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Žiak nie je nad učiteľa
Učiteľ je pre mňa pojem. Osobnosť, ktorá 
vzdeláva a vzácne formuje. A dokonca som 
učiteľkou chcela byť. Veď koniec koncov ako 
všetky dievčatá v predpubertálnom veku 
som si myslela, že učiteľ má vplyv a hodnotí 
výkony, schopnosti a úroveň vzdelania. Život 
ma zavial úplne inam, ale napriek všetkému 
som sa v neskoršom veku vrátila do študent-
ského prostredia a uznávala všetky kapacity, 
s ktorými som sa stretla. Napriek mojim 
praktickým skúsenostiam ma mnohí peda-
gógovia očarili, iní mi ukázali cestu, ako to 
fungovať nemá, a aj to bola škola. V každom 
prípade som počas svojho vysokoškolského 
štúdia mala možnosť mnohému sa naučiť, 
mnohé obdivovať, žasnúť nad tým, čo všetko 
vo svete existuje a mne to ktosi sprostredkú-
va. Na druhej strane som v učiteľoch spozna-
la osobnosti, ktoré ma morálne i duchovne 
formovali. Tu sa ukázalo, že učiteľ je nielen 
výrazným vzdelávajúcim činiteľom, ale aj 
formujúcim prvkom. Práve preto, že som zis-
tila, že učiteľ nemá byť len prísny, vzdelaný 
a má právo hodnotiť, ale je aj organizátorom 
a kreatívnym pracovníkom s komunikač-
nými schopnosťami, pocítila som opäť chuť 
stať sa učiteľkou. Byť tou, ktorá učí a vzde-
láva sa, ktorá zažíva a poznatky odovzdáva 
ďalej, a formuje charaktery.

Spoločnosť a politika však z učiteľa v na-
šich zemepisných šírkach i dĺžkach urobila 
karikatúru, nad ktorou sa zamýšľam už neja-
ký čas. Je mi ľúto, že taká dôležitá profesia 
tak hlboko klesla a morálne vyprahla. Nebu-
dem sa v tejto chvíli zamýšľať nad finančným 
ohodnotením tejto profesie, ktoré je úbohé, 
ale nad morálnym kreditom učiteľa.

V momente, keď sa zo študenta stal 
finančný príspevok, zdehonestoval sa vzá-
jomný vzťah študenta a učiteľa. Chuť učiť 
sa niečo nové je na bode mrazu, ale študent 
je predsa peniaz, tak ho nízko ohodnotíme 
a pustíme ďalej. Veď on sám musí chcieť. 

Čo však vtedy, keď nechce, prípadne nemá 
na daný typ školy inteligenčné či vzdelanost-
né predpoklady? Nad tým sa dnes neza-
mýšľame, ale zato nachádzame výhovorky 
rôzneho typu na ospravedlnenie nemorálne-
ho správania sa. Neschopný študent = plat 
učiteľa. Chyba systému. Vraj. Som znechu-
tená pomermi v školstve. Ak je to chyba 
systému, tak som znechutená systémom. 
Prajem si návrat pozície učiteľa. Nemyslím 
tým iba jeho finančné vyzdvihnutie, ktoré 
môže byť pri veľkom množstve aj neschop-
ných študentov celkom znesiteľné. Prajem 
si, aby učiteľ žil morálne, bol predovšetkým 
morálnou autoritou, nemusel podliezať 
latku vlastného svedomia, aby učinil zadosť 
systému. Pretože sa ľahko môže stať, že 
o pár rokov budú našim deťom či vnúčatám 
vládnuť opäť hlupáci bez vzdelania, morál-
neho kreditu a úcty, a za tým všetkým bude 
vlastne učiteľ, ktorý si kedysi chcel zachrániť 
chrbát i plat. Gréckokatolícka cirkev dispo-
nuje vzormi, ktoré sú hodné pohľadu učite-
ľa. Mučeníci v katedrále sú znakom toho, že 
mučeníctvo neznamená ohnutý chrbát pred 
systémom a stratu chrbtovej kosti či jasného 
morálneho pohľadu.

Prajem všetkým nám učiteľom, ktorí 
vzdelávame a formujeme, aby sme našli od-
vahu morálne sa postaviť systému a neuhnúť 
ľahtikárstvu študenta, nemať strach prísť 
o pomyselne teplú stoličku. Zároveň nám 
prajem veľa dobrých a múdrych študentov, 
ktorí svoju úlohu pochopili. Na svojej ceste 
som ich stretla. Vďaka nim mám o učiteľ-
skom povolaní ešte pozitívne predstavy.

Martina Poláková, ThLic., PhD.
odborná asistentka Katedry aplikovanej edukológie 

GTF PU v Prešove

Z histórie
Modlitby matiek sa začali v An-
glicku v roku 1995. Zakladateľka 
Modlitieb matiek Veronica Wil-
liamsová so švagrinou Sandrou 
istý čas cítili potrebu modliť sa 
odovzdanejšie nielen za svoje 
deti, ale aj za deti celého sveta. 
Na katolíckej charizmatickej 
konferencii Nové svitanie vo 
Walsinghame sa Sandra zobudi-
la na hlas: „Modli sa za svoje 
deti“. Dohodli sa s Veronicou, 
že sa budú modliť mesiac jeden 
desiatok radostného ruženca 
o narodení Ježiša v Betleheme 
za to, aby vedeli, čo od nich Pán 
chce. Po tomto čase spoznali, že 
Pán Ježiš túži, aby sa mamy ne-
chali viesť Svätým Duchom, aby 
chválili Pána Boha a vzdávali 
mu vďaky. Aby sa stretávali s Je-
žišom vo Svätom písme. A tiež, 
aby matky s úplnou dôverou 
odovzdávali deti do jeho rúk, 
aby mohol konať v ich životoch. 
Sandra a Veronica stretli mamy, 
ktoré mali problémy s deťmi, 
a tak vznikla prvá skupina 
Modlitieb matiek. Boli to mamy 
rímskokatolíčky a anglikánky. 
Po tom, ako sa po prvýkrát 
modlili, dostala Veronica tieto 
slová z proroka Jeremiáša: „Toto 
hovorí Pán: ,Zabráň svojmu 
hlasu plač a svojim očiam slzy, 

veď tvoja námaha dostane 
odmenu, hovorí Pán, vrátia sa 
z nepriateľskej krajiny. Je nádej 
pre tvoju budúcnosť – hovorí 
Pán, synovia sa vrátia na svoje 
územie.’“ (Jer 31, 16 – 17)

Za necelé dva roky sa Modlit-
by matiek rozšírili do mnohých 
krajín sveta. Dnes sú vo vyše 
sto šiestich krajinách sveta. 
Knižočka modlitieb, ktorú 
napísala zakladateľka hnutia 
Veronica pre Modlitby matiek, 
je preložená do mnohých jazy-
kov vrátane japončiny. Krátko 
po vzniku modlitebných skupi-
niek, vznikli skupinky Modlitby 
otcov a Deti viery. Modlitby 
matiek, Modlitby otcov a Deti 
viery patria do komunity Solace 
– Útecha.

Stretnutia
Mamy sa na stretnutiach 
Modlitieb matiek stretávajú raz 
za týždeň, vždy v ten istý deň 
a v tú istú hodinu. Modlitebné 
skupinky sú malé, stretáva sa 
v nich 2 – 8 matiek, ktoré svoje 
deti odovzdávajú do Ježišových 
rúk tak, že na biele krúžky na-
píšu ich krstné mená a vkladajú 
ich do košíka k päte kríža. Košík 
predstavuje ruky Pána Ježiša. 
Okrem týždenných modlitieb 
v skupinkách býva štyrikrát roč-

ne modlitbové trojdnie, ktoré je 
pripomenutím veľkonočného 
trojdnia. Mamy na celom svete 
sa modlia na rovnaké úmysly: 
v piatok odprosujú za svoje 
hriechy; v sobotu odpúšťajú 
a prosia za obrátenie ľudí, 
ktorí ublížili im a ich deťom. 
V nedeľu chvália Pána a ďakujú 
mu za všetko, čo spravil v ich 
životoch. Raz ročne sa koná 
v našej krajine veľké stretnutie 
matiek z Modlitieb matiek. 
Spoločenstvá sú otvorené pre 
všetky denominácie. Každé dva 
roky sa koná stretnutie národ-
ných koordinátoriek Modlitieb 
matiek z celého sveta. Medzi-
národná konferencia býva vždy 
v inej krajine.

Spiritualita
Spiritualitou hnutia je úplná 
odovzdanosť. Je to spiritualita 
života Panny Márie. Cez Mod-
litby matiek sú matky pozvané 
žiť podľa vzoru Panny Márie 
– byť ženami modlitby a úplnej 
dôvery v Božiu všemohúcnosť; 
byť matkami milosrdnej lásky, 
ktorá zakrýva každý hriech; 
byť tiché a pokorné srdcom; 
počúvať, čakať a až potom 
konať. Nemajú ohovárať a radiť. 
Pre každú matku má Pán Ježiš 
originálny plán, preto problémy 

matiek odovzdávajú do jeho rúk 
a prosia o jeho svetlo. O dôver-
nostiach, ktoré prednesú matky 
pri modlitbe, sa mimo skupinky 
nehovorí.

Na celom Slovensku sa modlí 
v modlitebných skupinkách 
veľa mám, najviac rímskokatolí-
čok a gréckokatolíčok. Grécko-
katolícke mamy sa začali modliť 
na východnom Slovensku krát-
ko po vzniku hnutia na území 
Slovenska a teraz sa skupinky 
gréckokatolíckych mám stre-
távajú v mnohých farnostiach, 
napríklad aj v Bratislave. Sme 
svedkami mnohých uzdravení 
a zázrakov, ktoré koná Pán 
v srdciach matiek a ich rodín. 
Cez Modlitby matiek vznikajú 
nové priateľstvá a Pán pretvára 
samotné matky. Istá mamička 
povedala: „Prichádzam do spo-
ločenstva s úmyslom modliť sa 
za moje deti a Pán premieňa 
mňa, moje zmýšľanie.“

V každej diecéze sú dve 
diecézne a niekoľko oblast-
ných koordinátoriek, ktoré sú 
ochotné pomôcť pri zakladaní 
skupinky Modlitieb matiek. 
Kontakt na ne nájdete na webo-
vej stránke www.modlitbyma-
tiek.sk. n

Andrea Vaľková 
Jana Pajanová
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�� Púť na Skalku otvorilo slávenie 
cirkevnoslovanskej svätej liturgie 
na Starej Skalke 20. júla, ktorej pred-
sedal otec Igor Cingeľ, gréckokatolíc-
ky farár v Trenčíne. Liturgiu spevom 
sprevádzal gréckokatolícky katedrál-
ny zbor Kyrillomethodeon z Bratisla-
vy. 21. júla slávil pri hlavnom poľnom 
oltári na Novej Skalke slovenskú 
svätú liturgiu protosynkel Bratislav-
skej eparchie otec Vladimír Skyba, 
ktorý v homílii povzbudil všetkých 
prítomných k prežívaniu svojho ži-
votného povolania bez znechutenia. 
Púť vyvrcholila pontifikálnou svätou 
omšou o 10.30 hod., ktorej predse-
dal apoštolský nuncius na Slovensku 
arcibiskup Mons. Mario Giordana. 
Tohtoročná púť bola spojená aj 
s oslavou 930. výročia kanonizácie 
sv. Andreja-Svorada a Beňadika. (Igor 
Cingeľ)

�� Slávnosť prvého svätého prijíma-
nia v drevenej cerkvi v Korejovciach 
sa konala 21. 
júla po 35 
rokoch. Pre 
malý počet 
detí sa stále 
spájala s iný-
mi farnos-
ťami. Tohto 
roka to nebol 
sviatok len 
pre Kristínu 
Gočovú, ale aj 
pre miestnych 
veriacich, ktorí s dojatím prežívali 
prijatie Eucharistie v ich malej, no 
rokmi premodlenej drevenej cerkvi. 
(Marta Bujňáková)

�� Veriaci z farnosti Čertižné na-
vštívili 25. júla – 1. augusta marián-
ske pútnické miesto Medžugorie. 
Duchovný otec Vladimír Sekera 
zorganizoval púť už po ôsmykrát. 
K Čertižňanom sa pripojili aj veriaci 
z ďalších farností a spolu vytvorili 
šesťdesiatčlenné spoločenstvo ľudí. 
Program púte sa začal bohoslužbou 
na chorvátskom pútnickom mieste 
Veprič. V Medžugorí viedli kroky 
pútnikov na Podbrdo – vrch zjavenia 
Panny Márie. Polnočný výstup po str-
mom, ostrými kameňmi posiatom 
chodníku vyvrcholil vrúcnymi mod-
litbami a prosbami k Panne Márii pri 
soche postavenej na počesť 20. výro-
čia zjavenia. Nedeľňajší skorý ranný 
výstup na kopec Križevac s modlit-
bou krížovej cesty trval takmer dve 

Festrom
Počas ôsmeho ročníka Festro-
mu a následnej konferencie pre 
služobníkov s Rómami rezono-
vala 20. – 23. júla v Gréckokato-
líckom formačnom centre pre 
Rómov v Čičave téma počú-
vania (Šunas? Šunas. Šunas!). 
Účastníci festivalu predstavili 
tému v troch blokoch poukazu-
júcich na aspekty života učeníka 
– ísť cestou (O drom), riadiť 
sa pravdou (O čačipen) a žiť 
v láske a poslušnosti (O dži-
vipen). Hudobné vystúpenia 
skupín z Podsadku, Ranko-
viec, košického sídliska Lunik, 
Slavkoviec a Čičavy sa striedali 
s vyučovaním a kázaním otca 
Martina Mekela, americkej mi-
sionárky Glórie Grayovej a Petra 
Liptáka so spoločenstvom 
Maják z Košíc. Archijerejská 
svätá liturgia slávená Mons. 
Milanom Lachom SJ upriamila 
pozornosť prítomných na život 
v Kristovi a s Kristom, ktorý 

žiada od svojich nasledovníkov 
odvahu – odvahu k nasledova-
niu, vernosti, svedectvu, ohlaso-
vaniu a jasnému rozhodnutiu 
pre Božie kráľovstvo. V priesto-
roch pastoračného centra 
prebiehal paralelne program 
pre deti a manželské páry. 
Následná trojdňová konferencia 
s názvom Rómska Samária II. 
bola priestorom na konkrétne 

vyučovanie v oblasti služby Ró-
mom, ale aj miestom zdieľania 
a povzbudenia zo vzájomnej 
služby a spoločenstva. Aj tento 
rómsky festival môže pomôcť 
Katolíckej cirkvi nájsť vieru, ná-
dej a lásku, ktoré jediné môžu 
zmeniť rómsky ľud aj narušené 
vzájomné vzťahy. (vj)

Zomrel otec Štefan Ištvaník CSsR
V pondelok 12. augusta 2013 
odovzdal vo veku nedožitých 
84 rokov svoju dušu do rúk 
Vykupiteľa gréckokatolícky 
redemptorista otec Štefan 
Ištvaník CSsR. Pohrebné ob-
rady sa uskutočnili na sviatok 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
15. augusta v Bazilike Zoslania 
Svätého Ducha v Michalovciach 
a telesné ostatky boli uložené 
na mestskom cintoríne v Mi-
chalovciach. Obrady viedol 
vladyka Milan Chautur CSsR, 
košický eparcha, a vladyka Mi-
lan Lach, prešovský pomocný 
biskup. Na pohrebe sa zúčast-
nilo veľké množstvo ducho-
venstva a veriacich, aj početní 
zástupcovia z Mukačevskej 
eparchie. V kázni vladyka Milan 
Chautur CSsR spomenul, že 
otca Štefana zblízka poznal vyše 
30 rokov a videl, ako zabúdal 
na seba, aby sa dával iným, pre-
to vstúpil tak pozitívne a hlboko 
do života mnohých veriacich, 
ktorým horlivo slúžil.

Štefan Ištvaník sa narodil 24. 
novembra 1929 v Závadke (okres 
Spišská Nová Ves). K redem-

ptoristom vstúpil v roku 1944 
v Podolínci. Noviciát zakončil 
v Králikoch na Morave zložením 
rehoľných sľubov už v tajnosti 
2. augusta 1950. V PTP strávil 3 
roky. V civile začal pracovať ako 
skladník v Ružomberku, neskôr 
ako zdravotník v Bratislave.

Po obnovení Gréckokatolíckej 
cirkvi nastúpil v novembri 1968 
na teologické štúdiá do Brati-
slavy. Bol prijatý do tretieho 
ročníka, nakoľko mu uznali dva 
ročníky teológie, ktoré absolvo-
val tajne u otca Jána Mastiliaka 
CSsR. Diakonské svätenia prijal 
spolu s bohoslovcom Jánom 
Gajdošom v Brusnici pri Strop-
kove v júni 1970 a za kňaza bol 
vysvätený dnes už bl. hieromu-
čeníkom Vasiľom Hopkom 20. 
júna 1971 v Prešove.

Ako správca farnosti pôsobil 
najprv vo Veľkej Poľane, v roku 
1975 sa stal správcom farnosti 
Pčoliné, neskôr pôsobil v Ko-
lonici. Do kláštora redempto-
ristov v Michalovciach prišiel 
v roku1990 a bol vymenovaný 
za miestneho predstaveného. 
Hneď začal opravu a rekon-

štrukciu kláštora a chrámu.
Otec Štefan bol veľmi 

horlivým kňazom. Dával často 
duchovné cvičenia kňazom 
aj laikom. Bol vyhľadávaným 
spovedníkom a duchovným 
vodcom. Dlhý čas slúžil aj ako 
exorcista Košického exachátu, 
neskôr eparchie. Otec Štefan 
bol veľkým ctiteľom Panny Má-
rie, v roku 1994 obnovil spolok 
Arcibratstva svätého ruženca. 
Aktívnym putovaním po vý-
chodnom Slovensku získaval 
nových členov ochotných sa 
modliť ruženec. Bol známym 
a obľúbeným kazateľom, a hlav-
ne mužom modlitby.
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�� Biskup Pavie Mons. Giovanni 
Giudici potvrdil zázrak uzdravenia 
67-ročnej Talianky Danily Castellio-
vej, ktorá od svojich 34 rokov bojova-
la s nádorom. Lurdy navštívila v roku 
1989. Ide o 69. oficiálne potvrdený 
zázrak v histórii svätyne v Pyrenejách. 
Záverečný verdikt oznámil biskup 
Giudici 19. júla.

�� Začiatkom augusta v rámci prí-
pravy na Svetové dni mládeže 2016 
v Krakove spustilo Poľsko internetovú 
stránku www.krakow2016.com. (RV)

�� Na medzináboženskej spomien-
kovej ceremónii v parku Ground 
Zero v Nagasaki pri príležitosti každo-
ročnej spomienky na tragédie Hiro-
šimy a Nagasaki 6. a 9. augusta 1945 
sa 8. augusta zúčastnil aj kardinál Pe-
ter Turkson, predseda Pápežskej rady 
pre spravodlivosť a pokoj, za účasti 
zástupcov budhistov, šintoistov, kato-
líkov, protestantov a predstaviteľov 
ďalších vierovyznaní.

�� Komunity Slovákov v New Yorku 
a okolí privítali 7. augusta relikviu 
sv. Cyrila. Ide o pokračovanie okruž-
nej cesty bratislavského pomocného 
biskupa Mons. Jozefa Haľka s relik-
viou, ktorá potrvá do 11. septem-
bra. Relikvie si uctili aj ďalší veriaci, 
napríklad z Filipín, Ukrajiny, Poľska či 
Švajčiarska.

�� Lurdy sú po záplavách opäť plné 
pútnikov. Od 11. do 16. augusta sa 
vo francúzskej národnej mariánskej 
svätyni konala 140. národná púť 
na tému Lurdy, brána k viere. Púť 
viedol Mons. Jean-Luc Brunin, biskup 
diecézy Le Havre, ktorý je predsedom 
rady pre rodinu pri Konferencii bisku-
pov Francúzska.

�� Írsko sa 15. augusta, na slávnosť 
Nanebovzatia Panny Márie, zasvä-
tilo Ježišovi skrze Nepoškvrnené 
Srdce Panny Márie. Oznámila to 
Konferencia írskych biskupov. Obrad 
zasvätenia sa konal v národnej svä-
tyni Knock a predsedal mu kardinál 
Sean Brady, prímas Írska.

�� Zástupcovia organizácie Mládež 
za život (Jugend für das Leben) sa 
rozhodli zviditeľniť problematiku 
umelých potratov prostredníctvom 
roadtripu. Od 15. do 24. augusta 
cestovali naprieč celým Rakúskom, 
z Bregenzu až do Viedne, a cez infor-
mačné stánky, prednášky a premieta-
nie filmov podnecovali diskusie.

4 | spravodajstvo

Ukrajinskí gréckokatolíci oslavujú 1025 rokov
17. – 18. augusta vrcholili v Ky-
jeve oslavy 1025. výročia krstu 
Kyjevskej Rusi, ktorý sa udial 
v roku 988 zásluhou kniežaťa 
sv. Vladimíra. Pri tejto príleži-
tosti 11. – 18. augusta zasadala 
osobitná synoda Ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi na tému 
Ukrajinská gréckokatolícka 
cirkev a nová evanjelizácia. 18. 
augusta sa konala aj posviacka 
novej patriarchálnej Katedrály 
Kristovho vzkriesenia v Kyjeve, 
spojená s veľkou púťou ukrajin-
ských gréckokatolíkov z celé-
ho sveta, osobitne z Poľska, 
Slovenska, Litvy, Bieloruska 
a Kazachstanu, Nemecka, Ar-
gentíny, Brazílie, Kanady, USA 
a Austrálie. Na tejto historickej 
udalosti sa zúčastnilo viac ako 
dvadsaťtisíc veriacich a takmer 
sedemsto kňazov.

Na oslavách, ktorým pred-
sedal kyjevsko-haličský vyšší 
arcibiskup Svjatoslav Ševčuk, 
ktorý je hlavou Ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi, bol 
prítomný aj legát Svätého Otca, 
litovský kardinál Audrys Juozas 
Bačkis, emeritný arcibiskup Vil-
ňusu. V liste, ktorým ho Svätý 

Otec poveril touto službou, sa 
uvádza, že od čias, keď boli ná-
rody Kyjevskej Rusi pokrstené 
zásluhou kniežaťa sv. Vladimíra 
v rieke Dneper, prinieslo kres-
ťanstvo na tomto území veľké 
ovocie evanjelia. Svätý Otec 
tiež v liste vyjadril želanie, aby 

katolíci východného i západné-
ho obradu na Ukrajine hlásali 
evanjelium jedným hlasom 
a dosvedčovali svoju vieru 
v každodennom živote. (Stano 
Gábor, RV; snímka: wikimedia.
org)

Zomrel páter Alexej Strýček
Vo Francúzsku zomrel 8. augus-
ta vo veku 97 rokov jezuitský 
misionár Alexej Strýček. Pochá-
dzal zo Slovenska a bol členom 
francúzskej provincie jezuitov. 
Celý jeho život bol však spojený 
s Ruskom a ruským jazykom. 
Bol posledným žijúcim z prvej 
generácie Slovákov, ktorí 
prišli do Russica, Pápežského 
ruského kolégia v Ríme, a prijali 
byzantský obrad, aby mohli ako 
kňazi pôsobiť v Sovietskom zvä-
ze v čase komunistickej totality.

Otec Alexej (Alojz) Strýček SJ 
sa narodil 21. júna 1916 v Čier-
nom pri Čadci. Po absolvovaní 
gymnázia zachytil Božie volanie 
cez výzvu pápeža Pia XI. o po-
trebe misionárov pre Rusko. 
Odišiel študovať do Ríma, kde 
v roku 1936 vstúpil do jezuit-
ského noviciátu. V Russicu sa 
naučil po rusky, zoznámil sa 

s byzantským obradom a v roku 
1944 prijal kňazskú vysviacku.

Do Ruska sa však nemohol 
dostať, preto pôsobil medzi 
ruskými zajatcami v Belgicku, 
v tom čase okupovanom na-
cistami. Po skončení vojny mal 
v úmysle sprevádzať prepuste-
ných zajatcov pri návrate do So-
vietskeho zväzu, ale na príkaz 
predstavených odišiel do Fran-
cúzska, kde si doplnil štúdiá 
a v roku 1948 zložil posledné 
rehoľné sľuby. Prijal francúzske 
štátne občianstvo a polstoročie 
pôsobil v rusky hovoriacom 
prostredí v Paríži.

V doktorskej práci na Sorbo-
ne spracoval dielo ruského sati-
rika z 18. storočia Denisa Ivano-
viča Fonvízina. Bol vynikajúcim 
filológom-rusistom a publikoval 
významnú prácu o prízvuku 
v ruskom jazyku. V samotnom 

Sovietskom zväze si toto dielo 
získalo veľké uznanie, a tak 
mohol začiatkom 60-tych rokov 
pricestovať na isté obdobie 
do Ruska. Do Francúzska sa 
stihol vrátiť tesne pred tým, než 
KGB odhalila, že tajne vedie 
krúžok ruských bohoslovcov. 
V Rusku, ktoré nesmierne milo-
val, sa stal nežiaducou osobou.

Jeho sen o Rusku sa naplno 
uskutočnil až v roku 1993, vo 
veku 77 rokov. Nasledujúcich 
vyše 15 rokov pôsobil v Novo-
sibirsku ako člen komunity 
jezuitov ruského regiónu. So 
Slovenskom udržiaval sporadic-
ké kontakty. Zomrel 8. augusta 
2013 vo Francheville pri Lyone, 
kde bol v posledných rokoch 
na odpočinku ako člen francúz-
skej provincie jezuitov. Pocho-
vali ho 13. augusta na tamojšom 
cintoríne. (RV)
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„Krátky časový úsek na pripomienko-
vanie, zahmlené pojmy bez jasného 
významu, ako aj chýbajúce právne 
zakotvenie v slovenskom a medziná-
rodnom práve sú dôvodmi, ktoré nás 
nútia odmietnuť stratégiu vznikajúcu 
pod rezortom zahraničných vecí.“

�� Prvú pešiu púť do Šašovej, 
najstaršieho pútnického miesta 
Prešovskej archieparchie, zorgani-
zovali 10. augusta mladí z farností 
Bardejov-Vinbarg a Bardejov-mesto 
pod vedením otca Michala Galmusa. 
Mladí po požehnaniach v domov-
ských chrámoch začali pešiu púť 
spoločným stretnutím. Púť obetovali 
na rôzne úmysly. Cestou cez dediny 
Komárov, Hrabovec, Brezovka mla-
dých v putovaní povzbudilo zvonenie 
zvonov v miestnych chrámoch, kde sa 
zastavili a pri každom z nich pomodlili 
a občerstvili. Po niekoľkohodinovom, 
viac ako 17 km dlhom putovaní došli 
do Šašovej, kde ich už zďaleka priví-
tali miestni veriaci zvonením zvonov 
a procesiou. Mladí svoju púť ukončili 
pokľaknutím pred zázračnou ikonou 
Presvätej Bohorodičky v chráme 
v Šašovej. Po ubytovaní v materskej 
škole sa zúčastnili na celovečernom 
sobotňajšom programe, ktorý sa 
ukončil evanjelizačným filmom. V ne-
deľu po ranných chválach a utierni 
zakončili mladí svoju púť účasťou 
na hlavnej svätej liturgii v Šašovej, 
ktorú slúžil vikár Daniel Dzurovčin. 
(Tomáš Molčan)

�� Slovenská katolícka charita 
poslala na pomoc sýrskym utečen-
com deväťtisíc eur. Ide o doterajší 
výnos zbierky, ktorú charita vyhlá-
sila začiatkom apríla. „Po štyroch 
mesiacoch posielame tritisíc eur 
Charite Jordánsko a šesťtisíc eur 
Charite Libanon, ktoré utečencom 
už niekoľko mesiacov pomáhajú. 
Ďakujem všetkým darcom a verím, 
že spolu pomôžeme aj v najbližších 
mesiacoch,“ uviedol generálny 
sekretár SKCH Radovan Gumulák. 
Pomoc podľa OSN potrebovalo už 
6,8 milióna Sýrčanov. Konflikt v Sýrii 
je tak najhoršou svetovou humani-
tárnou krízou za ostatných 20 rokov. 
Finančne podporiť zbierku možno 
ľubovoľným príspevkom na číslo účtu 
4008058424/7500 v ČSOB, variabilný 
symbol je 195. Výnos zbierky SKCH 
bude použitý na poskytovanie pomo-
ci sýrskym utečencom, ktorí utiekli 
do Turecka.
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pred ktorou slávnostne po-
žehnal novovybudovanú cestu 
na pútnické miesto. Slávnost-
ne bola otvorená predsedom 
Prešovského samosprávneho 
kraja Petrom Chudíkom a ria-
diteľom Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho 
kraja Vladimírom Kozákom, 
ktorí túto cestu prijali pod svoju 
správu. Na slávnostnom akte 
sa zúčastnil aj primátor mesta 
Stropkov Peter Obrimčák, sta-
rosta obce Bukovce a starostovia 
okolitých obcí, okrem iných 
aj kandidát na prezidenta Ján 
Čarnogurský. 
Na začiatku svätej liturgie 
všetkých pútnikov privítal pro-
vinciál Rádu sv. Bazila Veľkého 
otec Metod Bilančík OSBM. 
Vladyka Ján Babjak vo svojej 
homílii vyjadril radosť z mož-
nosti oslavovať Pána na tomto 
dávnom pútnickom mieste, ako 
aj z požehnanej účasti prítom-
ných. Vychádzal z nedeľného 
evanjelia, v ktorom sa mladík 
pýtal Pána Ježiša: „Učiteľ, čo 
dobré mám robiť, aby som 
mal večný život?“ A Pán mu 
odpovedal: „Ak chceš vojsť 
do života, zachovaj prikázania!“ 
(porov. Mt 19, 16 – 17) Podľa 
metropolitu Ježišova odpoveď 
platí aj pre nás a ukazuje nám 
cestu k svätosti, ku ktorej je 
povolaný každý z nás. Vladyka 
Ján vyjadril myšlienku, že toto 
pútnické miesto, ktoré je žried-
lom povzbudenia veriacich, by 
si zaslúžilo byť afiliované pod 
niektorú z rímskych bazilík 
a prisľúbil urobiť potrebné kro-
ky, aby sa táto myšlienka mohla 
uskutočniť.

K slávnostnej atmosfére 
prispel spev domácich zboris-
tov, spevákov z Kamienky, Čirča 
aj oduševnene spievajúcich 
rehoľných sestier Rádu sv. Ba-
zila Veľkého, sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie 
a pútnikov z bližších aj vzdia-
lenejších miest východného 
Slovenska.

Tohtoročný odpust na Bu-
kovej Hirke bol mimoriadne 
významný, keďže vladyka Ján 
po svätej liturgii na tomto 

pútnickom mieste posvätil nový 
monastier otcov baziliánov a vy-
jadril veľkú radosť z toho, že sa 
sem opäť vracia mníšsky život 
a zaželal mnohé nové duchovné 
povolania.

Monastier z 18. stor. bol 
zasvätený Povýšeniu sv. Kríža. 
V druhej svetovej vojne však 
bol zničený. Nový monastier 

bol vybudovaný vďaka domá-
cim a zahraničným darcom, 
za prispenia otca Vladimíra 
J. Sedláčka OSBM a renomo-
vaných majstrov, priateľov 
a dobrodincov rádu, a v Roku sv. 
Cyrila a Metoda bol zasvätený 
solúnskym bratom. (Peter Haľ-
ko; snímky: Jakub Kovalik)

hodiny. Mnohých pútnikov sa dotkli 
aj svedectvá ľudí, ktorí v Medžugorí 
našli silu oslobodiť sa od závislostí 
a nájsť nový zmysel života. (Mária 
Lopatníková)

�� Už piaty ročník podujatia Krišto-
fova nedeľa sa konal 29. júla v gréc-
kokatolíckej Farnosti bl. hieromučení-
ka Vasiľa Hopka v Bratislave-Petržal-
ke. Podujatie, ktorého súčasťou bola 
posviacka áut, zorganizovala nezis-
ková organizácia MIVA Slovensko, n. 
f., v spolupráci s tamojšou farnosťou. 
Súčasťou podujatia bola aj zbierka 
na podporu mobility slovenských 
misionárov pôsobiacich v zahraničí. 
Slávnosť sa začala v Kostole Svätej ro-
diny archijerejskou svätou liturgiou, 
ktorej predsedal bratislavský eparcha 
Mons. Peter Rusnák, koncelebro-
vali kancelár Peter Sabol a dekan 
Ľubomír Matejovič, predseda MIVA 
Slovensko, n.f. Biskup Rusnák vo svo-
jom príhovore vyzval veriacich, aby 
svoje kresťanské postoje prejavovali 
aj za volantom. Cieľom Nedele sv. 
Krištofa je vyjadriť vďačnosť Bohu 
za šťastne ubehnuté kilometre, ako 
aj získavať finančné prostriedky 
na podporu mobility kresťanských 
misionárov. Organizácia predne-
dávnom napr. zakúpila viacmiestny 
automobil pre potreby misijnej práce 
otca Petra Krenického, ktorý pôsobí 
na Zakarpatskej Ukrajine. Finančné 
prostriedky možno poukázať na účet 
MIVA Slovensko (4030030807/3100). 
(Stano Gábor)

�� Gréckokatolícka farnosť Bratisla-
va-Staré Mesto má novú oficiálnu 
webovú stránku. Stránka www.
bratislava.grkatba.sk má jednoduché 
a prehľadné členenie. Prináša pre-
dovšetkým aktuálne farské oznamy 
a informácie o čase bohoslužieb. 
Autorom stránky je člen farskej rady 
Ľubomír Michalko ml. (Stano Gábor)

�� Stretnutie odborníkov a zástup-
cov organizácií, ktoré sa venujú 
ľudsko-právnym oblastiam sa 
uskutočnilo 8. augusta v Bratislave. 
Počas rokovania sa prítomní dotkli 
aj aktuálneho problému, ktorý so 
sebou nesie pripravovaná celoštátna 
stratégia ochrany a podpory ľudských 
práv v Slovenskej republike. „Ani 
pri najlepšej vôli nemôžeme prijať 
a podporiť pripravovanú stratégiu,” 
uviedol František Neupauer, pred-
seda Fóra kresťanských inštitúcií. 

Od roku 1991 chodieval 
pastoračne vypomáhať na Ukra-
jinu (Mukačevo, Dorobratovo, 
Studené, Rudavec, Mižhirje, 
Izka, Koločava, Stryhaľne...). 
Ako predstavený misijnej skupi-
ny odišiel v roku 1996 do kláš-
tora v Koroleve na Ukrajine. 
Začiatkom roku 2000 sa vrátil 
do kláštora v Michalovciach. 
V roku 2012 dostal od vladyku 
Milana Šášika osobitné vyzna-
menanie bl. hieromučeníka 

Teodora Romžu za požehnané 
pastoračné pôsobenie v Muka-
čevskej eparchii.

 V júni 1992 zásluhou otca 
Štefana vyšlo prvé číslo obnove-
ného časopisu Misionár. Sedem 
rokov bol jeho šéfredaktorom 
a do konca života jeho aktívnym 
prispievateľom. Ešte počas 
komunizmu vydal samizdatovo 
deväť ročníkov ľudových kázní 
pod pseudonymom Kolrozjal 
(skratkou dedín, v ktorých 

pôsobil: Kolonica, Roztoka a Ja-
lová). V roku 2002 začal vydávať 
prílohu časopisu Misionár pod 
názvom Ľudová čítanka na ne-
dele a sviatky.

Svojou obetavosťou a láskou 
sa zapísal hlboko do sŕdc mno-
hých ľudí. Pamätajme na neho 
v našich modlitbách.

Večná mu pamiatka!
(Metod Lukačik)

Archieparchiálna odpustová slávnosť v Šašovej

Stovky gréckokatolíkov 
a rímskokatolíkov sa v sobo-
tu a nedeľu 10. – 11. augusta 
schádzali do Šašovej, malej obce 
vzdialenej 15 km od Bardejova, 
aby počas odpustovej slávnos-
ti na najstaršom pútnickom 
mieste Prešovskej archieparchie 
vzdali vďaku svojej nebeskej 
Matke. Tento rok bol výnimoč-
ný aj tým, že sa konala 1. mlá-
dežnícka púť na toto pútnické 
miesto.

Prvý deň sa začal posvätením 
vody v kaplnke, ktorá pomá-
ha liečiť očné choroby. Vodu 
posvätil otec Michal Onderko, 
bardejovský protopresbyter, 
za prítomnosti miestneho 
duchovného otca Kamila Fecha, 
otca Františka Dancáka a otca 

Vasiľa Feckaniča. Program 
pokračoval Molebenom k Pre-
svätej Bohorodičke, veľkou 
večierňou, svätou liturgiou 
s novokňazským požehnaním, 

ktoré udelil otec M. Galmus, 
bardejovský kaplán, a kateché-
zou, ktorú viedol otec Damián 
Saraka. Večer sa pre mladých 
premietal evanjelizačný film.

V nedeľu bola vyvrcholením 
odpustovej slávnosti slávnostná 
svätá liturgia, ktorú celebroval 
a Božie slovo predniesol otec 
Daniel Dzurovčin, biskupský 
vikár, za prítomnosti dvadsiatky 
duchovných otcov.

Je potešujúce, že náboženský 
život je na vzostupe. Vidno 
to na stúpajúcej tendencii 
pútnikov, ktorá sa zachovala aj 
tohto roka. (-kf; snímky: Lenka 
Hermanová, Kristína Maňková)

Vladyka Ján Babjak posvätil nový baziliánsky monastier
V nedeľu 11. augusta sa konala 
na starodávnom pútnickom 
mieste Buková Hôrka (Buková 
Hirka) pri Bukovciach (okres 
Stropkov) odpustová slávnosť 
Prešovskej archieparchie pri 
príležitosti sviatku Premenenia 
Pána.

Odpust sa začal už v sobotu 

poobede Molebenom k Božské-
mu Srdcu, po ktorom nasledo-
vala modlitba posvätného ru-
ženca a Veľká večiereň s lítiou. 
Večerný program vyvrcholil 
slávením sväte liturgie, ktorú 
slávil igumen krásnobrodského 
baziliánskeho monastiera otec 
Vladimír Juraj Sedláček OSBM. 

Na záver liturgie sa konal tra-
dičný obrad požehnania nových 
plodov zeme a nového medu.

V nedeľu zavítal na Bukovú 
Hôrku prešovský arcibiskup 
metropolita vladyka Ján Babjak 
SJ, ktorý za účasti mnohých 
kňazov slávil slávnostnú 
archijerejskú svätú liturgiu, 
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v Aparecide na spoločný obed s miestnymi 
biskupmi a kandidátmi zo seminára. Popo-
ludní odletel do Ria. Jeho kroky smerovali 
do Nemocnice sv. Františka z Assisi. Toto 
zariadenie je zamerané na liečbu alkoho-
lizmu a drogovej závislosti. Najsilnejším 
momentom boli výpovede dvoch mladých 
mužov, ktorí prešli procesom terapie. Jeden 
žil desať rokov ako dieťa ulice a sedemnásť 
na drogách. Záverečné objatie s pápežom sa 
nezaobišlo bez sĺz dojatia.

V tento deň sa začali v jednotlivých far-
nostiach a sálach Ria konať katechézy roz-
delené podľa jazykov. Slovenské katechézy 
viedol Mons. Tomáš Galis.

Štvrtok 25. júla
Po súkromnej svätej omši v rezidencii Su-
maré, na ktorú pozval svojich spolubratov 
z komunity Spoločnosti Ježišovej v Riu, sa 
Svätý Otec odobral do Mestského paláca 
na odovzdávanie kľúčov od mesta a požeh-
nanie olympijských vlajok. S účastníkmi 
tohtoročných SDM sa po prvýkrát stretol 
večer na pláži Copacabana, kde počas 

slávnostného príhovoru pozdravil milión 
200-tisíc mladých ľudí, ktorým okrem 
iného povedal: „Vidím vo vás krásu mla-
dej Kristovej tváre a moje srdce sa napĺňa 
radosťou“.

Piatok 26. júla
Po súkromnej svätej omši spovedal účastní-
kov SDM v Parku Quinta da Boa Vista. Ďal-
ších mladých (väzňov) prijal počas stretnu-
tia v Arcibiskupskom paláci sv. Joachima. 
Z balkóna paláca sa potom s veriacimi 
pomodlil modlitbu Anjel Pána, po ktorej 
pozdravil organizačný výbor a dobrodincov. 
Niektorí z nich si počas spoločného obeda 
sadli spolu so Svätým Otcom za okrúhly 
stôl. O šiestej večer na pláži Copacabana 
úvodnou modlitbou Svätý Otec otvoril 
krížovú cestu a predniesol príhovor. Na cen-
trálnom pódiu bolo aj takmer 1 500 ľudí. 
Hodinová via crucis v krásnej prírodnej 
scenérii Copacabany, ktorej súčasťou je bra-
lo Arpoador či Selaronove schody, pre dva 

milióny prítomných opäť odhalila bolestivú 
cestu, ktorou prešiel Ježiš v Jeruzaleme.

Sobota 27. júla
Svätou omšou v portugalčine s biskupmi, 
kňazmi, rehoľníkmi a seminaristami z 28. 
ročníka SDM v Katedrále sv. Šebastiána 
v Riu de Janeiro začal Svätý Otec šiesty 
deň návštevy. Táto moderná katedrála bola 
postavená v rokoch 1964 – 1979 a vojde 
do nej až 5-tisíc veriacich. Neskôr sa stretol 
s vedúcimi brazílskymi predstaviteľmi 
v Mestskom divadle a na spoločnom obede 
s brazílskymi kardinálmi a biskupmi regió-
nu vo veľkom refektári centra štúdií Sumaré 
v Riu. Večer opäť zavítal medzi mladých 
na pobrežie Copacabana počas vigílie, ktorá 
sa skladala z divadelného pásma, príhovoru 
Svätého Otca a eucharistickej adorácie. 
Pritiahla 3,5 milióna ľudí.

Nedeľa 28. júla
Svätú omšu, ktorou vyvrcholili svetové 
dni mládeže, slávil Svätý Otec spolu s 3,7 
miliónmi prítomných v posledný deň 

návštevy znova na priestranstve pláže. 
Koncelebrovalo 1 500 biskupov a 15-tisíc 

kňazov. V homílii, ktorú predniesol strieda-
vo v portugalčine a španielčine, vychádzal 
z verša evanjelia sv. Matúša, ktorý sa stal 
mottom Svetových dní mládeže: Choďte 
a získavajte učeníkov zo všetkých národov. 
Medzi prítomnými boli aj tri hlavy štátov: 
brazílska prezidentka Dilma Rousseffová, 
Cristina Fernandez de Kirchnerová z Argen-
tíny a prezident Bolívie Evo Morales.

Priestranstvo v Guaratibe, kde sa pôvod-
ne mala konať vigília a záverečná svätá 
omša, nazvané Campus fidei, nemohlo 

byť využité pre výdatný dážď. Starosta Ria 
v duchu výziev Svätého Otca rozhodol, že 
na tomto mieste bude vybudovaná štvrť 
s bývaním pre 20-tisíc ľudí. V strede štvrte 
bude 33 metrov vysoký pozlátený kríž vztý-
čený práve pre stretnutie mládeže.

Krátko pred odletom absolvoval Svätý 
Otec stretnutie v Sumaré s koordinačným 
výborom rady biskupských konferencií 
Latinskej Ameriky (CELAM) v centre štúdií 
a s dobrovoľníkmi SDM.

Svätého Otca Františka mohli počas 
stretnutia sledovať aj tí mladí, ktorí sa 
na svetových dňoch mládeže z rozličných 
dôvodov nemohli zúčastniť osobne. Pá-
pežská rada pre spoločenské komunikačné 
prostriedky počas ich trvania zverejňo-
vala fotografie a videozáznamy na portáli 
Pope2You. Išlo o tzv. diár z Ria realizovaný 
v spolupráci s talianskym denníkom Corrie-
re della Sera. n

-red; zdroj: TK KBS, RV

Rozhovor s vladykom Jánom Pažakom, bis-
kupom slovenskej gréckokatolíckej eparchie 
v Toronte, pri príležitosti odpustovej slávnosti 
v Ľutine 18. augusta tohto roka.

Vladyka, vaše korene sú aj na Slovensku. Čo 
vás viaže k našej krajine?
Na Slovensku žije polovica mojej rodiny. Druhá 
polovica mojej rodiny žije v Írsku. Osobne som 
svoju rodinu na Slovensku nepoznal. Vďaka 
tejto návšteve môžem spoznať mentalitu 
tunajších ľudí a to, čo pre nich znamená viera. 
Tým spoznám aj to, ako tu kedysi žili moji 
predkovia. 

Mohli by ste charakterizovať vašu eparchiu?
Našu eparchiu tvoria rôzni emigranti, ktorí 
prišli do Kanady. Veľa z nich je pokročilého 
veku. Máme veľmi málo krstov a sobášov, no 
o to viac pohrebov. Dnes veľmi cítime potrebu 
mladších ľudí, ako som ja, a mladých ľudí. Tým, 
že v Kanade je veľká rôznorodosť národností, 
vidíme možnosť pritiahnuť k nám mladých 
ľudí. Môžeme ich osloviť východnou kresťan-
skou  duchovnosťou a nádherným byzantským 
obradom s jeho vlastnou symbolikou. Doteraz 
sme sa zameriavali najmä na Slovákov, ktorí 
sem emigrovali. Teraz vidíme potrebu i mož-
nosti pritiahnuť aj veriacich iných národností, 
zvlášť v oblasti Toronta, kde je naozaj veľmi 
veľká pestrosť etník.

Čo vám dala návšteva Ľutiny?
Som veľmi prekvapený z tunajších ľudí, z ich 
viery a ochoty prísť na toto posvätné miesto. 
Oslovilo ma množstvo pútnikov. Mnohí tu boli 
nielen na jednej, ale na viacerých liturgiách. 
No najviac som bol prekvapený a  potešený 
množstvom kajúcnikov, ktorí tu vyhľadali mož-
nosť ísť sa vyznať zo svojich hriechov. Veriaci tu 
na Slovensku či v Poľsku si na rozdiel od veria-
cich v Česku, Nemecku či Rakúsku uvedomujú 
silu hriechu a potrebu zbaviť sa ho. Západný 
kresťanský svet zmýšľa tak, že človek je bez 
hriechu a nepotrebuje Božie odpustenie.
Aj samotná liturgia bola pre mňa veľmi silným 
duchovným zážitkom. Cítil som tu pôsobenie 
Svätého Ducha. Keď som sa počas homílie 
rozhliadol po veriacich, videl som, že pozorne 
počúvajú každé slovo.

Juraj Gradoš

Na rodný koniec sveta
Prvá zahraničná apoštolská cesta Svätého Otca Františka, ktorá sa uskutočnila 22. – 29. júla, 
viedla na domovský kontinent do Brazílie. Svätého Otca sprevádzali mladí ľudia, ktorí sa zo 

všetkých kontinentov zišli na 28. svetové dni mládeže do Ria de Janeiro. 

Aj takmer 300 Slovákov odcestovalo 
do Brazílie. Týždeň predtým ich 
v São Paule čakala príprava na SDM 

s názvom Misijný týždeň. Súčasťou výpra-
vy, ktorú viedol predseda rady pre mládež 
a univerzity KBS žilinský biskup Tomáš 
Galis, bolo 28 kňazov, štyri zasvätené osoby 
a štyria seminaristi. Od 12. júla pútnikov 
prichýlili brazílski saleziáni, 17. – 20. júla 
zasa farníci z diecézy Ipiranga. Dni v diecé-

zach zahŕňali kultúrne podujatia, historic-
ké prehliadky, oslavy a bohatý duchovný 
program. Predtým, než mladí odišli do Ria, 
21. júla navštívili Aparecidu, jedno z naj-
známejších pútnických miest na svete. 
Posledný týždeň od 22. do 28. júla bývali vo 
františkánskej farnosti v časti Madureira.

Pondelok 22. júla
Odlet Svätého Otca bol naplánovaný 
na pondelok. Novinárom neuniklo, že Svätý 
Otec si pri nástupe do lietadla sám niesol 
pomerne veľkú čiernu príručnú aktovku 
bez toho, aby túto úlohu prenechal pápež-
skému komorníkovi. 12-hodinový let spolu 
so Svätým Otcom absolvovalo 70 novinárov, 
zamestnanci Tlačového strediska Svätého 
Otca a spoločnosti Alitalia.

Svätý Otec krátko 
pred 18. hodinou vstúpil 

do sály vládneho paláca 
Guanabara v sprievo-
de prezidentky Dilmy 
Rousseffovej. Po odznení 
štátnych hymien nasle-
doval pozdravný príhovor 
najvyššej predstaviteľky 
krajiny. Vyjadrila ra-
dosť zo vzácneho hosťa 

a okrem iného priblížila úsilie brazílskej 
vlády o prekonanie sociálnych rozdielov 
v krajine. Po prezidentke sa ujal slova Svätý 
Otec. Vo svojom príhovore, ktorý prednie-
sol po portugalsky, vyjadril srdečný vzťah 
k ľudu Brazílie a predstavil duchovný cieľ 
svojej návštevy.

Utorok 23. júla
Nasledujúci deň Svätý Otec odpočíval v re-
zidencii v Sumaré.

Ani vytrvalý dážď nezabránil 600-tisíc 
mladým ľuďom, aby v krásnej prírodnej 
scenérii pláže Copacabana slávili s arcibis-
kupom Ria de Janeiro Mons. Oranim Tem-
pestom inauguračnú svätú omšu stretnutia. 
Po zotmení sa obrovské biele pódium, 
ktorému dominoval veľký kríž, rozžiarilo 
všetkými farbami brazílskej štátnej vlajky. 
Živý spev, svetelné efekty a mávanie zástav-
kami vystriedalo ticho, keď k oltáru stúpala 
procesia zástupcov z piatich svetadielov 
nesúcich mariánsku ikonu a kríž SDM.

Svätý Otec František sledoval svätú omšu 
prostredníctvom televízneho prenosu z re-
zidencie a na mládež sa obrátil twitterovou 
správou: „Drahí mladí, Kristus vám dôve-
ruje a zveruje vám svoje vlastné poslanie: 
Choďte, získavajte učeníkov.“

Streda 24. júla
V stredu sa Svätý Otec helikoptérou pre-
viezol do sanktuária v Aparecide. V Sále 
dvanástich apoštolov vzdal úctu Panne 
Márii a slávil svätú omšu v bazilike. Po jej 
skončení sa odobral do Seminára Bon Jesú 
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„Deti sú zrenicou našich očí. Aký krásny je tento výraz 
brazílskej múdrosti, ktorá používa na označenie mladých 

zrenicu oka, to okno, cez ktoré vstupuje do nás svetlo 
a darúva nám zázrak videnia! Čo z nás bude, ak sa 

nebudeme starať o naše oči? Ako budeme môcť kráčať 
vpred? Mojím želaním je, aby si počas tohto týždňa každý 

z nás položil túto provokujúcu otázku.“ 
(prejav Svätého Otca Františka  

pri uvítacej ceremónii v Paláci Guanabara 22. júla)

Zaujímavosti
Najviac účastníkov: Brazília, Argentína, Spojené 

štáty americké, Chile, Taliansko
Zapísaných účastníkov: 427-tisíc zo 175 krajín
Vek: 60% mladí od 19 do 34 rokov
Dobrovoľníci: 60-tisíc
Akreditovaní novinári: 6 500 z 57 krajín
Počet pútnikov ďaleko prekročil očakávania 

organizátorov, no napriek ich veľkému 
množstvu neboli v rámci stretnutia hlásené 
žiadne násilné incidenty alebo krádeže.
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V dome Matky
Hlavná eparchiálna púť v Klokočove

Najväčšia odpustová slávnosť Košickej eparchie v Klokočove sa uskutočnila  
10. – 11. augusta. Charakterizovali ju dva tematické momenty: ochrana ľudského života 

a túžba po nebeskej vlasti. 

V sobotu sa po veľkej večierni k sviat-
ku Zosnutia Bohorodičky veriaci 
zapojili do archijerejskej svätej 

liturgie, ktorú slávil vladyka Milan Chau-
tur, košický eparcha. V homílii rozobral tri 
dôvody, pre ktoré bola naša nebeská Matka 
vzatá s telom i dušou do neba. „Sú to jej 
víťazstvá: nad hriechom, nad žiadostivos-
ťou a nad smrťou.“ Vladyka varoval pred 
ľahostajnosťou voči otupenému svedomiu, 
ktoré už nevníma zlo a vyhovára sa na cel-
kovú kultúrnu atmosféru dnešného života. 
Takto sa nedá zvíťaziť nad hriechom. Nao-
pak, pri pohľade na duchovnú krásu Márie 
treba odvážne vzdorovať hriechu a využiť 
opravdivé pokánie na jeho odstránenie. 
Nočný program vyplnil svojou prednáškou 
otec Marek Iskra. V komentovanej vi-
deoprojekcii poukázal na korene, realitu 
a najmä nebezpečenstvo ideológie rodovej 
rovnosti. Rodičov vystríhal pred tlakom 
lobistických skupín a vyzval ich k tlmoče-
niu pravdy deťom o vzniku ľudského života 

z lásky i rozdielneho poslania muža a ženy 
pri zachovaní ich ľudskej dôstojnosti. 
Krížová cesta s mladými bola príležitosťou 
modlitby, rozjímania, ako aj odovzdania 
rodinných problémov pod Kristov kríž. 
Na prelome nového dňa slávil svätú liturgiu 
s panychídou za zosnulých pútnikov micha-
lovský protopresbyter otec František Puci.

V nedeľu ráno bola sviatočná utiereň 
a po nej archijerejská liturgia, ktorú slávil 
prešovský pomocný biskup vladyka Milan 
Lach. V homílii poukázal na prednosť 
biblickej Márie, ktorá si vybrala lepší podiel 
ako jej sestra Marta, keď pozorne počúvala 
Pána a dala sa ním viesť. Hlavnú archije-
rejskú liturgiu slávil bratislavský eparcha 
vladyka Peter Rusnák. Homíliu predniesol 
košický arcibiskup metropolita Bernard 
Bober. Svätú liturgiu spevom sprevádzal 
košický katedrálny zbor pod vedením Lucie 
Lovášovej. Záverečné myrovanie umocnilo 
krásu cirkevného spoločenstva, jeho jed-
notu a odhodlanie žiť svoju vieru rýdzejším 

spôsobom v nádeji na stretnutie s Máriou 
v nebi. Na slávnosti bol prečítaný a poslaný 
aj pozdravný list Svätému Otcovi Františko-
vi. (Michal Hospodár)

Homília Mons. Bernarda 
Bobera, košického arcibiskupa 
metropolitu, pri príležitosti 
odpustovej slávnosti v Klokočove 
11. augusta 2013

Drahí bratia v biskupskej službe, vla-
dyka Peter, vladykovia Milanovia, drahí 
bratia v kňazskej a diakonskej službe, milé 
rehoľné sestry, seminaristi, milí mariánski 
pútnici, drahí bratia a sestry v Kristovi!

Veriaci ľudia radi putujú. Odhodlajú sa 
putovať na známe i menej známe pútnické 
miesta. Putujú spolu, niekedy i s celými 
svojimi rodinami, lebo vedia, že na zemi 
sme všetci iba pútnikmi a cudzincami, a že 
naša skutočná vlasť je v nebi. Aj takto chcú 
byť naše rodiny spolu, spolu na ceste, spolu 
v živote a raz spolu i doma vo večnosti.

Skutočne, sviatok Nanebovzatia Panny 
Márie – sviatok Uspenia Presvätej Boho-
rodičky – nás pozýva rozjímať nad týmto 
tajomstvom našej viery, totiž, že náš domov 
s definitívnym trvalým pobytom je v nebi. 
Veď naša vlasť je v nebi, ako píše sv. Pavol, 
odtiaľ očakávame nášho Spasiteľa Pána 
Ježiša Krista (Flp 3, 20). A hovorí aj o tom, 
ako budú naše smrteľné telá podľa vzoru 
zmŕtvychvstalého Krista vzkriesené a ako 
sa budeme radovať spolu v Božej blízkosti. 
Sám Pán Ježiš upriamoval pozornosť svojich 
poslucháčov na nebo a pripomínal, že kaž-
dému, kto žije spravodlivo a nábožne, Boh 
pripravil príbytok, a že on sám nás predchá-
dza, aby nám pripravil miesto (Jn 14, 2).

Náš život je teda cesta, je to púť do večné-
ho Otcovho domu. Všetci sa tam môžeme 
dostať – a to nie iba naša nesmrteľná duša, 
ale i naše oslávené telo! Lebo duša a telo 
patria spolu. Boží Syn nám na svojom 
oslávenom tele ukázal, čo čaká i nás. A aby 
nám do sŕdc vlial ešte väčšiu nádej, podob-
ne oslávil aj prvú z ľudí – našu nebeskú 
Matku Presvätú Bohorodičku Pannu Máriu. 
Doslova ju vtiahol k sebe do slávy s telom 
i s dušou, lebo sa patrilo, aby tá, ktorá dala 
telo Božiemu Synovi, neokúsila smrť. A sta-
lo sa tak navzdory všetkým zákonom príro-
dy, ktorá onemela i vtedy, keď Mária počala 
Božieho Syna. Preto sa rozklad, ktorý nijako 
nemohol zničiť jej prečistú dušu, nedotkol 
ani jej tela. Lebo ako hovorí evanjelium: 
„Blažený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré 
si požíval“ (Lk 11, 27).

Toto je zvolanie a pravda o Božej Matke, 
ktorú veriaci ľud vyznával od začiatku. Toto 
je učenie, ktoré vyznávali už naši rano-
kresťanskí cirkevní otcovia. Oficiálne bolo 
vyhlásené za dogmu viery až v roku 1950, 
a to 5 rokov po najhroznejšej vojne, pri kto-
rej zomrelo niekoľko miliónov ľudí. Pápež 
Pius XII. tak urobil aj preto, aby poukázal 
na to, že Boh miluje každého človeka – jeho 
život – a že každý ľudský život má v jeho 
očiach nesmiernu cenu. Hoci vojna nemala 
ľudský život za nič, nakladala s ľudskými 
bytosťami horšie než so zvieratami, Boh po-
tvrdzuje nezmazateľnú ľudskú dôstojnosť 
od počatia cez prirodzenú smrť až k večnos-
ti, keď pretvorí naše smrteľné telá a obnoví 
ich v plnosti života. Berie Máriu k sebe 
do neba a ukazuje nám, ako práve cez ňu 
máme hľadať pravý domov. Mária, ako 
spomína sv. Lukáš v evanjeliu, sa po púti 
k Alžbete vrátila domov do Nazareta (Lk 1, 
56). A podobne na konci svojej pozemskej 
púte sa vrátila domov – k Bohu.

Aj my sme dnes putovali. Tu v Klokočove 
sa zišla veľká rodina veriacich.Vidno, že mi-
lujete svoju vládkyňu a Matku! Veď od roku 
1670, od chvíle, čo na klokočovskom obraze 

zázračne zaslzila, a po tom, čo nepriateľské 
vojská vypálili jej svätyňu a obraz zostal 
nedotknutý, začali ste cez vašich bohaboj-
ných predkov zhromažďovať jej vojsko pre 
rozhodujúci zápas v každom čase – pre 
zápas s diablom. Od tých čias to boli stá-
tisíce duší, ktoré putovali k nej a pohliadli 
na jej ikonu. A nielen na tomto mieste! Vaša 
klokočovská Matka sa v milostivom obraze 
po týchto udalostiach vydala na dlhú púť. 
Naozaj veľa a dlho cestovala – cez Prešov, 
Mukačevo, Viedeň, Turecko a potom znova 
do Mukačeva, a znova do Viedne, až do ci-
sárskej kaplnky. Akoby chcela dať najavo, 
že si chce zhromaždiť svoje deti zo všetkých 
strán sveta a zo všetkých spoločenských 
vrstiev.

A hoci sa po tomto viac ako storočnom 
putovaní vrátila k vám do Klokočova už iba 
kópia prvého obrazu, predsa sa odtiaľ nevy-
tratila jej prítomnosť a neprestali sa z tohto 
miesta rinúť prúdy milosti, ktoré vám ne-
prestajne vyprosovala. Po vojne v roku 1948, 
ešte pred vyhlásením dogmy o nanebovzatí 
Panny Márie, sa blahoslavený biskup Vasiľ 
Hopko prozreteľne rozhodol korunovať 
klokočovskú Bohorodičku. Bola to veľká 
vec! A hoci sa vtedajší režim pokúšal zničiť 
vieru a Cirkev, Panna Mária si tu v Klokočo-
ve v tichu zhromažďovala svojich verných 
a posilňovala ich počas štyridsaťročného 
putovania púšťou. Putovala spolu s vami 
a neopustila vás. V každej dobe vás chcela 
priviesť na správnu cestu do neba.

Po návrate slobody, presnejšie v roku 
1991, sa vaša milovaná Matička z Klokočova 
znova vydala na cesty. Znova sa rozhodla 
putovať – tentoraz po všetkých gréckoka-
tolíckych farnostiach na Slovensku. Bola 

to veľká duchovná obnova i obroda. Je to 
nádherná symbolika, keď milujúca matka 
ide a zvoláva svoje deti zo všetkých strán. 
Klokočovská Matička je teda neúnavnou 
pútničkou a chce, aby sme aj my neúnavne 
putovali a hľadali spolu s ňou cestu domov 
– k Bohu. V týchto rokoch, keď sa Klokočov 
stal hlavným pútnickým miestom Košickej 
eparchie, čaká na vás a volá vás každú prvú 
sobotu. Z Klokočova sa stala svätyňa fa-
timských sobôt a prichádzate sem spolu so 
svojím biskupom Milanom, ktorý nevyne-
chal azda ani jedno stretnutie.

Drahí bratia a sestry,
putujeme k Panne Márii, lebo chceme 

patriť do jej veľkej rodiny a chceme dnes 
Bohu ďakovať za prijaté dobrodenia, 
a prosiť ho o požehnanie pre tých, ktorých 
sme nechali doma, i pre celé naše rodiny. 
Touto púťou sa znova obnoví naše dôverné 
odovzdanie sa Panne Márii, ktorá nezomre-
la, iba usnula a bola vzatá do neba. Ju dnes 
prosíme, aby sme ani my nemuseli uzrieť 
smrť naveky.

Milostivý obraz klokočovskej Madony 
pozýva všetkých, čo v Panne Márii našli 
svoju mocnú prímluvnicu a matku. Ona 
volá všetkých a v každom čase. Ukazuje 
cestu i z pálčivých a aktuálnych problémov 
každej doby a neúnavne putuje s nami. 
A volá nás aj v tomto roku a v týchto dňoch, 
keď je rôznymi vplyvmi likvidovaná najzá-
kladnejšia bunka života spoločnosti i Cirkvi 
– rodina. Preto nám s veľkou naliehavosťou 
pripomína, že naše životy a naše rodiny ne-
nájdu naplnenie a zmysel, kým sa nevrátia 
k Bohu.

Rodina – pojem, väzba, vzťah i hodno-
ta – taká vzácna a nenahraditeľná! Kedysi 
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pevná a súdržná je dnes aj na Slovensku 
znevažovaná, podceňovaná a rozbitá. Práca, 
potreba zarobiť, zlé podmienky, nevy-
hnutnosť odlúčenia kvôli robote vytvárajú 
pocit, že neobstojí a prestane fungovať, že 
ju nahradí niečo iné. Mladým sa do man-
želstva akosi nechce, nie sú pripravení 
prijať záväzok, úlohy a obety. Deti sú 
vnímané ako prekážka v budovaní kariéry 
a pohodlia. Ospravedlňujeme sa, že ich 
nechceme priviesť do chudobných pomerov 
a najprv im chceme zabezpečiť istoty a až 
tak naplánovať ich narodenie. Utekáme 
pred darom od Boha. Preto ich máme vždy 
menej a menej. A máme pre nich vždy me-
nej a menej času. Hoci im vieme dať veľa, 
predsa im nevieme odovzdať to podstatné 
– vieru, istotu presvedčenia a hodnôt, ktoré 
nezničí ani kríza, ani nijaký iný nedostatok. 
Tak slabo im odovzdávame vieru, citlivosť 
na duchovné hodnoty! Naučili sme ich 
presadiť sa v živote, no život nimi hádže 
a uštedruje im rany, lebo v ňom stratili svoj 
pevný bod – zabudli na Boha! A tak sa pre 
nich aj vzťahy s ľuďmi stávajú predmetom 
nestálosti, striedania a výmeny, akoby sa 
za peniaze dala kúpiť aj láska.

Vráťme sa k Bohu! Privádzajme svoje deti 
na toto miesto a snažme sa ich znova viesť 
k úcte k Matke Božej, lebo tým sa najlepšie 
upevňuje vzťah k Ježišovi. Cez marián-
sku úctu a vďaka spoločnému putovaniu 
za nebeskou Matkou sa upevňuje aj vzťah 
k prirodzenej rodine – k mame, k otcovi 
i k súrodencom. Učme sa znova spoločne 
prekonávať životné kilometre i prekážky. 
Učme sa spoločne kráčať smerom domov – 
k nebu, kam nás predišla ona. 
Nebojme sa pridať k tým, čo Pannu Máriu 
vo svojich rodinách prosia a vzývajú každý 
deň i pri modlitbe posvätného ruženca. 
Modliť sa ho a odovzdávať ho vždy mladším 

znamená viditeľne označiť Boha za zdroj 
sily a skutočného potešenia v živote. Zami-
lujme si v rodinách Pannu Máriu a pričiňme 
sa o to, aby aj naša rodina patrila k veľkej 
rodine jej synov a dcér. Veriace rodiny sú 
nádejou a radosťou pre Cirkev a istotou pre 
svet.

Znamená to predovšetkým milovať 
rodinu veriacich, hlásiť sa k Cirkvi, ktorú 
Ježiš založil, a ak treba, bojovať za hodnoty 
rodiny a života, ktorého základy položil Boh 
vo svojich princípoch, zákonoch i vyšších 
morálnych výzvach. Nebojovať za rodinu, 
za manželstvo muža a ženy, za dôstojnosť 
človeka a za život od počatia by bolo z našej 
strany prinajmenšom nezodpovedné a pre 
život na Slovensku likvidačné. Nie vždy 
platí výrok, že mlčať je zlato – a už vôbec 
nie v polemikách a zmätkoch dnešných 
čias! Preto príďte podporiť Národný pochod 
za život do Košíc 22. septembra tohto roka. 
Mária bude iste kráčať s nami!

Mária bola vo Svätej rodine blahoslavená 
preto, lebo nosila Syna večného Otca. A ona 
Ježiša nielen nosila vo svojom vnútri pod 
svojím srdcom v skrytosti, ale ako vidíme aj 
na klokočovskom obraze, nosí ho vo svojom 
náručí, ukazuje ho a prináša ho svetu, aby 
čím viacerí mohli prijať jeho milosti. Aj my 
sa naším pochodom priznajme k Ježišovi 
a ukážme ho svetu.

Náš terajší Svätý Otec František je tiež 
veľkým mariánskym ctiteľom a veľkým 
pútnikom ako jeho predchodcovia. Pri 
ostatnej návšteve Brazílie sa 24. júla zastavil 
na mariánskom pútnickom mieste v Apare-
cide. V tejto svätyni sa pred šiestimi rokmi 
konala generálna Konferencia biskupov 
Latinskej Ameriky a ako v homílii spomí-
na, stalo sa tam vtedy niečo prekrásne, čo 
aj on sám mohol vnímať a okúsiť. Biskupi 
totiž pracovali a zamýšľali sa nad témou 

stretnutia s Kristom, nad témou apoštolátu 
a misie a na spomínanom mieste cítili veľkú 
podporu pútnikov, ktorí tam každoročne 
prichádzali zveriť svoj život Panne Má-
rii. A pápež hovorí: „Tá konferencia bola 
veľkým okamihom Cirkvi. A naozaj možno 
povedať, že Dokument z Aparecidy sa zrodil 
práve z tohto prepojenia práce pastierov 
a jednoduchej viery pútnikov, pod mater-
skou ochranou Márie. 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.“

Milí mariánski ctitelia, toto sú najnovšie 
slová pápeža, ktoré potvrdzujú správne na-
smerovanie a význam našej mariánskej úcty 
a jej prínos pre Cirkev. Najkrajšie stretnutie 
s Kristom sa vždy udeje vďaka nápomoc-
nému vedeniu jeho Matky. Máriu od Ježiša 
nemožno oddeliť. Lebo keď Cirkev hľadá 
Krista, klope vždy na dvere Matkinho domu 
a prosí: „Ukáž nám Ježiša!“

Drahí mariánski ctitelia, bratia a sestry! 
Klopte teda na dvere Matkinho domu aj tu 
v Klokočove a čerpajte z dobroty jej srdca. 
Svätý farár z Arsu Ján Mária Vianney sa rád 
priznával, že Panna Mária bola vždy prame-
ňom sily pre jeho kňazský život. Povedal: 
„Už toľkokrát som čerpal z jej prečistého 
srdca, že už dávno by muselo byť prázdne, 
keby bolo unavené a vyčerpateľné.“

Skutočne, je to tak. Toľkokrát sme už 
klopali na dvere jej domu a na dvere jej srd-
ca, no ono je nevyčerpateľným prameňom 
a trpezlivo sa otvára pre všetkých, ktorí 
ju vzývajú. Prosme ju, aby nám ukázala 
cestu k Ježišovi, aby nás priviedla domov, 
do domu nebeského Otca. Na túto cestu 
sa vydajme spolu s ňou a s celými našimi 
rodinami. Amen. n

 
Hlavná archieparchiálna púť v Ľutine

Otvorenie druhej etapy 
miniskanzenu
Slávnostným otvorením a posviackou 
vyvrcholil 17. augusta projekt Miniskanzen 
drevených chrámov – II. etapa na najväčšom 
pútnickom mieste Prešovskej gréckoka-
tolíckej archieparchie. V rámci bohatého 
programu púte bol v sobotu vladyka Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropo-
lita, hlavným celebrantom večernej svätej 
liturgie, pred ktorou v areáli baziliky požeh-
nal a slávnostne otvoril druhú etapu výstav-

by miniskanzenu drevených chrámov, ktorú 
predstavujú kópie 10 drevených chrámov 
v mierke 1:10 z okolia Bardejova. Celkový 
rozpočet projektu bol naplánovaný na viac 
ako 52-tisíc eur. Makety drevených chrámov 
z obcí Frička, Jedlinka, Kožany, Krivé, Lu-
kov-Venecia, Tročany, Vyšná Polianka, Mi-
kulášová, Zboj a Hutka doplnili prvú časť, 
ktorá bola otvorená na jeseň 2011 a obsahuje 
10 drevených replík chrámov z okolia Sniny. 
Cieľom je, aby miniskanzen prezentoval 
na jednom mieste všetkých 41 drevených 

chrámov Prešovského regiónu doplnených 
o chrámy z poľského pohraničia.

V rámci projektu bol upravený aj areál mi-
niskanzenu, vybudované oplotenie, boli inšta-
lované informačné tabule, vydané propagačné 
materiály a uskutočnil sa pracovný workshop.

Tento projekt je spolufinancovaný Európ-
skou úniou z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská 
republika 2007 – 2013. (Daniel Dzurovčin)

Pútnici si pripomenuli  
25. výročie baziliky
Na najväčšom pútnickom mieste Prešovskej 
gréckokatolíckej archieparchie v Ľutine sa 
cez víkend 17. a 18. augusta zišlo niekoľko 
tisíc pútnikov, aby oslávili sviatok Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky.

Program púte sa začal už v sobotu po-
poludní posvätením vody na ľutinskej hore 
a pokračoval paralelne na hore a v bazilike 
minor v obci. Tohtoročná púť bola spojená so 
slávením 25. výročia vyhlásenia miestneho 
chrámu pápežom Jánom Pavlom II. za bazi-
liku minor. Pri tejto príležitosti po večernej 
archijerejskej svätej liturgii posvätil prešovský 
arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ nové 
rozmerné nástenné mozaiky v jej interiéri, 
ktoré znázorňujú blahoslaveného Jána Pavla 
II., blahoslavených biskupov mučeníkov Pavla 
Petra Gojdiča OSBM, Vasiľa Hopka, Teodora 
Romžu, rehoľného kňaza mučeníka Metoda 
Dominika Trčku CSsR, Božie milosrdenstvo, 
svadbu v Káne Galilejskej, milosrdného Sama-
ritána a sv. Faustínu Kowalskú. Ich autorom je 
otec Kamil Dráb CSsR.

Vladyka Ján Babjak SJ bol aj hlavným 
celebrantom tejto večernej svätej liturgie, 
pred ktorou v areáli baziliky požehnal druhú 
etapu výstavby miniskanzenu. V homílii sa 
prihovoril košický eparchiálny biskup Milan 
Chautur CSsR. Okrem iného v nej povedal, 
že hriech zostáva hriechom, aj keby sme mu 
dali akékoľvek pomenovanie. Preto si musíme 
dávať pozor, aby sme nepodľahli kultúre smrti. 
Aj na našich odpustoch preto nejde o nejaké 
folklórne slávnosti, ale o vieru.

Prešovský arcibiskup a metropolita v závere 
liturgie ocenil siedmich kňazov Prešovskej ar-
chieparchie zlatými krížmi za ich službu Cirkvi 
a povýšil ich tak do stavu protojerejov.

Nočný program pokračoval ďalšími liturgia-
mi a pobožnosťami. Na hore za účasti mno-
hých mladých ľudí bohoslovecká gospelová 
kapela Anastasis odohrala ďalší z koncertov 
pod názvom Projekt Viera, počas ktorého ka-
techézu predniesol prešovský pomocný biskup 
Milan Lach SJ. Zameral sa na Máriinu vieru 
a predstavil tajomstvo jej zosnutia a nanebo-
vzatia. Povedal, že Božie slovo, hymnografia 
Cirkvi a ikonografia sú plné dôvodov na ma-
riánsku úctu, ktorá má veľký význam pre 
budovanie nášho vzťahu s Bohom.

Nočný program púte v Ľutine už tradične 
patril evanjelizácii skrze hnutia a spoločen-
stvá, ktoré pôsobia v Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku.

V nedeľu púť vyvrcholila slávnostnou 
archijerejskou svätou liturgiou, ktorej hlavným 
slúžiacim bol bratislavský eparchiálny biskup 
Peter Rusnák a slávnostným kazateľom kardi-
nál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov. V homílii ponú-
kol prierez tajomstvom Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky a predostrel tri posolstvá, ktoré 
nám prináša tento sviatok. Liturgiu konce-
lebrovali aj vladyka Ján Babjak SJ, vladyka 
Milan Chautur CSsR, vladyka John Pazak CSsR, 
eparchiálny biskup v Toronte pre slovenských 
gréckokatolíkov v Kanade, a vladyka Milan 
Lach SJ, prešovský pomocný biskup. Pútnici 
zaslali pozdravný list Svätému Otcovi Františ-
kovi a prijali jeho požehnanie, ktoré im udelil 
kardinál Jozef Tomko.

Prihovoril sa aj vladyka Ján Babjak, ktorý 
poďakoval všetkým pútnikom. Vladyka John 
Pazak vyjadril radosť z púte a všetkých srdeč-
ne pozdravil.

V závere boli pútnici pozvaní na Národný 
pochod za život 22. septembra v Košiciach, 
o ktorom sa prešovský arcibiskup metropolita 
vyjadril, že ide o najväčšiu udalosť tohto roka.

Slávnosť bola vysielaná v priamom prenose 
RTVS – Slovenskej televízie. (Ľubomír Petrík)

Homília kardinála Jozefa Tomka 
pri príležitosti odpustovej 
slávnosti v Ľutine 18. augusta 
2013

Uspenie – nanebovzatie
S radosťou prichádzam k vám, aby sme 

spolu oslávili veľký sviatok Uspenia našej 
Bohorodičky Panny Márie. Nanebovzatie 
Panny Márie s dušou i telom je mimoriadna 
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skutočnosť a výnimočné privilégium, ktorým 
Boží Syn obdaril svoju Matku na konci jej 
tuzemského života.

Ona je aj našou Matkou. Povýšenie matky 
je vždy radosť pre deti. Preto ju aj dnes oslavu-
jeme s veľkou radosťou. Chceme si však hlbšie 
uvedomiť, v čom spočíva celá veľkosť daru, 
ktorým Pán obdaril medzi toľkými miliardami 
ľudí len ju, keď si ju na konci jej pozemské-
ho života vzal nielen s dušou, ale aj s telom 
k sebe do večnej slávy.

Naša takmer každodenná skúsenosť nám 
predkladá pred oči smrť ľudí okolo nás. Srdce 
prestane biť, celý organizmus sa prestane 
hýbať, mŕtveho pochovajú a začne sa rozklad 
tela. Taký je zákon prírody, ktorému ľudská 
bytosť neunikne. Tomu zákonu podliehajú aj 
svätí.

Viera prekračuje aj hranice vedy a každo-
dennej skúsenosti. Boh stvoril človeka, aby 
žil večne šťastný v raji. Viera nás učí, že smrť 
prišla na svet ako trest za hriech našich prvých 
rodičov. Posvätné knihy opisujú trest, ktorý 
nad nimi vysloví Stvoriteľ po ich páde: „Prach 
si a na prach sa obrátiš“ (Gn 3, 19).

Po páde našich prarodičov sme stratili raj 
a pre ľudstvo nastala smutná situácia. Lenže 
Stvoriteľ sa zľutoval a zapálil ľuďom aj nádej 
na vyslobodenie a spásu. Keď vyslovil trest 
nad pokušiteľom – hadom, zároveň sľúbil 
vykúpenie z tohto stavu, ktoré malo priniesť 
dieťa v náručí matky: „Nepriateľstvo ustano-

vujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím 
potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšlia-
pe hlavu“ (Gn 3, 15). To dieťa v náručí matky 
je Ježiš Kristus, náš Vykupiteľ. K jeho víťazstvu 
nad pokušiteľom a hriechom je pridružená aj 
jeho Matka.

Ako vieme z posvätnej histórie, Ježiš Kristus 
naozaj premohol hriech svojou smrťou na kríži 
a svojím zmŕtvychvstaním zvíťazil nad smrťou. 
Vstal z hrobu a vystúpil na nebesia. Svojou 
smrťou a zmŕtvychvstaním zaslúžil aj pre všet-
kých nás, že vstaneme z mŕtvych. My všetci 
raz vstaneme, a to aj s telom, ale to sa stane 
až na konci časov, po poslednom súde. Mnohí 
svätí sú už v nebi, ale ich telesné ostatky sú 
ešte medzi nami alebo práchnivejú v zemi.

Svätý Pavol nám v Prvom liste Korinťanom 
s dôrazom ohlasuje tú potešujúcu pravdu: 
„Kristus vstal (naozaj) z mŕtvych, prvotina 
zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak 
je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. Veď ako 
všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci oži-
jú v Kristovi. Ale každý v poradí, aké mu patrí: 

prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, 
tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, 
keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo.“ (1 Kor 
15, 20 – 24)

Ježiš Kristus je teda prvý, ktorý vstal z mŕt-
vych. Všetci ostatní až na konci časov.

A čo Božia Matka?

Božia Matka — veľká výnimka
Veriaci ľud vždy chápal zvláštny pomer 

medzi Ježišom a jeho Matkou. Boh sám si 
vyvolil túto dievčinu z Nazareta za Matku 
svojho Syna, keď si mal vziať ľudskú prirodze-
nosť a stať sa človekom. Iba od nej samej, bez 
prispenia muža dostal Ježiš aj ľudské telo. On 
mohol naozaj povedať, že je kosť z jej kosti. 
Mohol tento Syn, najlepší z ľudských synov, 
dovoliť, aby telo jeho prečistej Matky podľahlo 
potupnému rozkladu v zemi? Veď ona nemala 
nijakú škvrnu hriechu, ani toho hriechu, pre 
ktorý prišiel na ľudstvo trest smrti a rozkladu 
tela v hrobe. Osud jej nepoškvrneného tela 
bol úzko spojený s osudom osláveného tela 

jej Syna. Dobre to vystihla žena zo zástupu, 
ktorá podľa dnešného evanjelia s obdivom 
sledovala Ježiša Krista a zvolala: „Blahoslavený 
život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval“ 
(Lk 11, 27).

My sa tu chceme pripojiť k oslavnému 
zvolaniu ženy zo zástupu. Chceme sa pridať aj 
k oslave, ktorú jej v nebi pripravil jej božský 
Syn spolu anjelmi a ktorú si my nevieme ani 
predstaviť. Dnes chceme spievať s veľkou 
radosťou Magnificat – Velebí duša moja Pána. 
Lebo svedčí sa to pre deti nebeskej Matky!

Odkaz nebeskej Matky
Nanebovzatie Panny Márie dušou i telom 

je pre každého z nás dôležitým odkazom. 
Chce nám čosi povedať, čo nás má sprevádzať 
v každodennom živote. Jej osoba je ako veľký 
znak na nebi, kde sa nachádza a kde nás čaká 
so svojím Synom v sláve Otca i Svätého Ducha. 
Je ako to „veľké znamenie“, ktoré sa prorocky 
opisuje v poslednej knihe Biblie, v Zjavení 
apoštola Jána (hl. 12): „žena odetá slnkom“. 
(Mimochodom: osobu takej ženy nájdeme tak 
na začiatku, ako aj na konci Biblie.)

Prvé dôležité ponaučenie Nanebovzatej 
je skutočnosť, že jestvuje život po smrti, že 
smrťou nie je našej bytosti koniec. Od samého 
počatia je naša bytosť určená existovať. Smrť 
je len prechod z jedného spôsobu existencie 
do druhého, lebo čosi z nás ostáva existovať, 
a je to nesmrteľná duša. My sme teda určení 
pre večnosť. Každé ľudské stvorenie smeruje 
už od prvého momentu počatia k večnosti. Má 
teda večnú hodnotu a nesmiernu hodnosť, 
ktorú nikto nemôže pošliapať alebo ubrať. My 
všetci kráčame k večnosti, všetci sme od sa-
mého počiatku našej existencie veční; náš po-
zemský život smeruje nahor, do výšky, k nebu! 
Nanebovzatá nám predstavuje a pripomína 
tento základný smer nášho života.

Zároveň nám kladie otázku, či a ako hlboko 
veríme v posmrtný život. My často hovoríme, 
že smrťou sa všetko končí, a je to pravda, 
ale len keď ide o tunajší, pozemský život. Čo 
však po smrti? Berieme vážne naše posmrtné 
jestvovanie? Ako si robím plány do budúcnos-
ti, až pokiaľ siahajú moje rozpočty, ako si za-
riaďujem svoj život, prácu, mravné správanie, 
postoje k iným ľuďom, k láske, k manželstvu 
a rodine?

Sú ľudia, ktorí neveria vo večný život alebo 
ho neberú vážne a pochybujú o ňom. Hovoria, 
že sa smrti neboja, lebo po nej niet nič pre 
človeka. Veď zo záhrobia sa nikto nevrátil, 
a naša ľudská skúsenosť nám ukazuje iba 
prach a rozklad ako náš koniec. K neviere ale-
bo k pochybnostiam ich často vedie svojvoľná 
túžba zariadiť si život podľa vlastných chúťok, 
vášni a chamtivosti. Ale častá skúsenosť uka-
zuje, ako ťažko sa im potom umiera. Sviatok 

Nanebovzatia je sviatkom nádeje na šťastnú 
večnosť. Treba sa nám modliť za milosť dobrej 
a ľahkej smrti pre nás všetkých.

Druhá dôležitá pripomienka Nanebovzatej 
sa tiež týka nášho osobného šťastia. Pannu 
Máriu, Božiu Matku, si vzal jej Syn aj s telom 
do neba, lebo z nej si vzal ľudskú prirodzenosť, 
z jej čistého života sa narodil. Ona nema-
la hriech, za ktorý by mala postúpiť trest. 
Po skončení tohto pozemského života bola 
dušou i telom hotová, aby ju Boží Syn vzal 
do neba a oslávil vedľa seba vo večnej radosti.

Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvsta-
ním premohol hriech a zaslúžil pre všetkých 
nebo. Ostáva však jedna prekážka, ktorá môže 
brániť našej spáse. Je to náš osobný hriech. 
Naším postojom k hriechu rozhodujeme 
o svojej večnosti: či bude šťastná a radostná, 
alebo smutná a odlúčená od Boha. Na nás je 
voľba. Nebo je teda otvorené aj pre nás. Čaká 
nás tam dobrotivý Boh Otec i jeho Syn a Svätý 
Duch. Čaká nás tam Božia Matka, prečistá Pan-
na Mária, čaká nás večná radosť. Ona nemala 
hriechu, preto jej Syn nečakal na posledný 
súd, aby si ju vzal s dušou i telom do neba.

Ona nám teda ukazuje cestu, po ktorej sa 
máme poberať, aby sme dosiahli večnú blaže-
nosť a oslávenie: vyhýbať sa hriechu, ktorý je 
ťažkou urážkou dobrotivého Boha a privádza 
duchovnú smrť. Preto ho voláme smrteľný 
hriech. Svojím nanebovzatím je pre nás Panna 
Mária „znamením útechy a istej nádeje“. 
Preto si v liturgickej modlitbe prosíme milosť 
„žiť na tomto svete stále namierení k večným 
hodnotám, aby sme mali účasť na jej sláve“.

Tretie posolstvo, ktoré nám zanecháva 
nanebovzatá Panna Mária, sa týka nášho tela: 
nezabúdajme, že aj naše telo je určené na to, 
aby vstalo z mŕtvych. Nie bezprostredne 

po skončení pozemského života, ako to bolo 
výnimočne v prípade Božej Matky, ale na kon-
ci časov, keď Kristus príde a „odovzdá Bohu 
a Otcovi kráľovstvo“ (1 Kor 15, 24). Naše telo 
má veľkú hodnotu a hodnosť. Nie je na to, aby 
sme z neho spravili prostriedok hriechu a náš-
ho zatratenia. Musíme rešpektovať svoje telo 
i telo iných. Nesmieme ustúpiť pred tlakom 
falošnej kultúry, ktorá zneužíva ľudské telo ne-
cudnými obrazmi a inými prostriedkami, ktoré 
kazia už aj nevinné detské duše a zmýšľanie 
ľudí. A to všetko pre hanebný zisk.

Ako sme počuli v prvom čítaní, dnešná sláv-
nosť nás vyzýva, aby sme zmýšľali ako Kristus 
Ježiš. V jeho zmýšľaní a správaní nebol nijaký 
materializmus: nielen z chleba žije človek, ale 
z každého Božieho slova. V ňom nebola pýcha 
a povýšenectvo, ale poslušnosť Otcovi. Najmä 
vy rodičia, dajte deťom nielen každodenný 
chlieb, ale aj dobrú výchovu. Dbajte o uspo-
riadaný manželský a rodinný život. Vlastným 
príkladom i slovom vychovávajte svoje deti 
k čistému a mravnému životu. Pomáhajte im, 
aby si vypestovali a zachovali jasné svedo-
mie a naučili sa ho poslúchať ako Boží hlas. 
Vy mladí, zachovajte si ten pekný a priamy 
pohľad, ktorý je vašou ozdobou. Nech nikto 
nedáva pohoršenie iným slovami, skutkami, 
správaním.

Drahí veriaci, snažme sa vytvoriť aj pokojné 
a príkladné spolužitie v našej spoločnosti. 
Pomáhajme si navzájom, najmä chudobným. 
Majme vzájomnú úctu k obradom, ktorými 
uctievame Boha; obidva sú pekné a vedú nás 
k Bohu.

K týmto našim prianiam a modlitbám vám 
posiela aj Svätý Otec František svoje apoštol-
ské požehnanie, ktoré vám udelím na konci 
tejto eucharistie.  Amen. n

snímky: R. Hospodár, M. Žarnayová
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(porov. Mk 1, 13). Domnievame sa teda, že 
pri zostúpení do podsvetia tam zostúpili 
spolu s ním aj oni. Rovnako keď vystupoval 
do neba, vystúpili s ním aj oni. Hovoriac 
v ich mene, prorok Dávid poučený Svätým 
Duchom vraví: ,Zdvihnite, brány, svoje 
hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má 
vstúpiť Kráľ slávy!’ (Ž 23, 7) Tieto veci hovo-
rí prorok v mene anjelov, ktorých predsta-
vuje, anjelov, ktorí predchádzali Krista či 
už pri jeho zostúpení do podsvetia, alebo 
pri jeho vystupovaní do nebies. A tak anjeli 
pri zostupovaní do podsvetia pred Kristom 
vravia pekelným mocnostiam: ,Vy, kniežatá 
podsvetia, zdvihnite vaše brány!’, t.j. zložte 
vašu vládu, ktorou ste až doposiaľ držali 
všetkých v podsvetí. Tým istým spôsobom 
anjeli, predchádzajúc Krista pri jeho nane-
bovstúpení, volajú: „Vy, večné brány, ktoré 
ste až doposiaľ boli zatarasené, vy, ktorými 
sa vstupuje do neba a raja, zdvihnite sa, 
lebo má vstúpiť Kráľ slávy, totiž Kristus má 
vstúpiť do nebies.“ (Martin z Léon, Reč 30)

Aj kresťan má svoj príbytok 
v nebesiach
„Ako bol Kristus poslaný na svet, tak Boh 
Otec posiela aj kresťana do sveta, aby plnil 
jeho vôľu. Ak teda podľa vzoru Krista ne-
hovorí ani nekoná od seba, ale v sile, ktorú 
dostáva od Boha, a hľadá Božiu slávu, až 
nadíde preňho koniec tohto pozemského 
života, bude môcť aj on povedať s Kristom: 
,Odchádzam k tomu, ktorý ma poslal.’ 
A nik nesmie pochybovať o tomto odchode 
spravodlivého ani sa spytovať, kam ide. 
Sú totiž na svete ľudia, čo neveria a radi sa 
pýtajú, kam odchádzajú duše tých, čo zo-
mierajú. Ten však, čo verí, nekladie otázky 
ani nepochybuje, ale vie bez akejkoľvek po-
chybnosti, že duša spravodlivého odchádza 
do Božích príbytkov, ktoré jej Boh pripra-
vil.“ (Rudolf Ardente, Homílie na nedeľné 
listy a evanjeliá, 1, 61) n

Marko Durlák
ilustr. snímka:  

aidanharticons.com

Pôvodca  
ľudského života
Krédo definuje Boha aj ako Stvoriteľa neba 
i zeme, prevezmúc tak vyjadrenie úvodných 
stránok Biblie. V prvom verši Svätého písma 
čítame: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“, 
čo znamená, že Boh je počiatkom všetkého 
a v nádhere stvorenia sa prejavuje všemo-
húcnosť Otca, ktorý nás miluje. Boh sa v diele 
stvorenia prejavuje ako Otec, nakoľko je 
pôvodcom života a v tvorení ukazuje svoju 
všemohúcnosť. „Vierou,“ píše autor Listu 
Hebrejom, „chápeme, že Božie slovo stvár-
nilo svety tak, že z neviditeľného povstalo 
viditeľné.“ Viera v sebe zahŕňa schopnosť 
uznať neviditeľné rozpoznaním jeho stôp vo 
viditeľnom svete. Veriaci človek môže čítať 
vo veľkej knihe prírody a pochopiť jej reč. 
Vesmír hovorí o Bohu, je však nutné jeho 
slovo zjavenia, ktoré vzbudí vieru, aby človek 
mohol dosiahnuť plné poznanie skutočnosti 
Boha ako Stvoriteľa a Otca. Ľudský rozum sa 
môže oprieť o Sväté písmo, aby vo svetle viery 
našiel kľúč k interpretácii pochopenia sveta. 
Výrazom „Boh povedal“ sa tak stalo, aby sa 
zdôraznila účinná moc Božieho slova. Takto 
spieva i žalmista: „Pánovým slovom povstali 
nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje,... 
lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a všetko 
bolo stvorené.“ Život sa rodí, svet povstáva, 
pretože všetko poslúcha Božie slovo.

Človek, stvorený z Božej lásky, je malý 
v porovnaní s nekonečnom univerza. Mnoho-
krát, hľadiac uchvátení na nekonečnú oblohu, 
si i my uvedomujeme našu ohraničenosť. 
V človeku prebýva tento paradox: naša malosť 
a pominuteľnosť jestvujú spolu s veľkosťou, 
ktorú do nás vložila Božia láska.

Boh vytvoril človeka z prachu zeme. To 
znamená, že nie sme Bohom, že sme sa 
nestvorili sami, sme hlina. Znamená to však 
i skutočnosť, že Božím stvoriteľským die-
lom pochádzame z dobrej zeme. K tomu sa 
pridáva ďalšie základné tvrdenie: všetci ľudia 
sú prachom, a táto danosť ide ponad kultúrne 
a historické rozdiely, ponad každú spoločenskú 
odlišnosť. Sme jediným ľudstvom vytvoreným 
z jedinej Božej zeme. Je tu i ďalší prvok: Boh 
dal človeku počiatok vdýchnutím dychu života 
a človek je stvorený na obraz a podobu Boha. 
Všetci v sebe nosíme Boží oživujúci dych a kaž-
dý ľudský život, ako nám hovorí Biblia, je pod 
zvláštnou Božou ochranou.

TK KBS, upravil Juraj Gradoš
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Vystúpil do neba
Po svojom zmŕtvychvstaní sa Pán zjavoval svojim učení-
kom ešte štyridsať dní, a potom sa pred ich očami vzniesol 
do neba. Dokončil na zemi svoje dielo spásy a fyzicky sa 
vzdialil zo zeme. Duchom však svojich nikdy neopustil. 

Nanebovstúpenie – dôvod 
ustavičnej radosti
„Tak ako počas sviatkov Paschy bolo pre nás 
Pánovo vzkriesenie príčinou radosti, tak je 
jeho vystúpenie do neba dôvodom na kaž-
dodennú radosť nám, čo si pripomíname 
a slávnostne ctíme tento deň, v ktorom 
naša ponížená prirodzenosť bola v Kris-
tovi povýšená nad všetky nebeské voje, 
nad všetky zbory anjelov, vysoko ponad 
všetky mocnosti, a zasadla po pravici Otca. 
A na tomto poriadku Božích diel stojíme 
a sme budovaní. Tým Božia milosť žiari ešte 
jasnejšie, keď napriek tomu, že je to ukryté 
našim očiam, viera neslabne, nádej neko-
líše a láska nechladne. V tom spočíva sila 
veľkých duší, v tom sa ukrýva svetlo duší 
skutočne veriacich: veriť bez váhania a svoje 
túžby upriamiť tam hore, kam už ľudský 
zrak nedočiahne. Veď akoby sa v našich 
srdciach zrodila nábožnosť a akoby mohol 
byť niekto ospravedlnený z viery, keby sa 
naša spása opierala len o to, čo môže ucho-
piť ľudský zrak? Preto tomu, ktorý vyjadril 
pochybnosti o Kristovom vzkriesení a želal 
si presvedčiť sa o ňom viditeľne i dotykom 
stôp po utrpení na jeho tele, Pán povedal: 
,Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili’ (Jn 
20,29).“ (Lev Veľký, Reč 74, 1 – 5)

Bolo vhodné, aby sa Pán fyzicky 
vzdialil
„Pán nechcel, aby apoštoli ostali pripútaní 
k jeho telu ani aby ho zdržiavali čím dlhšie 
pre ich naviazanosť naň. Oni chceli, aby 

Ježiš ostal s nimi telesne navždy. Bol to 
rovnaký spôsob ich myslenia, ako keď sa 
Peter usiloval odhovoriť Ježiša od utrpenia. 
Hľadeli totiž naňho ako na svojho učiteľa, 
ktorý ich povzbudzoval, potešoval a chránil, 
ale vnímali ho rovnako ako samých seba na-
vzájom. Keď ho potom nevideli viditeľne, 
mysleli si, že nie je prítomný, hoci on je vo 
svojej moci prítomný všade. A on ich ochra-
ňoval skutočne, ako sa aj sám vyjadril, ako 
sliepka svoje kuriatka (Mt 23, 37). Sliepka sa 
totiž pre slabosť svojich kuriatok sama stáva 
slabou. Všimnite si jednu vec: poznáme 
mnoho operencov, čo majú mláďatá. Ale 
okrem sliepky nepoznáme žiadneho, ktorý 
by sa stal rovnako slabým ako jeho mláďa-
tá. Preto si Pán poslúžil týmto prirovna-
ním, lebo kvôli našej slabosti sa aj on stal 
slabým, keď vzal na seba ľudské telo. Bolo 

však potrebné, aby apoštoli trocha pokročili 
a aby začali premýšľať o Kristovi duchov-
ným spôsobom ako o Slove z Otca, ako 
o Bohu u Boha, skrze ktorého bolo všetko 
stvorené. Lenže fyzická prítomnosť Krista 
im v tom bránila. Bolo užitočné, aby ich vie-
ra bola posilnená Kristovou prítomnosťou 
medzi nimi počas štyridsiatich dní, no ešte 
užitočnejšie bolo, aby sa Kristus vzdialil 
ich očiam a aby, kým ho na zemi brali ako 
svojho brata, odteraz im pomáhal z neba 
ako Boh. Napokon patrilo sa, aby sa naučili 
premýšľať o ňom ako o Bohu.“ (Augustín, 
Reč 264, 1 – 2)

Pán vystupuje do neba 
v sprievode anjelov
„Náš Vykupiteľ, čo vstal z mŕtvych ešte 
pred úsvitom, nielenže vyšiel slobodne 
z podsvetia, ale vylámal aj zatarasené brány 
podsvetia. Rozlámal brány a vystúpil až 
na vrchol hory, lebo vstávajúc z mŕtvych 
vylámal zatarasené brány pekiel a vystupu-
júc do neba vstúpil do kráľovstiev nebies. 
Kým ešte žil v tele, anjeli mu posluhovali 

16 | rok viery

Keď si prišiel, Kriste, na Olivovú horu splniť Otcovu blahovôľu, užasli nebeskí anjeli 
a zmeraveli tí na dne priepasti. Učeníci predstúpili s radosťou a bázňou, veď si im 
povedal, že sa ti trón pripravuje a čaká na teba v oblakoch. Nebo vyjavilo dobrotu 
tým, že otvorilo brány. Zem vyjavuje tajomstvá, lebo dáva poznať, že Adam zišiel, 
ale aj vystúpil. Nohy sa dvíhajú od zeme, a práve tak aj ruky, možno počuť ako ústa 
srdečne žehnajú, oblak ťa vyzdvihuje a nebo do vnútra prijíma. Veľké a preslávne dielo 
si urobil, Pane, pre spásu našich duší. Adamova bytosť zišla do hlbín zeme, ale ty, Bože, 
si ju nanovo stvoril. Dnes si ju vyzdvihol nad všetky kniežatstvá a mocnosti. Zamiloval 
si si ju a k sebe posadil. A pretože zamiloval, aj zjednotil so sebou a trpel si, lebo si bol 
s ňou zjednotený. Ty, ktorý nemôžeš trpieť, si trpel, a tak si ju oslávil. S úžasom volali 
beztelesní: „Ktože je ten prekrásny muž?“ To nie je len človek, ale aj Boh v ľudskom 
tele. Takto udivení anjeli v rúchach lietali okolo učeníkov. Iní však zastali a povedali: 
„Mužovia galilejskí, ten Ježiš, ktorý od vás odchádza, je Boh a človek v jednej osobe. 
Znova príde ako sudca živých i mŕtvych. Daruje veriacim odpustenie hriechov a veľké 
milosrdenstvo.“

(večiereň sviatku Nanebovstúpenia Pána)
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Medzi dvoma 
kameňmi
Tak by sa dala nazvať situácia kresťanov 
v Egypte. Na jednej strane Moslimské 
bratstvo, na druhej armáda. Kým počas 
Mubarakovho režimu mali kresťania v Egypte 
aký-taký pokoj a kvôli imidžu a snahe získať 
turistov na nich štátne orgány netlačili, všetko 
sa zmenilo počas tzv. arabskej jari. Vtedy sa 
časť egyptskej spoločnosti značne zradikali-
zovala či, inak povedané, dala o sebe najavo. 
A to najmä útokmi na kresťanov a kresťanské 
chrámy.

Situácia sa pomaly začala upokojovať. 
Moslimské bratstvo deklarovalo isté práva pre 
kresťanov. No pod tlakom svojich arabských 
spojencov začalo budovať to, čo nazývame 
islamským štátom. To všetko sa začalo novou 
ústavou.

Koptský pápež Tawadros II. kritizoval ešte 
vo februári  vtedajšie islamistické vede-
nie Egypta. V rozhovore pre agentúru AP 
vyhlásil, že nová ústava krajiny je diskrimi-
nujúca, a zdôraznil, že kresťania by nemali 
byť v Egypte považovaní za menšinu. „Sme 
súčasťou podstaty tohto národa. Nie sme 
menšina, ani pokiaľ ide o hodnotu, dejiny, ani 
lásku k nášmu národu,“ pripomenul. Niektoré 
ustanovenia ústavy totiž umožňujú oveľa 
prísnejšie uplatňovanie islamského práva šaría 
než v minulosti, čo vyvolalo obavy z reštrikcií 
v oblasti ľudských a náboženských práv.

Proti novej ústave sa postavila veľká časť 
spoločnosti. Tento tlak sa skončil zvrhnutím 
islamistického vedenia armádou, čo vyvolalo 
prudké boje. Ako opísala egyptská reportérka 
Muna Savílámová, ozbrojené Moslimské brat-
stvo zapaľuje a ničí kostoly, mešity, policajné 
stanice a ďalšie vládne budovy. Prezident mal 
podľa nej rok na to, aby ukázal, že dokáže 
zjednotiť celý Egypt, urobil ale pravý opak.

„Teraz našu krajinu ovládlo násilie a ja sa 
bojím vychádzať von z domu,“ dodala novi-
nárka. Tento rok 30. júna opäť vyšla do ulíc 
a rovnako ako ostatní požadovala predčasné 
voľby a ochranu od armády. „Medzinárodné 
médiá hovoria, že v Egypte došlo k vojenské-
mu prevratu, myslím si, že nemajú pravdu. 
Veď zosadenie Mursího požadovalo tridsať 
miliónov Egypťanov v uliciach a teraz vznikla 
dočasná civilná vláda,“ uviedla egyptská 
reportérka.

Mali by sme si uvedomiť, že situácia v Egyp-
te sa nás týka. Ide o našich bratov, ktorých by 
sme mali sprevádzať, ako môžeme – podpo-
rou i modlitbami. Inak skončia ako milióny 
kresťanov, ktorí masívne opúšťajú aj dnes 
„demokratický“ Irak.

Juraj Gradoš

Ste človek, ktorý veľkú časť života zasvä-
til misiám. Kde vidíte misijné pole pre 
našu cirkev?
Nuž tu je potrebný predovšetkým misijný 
duch. Nie ste malou cirkvou, videl som aj 
oveľa menšie cirkevné spoločenstvá. Váš 
malý počet vás však neoslobodzuje od mi-
sijných povinností, ktoré by mal vnímať 
každý katolík hocijakého obradu. Čo sa 
týka obradu, možno prvotné začlenenie by 
bolo ťažké. Ale možno ani nie. Len treba 
pestovať ducha misií.

Vaši kňazi sú poväčšine ženatí a s rodina-
mi. To nie je prekážka. Do Číny chodia na-
príklad protestantskí pastori aj s rodinami. 
Dnes sa ide na misie na päť či sedem rokov. 
Ani vaša cirkev by nemala zanedbávať svoju 
misijnú povinnosť. Treba nájsť správny 
spôsob, veď dnes misia nie je celoživot-
ným poslaním. Niekedy, keď je kresťanská 
rodina zohratá, ako som videl napríklad 
u anglikánov v Keni, môže byť prínosom. 

Práve tam, kde sú prekážky na klasickú 
misijnú činnosť, napríklad v komunistic-
kých krajinách, sa treba kryť. Protestanti 
v týchto krajinách majú svoje zamestnanie, 
sú tam na niekoľko rokov aj s rodinami 
a medzitým nábožensky pôsobia a rozširujú 
vieru. Aj tak sa to dá. Len musíme trocha 
vyjsť z ulity, z našej uzavretej mentality, kde 
je nám dobre. Neradi sa hýbeme. Tam treba 
čosi podnikať, znova niečo začínať a po-
tom sa znova vracať. Hneď máme z toho 
bolesti a strach. Pri troche odvahy by sa to 
však dalo zvládnuť. Aspoň dve rodiny by 
sa mohli pre toto poslanie nájsť. Našli by si 
svoj spôsob, svoju civilnú i misijnú čin-
nosť. Len treba trocha odvahy inšpirovanej 
vierou. To nie je iba lebediť si a sem-tam 
si niečo liturgické zaspievať. Viera, to sú aj 
misie.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
snímky: M. Žarnayová
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Vaša Eminencia, ako sa spätne pozeráte 
na osobu a pontifikát emeritného pápeža 
Benedikta XVI. a jeho rozhodnutie odstú-
piť z vedenia Katolíckej cirkvi?
Kardinála Ratzingera poznám od roku 1969. 
Vždy ma bolelo, keď do neho rýpali a robili 
z neho karikatúru. Poznám ho ako človeka 
ponajprv mimoriadne mierneho, ktorému 
bolo vždy ťažko, keď musel niekoho napo-
mínať a privádzať k „teologickému“ rozumu 
či presviedčať ho. Rovnako to bolo, keď 
sa musel vysloviť aj vo vážnejších veciach. 
On sa vždy pokúšal o dialóg. On je človek 
dialógu. No nie povrchného dialógu. Je 
človekom, ktorého si ja osobne veľmi vážim 
práve pre dobrotu jeho srdca.

Tlač však z neho spravila karikatúru. Bolo 
to urobené na celosvetovej úrovni a bolo to 
nevkusné. Takto ho chceli zničiť. 

Jeho veľkosť však vyšla navonok aj vtedy, 
keď sa vedel rozhodnúť. Videl, že pomaly 
stráca silu a že už nie je schopný spravovať 
Cirkev tak, ako to vždy chcel – dôkladne. 
Tak sa vzdal úradu rímskeho pápeža. Videl 
som v tom jeho veľkosť. No našťastie to 
zbadali aj ľudia. Doteraz sa to bralo ako 
niečo, čo bolo prakticky nemožné. Boli 
sme zvyknutí, že pápež je pápežom až 
do smrti. No on ako znalec histórie a teo-
lógie vedel, že sa to dá, a urobil to. Myslím 
si, že to bolo odvážne. Aj v tom bola jeho 
veľkosť.

Stretli ste sa s emeritným pápežom 
po jeho odstúpení?
Nie, nestretol som sa. Spolu s ďalšími dvo-
ma kardinálmi som bol poverený jednou 
vážnou úlohou. Tak sme boli prakticky 
na poslednej audiencii 26. februára. Bol 
vecný, jednoduchý. Bolo známe, že o dva 
dni zanechá úrad. Bol pokojný. Toto jeho 
rozhodnutie ho isto stálo veľa síl. No urobil 
ho istotne s vierou, že je to potrebné pre 
Božiu slávu a pre dobro Cirkvi.

Ako vnímate voľbu nového Svätého Otca 
Františka?
To je ďalší typ pápeža. Ja som ich zažil 
už siedmich, a každý bol iný. Po každom 

boli veľké otázky: Čo teraz? Kde nájdeme 
takého veľkého pápeža? Svätý Duch si však 
niekoho vyhliadol.

Mne sa veľmi páčilo, že novinári neuhádli 
– a zasa neuhádli. Nikto z nich nenadhodil 
meno František ako možné meno pápeža. 
Ja som si vždy povedal, že nebudem hádať. 
To nemá zmysel. Počkám si, čo Svätý Duch 
vnukne. A myslím si, že dobre vybral – to je 
hneď vidno.

A ako hľadíte na osobu Svätého Otca 
Františka?
Svätý Otec František má práve ten ľudský 
ťah, jednoduchý spôsob, ako so všetkými 
hovoriť. Ja som mal možnosť s ním v júni 
ráno o siedmej koncelebrovať svätú omšu. 
Jednoducho sme slávili omšu, potom sme 
mali raňajky spolu s inými kňazmi, ktorí 
bývajú v Dome svätej Marty vo Vatikáne. 
Mali sme úplne normálny rozhovor bez 
nejakej zvláštnej pompéznosti. Bol milý, 
úprimný a jednoduchý. Aj to je dôležité. 
I on má svoju charizmu. To nás môže iba 
uistiť, že sa máme spoľahnúť na Svätého 
Ducha. Veď doteraz vedel rad radom vybrať 
správneho pápeža. Žijeme, čo si ľudia vôbec 
neuvedomujú, celý rad pápežov už asi 150 
rokov. Možno o nich povedať, že jeden je 
lepší ako druhý a o každom možno povedať, 
že je iný, svojský, svojrázny, že je originál. 
Aj Svätý Otec František ukázal, čo je v ňom. 
Jednoduchosť.

Je známa vaša spätosť s Gréckokatolíc-
kou cirkvou. Čím sa vás dotkla tohtoroč-
ná pútnická Ľutina?
Nuž bezpochyby dnešnou slávnosťou 
i nádhernou prírodou, ktorú vidno navôkol. 
Arcibiskup metropolita Ján Babjak tu uká-
zal, že má presné plány ako ďalej a usku-
točňuje ich pomerne rýchlo. Osobne sa mi 
však páčila dnešná svätá liturgia. Bola veľmi 
pekná. A práve v spojení s krásou okolitej 
prírody to bol pre mňa silný zážitok. Pre-
svätá Bohorodička si vie veľmi dobre vybrať 
miesta na svoju úctu. Tie terasy na hore 
boli plné ľudí. To ma veľmi potešilo. Celé to 
bolo naozaj krásne. Je to miesto ako stvore-

né na duchovný rozvoj. A keď sa to celé ešte 
upraví, bude to nádhera.

A čím vás oslovili ľutinskí pútnici?
Musím sa priznať, že sa mi východná 
liturgia vždy páčila. Preto som sa na nej 
zúčastňoval a prežíval ju aj srdcom. Je pre 
mňa veľkým potešením. Cudzinci ťažko 
chápu, že môže taký veľký počet veriacich, 
taká masa ľudí spievať spolu jednohlasne, 
krásne a melodicky. To si treba udržať. 
Rovnako aj ľudové spevy počas liturgie. Je 
to čosi vzácne, drahocenné.
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Spoľahnúť sa 
na Svätého Ducha

Kardinál Jozef Tomko sa 
narodil 11. marca 1924 vo 
východoslovenskej obci 
Udavské. Je emeritným 
prefektom Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov 
a emeritným predsedom 
Pápežského komitátu pre 
medzinárodné eucharistic-
ké kongresy. Bol svätite-
ľom prešovského biskupa 
Jána Hirku v roku 1990 
a v roku 2008 udelil v Pre-
šove biskupskú chirotóniu 
bratislavskému eparchovi 
Petrovi Rusnákovi. V roku 
2002 mu prezident SR 
Rudolf Schuster udelil naj-
vyššie štátne vyznamena-
nie – Rad Bieleho dvojkríža 
I. stupňa.
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Počas vlády Macedónskej dynastie (876 – 1057) došlo v Taliansku k dvom dôležitým uda-
lostiam, ktoré mali podstatný vplyv na vzťahy k Byzantskej ríši a pre jeho dejiny aj veľký 
význam. Tou prvou bol vznik a následný vzrast moci Benátok a druhou dobytie Sicílie, najprv 
Arabmi, neskôr Normanmi. 

Taliansko
Byzancia spočiatku brzdila 
rozvoj samotných Benátok 
a neskôr aj mocenskú expanziu 
mestského štátu. Veľkou pre-
kážkou v šírení moci Benátok 
bola najmä blízka Dalmácia, 
ktorú Byzancia udržiavala pod 
vlastnou správou. Ale Karo-
lovci, ako aj ich nástupcovia 
znamenali pre Benátky ešte 
bezprostrednejšie nebezpe-
čenstvo, preto dóžovia dávali 
zvyčajne prednosť spojenec-
tvu s Byzanciou, ktoré mestu 
otváralo obchodné cesty 
na Východ. Benátky hrali 
dôležitú, ba zavše i rozhodu-
júcu úlohu vo všetkých bojoch 
Macedónskej či Komnénovskej 
dynastie (1057 – 1185) proti 
Bulharom, Arabom a Norma-
nom. Udalosti v Bospore vždy 
ovplyvnili aj život Benátok bez 
ohľadu na to, či Konštantíno-
pol vystupoval v pozícii ich 
spojenca a ochrancu, alebo ako 
nepriateľ.

A tak aj samotná architektúra 
veľkolepej Baziliky sv. Marka je 
vlastne akýmsi vyústením vzťa-
hu Talianska k Byzancii, kde 
sa Byzancii dostalo významnej 
úlohy vybudovať pre Benátča-
nov architektúru gréckeho typu. 
Tento chrám, s výstavbou kto-
rého začali okolo roku 1100, bol 
pre Benátčanov snahou potvrdiť 
v oblasti umenia svoju kontro-
lu nad gréckym Východom. 
Bazilika stojí na mieste, kde sa 
už v rokoch 828 – 829 spomína 
chrám založený sv. Teodorom. 
V roku 832 sa písomne spomína 
zasvätenie chrámu (v tom čase 
kaplnky vedľa stojaceho Dó-
žovho paláca) sv. Markovi, 
ktorého ostatky sa v roku 828 
podľa zachovanej legendy 
dostali do Benátok z monastie-
ra v egyptskej Alexandrii vďaka 
dvom benátskym moreplav-
com. Okrídlený lev ako symbol 
evanjelistu sa dostal do znaku 
mesta a sám sv. Marek je jeho 
patrónom.

Už v nasledujúcom storočí 
(v roku 976) však baziliku 
postihol zničujúci požiar, ktorý 
si vyžiadal jej úplnú prestavbu, 
pravdepodobne podľa Chrámu 
sv. apoštolov v Konštantínopole 
zborenom po roku 1455. V ro-
koch 1063 – 1071, počas panova-
nia dóžu Domenica I. Conta-
riniho, bol chrám prestavaný 
do podoby, v akej ho obdivuje-
me dnes, i keď i v nasledujúcich 
storočiach bol takmer nepretr-
žite upravovaný a obohacovaný 
mramorovými a mozaikovými 
obkladmi a dekoračnými do-
plnkami. Slávnostné posvätenie 
zrekonštruovaného chrámu sa 
konalo v roku 1094. Chrám bol 
po vizuálnej stránke dokončený 
na prelome 14. a 15. stor. prácami 
popredných talianskych maj-
strov najmä z Toskánska. Možno 
povedať, že chrám je po archi-
tektonickej stránke symbiózou 
byzantského, gotického a rene-
sančného stavebného slohu. Je 
nazývaný aj Zlatá bazilika.

Baziliku sv. Marka v Benát-
kach s rozmermi 76,5m x 62,6m 
tvorí päťkupolová architek-
tonická, prevažne tehlová 
stavba s krížovým pôdorysom. 
Základný kríž obkolesuje 
bočná loď, ktorú od hlavnej 
lode oddeľujú piliere a stĺpy. 
Na východnom konci bočná loď 
vytvára bočné kaplnky, takže 
chrám má vlastne tri apsidy. Zá-
padné rameno kríža obklopuje 
z troch strán vonkajší portikus 
(krytá stĺpová sieň pripojená 
k vonkajšej stene budovy, ktorá 
na priečelí chrámu vytvára por-
tálovú predsieň, alebo nartex, 
okolo nádvoria átrium, alebo 
krížovú chodbu), zaklenutý 
niekoľkými malými kupolami, 
ktorý vytvára na priečelí päť 
hlbokých portálov, ozdobených 
štíhlymi stĺpikmi. Veľkoleposť 
a majestátnosť dodáva Bazilike 
sv. Marka zvonku päť veľkých 
kupol pokrytých oloveným 
plášťom a ukončených „cibuľ-
kami“, na vrchole ktorých čnejú 
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byzantského umenia

kované grécke rovnoramenné 
kríže, a zvnútra skvostná moza-
iková výzdoba.

Interiér chrámu na prvý 
pohľad zaujme mohutnou 
štruktúrou stavby a skvostom 
mozaikovej výzdoby, ktoré sa 
tu prelínajú vo vzácnej rov-
nováhe. Mozaiky, ktoré tvoria 
dominantu interiérovej výzdoby, 
úplne pokrývajú plochu kupol 
a s celkovou rozlohou viac ako 
osemtisíc štvorcových metrov 
predstavujú najväčšiu historickú 
plochu na svete. Pochádzajú z 11. 
– 14. storočia a svojimi výjavmi 
zo Starého i Nového zákona spo-
lu s postavami svätcov a apoš-
tolov zachytávajú prakticky 
celé dejiny Cirkvi. Najstaršie sú 
nad hlavným oltárom a v prvej 
kupole od vchodu. Na návrhoch 
mozaík pracovali veľkí umelci 
každej z epoch. Ich umelecká 
a historická hodnota sa premiet-
la i do pomenovania chrámu Ba-
silica d‘oro (Zlatá bazilika). 
Zlato vytvára odrazy zábleskami 
svetla, ktoré prenikajú celým 
priestorom a činia ho tak takmer 
nekonečným a nereálnym.

V súvislosti s mozaikami 
v Chráme sv. Marka je dôležité 
podotknúť, že vznikali po-
stupne, v niekoľkých časových 
etapách, ktoré sa nezaobišli bez 
náležitých opráv a zmien. Tu 
i tam nájdeme svätca zobra-
zeného barokovým spôsobom 
v povievajúcom rúchu na pô-
vodnom zlatom pozadí. Niet 
pochýb, že Benátčania už od 12. 
storočia interpretovali svojským 
spôsobom byzantskú tradíciu, 
ktorú, ako uvádza J. Lassus, vo 
veľkých súboroch mozaík zo-
brazujúcich výjavy zo starozá-
konných kníh Genezis a Exodus 
nachádzajúcich sa v kupolách 
nartexu reprezentuje napr. 
Cottonova Biblia zo 6. storočia. 
Ale napriek tomu sa jej pridŕža-
li. Zdá sa však, píše J. Lassus, že 
by bolo správnejšie hovoriť o vý-
zdobe Chrámu sv. Marka ako 
o diele benátskej školy byzant-
ského mozaikového umenia. 
Mozaiky, ktoré patria k pôvod-
nej starej výzdobe, pripisujú 
odborníci viacerým dielňam.

Centrálny najvyšší oblúk je 
tvorený oknom presvetľujúcim 

vnútrajšok baziliky. Nad oknom 
sa nachádza socha okrídleného 
leva držiaceho v prednej konča-
tine otvorenú knihu na pozadí 
hviezdnatej modrej oblohy. 
Štyri postranné lunetové štíty sú 
zdobené mozaikami pochádza-
júcimi zo 17. storočia, zachy-
távajúcimi výjavy zo života 
Ježiša Krista – snímanie Krista 
z kríža, zostúpenie do podsve-
tia, vzkriesenie a nanebovstú-
penie.

Výklenky nad portálmi 
obsahujú pôsobivé mozaiky, 
ktorých ústredným námetom 
je sv. Marek: smerom zľava 
(portál sv. Alypia) je to prená-
šanie ostatkov sv. Marka (z 13. 
storočia); dóža uctieva telo sv. 
Marka (z roku 1728); posledný 
súd (z roku 1836); sv. Marka 
prenášajú do Benátok (okolo 
roku 1660) a krádež ostatkov sv. 
Marka z Alexandrie (okolo roku 
1660).

Presbytérium je od hlavnej 
lode oddelené gotickým iko-
nostasom, mramorovým prie-
čelím tvoreným ôsmimi stĺpmi, 
ktorý nesie na svojom archit-
ráve sochy Panny Márie, sv. 
Jána Evanjelistu a dvanástich 
apoštolov – dielo pochádzajúce 
z rokov 1394 – 1404. Dominantu 
presbytéria tvorí hlavný oltár sv. 
Marka z rokov 1834 – 1836, keď 
ho zostavili zo starších častí. 
Pod presbytériom sa nachádza 
hrob svätca. Nad hlavným 
oltárom je akoby rozprestretý 
baldachýn zo zeleného mra-
moru na alabastrových stĺpoch 
s biblickými výjavmi.

Najcennejšou umeleckou 
prácou v bazilike je prenosný ol-
tár zvaný Pala d‘Oro. Ide o vzác-
ne a jedinečné byzantsko-be-
nátske zlatnícke dielo nesmier-
nej hodnoty. Skladá sa z viac 
ako osemdesiatich emailových 
tabuliek vsadených v harmo-
nickej kompozícii do zlatého 
ingotu obdĺžnikového tvaru 
(rozmery 3,48 m x 1,4 m), ktorý 
je ešte vykladaný nespočet-
ným množstvom drahokamov. 
Dominantnou je byzantský 
emailový medailón s Kristom 
Pantokratorom na tróne so 
žehnajúcou pravicou a evanjeli-
árom, ktorý si ľavicou pridržia-

va v lone. Po stranách bohato 
zdobeného nimbu má latinský 
nápis IHS XPS. V menších 
medailónoch sú okolo Krista 
štyria evanjelisti. Pod Kristom 
je postava presvätej Bohorodič-
ky – Oranty s pozdvihnutými 
rukami v modlitebnom geste. 
Nad Kristom sú anjeli a v rade 
nad nimi päť ikon sviatkov: 
Zjavenie Pána, Veľký štvr-
tok – ustanovenie Eucharistie 
(Posledná večera), Ukrižovanie 
a dve ikony Paschy – Zostúpenie 
do podsvetia a Ženy myrono-
sičky pri hrobe. Prevažná časť 
emailových tabuliek zobrazu-
je biblické udalosti, anjelov, 
prorokov, apoštolov a svätcov. 
Od konca 10. storočia, keď sa 
datuje pôvod oltára, bol vyhoto-
vený na objednávku dóžu Pietra 
I. Orseola v Konštantínopole, 
ktorý bol v nasledujúcich obdo-
biach viackrát dopĺňaný, pričom 
dnešný vzhľad nadobudol až 
v roku 1345. Záľuba Benátčanov 
v honosnej nádhere svedčí 
aj v tomto prípade o byzant-
skom vplyve. Pala d‘Oro, ktoré 
korunuje oltár sv. Marka, bolo 
zdrojom večnej pýchy Benátskej 
republiky a i dnes návštevníci 
obdivujú nádheru kompozície, 
jemnosť práce a antiku emailov 
a drahokamov.

Sicília
Druhou dôležitou udalosťou 
v dejinách Talianska bolo do-
bytie Sicílie Arabmi a neskoršie 
Normanmi. Normani zasiahli 
do bojov spočiatku ako žoldnie-
ri stojaci na strane Byzancie, no 
čoskoro sa sami zmocnili Sicílie.

Zo stykov a vplyvov, ktoré 
sa na Sicílii stretli v priebehu 
dlhého obdobia kríz, sa zrodilo, 
ako uvidíme neskôr, dosť zložité 
umenie. Stretávame sa tu jed-
nak s architektúrou západného 
typu, akými sú napr. baziliky 
v Cefalú či Monreale, na rozdiel 
od palácovej kaplnky Martora-
na v Palerme, ktorá je v interiéri 
byzantskou, ale zvonka je zdo-
bená islamskými prvkami. Obe 
katedrály vďačia za svoj vznik 
sicílskemu kráľovi Rogerovi II. 
z normanskej dynastie.

Katedrála v Cefalú je najstar-
šou, ktorú začali stavať v roku 
1131. V jej apside dominuje 
Kristus Pantokrator s pokojnou 
tvárou, predkladajúci nazera-
júcim evanjeliár s textom: „Ja 
som svetlo sveta“. Je zaujímavé, 
že nápis je na jednej strane la-
tinským a na druhej gréckym 
písmom. Kristus však nie je 
zobrazený v západných črtách. 
Pod Kristom je zobrazená 
Bohorodička sediaca na tróne, 
obklopená archanjelmi. Nechý-
bajú postavy biskupov a svätcov 
v tradičnom slede.

V katedrále v Monreale, 
postavenej okolo roku 1190, 
nájdeme v apside podobne ako 
v Cefalú Krista Pantokratora, 
Bohorodičku, ktorú obklopujú 
anjeli a svätí. Chrámová loď, 
steny transeptu nad arkádami, 
piliere, steny bočných lodí, 
a napokon i vnútornú stenu 
priečelia pokrývajú mozaiky 
znázorňujúce do najmenších 
podrobností biblické udalosti.

Mozaiky v palácovej kapln-
ke Martorane v Palerme 
postavenej v období rokov 1143 
a 1151 sú hodnotnejšie a svo-
jím umiestnením, ktoré je tu 
podmienené členením byzant-
skej chrámovej architektúry, 
nadobúdajú väčšiu rozmanitosť 
a pôvab. Táto palácová kaplnka, 
architektonický klenot paláca 
Rogera II., je podobne ako vý-
zdoba iných gréckych chrámov 
vyzdobená mozaikami. Je 
dielom vysokého hodnostára 
admirála Juraja z Antiochie, 
ktorý takto vzdal hold svojmu 
panovníkovi. Zakladateľ aj kráľ 
Roger II. sú zobrazení na mo-
zaikách nartexu. Admirál kľačí 
pred Bohorodičkou a kráľ stojí 
pred Kristom, ktorý ho koru-
nuje. Tento výjav je prevzatý 
z konštantínopolského dvorské-
ho umenia, vytvorený pravde-
podobne gréckym mozaikárom. 
Za zmienku stojí fakt, že autor 
neváhal dať Kristovi a pozem-
skému vladárovi analogické 
charakteristiky; Roger má tie 
isté oči, strih brady či vlasy ako 
Kristus. n

Milan Gábor
Bazilika sv. Marka v Benátkach  

(wordpress.com)
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ako vyváženie matérie sa nachádza živý 
strom. Je zakorenený v ramene kríža a vy-
rastá ako zelená ratolesť, o ktorej tak často 
hovorí Kristus. „Ja som vinič, vy ste rato-
lesti.“ (Jn 15, 5) Nie je dôležité identifikovať 
druh stromu. Pre Ježiša Krista bolo najdôle-
žitejšie nájsť na ňom ovocie, lebo „... pocítil 
hlad“ (Mt 21, 18). Aj dnes je Ježiš hladný. No 
ovocie, ktoré hľadá, nerastie na strome. Je 
to ovocie skutkov lásky a milosrdenstva. Sa-
maritán je tým ovocím. A aj my máme byť 
tým ovocím, lebo „.. ratolesť, ktorá nepriná-
ša ovocie, odrežú a vyhodia von“ (Jn 15, 6).

Na protiľahlej pravej strane lode, v tom 
istom klenbovom priestore, sa nachádza 
druhá scéna – svadba v Káne Galilejskej. 
Možno je na mieste otázka, čo má spoločné 
svadba v Káne Galilejskej s Božím milo-
srdenstvom. Dotyk Božej lásky a milosr-
denstva sa môže realizovať aj prostredníc-
tvom príhovoru. A keďže ide o mariánske 
pútnické miesto, zamerali sme sa na prí-
hovor Bohorodičky Panny Márie. Ona je 
teda hlavnou protagonistkou tejto scény, no 
na rozdiel od milosrdného Samaritána nie 

je umiestnená v strede klenby. Zámerne. Je 
akoby úplne bokom, na periférii celej scény. 
Chceli sme podčiarknuť to, aký bol celý 
život Panny Márie. V ústraní, nenápadná, 
skromná, v tieni svojho Syna. Dokonca je 
v pozícii stojacej postavy, pričom všetci 
sedia (mladomanželia i Ježiš Kristus). Tým-
to postojom je vyjadrené jej stotožnenie 
s obsluhujúcimi – je stále pripravená slúžiť 
a zasiahnuť, ak si to situácia vyžaduje. Dva-
ja obsluhujúci sa starajú, aby na stole nič 
nechýbalo. Ona slúži tým, že sa prihovára 
u svojho Syna. Povie: „Nemajú vína.“ (Jn 
2, 3) Toto je jej poslanie: „Hľa, služobnica 
Pána...“ (Lk 1, 38) Najkrajším posolstvom 
scény je to, že Kristus nie je hluchý na pros-
bu Matky. Vo svojom nekonečnom milosr-
denstve sa k nej jemne nakláňa a zároveň 
žehná nádoby naplnené vodou, aby ju 
premenil na víno a urobil prvý zo zázrakov. 
Kristus teda realizuje prosbu Matky. Keď 
povie na kríži: „Hľa, tvoja Matka“ (Jn 19, 
27), nehovorí to len apoštolovi Jánovi. Slová 
adresuje všetkým. Ona je našou Matkou 
a treba sa jej odovzdať. Cez heslo pápeža 
Jána Pavla II. Totus Tuus sa posúvame práve 
k jeho postave v prednej časti pravej strany 
lode. V celej koncepcii tejto mozaiky v kon-
texte Božieho milosrdenstva má postava bl. 
Jána Pavla II. nenahraditeľné miesto. Bol 
to práve on, kto šíril kult Božieho milosr-
denstva. Zároveň sa netajil svojím kladným 
postojom k Slovanom aj k východnému ob-
radu a trikrát navštívil Slovensko. Práve toto 
boli pohnútky k tomu, že si našiel miesto 
v mozaike. Tá sa nachádza nad jeho ľavou 
rukou. Pri druhej svojej návšteve v roku 
1995 ako prejav lásky ku gréckokatolíkom 
na Slovensku navštívil aj mesto Prešov, 
sídlo Prešovského biskupstva, dnes arcibis-
kupstva. Z tohto dôvodu prešovská katedrá-
la dotvára pozadie nad jeho pravicou.

Celá postava bl. Jána Pavla II. je osadená 
na tečúcom prameni vody obkolesenom 
skalami. Chceli sme sa aspoň trocha 
dotknúť jeho ľudského rozmeru života, 
v ktorom tak veľmi miloval nielen poľské, 
ale aj slovenské veľhory – Vysoké Tatry. Vo 
svojom príhovore na Slovensku východný 
obrad prirovnal k tatranským plesám, ktoré 
spájajú horské potoky. V mozaike tento 
prameň vody nemá počiatok ani koniec. 
Spájať sa a budovať jednotu treba stále – 
donekonečna.

V duchovnom ponímaní je tento prameň 
obrazom krstného kúpeľa, v ktorom sme sa 
zrodili pre život v Cirkvi. On stojí uprostred 
vody ako Ježiš, keď zostúpil do rieky Jordán, 
aby sa dal pokrstiť. V zapätí je to prameň 
vody, o ktorej hovorí Kristus svojmu tajné-
mu učeníkovi: „... musíte sa znova narodiť 
z vody a ducha“ (Jn 3, 5). To je krst v Svätom 

Duchu, ktorý zostupuje na postavu bl. Jána 
Pavla II. v podobe holubice. Tak sa rodí člo-
vek pre večný život v nebeskom kráľovstve. 
Bl. Ján Pavol II., náš súčasník, je nám všet-
kým príkladom, ako byť svätý. A tak najprv 
Totus Tuus a potom Santo Subito. Svojou 
pravou rukou žehná nám všetkým určite 
aj teraz, a preto sme jeho pravicu osadili 
do zlatého poľa – symbolu Božej milosti.

Celú kompozíciu mozaiky sme dotvorili 
štyrmi postavami blahoslavených mučení-
kov novodobej histórie Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku. Blahoslavený P. P. Goj-
dič OSBM je umiestnený v pravej prednej 
časti lode. Oproti nemu na ľavej strane je 
blahoslavený Vasiľ Hopko. Na tej istej ľavej 
strane v zadnej časti je situovaný blaho-
slavený Teodor Romža. Naproti nemu, 
ako posledný zo štvorice, je blahoslavený 
Metod Dominik Trčka CSsR. Všetci štyria 
zaberajú štíhly priestor v tesnej blízkosti 
štyroch hlavných nosných pilierov celej 
baziliky. Tak ako tieto mohutné piliere sú 
architektonicky nevyhnutné pre celkovú 
statiku chrámu, aj títo štyria blahoslavení sa 
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Ľutinské mozaiky
Interiér baziliky minor v Ľutine, jedinej baziliky Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie, 
dostal v ostatných týždňoch novú podobu vďaka sakrálnej mozaike zrealizovanej umelec-
kým ateliérom Centro Arte.

Koncepcia
Ústrednou myšlienkou mozaiky je tajom-
stvo Božieho milosrdenstva. Dominantnú 
postavu v nej tvorí obraz Ježiša Krista zo 
zjavenia rehoľnej sestre Faustíne. Postava 
Krista je umiestnená na ľavej strane hlavnej 

lode a situovaná na pozadí rovnoramen-
ného gréckeho kríža celého v zlate, ktorý 
je vrcholným miestom prejavu Božej lásky. 
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna...“ (Jn 3, 16). A tak iba 
z kríža možno čerpať ovocie Božej lásky, 

ktorým je Božie milosrdenstvo s nami a pre 
nás. Prebodnutý Kristov bok je epicen-
trom, z ktorého tryskajú všetky lúče tohto 
milosrdenstva. Nezadržateľným tempom 
sa rútia až k zemi, aby bolo každému jasné, 
že Božie milosrdenstvo chce zahrnúť všetko 
pozemské stvorenie. Ba čo viac, Božie milo-
srdenstvo je schopné predierať sa mnohými 
úskaliami, len aby sa dotklo človeka. Pre 
nás bolo dôležité podčiarknuť práve túto 
skutočnosť.

Ľavé rameno kríža v jemnom oslabení 
a iba v náznaku pokračuje a privádza nás 
k prvej scéne, k podobenstvu o milosrdnom 
Samaritánovi. Keď Ježiš hovorí o takom 
hlbokom tajomstve, akým je Božie milo-
srdenstvo, nepoužíva rozsiahle teologické 
traktáty, ale jednoduchý obraz. „Istý človek 
zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol 
do rúk zbojníkov.“ (Lk 10, 30) Centrál-
nou postavou je Samaritán, ktorého sme 
umiestnili presne do stredu na zvislú os ce-
lej klenby. Je zaodetý v rúchu zelenej farby, 
ktorá je znakom nového človeka, nového 
života, živej ratolesti. Ratolesť dostal Noe 
v korábe na znak toho, že Boží hnev pomi-
nul a je čas zostať verným Bohu. Milosrdný 
Samaritán sa skláňa k človeku v núdzi. 
Prestiera mu svoj plášť na zem a nalieva 
do rán víno. Pocestný muž má na hrudi 
ranu ako Kristus na kríži. Je to identicky tá 
istá rana. Vlastne to je ten istý Kristus, lebo 
on povedal: „Čokoľvek ste urobili jednému 
z týchto maličkých, mne ste urobili.“ (Mt 25, 
40) Celý moment je ponorený do ramena 
kríža, pretože iba v ňom možno čerpať silu 
stať sa samaritánom.

Celú scénu dotvárajú ešte dva momenty. 
V ľavej časti je levita, ktorý neurobí nič, len 
sa stroho pozrie a v podstate si ide svojou 
cestou. Vo svojej temnote a slepote vidí 
iba seba samého. Myšlienku zvýrazňuje 
sivá a pochmúrna farebnosť. Objavujú sa 
tu aj náznaky zlata v čiernej línii, ktoré je 
symbolom Božej milosti, lebo ani v prípade 
takéhoto človeka nie je nič stratené.

Na pravej strane scény ako protiklad aj 
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materiálu rozmerovo veľkého a malého, 
tmavého a svetlého, matného a lesklého, 
hranatého a okrúhleho, hladkého a drs-
ného, výrazného a nenápadného. Napriek 
tomuto mohutnému pohybu si dekorácia 
musí uchovať pokojnú krásu a nerušiť to, čo 
je podstatné. Podstatu či teologickú esenciu 
nesú na svojich pleciach zobrazené postavy 
zapojené do spoločného deja. V Ľutine nám 
hovoria o Božom milosrdenstve.

Ďalším výnimočným fenoménom je 
samotný materiál. Mozaika obsahuje okolo 
80% prírodného materiálu. Pohľad na ňu 
je teda pohľadom na prírodu. A tak aj ne-
veriaci človek v nej môže objaviť ohromné 
bohatstvo, čo je v dnešnej sekularizovanej 
dobe veľmi dôležité. Tak ako vo východnej 
teológii je ľudský hlas považovaný za najdo-
konalejší hudobný nástroj, lebo ho stvoril 
Boh, tak v mozaike je prírodný materiál tiež 

stvorený na jeho najdokonalejšiu oslavu 
v podobe obrazu. A autor ho už len umne 
skladá do jednej harmónie. Preto tento štýl 
a spôsob je schopný komunikovať s kaž-
dým.

Ak sa niekto pozrie na mozaiku, je mu 
jasné, že toto dielo nemôže byť výsledkom 
práce jedného človeka. Na týchto stenách 
zanechalo svoj rukopis veľa ľudí. Každý 
jeden umelec tu komunikoval v tichu seba 
samého, svoju časť mozaiky a v neposled-
nom rade aj ostatných svojich spolupracov-
níkov. Boli to chlapci, dievčatá, ženy i muži, 
vydaté i ženatí, slobodní aj slobodné, kňazi, 
rehoľné sestry, laici. Taká pestrá, ako je 
mozaika, bola aj zostava jej tvorcov. Taká je 
aj Cirkev. Pestrá a rôznorodá. Mozaika tvorí 
úžasnú harmóniu práve tejto pestrosti. Aj 
toto je jeden z odkazov mozaiky. V akom-
koľvek zhromaždení budeme, v hocikto-

rom chráme sa ocitneme, každý bude iný, 
ale prostredníctvom komunikácie sme 
schopní vytvoriť jedno úžasné harmonické 
dielo ľudskej mozaiky.

Z úprimného srdca práve toto prajem 
nielen každému pútnikovi na tomto ma-
riánskom pútnickom mieste v Ľutine, ale 
každému človeku dobrej vôle.

Som vďačný Bohu a jeho prozreteľnosti 
za všetky inšpirácie a myšlienky, ktorými 
nás obdaroval a sprevádzal, za dostatok 
síl, ktoré sme potrebovali, a za dôveru, 
ktorá bola do nás vložená, aj prešovskému 
arcibiskupovi metropolitovi Mons. Jánovi 
Babjakovi SJ za jeho iniciatívu a spoluprácu, 
i tunajšiemu duchovnému otcovi Jozefovi 
Novickému za obetavú spoluúčasť na orga-
nizácií prác.“ n

Kamil Dráb
snímky:  M. Žarnayová

stali duchovnými piliermi Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku.

Najvýnimočnejším miestom z hľadiska 
verejnej úcty sa stali dva frontálne pilie-
re chrámu v tesnej blízkosti ikonostasu. 
Nachádzajú sa na nich relikviáre. Na ľavej 
strane sú uložené relikvie sv. Faustíny 
a na pravej strane relikvie bl. Jána Pavla 
II. Sú to mohutné štruktúry prírodného 
materiálu a zlata ukončené podstavcom pre 
samotný relikviár.

Technické parametre mozaiky
Celé toto dielo začalo vznikať začiatkom 
roku 2012 prípravou návrhu. Po jeho odob-
rení Arcibiskupským úradom v Prešove sa 
začalo pracovať v septembri 2012 v umelec-
kom ateliéri Centro Arte. Tri až päť umelcov 
po dobu desiatich mesiacov pripravovalo 
v celku šestnásť postáv. Milosrdný Kristus 
a sv. Ján Pavol II. sú vysoké 495 cm, postavy 
štyroch blahoslavených mučeníkov 310 cm. 
Veľkosť ostatných postáv závisela od per-
spektívy.

Samotná montáž v bazilike trvala 27 
dní – od 1. do 27. júla 2013. Počas štyroch 
týždňov tu pracovalo v priemere takmer 
dvadsať umelcov. Prvý týždeň boli osade-
né všetky postavy a zvyšné tri týždne sa 
pracovalo na dotvorení celého pozadia a sa-
motnej mozaiky. Celková plocha mozaiky 
zaberá 170 m2. Samotné postavy tvoria ne-
celú tretinu celkovej plochy. Počet celkovo 
odpracovaných hodín na tejto mozaike sa 
pohybuje okolo čísla 8 300.

Často dostávam otázku, aký počet ka-
mienkov sme použili. Ani v tomto prípa-
de nemožno dať presnú odpoveď, a tak 
ponúkam iné čísla. Na mozaiku sme použili 
1,5 tony lepiacej hmoty a približne 8,5 tony 
samotného materiálu. Ten tvorí hlavne 
prírodný materiál (pieskovec, travertín, 
mramor, žula, okruhliaky, bridlice) spra-
cované a pripravené podľa potreby v sú-
vislosti s návrhom. Ďalšiu časť tvoria tzv. 
smalty (tavené farebné sklo vo viac ako 800 
odtieňoch). Tretí okruh materiálu tvorí 
zlato. Pracujeme s čistým 24-karátovým, 
buď mozaikovým, alebo lístkovým zlatom 
v rôznych variáciách úpravy.

O mozaike
Autor mozaiky v bazilike minor v Ľutine 
a direktor ateliéru Centro Arte Don Camillo 
(otec Kamil Dráb CSsR) pred časom absol-
voval štúdium mozaiky v Ríme, v ateliéri 
Centro Aletti. Zúčastnil sa na mnohých 
montážach po celej Európe. Počas ostat-
ných šiestich rokov pôsobil na Slovensku 
a zrealizoval už aj tu nejednu mozaiku. 

Poslednou z nich je práve mozaika v bazili-
ke v Ľutine.

„Prinášam nový štýl vo svete mozaiky 
a zároveň nový spôsob pohľadu na sakrálne 
umenie. V prvom rade si treba uvedomiť, 
že aj sakrálne umenie je spôsob evanjelizá-
cie. Je to neustála homília zaznievajúca 24 
hodín a každý deň, stále vtedy, keď sa práve 
niekto na ňu pozerá a vníma ju. Ak sa má 
ako ozajstné Božie slovo dotýkať človeka, 

musí sa k nemu ,znížiť’. To znamená, že 
dnešný uponáhľaný človek plný dynamiz-
mu je už takmer hluchý a slepý na umenie 
statických postáv jednotlivých svätých. 
Aj keď im nič nechcem ubrať zo svätosti, 
sakrálne umenie dneška nutne potrebuje 
dynamiku, aby bolo zrozumiteľnejšie pre 
dnešného človeka. Dynamizmus sa dosa-
huje pohybom matérie mozaiky. K pohybu 
dochádza líniami, vlnovkami, striedaním 

Útulok sv. Františka v Levoči
Keď sv. František z Assisi prežil svoju duchovnú 
konverziu, cítil vo svojom srdci potrebu slúžiť 
podľa vzoru Ježiša Krista tým najúbohejším – 
malomocným.

„Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto mojich najmenších bratov, 
mne ste urobili. “ (Mt 25, 40) Terajší Svätý 
Otec František o tejto stati zo Svätého písma 
vo svojej katechéze hovorí: „Evanjelista tu 
používa obraz pastiera, ktorý oddeľuje ovce 
od capov. Napravo stoja tí, ktorí konali podľa 
Božej vôle a pomáhali blížnemu v podobe 
hladného, smädného, cudzinca, nahého, cho-
rého, uväzneného. Naľavo sú tí, ktorí blížnemu 
nepomohli. To nám pripomína skutočnosť, že 
aj my budeme Bohom súdení podľa lásky – 
ako sme milovali našich bratov, osobitne tých 
najslabších a najnúdznejších.“

Útulok poskytuje dočasné bývanie dospe-
lým mužom, ktorí sa ocitli pre svoj spôsob 
života v nepriaznivej životnej situácii a sami 
sa nedokážu z tejto situácie vymaniť, nakoľko 
stratili rodinné alebo komunitné zázemie, kto-
ré uspokojovalo ich bežné životné podmienky, 
predovšetkým bývanie.

Cieľovou skupinou sú jednotlivci závislí 
od alkoholu (iných látok a drog), ktorí sú pred 
nástupom na ústavnú liečbu, jednotlivci po jej 
absolvovaní, ak sa dočasne nachádzajú v stave 
dlhodobej hmotnej a sociálnej núdze alebo sú 
bez prístrešia.

Pracovná terapia klientov vedie k získavaniu 
nových zručnosti a udržiavaniu pracovných 
návykov.

Duchovná terapia – modlitba ruženca, Ko-
runka Božieho milosrdenstva, modlitba Anjel 

Pána, každodenná účasť na svätej omši – má 
byť pre našich klientov posilou na ich ceste 
k dobru.

Náš domov (útulok) pod názvom Zariade-
nie sociálnej služby sv. Františka z Assisi sa 
nachádza v budove kláštora minoritov v Levoči 
(južné krídlo), funguje od septembra 2011 
a poskytuje pomoc závislým jednotlivcom.

My, duchovní synovia sv. Františka, chceme 
aj po vyše 800 rokoch nasledovať príklad 
nášho Pána Ježiša Krista a nášho patróna sv. 
Františka svojou starostlivosťou o malomoc-
ných 21. storočia (alkoholikov, narkomanov, 
gamblerov, bezdomovcov...).

Veríme, že z nášho domova vyjdú ľudia, kto-
rí sa začlenia do spoločnosti, zrieknu sa akej-
koľvek závislosti a sami dokážu plnohodnotne 
prežívať svoj život. My sa za nich modlíme 
a naďalej im vyprosujeme pomoc nášho Pána 
Ježiša Krista a jeho Matky Márie.

Aj vy môžete i tým najmenším príspev-
kom pomôcť nášmu útulku. Číslo účtu: 
0524876126/0900. Vopred vám vyslovujeme 
srdečné Pán Boh zaplať!

Kontakt: www.utulok.wz.sk; konkordia-
oz99@gmail.com

P. Roman Gažúr, štatutár OZ Konkordia
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Osudy cyrilo-
-metodských učeníkov
Osudom cyrilo-metodských učeníkov po vyhnaní 
z Veľkej Moravy v roku 886 mal byť údel vyhnancov, 
skrachovancov a otroctvo. Aspoň tak si to želali ne-
priatelia slovanskej bohoslužby. Časť učeníkov bola 
predaná do otroctva, iným sa podarilo skryť alebo 
utiecť a niektorí spolu s učiteľmi Klimentom, Ange-
lárom a Naumom boli Frankami odvedení k Dunaju 
a vyhnaní za hranice Veľkej Moravy do susedného 
Bulharska.

Osud otrokov sa naplnil pomer-
ne skoro, keď mali byť predaní 
v Benátkach na trhu s otrokmi. 

Iste Božím riadením sa tam objavil vysla-
nec byzantského cisára a všetkých vykúpil. 
Cisár im vrátil stratenú dôstojnosť a uviedol 
do služieb Cirkvi v ríši či už ako kňazov, 
alebo diakonov. Niektorých vyslal do Bul-
harska, kde boli s veľkou cťou prijatí. Takto 
sa do Bulharska dostal významný učeník 
Konštantín Preslavský.

Pomerne veľa učeníkov sa ocitlo 
v Chorvátsku a Čechách. V Chorvátsku bola 
zvlášť priaznivá situácia, keďže sa slovanská 
bohoslužba prostredníctvom bohoslužob-
ných kníh a učeníkov udomácnila už počas 
Metodovho života. Po príchode utečencov 
z Veľkej Moravy došlo k posilneniu slovan-
skej liturgie a písomníctva, ktoré zapustilo 
medzi obyvateľmi Chorvátska hlboké 
korene, prežili všetky protivenstvá a udržali 
sa až do dnešných čias.

Časť Metodových žiakov sa uchýlila 
do Čiech, kde podobne ako v Chorvátsku 
pôsobili azda aj po boku samotného sv. 
Metoda. Získali si výnimočné postavenie 
do takej miery, že sv. Ľudmila viedla svojho 
vnuka – české knieža sv. Václava k štúdiu 
slovanských cirkevných kníh. Z českého 
prostredia poznáme mená dvoch učeníkov. 
Jedným z nich bol príbuzný sv. Gorazda 
kňaz Kaich a druhým kňaz Pavol, ktorý 
na pokyn českého kráľa sv. Václava prenie-
sol ostatky sv. Ľudmily z Tetína do Prahy.

Hlavný prúd vyhnancov z Veľkej Mo-
ravy prišiel do Bulharska pod vedením 
najvýznamnejších Metodových spolupra-
covníkov Klimenta, Angelára a Nauma. 
Ich činnosť v Bulharsku bola kľúčová pre 
všetkých Slovanov. Bulharské knieža Boris 

a veľmoži privítali utečencov 
z otvorenou náručou. Kliment 
a Naum pobudli v dome istého 
veľmoža Eschača a Angelára 
prichýlil veľmož Čáslav. Angelár 
však podľa všetkého ešte v roku 
886 zomrel vyčerpaný z úte-
ku a krutého zaobchádzania. 
Približne rok pobudli na knie-
žacom dvore v Pliske alebo 
v Preslave (hlavným mestom 
Bulharska sa stal až v roku 
893). Až Boris vyslal učiteľov 
Klimenta a Nauma do juhozápadnej časti 
vtedajšieho Bulharska s centrami Devol, 
Ochrid a Glavenica (dnešne Macedónsko). 
Na brehu Ochridského jazera založil uči-
lište podľa vzoru z Veľkej Moravy a podľa 
všetkého aj Kláštor sv. Pantelejmona, ktorý 
sa stal jeho hlavným sídlom. V roku 893 
sa vlády v Bulharsku ujal tretí Borisov syn 
Simeon (893 – 927), ktorý umožnil výrazný 
rozvoj slovanského písomníctva a kultúry. 
Súčasťou týchto snáh bolo aj presadenie 
slovanského jazyka v bulharskej cirkvi. 
S týmto procesom súvisela aj Klimentova 
biskupská chirotónia a jeho biskupstvo sa 
podľa mienky viacerých historikov rozpre-
stieralo v oblasti dnešného Macedónska, 
severovýchodne od Ochridu. Okrem vede-
nia úspešného učilišťa sa venoval aj rozvoju 
mníšstva a monastierov, ktoré boli zároveň 
strediskami vzdelanosti a písomníctva. 
Vďaka Klimentovi a Naumovi si bulharská 
cirkev pomerne rýchlo vychovala samostat-
né slovanské duchovenstvo. Obaja vytvorili 
učiteľskú dvojicu ako ich veľké vzory sv. 
Cyril a Metod. Spolu sa venovali ohlaso-
vaniu Božieho slova, vedeniu a výchove 
kléru, vzdelávaniu ďalších učeníkov a slávili 

bohoslužby v slovanskom jazyku. Ich misia 
nemala prvotný evanjelizačný charakter, ale 
viedla k organizovanému a systematickému 
prehlbovaniu kresťanského života. Naum 
sa okolo roku 900 utiahol do monastiera 
pri Ochridskom jazere a zhruba o päť rokov 
neskôr sa rozhodol na juhovýchodnom 
konci jazera postaviť Monastier sv. archan-
jelov, dnes známy pod menom Svätý Naum. 
Na tomto mieste napokon v roku 910 aj 
zomrel. Pútnici môžu jeho hrob navštíviť 
v bočnej predsieni chrámu. Kliment ho 
do večnosti nasledoval o šesť rokov neskôr, 
keď zomrel vo vysokom veku v roku 916.

Z Bulharska sa vďaka obetavej službe 
žiakov solúnskych bratov slovanská liturgia 
a písomníctvo rozšírili do susedného Srbska 
a v priebehu 10. storočia na územie Ruska.

Svätých Klimenta, Nauma, Agelára, 
Sávu, Gorazda spolu s Cyrilom a Metodom 
uctievame ako svätých sedmopočetníkov 
v našom kalendári 27. júla. Sú patrónmi 
gréckokatolíckeho chrámu v Sobranciach 
a od roku 2010 aj mladej gréckokatolíckej 
farnosti v Prievidzi.n

Peter Borza
ilustračná snímka ikony M. Klimčáka
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Mladý lekár, psychiater, kladie kres-
ťanom otázky:

„Prečo vy kresťania veríte 
v Boha? Cítite radosť, keď si na Boha spo-
meniete? Pomáha vám viera v ťažkostiach, 
v trápení, v smútku a v samote?“ Prečo sa 
veriaci dostávajú do stavu zúfalstva, do neu-
rózy a depresie? Riešenie je aj v prehĺbení 
vzťahu s Bohom ako s dobrým Otcom. Ve-
riaci sú povolaní, aby prežívali svoju vieru, 
„lebo žijeme vo viere a nie v nazeraní“ (2 
Kor 5, 7). Ak sme objavili hlbší zmysel toho, 
čo povedal Boh, žijeme vo viere v Boha 
a nemôžeme už žiť takým spôsobom, ako 
žijú ľudia vo svete. Ak sme to neobjavili, tak 
tajomstvo viery nemôžeme ani prežívať. 
Svätý apoštol Pavol nám pripomína, aby 
sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, ale 
aby sme sa premenili obnovou zmýšľania, 
aby sme vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, 
čo je dobré, milé a dokonalé (porov. Rim 12, 
2). Lebo bez viery sa nemožno páčiť Bohu. 
A preto si musíme položiť otázku, či žijeme 
z viery v Boha každý deň alebo sa spolieha-
me len na seba a svoje schopnosti.

Viera, to sú neustále návraty k Bohu.
Viera je prebývanie v jeho prítomnosti, 

aby sa on sám, jeho vôľa a jeho moc mohli 
prejaviť.

Viera je vzývanie Boha, uctievanie a chvá-
la za to, kým je.

Tento postoj pomáha pozerať sa na veci 
tak, ako sa na ne pozerá Boh. Konať tak, 
ako chce on. Takto nás učí žiť aj Presvätá 
Bohorodička, keď hovorí: „Hľa, služobnica 

Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ 
(Lk 1, 38).

Boh chce, aby naša viera bola účinná. 
Uskutočňuje sa to vtedy, keď žijeme z kaž-
dého slova, ktoré vychádza z Božích úst. 
Svätý Ján o viere hovorí, že je víťazstvom, 
ktoré premohlo svet (porov. 1 Jn 5, 4).

Diabol, náš nepriateľ, vie, že ak chodíme 
vo viere, páčime sa Bohu. Preto chce nedô-
verou, pochybnosťami a strachom oslabiť 
náš vzťah s Bohom. U mnohých kresťanov 
viera nečinne spí. Aj preto sú opantaní 
strachom. Tvoja viera má byť štítom, ktorý 
uhasí ohnivé šípy, odrazí každý útok namie-
rený proti tebe.

Viera je rozhodnutie dôverovať Kristovi 
a spoliehať sa naňho. V ňom máme istotu, 
v ňom máme uzdravenie, v ňom máme 
múdrosť, v ňom máme posvätenie... Ak 
v neho veríme.

Ak ste do niekoho zamilovaní, túžite byť 
v jeho prítomnosti. Chcete sa spolu zdieľať, 
vzájomne otvárať svoje srdcia, túžite sa 
dobre poznať a vybudovať dôverný vzťah.

Ak Boha milujeme, v našom srdci by 
mala byť túžba byť so svojím Pánom a ra-
dovať sa z jeho prítomnosti. Toto má byť 
pravda o našom vzťahu s Ježišom.

V Liste Hebrejom (11) čítame o hrdinoch 
viery Starého zákona, ľuďoch, ktorí chodili 
s Bohom. Ich viera sa rodila z hlbokej inti-
mity. Bez tejto intimity ani my nemôžeme 
mať vieru, ktorá by sa páčila Bohu.

Abrahám takéto spoločenstvo s Pánom 
prežíval a „bol nazvaný Božím priateľom“ 
(Jk 2, 23). Vlastnil veľké stáda dobytka. 

Dohliadal na svoje služobníctvo, predával 
a kupoval dobytok. Napriek svojim „ob-
chodným záležitostiam“ a zodpovednosti 
za rodinu stále kráčal s Bohom. Aj keď 
bol zámožný, prosperujúci, s dostatkom 
dobrých vecí, predsa ho nič na tomto svete 
nemohlo odvrátiť od túžby po Bohu. A tu sa 
rodí dôverná náklonnosť.

V evanjeliu apoštoli prosili Ježiša o väčšiu 
vieru. „Daj nám väčšiu vieru!“ (Lk 17, 5) Ak 
chceme, aby naša viera rástla, robme to, čo 
povedal Ježiš. Zostaň s Ježišom a nechaj ho, 
aby k tebe neustále hovoril.

Pravá viera sa rodí v modlitbe v tichosti 
tvojej izby. Keď budeš tráviť kvalitný čas 
v jeho prítomnosti, Boh posilní vieru. Bu-
deš vidieť možnosti tam, kde iní vidia samé 
ťažkosti. Keď ostatní budú vidieť problémy, 
ty uvidíš Božiu moc a naplnenie Božích pri-
sľúbení. Uvidíš zázraky vtedy, keď iní budú 
ochromení bezmocnosťou.

A tvojím poslaním je každodenným živo-
tom svedčiť o Bohu, aby ľudia aj vďaka tebe 
uverili v Ježiša Krista, pravého Boha.

Na chvíľu sa stíš a modli sa:
Pane Ježišu, vo svojom srdci verím, že si 

môj Boh. Verím, že si jediná cesta, pravda 
a život. Daj mi milosť, aby som žil podľa 
tvojho slova a k tebe privádzal ľudí. Otvá-
ram svoje srdce. Daj mi silu, aby som pri-
nášal vieru tam, kde žijem, a bol svedkom 
tvojej lásky. Amen. n

Ján Karas
ilustračná snímka: sxc.hu

Viera je 
chodenie 
s Bohom
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Pozor na veštcov
Zistite si svoju budúcnosť. Získajte najlepšiu 
radu od veštca.

Nielen na webe, ale aj v televíziách sa po-
dobné formulácie a reklamy stále častejšie 
začínajú ozývať. Okrem toho, že veštenie 
je nezlučiteľné s kresťanstvom, tento ľahký 
spôsob zarábania na ľuďoch s vážnymi prob-
lémami či v núdzi sa stáva nielen v Českej 
republike reálnym sociálnym problémom, 
na ktorý zareagovala aj česká Rada pre roz-
hlasové a televízne vysielanie (RRTV).

Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie 
(RRTV) varovala 21. augusta divákov pred 
ezoterickými programami, ktoré figurujú 
v ponuke viacerých televíznych kanálov 
a občania sa na nich obracajú s prosbami 
o pomoc a rady.

Vo varovaní rady sa upozorňuje na neštan-
dardne vysoké tarify podobných telefonic-
kých hovorov, ktoré mnohých zaskočia v po-
dobe vysokých účtov. Sťažovatelia sa potom 
na radu obracajú kvôli obrovským sumám, 
ktoré pretelefonovali, ale nezriedka aj kvôli 
nebezpečnosti obsahu týchto programov, 
osobitne v prípade, keď veštci stanovujú 
diagnózu zdravotného charakteru.

Tento ľahký spôsob zarábania na ľuďoch 
s vážnymi problémami či v núdzi sa podľa 
RRTV stáva v ČR reálnym problémom.

RRTV sa rozhodla pre varovanie divákov 
vzhľadom na skutočnosť, že možný postih 
týchto relácií je z hľadiska platnej legislatívy 
veľmi malý. Zverejnená tlačová správa gré-
mia odporúča divákom, aby dôkladne zvážili 
všetky aspekty telefonátov skôr, ako siahnu 
po prístroji. Ak sa však napriek tomu predsa 
len rozhodnú zavolať, potom by všetky 
rady a diagnózy mali vnímať s maximálnym 
odstupom a nadhľadom.

Vybrané základné odporúčania rady:
1. Hlavnou motiváciou spoločnosti ponú-

kajúcej podobné programy nie je altruizmus, 
ale pomerne ľahký zisk na úkor telefonujú-
cich divákov.

2. Ak sa chce divák dovolať priamo do štú-
dia, mal by počítať s tým, že za uskutočnený 
hovor môže zaplatiť účet v tisícoch korún.

3. K radám a diagnózam veštcov by mal 
divák pristupovať s maximálnym odstupom 
a nadhľadom, hlavne čo sa týka zdravotného 
stavu. Veštci nie sú lekári...

4. Volajúci by si mal uvedomiť, že veštkyňa 
ho môže požiadať o kontaktovanie aj v budúc-
nosti kvôli záležitostiam, ktoré s ním potre-
buje vyriešiť... Takýto záujem zo strany veštca 
môže byť len čírou snahou o zvýšenie zisku.

5. Divák by sa mal aktívne zaujímať 
o obchodné podmienky ponúkaných služieb, 
ktoré sú dostupné napríklad na webe.

-red; zdroj: TASR, iDNES.cz
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Hluchí a nemí
Pamätám si, ako mi istý pár hovoril, na čom sa raz poškriepili. 
Manžel mal bundu. Zdalo sa mu, že je zelenej farby, man-
želke zasa, že je tyrkysovo-modrá. Obaja boli presvedčení 
o tom, že pravda je na ich strane (mimochodom, žena vraj 
rozlišuje oveľa viac farebných odtieňov ako muž, takže v is-
tom zmysle mali obaja pravdu). A takýchto prípadov je veľa.

Keď sledujem rozhovory rozličných 
ľudí (aj moje vlastné), niekedy na-
dobúdam dojem, že sme všetci akísi 

hluchí a nemí. Nie preto, že by sme nepo-
čuli a nerozprávali. Naše sluchové a rečové 
centrá môžu byť úplne v poriadku. Je to 
preto, že nevieme správne počúvať a správ-
ne hovoriť. A pritom správna komunikácia 
je neoddeliteľná súčasť nášho života. V tejto 
časti o budovaní dobrého manželstva teda 
budeme hovoriť o komunikácii.

Pozorným vnímaním situácií z reálneho 
života možno aj vy dospejete k záveru, že 
komunikáciu nemožno zúžiť iba na sa-
motné odovzdávanie informácií slovami. 
Ide o čosi viac. Možno ste zažili situáciu, 
keď dvaja ľudia povedali to isté, a predsa to 
nebolo to isté. K slovám pridali celú svoju 
bytosť (v pozadí sa skrývalo niečo neviditeľ-
né). A to sa prejavilo v rýchlosti a intonácii 
reči, v mimike, v gestách, v štylizácii viet, 
v správnom načasovaní... Alebo ste zažili 
situáciu, keď vás dvaja ľudia počúvali navo-
nok rovnako pozorne, no napriek tomu ste 
vedeli, že jeden vás naozaj počúva, a druhý 
nie.

Aj keď komunikáciu často chápeme 
zúžene, toto vzájomné odovzdávanie infor-

mácií sa nedeje len na zmyslovej a fyzickej 
úrovni, ale aj na úrovni ducha. V komuni-
kácii sa teda stretáva telo s telom a zároveň 
duch s duchom, pretože sme duchovno-
-telesné bytosti. Napriek tomu najjedno-
duchšou formou nášho sebavyjadrenia sú 
slová. Aj Boh sa vyjadril ako slovo, hovorí 
na začiatku svojho evanjelia apoštol Ján. 
Slová by mali byť teda niečím, čo odhaľuje 
nášho vnútorného človeka a otvára dvere 
do jeho sveta.

Bolestivá činnosť
Komunikácia je kameňom úrazu v takmer 
všetkých manželstvách, ktoré poznáme. 
Prečo? Z jednoduchého dôvodu. Každý 
z nás je jedinečný, individualita s osobitým 
pohľadom na svet, skúsenosťami, vnú-
torným prežívaním, hĺbkou citov, názor-
mi, vzdelaním a poznaním, prioritami, 
výchovou... Navyše rozlične chápeme obsah 
a význam slov, ktoré používame.

Na komunikácii sa často potkýname. 
A niekedy je to poriadne bolestivé. Prečo?

Pretože nič, čo raz v nahote pred svojím 
životným partnerom odhalíme, už ne-
vezmeme späť. A môže to byť (a veľakrát aj 
je a bude) zneužité. Bojíme sa bolesti, ktorú 
nám tieto rany od najbližšieho človeka spô-

sobia. Napriek tomu manželstvo musí byť 
miestom odhalenia našej bytosti. Bez toho 
je prázdnou nádobou.

Spomínate si na starozákonný príbeh 
Samsona a Dalily? Keď Dalila žiadala 
Samsona, aby jej prezradil pravdu o svojej 
nadľudskej sile, niekoľkokrát ju oklamal. 
No keď už veľmi naliehala, prezradil jej 
svoje tajomstvo. A dostal smrteľnú ranu. 
Osobne si myslím, že tušil, ako sa to skončí. 
Ale tak veľmi ju miloval.

Konverzácia
Pojmy rozhovor alebo debata môžeme vy-
jadriť aj slovom konverzácia. Tento pojem je 
zaujímavý. Významovo sú mu blízke slová 
konverzia alebo konvertor. Všetky v hĺbke 
svojho významu obsahujú prvok obratu, 
zmeny, obapolnej premeny, návratu. Bolo 
by dobré, keby naša konverzácia obsaho-
vala aj túžbu po obrate, zmene, obapolnej 
premene a návrat jedného k druhému alebo 
aj ustúpenie z našej pozície a vcítenie sa 
do pozície partnera.

Na to, aby sme zistili, aká je pozícia 
nášho partnera, potrebujeme klásť otázky. 
Správne otázky. Mám na mysli také, ktoré 
nezostanú iba na úrovni praktických vecí 
typu „čo bude na večeru“. Dôležité je zistiť, 
čo partner robí, čo ho zaujíma a prejsť až 
k témam, ktoré odhaľujú jeho myšlienkový 
a citový svet: aký mal nápad, čo sa mu po-
darilo a čo nie, ako sa cítil, aké má túžby...

Určite prídu situácie, keď sa jeden z part-
nerov bytostne potrebuje rozprávať, a ten 
druhý práve vtedy potrebuje mlčať. Práve 
do takýchto situácií musí prísť rozhodnutie 
milovať, zabúdať na seba a vnímať potreby 
toho druhého.

Ak vám chýbajú témy na rozhovor, mali 
by ste s tým niečo urobiť. Najlepšie bude 
spoločne začať tráviť viac času a spoznávať 
záujmy partnera. Úžasným prostriedkom 
na rozvoj komunikácie je spoločné stolova-
nie, pretože uvoľňuje napätie. Pri dobrom 
jedle sa mnohokrát otvoria dôležité témy, 
ktoré sú inak ukrývané alebo zabudnuté. 
Aj Kristus využil tento čas, aby hovoril 
o dôležitých veciach svojho života, naprí-
klad v Káne Galilejskej alebo pri Poslednej 
večeri. O dôležitom stolovaní hovorí aj 
v Zjavení sv. apoštola Jána: „Hľa, stojím pri 
dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas 
a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem 
s ním večerať a on so mnou.“ (Zjv 3, 20)

Znova sa vrátim k tomu, že potrebujeme 
hovoriť o svojich pocitoch. Hlboká komuni-
kácia si vyžaduje odhalenie vnútra, svojich 
niekedy komplikovaných myšlienkových 
pochodov alebo pocitov. Tým, ktorí nie sú 
zvyknutí vyjadrovať aj navonok svoje poci-
ty, ponúkam jednoduché cvičenie. Napíšte 

si štyri významné udalosti dnešného dňa 
a pokúste sa k nim napísať, ako ste sa cítili. 
Napríklad: Dnes som po prvýkrát sama 
šoférovala. Cítila som strach, ale aj radosť 
z toho, že som to dokázala.

Hovorme s partnerom o svojich pocitoch 
podobne a čo najčastejšie. Vyjadrujeme tak 
svoju náklonnosť a dôveru.

Aj správne načasovanie rozhovoru o dô-
ležitých a citlivých témach môže pomôcť 
dobrej komunikácii. V Božom slove náj-
deme upozornenie: „(Sťa) na strieborných 
misách zlaté jablká (sú) slov(á) povedané 
v pravý čas“ (Prísl 25, 11). Ak si nie sme istí, 
odovzdajme to Bohu a modlime sa za správ-
ny čas. 

Počúvanie
Jedna z vecí, ktorá ma vie poriadne rozla-
diť, je, keď manžel pri (pre mňa) dôleži-
tom rozhovore robí aj niečo iné (musím 
povedať, že teraz je to v oveľa menšej miere 
ako kedysi). Pre mňa je to znak toho, že ma 
nepočúva (aj keby tvrdil opak).

Byť dobrým poslucháčom nie je ľahké. 
Niekto s tým zápasí viac, niekto menej. No 
môžeme sa stále zlepšovať. Cieľom počú-
vania je akceptovať a pochopiť pocity toho 
druhého.

V tejto súvislosti mi napadá jeden príbeh. 
Veľmi sa mi páči. Je o starom rabínovi, 
ktorý sa na konci života rozhodol vybrať 
svojho nástupcu. Troch kandidátov poslal 
za človekom, ktorý mal iný názor ako oni. 
Prvý po návrate vyhlásil: „Zvíťazil som bez 
problémov. Odstavil som protivníka svojimi 

slovami a argumentmi.“ Druhý sa chválil 
tým, že sa mu ho podarilo presvedčiť tak, 
že nakoniec mali obaja rovnaký názor. Keď 
to tretí počul, bol skľúčený. Potom ticho 
povedal: „Mne sa ho nepodarilo poraziť ani 
presvedčiť, ale dokázal som ho pochopiť.“ 
Čo si myslíte? Kto z nich bol rabínovým 
nástupcom? Na konci príbehu múdry rabín 
povedal poslednému: „Ty si správne pocho-
pil Tóru. Choď a uč ju ďalej.“

Sústredené počúvanie nás privádza 
k správnemu pochopeniu. Preto sa mu-
síme učiť nielen správne rozprávať, ale aj 
počúvať.

Manželia Leeovci vo svojej Knihe 
o manželstve spomínajú päť typov slabého 
poslucháča:

1. Rozdávač rád. Tento typ chce rýchlo 
vyriešiť problém. Namiesto toho, aby sa 

vcítil do prežívania manžela, na všetko má 
hneď riešenie: „Mal by si urobiť to a to“.

2. Prerušovač. Namiesto toho, aby 
počúval, už si pripravuje svoju odpoveď. 
Neustále prerušuje partnera, nie je schopný 
vypočuť si ho až do konca. Niekto si dokáže 
premyslieť, čo povie, už počas toho, ako 
hovorí. Iný si potrebuje najprv myšlienky 
utriediť a až potom hovoriť. Neustály preru-
šovač dokáže druhého znechutiť až do takej 
miery, že sa prestane vyjadrovať.

3. Upokojovač. Predčasne skáče do reči 
komentármi typu: „Všetko bude v poriad-
ku“ alebo „Azda to nie je také zlé“. Zame-
dzuje tak vyjadreniu skutočných (najčastej-
šie negatívnych) pocitov napríklad znechu-
tenia, hnevu alebo sklamania.

4. Zdôvodňovač. Sústreďuje sa na vy-
svetľovanie toho, prečo sa druhý cíti tak, 
ako sa cíti. Na vyjadrenie: „Dnes som mal 
ťažký deň“ reaguje: „Určite to bude dusným 
počasím, v práci si pod tlakom a asi si robíš 
aj starosti o našu budúcnosť...“

5. Odpútavač. Reaguje na problém tak, 
že odvedie pozornosť na niečo iné vetou 
typu: „To mi niečo pripomína...“ a rozoberá 
vlastnú skúsenosť.

Možno sa nájdete len v niektorej skupine 
poslucháčov. Ja pri počúvaní bojujem s väč-
šinou spomínaných postojov.

Most
Ak chceme dobre počúvať, musíme sa 
naučiť venovať partnerovi plnú pozor-
nosť. Podľa štúdií o komunikácii iba desať 

percent toho, čo chceme povedať, je 
vyjadrené slovami. Spôsob, akým to 

povieme, je ďalších štyridsať percent. 
Zvyšnú polovicu tvoria informácie 
odovzdávané rečou tela. To zna-
mená, že ak chceme porozumieť 

partnerovi, je dôležité byť pri ňom, pozerať 
sa naň, vnímať nielen slová, ale aj intonáciu 
a gestá. Oči prezrádzajú náš záujem.

Pri našich rozhovoroch sa nebojme ticha. 
Je rovnako dôležité (tak ako pri rozhovore 
s Bohom). Počúvajme bez kritizovania. Veľ-
mi pomáha, ak zopakujeme to, čo partner 
povedal. Uistíme tak seba aj jeho, že sme 
správne pochopili vyjadrené myšlienky 
a pocity.

V manželstve neexistuje nijaká náhrada 
za efektívne hovorenie a efektívne počú-
vanie, pretože práve toto vytvára most 
do najtajnejších zákutí nášho srdca, ktorým 
partner iným spôsobom nedokáže porozu-
mieť. n

Dada Kolesárová
ilustr. snímka: sxc.hu

Druhé pravidlo dobrého manželstva:  
Čo najviac hovorte a počúvajte toho druhého.
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Príbeh zrodenia

Som jedným z vás. Volám sa Jean Maria 
a chcel by som vám rozpovedať príbeh 
svojho zrodenia.

Mal som asi štyri týždne, keď sa moja 
mamička dozvedela, že som. Bol som 
očakávaný, pretože som bol plodom lásky 
svojich rodičov. Dni postupne ubiehali, ja 
som sa pekne zabýval pri mamkinom srdci 
a môj príbytok sa mi páčil. Ale moja po-
hoda netrvala dlho. Keď som mal jedenásť 
týždňov, mamička začala mať zdravotné 
problémy. Navštívila lekára a jeho diagnó-
za znela – spontánny potrat. Aj doktorka 
gynekologička potvrdila, že ma mamička 

stráca. Zabudli si to však prekontrolovať 
tým moderným prístrojom... Ultrazvukom. 
Namiesto toho nasadili mamičke lieky, aby 
nedošlo ku komplikáciám po potrate.

Videl som, ako sa mamička trápi a z očí 
jej padajú slzy.

Videl som ocka, ktorý sa snažil vziať tú 
ťarchu kríža na seba.

Aj ja som trpel. Podané lieky vyvolávali 
prudké sťahy... Zdalo sa, že je po všetkom. 

Na druhý deň musela ísť mamička opäť 
k lekárovi, ktorý sa chcel presvedčiť, či je 
maternica čistá. Nedá sa slovami vyjad-
riť úžas nad tým, keď ultrazvuk ukázal, 

že moje srdiečko bije, a moji rodičia sa 
dozvedeli, že žijem! A nastúpili otázky, 
ako je to možné. Ako je možné, že som to 
všetko zvládol. Lekári sa zmýlili, musel som 
zvládnuť účinky liekov, a predsa žijem! Je 
len jedna odpoveď: „Boh ma tu chcel mať 
a má so mnou svoj plán.“

Ťažko vám opíšem, akú radosť mali rodi-
čia z toho, že som. Ale pribudla aj nová oba-
va. Či budem zdravý, lebo následky liekov 
sa mohli prejaviť svalovým poškodením. 
Lekári navrhovali zvážiť chcený potrat. Ale 
ja som chcel žiť! Do chvíle pôrodu rodičia 
s istotou nevedeli, či budem v poriadku. Ale 
chceli ma a ja som prišiel na svet zdravý. 

Ďakujem Bohu a rodičom, že ma dokáza-
li prijať takého, aký som, skôr, než mali po-
znanie, že budem zdravý. Ďakujem aj svojej 
krstnej mame, otcovi Jozefovi Marettovi 
a jeho manželke, ktorí sa za mňa s láskou 
modlili, kým som bol ešte v mamkinom 
brušku. A Boh skrze modlitbu mojej krstnej 
mame povedal: „To, o čo prosíš v modlitbe, 
bude vyslyšané. Toto dieťa sa narodí zdravé 
a bude svedectvom.“

Ešte som malý, mnohému nerozumiem, 
ale prihováram sa vám všetkým, budúcim 
mamám a otcom. Nechajte nás žiť! Aj keď 
sme ešte vo vašom lone, aj keď možno 
nebude všetko v poriadku, neosobujte si 
nárok vziať nám život, ktorý nám dal Boh! 
On nás tu chcel mať takých, akí sme. Či 
sme zdraví a či chorí, máme tu svoje jedi-
nečné poslanie.

Pokľaknime na kolená a prosme Kráľa, 
aby daroval pokoj ľudským srdciam. Nech 
neprevláda matéria a pohodlie nad prijatím 
nového života. Nech plač každého novo-
narodeného dieťaťa stále prináša posolstvo 
o dare života. n

Mária Eškutová, Vancouver
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O krajine Morave – Svätoplukove prúty
Byzantský cisár Konštantín Porfyrogenet (912 
– 959) dal pre svojho syna Romana zostaviť 
encyklopedické historické dielo O spravova-
ní ríše a v jeho 41. kapitole je takýto text o  
Morave so spracovaným motívom svornosti: 
„Treba vedieť, že moravské knieža Svätopluk 
bol udatným a u kmeňov s ním susediacich 
obávaným mužom. Tento Svätopluk mal troch 
synov. Keď zomieral, rozdelil svoju krajinu 
na tri časti a svojim trom synom zanechal 
každému po jednej časti. Prvého ustanovil 
za veľkoknieža, ostatných dvoch však aby boli 
pod vládou prvého syna.  A napomínal ich, 

aby nerobili roztržku jeden proti druhému. 
Predložil im takýto príklad: Vzal a zviazal 
tri prúty a podal ich prvému synovi, aby 
ich zlomil, keď to ten nevládal, dal ich zasa 
druhému a podobne aj tretiemu. Potom tie tri 
prúty rozviazal a dal ich tým trom po jednom. 
Oni ich vzali a na príkaz, aby ich zlomili, hneď 
ich zlomili. A takýmto príkladom ich napo-
menul a povedal: ,Keď ostanete v dorozu-
mení a v láske nerozlučiteľní, nepriatelia vás 
nebudú môcť poraziť a podmaniť. Ak však 
povstane medzi vami roztržka i súperenie 
a oddelíte sa na tri osobitné vlády, nepod-

liehajúc prvému bratovi, zničíte sa navzájom 
i susední nepriatelia vás úplne spustošia.’ Keď 
potom po smrti tohto Svätopluka jeden rok 
v mieri pretrvali, povstala medzi nimi škriepka 
i roztržka a jeden proti druhému podnikli vnú-
tornú vojnu. Prišli Turci (starí Maďari), úplne 
ich zničili a zaujali celú krajinu, v ktorej aj teraz 
bývajú. A pozostatky ľudu sa rozptýlili, utiekli 
i k susedným kmeňom: k Bulharom, k Turkom 
(starým Maďarom), k Chorvátom a k ostat-
ným kmeňom.“

Jozef Gača

„Veriť znamená znášať celý život Božiu nepochopiteľnosť.“ (Karl Rahner)

V druhej katechéze sa naša pozornosť 
zameria na „dole“. „Byť dole“, teda 
„nebyť hore“. Kde teda vlastne byť? 

Určite „byť dole“ nie je nikomu príjemné. 
Indikuje to pád, poníženie, zlú situáciu, 
stratu ideálov, radosti, pokoja... Každý z nás 
zažil to svoje „dole“. Boh dáva zažiť človeku 
blízkosť svojej prítomnosti, radosť a všetku 
krásu duchovného života, zápal obrátiť svet. 
Prichádzajú však aj opačné momenty, keď 
učí človeka vernosti, vychováva ho a čistí, 
aby prinášal viac ovocia (porov. Jn 15, 2). Je 
to normálna súčasť života každého pokrste-
ného. Keby nám do cesty nepadali prekážky 
(a to aj tie Božie), niektoré veci by sme 
nikdy neriešili a nezažili by sme zázraky.

Možno hovoriť o viacerých „dole“:
 1. „Dole“ ako hriech, zlyhanie. Je 

sprevádzané hanbou, neodpustením, 
ochromením síl, znechutením, niekedy až 
beznádejou. Biblické postavy, ktoré nám 
ukazujú túto situáciu, ale aj východisko, sú 
kráľ Dávid (po hriechu s Betsabé a vražde 
Uriáša; porov. 2 Sam 11–12) a apoštol Peter 
(keď zaprel Krista; porov. Lk 22, 54 – 62). 
Napriek ich zlyhaniam a vďaka ich pri-
znaniu, oľutovaniu a pokornej otvorenosti 
z nich Boh urobil velikánov.

2. „Dole“ ako slabosť, obmedzenie. 
U Mojžiša sa prejavilo neschopnosťou 
rozprávať (porov. Ex 4, 10). Aj napriek 
tomuto hendikepu bol poslaný za faraónom 
vyslobodiť Božou rukou Izrael. Apoštol 
Pavol sa sťažuje na osteň, ktorý má v tele 
a ktorý ho bije po tvári, aby sa nevyvyšoval. 
Trikrát prosí Pána, aby mu ho vzal, ale on 
mu povedal, že mu stačí jeho milosť (porov. 
2 Kor 12, 7 – 10). Pápež Ján Pavol II. – už ne-
vládny – prichádza na Svetové dni mládeže 
do Toronta, aby bol s mladými. Jeho sila 
nie je v tele, ale v Božej moci, ktorú nesie. 
To sa prejavilo aj pri návšteve Slovenska 

v roku 2003. To, čo je slabé, si vyvolil Boh, 
aby zahanbil silných (porov. 1 Kor 1, 27). 
V prijatej a odovzdanej slabosti má Božia 
moc možnosť prejaviť sa.

3. „Dole“ ako neúspech, sklamané 
predstavy. Eliáš sa po úspešnej zázračnej 
obete na vrchu Karmel, kde pobil 850 ne-
pravých prorokov, dozvedá o hneve kráľov-
nej Jezabel. Dostáva strach a je sklamaný, 
že sa neudialo, čo čakal – že uveria v Boha 
všetci, aj Jezabel. Chce zomrieť. Pán mu 
postupne ukazuje, že všetko má v rukách, 
aj keď to nejde podľa Eliášových predstáv 
(porov. 1 Kr 18 – 19). Boh vidí aj za roh a jeho 

cesty nie sú naše cesty. Oslobodzuje nás 
od nás samých a vedie nás k tomu, čo ani 
oko nevidelo.

4. „Dole“ ako strata emocionálneho 
prežívania viery. Zdá sa mi, že necítim 
Boha. Vieme, že Matka Terézia mnoho 
rokov necítila zo strany Boha vôbec nič, 
a predsa konala veľké dielo lásky. Český kar-
dinál Tomáš Špidlík hovorí, že tvrdenie, že 
Boh – Duch Svätý je v človeku prítomný len 
vtedy, keď ho cíti, bolo odsúdené Cirkvou 
už v 4. storočí. Prejavom prítomnosti 
Ducha v človeku je konkrétna láska, život 
čností a život podľa prikázaní. Opravdivosť 
viery sa prejavuje vo vernosti láske v kon-
krétnych situáciách bežného dňa, nie iba 
v pociťovaní.

5. „Dole“ ako kríza, prehodnotenie 

viery. Zdá sa mi, že to, čo som poznal, 
mi už nestačí. Preto treba dať nové víno 
do nových nádob. Ide o pozvanie do hlbšie-
ho prežívania viery. Boh chce rozviť všetky 
naše možnosti. Doviesť nás k hlbšej mod-
litbe, k očisteniu motívov konania, k väč-
šiemu oslobodeniu sa, k nájdeniu nových 
dôvodov pre vieru, k väčšej láske. Na ceste 
duchovného rastu hovorí Ján z Kríža o očis-
ťovaní, o noci zmyslov a noci ducha. Stali 
ste sa takými, čo potrebujú mlieko, a nie 
pevný pokrm. A nik, kto dostáva mlieko, 
nechápe slovo spravodlivosti, lebo je ešte 
dieťa. Pevný pokrm je pre dokonalých, pre 

tých, čo návykom majú 
vycvičené zmysly na roz-

lišovanie dobra od zla. 
(porov. Hebr 5, 12 – 14).

Výsledkom tejto Božej 
pedagogiky je, aby sme 
prinášali viac ovocia.

Pomôcka na ceste 
po osobnom „dole“:
• verná a vytrvalá osobná modlitba;
• život zo sviatostí (Eucharistia posilňuje 

a dáva istotu Božej blízkosti, sviatosť 
zmierenia odpúšťa hriechy, oslobodzuje, 
uzdravuje a posilňuje a sviatosť birmova-
nia zlepšuje kvalitu nášho duchovného 
života);

• čítanie Božieho slova a život podľa neho 
(treba mu uveriť a žiť ho, nie ho úplne 
pochopiť);

• duchovné sprevádzanie;
• život v spoločenstve, ktoré človeku 

pomáha na ceste rastu – povzbudením, 
spätnou väzbou, modlitbou;

• humor (hlavne sa nebrať príliš vážne). n
-red

zdroj: www.rio13.sk
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Vedieť vo svojom živote prijať ono „dole“ znamená 
prijať Kristovo utrpenie, kríž a vzkriesenie. Teda cestu 
pretvorenia k novému životu. A utrpenia tohto času 

nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa 
na nás má zjaviť. (porov. Rim 8, 18)
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Prorok Habakuk
Kniha proroka Habakuka sa začína in medias res, teda jednoducho v deji. Nekoná sa 

žiadne predstavenie. Na základe toho môžeme usudzovať, že Habakuk nepochádzal zo 
slávneho rodu ani nebol významným členom izraelskej pospolitosti. Pravdepodobne 

patril ku kultovým prorokom pôsobiacim v Jeruzalemskom chráme. Význam jeho 
mena nie je jasný. Jeho meno má v hebrejčine niečo spoločné s nejakou rastlinou, 

pravdepodobne mätou. Vďaka pôsobivosti rečníckeho štýlu a pre výraznú obraznú reč 
môžeme Knihu proroka Habakuka označiť za perlu prorockej literatúry.

Historické súvislosti
Kniha proroka Habakuka predstavuje istý 
druh dialógu medzi Bohom a človekom. Je 
to nárek nad tým, že spravodlivý je utlá-
čaný. Prorok v úvode nastoľuje problém 
existencie zla. Pôsobil vo veľmi pohnutej 
dobe. Radosť z oslobodenia z asýrskeho 
područia v Judsku netrvala dlho. Kráľ Joziáš 
padol vo vojne proti egyptskému faraónovi 
Nechovi v bitke pri Meggide. Egypt znova 
získal nadvládu nad Judskom. Faraón 
zosadil Joziášovho syna Joacháza a dosadil 
na jeho miesto jeho brata Joakima. O štyri 
roky neskôr bol egyptský faraón Nechos 
porazený babylonským princom Nabu-
chodonozorom. Babylončania a Médi si 
rozdelili niekdajšiu asýrsku svetovú ríšu. 
Médi získali iránsku a arménsku hornatinu 
a severozápadné územie zasahujúce až 
do Malej Ázie, Babylončania získali okrem 
iných území aj Palestínu.

Otázky
Habakuk nastoľuje otázky, ktoré si kladú 
mnohí ľudia: Môže Boh dopustiť zlo? Prečo 
necháva trpieť nevinných? Prečo majú 
násilníci toľko moci v rukách? Prečo sa im 
darí?

Habakuk vyčítavo a odvážne vykrikuje 
Bohu: „Dokedy mám volať, Pane, a nevysly-
šíš ma? Kričím k tebe: ,Násilie!’, a nezachra-
ňuješ? Prečo mi dáš vidieť hriech a pozeráš 
na nešťastie? Útlak a násilie je predo mnou, 
rodí sa spor a vzniká zvada. Preto sa ochro-
muje zákon a nikdy neprerazí právo, lebo 
bezbožník obchádza spravodlivého; preto 
vychádza pokrivené právo.“ (Hab 1, 2 – 4)

Odpovede
Božia odpoveď prichádza v podobe, 
s ktorou sa však prorok neuspokojí: „... hľa, 
ja vzbudím Chaldejcov, hrozný a obratný 
národ, ktorý sa rozíde po šírej zemi, aby 

dobyl obydlia, ktoré nie sú jeho.“ (Hab 1, 6) 
Prorok opäť apeluje.

Mohlo by sa zdať, že Pán žijúci vo svojej 
dokonalosti nechá vyčíňať bezbožníkov. 

Boh necháva pyšného a nadutého človeka, 
ktorý si myslí, že všetko zvládne sám bez 
pomoci. Je možné, aby pyšný človek ako 
Nabuchodonozor či rôzni iní vodcovia, kto-
rí majú moc a schopnosti, žili bez strachu 
z trestu v presvedčení, že môžu robiť, čo sa 
im zachce? A pritom boli takí úspešní? Zdá 
sa, že Jahve robí ľudí podobnými rybám 
v mori, s ktorými si môže on ako rybár 
robiť, čo sa mu zachce. Boh dáva odpo-
veď: „... ,Hľa, nadúva sa, v kom nie je duša 
priama, spravodlivý však bude žiť pre svoju 
vernosť.’ A ako je víno klamlivé, nebude mať 
slávu muž nadutý, ktorý si otvára hrtan ako 
podsvetie, je ako smrť, nezasýti sa, zhrabal 
k sebe všetky národy a zhromaždil k sebe 
všetky kmene.“ (Hab 2, 4)

Pán vyhlasuje, že zvrátený človek nezví-
ťazí navždy, že bude veľmi skoro pokorený. 
Spravodlivý, teda človek, ktorý sa riadi 
zákonom, bude však stále stáť na pevnej 
pôde. Boh ponúka akýsi pohľad do budúc-
nosti, ktorý v sebe nesie istotu, že všetko 
bude dobré.

Výzvy
V druhej kapitole nasleduje päť výziev – päť 
„beda“. Jednotlivé „beda“ prorok formuluje 
s veľkou vynachádzavosťou. Výzvy sa týkajú 
bezuzdnej túžby po hromadení toho, čo 
človeku nepatrí. Túžba po drancovaní vedie 
k sebaklamu, že možno vytvoriť pre seba 
nedotknuteľnú istotu. Beda pre človeka, 
ktorý investuje len do materiálnych istôt, 
pre človeka, ktorý ide po bohatstve nedba-
júc na iných. Obviňuje verejných činiteľov, 
ktorí sa beztrestne dopúšťajú zločinov. 
Naráža na stavanie nových miest za cenu 
prinášania ľudských obetí. Hovorí beda 
človeku, ktorý zneužíva svojho blížneho 
na vlastné ciele, človeku, ktorý si zamenil 
pravého Boha Izraela za modlu. Obviňuje 
modlárov, ktorí sa mylne domnievajú, že 
dokážu oživiť nimi vyhotovenú drevenú či 
zlatú sochu, starostlivo vyleštenú a oble-

čenú do zlata a striebra, že bude hovoriť 
a žiť. Iba Pán je ten, kto prebýva vo svojom 
svätom chráme, vypína sa nad celým vesmí-
rom, takže ten stíchne v úctivom mlčaní.

Hymnus
V centre záverečného hymnu – vrcholného 
básnického diela stojí zjavenie Boha, ktoré 
prorok očakáva so strachom a chvením. 
Výzva mlčať v hebrejčine je vyjadrená zvu-
komalebným výrazom has, ktorý by sme 
do slovenčiny mohli preložiť ako „psst“. Ti-
cho je viazané na stav neprítomnosti Božích 
prejavov, ale aj ako priestor na prejavy jeho 

prítomnosti. Je uznaním, že človek je vzdia-
lený od Boha, ale zároveň prosbou, aby 
sa Boh priblížil. A Pán sa zjaví ako počas 
putovania z Egypta. Prichádza od Sinaja, 
na ktorý poukazujú dve oblasti – Teman 
a Faran. Jeho prítomnosť sprevádza žiarivé 
svetlo. V sprievode sa nachádza aj mor 
a plameň – sú to symboly Božieho súdu. 
Zemetrasenie rozpoltí vrchy pokladané 
za prvotiny stvorených vecí. Hrôza Božieho 
tajomstva zasiahne všetkých, okolo ktorých 
bude prechádzať. Boh napreduje smerom 
k moru, ktoré je symbolom zmätku a zla, 
na svojom koči z oblakov. Boží prechod 
vyvoláva hrôzostrašné reakcie:

„Zastane a premeria zem,
pozrie a zatrasie národmi;
i rozpoltia sa večné vrchy
a sklonia sa kopce odveké;
má večné chodníky.
V trápení som videl stany Kušanu,
trasú sa šiatre madiánskej krajiny.
Či sa Pán hnevá na rieky?
Či proti riekam nesie sa tvoj hnev?
Či proti moru je tvoj zápal,
že jazdíš na svojich paripách?
Tvoje vozy znamenajú spásu.
Tvoja kuša je pripravená
podľa prísahy, ktorú si dal kmeňom.
Riekami si poprerýval zem,
zazreli ťa, zvíjali sa vrchy,
prevalila sa záplava vôd,
priepasť vydala svoj hukot,
vysoko dvíhala ruky.
Slnko a mesiac ostali doma,
pred svetlom tvojich šípov ušli,
pred žiarou tvojho bleskového oštepu.
V zápale pošliapeš zem,
v hneve rozmlátiš národy.
Vytiahol si zachrániť svoj ľud,
zachrániť svojho pomazaného;
rozdrvil si hlavu bezbožníkovho domu,
obnažil si mu základy až dospodu.
Ich vlastnou berlou si prevŕtal
hlavu jeho vojvodcov,
keď sa rútili rozprášiť ma;
ich jasanie znelo,
akoby šli zhltnúť v skrýši bedára.
Na svojich koňoch cválaš po mori,
cez bahno veľkých vôd.
Počul som a chvelo sa mi vnútro,
pri hrmote triasli sa mi pery,
rozklad mi vnikal do kostí
a nohy sa mi chveli.“ (Hab 3, 6 – 16)

Pán sa obracia k národom zeme, aby 
ich súdil, ale aj aby zachránil Izrael a jeho 
pomazaného kráľa, preto útočí na jeho 
protivníka (pravdepodobne ide o Chaldej-
cov). Je to triumf podobný tomu, ktorý sa 
odohral vo vodách Červeného mora, keď 
Izraelitov prenasledovali Egypťania. Prorok 
vzhľadom na hrôzu spôsobenú teofaniou 
– zjavením Boha – ostáva zdesený, trasie 
sa. Ostáva zdesený z devastácie stvoren-
stva. A predsa sa v jeho vnútri pomaličky 
objavuje iskierka radosti, pretože vie, že 
Boh prichádza ako záchranca Izraela, aby 
ho viedol k plnej slobode. Vyjadruje to 
záverečná časť: „Jahve, Pán, je moja sila, dal 
mi nohy ako jeleniciam a dá mi vykračovať 
po mojich výšinách.“ (Hab 3, 19) n

Michal Vadrna
ilustračné snímky:  

pstgu.ru; wordpress.com

Bohom osvietený prorok Habakuk, stoj 
s nami na stráži pri hrobe Kristovom 
a ukáž nám svetlom odetého anjela 

prinášajúceho radostnú zvesť, že svetu 
prišla spása, lebo z hrobu vstal Kristus, 

všemohúci Boh.
(Utiereň vzkriesenia) 
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Starobylé texty
Prednedávnom sa tu neďaleko konala vý-
stava starých kníh a pýtali sa ma, či nemám 
nejaké starobylé knihy, ktoré by odráža-
li históriu našej cirkvi. Spomenul som si 
na jedného kňaza, ktorý dostal od spolubra-
ta výčitku: „Ty stále chodíš len so starými 
knihami. Čo to už môže v dnešnej dobe 
povedať tomuto svetu? To je mŕtva tradí-
cia, treba ju zanechať...“. Mal však pravdu? 
Stará kniha, starobylý text ako taký nemô-
že nijako osloviť duchovný život človeka. 
Môže nám poukázať na históriu, môžeme 
ho skúmať; ako rozmýšľali ľudia v dávnych 
dobách, aké prostriedky a spôsoby písania 
či písma používali a podobne, ale naplniť 
duchovnom a priviesť k spáse stará kniha 
nedokáže.

A predsa sú v Cirkvi 
vo veľkej obľube 
starobylé texty, veď 

sa len pozrime na hymnus 
Svetlo tiché z večierne, 
ktorý sa podľa mnohých 
bádateľov datuje až do 4. 
storočia, alebo Jednorode-

ný Synu, vieroučný hymnus 
liturgie, ktorý je označovaný za dielo cisára 

Justiniána († 565), kánony a diela Teodora Studitu († 826) 
a mnohé iné diela, ktoré dodnes nachádzame v starých knihách. 
Sú starobylé, a predsa ich Cirkev s veľkou obľubou dodnes využí-
va. Prečo? Môžu dnešnému svetu ešte niečo povedať?

G. V. Florovskij vo svojej knihe Puti russkogo bogoslovija píše: 
„Treba si osvojiť učenie Otcov vo svojom vnútri. Intuícia môže 
byť dôležitejšia než erudícia. Iba ona kriesi a oživuje staré texty, 
a premieňa ich na svedectvo. Takáto intuícia nie je ničím iným 
než milosťou Svätého Ducha.“ Teda milosť Svätého Ducha oživuje 
staré texty a premieňa ich na svedectvo. Čo potrebuje dnešný 
svet? Svedectvo kresťanov o tom, že žiť život Ježiša Krista sa opla-
tí. Sú na to rôzne prostriedky, ktoré ponúka Svätý Duch, a jedným 
z nich sú aj starobylé texty uchovávané v našej cirkvi do dnešných 
dní. Nie je preto pravda, že nemôžu dať nič tomuto svetu a že 
ich treba zanechať ako mŕtvu tradíciu. Treba sa ich však modliť 
a pristupovať k nim ako k slovu Svätého Ducha, ako k dielu, ktoré 
môže premieňať skrze Ducha nielen nás, ale naším svedectvom 
aj celý svet. Mŕtvymi sa stávajú vtedy, keď sú založené v knižni-
ciach, zavalené storočným prachom a skryté pred zrakmi veria-
cich ľudí, často nepoznané, zabudnuté, mŕtve.

„Ak teda spievaš či recituješ starobylý text, rob to srdcom, 
a Svätý Duch vzkriesi text, aby oživil tvoj duchovný život pre 
svedectvo do dnešného sveta.“ n

Michal Bučko; ilustr. snímka: D. Guzi
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Cena za pokánie
Božie slovo vraví, že sme všetci zhrešili. 
Preto pokrivené a špinavé srdce od po-
čiatku túži po čistote a narovnaní. Ibaže 
nie vždy aj niečo spraví. Ako Adam s Evou 
po páde. Ako Dávid po hriechu s Betsa-
be. Čakáme, kým Boh nezasvieti na náš 
hriech ako baterkou do tmy.

Občas nás usvedčuje priamo cez modlitbu. Ale 
väčšinou je Božia baterka vložená do ľudských rúk. 
Mnohí východní otcovia preto hovoria, že najpriro-

dzenejším priestorom na pokánie je Cirkev. Ak človek žije 
sám a len spoločensky komunikuje s personálom v obchode 
či inde na verejnosti, môže mať zo seba pocit bezhriešnosti. 
Môže o sebe tvrdiť, že sa nehnevá, vie odpúšťať, dáva si pozor 
na jazyk, preukazuje lásku a pod. Ale zaplňte jeho život 
od rána do večera stretnutiami s ľuďmi, ubytujte ho s niekým, 
poverte ho prácou v kolektíve a pocit bezhriešnosti sa rýchlo 
vytratí. Pravdu o sebe spoznávame pri konfrontácii s inými. 
Aj východní mnísi museli najprv zvládnuť život v spoločen-
stve a čas poslušnosti voči predstavenému, až potom dostali 
povolenie na samotu.

Ak človek cez iných (alebo cez skúsenosť s Božou výchovou 
v modlitbe) zbadá svoj hriech, môže reagovať ignorovaním 
a zakuklením sa (ako napríklad Kain). Alebo sa môže pokúšať 
o zmenu. Vyrovnanie pokriveného správne pomenoval Ján 
Krstiteľ, keď na otázku zástupov pri Jordáne odporúča kon-
krétne skutky (porov. Lk 3, 7 – 14). Prvým krokom je reálna 
zmena v konaní tam, kde je to z ľudských síl možné – každý 
môže neklamať, nepodvádzať, pracovať a pod. Sú však sku-
točnosti, s ktorými si človek vlastnými silami nepomôže. Nie-
kto je taký ubolený, že nedokáže cez zraňujúci vzťah prejsť 
s ľahkosťou odpustenia. Iný má také tvrdé srdce, že nevie 
prejaviť toľko lásky a súcitu, ako sa žiada. Ďalší je príliš poma-
lý v rozhodnutiach a konaní, ďalší príliš neporiadny a mohli 
by sme pokračovať. Sú situácie, keď človeku ostáva len vyliezť 
na figovník ako Zachej a čakať na Ježiša alebo naň volať ako 
Bartimej, či s neoblomnou tichou vierou čakať na zmenu 
pri svojom rybníku Siloe, naplneného slzami ľútosti, ktoré 
videl len Boh a ktoré pozbieral do svojich cisterien. Takto by 
to malo byť – spraviť všetko, čo je v ľudských silách a v tom 
ostatnom sa vytrvalo spoliehať na Božiu pomoc.

Takto to aj reálne je, ak má človek skúsenosť so živým 
Bohom a už jednoducho nechce žiť so špinavým a pokri-
veným srdcom. Lebo skúsenosť Božej lásky a blízkosti núti 
človeka zakaždým prichádzať do Božej prítomnosti, myslieť 
naňho, byť pred jeho pohľadom, pretože človek pre túto 
skúsenosť už nikde inde nechce byť. Len s ním. Ale byť s ním 
je zároveň veľmi boľavé, pretože vlastná bieda je na tomto 
mieste až príliš zjavná. Narovnanie pokrivených kostí bolí. 
Musia sa zlomiť a znova zrásť. Nedá sa inak. Pokánie má tiež 
svoju cenu. Ak teda necítiš bolesť nad sebou, pros v modlitbe 
najprv o skúsenosť Božej lásky. Na tieto prosby odpovedá rád 
(porov. Lk 11, 13). n

Valéria Juríčková

Sokol víťazí
Keď videl Konštantín, že 

konečne zastavil protiven-
stvá benátskeho kléru, začal 

im vysvetľovať Písmo: „Veď je toľko 
rozličných rečí na svete a ani jedna 
z nich nie je bez hlasu. Ak nepoznám 
silu a význam hlasu, budem cudzin-
com tomu, čo hovorí, a ten, čo hovorí, 
bude cudzincom mne. Tak aj vy, keďže 
ste horlivcami v duchovných veciach, 
hľaďte, aby ste sa v nich rozhojňovali 
pre zbudovanie Cirkvi.“

I obrátil sa k svojim a všetkým 
zídeným hovoril: „A preto kto hovorí 
cudzím jazykom, nech sa modlí, aby 
to vedel aj vysvetliť. Lebo keby som sa 
modlil cudzím jazykom, modlí sa môj 
duch, ale môj rozum je bez úžitku. Čo 
teda? Pomodlím sa duchom a pomod-
lím sa aj rozumom, zaspievam du-
chom, zaspievam i umom. Lebo ak by 
si dobrorečil duchom, ako povie amen 
po tvojom dobrorečení ten, čo zaplňu-
je miesto nevedomého, keď nevie, čo 
si hovoril? Ty zaiste krásne dobrorečíš, 
ale iný sa tým nepovzbudí.“

Potom pohliadol na ikonu Krista 
a dodal: „Vďaka Bohu, jazykmi hovo-
rím väčšmi než vy všetci, ale v cirkvi 
radšej poviem päť slov zrozumiteľných 
pre poučenie iných než tisíc slov jazy-
kom neznámym. Bratia, nebuďte deti 
mysľou, ale v zlom buďte deti, zato 
mysľou buďte dospelí. V zákone je 
napísané: ,I cudzími jazykmi a cudzí-
mi ústami budem hovoriť tomuto ľudu 
a ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán.’ 

Preto jazyky nie sú znamením pre ne-
veriacich, ale veriacich; ale proroctvo 
nie je pre neveriacich, lež veriacich.

Keby sa tak celá cirkev zišla pospolu 
a všetci by hovorili cudzími jazykmi, 
a prišiel by niekto z nechápavých 
alebo neveriacich, či by nepovedali, že 
blazniete? Ale keby všetci prorokovali 
a vošiel by nechápavý alebo neveriaci, 
všetci by žalovali a všetci by ho súdili. 
A zjavili by sa tajnosti jeho srdca. Pa-
dol by na tvár, vzdal by poklonu Bohu 

a vyznával: Iste Boh je vo vás. Čo teda, 
bratia? Kedykoľvek sa zídete, každý 
z vás má žalm či náuku, či zjavenie, či 
dar jazyka, či dar vysvetľovania. Ale 
toto všetko nech sa zveľaďuje. A keď 
kto hovorí jazykom, nech sú to dvaja 
alebo najviac traja, a to po poriadku 
a jeden nech vysvetľuje. Ak nemá kto 
vysvetľovať, nech mlčí v cirkvi, sebe 
nech hovorí o Bohu.

Proroci nech hovoria dvaja alebo 
traja a ostatní nech to vykladajú. A ak 
by niekto iný z prísediacich dostal 
zjavenie, prvší nech mlčí. Lebo všetci 

môžete prorokovať, ale po jednom, aby 
sa všetci poučili a potešili. Duchovia 
prorockí nech sa podrobia prorokom, 
lebo Boh nie je Bohom neporiadku, 
ale pokoja, ako vo všetkých cirkvách 
svätých učievame.

Ženy vaše nech v cirkvách mlčia, 
lebo nie je im dovolené hovoriť, ale 
majú byť poddané, ako aj zákon hovo-
rí. Ak sa však chcú niečo naučiť, nech 
sa doma mužov spýtajú, lebo hanba je 
žene v cirkvi hovoriť. Či od vás vyšlo 
Božie slovo? A vari len k vám samým 
prišlo? Ak sa aj niekto nazdáva, že je 
prorokom alebo že má Ducha, nech 
vie, že to, čo vám píšem, sú Pánove 
príkazy. A ak niekto nepochopí, nech 
nepochopí.“

Keď dohovoril, poobzeral sa navôkol 
a videl, že protivníci zmĺkli a jeho 
učeníci dychtili po každom slove 
vychádzajúcom z jeho úst. Pohliadol 
Metodovi do očí a videl v nich spokoj-
nosť. Obrátil sa naspäť k Benátčanom 
a na záver povedal: „Tak teda, bratia, 
usilujte sa prorokovať a nezabraňujte 
hovoriť jazykmi. Len nech sa všetko 
deje slušne a po poriadku. A znova 
hovorí: A každý jazyk nech vyzná, že 
pánom je Ježiš Kristus, v sláve Boha 
Otca. Amen.“

Potom sa otočil a odišiel odtiaľ späť 
do monastiera. No jeho protivníci 
v hanbe zostali na tom istom mieste 
ešte chvíľku. Niektorých toto zahan-
benie priviedlo na správnu cestu, iní 
však sa v zatvrdnutosti svojho srdca 
rozhodli napísať pápežovi Mikulášovi 
I. v nádeji, že tento pápež, ktorý si oso-
boval autoritu nad všetkými kresťan-
mi, urobí koniec Filozofovým rečiam 
i slovienskemu písmu. n

Juraj Gradoš
Bazilika sv. Marka v Benátkach  

(wikimedia.org)

34 | príbeh

Vyučujúci
Nový vyučujúci je celkom fajn. Skúsený v odbore, praktik, zjavom i duchom 
mladý, so zmyslom pre humor. Na športovom tričku mu visí kríž, čo vo mne 
budí dobrý dojem. Svoju pútavú reč však zakončuje slovami: „Musíte vedieť, čo 
chcete! Choďte si za svojím! Musíte byť ako diabol! Len vedy prežijete... Buďte 
diablami!“ Udivene hľadím na ten kríž, počúvam túto radu do života a hľadám 
medzi tým paralelu.

Mária Pihuličová
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Čítania: Ef 1, 22 – 2, 3, zač. 219; Mk 10, 46 
– 52, zač. 48 (radové); Gal 4, 22b – 31, zač. 
210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (svätým)

Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti 
urobil?“ (Mk 10,51)

Aj dnes vidíme tých, čo žobrú po uliciach. 
Hneď vieme, čo od nás chcú. Nemusíme sa 
ani pýtať. A predsa, v evanjeliu sa Ježiš pýta 
žobráka, čo chce. Ten nepýta peniaze, chce 
viac. Vidieť. Možno aj my prosíme Ježiša 
o také almužny. On nám však chce dať niečo 
viac. Celú večnosť.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár z Narodenia, Tropár 
spravodlivým, Sláva, kondák spravodlivým, 
I teraz z Narodenia. Ostatné menlivé časti 
z Narodenia a spravodlivým. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utierne sviatku Narodenia Bohorodičky 
(HS: 264, 265; PZ: 234, 235; HP: 250, 252)

UTOROK 10. september
Mučenice Ménodora, Métrodora  
a Nymfodora

Čítania: Ef 2, 19 – 3, 7, zač. 222; Mk 11, 11 – 
23, zač. 50

Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len 
lístie, nebol totiž čas fíg. (Mk 11,13)

Pri tejto časti evanjelia som si spomenul 
na rozprávku o Dvanástich mesiačikoch. 
Na to, ako macocha poslala Marušku v zime 
do lesa na jahody, aj keď nebol ich čas. 
Evanjelista píše, že nebol čas fíg, a predsa 
Ježiš išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. 
Plodiny síce majú svoj čas, keď ich treba 
zberať, ale kresťan má prinášať úrodu 
neustále. Figovník je obrazom nášho života. 
Ježiš môže prísť v rôznom čase a hľadať 
ovocie lásky.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti z Narodenia Bohoro-
dičky (HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

STREDA 11. september
Prepodobná Teodora Alexandrijská

Čítania: Ef 3, 8 – 21, zač. 223; Mk 11, 22b – 
26, zač. 51

Ja, najmenší zo všetkých svätých... (Ef 3, 
8)

Meno Pavol znamená malý, nepatrný. 
Apoštol Pavol bol taký nielen menom, ale aj 
duchom. V Liste Efezanom sa nazýva naj-
menším zo svätých. Pritom vieme, že apoš-
tol Pavol sa po svojom obrátení stal jedným 
z najväčších apoštolov. Veľkosť ducha cítiť 
v tejto úžasnej pokore. Hoci múdry, vyučený 

u slávneho Gamaliela, znalý gréčtiny a ara-
mejčiny, predsa v pokore podobný Kristovi. 
Takým patrí Božie kráľovstvo.

Liturgia: Všetko ako 10. septembra

ŠTVRTOK 12. september
Hieromučeník Autonomos

Čítania: Ef 4, 14 – 19, zač. 225; Mk 11, 27 – 
33, zač. 52

Aby sme už neboli malými deťmi... (Mk 
4, 14)

Je prirodzené, že človek rastie. Mení sa jeho 
organizmus. Z malého dieťaťa sa stáva 
dospelý človek vzrastom i logikou myslenia. 
Predsa však sa mnohí dospelí správajú ako 
malé deti. Nevedia si urobiť vlastný názor. 
Sú ovplyvňovaní médiami, tlačou či neve-
riacimi ľuďmi. Kresťan sa môže podobať 
dieťaťu iba dôverou v Boha.

Liturgia: Všetko ako 10. septembra

PIATOK 13. september
Pamiatka založenia Chrámu vzkrie-
senia. Predsviatok Povýšenia svätého 
Kríža 

Čítania: Ef 4, 17 – 25a, zač. 226; Mk 12, 1 – 
12, zač. 53 (radové); Hebr 3, 1 – 4, zač. 307; 
Mt 16, 13 – 18, zač. 67 (chrámu)

Potom ju prenajal vinohradníkom a od-
cestoval. (Mk 12, 1)

Mať niečo vo vlastníctve a niečo v prenájme 
je veľký rozdiel. Ježiš hovorí v podobenstve 
o prenajatí vinice za istý podiel. Vinica je 
zem, kde žijeme. Nie sme vlastníci, máme ju 
v prenájme. Od Boha. Nie však za peniaze. 
Nájomným je naša láska a úcta k nemu 
i k blížnym. Ak budeme tento podiel dávať 
Bohu, dostaneme od neho do vlastníctva 
vinicu večného života.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár zo založenia chrámu 
a z predsviatku, Sláva, kondák zo založenia 
chrámu, I teraz z predsviatku. Prokimen, 
Aleluja a pričasten zo založenia chrámu. 
Zdržanlivosť od mäsa (HS: 269; PZ: 239; 
HP: 256)

SOBOTA 14. september
Povýšenie svätého Kríža

Čítania: 1Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19, 6b – 
11. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35a, zač. 60

Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre 
tých, čo idú do záhuby. (1 Kor 1, 18)

S kresťanstvom je nevyhnutne spojený kríž. 

Aj ľudová múdrosť hovorí, že „bez trápenia 
niet spasenia“. Sám Ježiš povedal: „Kto chce 
ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme 
svoj kríž a nasleduje ma.“ Moderná doba sa 
akosi snaží odstraňovať kríž zo spoločnosti 
objavovaním nových liekov, uľahčovaním 
práce modernou technikou, podporovaním 
možnosti ukončiť svoj život, ak už „niet 
pomoci“. Kríž nám dáva do života silu a robí 
nás citlivými na problémy druhých.

Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Zdržan-
livosť od mäsa. Myrovanie (HS: 270; PZ: 241; 
HP: 257)

NEDEĽA 15. september
17. nedeľa po Päťdesiatnici 
Nedeľa po Povýšení svätého Kríža 
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka 
Veľkomučeník Nikita

Čítania: 2 Kor 6, 16b – 7, 1, zač. 182b; Mt 15, 
21 – 28, zač. 62 (radové); Flp 2, 5 – 11, zač. 
240; Jn 19, 25 – 27, zač. 61 (Spolutrpiteľke); 
Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mk 8, 34b – 9, 1, zač. 
37 (Nedeľa po Povýšení)

A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí 
Boh. (2 Kor 6, 16)

Prečo by som mal chodiť do chrámu? Veď 
pomodliť sa môžem aj doma. Túto vetu 
som počúval dosť často od mnohých ľudí vo 
farnosti i mimo nej. Určite máte aj vy takú 
skúsenosť. Možno sú to dokonca naše deti, 
naši rodičia, priatelia, blízki. Neraz k tomu 
pridajú aj takéto dôvody: „Keď táto osoba 
vyjde z chrámu, ohovára“, „Kňaz káže len 
o politike či o peniazoch“, „Ľudia sú zvedaví, 
kto mal čo oblečené“ či „Myslím si, že som 
lepším človekom ako tí, čo do chrámu cho-
dia“. Možno poznáte aj ďalšie. 
Vždy som sa usiloval ovplyvniť ich postoj 
nasledovným spôsobom. Najprv som sa ich 
opýtal: „Akých ľudí volá Boh do chrámu? 
Dokonalých či hriešnikov?“ Po ich očakáva-
nej odpovedi som dodal: „Neprišiel som volať 
spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“ 
Je pravda, že sa môžem pomodliť aj doma, 
ale prísť do chrámu v nedeľu a sviatok 
znamená verejne sa priznať k viere, k Bohu, 
ku Kristovi. Zároveň vytváram spoločen-
stvo veriacich a jednotu, v ktorej je ukrytá 
duchovná sila a moc spoločne meniť veci 
k lepšiemu. Navyše v chráme je mi ohlásené 
evanjelium, radostná zvesť o mojej spáse, 
Božie slovo, ktoré je pre mňa nastavením 
zrkadla. Niektorí ľudia sa boja, že uvidia 
svoj život v pravde a budú ho musieť zmeniť. 
Tak si radšej osvoja argumenty, prečo nejsť 
do chrámu. 
Ak nepríde človek do chrámu, musí prísť 
chrám k človeku. Ako? Jedine tak, že ty i ja, 

PONDELOK 2. september
Mučeník Mamant 
Prepodobný Ján Pôstnik

Čítania: Gal 4, 28 – 5, 10, zač. 211; Mk 6, 54 
– 7, 8, zač. 27

Tento ľud ma uctieva perami, ale ich 
srdce je ďaleko odo mňa. (Mk 7, 6)

Byť ďaleko od ohňa znamená necítiť teplo. 
Byť ďaleko od zdroja vody znamená byť 
smädný. Byť ďaleko od jedla znamená byť 
hladný. „Ich srdce je ďaleko odo mňa.“ Čo to 
znamená? To, že nemilujú Boha a blížnych, 
neodpúšťajú, neradujú sa z viery, nepreja-
vujú milosrdenstvo, nie sú pokorní, dbajú 
len na vonkajšie predpisy, obrady, úkony. 
Ako je to s nami? Je naše srdce blízko 
Boha?

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

UTOROK 3. september
Hieromučeník Antim 
Prepodobný Teoktist

Čítania: Gal 5, 11 – 21, zač. 212; Mk 7, 5 – 16, 
zač. 28

Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete... 
(Gal 5, 15)

Azda každý, kto má súrodenca, zažil situ-
áciu, keď si navzájom robili napriek. Veď 
to poznáte – súrodenecká láska. Aj apoštol 
Pavol vyčíta dospelým kresťanom, že sa 
navzájom hryzú a žerú medzi sebou a varuje 
ich, aby sa navzájom neponičili. A čo my?

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

STREDA 4. september
Hieromučeník Babylas 
Prorok Mojžiš, ktorý videl Boha

Čítania: Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mk 7, 14 – 
24a, zač. 29

Neste si vzájomne bremená, a tak naplní-
te Kristov zákon. (Gal 6, 2)

V živote riešime rôzne úlohy. Často pri 
tom rozmýšľame, ako to zvládnuť. Niekedy 
možno nevieme nájsť riešenie. Ježiš Kristus 
na nás kladie rôzne požiadavky: odpúšťať, 
milovať, neodsudzovať, pomáhať... Ako to 
zvládnuť? Ako žiť podľa evanjelia? Ako na-
plniť Kristov zákon? Božie slovo nám dáva 
odpoveď.

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

ŠTVRTOK 5. september
Prorok Zachariáš, otec Jána Krstiteľa

Čítania: Ef 1, 1 – 9a, zač. 216; Mk 7, 24 – 30, 
zač. 30

Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť 
ho šteňatám. (Mk 7,27)

Uraziť sa vieme pre rôzne veci. Keď nás 
ohovárajú, osočujú, posmievajú sa nám, 
urážajú nás, ponižujú. Žena z evanjelia 
sa mohla uraziť, keď Ježiš jej chorú dcéru 
nazval šteňaťom. Nezobrala Ježišove slová 
ako urážku, ale ako možnosť dokázať svoju 
vieru v Ježišovu božskú moc. Učme sa 
od tejto ženy prijímať urážky a poníženia 
ako príležitosť vyskúšať si pravosť svojej 
viery.

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

PIATOK 6. september
Spomienka na zázrak  
archanjela Michala v Kolosách

Čítania: Ef 1, 7 – 17, zač. 217; Mk 8, 1 – 10, 
zač. 32

Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti 
a ako? (Mk 8, 4)

Doma máme mnohé veci zabezpečené. Stra-
vu, vodu, oblečenie, lieky... Keď niečo z toho 
potrebujeme, nemal by byť problém. Ľudia 
boli na púšti tri dni, nemali čo jesť. Apoštoli 
vedeli, že nedokážu pomôcť. Zabudli na to, 
koho majú pri sebe. Ježiša, ktorý je Boh. 
A Ježiš je vo svojej moci ten istý včera, dnes 
i naveky.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo sviatku Božského Srdca. Zdržanli-
vosť od mäsa (HS: 258; PZ: 228; HP: 243)

SOBOTA 7. september
Sobota pred Povýšením 
Predsviatok Narodenia Presvätej  
Bohorodičky. Mučeník Sózont

Čítania: 1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Mt 24, 
34 – 44, zač. 101 (radové); 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 
126; Mt 10, 37 – 11, 1, zač. 39 (Sobota pred 
Povýšením)

... buďte pripravení, lebo Syn človeka prí-
de v hodinu, o ktorej neviete. (Mt 24, 44)

Vieme si zistiť čas rôznych podujatí. Ľudia 
sa snažia zistiť aj čas konca sveta. Ježiš 
v evanjeliu hovorí jasne, že o tejto hodine 
nevieme. A nie je to ani dôležité. Podstatné 
je, aby sme boli pripravení – prežívať každý 
jeden deň s Ježišom a podľa jeho učenia 
lásky k Bohu i k ľuďom.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák pred-
sviatku. Prokimen, Aleluja a pričasten z dňa 
(HS: 160, 263; PZ: 115, 233; HP: 115, 249)

NEDEĽA 8. september
16. nedeľa po Päťdesiatnici 
Narodenie Presvätej Bohorodičky 
Nedeľa pred Povýšením

Čítania: 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181; Mt 25, 14 – 
30, zač. 105 (radové); Gal 6, 11 – 18, zač. 215; 
Jn 3, 13 – 17, zač. 9 (Nedeľa pred Povýše-
ním); Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 – 42; 
11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke)

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

Často som pri sobášoch vo svojej farnosti 
používal tento vtip o Adamovi a Eve: 
Pýta sa v raji Eva Adama: „Adam, miluješ 
ma?“ „Áno, milujem ťa,“ odpovedá Adam. 
Po chvíľke sa znova Eva pýta Adama: 
„Adam, naozaj ma miluješ?“ „Áno, milujem 
ťa, veď si moja žena,“ odpovedá Adam. No 
o chvíľu sa Eva znova pýta: „Adam, ale po-
vedz mi, vážne ma miluješ?“ Tu Adam stratí 
trpezlivosť a hovorí: „Eva, a mám na výber?“ 
Chcel som poukázať na to, že dvaja ľudia, 
ktorí sa zosobášia, majú v dnešnej dobe 
na výber. Mohli si zvoliť svojho životného 
partnera slobodne. V živote sú aj iné veci, 
ktoré si môžeme sami zvoliť. A každý chce 
tie najlepšie. Najlepšiu školu, prácu, dovo-
lenku, bývanie, auto... V evanjeliu počúvame 
o istej Márii, ktorá si vybrala lepší podiel 
ako Marta. Podiel, ktorý sa jej neodníme. 
Tak ako v svetskom, aj v duchovnom živote 
si máme vybrať to najlepšie, čo sa neodní-
me – teda je večné. Postrehli ste, čo to bolo? 
Mária prerušila prácu, zhon, naháňanie sa 
za ziskom, pretože sa stretla s Ježišom, Bo-
žím Synom. Spoznala, že nič nie je cennejšie 
a vzácnejšie ako chvíľa s ním. Aká cenná 
musí byť potom celá večnosť s Ježišom! 
Mária si vybrala podiel, ktorý sa jej neodní-
me. A čo my?

Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu a z Narodenia, 
Sláva, kondák z hlasu, I teraz, z Narodenia. 
Prokimen, Aleluja a pričasten z Nedele 
pred Povýšením a z Narodenia. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utierne sviatku Narodenia Bohorodičky. 
Myrovanie (HS: 150, 264, 268; PZ: 104, 234, 
238; HP: 105, 250, 255)

PONDELOK 9. september
Spravodliví Pánovi predkovia  
Joachim a Anna
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a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Prokimen, 
Aleluja a pričasten z hlasu (HS: 143; PZ: 96; 
HP: 97)

PONDELOK 23. september
Počatie Jána Krstiteľa

Čítania: Flp 1, 1 – 7, zač. 235; Lk 4, 38 – 44, 
zač. 16 (radové); Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; 
Lk 1, 5 – 25, zač. 2 (Jánovi)

Obaja boli spravodliví pred Bohom... (Lk 
1, 6)

Ľudia v dnešnom svete túžia po tituloch, 
a ani veriaci nie sú výnimkou. Pre kresťana 
však má byť najvyšším titulom stať sa „spra-
vodlivý pred Pánom“. Tento výraz označuje 
nielen mravnú čnosť dať každému, čo mu 
patrí, ale vyjadruje túžbu po svätosti, čiže 
konanie podľa poznanej Pánovej vôle. Pri 
poslednom súde nám môže pomôcť jedine 
tento titul spravodlivého.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti Jánovi (HS: 277; PZ: 
248; HP: 261)

UTOROK 24. september
Prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

Čítania: Flp 1, 8 – 14, zač. 236; Lk 5, 12 – 16, 
zač. 18

Pane, ak chceš... (Lk 5, 12)

Kto prosí s dôverou, ten bude vypočutý – 
túto pravdu nám Písmo často pripomína. 
Nevieme, odkiaľ mal malomocný takú veľkú 
dôveru, možno počul o Ježišovej moci a jeho 
spasiteľnom poslaní alebo ho takejto dôvere 
naučila práve jeho choroba. Aj mňa chce 
Pán cez mnohé problémy života učiť práve 
tejto dôvere, aby aj moja modlitba mohla byť 
vypočutá.

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

STREDA 25. september
Prepodobná Eufrozína

Čítania: Flp 1, 12 – 20a, zač. 237; Lk 5, 33 – 
39, zač. 21

Nové víno treba naliať do nových me-
chov... (Lk 5, 38)

Modlitba a pôst sú dôležité náboženské 
úkony, ktoré Pán Ježiš taktiež praktizoval 
vo svojom živote. Sú však len prostried-
kom, cestou, nie cieľom zbožnosti človeka. 
Zbožnosť nie je len v zbožných úkonoch, 
prísnych pôstoch či dlhých modlitbách, ale 

jej podstatou je stretnutie s Bohom v dôvere 
a láske. To je to nové víno, nový odev, ktoré 
nám Ježiš ponúka.

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

ŠTVRTOK 26. september
Odchod do večnosti apoštola  
a evanjelistu Jána Teológa

Čítania: 1 Jn 4, 12 – 19, zač. 73b; Jn 19, 25 – 
27; 21, 24 – 25, zač. 61 (svätému)

A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. 
(Jn 19, 27)

Ján prijíma Máriu pod krížom za svoju Mat-
ku. Nie je to len vonkajšie gesto. On prijíma 
aj jej spôsob života, pokory, podriadenosti 
voči Bohu. Ján prijíma Máriu nielen navo-
nok, ale predovšetkým do svojho vnútra, 
doslova do svojho srdca, ako duchovné 
bohatstvo, ktoré poznačuje jeho život. Má-
ria chce poznačiť ako Matka aj moje srdce, 
moje konanie...

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 278; 
PZ: 249; HP: 262)

PIATOK 27. september
Mučeník Kallistrat a spoločníci

Čítania: Flp 1, 27 – 2, 4, zač. 239; Lk 6, 17 – 
23a, zač. 24

Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie 
kráľovstvo. (Lk 6, 20)

Chudoba, o ktorej tu Pán hovorí, je neustály 
záujem o Boha, pocit závislosti od neho. 
Bez neho sme bezmocní, osamotení, slabí. 
Chudobní nestavajú svoj život na zásobách, 
luxuse či perfektnej starostlivosti, ale do-
kážu dôverovať Pánovi a všetko ostatné im 
slúži na získanie neba. Snažme sa pochopiť, 
že naším najväčším bohatstvom má byť 
Pán. Ak máme Boha, máme všetko.

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

SOBOTA 28. september
Prepodobný vyznávač Charitón

Čítania: 1 Kor 15, 58 – 16, 3, zač. 164; Lk 5, 
17 – 26, zač. 19 (radové); 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 
176; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (prep.)

Syn človeka má na zemi moc odpúšťať 
hriechy... (Lk 5, 24)

Mnohí ľudia sa riadia heslom: „Najprv jedlo 
a príjemné, a až potom morálne hodnoty“. 

Proti tomuto Pán ukazuje pravdu: hriech 
spôsobuje choroby tela, preto duchovné 
dobrá sú dôležitejšie ako telesné. Preto má 
byť uzdravená najprv duša odpustením 
hriechov, a až potom môže byť uzdravené 
aj telo. Ježiš je najlepším lekárom celého 
človeka.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 279; 
PZ: 251; HP: 264)

NEDEĽA 29. september
19. nedeľa po Päťdesiatnici 
Prepodobný Kyriak Pustovník

Čítania: 2 Kor 11, 31 – 12, 9, zač. 194; Lk 6, 
31 – 36, zač. 26

Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak 
robte aj vy im! (Lk 6, 31)

Svoje zlaté pravidlo na umenie skutočne 
dobrého života zhrňuje Kristus v dnešnom 
evanjeliu v jednej vete: „Ako chcete, aby 
ľudia robili vám, tak robte aj vy im“. Preto 
hovorí: „Nesúďte a nebudete súdení; neod-
sudzujte a nebudete odsúdení; odpúšťajte 
a bude vám odpustené; dávajte a bude vám 
dané...“ Inými slovami Ježiš hovorí, že dosta-
neš od života a od ľudí presne to, čo im sám 
dáš. Ak iných nenávidíš, klameš, preklínaš, 
vedz, že ako odmenu dostaneš to isté. Budú 
ťa nenávidieť, klamať, preklínať. Ak iných 
miluješ, chápeš, usiluješ sa im pomáhať, 
oni ti budú tiež pomáhať, budú ťa milovať 
a chápať. Znalci hadov hovoria, že napad-
nutý štrkáč sa stáva taký podráždený, že 
od zlosti hryzie sám seba. Je to veľmi dobrý 
obraz toho, čo sa deje s nami, ak dovolíme, 
aby nás ovládla zlosť a nenávisť. Končí sa 
tým, že neškodíme ľuďom, ktorých nená-
vidíme, ale iba sami sebe. Lekári hovoria, 
že mnoho ich pacientov je obeťami vlastnej 
zlosti a nenávisti. Najlepším liekom pre 
nich by bolo vziať si k srdcu Ježišovu náuku 
z dnešného evanjelia a použiť ju v živote. 
„Dobre robte tým, ktorí vás nenávidia, 
a modlite sa za tých, ktorí vás osočujú.“ 
Rady do života, ktoré nám dáva Ježiš 
v dnešnom evanjeliu, sú mimoriadne ťažké 
na splnenie v každodennom živote. Skúsme 
si uvedomiť, že my takýmto postojom nemá-
me meniť iných ľudí, ale Pán chce predo-
všetkým premieňať naše srdcia, aby sme sa 
dokázali stávať deťmi nebeského Otca.

Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Prokimen, 
Aleluja a pričasten z hlasu (HS: 144; PZ: 97; 
HP: 98) 

Milan Kuzmiak

brat a sestra, sa staneš chrámom živého 
Boha.

Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Vchod nedeľný. Tropár z hla-
su, Krížu a Spolutrpiteľke, kondák z hlasu, 
Sláva, kondák krížu, I teraz, kondák Spolu-
trpiteľke. Prokimen a Aleluja z hlasu a z Ne-
dele po Povýšení. Namiesto Svätý Bože sa 
spieva Tvojmu Krížu. Namiesto Dôstojné je 
sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utier-
ne sviatku Povýšenia. Pričasten nedeľný 
a z Nedele po Povýšení (HS: 152, 270, 273; 
PZ: 106, 241, 244; HP: 107, 257, 245) 

Anton Uhrín

PONDELOK 16. september
Veľkomučenica Eufémia

Čítania: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 3, 19 – 22, 
zač. 10

Herodes dovŕšil všetko tým, že Jána 
zatvoril do väzenia. (Lk 3, 20)

Herodes koná proti hlasu svojho svedomia, 
ktoré je reprezentované Jánom, a necháva 
ho uväzniť. Zlo však nikdy neostáva samot-
né. Jediná možnosť, ako môžeme prerušiť 
túto reťaz zla, je konať pokánie. Herodes 
túto možnosť nevyužil, lebo sa nechcel uká-
zať ako slaboch. Skutočná duchovná sila sa 
však ukazuje v pokore, priznaní a náprave 
svojich chýb.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá (alebo prvá a druhá antifóna sviat-
ku a tretia každodenná s pripivom sviatku). 
Po vchode Poďte... za nás ukrižovaný..., 
tropár, Sláva, I teraz, kondák zo sviatku. 
Prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku. 
Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu Krí-
žu. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a deviaty irmos z utierne sviatku (HS: 270; 
PZ: 241; HP: 257)

UTOROK 17. september
Mučenica Sofia a jej tri dcéry:  
Viera, Nádej a Láska

Čítania: Ef 5, 20 – 26, zač. 230; Lk 3, 23 – 4, 
1, zač. 11

A mysleli si, že je synom Jozefa... (Lk 3, 23)

Vonkajšie zdanie o druhom je často klamné. 
My si mnohokrát o iných ľuďoch myslíme 
to, čo nám vyhovuje, a nechceme prijať sku-
točnú pravdu o nich. Pozeráme sa na iných 
svojimi vlastnými očami, nie tak, ako to 
chce Pán. Treba, aby sme nemali predsudky 
o druhých, ale dokázali prijímať ich slová 
a činy ako obohatenie od Pána pre svoj 
vnútorný život.

Liturgia: Všetko ako 16. septembra

STREDA 18. september
Prepodobný Eumenios Divotvorca

Čítania: Ef 5, 25 – 33, zač. 231; Lk 4, 1 – 15, 
zač.12

Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn...” 
(Lk 4, 3)

Pokušenie je na jednej strane bojom diabla, 
ale zároveň je zakúšaním Božej moci a po-
moci. Diabol útočí mnohokrát denne na naj-
citlivejšie stránky našej existencie: majetok, 
telesnosť, sláva, a chce, aby sa to stalo 
zmyslom našej existencie. Ak nebudeme 
počúvať Pána, budeme prijímať katechézu 
diabla. Dokážme sa denne živiť Ježišovým 
slovom, aby sme mu nepodľahli.

Liturgia: Všetko ako 16. septembra

ŠTVRTOK 19. september
Mučeníci Trofim, Sabbatios a Doryme-
dont

Čítania: Ef 5, 33 – 6, 9, zač. 232; Lk 4, 16 – 
22a, zač. 13

Duch Pána je nado mnou... (Lk 4, 18)

Ježiš si je vedomý Otcovho poslania. Nie je 
sám, Svätý Duch je s ním. Aj my sme prijali 
vo sviatosti krstu to isté poslanie: ohlasovať 
radostnú zvesť evanjelia. Preto spievame: 
Prijali sme Ducha nebeského... Ale nie len 
pre seba, ale aby sme v tomto svete boli 
živým evanjeliom. Len človek modlitby môže 
byť vedený Božím Duchom, či v samote, 
alebo uprostred sveta.

Liturgia: Všetko ako 16. septembra

PIATOK 20. september
Veľkomučeník Eustatios a spol.  
Mučeníci a vyznávači Michal a Teodor

Čítania: Ef 6, 18 – 24, zač. 234; Lk 4, 22 – 
30, zač. 14

Keď to počuli, všetkých v synagóge za-
chvátil hnev. (Lk 4, 28)

Veľmi dobre sa počúva Božie slovo, ak sa 
netýka môjho života, ak sa ma nedotýka 
v mojom srdci. Keď si však uvedomujeme 
jeho pravdivosť, začína byť pre nás ne-
príjemné. Božie slovo je však adresované 
práve mne, a to osobne. Skúsme ho prijímať 
s pokorou, neposudzovať osobu toho, ktorý 
ho ohlasuje, ale vidieť v ňom výzvu práve pre 
svoj život.

Liturgia: Všetko ako 16. septembra. Zdr-
žanlivosť od mäsa

SOBOTA 21. september
Sobota po Povýšení. Apoštol Kodrat 
z Magnézie

Čítania: 1 Kor 15, 39 – 45, zač. 162; Lk 4, 31 
– 36, zač. 15 (rad.); 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b; 
Jn 8, 21 – 30, zač. 30 (Sobota po Povýšení)

Žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo 
malo moc. (Lk 4, 32)

Ohlasujeme Božie slovo, používame tie 
najlepšie metódy, robíme rôzne duchovné 
aktivity – a nič sa okolo nás a v našom živo-
te nemení k lepšiemu. Problém nie je v Bohu, 
ale v nás. Až príliš sa spoliehame na seba, 
svoje schopnosti a možnosti, a málo dôveru-
jeme Pánovi. Koho ohlasujeme? Pána Ježiša? 
Alebo to len my chceme vyniknúť?

Liturgia: Všetko ako 16. septembra

NEDEĽA 22. september
18. nedeľa po Päťdesiatnici 
Hieromučeník Fókas

Čítania: 2 Kor 9, 6 – 11, zač. 188; Lk 5, 1 – 11, 
zač. 17

Ale na tvoje slovo spustím siete. (Lk 5, 5)

Apoštoli chytali ryby, ale nemali úspech. Iste 
boli nahnevaní a sklamaní, a k tomu si ešte 
do ich loďky sadol Ježiš a učil ľudí. Petrovi 
nebolo všetko jedno: loď prázdna, vidina 
zárobku sa stratila. Na Ježišovo slovo však 
chytili množstvo rýb. Ako rybár veľmi dobre 
vedel, že sa tu deje čosi mimoriadne. Peter 
sa presvedčil, že o úspechu alebo neúspechu 
práce rozhoduje Boh. Príhoda z lode utvrdila 
apoštolov v presvedčení, že iba vtedy budú 
úspešní, ak budú konať na Ježišovo slovo. 
Túto skúsenosť chcú odovzdať aj nám – ak 
chceme dosiahnuť v živote úspech, máme 
konať podľa Ježiša. Každý z nás je slobod-
ným človekom, môžeme, ale aj nemusíme 
konať podľa Pánovho slova. Pouvažujme 
teda, akí sme. Počítam s Bohom vo svojom 
živote? Mnohí, najmä starší, sa sťažujú 
na neúspešné manželstvo, na deti, ktoré si 
ich nectia, na zlé medziľudské vzťahy. Pý-
tajme sa však, či sme vždy pri výchove detí, 
alebo v medziľudských vzťahoch konali pod-
ľa Božieho slova. Konali sme podľa hesla: 
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte 
aj vy im? Zostáva tu jediné riešenie. Konať 
podľa Pánovho slova a rešpektovať Božie 
zákony. Ako často počúvame tieto výzvy, ale 
zostávame hluchí. Ak naozaj túžime po svä-
tosti, pýtajme sa pred každým rozhodnutím, 
ako by na mojom mieste konal Ježiš. Ak 
dáme na jeho slovo, budeme konať správne 
a kráčať v Ježišových šľapajach.

Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny 
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Päťdesiatnica
Apoštoli ako symbol 
spoločenstva a jednoty

Zhromaždení dvanásti apoštoli, píše E. 
Sendler, predstavujú spoločenstvo a jed-
notu Cirkvi, ktorá je premenená darmi 
Cirkvi a plnosťou milostí, ktoré musia 
odovzdať svetu, aby ho evanjelizovali. 
Apoštoli vytvárajú na ikone dokonalé 
a harmonické spoločenstvo. Aj napriek 
tomu, píše H. Nouwen, že sa nedívajú 
jeden na druhého a vzájomne nekomuni-

kujú, spoločne načúvajú Bohu. V skupine 
apoštolov v ľavej časti ikony vidíme na vr-
chole sediaceho Petra a za ním postupne 
ostatných: Matúša, Lukáša, Andreja, Bar-
tolomeja a Tomáša. V pravej časti ikony 
oproti Petrovi vidíme Pavla, Jána, Marka, 
Šimona, Jakuba a Filipa. Evanjelium nám 
jasne poukazuje na skutočnosť, že títo 
muži sa spoločne nestretli na základe 
spriaznenosti svojich osobností. To, čo 
ich zjednocuje, sú lúče Svätého Ducha, 
ktoré na nich zostupujú zhora. Je to 
Duch pravdy, ktorí im otvára srdcia, aby 
pochopili to slovo, ktoré prijali od svoj-
ho Majstra. Tu nachádzame vysvetlenie 
toho, prečo Pavol a štyria evanjelisti držia 
v rukách knihy, a všetci ostatní apoštoli 
zvitky. To Božie slovo, ktoré všetci prijali 
ako spoločný dar a spoločnú úlohu, ich 
vzájomne spája do svätého spoločen-
stva viery. Na tejto ikone Päťdesiatnice, 

píše H. Nouwen, sa odhaľuje tajomstvo 
Kristovej Cirkvi, kde prostredníctvom 
apoštolov zakúšame, že Cirkev je jednota 
v mnohosti. Detailný pohľad na dvanásť 
apoštolov nám sprostredkúva pozna-
nie, že každý z apoštolov ako člen tohto 
spoločenstva Cirkvi má svoju jedinečnú 
osobnosť. Ikonopisci s veľkou starost-
livosťou a citom obdarovali každého 
apoštola či evanjelistu neopakovateľnou 
individualitou. Ich oči, vlasy, poloha hláv, 
gestikulácia, ba dokonca spôsob, akým 

majú prekrížené nohy, sa natoľko 
od seba líšia, že je veľmi ľahké 

si každého zo zobrazených 
apoštolov zapamätať. 

Tieto výtvarné rozdiely 
sú umocnené použi-

tím širokej palety 
farieb vo výrazných 
sýtych odtieňoch. 
Miestnosť – horná 
sieň, v ktorej sedia, 
je znázornená 
nenápadnými 
žltohnedými od-
tieňmi, no akým 
úžasným kon-
trastom pôsobia 
odtiene červenej, 
tmavozelenej, 
žltej, purpurovej, 
hnedej či šedej 
na plášťoch a tuni-
kách apoštolov! Aj 

napriek tomu, že 
každý z odevov je iný, vytvárajú nádher-
nú harmóniu, kde žiadna z prezentova-
ných farieb neprevláda nad ostatnými, aj 
keď Jánova červená, Petrova žltá či zelená 
farba Andreja, Šimona a Filipa tvoria vý-
razný kontrast. Každý z nich má svoj spô-
sob, ako biblický príbeh rozprávať. Pavol 
sedí vzpriamene a pôsobí ako prísny inte-
lektuál. Peter sa trocha nakláňa a zdá sa, 
že je ochotnejší načúvať. Ján skláňa hlavu 
a ponúka lásku, zatiaľ čo Matúš a Marek 
sú pripravení so svojimi vztýčenými ruka-
mi všetko vysvetliť. Filip, sediaci v pra-
vom rohu so skríženými nohami, by sa 
možno rád porozprával menej formálne. 
Každý z apoštolov má svoj vlastný štýl 
života a zdieľanie radostnej zvesti, ktorá 
tak hlboko zasiahla ich srdcia. n

Milan Gábor
snímka: pstgu.ru
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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

 BLAHOžELáME
Dobrý pastier položí svoj život za ovce.
Drahý náš duchovný otec Radovan 
Kuzmiak, pri príležitosti vášho životné-
ho jubilea – 35 rokov života, ktorého sa 
v týchto dňoch dožívate, sa vám chceme 
poďakovať za to, že ste dobrým pastie-
rom pre maličké stádo veriacich v Hrab-
skom. Vyprosujeme vám a vašej rodine 
hojné milosti u nášho nebeského Otca.
Dobre, že žiješ!

veriaci z Hrabského_________________________________
Bohu vďaka za po-
žehnaných 90 rokov, 
ktoré 29. augusta 
oslávila naša mam-
ka, babka, prababka 
Mária Vansáčiková 
zo Závadky.
Za lásku, obetavosť, starostlivosť a dobré 
srdce vám želáme a vyprosujeme hojnosť 

Božieho požehnania, ochranu Presvätej 
Bohorodičky a pevné zdravie.

deti s rodinami

 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 h v dolnom 
farskom kostole a vyvrcholí svätou omšou 
o 15.30 h. Súčasťou púte bude modlitba, 
katechéza, spoznávanie centra HSŽ a KOČ 
i pobožnosť krížovej cesty spojená so sve-
dectvami vo Večeradle bl. Jána Pavla II.

Jozef Heske
Víkend pre bezdetné manželské páry
Diecézne centrum pre rodinu Banskobys-
trickej diecézy pozýva na spoločný troj-
dňový duchovno-prednáškový program 
tie páry, ktoré sú zosobášené už niekoľko 
rokov, a nemajú dieťa.
Termín: 11. – 13. október 2013
Miesto: Donovaly
Hostia: Mons. Marián Bublinec, biskup-
ský vikár pre katechézu a novú evanjeli-
záciu Banskobystrickej diecézy, Ján Viglaš, 
ThLic., rektor Kňazského seminára sv. 
Františka Xaverského v Banskej Bystrici-
-Badíne, MUDr. Ivan Wallenfels, lekár, 
Gynekologická ambulancia Gianna, n.o.
Témy: Boží plán s človekom, Boží plán 
s manželstvom. Prečo práve my – žijeme 
v súlade s Božími prikázaniami. Dieťa – 
právo alebo dar? Ako ďaleko ísť s medi-
cínou? Adopcia ako riešenie – kedy áno, 
kedy nie?
Cena: 90 eur/pár/víkend (ubytovanie 
v dvojlôžkových izbách, plná penzia)

Finančné dôvody by nemali zabrániť 
účasti na tejto obnove.

Kontakt: www.rodinabb.sk/bezdetni-
-manzelia; katka@rodinabb.sk
40-dňová reťaz pôstu  
a modlitieb za kňazov  
(15. september – 24. október)
Ak ti záleží na svätosti kňazov a na nových 
povolaniach do kňazstva, pozývame ťa, 
aby si sa od sviatku Sedembolestnej Pan-
ny Márie 15. septembra pripojil k 40-dňo-
vej reťazi pôstu a modlitieb za kňazov. 
Počas tohto obdobia sa chceme spájať 
v úmysle pomôcť našim kňazom. Ak naše 
pozvanie prijmeš, môžeš si vybrať jeden 
deň v tomto období a obetovať ho za na-
šich duchovných otcov.
Za čo sa postiť a modliť? Pôstne úmys-
ly môžu byť rôzne. Obety a modlitby 
potrebujú aj kňazi starí a chorí. Kňazi so 
zraneným srdcom, spútaní rôznymi zá-
vislosťami, alebo takí, ktorí sa cítia vyho-
rení. Pôst môžeš obetovať za pastiera vo 

svojej farnosti, za kňaza, ktorý ťa krstil, či 
vyslúžil a aj dnes vysluhuje sviatosti. Ale 
aj za tých kňazov, ktorí ti najviac pomohli 
na ceste k Bohu.
Ako sa postiť? Spoločenstvo Modlitby 
za kňazov, ktoré 40-dňovú reťaz pôstu 
a modlitieb zastrešuje, odporúča iba raz 
za deň sa dosýta najesť a zdržať sa mäsi-
tého jedla. Ak máš zdravotné obmedze-
nia a nemôžeš sa týmto spôsobom postiť, 
môžeš si vybrať inú primeranú formu 
pôstu.
Spoločenstvo Modlitby za kňazov prosí aj 
samotných kňazov, aby sa k pôstu pripo-
jili a odslúžili na tento úmysel sväté litur-
gie. Viac na www.postzaknazov.sk.

 iNzeRCia

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie 
striech, fasád aj interiérov; výmena od-
kvapových žľabov; zatepľovanie a izolá-
cia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub 
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
_________________________________ 
Maľovanie interiérov chrámov, obnova 
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, 
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 / 
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________

Ponúkame 100% čistý sviští a 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
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Duchovný  
pokrm
Možnosť prijať Eucharistiu sa často chápe 
ako odmena za účasť na svätej spovedi. 
V praxi to potom vyzerá tak, ako keď od-
meňujeme malé deti. Keďže bol malý Janko 
dobrý, dostane cukrík. Tento názor však nie je 
správny. Eucharistia nie je odmenou za dobrý 
život. Eucharistia je duchovným pokrmom, 
ktorý človeka sprevádza na ceste do večnosti. 
Ak chce ľudské telo žiť, potrebuje fyzický 
pokrm. 

Podobne aj ľudská duša potrebuje du-
chovný pokrm, ak v nej má žiť Boží život. Keď 
Kristus ustanovil tajomstvo Eucharistie, chcel, 
aby bolo znakom a naplnením jeho slov: „Ja 
som s vami až do skončenia sveta“. 

Keď sa pozeráme na Eucharistiu duchov-
nými očami, vidíme Krista, ktorý je prítomný 
v živote človeka cez toto posvätné tajomstvo, 
aby v ňom živil Boží život. Svätá liturgia, po-
čas ktorej sa pripravuje Eucharistia, je zálo-
hom večného života, ktorý nám Ježiš Kristus 
zaslúžil svojou obeťou na dreve, a predob-
razom nášho osobného vzkriesenia. Preto 
má človek, ktorý prijíma Eucharistiu, nádej 
svojej spásy. Chrámy, v ktorých sa pripravuje 
Eucharistia, sú preto vyčlenené z tohto sveta. 
Sú miestom, ktoré úplne patrí Bohu. Sú 
akoby kúskom neba medzi nami. Predstavujú 
aj samotného človeka, ktorý sa fyzickým na-
rodením stáva občanom tohto sveta. Prijatím 
krstu sa stáva duchovným občanom večnosti. 
Pokáním sa Božie občianstvo nanovo oživuje 
a prijímaním Eucharistie prehlbuje. Stáva sa 
stále aktuálnejšie a dáva človekovi istotu, že 
jeho život ide správnym smerom. 

Preto Eucharistiu máme prijímať čím 
častejšie, najlepšie pri každej svätej liturgii. 
Jedinou prekážkou, ktorá nám bráni v účasti 
na prijímaní, je ťažký hriech. 

Ak však so svojím životom nakladáme 
zodpovedne, v situácii ťažkého hriechu 
nesmieme zostať, ale čím skôr sa z neho 
máme vyznať v spasiteľnom pokání. V praxi 
to vyzerá tak, že aj vtedy, keď sme prijatie 
Eucharistie v niektorý deň vynechali, môže-
me ju na nasledujúcej svätej liturgii prijímať, 
ak nám svedomie nevyčíta ťažký hriech. Ak 
sa na eucharistickej bohoslužbe môžeme 
zúčastniť len počas nedieľ a sviatkov, Eucha-
ristiu môžeme prijímať aj vtedy.

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 adresu: 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 svojich mod-
litieb i prosieb na liturgii a úprimne vám ďakujem 

za vašu pomoc i obetu.

Juraj Gradoš
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Pomôcky: 
Ajat, Arza, 
Anaa, Oca

Výstelka 
v topánke

1. časť 
tajničky slovo Pokyn  

pre psa Poseká Hus, 
po španielsky EČV Košíc Patriaci  

Oldovi
Prášok 

na pranie Ruská rieka
Autor:  

Vladimír  
Komanický

3. časť 
tajničky

Kmeňový 
indiánsky 

symbol

Bytový 
podnik, skr.

Odsúvanie 
hlások 

na konci 
slova

EČV Trnavy

Egyptský boh 
slnka

5. časť 
tajničky

Vokalizovaná 
predložka „v“

Japonský hra Suchá nádrž

Angorská vlna
Zvuk pri 
driapaní

Združenie 
podnikov

Nekypria zem 
pluhom Stanoviská

Predložka, 
vzadu

Tanková 
brigáda Omotaj Obruba

Mládza Vynálezca 
dynamitu

Mexický 
Indián

Sídlo zraku
Elektrárne 

Nováky Súlad
4. časť 

tajničky
Obyvateľ  

IlýrieĽahká časť 
taktu

Dôrazná  
výzva

Rieka 
v podsvetí 

Grékov

Olympia, 
po domácky

6. časť 
tajničky MSumerský boh 

nebies
Osobné 
zámeno

slovo Osobné 
zámeno

Ušľachtilý kôň Natrel

Kód  
angličtiny

Štátna 
arbitráž

2. časť 
tajničky Aha

Francúzsky 
atol

Oválny 
výbežok Plúž

 a n z a k Ý v á r ú l e t d t e k

 j t p a y a r e e l c a h e a a dz

 t u o y d ž b j n o i c t e l v z

 Ý i h t u a y a b h e i k a u á ž

 e i r l s v n o l y v n m t k a n

 d c a e o i o a n a y i z o e t k

 ž o i c p v n n k e t v n č k o y

 i t a Š k y e s c a o y o y o n a

 v v Ý r o b a c í l k p d k l z v

 i Ý á l i k é r e r o a a a o o o

 c s b e n a s n a h a n b n r r n

 a l d e h y d y m a n n a á i h s

 a a a m r a F y z i k a y d t c o

krížovka skrýva preklad časti žaltára:  
ГDи, ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2.________________________________________________

legenda: aldehydy, bieda, celty, cievy, clona, Farma, 
Fyzika, hnev, hrady, hrozno, ihlany, istota, kabala, 
kabát, kalamita, kanada,  kanád, kolorit, koŠice, 
krása, likér, lovec, manna, nálet, nylon, okovy, 
osnova, osudy, panic, panna, riady, sírany, snaha, 
Špina, takty, taŠky, telúr, tetiva, úlohy, vinica, vÝber, 
vÝkaz, vÝroba, yperit, zákon, zvolen, živica, žula.

tajničku osemsmerovky tvorí  38  nevyškrtaných písmen.
autor: marek pataky.

Správne riešenia z čísla 15 – 16. Krížovka: pán je spravodlivý 
a miluje spravodlivosť. Osemsmerovka: úspechy rastú na stro-
moch pracovitosti.

Výherca: anna kurucová z vranova nad topľou. riešenia 
zasielajte na adresu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov 
alebo slovo1@grkatpo.sk.
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Ivan Molčányi: Čo je láska?
Útla knižočka s príznačným názvom Čo je láska? sa snaží nájsť odpovede na túto na po-
hľad jednoduchú otázku. Autor, kňaz, vychádza z vlastných skúseností z práce s mla-
dými a z reálnych príkladov zo života. Ponúka pohľad na to, čo je pravá láska, aké sú jej 
atribúty, a uvádza aj príklady nezrelej lásky. Knižka ponúka i praktické rady na chodenie, 
ktoré skutočne inšpirujú a obohatia. Svieži tón, akým je kniha napísaná, je obohatený 
o humorné podanie autora a vtipné ilustrácie. Jednoducho, malé dielko s veľkou hodno-
tou. (Mária Pihuličová)

Návrat do hry (Trouble with the Curve)
Film z režisérskej dielne Róberta Lorenca nás vovádza do prostredia bejzbalu, čo zdan-
livo navodzuje skeptickú otázku o nemožnosti invencie a sviežeho prekvapenia v rámci 
športovej témy. Omyl. V úvode sa zoznamujeme so starnúcim hľadačom talentov, ktorý 
tají chorobu. Zo strachu pred dôchodkom, samotou a nepotrebnosťou. To všetko sa odo-
hráva popri príbehu jeho dcéry, úspešnej manažérky. Ich spoločná cesta za hľadaním bej-
zbalového talentu konfrontuje ich svety a prehodnotí priority. Vo vzťahu k sebe. K iným. 
K životu. Herecké výkony Clinta Eastwooda a Amy Adamsovej zvýrazňujú „pridanú hodnotu“ filmu, pre 
ktorú má zmysel pozrieť si ho. (Valéria Juríčková)

Bethel music: Without Words
Začiatok roku 2013 vydala gospelová formácia Bethel music svoj ďalší album s názvom 
Without words (Bez slov). Možno vám hneď napadne, že názov je zvláštny. Áno, máte 
pravdu. Album je plne inštrumentálny, bez textov piesní. Členovia skupiny si zvolili 
cestu chvály iba skrze hudbu. A využili aj rôzne netradičné zvuky, napríklad písací 
stroj. Album prináša kontrast medzi pokojnou a intenzívnejšou hudbou, ktorá ponúka možnosť zastaviť sa 
a chváliť Boha, možnosť tvoriť si vlastné texty – slová, ktoré smerujú k Bohu. Po vypočutí albumu môžem 
odporúčiť len jedno – neváhajte si ho vypočuť a otvoriť sa tak novému spôsobu chvály. Album nájdete 
na iTunes. (Dominik Petrík)

rtv:

DVOJKA
 30.08. (piatok) 17.50 Stopy dávnej minu-
losti – v relácii hľadáme kostol, ktorý sme 
doteraz poznali iba z jednej správy, z análov 
z 10. storočia; Pribinovi kostol vysvätil 
arcibiskup Adalram v Nitrave
 01.09. (nedeľa)  07.55 Staroslovanské 
kultúrne centrá: Kostolík v Kostoľanoch 
pod Tribečom – dokument o chráme 
zasvätenom jednému z najpopulárnejších 
svätcov v kresťanskom svete – sv. Jurajovi, 
mučeníkovi R 09.30 Orientácie – Kostol 
sv. Cyrila a Metoda v Selciach; kardinál 
Korec o dedičstve otcov a výstava E. Tri-
zuljakovej – Pocta sv. Cyrilovi a Metodovi 
10.00 Diecézna púť mužov z Višňového 
– pontifikálna svätá omša; celebruje otec 
Marián Kuffa
 08.09. (nedeľa)  14.30 Orientácie 15.00 
Slovo Petra Mihoča o kríze R
 10.09. (utorok)  15.45 Orientácie R
 15.09. (nedeľa)  19.45 Sviatočné slovo 
arcibiskupa Mons. prof. Cyrila Vasiľa 
k sviatku Sedembolestnej Panny Márie, 
patrónky Slovenska
 22.09. (nedeľa)  14.30 Slovo

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
 08.09. (nedeľa)  21.05 Magazín s Gabrielou 
Mikulčíkovou
 15.09. (nedeľa)  21.05 Magazín so Štefa-
nom Chrappom
 22.09. (nedeľa)  21.05 Magazín s Dagmar 
Mozolovou

RáDIO SLOVENSKO A REGINA
 08.09. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z košic-
kej katedrály
 15.09. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kos-
tola Svätej rodiny v Bratislave (Slovensko) 
/ 09.00 Gréckokatolícka svätá liturgia 
z Chrámu sv. Bazila Veľkého v Medzila-
borciach (Regina)
 22.09. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie z Gelnice

RáDIO REGINA
Pondelok  02.30 Cesty R
Utorok  21.00 Viera v živote R
Nedeľa  07.50 Z duše 17.05 Viera v živote
 15.09. (nedeľa)  17.05 Viera v živote s Dag-
mar Mozolovou
 21.09. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Ján Blaško, Medzila-
borce)
 22.09. (nedeľa)  17.05 Viera v živote so Šte-
fanom Chrappom 21.00 Duchovné slovo R

RáDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i ne-
veriacich

Zmena programu vyhradená.

 02.09. (pondelok)  15.30 Ruženec z Lúrd – 
záznam z prenosu modlitby 16.15 Večerná 
univerzita: Preventívny systém výchovy 
uplatnený v prostredí rodiny a v rodinnej 
výchove – prednášajúci: doc. PhDr. Mária 
Potočárová, PhD.
 03.09. (utorok)  15.30 Ruženec z Lúrd 17.10 
Rehoľná abeceda: Misionárky na kolenách 
– služobnice Ducha Svätého ustavičnej po-
klony 19.30 Moja misia: Rašaj (Nemecko) 
⓬ – na rómskej púti v Oberlősterne sa 
venuje Rómom misionár Jozef Lančarič 
SDB. Stanová kaplnka s množstvom sôch, 
cigánska hudba, oheň, procesia k mari-
ánskej jaskynke, požehnanie mercedesov 
a šesťdesiatky karavanov... 20.10 Vnútorné 
uzdravenie (1) – záznam zo seminára pátra 
Eliasa Vellu v Trenčíne
 04.09. (streda)  19.30 Kristova tunika 
⓬ – dokument sa zaoberá tajomstvom 
Kristovej tuniky uchovávanej v nemeckom 
meste Trier, ktorá pripomína Turínske 
plátno 20.10 Prehľad katolíckych periodík 
na Slovensku
 05.09. (štvrtok)  19.25 Majstrova šifra: 
Pozadie DaVinciho kódu (1) – dokumen-
tárny seriál ponúka dramatické pozadie 
k intelektuálnym argumentom Majstrovej 
šifry a ponúka svojský pohľad na otázky 
spojené s hľadaním pravdy 20.15 Adorá-
cia – večerná modlitba pred Najsvätejšou 
Sviatosťou 21.10 Lectio divina: Biblické 
osobnosti viery (1) – stretnutie nad Božím 

slovom s Mons. Stanislavom Zvolenským
 06.09. (piatok)  17.30 Posolstvo zo Soufa-
nieh ⓬ – dokumentárny film o mystičke 
Myrne z Damasku v Sýrii 19.30 Listy z osa-
melého ostrova: List do Efezu ⓬ – v do-
kumentárnom seriáli navštívime miesta 
v Turecku a na ostrove Patmos, ktorým boli 
určené najznámejšie a najprekladanejšie 
listy 20.25 EFFETA (Lk 14, 25 – 33) – relácia 
otvára naše vnútro na lepšie pochopenie 
nedeľného evanjelia 21.55 Pavol VI.: Pápež 
v búrlivých časoch (1) ⓬ – film o Pavlovi 
VI. odkrýva päťdesiatročnú históriu, ktorá 
zmenila Katolícku cirkev a svet. Je príbe-
hom, ktorý čerpá emócie a poučenie z his-
tórie a dramaticky premiešava rekonštruk-
cie udalostí a autentické dobové zábery.
 07.09. (sobota)  09.20 Posolstvo zo Sou-
fanieh ⓬ R
 08.09. (nedeľa)  07.25 Klbko: Márnivosť 
10.30 Svätá omša z Marianky – priamy pre-
nos zo slávnostnej svätej omše pri Lurdskej 
jaskynke 15.25 Posolstvo zo Soufanieh ⓬ 
R 18.40 Spojení oceánom – publicistická 
relácia o živote slovenskej komunity v USA 
a Kanade 19.10 Katechéza: Kniha Genezis 
– autor: Marko Orko Vácha
 09.09. (pondelok)  15.30 Ruženec z Lúrd 
16.15 Večerná univerzita: Uplatňovanie 
preventívneho systému Jána Bosca v edu-
kácii Rómov – prednášajúci: don Jozef 
Červeň 21.55 Posolstvo zo Soufanieh ⓬ R

 10.09. (utorok)  07.40 Posolstvo zo Sou-
fanieh ⓬ R 15.30 Ruženec z Lúrd 17.10 
Rehoľná abeceda: Páter Krapka – jezuita 
19.30 Moja misia: Útek do Albánska ⓬ 
– Magdaléna Cerovská utiekla z komunis-
tického Československa, aby sa mohla stať 
misionárkou v Albánsku 20.10 Vnútorné 
uzdravenie (2) – záznam zo seminára pátra 
Eliasa Vellu v Trenčíne
 11.09. (streda)  12.55 Posolstvo zo Sou-
fanieh ⓬ R 19.30 Ľudská tvár Boha ⓬ – 
dokumentárny film o jednej z kresťanských 
relikvií, Veronikinej šatke, objavenej v kláš-
tore v Manopelle 20.10 Prehľad katolíckych 
periodík na Slovensku
 12.09. (štvrtok)  19.25 Majstrova šifra: 
Pôvod Biblie (2) 20.15 Chvály – modlitba 
pred Najsvätejšou Sviatosťou 21.10 Lectio 
divina: Biblické osobnosti viery (2)
 13.09. (piatok)  17.30 Nádherný plán: 
Chiara Luce Badanová ⓬ – životná púť 
blahoslavenej Chiary Luce 19.30 Listy 
z osamelého ostrova: List do Smyrny ⓬ 
20.25 Effeta P (Lk 15, 1 – 32) 21.55 Pavol 
VI.: Pápež v búrlivých časoch (2) ⓬
 15.09. (nedeľa)  07.25 Klbko: O pamiatke 
10.30 Svätá omša zo Šaštína – priamy 
prenos z Celonárodnej púte k Sedem-
bolestnej Panne Márii 19.10 Katechéza: 
Kniha Genezis – autor: Marko Orko Vácha 
20.25 Medzi nebom a zemou – publicistika 
Mariána Gavendu

 29.08. (štvrtok)  20.30 História a my: Slo-
venské národné povstanie
 31.08. (sobota)  13.00 Zaostrené – Voľné 
nedele (A. Čuleň) 20.30 Od ucha k duchu 
– ružencová procesia s Rodinou Nepoškvr-
nenej 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
 03.09. (utorok)  20.30 Duchovný obzor – 
záznam eucharistického sprievodu z Lúrd 
– 13. púť slovenských chorých z Rodiny 
Nepoškvrnenej do Lúrd
 07.09. (sobota)  14.00 Literárna kaviareň: 
V záhrade večnosti – Stano Dusík, výtvarník 
a literát R 20.30 Od ucha k duchu – 10. 
výročie návštevy Jána Pavla II. a 10. vý-
ročie blahorečenia sr. Zdenky a biskupa 
V. Hopka
 08.09. (nedeľa)  14.00 Studnička – staro-
horské zastavenia 21.00 Karmel: Panna 
Mária Sedembolestná, patrónka Slovenska 
– o mariánskej úcte na Slovensku (2)
 10.09. (utorok)  20.30 Duchovný obzor: 
Mariológia – mariánske dogmy, kult Panny 
Márie; hosť: prof. Anton Adam
 13.09. (piatok)  20.30 ÚV hovor – Elias Vella
 14.09. (sobota)  20.30 Od ucha k duchu – 
Zhodnotenie púte Rodiny Nepoškvrnenej 
do Lúrd
 15.09. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň: 
Sedembolestná Panna Mária, patrónka 
Slovenska – v tvorbe P. U. Olivu, Viliama 
Turčányho a Teofila Klasa 14.00 Sedem-
bolestná – rozhlasová hra o šaštínskej 
Panne Márii
 17.09. (utorok)  20.30 Duchovný obzor: 
K prameňom viery solúnskych bratov (1 
Sol 5), Pavlovo povzbudenie k svätosti 
života, druhý príchod Krista, aplikácia 
na duchovný život dnešných veriacich; 
hosť: doc. František Trstenský
 21.09. (sobota)  14.00 Literárna kaviareň: 
Sedembolestná Panna Mária, patrónka 
Slovenska – v tvorbe P. U. Olivu, Viliama 
Turčányho a Teofila Klasa R 20.30 Od ucha 
k duchu: Okienko do kánonického práva – 
Forma manželstva – hostia: Jaroslav Pecha 
a Jozef Kuneš
 22.09. (nedeľa)  14.00 Egejskí bratia – 
rozhlasová hra o sv. Kozmovi a Damiánovi 
21.00 Karmel – Kongregácia milosrdných 
sestier svätého Kríža
 24.09. (utorok)  20.30 Duchovný obzor 
– liturgické slávenie mesiaca september, 
archanjeli sv. Michal, Gabriel a Rafael; hosť: 
don Anton Červeň
 28.09. (sobota)  20.30 Od ucha k duchu – 
mesiac s pápežom Františkom
 29.09. (nedeľa)  14.00 Dolorosa – rozhla-
sová hra o Michelangelovej Piete 

JEDNOTKa
 15.09. (nedeľa) 10.30 Slávnostná svätá 
omša na sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie, patrónky Slovenska
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 GR.KAT. MLáDEžNÍCKE CENTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

06. – 07.09. Eparchiálna púť mládeže do Ľutiny
13. – 15.09. AŠAD – Archieparchiálna škola animá-
tora dobrovoľníka

 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

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

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

25.09. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
07.09. Kňazská vysviacka diakona Lukáša Bakajsu, 
svätiteľ vladyka L. Hučko (10.00 h)
20.10. Stretnutie gréckokatolíckych biskupov Euró-
py, archijerejská svätá liturgia (10.00 h)
25.10. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
02.11. Fatimská sobota (08.30 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

07.09. Fatimská sobota, Púť starostov a primátorov 
– krížová cesta (10.15 h), svätá liturgia (11.00 h)
08.09. Malá púť – 5. výročie vyhlásenia hory Zvir 
za pútnické miesto Prešovskej archieparchie (09.00 h)
14.09. Povýšenie sv. Kríža, Komunita Cenacolo, 
pred stavenie Márnotratný syn (19.00 h)
15.09. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka,  
Púť učiteľov a žiakov (10.30 h)
05.10. Fatimská sobota (10.30 h)
06.10. Malá púť (10.30 h)
20.10. Púť mužov, otcov
02.11. Fatimská sobota (10.30 h)
03.11. Malá púť, modlitby za zosnulých (10.30 h)

 EVANJElIZAČNá ŠkolA SV. mIkUláŠA

www.evskola.sk, evskola@evskola.sk 

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

gmpc.grkatpo.sk

, Koordinátor mladých:  
Marek Čan: marek.can@centrum.sk

Utorok – Mládežnícka svätá liturgia – Katedrálny 
chrám sv. Jána Krstiteľa (16.30 h)
30.04. Beseda. Téma: Náboženskosť verzus vzťah. 
Hosť: Peter Lipták

Konferencia biskupov Slovenska ako organizátor pozýva všetkých 
ľudí dobrej vôle na oslavný pochod ulicami mesta Košice s názvom

Národný pochod za život 
Projekt je odpoveďou na výzvu bl. Jána Pavla II.,  

ktorý v encyklike Evangelium vitae vyzval k tomu,  
aby sa uskutočnila „veľká stratégia obrany života“.

Program
14. – 22. september – 9-dňová bezprostredná duchovná príprava ako súčasť 
iniciatívy Mladí za rodinu
Úmysly na jednotlivé dni prípravy:
• 14.09. – za úctu k životu od počatia a ochotu prijať neočakávané dieťa
• 15.09. – za prehĺbenie viery v Krista v slovenskom národe
• 16.09. – za zákony ochraňujúce dôstojnosť každého ľudského života
• 17.09. – za správny výber manželského partnera a predmanželskú čistotu
• 18.09. – za starých a chorých členov rodín
• 19.09. – za rodiny v kríze a po rozvode a ich podporu od cirkevného spo-
ločenstva
• 20.09. – za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách
• 21.09. – za zákony podporujúce mravné dobro mládeže a prirodzenú 
hodnotu manželstva a rodiny
• 22.09. – za požehnanie Národného pochodu za život, aby poslúžil nášmu 
národu k schopnosti lepšie spravovať celé stvorenie a ochraňovať dôstoj-
nosť každého ľudského života

20. september (piatok)
18.00 Ekumenická bohoslužba slova „na poďakovanie Bohu za dar ľudské-
ho života“ (evanjelický chrám na Mlynskej ul. v Košiciach)

21. september (sobota)
13.00 – 19.00 Workshopy na rozličné témy (spoločenské priestory a ulice 
v centre Košíc, ktoré budú viesť odborníci na jednotlivé témy)

Life celebration večer
Miesto: Infiniti aréna na Moyzesovej ul.
16.00 Pro-life svedectvá (hudobne sprevádza spoločenstvo Maranatha)
18.00 Pro-life ruženec košických farností
19.00 Otváracia svätá omša Národného pochodu za život s biskupmi
20.30 Koncert pre nenarodených (Milenky band, Kerygma a ich hostia)
21.00 – 07.00 Celonočné modlitbové bdenie v uršulínskom kostole

22. september (nedeľa)
Dopoludnie: Pro-life nedeľné bohoslužby vo všetkých chrámoch v Koši-
ciach
11.00 – 16.00 Skautské mestečko – atrakcie pre deti pri Urbanovej veži 
na Hlavnej ul.
12.30 Moderovaný hudobný program na hlavnom pódiu Národného po-
chodu za život – Hlavná ul. v Košiciach (pri soche Immaculaty) – vystúpia 
rečníci z oblasti verejného života, kultúry, Cirkvi, politiky, pro-life hnutia 
na Slovensku i v zahraničí
Hudobný program: Komajota a sprievodná kapela Národného pochodu 
za život
14.30 Národný pochod za život (Hlavná – Alžbetina – Šrobárova – 
Kuzmányho – Strojárenská – Nám. Maratónu mieru – Hlavná)


