V posledných chvíľach živo-
ta mnohí ľutujú práve to, že si nedokázali 
urobiť čas pre svojich najbližších.

Je iba na vás, či si dokážete vytvoriť 
priestor a čas na milovaného človeka a ako 
to využijete. Fantázii sa medze nekladú. 
Môže to byť spoločná večera pri sviečkach 
alebo prechádzka v lese, návšteva kina, 
koncertu, jednoducho výnimočný čas 
aspoň raz týždenne a bez detí. Autori Knihy 
o manželstve na jednom mieste spomínajú 
Paula McCartneyho a jeho manželku Lindu: 
„... boli veľmi vynaliezaví pri nachádzaní 
spoločného času – napriek tlakom, ktoré 
prináša sláva. Ich priateľ a životopisec 
Hunter Davies spomína, ako sa Paul roz-
hodol, že existujú iba dve veci, na ktorých 
mu skutočne záleží: byť so svojou rodinou 
a venovať sa hudbe.“ V každom manželstve 
je dôležité pevné rozhodnutie – rozhod-
nutie milovať, aj keď vyprchá počiatočná 
zamilovanosť, rozhodnutie darovať čas 
jeden druhému a vynaložiť na to potrebnú 
námahu. n

Dada Kolesárová
ilustr. snímka: www.everystockphoto.com

Prvé pravidlo dobrého manželstva: Vymedzte si čas jeden 
pre druhého a radostne ho prežívajte.
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Nenechal ma samého

Ježiša som spoznal v čase štúdií. Môj 
život zrazu prestal byť všedný a vzpla-
nul ako oheň. Cítil som silnú potrebu 

hovoriť o tom svojim blízkym a priateľom. 
Zistil som však, že mnohí tomu, čo žijem, 
nerozumejú. Tú radosť, plnosť a lásku som 
si nemohol nechať len pre seba. Chcel som 

ju vykričať do celého sveta.
Začal som hľadať ľudí s podobnou skúse-

nosťou. Ježiš ma v tom nenechal samého.
Previedol ma cez modlitebnú skupinku 

do spoločenstva obnovy v Duchu Svätom. 
Ale stále som cítil potrebu trvalého vzťahu 
spolu s tými, ktorí zmýšľajú a žijú rovnako 

ako ja. Ježiš mojej túžbe rozumel a ponú-
kol mi Koinoniu Ján Krstiteľ. Na moje áno 
odpovedal svojím požehnaním.

Život v komunite sa mi stal vlastným. 
Našiel som bratov a sestry, s ktorými sa mô-
žem nielen zdieľať, ale aj formovať, učiť sa, 
pomáhať si a slúžiť jeden druhému. V ich 
službe, priateľstve a rade nanovo stretávam 
práve toho Ježiša, ktorého som spoznal 
kedysi dávno.

Jeho blízkosť zmenila aj moju vlastnú ro-
dinu. Vzťah s mojou manželkou sa prehĺbil 
a naše štyri teraz už dospelé deti stretli živé-
ho Krista a vytvorili si s ním osobný vzťah, 
ktorý si rovnako ako ja nechcú nechať len 
pre seba.

Dnes už nežijeme len z pocitov, ale 
snažíme sa žiť v rodine, v práci, v bežnom 
živote Boží plán v nás. Nebojíme sa prijímať 
rozhodnutia, nadväzovať vzťahy, slúžiť 
a pomáhať, lebo vieme, že na to nie sme 
sami, ale stále máme okolo seba bratov 
a sestry, s ktorými sa môžeme modliť a plniť 
Božiu vôľu.

Teraz už naozaj slobodne kričím, že Ježiš 
Kristus vstal z mŕtvych a je živý tu medzi 
nami. n

Peter Šmeringai
ilustr. snímka: newlight.cc
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Chválospev na solúnskych bratov
„Blahoslavený jazyk váš, ktorým ste rozsie-
vali duchovné reči na spásu bezpočetného 
národa. Prijali ste od Boha dar ním vdýchnutý 
a zahnali ste ním zovšadiaľ temnotu nevedo-
mosti. Všetkým ste dávali seba za vzor. Z perí 
nechávali ste prameniť duchovnú sladkosť. 
Boli ste boriteľmi všetkého pohanstva, pro-
tivníkmi kacírov, vyháňačmi besov. Boli ste 
svetlom zatemnených, učiteľmi mladučkých, 
zaplavujúc ich duševnou rozkošou. Hladu-
júcim ste poskytovali pokrm, žíznivým ste 
boli nevysychajúcim prameňom, nahým ste 
poskytovali hojný odev. Boli ste pomocníkmi 
sirôt, hostiteľmi pocestných, návštevníkmi 
nemocných, tešiteľmi zarmútených, obranca-
mi napadnutých, podporovateľmi vdov a sirôt, 
darcami svetla slepým, veľkou kotvou pre 
tých, ktorí sa zmietali na mori života, hradbou 
a prístreším tých, ktorí sa k vám utiekali. Boli 
ste vyznávačmi svätej Trojice, vykonávateľmi 

Božej prozreteľnosti, služobníkmi Božej 
velebnosti, zdrojom slova Božieho, nepo-
hnutými stĺpmi Cirkvi Kristovej, pečaťou 
spravodlivosti, štítom viery, prilbicou 
spásy, klasom veľplodným, révou medom 
oplývajúcou. Mliečnym medom boli vaše 
slová, ktorými ste potešili všetok svet, 
a ktoré ste nechali prúdiť ako drahocen-
nú perlu. Boli ste pokladmi Pána, stán-
kami Božej prozreteľnosti, vyvolenými 
nádobami Svätého Ducha, ktoré rozšírili 
meno Kristovo po celej zemi. Slávu kríža 
niesli ste na sebe, opovrhli ste vencami 
časnými a obľúbili ste si večné.

Bez ustania proste, svätí a opravdiví 
pastieri, usilovne za svoje vyvolené stádo, 
zaháňajte strasti a vyslobodzujte ho 
z bied a nebezpečenstiev. Amen.“ (z Po-
chvaly Cyrilovi a Metodovi)

Jozef Gača

Pozývame mladých vstúpiť dnu. 
Do vzťahu s Kristom. Chceme vstúpiť 
do života Najsvätejšej Trojice. V Ma-

túšovom evanjeliu je veľmi jasne táto sku-
točnosť vyjadrená v podobenstve o svadbe 
kráľovského syna (Mt 22, 1 – 14). Otec 
pozýva na svadbu, kde je všetko priprave-
né, dáva pozvaným všetko potrebné na ich 
vstup. Všetko je len na samotnom človeku, 
či toto pozvanie prijme, alebo nie. Či si opäť 
nájde nejakú výhovorku.

Prijmeš dnes jeho pozvanie?

V Biblii nájdeme aj ďalšie pozvania. 
V dejinách Izraela a Cirkvi nachádzame 
túto líniu:

Božia láska – dotyk – pozvanie – od-
poveď – život podľa odpovede.

• Boh vyviedol Izrael z Egypta. Zachránil 
národ zo situácie smrti – urobil zázrak. 
Daroval im na hore Sinaj Desatoro – 
pozval ich k odpovedi. Celé spoločenstvo, 
ale aj každého jednotlivca v ňom.

• Zachej mal osobný zážitok, dotyk záujmu 
a lásky, ako aj ponuku vzťahu. Po ňom sa 
dal do pohybu a začal meniť svoj život, 
konať novým spôsobom.

• Peter bol pri zázračnom rybolove po-
zvaný nasledovať Krista – Ježiš vstúpil 
konkrétnym spôsobom do jeho života, 
práce, situácie. Ukázal mu, ako prekra-
čuje zaužívané limity a spôsoby a aký 
efekt má jeho slovo. A Peter zažil hojnosť. 
Zároveň ho pozýva ku kvalitatívne novej 
činnosti, s ktorou nemá žiadnu skúsenosť 
(loviť ľudí). Peter na to odpovedal a šiel 
za ním.

Dôvodom Božieho pozvania je Božia lás-
ka, ktorá nás chce dostať do neba. Do spo-
ločenstva s ním, s Najsvätejšou Trojicou, 
lebo naše mená sú zapísané v nebi.

Možno hovoriť o pozvaní pre všetkých 
a zároveň pre každého. Toto pozvanie je 
osobným pozvaním, teda pozvaním mňa. 
O tomto dotyku lásky k človeku – ku mne 
musím uvažovať, musím ho hľadať vo svo-
jom živote. Boh je v mojom živote prítom-
ný, len ja sám musím objaviť jeho konanie, 
teda jeho samotného. Cirkev mi v tom má 
byť pomocou. No potrebujem zhodnotiť 

svoj doterajší osobný život – nanovo ho 
začať pozorne čítať.

Tak, ako si aj Izrael neustále opakoval, 
čo Boh pre neho v dejinách urobil, tak to 
robíme v rámci cirkevného roka aj my, keď 
slávime Vianoce, Veľkú noc a iné sviatky. 
Uvedomujeme si a vážime si dedičstvo 
predchádzajúcich generácií – Boh je Bohom 
mojich otcov – Abraháma, Izáka a Jakuba, 
ako aj Cyrila a Metoda. Každý z nás by mal 
mať svoj kalendár udalostí (čiaru života) 
s Bohom, kde, kedy a ako sa ho Boh dotkol.

Kde som počul Ježišovo pozvanie?
V akej konkrétnej životnej situácii?
K čomu ma pozýval? 

Odpoveď na pozvanie
Zo stretnutia s Bohom potom vychádza po-
žiadavka odpovede. Odpoveď je skutočná, 
keď je nasledovaním Krista. Keď odpovedá 
na Kristovo: „Poď za mnou!“

Ešte je otázkou, že ak som dotyk Boha 
zažil, čo mi pomáha a čo mi bráni nasle-

dovať ho (brániť mi môže predchádzajúca 
skúsenosť, strach, moje slabosti a naopak 
pomôcť mi môže modlitba, Božie slovo, 
spoločenstvo...).

Konkrétnym znakom prijatia Božieho po-
zvania je učeníctvo, vstúpenie do Ježišovej 
školy, v ktorej sa necháme formovať. On si 
vyberá nás, nie my jeho. Učeníkov (teda aj 
nás) pozýva k sebe domov, aby sme videli, 

ako žije, čo robí. Žiada celého človeka.

V ktorej oblasti môjho života sa ešte 
neučím od Ježiša?

Čo mám odovzdať Bohu – vzťahy, 
majetok, minulosť, sny...?

Som alebo nie som dnu?

Potrebujeme Boha počúvať, tak ako ho 
počúval Izrael. Shema, Israel – Počúvaj, 
Izrael.

Na to je dôležité čítať a počúvať Božie 
slovo, porovnávať s ním svoj život, žiť ho. 
Rovnako na ceste hlbšieho dozrievania vo 
vzťahu s Bohom je dôležité mať staršieho 
brata vo viere alebo kňaza, ktorý nám po-
máha kráčať a objavovať tvár Boha v našom 
živote.

Mám niekoho, kto mi pomáha rásť?
Akú mám s tým skúsenosť?
Využívam službu kňaza, ako je na-

príklad duchovné sprevádzanie alebo 
sviatosť zmierenia?

Ohlasovanie Krista 
nutne predpokladá osob-

ný vzťah s ním, denno-
denné zotrvávanie v jeho 
prítomnosti a počúvanie 
jeho hlasu. Preto neváhaj-
me vstúpiť dnu, lebo ani 
oko nevidelo, ani ucho 
nepočulo, ani do ľudského 
srdca nevstúpilo, čo Boh 
pripravil tým, ktorí ho 
milujú.

„Evanjelizácia sa vždy 
začína stretnutím s Pá-
nom Ježišom. Kto sa 
k nemu priblíži a za-
kúsi jeho lásku, chce sa 

okamžite podeliť o krásu tohto stretnutia 
a radosť zrodenú z tohto priateľstva. Čím 
viac poznáme Krista, tým viac si želáme ho 
ohlasovať. Čím viac hovoríme s Kristom, 
tým viac si želáme hovoriť o ňom. Čím 
viac si nás Kristus získa, tým viac si želáme 
priviesť k nemu tých druhých.“ (Benedikt 
XVI.) n

-red
zdroj: www.rio13.sk
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Modli sa
Potrebujem ťa, Pane,
buď mojím učiteľom,

potrebujem ťa deň čo deň.
Daj mi čistotu svedomia,

ktorá jediná dokáže vnímať a chápať tvojho Ducha.
Moje uši sú hluché, nemôžem počuť tvoj hlas.

Môj pohľad je zakalený, nemôžem vidieť tvoje znamenia.
Iba ty môžeš zbystriť môj sluch,

zaostriť môj zrak a očistiť moje srdce.
Nauč ma sedieť pri tvojich nohách

a počúvať tvoje slovo. Amen.
(John Henry Newman)
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Mariánsky mesiac
My gréckokatolíci sa 
vieme často chváliť, akú 
veľkú úctu k Presvätej 
Bohorodičke v našom 
obrade prechovávame. 
No dajme si ruku na srd-
ce – je to skutočne tak? 
Práve tento mesiac je 
pre nás skúškou, či to, 
čo hovoríme, aj žije-
me. Veď iste mi dáte 
za pravdu, že pomodliť 
sa raz v týždni ruženec 
ešte nie je vrúcnou 
mariánskou úctou a ani 
obliecť chrám v máji 
do modrej farby nemu-
sí znamenať oddanosť 
Božej Matke.

No predsa je pravdou, že východné cirkvi vždy mali neobvyklý 
vzťah k Bohorodičke. Ale nielen v jeden deň či v nejaký 
presne zasvätený mesiac, ale dá sa povedať, že každý deň, 

celý rok bol a je v istom zmysle mariánskym. Mesiac august sa začína 
neobyčajne – pôstom k sviatku Zosnutia Božej Matky. Tento aj 
ostatné pôsty majú isté špecifikum. Je ním spievanie stichýr (slôh) 
na večierni venovaných oslave Márie ako Božej Matky a jej veľkému 
poslaniu v diele spásy: „Raduj sa, prestol, raduj sa, brána, raduj sa, 
nádoba manny“ a podobne. Zabudli sme však nielen na tento, ale aj 
na ostatné pôsty, ktoré pre nás majú znamenať duchovné pokore-
nie pre dušu, ale aj pre telo. Cirkev nám ho dáva ako prípravu pred 
veľkým mariánskym sviatkom, ale aj kvôli tomu, aby sme sa síce 
nakrátko, ale predsa zamysleli nad skutočnosťou, že tak ako sa Eva 
nechcela postiť a priviedla svetu smrť, tak Mária sa postila od svo-
jich predstáv a priviedla svetu život. Výsledkom jej pôstu bol ľahký 
prechod z tohto života k svojmu Synovi. A čo je najväčšou túžbou 
každého človeka, nielen veriaceho? No predsa vyslobodiť sa od smr-
ti, ba zbaviť sa jej, aby mu nijako neublížila. Práve tento mesiac 
nám dáva podnet na to, aby sme nasledovali spôsob, ktorý skúsila 
Bohorodička: „Ospevujme Máriu Pannu, nebeskú bránu, slávu 
celého sveta, ktorá vyrástla spomedzi ľudí a porodila Vládcu, pieseň 
beztelesných a ozdobu veriacich; ona sa stala nebom a chrámom 
božstva; ona zničila zátarasy nepriateľstva, priviedla pokoj a otvorila 
kráľovstvo. Ona je pre nás pevnosťou viery, z nej máme narodeného 
premožiteľa, Pána. Odvahu teda, odvahu, ľudia Boží, lebo on zvíťazí 
nad nepriateľmi, veď je všemocný“ (dogmatik 1. hlasu).

Skúsme preto mariánsku úctu vnímať nielen ohraničene určitým 
časom. Každý deň, keď spievame bohorodičníky (ktorých počas dňa 
nie je málo), keď spievame Moleben k Bohorodičke či akatist, alebo 
rôzne kánony, vnímajme to všetko ako prejavy mariánskej úcty. 
Východná cirkev Božej Matke venovala veľa priestoru a času, aby 
rozjímala o jej veľkom poslaní v dejinách Cirkvi. n

Michal Bučko; ilustr. snímka: M. Žarnayová
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Božia iniciatíva
Keď nás Boh stvoril na svoju podobu, 
ľudské srdce bolo ako Božie. Hriech ho 
polámal, pokrivil, zašpinil a zdeformo-
val. Preto hľadíme pokrivene na seba 
i na svet okolo nás. Pokánie je cesta, 
ako mať srdce opäť čisté a zdravé.

Nepoznám človeka, ktorému by sa páčil neporiadok 
a špina. Napriek tomu ho v bytoch mávame. Ne-
stačí nárazovo upratať raz za rok. Nestačí upratať 

kvôli ohlásenej návšteve. V otázke srdca to platí obzvlášť. 
Lenže tu už takí úzkostliví nie sme. Mnohí upratujú nára-
zovo občasnou spoveďou. Mnohí ukazujú upratané vnútro 
len navonok. Nestačí milovať poriadok. Treba upratovať 
a udržiavať čistotu už samotným životným štýlom. V Pís-
me máme mnoho dôkazov, že vedieť o vlastnom hriechu 
tiež nestačí. Napríklad Adam. Vie, že jedol zo zakázaného 
stromu. Ale nerobí s tým nič. Čaká a skrýva sa. Ani po Bo-
žom odhalení nenasleduje zmena. Len výhovorky. Alebo 
Kain. Vie, že vraždil. Keď sa ho Pán pýta na Ábela, odpovie 
s aroganciou „Či som ja strážca svojho brata?“ (Gn 4, 9). 
Ale hádam najvýrečnejším príkladom je kráľ Dávid. Tiež 
vie, že zhrešil s Betsabe. Že zmanipuloval smrť jej man-
žela. Ale nekajá sa, kým nepríde prorok Nátan. Na jeho 
usvedčenie Dávid už ale reaguje pokáním a je vypočutý. 
Inak koná aj mýtnik Zachej – zbožný Žid, ktorý vie, že pre-
stupuje zákon. Keď sa stretne s Ježišom, nielenže si prizná 
hriech, ale rozhodne sa napraviť krivdu a zmeniť život. 
Nesnaží sa vyvážiť svoje hriechy vymenovaním dobrých 
skutkov, ktoré iste spravil tiež.

Každý z nás koná z času na čas jedným z týchto spôso-
bov. Buď zatvrdnuto nástojíme na tom, že konáme správ-
ne, hoci tušíme opak, alebo si priznávame vinu, ale vzápätí 
sypeme ospravedlnenia. Tie si vieme „vyrobiť“ milodarmi, 
pôstom, dobrými skutkami. Hriech sa nám páči a len 
hľadáme spôsob, ako aj hrešiť, aj nebyť potrestaní. A občas 
sme ako Zachej a Dávid. Priznáme si hriech a už v ňom 
nepokračujeme.

Ak chceme vyčistiť svoje srdce, narovnať ho a uzdraviť, 
potrebujeme sa najprv modliť, aby nás Boží Duch viedol 
a odkrýval nám pravdu o nás samých tak, ako to zvládne-
me. Potom musia nasledovať konkrétne kroky k zmene. 
Keďže ľudské srdce je hriechom paralyzované a pokrivené, 
s pokáním si neporadíme sami. Adam sa skrýval až k mo-
mentu Božieho oslovenia. Kain tiež. Ani Dávid sa neponá-
hľal, akoby dúfal, že „nejako bude“. Aj Zachej potreboval 
Božiu iniciatívu, aby sa Ježiš pozval k nemu na návštevu. 
Boh je ten, kto hľadá stratené drachmy a zatúlané ovce. 
V tomto prvom kroku na ceste za čistým srdcom teda 
potrebujeme Boží impulz k pokániu, ktorý sa najčastejšie 
udeje cez spoločenstvo Cirkvi. Ten prichádza neustále cez 
autority, spoločenstvo, Písmo, sviatosti... rôznym spôso-
bom. Človek je ale zodpovedný za to, ako s týmito impulz-
mi naloží. Kain ho odmietol. Dávid prijal. Žiť v špine sa ne-
páči nikomu. Žiť so špinavým srdcom nie je o nič lepšie. n

Valéria Juríčková

Havrany útočia
Len čo sa latinskí biskupi v Be-

nátkach dopočuli, že v jednom 
z monastierov je akási veľká 

pospolitosť barbarských Slovanov, vy-
striehli si ich a oborili sa na Konštan-
tína: „Človeče, povedz nám, prečo si 
utvoril teraz Slovienom písmená a učíš 

ich, čo nikto iný predtým nevynašiel, 
ani apoštoli, ani rímsky pápež, ani 
Gregor Bohoslovec, ani Hieroným, ani 
Augustín?“

Iní sa pridali: „My poznáme len tri 
jazyky, ktorými sa patrí v knihách slá-
viť Boha: hebrejský, grécky a latinský.“

Filozof im odpovedal: „Či nepri-
chádza dážď od Boha na všetkých 
rovnako? Či slnko nesvieti tak isto 
na všetkých? Či nedýchame na vzdu-
chu rovnako všetci? Nehanbíte sa 
spomínať len tri jazyky a nariadiť, aby 
ostatné národy a kmene boli slepé 
a hluché? Povedzte mi, či Boha robíte 
bezmocným, že to nemôže umožniť, 
alebo závistlivým, že to nechce?“

No oni sa nedali: „Ale veď všetci 
chvália Boha iba tými tromi jazykmi!“

„My však poznáme mnohé národy, 
ktoré majú svoje písmo a Boha oslavu-
jú každý v svojej reči. Ako je známe, sú 
to Arméni, Peržania, Abazgovia, Iberi, 
Sugdi, Góti, Avari, Tyrsi, Kozári, Arabi, 

Egypťania, Sýrčania a mnohé 
iné,“ odvetil Filozof. „Ak toto 
nechcete pochopiť podľa toho, 
aspoň poznajte, čo o tej veci súdi 
Písmo: Veď Dávid volá a hovo-
rí: ,Nech spieva Pánovi všetka 
zem, spievajte Pánovi pieseň 
novú.’ A zas: ,Nech plesá Pánovi 
všetka zem, spievajte, veseľte sa 
a plesajte. A po druhý raz: ,Celá 
zem nech sa ti pokloní a spieva 
ti a nech ospevuje meno tvoje, 
Najvyšší.’ A zasa: ,Chváľte Pána, 
všetky národy, a oslavujte ho, 
všetci ľudia, a všetko, čo dýcha, 
nech chváli Hospodina.’“

„Ale veď nech ho každý chváli, 
no v posvätnej reči!“ oponovali 
mu.

„Evanjelium hovorí: ,Tým  
však, čo ho prijali, dal schopnosť 
stať sa Božími dietkami.’ A zasa 
ten istý: ,A prosím nielen za nich, 
ale aj za tých, ktorí pre ich slovo 
uveria vo mňa, aby všetci boli 
jedno ako ty, Otče, si vo mne a ja 
som v tebe.’ Matúš však hovorí: 
,Daná mi je všetka moc na nebi 
i na zemi, iďte teda a učte všetky 
národy, a krstite ich v mene Otca 
i Syna, i Ducha Svätého, a na-
učte ich zachovávať všetko, čo 
som vám prikázal. A hľa, ja som 

s vami po všetky dni až do skončenia 
sveta. Amen.’ A zasa Marek: ,Iďte do ce-
lého sveta a kážte evanjelium všetkému 
stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, 

bude spasený, ale kto neuverí, odsúdi 
sa. A tých, čo uveria, budú sprevádzať 
tieto znamenia: V mojom mene budú 
vyháňať zlých duchov a novými jazyk-
mi budú hovoriť.’“

„Ale povedz nám, načo treba Slovie-
nom písmo?“

Vtedy sa Konštantín s ľútosťou 
pozrel na nich a povedal: „A Písmo ho-
vorí aj k vám, učiteľom zákona: ,Beda 
vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, že 
zatvárate kráľovstvo nebeské pred ľuď-
mi, lebo vy nevchádzate, a tým, čo by 
chceli vojsť, nedovolíte.’ A zasa: ,Beda 
vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč 
poznania, i sami ste nevošli, a tým, čo 
chceli vojsť, ste zabránili.’“

„No veď my im nebránime vo viere! 
Veď všetky knihy sú písané po latinsky 
a grécky!“

„Pavol povedal Korinťanom: ,Rozka-
zujem vám všetkým hovoriť jazykmi, 
radšej však, aby ste prorokovali. Ten 
totiž, čo prorokuje, je väčší než ten, čo 
hovorí jazykmi, iba ak by vysvetľoval, 
aby aj cirkev poučenie prijala. Teraz 
však, bratia, čo by som vám osožil, keby 
som prišiel k vám a hovoril jazykmi, 
a nie slovami zjavenia alebo vedomosti, 
proroctva alebo náuky? Veď aj bezduš-
né a bezhlasné nástroje, čo vydávajú 
zvuk, či sú to píšťaly a či citary, keby 
nevydávali rozdielne zvuky, ako by 
sa vedelo, čo sa píska a čo sa hudie? 
A keby poľná trúba vydávala bezhlasný 
zvuk, kto by sa strojil do boja? Tak aj 
vy, ak jazykom nevydávate zrozumiteľ-
né slová, ktože bude vedieť, čo hovorí-
te? Do vetra budete hovoriť.’“ n

Juraj Gradoš
Bazilika sv. Marka v Benátkach  

prezrádza silný vplyv byzantského 
umenia aj v Taliansku  

(wordpress.com)

20 | príbeh

Frajer
Mladý chlapec vo vyťahaných nohaviciach, s pírsingom v ušiach i v obočí a šil-
tovkou nabok svojimi „veselými“ historkami zabáva tri dievčatá v MHD. Je dobrý 
rečník, frajer a poslucháčky mu visia na perách. Na cieľovej zastávke sa s nimi 
sebavedome rozlúči a ešte sebavedomejšie vystúpi. Pred ním je zábradlie. 
Nechce sa mu ho obchádzať, a tak sa ho rozhodne preskočiť. Nevypočíta si to 
však a dopadne rovno na nos. Dievčatá vybuchnú smiechom. Chlapec sa na ne 
pozrie, celý červený vstane a rýchlym krokom odchádza. Jeden zlý krok všetko 
pokazil. 

Mária Pihuličová
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PONDELOK 26. august
Mučeníci Adrián a Natália

Čítania: Gal 2, 11 – 16, zač. 202; Mk 5, 24 – 
34, zač. 21

... keď prišiel Kéfas do Antiochie, zoči-
-voči som sa postavil proti nemu, lebo si 
zaslúžil pokarhanie. (Gal 2, 11)

Apoštol Peter je skalou, všechválnym 
a najvyšším apoštolom, apoštolské knieža... 
Predsa však bol aj človekom so svojimi sla-
bosťami a pádmi. V niektorých situáciách si 
nepočínal správne. Boh mu poslal Pavla, aby 
ho napomenul. Nie v zlom. Kvôli budovaniu 
Božieho kráľovstva. Peter prijal kritiku. Koľ-
kokrát padneš, nepočínaš si podľa evanjelia, 
zídeš z cesty. Boh ti niekoho pošle. Pokarhá 
ťa. Prijmeš kritiku?

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

UTOROK 27. august
Prepodobný Pimen

Čítania: Gal 2, 21 – 3, 7, zač. 204; Mk 6, 1 – 
7, zač. 22

Tak ako Abrahám uveril Bohu a počítalo 
sa mu to za spravodlivosť. (Gal 3, 6)

Zdá sa, že Boh požaduje nezmysly: Abrahám 
mal odísť do cudziny, obetovať syna... Nie, 
Boh nepožaduje nezmysly. Všetko má v jeho 
pláne význam. Abrahám pochopil. Koľko 
„nezmyslov“ ti Boh navrhuje vykonať? Od-
pustiť bratovi, odprosiť suseda, dať núdzne-
mu, opustiť hriešny vzťah, zanechať prácu, 
ktorá ti bráni v nedeľnej bohoslužbe... To nie 
sú nezmysly. To je viera.

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

STREDA 28. august
Prepodobný Mojžiš Etiópsky 
Svätý Augustín, hipponský biskup

Čítania: Gal 3, 15 – 22, zač. 207; Mk 6, 7 – 
13, zač. 23

Načo je teda zákon? (Gal 3, 19)

Zákon je potrebný, ale plnenie zákona 
do bodky ti ešte nedáva istotu spásy. Bez 
Boha a jeho milosti totiž nedokážeš zákon 
plniť. Božia milosť je nutná pre tvoju spásu. 
Je to dar, ktorý buď prijmeš, alebo odmiet-
neš. Ak ju prijmeš, budeš sa snažiť žiť podľa 
zákona, ak odmietneš, aj zákon ti bude 
nanič. Len z Božej milosti si tým, kým si. Si 
Božie dieťa, dedič kráľovstva.

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

ŠTVRTOK 29. august
Sťatie hlavy Jána Krstiteľa

Čítania: Sk 13, 25 – 33a, zač. 33; Mk 6, 14 – 
30, zač. 24

A hoci nenašli nič, za čo by si zasluhoval 
smrť, dožadovali sa od Piláta, aby ho dal 
zabiť. (Sk 13, 28)

Pri autonehode vyhasne mladý život. Zby-
točná smrť. Aj Jánova smrť bola zbytočná. 
Čia smrť je a čia nie je zbytočná? Smrť je 
vždy proti Božiemu plánu. Boh chcel, aby 
sme žili. Mal pre nás fantastický plán. 
Ale stalo sa, čo sa stalo. No Boh sa s tým 
nezmieril. Pripravuje a dokonáva plán našej 
spásy. Smrťou premáha smrť. Ján bol pripra-
vený, mohol odísť. Ty si pripravený?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému. Odporúča-
ný sviatok. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 415; 
PZ: 399; HP: 432)

PIATOK 30. august
Patriarchovia Alexander, Ján a Pavol Nový

Čítania: Gal 4, 8 – 21, zač. 210; Mk 6, 45 – 
53, zač. 26

... teraz keď ste poznali Boha, alebo skôr, 
keď Boh pozná vás, ako to, že sa znova 
vraciate k slabým a úbohým živlom...? 
(Gal 4, 9)

Poznať niekoho v biblickej reči znamená 
mať s ním intímny vzťah, ako manžel 
s manželkou. Rovnako poznáva Boh teba 
a ty Boha. Užší vzťah už neexistuje. Koľ-
kokrát si nalomil tento vzťah, odkedy sa 
poznáte, odkedy žiješ v Bohu a on v tebe? 
Koľkokrát si bol neverný? Vždy, keď si posta-
vil na Božie miesto niekoho alebo niečo iné. 
No tým nestráca Boh, ale ty.

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

SOBOTA 31. august
Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky

Čítania: 1 Kor 4, 17 – 5, 5 zač. 132; Mk 24, 1 
– 13, zač. 97 (radové); Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; 
Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohoro-
dičke)

... lebo Božie kráľovstvo nespočíva v reči, 
ale v moci. (1 Kor 4, 20)

Staré príslovie znie: Slová sa hovoria a chlieb 
sa je. Ježiš veľa hovoril, ale ešte viac vykonal. 
Svoje slová potvrdzoval mocnými skutkami. 
Božie kráľovstvo prichádza s mocou. Mocný 
urobil veľké veci svojej služobníčke. Ona ich 

videla a oslavovala Boha. Vidíš aj ty mocné 
skutky nášho Otca vo svojom živote? Nie? 
Spomeň si na poslednú spoveď. Čo všetko ti 
odpustil...

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti z Uloženia pásu (HS: 
417; PZ: 400; HP: 433)

NEDEĽA 1. september
15. nedeľa po Päťdesiatnici. Začiatok 
indiktu – cirkevného roka. Prepodobný 
Simeon Stĺpnik a jeho matka

Čítania: 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 22, 35 – 
46, zač. 92 (radové); 1 Tim 2, 1 – 7, zač. 282; 
Lk 4, 16 – 22a, zač. 13 (indikt)

Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je naj-
väčšie? (Mt 22, 36)

Všetko má svoju postupnosť, hierarchiu. Aj 
zákony, aj prikázania. Za Ježišom prichádza 
učiteľ zákona, aby sa nechal poučiť, ktorý 
v hierarchii zákonov je ten najdôležitejší. 
Dostáva jednoduchú, ale životne dôležitú 
odpoveď: Milovať Boha nadovšetko a milo-
vať blížneho ako seba samého. Na kom inom 
než na kresťanovi to musí byť viditeľné? 
Vidno to na tvojom živote? Dávaš Božie veci 
na prvé miesto? Či potreby iných ľudí sú 
na rovnakej úrovni ako tvoje? Keď to nepo-
chopíš, márne sa budeš snažiť plniť ostatné 
prikázania. Na to, aby si Boha nadovšetko 
miloval, musíš aspoň trocha, nakoľko ti to 
ľudská obmedzenosť dovoľuje, pochopiť 
Božiu lásku k tebe. On si nenechal otvorené 
zadné dvierka, nemal pripravený žiadny 
plán B. On v láske išiel naplno. Dal všetko. 
Dal život svojho Syna, aby ti dokázal, ako 
mu na tebe záleží. Nikto ťa nevytrhne z jeho 
lásky. Keď si to každý deň ráno uvedo-
míš a vstúpiš do tejto lásky, nebudeš mať 
problém milovať každého človeka, ktorého 
stretneš. Aj keby to bol tvoj neprajník alebo 
dávny nepriateľ, ty ho budeš milovať, lebo 
sám si Bohom milovaný a prijímaný, napriek 
tomu, ako často sa mu otáčaš chrbtom. Čo 
tak dať si predsavzatie na začiatku tohto 
nového cirkevného a školského roka? Každý 
deň si uvedomiť nekonečnú Božiu lásku. 
Mať otvorené srdce pre Boha a pre každého 
človeka. I pre toho nepríjemného vedúce-
ho, i pre tú nervóznu učiteľku, protivného 
spolužiaka...

Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, z indiktu, 
Zhromaždeniu k Bohorodičke (iba v HP) 
a prep., kondák z hlasu Sláva, kondák pre-
podobnému, I teraz, z indiktu. Prokimen, 
Aleluja a pričasten z hlasu a z indiktu (HS: 
149, 188, 262; PZ: 103, 145, 232; HP: 104, 247)

Miroslav Hricík

PONDELOK 19. august
Mučeník Andrej Stratopedarcha  
a spoločníci

Čítania: 2 Kor 12, 10 – 19, zač. 195; Mk 4, 
10 – 23, zač. 16

... keď som slabý, vtedy som silný. (2 Kor 
12, 10b)

Kto je podľa dnešných kritérií silný? Ten, kto 
má peniaze, slávu, popularitu, moc, vplyv... 
Nikto by nepovedal, že chudobný, chorý, 
bezmocný, slabý. Sv. Pavol odpovedá: „Keď 
som slabý, vtedy som silný.“ Keď je človek 
slabý, môže sa naplno prejaviť Božia moc. 
Môže vyniknúť Boží vplyv v tomto svete. 
Môže vyniknúť jeho prozreteľnosť. V popredí 
má byť on. Odovzdáš mu svoju slabosť?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák zo 
sviatku Zosnutia, prokimen, Aleluja a pri-
časten zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku 
(HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

UTOROK 20. augusta
Prorok Samuel

Čítania: 2 Kor 12, 20 – 13, 2, zač. 196; Mk 4, 
24 – 34, zač. 17

... aby som nemusel žialiť nad mnohými 
z tých, čo predtým zhrešili, a nerobili 
pokánie... (2 Kor 12, 21)

Je nám ľúto, keď prídeme o niečo cenné. 
Keď stratíme zamestnanie, zdravie, zradí 
nás priateľ. Dokážeme smútiť nad stratou 
blízkeho človeka. Ľutujeme chudobných 
v treťom svete a venujeme nejakú sumu 
na mimoriadnu zbierku po povodni. Do-
kážeme však žialiť nad nekajúcnosťou vo 
svete? Smútime nad stratou Božej milosti 
po hriechu? Príde nám naozaj ľúto, že sme 
mimo Božej cesty?

Liturgia: Všetko ako 19. augusta

STREDA 21. august
Apoštol Tadeáš 
Mučenica Bassa

Čítania: 2 Kor 13, 3 – 13, zač. 197; Mk 4, 35 
– 41, zač. 18

Seba samých skúmajte, či máte vieru; 
sami sa skúmajte. (2 Kor 13, 5a)

Vedecký výskum čohokoľvek dnes stojí veľké 
peniaze. Vykonávajú ho najmúdrejší ľudia – 
vedci. Venujú výskumu často celý svoj život. 
Bádanie determinuje ich spôsob života. Sv. 
Pavol nás všetkých vyzýva k „výskumu“. Nie 
buniek, nie nových technológií, ale svojho 

vnútra, svojej viery. Či si vôbec veriaci. Boh 
ti denne dáva veľa príležitostí na to, aby si 
otestoval, či máš vieru a či obstojíš v skúške.

Liturgia: Všetko ako 19. augusta

ŠTVRTOK 22. august
Mučeník Agatonik a spoločníci

Čítania: Gal 1, 1 – 10; 1, 20 – 2, 5, zač. 198; 
Mk 5, 1 – 20, zač. 19

Ale keby sme vám hlásali my alebo aj 
anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám 
hlásali, nech je prekliaty! (Gal 1, 8)

Je veľa toho, čo by sme chceli opraviť. Náš 
parlament veľmi často upravuje zákony, 
novelizuje, vydáva nové, ruší staré. Ľudské 
zákony nie sú dokonalé, potrebujú korektú-
ru. Evanjelium je dané raz a navždy. Nepo-
trebuje opravu, „zriedenie“, prispôsobenie sa 
dnešnej dobe, dnešnej (ne)morálke. Ono ťa 
môže bezpečne viesť do cieľa tvojej cesty. Iné 
evanjelium už nebude.

Liturgia: Všetko ako 19. augusta

PIATOK 23. august
Zakončenie sviatku  
Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
Mučeník Lupus

Čítania: Gal 2, 6 – 10, zač. 201; Mk 5, 22 – 
24; 5, 35 – 6, 1, zač. 20

... my pôjdeme medzi pohanov a oni 
medzi obrezaných. (Gal 2, 9b)

Nemôžu robiť všetci všetko. Takáto práca 
by bola neefektívna, chaotická, bez úžitku. 
V dobre fungujúcej organizácii sa úlohy 
rozdelia a každý vie, čo má robiť. Spoločne 
budujú. Cirkev je Božia inštitúcia, v ktorej 
sa očakáva od každého jej člena, že bude 
pracovať na budovaní Božieho kráľovstva. Aj 
od teba. Čo môžeš urobiť dnes ty pre Cirkev? 
Pre farnosť? Pýtaj sa denne Svätého Ducha. 
On ju riadi, on rozdeľuje úlohy.

Liturgia: Všetko ako 19. augusta. Zdržanli-
vosť od mäsa

SOBOTA 24. august
Hieromučeník Eutychés

Čítania: 1 Kor 4, 1 – 5, zač. 130; Mt 23, 1 – 12, 
zač. 93

Preto nesúďte nič predčasne, kým neprí-
de Pán. (1 Kor 4, 5a)

Pohoršujeme sa na politikoch. Ten tunelo-
val, henten vzal úplatok... Ak by si bol v jeho 
pozícii, konal by si inak? Skritizuješ suseda, 
poukážeš na jednanie kňaza, pohoršíš sa 

nad kolegyňou... Súd, stále iba súd. Niekedy 
sa treba pozrieť do svojho života. Pozametať 
pred svojím domom. Nájdeš okamihy, keď 
si bol horší ako ten, koho posudzuješ. Preto 
nesúď nič predčasne, kým nepríde Pán.

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

NEDEĽA 25. august
14. nedeľa po Päťdesiatnici 
Blažený hieromučeník Metod Dominik 
Trčka

Čítania: 2 Kor 1, 21 – 2, 4, zač. 170; Mt 22, 1 – 
14, zač. 89 (radové); 2 Tim 1, 8 – 18, zač. 291; 
Mk 8, 34b – 9, 1, zač. 37 (blaženému)

Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, 
ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. (Mt 
22, 2)

Na svadbu sa každý pozvaný teší. Prečo? 
Lebo tam sa nepracuje. Pracujú len tí, 
ktorí ju organizujú. Teda mladomanželia, 
svadobní rodičia, najbližší príbuzní, ktorých 
poprosili o pomoc. Na nich je celé breme-
no príprav a všetko, čo súvisí so svadbou. 
Hostia už len prídu, posadajú si za stoly 
a hodujú. Nemusia nič robiť. Majú len prísť, 
aby zdieľali radosť so ženíchom a nevestou, 
a veseliť sa. Majú iba jednu povinnosť: prísť 
vhodne oblečení, aby nevhodným odevom 
neurazili mladomanželov a ostatných hostí. 
Neteší sa len ten, kto účasť na takejto svad-
be pokladá iba za povinnosť. Treba ísť, lebo 
aj oni boli nám, treba vrátiť. Ježiš Kristus 
hovorí o svadobnej hostine kráľovho syna. 
Kráľ sa o všetko postaral, aby hosťom nič 
nechýbalo. Určite to nebola bežná, „tuctová“ 
svadba, aké sa robievali medzi obyčajným 
ľudom. Veď predsa kráľov syn, budúci dedič 
trónu, musel mať dokonalú svadbu – all 
exclusive. Táto hostina sa opakuje denne 
v našich chrámoch. Boh je kráľom, ktorý 
pozýva i teba na dokonalú hostinu, ktorá 
sa síce začína dnes na svätej liturgii, ale 
bude mať zavŕšenie v jeho večnom kráľov-
stve. On sa o všetko postaral, aby nám nič 
nechýbalo. Postaral sa až tak, že jeho Syn 
zomrel na kríži, aby si aj ty mal miesto pri 
svadobnom stole, aby si nemusel obsluho-
vať, zháňať. Máš len prísť oblečený do odevu 
Božej milosti. Prídeš? Zasadneš? Necháš 
Boha obsluhovať, konať v tvojom živote?

Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu a blaženému, 
kondák z hlasu, Sláva, kondák blaženému, 
I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja 
a pričasten z hlasu a blaženému (HS: 148, 
414; PZ: 101, 397; HP: 102, 430)

slovo   17 | 2013slovo   17 | 2013



Päťdesiatnica
Apoštoli ako symbol Cirkvi
Ak si porovnáme apoštolov na ikone 
Nanebovstúpenia s apoštolmi na ikone 
Päťdesiatnice, zistíme, že v prvom prípa-
de sú apoštoli zobrazení dynamicky. Sú 
rozrušení, gestikulujú, akoby sa pýtali, čo 
bude ďalej. Apoštoli prichádzajú o toho, 
ktorý bol doposiaľ s nimi. Čo s nami 
bude? Ako žiť, ako sa modliť, ako plniť 
Božiu vôľu, keď sa všetko skončilo? Oni 

už nežijú s Kristom! Časť života, ktorú 
prežili s Kristom, sa už skončila. A tak 
nečudo, že apoštoli sú nespokojní, keď 
sa dívajú za odchádzajúcim Kristom. Ale 
v prípade Päťdesiatnice ikonu a samot-
ných apoštolov napĺňa ticho, harmónia, 
jednota a pokoj, ktoré sú v ostrom pro-
tiklade s udalosťou zostúpenia Svätého 
Ducha, ktorú nám sprostredkúva text 
Skutkov apoštolov 2, 1 – 13, kde čítame 
o náhlom hukote z neba, silnom vetre, 
ohnivých jazykoch, ohromení a úžase. 
Lenže ikona na nič z toho, čo bolo po-
vedané, nepoukazuje, neponúka žiadne 
zvuky, slová, apoštolov hovoriacich jazyk-
mi ani vzrušený dav pútnikov. Vidíme len 
dokonalý pokoj, harmóniu a poriadok. 
V súvislosti s touto údajnou nezrovnalos-

ťou ikony a Božieho slova sa H. Nouwen 
pýta: „Vari zabudol ikonopisec, čo sa v ten 
deň v skutočnosti v Jeruzaleme udialo?“ 
A sám odpovedá, že nie, len sa rozhodol 
sprostredkovať ikonickým spôsobom 
podstatu Päťdesiatnice, vnútornú uda-
losť, ktorá má byť vyjadrením teologickej 
pravdy. Ticho a pokoj ikony Päťdesiatnice 
vyjadruje lepšie než akýkoľvek písaný 
text nový život v rodiacej sa Cirkvi, ktorý 

dáva Svätý Duch. Tu 
apoštoli symbolizujú 
Cirkev, uprostred 
ktorej pôsobí Svätý 
Duch so svojou 
milosťou a darmi, 
na rozdiel od ikony 
Nanebovstúpenia, 
kde je symbolickým 
obrazom Cirkvi Pre-
svätá Bohorodička, 
modliaca sa k Bohu 
s pozdvihnutými 
rukami.

Ak si apoštolov 
na ikone všimneme 
detailnejšie, s pre-
kvapením zistíme, že 
uprostred apoštolov 
na vrchole, priamo 
oproti sv. Petrovi, je 
zobrazený sv. apoštol 
Pavol, ktorého prí-
tomnosť môže vyvo-
lávať istú pochybnosť. 
V súlade s textom 
Skutkov apoštolov sv. 
Pavol sa ešte v tom 
čase neobrátil, preto-

že ako Šavol prenasledoval kresťanov. Ne-
bol v tom čase prítomný na Sinaji pri uda-
losti zostúpenia Svätého Ducha. Prečo sa 
teda zobrazuje na ikone? Odpoveďou je, 
že ikona nám neponúka chronologicky 
presné historické svedectvo o sviatku, ale 
sprostredkúva jeho duchovnú podstatu. 
Zostúpenie Svätého Ducha na apoštolov 
je počiatkom kresťanskej Cirkvi ako spo-
ločenstva všetkých, ktorí sú zjednotení vo 
viere a túžbou po spáse, tak v Cirkvi oslá-
venej, ako aj trpiacej a putujúcej. Preto sa 
nie bezdôvodne objavuje na ikone sviatku 
ohlasovateľ Božieho slova – sv. apoštol 
Pavol. Bez jeho účasti by bol nemysliteľný 
zrod a oslava Kristovej Cirkvi. n

Milan Gábor
snímka: blogspot.com
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 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 miest-
nosť, štvrtok o 17.00 h, kontakt na e-ma-
il: gbvideo@gbvideo.sk
Humenné – Reštaurácia pod Baštou, Sta-
ničná 3, pondelok o 17.00 h
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Pre-
šovská 2, štvrtok o 16.00 h
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obec-
ný 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 – september
50 rokov: Ing. Vladimír Bačinský, Ďačov; 
Mgr. Iveta Ivančencová, Zdoba; Viktor 
Volčko, Sirník
60 rokov: Michal Čandík, Sečovská Po-
lianka; Ján Hakoš, Michalovce; Mária 
Kocanová, Cabov; Mária Lešková, Poša; 
Michal Paňko, Vysoká nad Uhom
70 rokov: Mária Baranová, Vranov nad 
Topľou; Anna Birčáková, Drienica; Ladislav 
Fedor, Iňačovce; Mária Hrabiková, Vysoká 
nad Uhom; Helena Ivanová, Košice; Mária 
Kolesárová, Dvorianky; otec Vladimír Me-
dzihorský, Dolný Hričov; Ján Mičo, Vyšná 
Olšava; Mária Miškaničová, Vranov nad 
Topľou; Ing. Igor Podhajecký, Zvolen; Ján 
Rebej, Košice; Mária Repická, Novosad; 
Andrej Sabol, Budkovce; Oľga Tychanská, 
Košice; Dušan Varady, Michalovce
75 rokov: Alžbeta Červeňaková, Dvorian-

ky; Oľga Ďurišinová, Trebišov; Mária Hre-
hová, Stakčín; Marta Ivaňová, Trebišov; 
Ing. Pavol Kolesár, Trebišov; Anna Mer-
geščíková, Svidník
80 rokov: Mária Fejková, Sačurov; Anna 
Feriková, Zemplínske Hradište; Mária Ga-
lajdová, Čertižné; MUDr. Andrej Molnár, 
CSc., Košice
85 rokov: Mária Buksárová, Hlivištia; Má-
ria Čekľovská, Moravany; Mária Dobošo-
vá, Novosad; Mária Frajkorová, Zbehňov; 
Mária Pečeňáková, Hlivištia; Ing. Miron 
Repko, Trebišov
90 rokov: Mária Baratová, Sačurov

 JuBILEá KňAzOV
Juraj Červený, výpomocný duchovný 
vo Vranove nad Topľou-Čemernom – 1. 
september – 75 rokov života; Ján závac-
ký, výpomocný duchovný v Šumiaci – 9. 
september – 65 rokov života; Jozef Sop-
ko, správca farnosti v Miklušovciach – 21. 
september – 50 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 BLAHOžELáME
Pri príležitosti 16. výročia kňazskej vy-
sviacky nášho syna Igora Suchého z far-
nosti Liptovský Mikuláš mu vyprosujeme 
veľa darov Svätého Ducha, ochranu Pre-
svätej Bohorodičky a radostné ohlasova-
nie Božieho slova.

rodičia a sestra Evka s rodinou_________________________________
Vás si Boh povolal, 
aby ste si ho srdcom 
a rukami na múroch 
chrámov zvečňovali, 
a tak oslávili. Drahý 
náš duchovný otec 
Matúš Čekan, 15. 
júna uplynulo 10 rokov od vašej kňazskej 
vysviacky a 21. augusta oslávite krásne 
34. narodeniny. Pri tejto príležitosti vám 
v Roku viery prajeme silnú vieru, ktorá 
dáva životu zmysel, nádej, ktorá posúva 
vpred, a lásku, ktorá je zavŕšením toho 
všetkého. Za vynaložené úsilie pri vý-
stavbe a posviacke nášho chrámu vám 
u trojjediného Boha vyprosujeme veľa 
duchovných a telesných síl. Nech vás 
Presvätá Bohorodička ochraňuje na vašej 
ďalšej životnej a pastoračnej ceste.

Na mnohaja a blahaja lita!
vaši veriaci z farnosti Vranov-Juh

 OzNAMy

Púť k hrobu  
otca Františka Blachnického
Hnutie Svetlo-Život na Slovensku a Kru-
ciata oslobodenia človeka pozývajú 
všetkých na púť k hrobu otca Františka 
Blachnického, zakladateľa HSŽ a KOČ 
do Kroscienka nad Dunajcom, ktorá sa 
uskutoční 31. augusta (sobota). Témou 
stretnutia je Znova sa narodiť.
Program sa začína o 10.00 hod. v dol-
nom farskom kostole a vyvrcholí svätou 

omšou o 15.30 hod. Súčasťou púte bude 
modlitba, katechéza, spoznávanie centra 
HSŽ a KOČ i pobožnosť krížovej cesty spo-
jená so svedectvami vo Večeradle bl. Jána 
Pavla II.

Jozef Heske
Konferencia Krása ženy 2013 
Spoločenstvo Marana tha a CVČ Jána 
Pavla II. v Prešove pozývajú všetky ženy 
na konferenciu Krása ženy 2013.
Téma: Teológia tela bl. Jána Pavla II.
Miesto konania: Komunitno-pastoračné 
centrum bl. Jána Pavla II. v Prešove
Termín: 29. – 31. august
Cena: 20 eur

 INzERCIA

Maľovanie interiérov chrámov, obnova 
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, 
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 / 
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________

Ponúkame 100% čistý sviští a jazve-
čí tuk a masť, prírodné antibiotiká 
– grapefruitové kvapky, masti na re-
umu a bolestivé kĺby a iné produkty 
tradičného ľudového liečiteľstva. 
www.liecivemasti.com

 CENNÍK INzERCIE

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu 
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva 
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá. 
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
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Kajúci skutok, 
reštitúcia
Určite ste sa už stretli s ironickým názorom, že 
katolíkom je dobre, pretože keď zhrešia alebo 
niečo ukradnú, alebo keď niekomu ublížia, 
stačí, ak sa vyspovedajú, a všetko im je od-
pustené. Tento názor majú niekedy aj samotní 
katolíci. Ono to však predsa len nie je také 
jednoduché. Cirkev  z Božieho poverenia sku-
točne má v sviatostnom pokání moc odpustiť 
aj tie najväčšie hriechy, ale okrem ich vyznania 
a sviatostného rozhrešenia sa vyžaduje aj to 
posledné, čiže náprava života. Preto kajúcnik 
v závere každej spovede sľubuje napraviť svoj 
život a vykonať zadosťučinenie. 

Spôsob vykonania nápravy života stanovuje 
spovedník a závisí od toho, z akých hriechov 
sa kajúcnik spovedá. Ak sú to hriechy týkajúce 
sa duchovného života, čiže vzťahu k Bohu, 
potom aj náprava spočíva v tom, že kajúcnik 
má povinnosť vykonať nejakú modlitbu alebo 
sa zúčastniť na odpuste, či púti, alebo má 
vykonať iný skutok s duchovným obsahom. 

Ak sa hriech týka vzťahu k inej osobe, 
potom aj náprava bude spočívať v náprave 
tohto vzťahu. 

Ak ide o previnenie v materiálnej oblasti, 
čiže ak penitent nespravodlivým spôsobom 
nadobudol nejaké materiálne dobro, povedz-
me peniaze alebo iný majetok, potom má 
povinnosť vykonať reštitúciu, čiže vrátiť mate-
riálne dobrá, ktoré nespravodlivým spôsobom 
nadobudol, ich skutočnému majiteľovi. 

Ak ich vlastník už neexistuje alebo nežije, 
a preto nemožno reštitúciu vykonať spomína-
ným spôsobom, potom má penitent povin-
nosť samotný majetok alebo finančnú sumu 
v hodnote nespravodlivo nadobudnutého 
majetku venovať na nejaký cirkevný, alebo 
sociálny cieľ. 

Vidíme teda, že so spoveďou u katolíkov to 
nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad 
zdá. Zvlášť, keď si uvedomíme, že vykonaním 
uloženého pokánia alebo reštitúcie je podmie-
nená samotná platnosť spovede. Znamená to, 
že až vtedy  mám hriechy, z ktorých som sa 
v sviatostnom pokání vyznal, odpustené, keď 
vykonám aj tento záverečný úkon, ktorý zo 
spovede vyplýva. 

Na druhej strane sa však spoveď až v tomto 
bode stáva nástrojom nápravy vzťahu človeka 
k Bohu, nápravy osobného života a medziľud-
ských vzťahov.

František Čitbaj

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 po-

hľadnicou. NEODLEPUJTE!    
Akcia nie je časovo obmedzená.

Známky môžete potom príležitostne zaslať alebo 
doručiť do redakcie časopisu Slovo na adre-

su: Slovo – PMD,  
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, 
školám, farnostiam i desiatkam jed-
notlivcov, 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 svo-

jich modlitieb i prosieb na liturgii a úprimne vám 
ďakujem za vašu pomoc i obetu.

Juraj Gradoš
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Pomôcky: 
An, IY,  Lendi

Lesná  
hliadka, skr. Príbytok včiel V priebehu 

času Vysnený vzor Hrubý povraz Tiež Múr Sprej
Autor:  

Vladimír  
Komanický

Súčasť kostry Symetrála 2. časť 
tajničky

Morský 
sokolík

Odoberala sa Hromada

1. časť 
tajničky

Somár

Buď užitočný

slovo Príbuzný
Jednotka 
hlasitosti

Grécky boh 
lásky

Duša v Egypte
3. časť 

tajničky Špliecham

Právnická 
osoba 

s cieľom 
podnikania

Primát 
z pralesa

Stočil

5. časť 
tajničky Á Indická rieka

Potreba 
kovboja

Chem. zn. 
zirkónia Ekonomická 

komisia, skr.Emócie, 
po česky Obraz svätých

Sumerský  
boh nebies

Rumunský 
peniaz

6. časť 
tajničky NLet. spol. 
Jemenu

Tam
Smalt Ker

Hnev Vodný prúd

slovo Abvolt,  
značka

Otepi Egyptský boh 
mesiaca Taliansky 

súhlas
Chemická 

značka 
hliníkaEČV Senice Predložka

4. časť 
tajničky Sťažnosť

Sprevádzam Líčil

 a d v a j b o o k o t v a k a o c

 n r Ž o a k l v Á b v r č c p e o

 m k k o m p a o o e i o i r s a k

 j o e s l l v b r t v d l t ch a o

 p l r s i d o o a a i e o s b m p

 k l a t t r Ž s d t n v v a e r j

 a r a a s a o a a i i t r t o d r

 ch i c t m o r b v n č e r c s Á o

 u c i i i y e o y o t a e a u o d

 r a v k s n s l b č s s n n X b Á

 o j a a i ť a č e a a a a i a v c

 p o l i a k a s a i r j d r r o i

 t v r Á k n a r b v c y h Á r d i

krížovka skrýva preklad časti Žaltára:  
взыщи1те ни1щіи гDа, и3 живA бyдетъ душA вaша.2________________________________________________

legenda: acidita, antraX, bobor, brankÁr, cestovi-
ny, ciele, drÁhy, drina, hrab, iskra, januÁr, kaba-
ret, kompa, kotva, kvalita, lavica, lenivosť, misia, 
občan, obeta, objav, obvod, obyčaj, oXidy, pasca, 
platina, pokoj, poliak, porucha, proces, riasa, ro-
dÁci, satira, slovo, staroba, statika, strom, tabak, 
trasa, vinič, vlasy, vojaci, volič, vrana, Žold.

tajničku osemsmerovky tvorí  36  nevyškrtaných písmen.
autor: marek pataky.

Správne riešenia z čísla 13-14. Krížovka: pán požehná svoj 
ľud pokojom. Osemsmerovka: skoro vždy je tá správna cesta 
najťažšia.

Výherca: mária serdiová zo slavkoviec. riešenia zasielajte 
na adresu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo slo-
vo1@grkatpo.sk.
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 19.08. (pondelok)  10.15 Rehoľná abeceda: 
Daj mi duše, ostatné si ber – Juraj Malý SDB 
19.30 Matkine slzy – dokument o milosti-
vom obraze Panny Márie Trnavskej
 20.08. (utorok)  15.30 Ruženec z Lúrd – 
záznam prenosu modlitby ruženca z Lúrd 
19.00 Storočie reforiem: Cirkev v baroku 
⓬ – dokumentárny seriál približuje kľú-
čové roky od krízy na konci stredoveku 
cez nárast protestantizmu v Nemecku až 
po Tridentský koncil
 21.08. (streda)  19.00 Poštárska teleno-
vela ⓬ – dokumentárny film spojený 
s diskusiou z misijného prostredia 19.30 
Bioetika: Paliatívna medicína ⓬ – seriál 
ponúka kresťanský uhol pohľadu, ktorý sa 
dá vedecky dokázať a eticky obhájiť
 22.08. (štvrtok)  20.00 Lectio divina: Kniha 
žalmov
 23.08. (piatok)  17.30 Prešiel som hranicu 
⓬ – Titus Zeman – príbeh o hľadaní pravdy 
a prekračovaní vlastných schopností, o od-
krývaní vnútorných túžob a o nevzdávaní 
sa nádeje 19.00 Ryža v Binh My ⓬ – vo 
Vietname sa žije na ulici. Tam sa obeduje, 
nakupuje, ľudia sa stretávajú a rozprávajú 
o každodenných radostiach i starostiach. 
Navštívime aj jednu vietnamskú rodinu. 
20.25 EFFETA (Lk 13, 22 – 30) – relácia otvá-
ra naše vnútro na lepšie pochopenie nedeľ-
ného evanjelia 21.55 Pán Ježiš na návšteve 
⓬ – príbeh očami malého chlapca, ktorý 
prežíva zážitok Ježišovej prítomnosti počas 
prvého svätého prijímania

 24.08. (sobota)  19.10 Závislosti ⓬ – cyklus 
dokumentov o závislostiach
 25.08. (nedeľa)  07.25 Klbko – pevný základ 
potrebuje každé dobré priateľstvo 07.45 
Sme katolíci: Spoveď – animovaný seriál 
10.30 Svätá omša z Bratislavy – priamy 
prenos svätej omše z Katedrály sv. Martina 
v Bratislave
 26.08. (pondelok)  10.15 Rehoľná abeceda: 
Aby láska bola milovaná – Jozef Hegglin 
MSC 15.40 Večerná univerzita: Poistenie 
alebo tri groše – autor: Gertrúda Ševčí-
ková; Nedocenenie harmonickej rodiny 
v myslení súčasných ľudí, autor: Mons. 
Milan Chautur R 19.30 Celoštátne fórum 
mladých – záznam zo stretnutia v Ždári 
nad Sázavou v roku 2012, kde sa zástup-
covia diecéz, reholí, komunít a hnutí stretli 
a diskutovali so svojimi biskupmi o sviatosti 
birmovania a evanjelizácii 20.00 Aktuálne 
s kardinálom Tomkom
 27.08. (utorok)  10.30 Večerná univerzita: 
Poistenie alebo tri groše; Nedocenenie 
harmonickej rodiny v myslení súčasných 
ľudí, autor: Mons. Milan Chautur R 15.30 
Ruženec z Lúrd – záznam prenosu modlitby 
ruženca z Lúrd 19.00 Storočie reforiem: 
Náboženské vojny ⓬
 28.08. (streda)  10.15 Krížová cesta na Co-
pacabane – záznam z krížovej cesty zo 
stretnutia mládeže v Riu 13.55 Večerná 
univerzita: Poistenie alebo tri groše; Ne-
docenenie harmonickej rodiny v myslení 
súčasných ľudí, autor: Mons. Milan Chau-

tur R 19.00 Cesta z pralesa ⓬ Misionárska 
legenda – Ján Šutka, 50 rokov pracujúci me-
dzi Indiánmi Shuar v ekvádorskom pralese 
19.30 Bioetika: Bioetika a komunikácia ⓬
 29.08. (štvrtok)  19.00 Večerná univerzita: 
Poistenie alebo tri groše; Nedocenenie 
harmonickej rodiny v myslení súčasných 
ľudí, autor: Mons. Milan Chautur R 20.00 
Lectio divina: Kniha žalmov
 30.08. (piatok)  17.30 22 hláv ⓬ – doku-
ment približuje osudy príslušníkov Štátnej 
bezpečnosti Bernarda Jaška a Pavla Kali-
naja, ktorí podľa komunistického režimu 
zradili vlasť, pretože poskytli informácie 
tým, ktorých mala ŠtB prenasledovať 19.00 
Taliansko: Z Florencie cez Pisu do Sieny ⓬ 
20.25 EFFETA (Lk 14, 1 – 14) 21.55 Odvážne 
srdce Ireny Sendlerovej ⓬ – sfilmovaný 
príbeh ženy, ktorá zachránila tisíce židov-
ských detí pred nacistami
 31.08. (sobota)  10.45 Večerná univerzita: 
Poistenie alebo tri groše; Nedocenenie 
harmonickej rodiny v myslení súčasných 
ľudí, autor: Mons. Milan Chautur R
 01.09. (nedeľa)  07.25 Klbko – kto je 
ten najlepší pomocník 07.45 Sme kato-
líci: Sväté písmo a tradícia 10.00 Svätá 
omša z Prešova – priamy prenos svätej 
omše z Konkatedrály sv. Mikuláša 21.55 
Večerná univerzita: Poistenie alebo tri 
groše; Nedocenenie harmonickej rodiny 
v myslení súčasných ľudí, autor: Mons. 
Milan Chautur R

 13.08. (utorok)  20.30 Duchovný obzor – 
záznam júnových prednášok talianskeho 
kardinála Maura Piacenza, prefekta Kon-
gregácie pre klérus
 14.08. (streda)  11.10 Rozhovor týždňa – 
kresťanský dom, ktorý chce byť centrom 
duchovného života v hlavnom meste; hosť: 
riaditeľka Domu Quo Vadis v Bratislave
 17.08. (sobota)  10.00 Viera do vrecka: 
Svätosť pre každého – praktická príručka 
pre každého kresťana; hosť: Mons. Ma-
rián Gavenda (2) 13.00 Zaostrené: Kulty 
a sekty – kresťanské spoločenstvo Milosť 
18.00 Archijerejská svätá liturgia z baziliky 
v ľutine 20.30 Od ucha k duchu: Oratórium 
sv. Filipa Neriho
 18.08. (nedeľa)  14.00 Vznešená matka – 
rozhlasová hra o sv. Helene 15.30 Svetlo 
nádeje: Solidarita a filantropia – organi-
zácia Ľudia ľuďom 21.00 Karmel: Bohu 
na slávu, ľuďom na osoh – dobrovoľní 
hasiči a ich práca
 19.08. (pondelok)  20.30 Študentské 
šapitó: Na slovíčko – s členmi FS Mladosť 
o ich tréningoch, vystúpeniach i úspechoch
 20.08. (utorok)  20.30 Duchovný obzor: 
Hľadanie Boha v živote človeka – liturgista 
a salezián don Anton Červeň
 22.08. (štvrtok)  20.30 História a my: Hrad 
Modrý Kameň – nové historické poznatky 
o majiteľoch a archeologické objavy
 24.08. (sobota)  10.00 Viera do vrecka: 
Svätosť pre každého – praktická príručka 
pre každého kresťana; hosť: Mons. Marián 
Gavenda (3) 13.00 Zaostrené: Dom na pol 
ceste – o budúcnosti mladých z detských 
domovov 20.30 Od ucha k duchu: Leto 
s Ranierom Cantallamessom – záznam 
z prednášok zo Spišskej Kapituly
 25.08. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň: 
Cyril a Metod cez poéziu a prózu (2) 14.00 
Okrídlený mních – rozhlasová hra o sv. 
Cypriánovi 15.30 Svetlo nádeje – detské 
divadlo Na stračej nôžke v Uňatíne 21.00 
Karmel – spomienka na Jána Košúta, ktorý 
prežil mladosť ako trestanec v gulagoch
 27.08. (utorok)  20.30 Duchovný obzor: 
Život a dielo Jozefa Emanuela Cubínka, 
martýra živej viery; hosť: Peter Matis, 
bohoslovec z Oravskej Polhory
 28.08. (streda)  11.10 Rozhovor týždňa: 
Letná škola archeológie – projekt univerzít 
a mesta Zvolen na obnovu Pustého hradu 
ponúka príležitosť študentom archeológie 
z krajín Vyšehradskej štvorky vyskúšať si 
poznatky zo školy v praxi 20.30 Lupa: RKF 
Šamorín
 29.08. (štvrtok)  20.30 História a my: Slo-
venské národné povstanie 
 31.08. (sobota)  13.00 Zaostrené: Voľné 
nedele – A. Čuleň 14.00 Literárna kaviareň: 
Cyril a Metod cez poéziu a prózu (2) R 20.30 
Od ucha k duchu: Ružencová procesia s Ro-
dinou Nepoškvrnenej v Lurdoch
 01.09. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň: 
V záhrade večnosti – Stano Dusík, výtvarník 
a literát 14.00 Dcéra svetla – rozhlasová hra 
o sv. Filoméne
 08.09. (nedeľa)  14.00 Studnička – rozhla-
sová hra  hu
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František Dancák: Naši verní ochrancovia
V júni vyšla vo vydavateľstve Petra publikácia gréckokatolíckeho kňaza a publicistu, 
v ktorej predstavuje anjelov – duchovné bytosti, ktoré boli stvorené pred človekom, 
o čom svedčí Sväté písmo. V 21 tematických celkoch nájdete svedectvá a príklady pôso-
benia anjelov vo Svätom písme, v živote pápežov, cirkevných otcov, teológov, svätcov, 
mystikov, rehoľníkov, spisovateľov, obyčajných ľudí či historických udalostí. Je napísaná 
ľahkým štýlom, ktorý je badateľný v každej doteraz vydanej publikácii. Nech bude všet-
kým, ktorí si túto knihu prečítajú, posilnením viery, nádeje a lásky, i úcty k Všemohúcemu a jeho služobní-
kom – anjelom. (Ivana Sedláková)

Má ma rád, nemá ma rád
Snímka režiséra Roba Reinera rozvíja príbeh dvoch detí z konca šesťdesiatych rokov mi-
nulého storočia, druhákov Brycea a Juli, ktorých majstrovsky stvárnili detskí herci Callan 
McAuliffe a Madeline Carrollová. Režisér mal pri ich výbere šťastie, lebo spoločne dokáza-
li vytvoriť atmosféru nostalgickej detskej lásky v retroštýle, ktorú sledujeme od základnej 
po strednú školu. Aj keď autor použil známy protiklad chudobnejšej Julinej rodiny, ale 
spokojnej a plnej radosti zo života, a Bryceovej bohatšej, kde sa pod peknou fasádou skrý-
vajú neurovnané vzťahy, podarilo sa mu vytvoriť dôveryhodný príbeh. Táto romantická komédia o platonickej 
láske určite neurazí váš vkus a možno vás prenesie aj do spomienok na vlastné detstvo. (Dada Kolesárová)

Hillsong Live: Glorious Ruins
V júli vyšiel už 22. živý album kresťanskej formácie Hillsong. Posolstvo vychádza z para-
doxu, ktorý je naznačený v názve. Do kontrastu sa dostávajú kľúčové slová sláva a ruiny 
(zrúcaniny – sme povolaní zomrieť hriechu – zrúcať  náš spôsob života a naše sebecké 
túžby a ak zažijeme smrť v troskách, môže sa začať vzkriesenie do slávy). Album vyjadruje 
pravdu o pravom živote kresťana: Kristus je všetko! Po hudobnej stránke cítiť, že Hillsongu chýba dlhoročná 
„duša“ formácie – speváčka Darlene Zschech. Je to prvý album, kde úplne absentuje, čo sa prejavilo na melan-
cholickej nálade a kompozícii. No aj napriek tomu potvrdzuje svoje kvality, lebo je jedným z najlepších, ktoré 
zatiaľ v roku 2013 vyšli. (Dominik Petrík)
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 17.08. (sobota)  21.30 Brat Slnko a sestra 
Luna – film o svätom Františkovi z Assisi
 18.08. (nedeľa)  10.00 Archieparchiálna 
odpustová slávnosť z pútnického areálu 
v ľutine 12.20 Orientácie: Biskup Samuel 
Zoch. Apokryfy v Biblii. Spisovateľ a disi-
dent Ivan Kadlečík
 19.08. (pondelok)  11.00 Moja misia 
– dokument o sestre Magdaléne Cerov-
skej a jej práci v Tirane, hlavnom meste 
Albánska. Vyrovnávanie sa s dedičstvom 
diktatúry R 17.15 Trezor: Lepšie časy farára 
Dobšinského
 22.08. (štvrtok)  03.25 Dejiny bezcharakter-
nosti – dokumentárna úvaha Vida Horňáka 
o hľadaní pôvodu dobra a zla v nás R
 23.08. (piatok)  17.10 Trezor: Kázne 
a skúšky Jonáša Záborského
 24.08. (sobota)  16.55 Trezor: Listy a odka-
zy farára Hodžu
 25.08. (nedeľa)  09.00 Staroslovanské 
kultúrne centrá: Kostol sv. Margity Antio-
chijskej v Kopčanoch – dokumentárny film 
o jedinom stojacom kostolíku z obdobia 
Veľkej Moravy R 10.20 Orientácie – relácia 
venovaná zaujímavým reportážam z uply-
nulých vydaní, napr. nazretie do Bačkov-
ského evanjeliára, vznik staroslovienčiny 
a životný príbeh kňaza Jána Murína
 26.08. (pondelok)  21.20 Lurdy
 27.08. (utorok)  16.20 Trezor: Šachovnica 
Daniela Licharda
 01.09. (nedeľa)  07.55 Staroslovanské 
kultúrne centrá: Kostoľany pod Tríbečom 
09.30 Orientácie – zostrihy 10.00 Púť 
mužov – svätá omša z Kostola sv. Mikuláša 
vo Višňovom; celebruje otec Marián Kuffa

RáDIO SLOVENSKO
Sobota 05.05 Ekuména vo svete 06.14 
Zamyslenie na dnešný deň 22.17 Ekumé-
na vo svete R
Nedeľa 05.05 Spravodajstvo Rádia Va-
tikán 06.14 Zamyslenie na dnešný deň 
21.05 Cesty 22.17 Spravodajstvo Rádia 
Vatikán R
RáDIO SLOVENSKO A REGINA
 18.08. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Ka-
tedrály sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici
 25.08. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie z Ladzian 
 01.09. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola 
Svätej rodiny v Bratislave

RáDIO REGINA
Pondelok  02.30 Cesty R
utorok  21.00 Viera v živote R
Nedeľa  07.50 Z duše 17.05 Viera v živote
 24.08. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Martin Koscilník, Hun-
kovce)
 25.08. (nedeľa)  21.00 Duchovné slovo R

RáDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i ne-
veriacich

 Zmena programu vyhradená.
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 GR.KAT. MLáDEžNÍCKE CENTRuM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

Letné stretnutia mládeže 2013 v Juskovej Voli
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 mlá-
deže

 CENTRuM PRE RODINu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

06. – 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. – 29.09. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre man-
želov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť 
vzťah manželov prostredníctvom poznania a obráte-
nia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo
11. – 13.10. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy (2. 
časť). Centrum pre rodinu na Sigorde organizuje kurz 
v spolupráci s Donum vitae. Je určený záujemcom 
z radov snúbencov, manželov, učiteľov, katechétov 
a budúcim lektorom Billingsovej metódy.

 PúTNICKé MIESTA

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

17. – 18.08. Hlavná púť
07.09. Fatimská sobota (10.00 h)
06. – 07.09. Púť mladých, stretnutie s vladykom Mi-
lanom Lachom SJ, prešovským pomocným biskupom 

Michalovce, Bazilika zoslania Svätého Ducha, 
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67

25.08. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
25.09. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,  
0911 105 908

07.09. Fatimská sobota (08.30 h)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828, 
0911 811 272, 0903 982 057, 0911 912 643

24.08. Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza, modlitby 
za uzdravenie (09.30 h)
07.09. Fatimská sobota (10.30 h)
08.09. Malá púť (10.30 h)

 maraNa tha
22. – 24.08. Stretnutie mužov 2013 od 16 rokov spo-
jené 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 Bo-
žiu výzvu, aby muži boli tým, čím majú byť, mužmi 
modlitby a viery, mužmi, ktorí kráčajú životom v au-
torite a šíria Kristovu lásku. Boli sme stvorení pre veľ-
ké veci, tak sa ich zmocnime.
Bližšie informácie a registrácia:
http://www.maranathapo.sk/sk/aktivity/stretnutie-
-muzov/stretnutie-muzov-2013/

 evaNJeliZaČNá Škola sv. mikUláŠa

www.evskola.sk, evskola@evskola.sk

 GR.KAT. MLáDEž. PASTOR. CENTRuM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  

gmpc.grkatpo.sk

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka
Zodpovední vedúci: otec Erich Eštvan a otec Slavomír Zahorjan
E-mail: skolacentrum@cenrum.sk
Telefón: 057/4490290
Adresa: GMC Bárka, Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec

„Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov.“ (Mt 28, 19)

Pozývame vás na

Púť mladých do Ľutiny 
6. – 7. september

„Radujte sa, svätí Cyril a Metod, učitelia Slovanov!“

Piatok 
17.00 – 18.00 Registrácia
18.00 – 19.15 Svätá liturgia s vladykom Milanom Lachom SJ,
  prešovským pomocným biskupom
19.15 – 19.45 Večera z vlastných zásob 
19.45  Večiereň spojená s katechézou 
   Diskusia s vladykom Milanom Lachom SJ,
  prešovským pomocným biskupom
  Dynamika pre mladých
23.00 – 24.00 Modlitby chvál a adorácia

Sobota 
07.30 – 08.20 Akatist k Presvätej Bohorodičke
08.20 – 09.45 Aktivita pre mladých
09.45 – 10.25 Rozjímavý ruženec mladých s piesňami, spoveď
10.30 – 12.10 Archijerejská svätá liturgia, celebruje Mons. Ján Babjak SJ,
  prešovský arcibiskup metropolita
12.10 – 13.30 Obed
13.30 – 14.30 Koncert, hosť: Simona Martausová
14.30 – 15.15 Akadémia: Svetlo Slovienom
15.15  Predpokladaný záver

Treba si so sebou doniesť karimatku, spacák a stravu. 
Ubytovanie bude zabezpečené v Dome Mikuláša Klimčáka.


