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Hnutie fokoláre

Z

akladateľkou Hnutia fokoláre (Máriino dielo)
je Chiara Lubichová (1920
– 2008). Narodila sa v Tridente v Taliansku ako druhá zo
štyroch detí. Rozhodujúcim
okamihom jej ľudsko-božskej
skúsenosti bola cesta do Loreta. „V roku 1939 ma pozvali
na stretnutie katolíckych študentiek do Loreta,“ píše Chiara,
„kde je podľa tradície v jednom
veľkom kostole zachovaný
domček nazaretskej rodiny.
Chodím na prednášky spolu
s ostatnými, ale hneď, keď je
to možné, bežím do domčeka.
Rozjímam nad panenským
životom tých troch. Každá myšlienka na mňa dolieha a zviera
mi srdce. Prišiel posledný deň.
Kostol je plný mladých ľudí.
Hlavou mi prebleskne jasná
myšlienka, ktorá sa už nevymaže: ,Bude ťa nasledovať zástup
panien.’“
Po návrate do Tridentu ju
zbadal kňaz celú rozžiarenú,
skutočne šťastnú a opýtal sa jej,
či našla svoju cestu. Chiarina
odpoveď ho zdanlivo sklamala.
Vedela len vymenovať povolania, ktoré necíti ako „svoje“,

teda tie tradičné: ani kláštor,
ani manželstvo, ani zasvätenie
vo svete. V Lorete začala mať
tušenie, že v Cirkvi sa narodí
niečo nové: malé komunity
(dnes chápané ako fokoláre),
ktoré budú uskutočňovať vetu
z evanjelia: „Lebo kde sú dvaja
alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi
nimi“ (Mt 18, 20).
V roku 1943 mala Chiara
dvadsaťtri rokov. Keď išla pár
kilometrov od domu po mlieko,
na mieste, ktoré sa nazýva Biela
Madona, zrazu pocítila, že Boh
ju volá, aby sa mu oddala celá.
Nestrácala čas a listom požiadala kapucínskeho kňaza otca
Kazimíra Bonettiho o dovolenie
úplne sa darovať Bohu. Po dôkladnom rozhovore jej kňaz
dal súhlas. Siedmeho decembra
1943 o šiestej hodine ráno sa zasvätila Bohu. V ten deň Chiara
nemala v srdci nijaký úmysel
niečo založiť. Jednoducho sa
„vydala za Boha“. A to bolo pre
ňu všetko. Len neskôr sa tento
deň symbolicky začal považovať
za začiatok Hnutia fokoláre.
Ako Chiara neskôr napísala,
v ten deň „bola vnútorná radosť

nevysvetliteľná, ale chytľavá“.
Ku Chiare sa pridalo niekoľko
mladých dievčat. Chceli ísť
po rovnakej ceste ako ona.
Evanjelium bolo pre Chiaru
všetko. Počas bombardovania
Tridentu si nosili s priateľkami
do úkrytu jedinú knihu – evanjelium. Keď ho tam pri svetle
sviečky čítali, zdalo sa im, že
tie jedinečné slová pochopili
v novom svetle. Jeden deň ho
náhodne otvorili na strane,
kde je Ježišova modlitba pred
smrťou: „Otče, aby všetci boli
jedno“ (porov. Jn 17, 21). „Tieto
slová sa zdali ožiarené jedno
po druhom,“ píše Chiara, „a vložili nám do srdca presvedčenie,
že práve pre túto stránku sme sa
narodili.“
Raz sa ich istý kňaz opýtal:
„Viete, čo Ježišovi spôsobilo najväčšiu bolesť?“ Podľa
vtedajšej mentality kresťanov
dievčatá odpovedali: „Keď trpel
na Olivovej hore.“ Kňaz však
odvetil: „Nie, Ježiš najviac trpel,
keď na kríži zvolal: ,Bože môj,
Bože môj, prečo si ma opustil?’“
Hneď ako ostali samy, Chiara,
hlboko dojatá týmito slovami,
povedala: „Máme len jeden

život, prežime ho čo najlepšie!
Ak Ježiš najviac trpel, keď pocítil opustenosť od svojho Otca,
zvoľme si opusteného Ježiša
za naše všetko.“
Slovo z evanjelia: „Kto vás
počúva, mňa počúva“ na Chiaru
a jej priateľky silne zapôsobilo.
Z toho si odvodili, že kto počúva
biskupa, počúva Krista. Práve
v tom období si ich biskup
dal zavolať. Chiara predstavila
biskupovi to, ako žijú a čo to
spôsobuje v meste – skutočnú
revolúciu, ktorá sa šíri ďalej.
Spolu s priateľkami boli pripravené prijať rozhodnutie skončiť
so všetkým, ak by si to biskup
prial. Záležalo im iba na Bohu.
Mons. Carlo De Ferrari počúval
Chiaru a s úsmevom a jednoduchosťou vyriekol vetu, ktorá sa
zapísala do dejín hnutia: „Tu je
Boží prst“.
Zo skúsenosti evanjeliovej
lásky, ktorú prežívali v každodennom živote, sa zrodila spiritualita jednoty – spiritualita
Hnutia fokoláre.
Od začiatku sa spiritualita
jednoty šírila medzi ľuďmi všetkých povolaní – medzi laikmi,
kňazmi, rehoľníkmi. Hnutie sa
postupne formovalo do rozličných vetiev: fokolaríni slobodní
aj ženatí, dobrovoľníci, kňazi,
mladí, rehoľníci. Zvýraznili
sa jeho ciele – štyri dialógy:
v rámci Katolíckej cirkvi,
s kresťanmi rôznych cirkví a komunít, s vyznávačmi svetových
náboženstiev a s ľuďmi bez
náboženského presvedčenia.
Vznikli stovky hnutí, vybudovali sa centrá na formáciu ľudí
nazvané mariapoli.
Hnutie bolo už viackrát
schválené podľa štádií svojho
rozvoja. Prvý raz v roku 1962,
keď dostalo oficiálny názov
Máriino dielo. Teraz je podľa
definície Jána Pavla II. „ľudom“
s viac než dvoma miliónmi ľudí
v dvesto národoch.
V histórii nášho národa
sú zapísané dve významné
udalosti v súvislosti s Chiarou
Lubichovou: v máji 2001 navštívila Slovensko a 23. júna 2003
jej Trnavská univerzita udelila
čestný doktorát. n
Mária Fišmanová
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Spievanie je jedným z najprirodzenejších
ľudských prejavov a sprevádza človeka odnepamäti. Slovo umocnené melódiou vytvára
výrazový prostriedok, ktorý dokáže vyjadriť
najširšiu škálu ľudských pocitov – lásku,
smútok, radosť, nádej, vieru... Je to najdostupnejší a najrozšírenejší druh hudobného
umenia, pretože „hudobný nástroj“ má
každý stále so sebou.
Ako iné ľudské činnosti a druhy umenia
prechádzal aj spev vývojom a jednoduchý
jednohlasný prejav sa obohacoval o ďalšie
hlasy, čím sa vytvoril viachlasný spev. A tu už
môžeme hovoriť o počiatkoch zrodu zborového spevu ako špecifického druhu vokálneho umenia. Prvé viachlasné spevy sa nám
nezachovali v notovom zápise, boli šírené
iba ústne. Postupne sa s vývojom notového
písma začali zapisovať a zborové partitúry sa
stali súčasťou tvorby známych hudobných
skladateľov.
Podmienkou interpretácie zborového spevu je vytvorenie spoločenstva – speváckeho
zboru. Členstvo v ňom je náročné. Vyžaduje
si trpezlivosť, vytrvalosť a tolerantnosť.
Odmenou za osobný vklad je úžasné dobrodružstvo objavovania krásy harmonického
súzvuku tónov a pocit uspokojenia, keď sa
spoločné dielo vydarí.
Zborový spev si našiel počas stáročí svoje
pevné miesto v kultúrnom a spoločenskom
živote. Sprevádzal a dodnes sprevádza ľudí
pri dôležitých historických udalostiach, plní
mobilizačnú úlohu pri zápasoch o slobodu
a ľudskú dôstojnosť, hymnické piesne znejú
pri slávnostných chvíľach a pripomienkach
významných výročí. Je súčasťou udalostí
každodenného života hlavne v kompozíciách
inšpirovaných ľudovými piesňami. Napriek
rôznym trendom vo vývoji hudby, v období,
ktoré často nie je naklonené skutočným
hodnotám, zborový spev stále existuje, vyvíja sa a oslovuje aj poslucháča 21. storočia.

Svetské zbory majú svoje korene v cirkevných spevoch. Spev obohacoval liturgické
obrady od počiatku kresťanstva a postupným vývojom sa vykryštalizoval do dnešnej
podoby.
Nebudeme teraz skúmať celú genézu spevov našej liturgie a vzniku zborových spevov.
Je nepochybné, že „spevnosť“ našej
liturgie inšpirovala k spievaniu viachlasu
v jednoduchej podobe aj pri ľudovom speve,
kde sa prejavil prirodzený spevácky talent
a hudobné cítenie ľudu, typická slovanská
spevavosť. Bohatosť „východných“ spevov
oslovila aj mnoho významných skladateľov,
a tak vznikol celý rad nádherných zborových
kompozícií. Ich interpretácia sa stala prirodzenou súčasťou bohoslužieb, umocňuje
krásu a hĺbku obradu hlavne počas cirkevných slávností a sviatkov.
Ťažko povedať, kedy presne vznikla prvá
zborová partitúra na liturgický text. Jedno
je však isté. Spojením náboženského textu
či modlitby s krásou melódie a harmónie
vzniká niečo výnimočné a veľkolepé. Tu
nadobúdajú umelecké a estetické hodnoty
diela úplne novú dimenziu. Interpretácia
liturgickej zborovej skladby je jedinečnou
formou modlitby, oslavy Boha, prežívania
jeho prítomnosti. Napĺňa vnútro človeka
pokorou pred veľkosťou Stvoriteľa a vďakou
za to, že dostal dar spevu.
Nech sú tieto riadky výzvou a pozvaním
pre každého, kto rád spieva, aby rozšíril
rady speváckych zborov našej archieparchie,
ktorých existencia je praktickým potvrdením
opodstatnenosti interpretácie zborových
spevov v liturgickom priestore a naplnením
slov žalmistu: „Spievajte Bohu nášmu, spievajte, spievajte Kráľovi nášmu, spievajte“.
Valéria Hricovová
zástupkyňa riaditeľa ZUŠ M. Moyzesa a dirigentka
Katedrálneho zboru sv. Jána Krstiteľa v Prešove

odber časopisu na rok 2014
Príspevok na rok 2013 je v nezmenenej výške 14 eur (pre počet
odberateľov do 10 vrátane) alebo 12,50 eura (pre počet odberateľov nad
10). V príspevku je aj nástenný kalendár na rok 2015, ktorý budeme
expedovať v jeseni 2014. Šeky nájdete v najbližom vydaní časopisu.
redakcia
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24. augusta sa vo Frýdlante nad
Ostravicí konala púť k českému
gréckokatolíckemu redemptoristovi
bl. Metodovi D. Trčkovi. Bohoslužbu
spolu s ďalšími kňazmi celebroval
Jozef Blaščák, biskupský vikár pre
Moravu. Po liturgii nasledovalo uctenie relikvie bl. Metoda Trčku. (www.
exarchat.cz)

Novým vatikánskym štátnym
sekretárom sa stal taliansky arcibiskup Mons. Pietro Parolin, apoštolský nuncius vo Venezuele, ktorého
Svätý Otec František vymenoval 31.
augusta.

Svätý Otec František prijal 9. septembra talianskeho národného
predsedu Hnutia obnovy v Duchu
Svätom Salvatoreho Martineza na súkromnej audiencii. Svätý Otec hneď
pri ich zvítaní spomenul dobro, ktoré
robí hnutie pre Cirkev a svet, a spomenul obdobie, keď bol ešte ako
kardinál referentom hnutia v rámci
argentínskej biskupskej konferencie.
Prejavil záujem o duchovné aktivity,
školenia a evanjelizačné projekty,
z ktorých mnohé už priťahujú pozornosť záujemcov.

Afgánsky poslanec šokoval návrhom popravovať kresťanských konvertitov. Navrhol, aby podľa zákona
šaría boli popravení všetci Afgánci,
ktorí sa obrátia na kresťanskú vieru.
Ako uviedla agentúra Fides v správe
z 9. septembra, má sa tak zabrániť
rýchlemu rastu kresťanstva medzi
afgánskymi obyvateľmi. Šokujúcu
výzvu v parlamente predniesol poslanec Nazir Ahmad Hanafi ako reakciu
na správu tlače o tom, že v Afganistane citeľne pribúda kresťanov.

Hostina pre tisíc upozornila
na plytvanie potravinami. Konala
sa 10. septembra na Václavskom
námestí v Prahe. Najesť sa mohol
ktokoľvek, varilo sa zo surovín, ktoré
by skončili v kontajneroch. Prvú porciu podal Roman Vaněk, zakladateľ
Pražskej kulinárskej inštitúcie. Akciu
s názvom Zachráň jedlo zorganizovala
skupina dobrovoľníkov a podporilo ju
viacero firiem. Inšpirovali sa akciou
Feeding the 5000, ktorá sa po prvýkrát konala na Trafalgarskom námestí
v Londýne. Názov britskej iniciatívy
odkazuje na úryvok z Nového zákona,
keď Ježiš nakŕmil chlebom a rybami
päťtisíc mužov. (www.zachranjidlo.cz,
zpravy.proglas.cz)
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Slávnosť v Rakaci pripomenula otca Jána Vasiľa Bobáka

Mladí veriaci z Vinbargu putovali do Šašovej

V gréckokatolíckom chráme
v Rakaci v Maďarsku sa 11.
augusta uskutočnila slávnostná svätá liturgia, ktorú slávil
András Kondás spolu s prítomnými kňazmi pri príležitosti
obnovenia mohyly a zároveň
111. výročia sviatosti manželstva
Jána Vasiľa Bobáka s Theodorou
Irinou Chanáthovou.
Po slávnostnej svätej liturgii
bol odhalený pamätný obraz
a vedľa chrámu pri mohyle Jána
Bobáka sa uskutočnila panychída. Na záver nasledovalo agapé,
kde si aj dnes žijúci pamätníci
s láskou zaspomínali na otca
Jána Bobáka, ktorý prežil v obciach Viszló a Rakaca 61 rokov
života.
18. augusta sa pri príležitosti
odpustovej slávnosti v Rakaci
pri mohyle pomodlil a vzdal
úctu zosnulému aj vladyka Atanáz Orosz, miškovecký apoštolský exarcha.
Ján Vasiľ Bobák sa narodil
20. januára 1879 v obci Petkovce, v gréckokatolíckej rodine
kantora Vasiľa Bobáka a Márie,

Farnosť bl. hieromučeníkov
Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa
Hopka v Bardejove-Vinbargu
zorganizovala 14. augusta výlet
k zázračnej ikone Presvätej
Bohorodičky do obce Šašová,
ktorá je najstarším pútnickým
miestom Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku, pre 40

rod. Onderkovej. Po absolvovaní štúdií prijal 11. augusta
1902 vo Vyšnom Orlíku sviatosť
manželstva s Theodorou Irinou,
dcérou otca Irenea Chanátha
z Jakubian. 14. septembra
1902 bol vysvätený za kňaza
prešovským biskupom Jánom
Válim. Jeho prvým pastoračným
miestom bola obec Hačava pri
Moldave nad Bodvou. Potom
pôsobil až do konca svojho
života ako farár v obciach Viszló
a Rakaca. S manželkou Theodorou Irinou mali 11 detí, ale iba

päť synov sa dožilo dospelosti.
Všetci sa stali gréckokatolíckymi kňazmi (Mikuláš, Juraj,
Theodor, Ján a Alexander). Irina
zomrela veľmi mladá. Otec Ján
nezostal s deťmi sám. Veľmi
mu pomáhali najmä Julianna
Kisfalusiová a jej dcéra – rehoľná sestra Ilonka. Tak sa mohol
venovať pastorácii aj obnove
rakackej cerkvi, ktorá bola
v rokoch 1920 – 1921 prestavaná
do dnešnej podoby. Zomrel
4. júla 1965 vo veku 86 rokov.
(Vladimír Jozef Bobák)

Hodinu pred tým bolo na žiadosť Svätého Otca 50 kňazov
v Berniniho kolonáde k dispozícii na vysluhovanie sviatosti
zmierenia s odôvodnením,
že pravý pokoj sa rodí v srdci
zmierenom s Bohom a bratmi.
Modlitby, reflexie, adorácia
zjednotili v silnej túžbe za pokoj

nielen kresťanov, ale aj príslušníkov iných náboženstiev, predstaviteľov politického a spoločenského života a všetkých ľudí
dobrej vôle, ktorí sa k iniciatíve
Svätého Otca Františka zapojili
akýmkoľvek spôsobom.

Chrám Najsvätejšej Trojice v Prahe oslávil 300 rokov
Veriaci nielen z gréckokatolíckej Farnosti Najsvätejšej Trojice
v Spálenej ulici v Prahe si pri
archijerejskej svätej liturgii,
ktorú tu 9. septembra slúžil
Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha Gréckokatolíckej
cirkvi v ČR, pripomenuli 300
rokov od posvätenia chrámu.
Vzácnym hosťom slávnosti
a slávnostným kazateľom bol
kardinál Mons. Dominik Duka,
pražský arcibiskup metropolita.
Po svätej liturgii, ktorú spevom
sprevádzal miestny spevácky

hry a futbal. Program vyvrcholil
spoločnou opekačkou. Výlet
bol pod názvom Spoznajme
sa financovaný z projektu Európskej únie pre mládež, ktorý
zrealizovala Zuzana Hudáková.
(Tomáš Molčan)

Umelci zavítali do Ľutiny

Svätý Otec vyhlásil deň pôstu a modlitieb za mier v Sýrii
Príhovor Svätého Otca Františka 100-tisícovému zhromaždeniu účastníkov vigílie za pokoj
v Sýrii, na Blízkom východe
a na celom svete výrazne
umocnil pôsobivú atmosféru
štvorhodinového modlitbového
stretnutia v sobotu 7. septembra na Námestí sv. Petra v Ríme.

mladých z farnosti. Po príchode výletníci navštívili miestny
chrám, kde sa pomodlili Akatist
k Presvätej Bohorodičke pod vedením otca Floriána Potočňáka,
správcu farnosti Bardejov-Vinbarg. Po modlitbe sa účastníci
odobrali na miestne ihrisko,
kde nasledovali rôzne zábavné

zbor, prezentoval kunsthistorik
Vladimír Kelnar, kancelár Kapituly sv. Víta a týnsky farár, počas
ktorého správy bola v roku 1999
rekonštrukcia chrámu dokon-

čená, audiovizuálnu prednášku
o histórii chrámu. Slávnosť
zakončilo spoločné stretnutie
v priestoroch bývalej kláštornej
sakristie. (www.exarchat.cz)

Gréckokatolícke pútnické
miesto v Ľutine sa pod záštitou
arcibiskupa metropolitu Jána
Babjaka SJ stalo od 28. augusta
na desať dní miestom tvorby pre
účastníkov 2. medzinárodného
maliarskeho plenéru organizo-

vaného Gréckokatolíckym arcibiskupským úradom v Prešove.
Umelci z Ukrajiny, Poľska, Českej republiky a Slovenska počas
tvorivého pobytu na krásnom,
stále rozkvitajúcom mieste navštívili známe pútnické miesta,

ktoré sa stali ich inšpiráciou.
Záverečná výstava vytvorených
diel sa uskutočnila 5. septembra
v Dome Mikuláša Klimčáka
v Ľutine, ktorú otvorila archijerejská svätá liturgia v bazilike
minor. (Vojtech Lakomý)

Veriaci v Žehni-Dúbrave privítali vladyku Jána Babjaka SJ
V Žehni-Dúbrave, filiálnej obci
farnosti Abranovce, slávil 31.
augusta vladyka Ján Babjak SJ
v ešte nedokončenom Chráme
Najsvätejšej Trojice po prvýkrát
archijerejskú svätú liturgiu.
Veriacim zároveň odovzdal
obraz Božieho milosrdenstva,
ktorý pred slávnosťou požehnal.
Svätú liturgiu spevom sprevádzal katedrálny zbor z Prešova.
Na záver vladyka za všetkých
odmenil pamätnou medailou
rodinu Stanislava Petra, ktorá
je srdcom mnohých iných šľachetných a nezabudnuteľných
zakladateľov a dobrodincov.
(Ľuboš Kohút)

Gréckokatolícke cirkevné školy Prešovskej archieparchie
otvorili svoje brány
Na začiatku nového školského roka slávil 2. septembra
v Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján
Babjak SJ archijerejskú svätú
liturgiu. Ráno o 8. hod. sa žiaci
gréckokatolíckych cirkevných
škôl v Prešove stretli na svojich
školách pri oficiálnom otvorení
školského roka s riaditeľmi
a po ňom s triednymi učiteľmi. Po skončení sa presunuli
do Katedrály sv. Jána Krstiteľa. V zaplnenom chráme sa
o 9.30 hod. začala archijerejská

svätá liturgia za účasti riaditeľa
Arcibiskupského školského

úradu, kancelára ABÚ a ďalších
kňazov. Na spoločnom otvorení

Pod krížom na Kojšovej holi


15. – 18. augusta zorganizovala
farnosť Ľubica pod záštitou vladyku Milana Lacha SJ cyklistickú púť
pod názvom Putujeme za Matkou.
Cieľom boli gréckokatolícke mariánske
pútnické miesta Levoča, Litmanová
a Ľutina. Pred odchodom cyklistom
ľubický farár otec Peter Fedor posvätil
bicykle. V prvý deň sa cyklisti vybrali
na Mariánsku horu v Levoči. Prechod
cez bývalé vojenské pásmo viedol
Miroslav Kruk. Zúčastnených previedol históriou a geografiou miest, cez
ktoré prechádzali. Druhý deň sa niesol
v znamení Litmanovej. Po ceste sa
pútnici zastavili v cerkvi v Jakubanoch,
kde sa spolu s miestnym farárom
otcom Pavlom Vaľkom pomodlili
ruženec. Po príchode do Litmanovej
nasledovala katechéza o púťach a pútnictve vladyku Milana Lacha SJ, prešovského pomocného biskupa. V nej
vyzval pútnikov, aby si počas šliapania
na bicykloch spravili autoreflexiu, aby
mali čas na seba a Boha. Tretí deň
došli do cieľa – do Ľutiny, kde sa desať
odvážnych pútnikov zúčastnilo na archieparchiálnej odpustovej slávnosti.
(Michal Vadrna)

Na Kojšovskej holi posvätili
v sobotu 24. augusta obnovený kríž.
Pri posviacke sa stretli zástupcovia
kresťanských cirkevných spoločenstiev
spolu s predstaviteľmi Matice slovenskej a veriacimi. Udalosť duchovne
súvisela s Jubilejným rokom príchodu
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
a 10. výročím postavenia kríža na holi.
Zhromaždenie oslovil otec Michal
Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila
a Metoda, ktorý vyzdvihol spojitosť
symbolu kríža s cyrilo-metodskou misiou. Prof. Milan Gerka z Pravoslávnej
cirkvi v príhovore vyzdvihol tajomstvo
Božej lásky na kríži. V podobnom
duchu sa krátko prihovorili aj Mons.
Dušan Lukáč za Rímskokatolícku
cirkev, Milada Krížová za Evanjelickú
cirkev a.v. z Gelnice a Bohumil Kaman
z Československej cirkvi husitskej. Kríž
posvätil otec Marek Horňák, gréckokatolícky farár z Kojšova. Súčasťou
ekumenickej pobožnosti bol aj spev
Otčenáša v cirkevnoslovanskom jazyku
a požehnania jednotlivých predstaviteľov cirkví. Impulz na obnovenie chátrajúceho kríža dala Rozália Juríková z MO
Matice slovenskej v Kojšove a o obnovu sa postaral Ján Dorko z Margecian.
Za povzbudivé slová, obetavosť a spev
účinkujúcich matičných súborov z Ko-
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šíc i Kojšova sa poďakoval otec Marek
Horňák. Odteraz bude vynovený drevený kríž návštevníkom hole ponúkať
priestor na tiché zamyslenie. (Michal
Hospodár; snímka: R. Hospodár)

Počas víkendu 6. – 8. septembra
sa v gréckokatolíckom Centre pre
rodinu na Sigorde uskutočnil pod
vedením otca Jozefa Marettu Kurz
Zbav nás zlého. Na kurze sa zúčastnilo 40 ľudí, z toho niekoľko manželských párov. Počas kurzu sa zamerali
na pohľad ľudí na zlého ducha a jeho
pohľad na človeka, mená zlého
ducha v Biblii, ponuky zlého a ďalšie témy. Účastníci kurzu postupne
odkrývali pravdu o tom, ako pôsobí
zlý duch, a zároveň na to, aké kroky
treba urobiť, ak prijali ponuku zlého
v niektorých oblastiach svojho života.
(Jozef Greško)

Kňazské svätenie udelil Lukášovi
Bakajsovi 7. septembra v Bazilike
Svätého Ducha v Michalovciach
Mons. Ladislav Hučko, pražský apoštolský exarcha. Primičnú svätú liturgiu
slúžil otec Lukáš 8. septembra v Chráme Nanebovstúpenia Pána v Palíne.
Po svojom vysvätení bude otec Lukáš
Bakajsa slúžiť v Apoštolskom exarcháte Gréckokatolíckej cirkvi v ČR. (www.
exarchat.cz)

Septembrová fatimská sobota
na hore Zvir sa niesla v duchu tradičnej púte starostov a primátorov
miest a obcí. Program púte sa začal
spoločnou modlitbou krížovej cesty
a pokračoval rozjímavým ružencom.
Po modlitbách slávil svätú liturgiu
biskupský vikár Daniel Dzurovčin.
V homílii vyzdvihol prácu starostov
a primátorov a vyzval nielen ich, ale aj
všetkých veriacich k napomáhaniu pri
realizácii vzájomného dobra v spoločnosti. Pripomenul, že sa nemáme báť
stratiť život pre Krista, lebo on nám
ho stonásobne vráti. Po liturgii nasledovala modlitba Korunky k Božiemu
milosrdenstvu a zasvätenia sa fatimskej Panne Márii. Duchovný program
fatimskej soboty poobede pokračoval
duchovnou obnovou na tému pravej
úcty k Pannej Márii podľa sv. Ľudovíta
Máriu Grignona z Montfortu, ktorý
svojou vierou, pôstom a modlitbou
obrátil Bretónsko. (Dominik Petrík)

Gréckokatolícki veriaci v Drienici oslávili v nedeľu 8. septembra,
na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, svoju patrónku. Hlavným
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sa zúčastnili žiaci a študenti
Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča, Cirkevnej základnej školy
s materskou školou bl. Pavla
Petra Gojdiča sídliace na Bernolákovej ulici na sídlisku Sekčov,
a Strednej zdravotníckej školy
sv. Bazila Veľkého.
Otec arcibiskup sa vo svojej
homílii poďakoval všetkým
pedagógom za ich doterajšiu
prácu pre dobro zverených
detí. Poukázal na to, že škola
ich pripravuje nielen na tento,
ale aj na večný život. Za všetky
zúčastnené školy sa poďakovala riaditeľka Gymnázia bl.

Pavla Petra Gojdiča Ing. Helena
Čitbajová. Riaditeľ školského
úradu otec Anton Uhrín sa
otcovi arcibiskupovi poďakoval
za spoločne slávenie a pozval
učiteľov a žiakov na Púť učiteľov a žiakov do Litmanovej.
V tom istom čase slávil
v Chráme Zosnutia Presvätej
Bohorodičky v Humennom svätú liturgiu Mons. Milan Lach SJ,
prešovský pomocný biskup, pre
cirkevné Gymnázium svätého
Jána Zlatoústeho a otec Juraj
Popovič, súdny vikár, spolu so
svidníckym protopresbyterom
otcom Markom Pulščákom

a ďalšími kňazmi protopresbyterátu v Chráme Božej múdrosti
vo Svidníku pre Cirkevnú základnú školu sv. Juraja. V homílii
zdôraznil úlohu školy na ceste
za vedomosťami a úlohu učiteľov pri formovaní mladého
človeka v živote. Po slávnostnom požehnaní riaditeľka školy
Katarína Hrižová predstavila
všetkým prítomným prvákov
a ich triednu učiteľku. Po uvítaní dostali prváci od svojich
starších spolužiakov medailu
žiaka CZŠ sv. Juraja. (Anton
Uhrín, Katarína Hrižová)
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Septembrová malá púť na hore Zvir
spojená s výročím pútnického miesta

celebrantom bol otec Miroslav Bartoš
z Popradu, ktorý zároveň predniesol
slávnostnú homíliu. Koncelebrovali
otcovia Andrej Dujčák, Anton Mojžiš
a domáci kňaz otec Milan Mojžiš.
Od štvrtka sa veriaci mali možnosť
zúčastniť aj na duchovnej obnove. Vo
štvrtok slávil svätú liturgiu prof. Peter Šturák, dekan Gréckokatolíckej
teologickej fakulty v Prešove. V piatok
vytvorili spoločenstvo modlitby pri
slávení svätej liturgie a modlitbe krížovej cesty s otcom Marcelom Mojzešom z Gréckokatolíckej teologickej
fakulty v Prešove. V sobotu medzi
veriacich zavítal otec Jozef Voskár,
duchovný správca Gréckokatolíckej
charity v Prešove, ktorý slávil svätú
liturgiu s večierňou. (Milan Mojžiš)

V košickej katedrále oslávili narodenie Bohorodičky
V uplynulý víkend 7. – 8. septembra sa v košickej katedrále
stretli veriaci na liturgickej
oslave sviatku Narodenia Bohorodičky, ktorá je patrónkou
katedrály i farnosti Staré mesto.
Táto prvá odpustová slávnosť
v novom cirkevnom roku patrí
medzi celoeparchiálne slávnosti. Svojím obsahom sa venovala
rodinnému spoločenstvu a deštrukčným vplyvom ohrozujúcim stabilitu súčasnej rodiny.
V predvečer sviatku bola veľká
večiereň, ktorú viedol otec Jozef
Miňo, košický protopresbyter.
Archijerejskú liturgiu slávil
vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha, spolu s vladykom Ladislavom Hučkom,
pražským apoštolským exarchom, a prítomnými kňazmi. V homílii vladyka Milan
vyzdvihol hodnotu života ako
Božieho daru prichádzajúceho
cez matku. „Aj Mária je matkou, cez ktorú k nám prúdi Boží
život. Ona nás zrodila v bolesti
pod krížom a stále nás vedie
k Synovi.“ Vladyka poukázal
na súčasnú kultúru, ktorá je rafinovane zameraná proti životu
a jeho ochrane. Táto kultúra ide
ešte ďalej, keď sa snaží rozbiť
identitu človeka tzv. gender ideológiou. V konečnom dôsledku
tieto nové antropologické „objavy“ prinášajú človeku narušenie
vzťahov a plodia duchovnú,
a často aj predčasnú biologickú
smrť. Na záver vladyka zdôraznil, že Cirkev nie je proti slobo-

de človeka a jeho právam, ale
skutočná sloboda prichádza iba
zo súladu života s prirodzeným
zákonom a Božími morálnymi
pravidlami. K uvedenej problematike bola aj večerná diskusia, v ktorej vladyka Ladislav
predniesol svoje postrehy zo
zápasu Cirkvi o ochranu rodiny
v Čechách. „Kde je rovnosť, tam
je smrť, život je len tam, kde
sú protiklady,“ uviedol doslova
a na príkladoch z fyzikálneho
sveta deklaroval túto pravdu.
Hovorilo sa aj o Národnom
pochode za život, ktorý nie je
obranou iba kresťanských, ale
aj všeľudských hodnôt postoja
k životu. Vo večerných hodinách
predniesol Michal Hospodár
pásmo slova a obrazu o najstaršej slovanskej básni Proglas.
Miestny farár Pavol Bardzák
spieval s ľudom Akatist k Presvätej Bohorodičke a duchovne
ho spojil s modlitbou za pokoj
v Sýrii.

V nedeľu slávil rannú svätú liturgiu riaditeľ školského úradu
eparchie Peter Orenič. Slávnostnú archijerejskú liturgiu
v cirkevnoslovanskom jazyku
slávil vladyka Milan, košický
eparcha. Spevom ju sprevádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila
a Metoda. V homílii sa veriacim
prihovoril vladyka Milan Šášik,
mukačevský eparcha. Vyzdvihol
v nej postavu Panny Márie, ktorá je blažená tým, že Božie slovo
v nej našlo priaznivú pôdu.
Takto bola schopná naplniť
Boží plán spásy. Vladyka varoval
pred novými ideológiami, ktoré
v mene pohodlia zabíjajú nevinné deti a manipulujú s darom
života bezbranných. Súčasťou
svätej liturgie bola aj kňazská
vysviacka diakona Martina
Miňa z farnosti Sečovce a diakonská vysviacka Lukáša Mitra
zo Strážskeho. (Michal Hospodár; snímka: R. Hospodár)

V nedeľu 8. septembra,
na sviatok Narodenia Presvätej
Bohorodičky, slávili na hore Zvir
v Litmanovej výročie vyhlásenia
hory Zvir za pútnické miesto
Prešovskej archieparchie. Pred
piatimi rokmi vladyka Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, dekrétom
povýšil dovtedajšie miesto
modlitby na pútnické miesto.
Slávnosť sa začala uctením
si ikony Bohorodičky. Potom
nasledovala modlitba akatistu
a slávnostného ruženca. Otec
Rastislav Janičko, riaditeľ
Pútnického centra hory Zvir
v Litmanovej, prečítal prítomným veriacim pastiersky list
Konferencie biskupov Slovenska k pripravovanému Národnému pochodu za život, ktorý
sa uskutočnil 22. septembra
v Košiciach.
Hlavným slúžiteľom archijerejskej svätej liturgie bol
vladyka Taras Senkiv, apoštolský administrátor eparchie
Stryj na Ukrajine. Veriacim
sa v homílii prihovoril vladyka Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup metropolita, ktorý
ohlásil radostnú zvesť evanjelia
a poukázal na Presvätú Bohorodičku ako vzor pokory a poníženosti pred Bohom a pred jeho
plánom, ktorý dovolila svojím
celoživotným „áno“ uskutočniť.

Pozval zídených
pútnikov, aby
sa práve tomuto
postoju Márie naučili. Pripomenul
slová emeritného
pápeža Benedikta
XVI. o pokore
a pochopení,
ktoré často chýba
v našich vzťahoch a všetkých
pozval k modlitbe za pokoj
vo svete, zvlášť
v Sýrii. Po skončení nasledovala
modlitba Korunky k Božiemu
milosrdenstvu
pred Najsvätejšou
Eucharistiou, po ktorej vladyka
Ján všetkým udelil požehnanie
s Najsvätejšou Eucharistiou.
Svätú liturgiu spevom sprevádzal zbor Stauros z Prešova-Sekčova.
Súčasťou nedele bola aj púť
pedagógov cirkevných škôl.
Riaditeľ školského úradu otec
Anton Uhrin sa poďakoval
súčasným i minulým riaditeľom
škôl, učiteľom, zamestnancom
za ich doterajšiu namáhavú
a obetavú prácu a žiakom
za ich svedomitý prístup
a reprezentáciu škôl. V krátkych prezentáciách riaditelia


Slovensko si 9. septembra pripomenulo pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Tento deň
je výročím prijatia nariadenia o právnom postavení Židov vládou vojnového Slovenského štátu, známom ako
Židovský kódex, ktorý predstavoval
začiatok prenasledovania Židov
na Slovensku počas 2. svetovej vojny.
Pri tejto príležitosti najvyšší ústavní
predstavitelia položili vence k pamätníku na Rybnom námestí v Bratislave.
Ide o miesto, kde pôvodne stála
synagóga. Na pietnom akte kladenia
vencov sa zúčastnil aj predseda KBS
Mons. Stanislav Zvolenský.

a učitelia predstavili jednotlivé
gréckokatolícke cirkevné školy
a oboznámili tak rodičov a žiakov s cirkevným školstvom, kde
sa ponúka základné a stredné
vzdelanie v duchu kresťanskej
viery. O 15.00 hod. sa vladyka
Ján Babjak SJ stretol s riaditeľmi
a učiteľmi v Dome bl. Metoda
Dominika Trčku, kde sa konala
prednáška otca Petra Jakuba,
riaditeľa Centra pre rodinu
na Sigorde, o gender ideológii.
(Dominik Petrík, Anton Uhrín,
Anna Tabačáková; snímky: M.
Petrilák)


Vo veku 89 rokov zomrel 10. septembra MUDr. Silvester Krčméry zo
Spoločenstva Fatima (SF). Ide o jednu
z popredných osobností tajnej cirkvi
na Slovensku, ktorá spolu so zosnulým kňazom Vladimírom Juklom stála
pri zrode sekulárneho inštitútu SF
i organizovaní stoviek evanjelizačných
spoločenstiev. Zosnulého Silvestra
Krčméryho, lekára a dlhoročného politického väzňa, si na návrh poslanca
Jozefa Mikloška minútou ticha uctili aj
poslanci Národnej rady SR.

14. septembra odhalili v Bazilike
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, v Šaštíne pamätnú
tabuľu kňazovi Gorazdovi Zvonickému, básnikovi, prekladateľovi, pedagógovi a saleziánskemu kňazovi.
Gorazd Zvonický (vlastným menom
Andrej Šándor) sa narodil v Močaranoch (dnes súčasť Michaloviec). Je
významnou osobnosťou slovenských
dejín a katolíckej moderny, ktorá
výrazne ovplyvnila vývoj literatúry
na Slovensku.

8 | udalosť
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Rozhovor s otcom
Michalom Bučkom
o tohtoročnej Púti
mladých, ktorá sa
uskutočnila 6. a 7.
septembra v Ľutine

Cirkev s vami počíta
Na pútnickom mieste v Ľutine sa 6. – 7. septembra 2013 konal už tretí ročník
Púte mladých, na ktorej sa zúčastnilo vyše 400 mladých pútnikov.

T

ohtoročná púť sa začala v piatok
večer slávením eucharistie, ktorej
predsedal pomocný biskup Prešovskej archieparchie vladyka Milan Lach SJ.
V homílii okrem iného všetkých mladých

vyzval, aby svoje štúdium brali poctivo
a vážne, pretože dnešný svet potrebuje
vzdelaných veriacich ľudí. Potrebuje ich aj
na postoch verejnej správy, aby tak mohli
účinne vydávať svedectvo o Kristovi a ob-

hajovať evanjeliové hodnoty. Po krátkom
občerstvení pokračoval piatkový program
modlitbou večierne a katechézou otca
Michala Bučka s názvom Úvod do liturgického života. Vo svojej prezentácii upriamil
pozornosť mladých na krásu a nadčasovosť
východnej liturgie. V hrubých črtách naznačil rôzne vplyvy, ktoré sa počas stáročí
podieľali na vytváraní liturgie. Poukázal
na skutočnosť, že liturgia nie je iba obyčajnou kultúrnou či umeleckou ceremóniou,
ale ide o jednu veľkú syntézu inšpirovaných
modlitieb a vybraných častí Svätého písma,
ktorých hĺbku možno prežívať iba vo Svätom Duchu.
V diskusii, ktorá nasledovala po jej
skončení, odznelo veľa otázok zo strany
mladých, ktoré boli smerované na vladyku
Milana Lacha aj na otca Michala Bučka. Zaujímala ich Liturgia sv. Jakuba a jej história
aj to, ako prežívať svätú liturgiu sústredene,
ako predísť tomu, aby nám svätá liturgia
nezovšednela... Po ukončení diskusie sa
mladí rozdelili do skupín, kde spolu so svojimi animátormi pracovali s Božím slovom.

Piatkový program zakončili dvomi svedectvami o vnútornom uzdravení a adoráciou pred vystaveným eucharistickým
Kristom, ktorú spevom sprevádzal mládežnícky zbor z farnosti Milpoš.
V sobotu ráno púť pokračovala modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Tanec, ikonografia, liturgia, lukostreľba, zborový spev – to boli workshopy, po ktorých
nasledovala modlitba rozjímavého ruženca. Keďže počas celej púte bolo nádherné
počasie, mladí využívali čas na prehliadku
areálu a nechýbala ani možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Púť mladých
vyvrcholila o desiatej hodine slávnostnou
archijerejskou svätou liturgiou, ktorej
predsedal vladyka Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup metropolita. Na slávení eucha-

ristie sa zúčastnil aj vladyka Taras Senkiv
OM, apoštolský administrátor eparchie
Stryj na Ukrajine. Vo svojej homílii otec
arcibiskup akýmsi exkurzom pripomenul
prítomným slová Svätého Otca Františka, ktorý sa nedávno stretol s mládežou
v brazílskom meste Rio de Janeiro. Citoval
jeho slová: „Kto odovzdáva radosť viery,
radosť aj získava. Drahí mladí, keď sa vrátite domov, nemajte strach byť ku Kristovi
veľkodušní, svedčiť o jeho evanjeliu. Ježiš
Kristus s vami počíta! Cirkev s vami počíta!
Pápež s vami počíta! Mária, Ježišova matka
a naša matka, nech vás vždy s láskavosťou
sprevádza: ,Choďte a učte všetky národy.’“
V závere vladyka všetkých naliehavo vyzval
k účasti na pochode za život v Košiciach.
Po krátkej obedňajšej prestávke program
pokračoval na mariánskej hore, kde zazneli
piesne v podaní gospelovej speváčky Simony Martausovej.
Na tohtoročnej púti mohli prítomní
zhliadnuť aj premiéru akadémie s názvom Svetlo Slovienom v podaní mladých
z Gréckokatolíckeho mládežníckeho
pastoračného centra z Prešova. Tento muzikál vykresľuje príchod Cyrila a Metóda
na územie Veľkej Moravy. Je to umelecky
stvárnený klasický príbeh ich života so
zvýraznením udalostí, ktoré sprevádzali
vierozvestcov pri snahe o zavedenie staroslovienčiny ako liturgického jazyka. Dej
príbehu tvorili dojímavé scény zo života
týchto svätcov a dopĺňali ich autorské
piesne tvorivých vysokoškolákov. Na záver
sa otec arcibiskup všetkým účinkujúcim
poďakoval a udelil prítomným archijerejské požehnanie. n
Erich Eštvan

V piatkovom večernom
programe ste po modlitbe
večierne vystúpili
s katechézou pre mladých.
Čo vás viedlo k tomu,
že ste sa ju rozhodli zamerať práve
na liturgiu?
S týmto nápadom prišiel náš pomocný
biskup vladyka Milan Lach. Tak ako
mnohým kňazom a biskupom, aj jemu
samému veľmi záleží na liturgii, pretože
liturgia je živým Kristom a miestom, kde
sa dá načerpať najviac múdrosti, sily
a odvahy na duchovný život. Keďže nám
záleží na tom, aby liturgia nebola chápaná
ako čosi, čo je dnes len pre starších ľudí
či nebodaj pre nejakých „liturgických
extrémistov“, ako to niektorí vnímajú,
rozhodli sme sa predstaviť liturgický život
pre mladých. Hoci je to len prvá lastovička,
veľmi slabá a vzdialená, aj ona môže
priniesť jar liturgie do našej cirkvi.
Ako vnímate vzťah mladých k liturgickej
modlitbe?
Myslím, že v mnohých prípadoch
je pozitívny, ale „čo nepoznáme, to
nemôžeme milovať“. Drvivá väčšina
mladých nepozná liturgiu v jej pravej
podobe a kráse, preto k nej nemá vzťah,
ktorý by bol motívom svedectva pre
ich rovesníkov, nielen veriacich, ale aj
neveriacich. Preto v nich treba vzbudiť
záujem o spoznávanie vlastnej tradície.
Len „Svätý Duch oživuje starobylé texty
a obrady“. Ak nedovolíme Svätému Duchu
oživiť náš obrad skrze jeho krásu, potom
sa stane len ceremóniou, a tá sa po čase
premení na bremeno.
Čo vás na púti oslovilo, prípadne sa
vyskytlo niečo, čo vás pozitívne alebo
negatívne prekvapilo?
Nečakal som taký veľký záujem zo
strany mladých, ktorý sa prejavil hlavne
v množstve otázok, ktoré položili v diskusii.
Keďže pre nedostatok času sme ich nestihli
všetky zodpovedať, budem sa to snažiť
napraviť cez rubriku v Slove. Verím, že
všetko duchovné, čo tam mohli mladí zažiť,
prinesie osoh im a skrze ich svedectvo
poslúži aj všetkým ich rovesníkom.
Tomáš Pecuch
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Rozhovor s Martinom
Krauszom, študentom
gymnázia v Spišskej Novej
Vsi, spoluzodpovedným
animátorom a hudobným
animátorom na campe
Košickej eparchie na Zemplínskej Šírave, o letných
stretnutiach mladých

Z R13 až do Vatikánu
Zvuky leta utíchajú. No v srdciach a mysliach tisícok mladých ľudí
sa ešte chvejú dozvuky Svetových dní mládeže (SDM),
ako aj ich slovenskej alternatívy – Národného stretnutia mládeže.

H

istoricky prvé národné stretnutie
mladých Slovenska, ktoré dostalo
originálny názov R13 a uskutočnilo
sa 26. – 28. júla v Ružomberku , vyvrcholilo
svätou omšou s kardinálom Jozefom Tomkom. „Veríme, že pod ochranou patrónky
Slovenska – Sedembolestnej Panny Márie
a svätých Cyrila a Metoda, ktorých rok si
u nás pripomíname, uchováme aj vďaka R13
myšlienku živej Cirkvi v spoločnosti. Pomohlo nám k tomu i vaše osobné svedectvo
z Ria, ktorým ste zapálili milióny mladých
ľudí. Myslíme na vás v modlitbách, prosíme, podobne ako vy pri každej príležitosti,
o vaše modlitby za slovenskú mládež,“
napísali členovia organizačného tímu Svätému Otcovi Františkovi, ktorý v tom čase
slávil záverečnú liturgiu v Riu de Janeiro.
Pripojili sa k zástupu miliónov ľudí, ktorí
ich sledovali na obrazovkách, a ďalších vyše

troch miliónov priamo na mieste.
Trojdňovú slovenskú alternatívu pre
tých, ktorí nemohli vycestovať na Svetové
dni mládeže v Riu de Janeiro, navštívili
mladí z viacerých krajín. Vo viere mladých ľudí podporili i biskupi a arcibiskup
Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre
východné cirkvi. Na príprave sa podieľalo
vyše 300 dobrovoľníkov. Cez toto stretnutie, ktoré nebolo klasickým festivalom
s rečníkmi a kapelami zvučných mien,
priniesli organizátori do srdca Liptova kus
Brazílie. Program R13 bol šitý špeciálne
na mieru mladým. V duchovnom, kultúrnom a umeleckom programe previazanom
s katechézami a svedectvami vystúpilo
za tri dni okolo 290 účinkujúcich – profesionálov i amatérov. Mladí sa po prvýkrát
v histórii zúčastnili na Expo povolaní, kde
sa so svojimi aktivitami predstavilo okolo

250 rehoľníkov. Vrcholom každého dňa
bolo slávenie svätej omše. Na mieste bola
i kaplnka zakladateľa SDM Jána Pavla II. aj
jeho relikvia. Verejne uctiť si mohli mladí
i relikviu prvej blahoslavenej Slovenky
Zdenky Schelingovej, svätej Faustíny a svätého Cyrila. Práve jeho ostatky niesli mladí
na čele púte, ktorá viedla po stopách sv.
Cyrila a Metoda, patrónov R13. So svetom
ich spojil i multimediálny ruženec. V atraktívnom programe nechýbali podobné prvky,
aké paralelne v tých dňoch zažívali mladí
ľudia v Riu. Išlo napríklad o katechézy s biskupmi, krížovú cestu, duchovné, kultúrne
a iné aktivity. Do Ružomberka priniesli aj
vzácnu kópiu sošky Panny Márie z Aparecidy, jedného z najznámejších pútnických
miest na svete. Pozvanie na R13 prijala aj
veľvyslankyňa Brazílie na Slovensku Susan
Kleebanková a väčšina biskupov Slovenska.

„Celé podujatie malo výsostne pokojný
a požehnaný priebeh. Najlepšou odmenou
za všetko vynaložené úsilie boli spontánne
nadšené reakcie mladých účastníkov,“ povedal Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný
za R13, na ktoré zavítalo vyše 2 500 mladých
ľudí. „Položili ste základy, nuž pestujte
a pokračujte v tom, a ostaňte mladí duchom, aj keď vám prídu šediny,“ s úsmevom
sa s mladými dobrovoľníkmi rozlúčil emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu
národov kardinál Jozef Tomko. Nadviazal
na tradíciu, v rámci ktorej sa aj pápež počas
SDM krátko pred svojím odchodom rozlúči
s tými, ktorí pomáhajú. Dobrovoľníci
v Ružomberku strávili pri rôznych aktivitách počas príprav i programu vyše 100-tisíc
hodín svojho voľného času. Ku kardinálovi
Tomkovi sa pridal i predseda KBS Stanislav
Zvolenský, bratislavský arcibiskup. „Vytvo-

rilo sa tu nádherné spoločenstvo mladých
ľudí v duchovnom spojení so Svätým
Otcom Františkom a všetkými mladými
z celého sveta, ktorí sa zišli v Riu de Janeiro.
Výsledok dlhodobých príprav s úžasnou
obetavosťou a nadšením prekonal všetky
očakávania,” povedal arcibiskup Zvolenský.
Stretnutie R13 zorganizovala Rada pre
mládež a univerzity KBS a Kanet, n. o. Bolo
súčasťou projektu s názvom Svetové dni
mládeže 2013. V rámci neho sa v jednej časti
venovali organizátori príprave do Ria, kam
cestovalo takmer 300 Slovákov, a príprave R13 v Ružomberku. Zámer pripraviť
túto akciu odsúhlasili biskupi Slovenska.
Stretnutie podobného druhu sa v našej
krajine uskutočnilo po prvý raz a prípravy
naň trvali viac než rok. n
Michal Lipiak

Pozvánka na koncert
Koncert známych gospelových hudobníkov Matt Redman & Martin Smith – God´s great dance floor
bude súčasťou festivalu so slovenskými worship lídrami, interpretmi a rečníkmi, s modlitbami na pódiu,
uctievaním a chválami.
Miesto: Ružomberok, športová hala Koniareň (Poľná ul. 49)
Termín: 10. október 2013, 17.00 – 22.00 (štvrtok)
Cena: 10 eur (predpredaj); 12 eur (na mieste)
Sprievodný program: 15.00 – Seminár pre vedúcich chvál s M. Redmanom a M. Smithom
Na seminár sa treba vopred prihlásiť cez web aj v prípade, že už máte zakúpenú vstupenku. Seminár sa
bude konať priamo v hale Koniareň alebo neďalekom hoteli. Všetkých prihlásených budú organizátori
o presnom mieste konania semináru vopred informovať.

Pozvánka na Archieparchiálne večeradlo
Srdečne vás pozývame na večeradlo, ktoré sa uskutoční v sobotu 26. októbra v bazilike minor v Ľutine.
Program:
08.30 Radostný ruženec (laici)
13.30 Moleben k Presvätej Bohorodičke
09.15 Prednáška
13.50 Prednáška (svedectvo)
09.45 Ruženec svetla (deti)
14.20 Slávnostný ruženec (kňazi)
10.30 Archijerejská svätá liturgia
15.00 Hodina Božieho milosrdenstva
12.00 Obedňajšia prestávka
15.30 Adorácia
Zjednoťme sa s Presvätou Bohorodičkou v mesiaci zasvätenom modlitbe posvätného ruženca na milostivom mieste ako apoštoli na modlitbách, a vyprosujme si Svätého Ducha.
Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie...
Bližšie informácie: www.mkh.sk/grkat

Ovplyvnilo tohtoročné
celosvetové stretnutie mladých v Brazílii aj stretnutie mládeže Košickej
eparchie?
Tohtoročné stretnutie sa nieslo v duchu
Svetových dní mládeže v Riu de Janeiro. Už len
samotný citát týchto stretnutí: „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov“ (porov. Mt
28, 1) nasvedčuje tomu, že so svetovými dňami
mládeže sme boli veľmi prepojení. Program
jednotlivých dní všetkých troch turnusov bol
zostavený tak, aby sa témy jednotlivých dní
schádzali práve v myšlienke tohto citátu, ktorý
určil Svätý Otec na svetové dni mládeže.
Čím je toto leto iné? Pripravili ste v rámci
programu pre mladých niečo nové?
Každý rok sa snažíme okrem dlhoročnej štruktúry do týchto stretnutí vniesť aj nové prvky,
ktoré budú pre účastníkov niečím zaujímavé.
Okrem rôznych pozvaných duchovných otcov,
ktorí nám katechézami pomáhali otvárať srdce
pre Krista, k nám zavítali aj rôzne gospelové
skupiny ako napríklad Milenky band či Anastasis, ale aj ľudoví interpreti Kandráčovci či
zábavné divadlo Ujo Ľubo pre najmladších.
Veľmi obľúbenou a vzácnou návštevou na turnusoch je vladyka Milan Chautur, ktorý s mladými trávi čas či už za prestolom, pri spoločnej
liturgii, v osobnejších rozhovoroch s mladými,
alebo už tradične pri futbalovej lopte, ako je to
uňho zvykom.
Aký je hlavný cieľ týchto letných stretnutí,
ktoré sa konajú pod patronátom jednotlivých
eparchií a biskupstiev po celom Slovensku?
Hlavnou myšlienkou týchto stretnutí gréckokatolíckej mládeže je formovať mladých pre
Krista. Ako sám Ježiš povedal: „Kde sú dvaja
alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam
som aj ja medzi nimi.“ (Mt 18, 20), tak sa aj
my sa snažíme vytvárať takéto letné stretnutia mládeže, kde môžu mladí nájsť ľudí, ktorí
taktiež veria v Boha a nehanbia sa za to. Teda
prísť „domov medzi svojich“ a slobodne sa
navzájom posilňovať vo viere a mysľou byť prepojení so Svätým Otcom na svetových dňoch
mládeže a s vierou v nebeského Otca prežívať
tento krásny, no predovšetkým požehnaný čas
napríklad aj na Zemplínskej Šírave.
D. Kolesárová
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Dedičstvo

Zasa príde v sláve súdiť
živých i mŕtvych
Očakávanie druhého Pánovho príchodu bolo v prvotnej cirkvi veľmi intenzívne. Stávalo sa,
že niektorí v domnienke blízkeho konca sveta predali všetok svoj majetok, iných viedlo netrpezlivé čakanie k založeniu nových siekt. Pravý kresťan čaká trpezlivo a usiluje sa byť stále
pripravený. Samotný fakt druhého príchodu je preň dôležitejší než otázka času, kedy sa to
má stať.
Skutočnosť vzkriesenia sa dá
predvídať aj zo stvorených vecí

„Uvažuj o tom, ako sa striedajú doby:
deň a noc. Tiež sa končia i začínajú. Vari
sa rovnako nepotvrdzuje vzkriesenie,
prirodzene v prospech človeka, aj na semenách a plodoch? Napríklad také pšeničné
zrno alebo iné semeno: hodené do zeme
najprv odumrie a rozloží sa, ale potom
vzklíči a stane sa klasom. Taktiež aj stromy
a rastliny prinášajúce plody, či neprinášajú
z Božieho ustanovenia a podľa ročných období plody, ktoré sa predtým neobjavovali
a nebolo ich vidieť? Niekedy vrabec alebo
nejaký iný vták prehltne semiačko z jablka
alebo figy či z iného plodu, potom odletí
na nejaký kamenný vršok alebo si sadne
na hrob a vypustí ho; semiačko zapustí
korene a zmení sa na strom napriek tomu,
že bolo prehltnuté. Toto všetko spôsobuje
Božia múdrosť, aby dokázala, že Boh má
moc uskutočniť všeobecné vzkriesenie
všetkých ľudí.“ (Teofil z Antiochie, Ad
Auctolicum, 1, 13)

Pánov príchod bude plný úžasu
pre každého

„Zaleť myšlienkami k onomu hroznému
dňu, keď príde Kristus! Neuvidíš tam páry

bielych mulíc ani zlaté záprahy, ani drakov
a hady na odevoch, ale divadlo plné úžasu,
čo spôsobí veľa strachu, takže aj samotné
nebeské mocnosti budú zdesené. Veď je
napísané: ,Nebeské mocnosti sa zachvejú’
(Mt 24, 29). Celé nebo sa otvorí dokorán
a jednorodený Boží Syn zostúpi, nie obkolesený vetrami ani stovkou ozbrojených mužov, ale tisíckami a desaťtisíckami anjelov,
archanjelov, cherubínov, serafínov a ďalších
nebeských mocností. Všetko bude plné
strachu a hrôzy. Zem sa otvorí a všetci ľudia
počnúc od Adama až po posledné dni vystúpia zo zeme a zhromaždia sa pred ním,
keď sa zjaví vo veľkej sláve. Akými slovami
možno vyjadriť takú veľkú blaženosť, toľký
jas a takú veľkú slávu? Uvažujúc o týchto
veciach utekajme ďaleko, kým nie je neskoro, pred diablovým klamstvom a uprime
svoj pohľad do budúcnosti. Nemôžeme
povedať, že sme nepoznali pominuteľnosť
tohto života, lebo všetky veci o tom svedčia
deň čo deň. Aké ospravedlnenie nájdeme
v onen deň, keď tak horlivo ideme za tým,
čo je plné nebezpečenstva a hanby, a utekáme od toho, čo je isté a napĺňa nás slávou
a jasom?“ (Ján Zlatoústy, Komentár na List
Rimanom, 15, 10 – 11)

Súd očakáva tak veriacich, ako aj
pohanov

„Spravodlivý súd postihne nielen veriaceho,
ale aj pohana. Boh, ktorý pozná budúcnosť, vedel, že pohan neuverí, preto mu dal
múdrosť, aby dospel k dokonalosti podľa
vlastných možností, ale v dobe pred príchodom viery. Dal mu slnko, mesiac a hviezdy
na uctievanie. Boh ich totiž stvoril, ako
hovorí zákon, pre pohanské národy, aby neboli úplne bezbožné a nemuseli byť celkom
zahubené. Ale tí, čo nepochopili ani tento
príkaz, ale uctievali modly uliate z kovu,
budú súdení, ak nekonali pokánie. Jedni
preto, lebo nechceli uveriť v Boha, hoci ho
poznali; druhí preto, že hoci to chceli, nedospeli k tomu momentu. Ale súdení budú
aj tí, čo cez uctievanie hviezd nenašli cestu
k Stvoriteľovi; lebo to bola cesta určená pohanom, aby sa práve cez uctievanie hviezd
mohli dostať k Bohu. Lenže tí, čo nechceli
ostať ani pri hviezdach, ktoré im boli dané,
ale znížili sa ku kameňu a drevu, to sú tí,
o ktorých je napísané: ,... sú ako kvapka
z vedra a ako prášok na vážkach’ (Iz 40, 15).
Takí určite nebudú prijatí do zboru tých, čo
budú spasení, a nebudú môcť byť členmi
tela, to jest Cirkvi.“ (Klement Alexandrijský,
Stromata, 6, 110)

Miera viny a trestu

„Určite jestvuje len jeden pekelný oheň, ale
netrápi všetkých odsúdených rovnakým
spôsobom, lebo každý pociťuje trest podľa
miery zodpovedajúcej jeho vine. Je to ako
v tomto svete: mnohí sa nachádzajú pod
jedným slnkom, ale nie všetci pociťujú jeho
horúčosť rovnakým spôsobom, lež jeden
viac, druhý menej. To platí aj tam dole.
Oheň nepáli všetkých rovnakým spôsobom
a v rovnakej miere. To, čo je tu podmienené rozličnými situáciami tela, tam bude
aplikované podľa rozličnosti hriechov, a tak
hoci budú všetci v jednom ohni, každý
jednotlivec bude ním pálený spôsobom
odlišným a jedinečným.“ (Gregor Veľký,
Dialógy, 4, 43)

Blažení okrem Boha nepotrebujú
nič

„Pretože tento pozemský život je rozmanitý a pestrý, je mnoho vecí, ktoré sú jeho
súčasťou: čas, vzduch, miesto, jedlo, pitie,
slnko a mnohé ďalšie veci nevyhnutné
na život. Ale žiadna z nich nie je Boh. Lenže
blaženosť, ktorú očakávame, nič z toho nepotrebuje. Božia prirodzenosť bude pre nás
všetkým a namiesto všetkého. Zo Svätého
písma je jasné, že pre tých, ktorí budú toho
hodní, Boh sám je miestom i domovom,
odevom i pokrmom, svetlom, bohatstvom
i kráľovstvom, a všetkým tým, na čo len
môžeme pomyslieť alebo čo by sme mohli
povedať o dobrom živote.“ (Gregor z Nissy,
Dialóg s Makrínou, 13, 5) n
Marko Durlák
ilustr. snímka:
www.images.icon-art.info

Had je postavou vychádzajúcou z východných kultov plodnosti, ktoré priťahovali
Izrael a predstavovali neprestajné pokušenie
opustiť tajomnú zmluvu s Bohom. V tomto
svetle Sväté písmo hovorí o pokušení, ktoré
doľahlo na Adama a Evu, a stalo sa jadrom
hriechu. Čo v skutočnosti had hovorí?
Nepopiera Boha, ale podsúva ľstivú otázku:
„Naozaj povedal Boh: ‚Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu?’“ Týmto spôsobom
had vzbudzuje zdanie, že zmluva s Bohom je
akási reťaz, ktorá zväzuje, oberá o slobodu
a o nádherné a vzácne skutočnosti života.
Vzniká pokušenie vytvoriť si vlastný svet, nerešpektovať ohraničenia stvoreného bytia,
hranice dobra, zla a morálky.
Závislosť od lásky Boha Stvoriteľa je
v spektre tohto pokušenia vnímaná ako
ťarcha, ktorej sa treba zbaviť. To je vždy
základom pokušenia. Ak sa vzťah s Bohom
prekrúca nejakým klamstvom, zaujmúc jeho
miesto, všetky ostatné vzťahy sa menia.
Adam po podľahnutí pokušeniu ihneď obviňuje Evu. Obaja sa schovávajú pred pohľadom Boha, s ktorým sa predtým priateľsky
zhovárali. Človek, ktorý ide proti svojmu
Stvoriteľovi, ide v skutočnosti sám proti
sebe, odmieta svoj pôvod a pravdu o sebe.
Do sveta vstupuje zlo so svojou reťazou zla
a smrti.
Človek sám od seba nie je schopný vyriešiť
túto situáciu, nemôže sa sám vykúpiť. Iba
sám Stvoriteľ môže obnoviť správne vzťahy.
Iba ak nám ten, od ktorého sme sa vzdialili,
podá láskavú ruku, zdravé vzťahy môžu
byť znova nadviazané. Toto sa uskutočňuje
v Ježišovi Kristovi, ktorý kráča Adamovou
cestou úplne opačným spôsobom, ako
to opisuje hymnus v druhej kapitole Listu
sv. Pavla Filipanom (2, 5 – 11). Kým Adam
nerozumie svojmu údelu stvorenia a chce
sa postaviť na miesto Boha, Ježiš, Boží Syn,
sa v dokonalom synovskom vzťahu s Otcom
znižuje, stáva sa sluhom, kráča cestou lásky,
ponížiac sa až na smrť na kríži, aby vniesol
poriadok do vzťahu s Bohom. Kristov kríž sa
stáva novým stromom života.
Prežívať vieru znamená uznať Božiu
veľkosť a prijať našu malosť, naše postavenie
stvorenia, dovoliac Pánovi, aby nás naplnil
svojou láskou, vďaka ktorej bude rásť naša
skutočná veľkosť. Zlo so svojím bremenom
bolesti a utrpenia je tajomstvom, ktoré je
však osvetľované svetlom viery. Tak nás
napĺňa istotou, že môžeme byť slobodní:
istotou, že je dobré byť človekom.
TK KBS, upravil Juraj Gradoš
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tam mohla ostať aj naďalej a dostala úlohu
aj v nejakej ďalšej hre.

Taký normálny
život

Kedysi som túžila hrať na saxofóne. Teraz sa
mi páči skôr klasický klavír.

Ako sa cítiš v úlohe herečky?

Každý spevák túži tvoriť a prezentovať
svoju tvorbu. Máš túžbu odovzdávať to,
čo vieš?

Po herectve som nikdy netúžila, ale našlo si
ma samo. Pomaly si naň zvykám. Divadlo,
kde momentálne pôsobím, mi je veľmi
sympatické, lebo je úplne normálne. Spievam, hrám na gitare a na bendže, sem-tam
vystupujem na javisku. Teraz hrám úlohu
Aničky v hre Polooblačno.

Prečo práve Radošinské naivné divadlo?

Lebo sa mi páči, že hráme autorské hry
nášho šéfa pána Štepku. Páči sa mi, že sa
v ňom hrá aj spieva, mám rada hry popretkávané hudbou, ale nie muzikály. Pre mňa
je zaujímavé a vzácne aj to, že divadlo má
veľa divákov. Mám pocit, že keď pri hraní
vnímam ľudí v hľadisku, vyžaruje z nich
ľudskosť, nie snobstvo. Aj keď je Radošinské naivné divadlo profesionálne, stále
pôsobí ochotnícky (kedysi začínalo ako
ochotnícke). A hlavne je tam dobrý kolektív. To ma tam drží.

Zatiaľ máš skúsenosť s jednou rolou, pozitívnou. Vieš si predstaviť, že by si hrala
aj negatívnu postavu?

Už počas štúdia som hrala prevažne pozitívne postavy, ale páčilo by sa mi hrať aj negatívne. Každý herec vám povie, že postava
zlého človeka sa hrá akosi lepšie.

Hrala si aj nejakú výnimočnú rolu?

Jednu som mala vo svojom bakalárskom
predstavení. Hrala som zaostalú dievčinu
Dášenku a za celé dve a pol hodiny som
povedala len pár slov. Moje hranie nebolo
o rozprávaní, ale skôr o mimike a gestách.

Viem o tom, že vaša rodina nie je hudobnícka. Ako si sa teda dostala k hudbe?
Naozaj nie sme hudobnícka rodina, aj keď
sme v aute hudbu stále počúvali. Keď som
začala študovať na vysokej škole, kúpila
som si gitaru. Mala som vtedy trocha viac
času. Začala som si skladať vlastné pesničky. Moje spievanie sa rozbehlo pred štyrmi
rokmi súťažou Gospeltalent. Dodnes mám
túto súťaž rada a podporujem ju.

Na ktorom nástroji by si chcela vedieť
hrať?

Kto ťa naučil hrať na gitare?

Dá sa povedať, že som samouk. Kamarát mi
nakreslil akordy a podľa toho som sa učila.

Musím uznať, že tvoje texty sú navonok
jednoduché, ale plné hlbokých myšlienok. Ako vznikajú také hlboké a metaforické texty?

Vnímam to ako Boží dar, lebo sama od seba
by som to nevedela napísať. Tiež sa niekedy
začudujem textu, tomu, čo v ňom vlastne
je. Pred časom sa mi dostala do rúk kniha
Utrpenie mladého poeta. Je o tom, ako sa
majú tvoriť texty. Ale keď mám povedať, či
tvorím texty vďaka knihe, alebo vďaka daru
od Pána Boha, určite je to od neho. Niekedy
mám pocit, že keď si sadnem so zámerom
niečo tvoriť, tak to nejde. No a potom zrazu
dostanem vnuknutie, zobudím sa hoci aj
o jednej v noci a idem písať. Samozrejme,
existujú textárske zásady, ktoré som si prečítala. V tom mi kniha pomohla.

Už dvakrát si navštívila prostredie
Gréckokatolíckej cirkvi. Po prvýkrát sme
ťa mohli stretnúť na Bárkafeste a teraz
na stretnutí mladých v Ľutine. Ako vnímaš atmosféru týchto podujatí?

Medzi vami a medzi ľuďmi, ktorí prišli
na koncert, aj medzi kňazmi sa cítim veľmi
dobre. Aj na Bárkafeste, aj tu v Ľutine. Cítim, že sú tu prajní ľudia, všetci ma srdečne
prijali. Dnes som sem prišla sama s gitarou.
Trocha som sa obávala toho, ako budem
sama hrať. Organizátori ma však povzbudili, takže som vôbec nemala pocit, že mi
niečo chýba. Aj na Bárkafeste som bola
sama, ale pridali sa ku mne ďalší hudobníci, ktorí tam boli – Jakub Krátky a James
Evans. Bolo to požehnané. Spomínam si, že
na Jamesa si sadali motýle. Vtedy som cítila
Božiu prítomnosť.

Neprekážalo ti dnes komornejšie publikum?
Vôbec nie, mne sa to páčilo. Mám rada
komorné prostredie.

Prečo prijímaš pozvania na takéto vystúpenia? Je to otázka peňazí a prezentácie
tvorby alebo je za tým aj niečo iné?

Určite som rada, keď mi preplatia cestu
na východ, ale je to záležitosť, ktorej by som

Objav Gospeltalentu z roku
2009 – speváčka Simona
Martausová má 25 rokov.
Pochádza z Považskej
Bystrice, vyštudovala divadelné umenie na Akadémii umení v Banskej
Bystrici a momentálne
pôsobí v Radošinskom
naivnom divadle v Bratislave. Popritom sa venuje
svojej gitare a spievaniu.
Toto leto zavítala medzi
mladých gréckokatolíkov dvakrát. Po prvýkrát
na Bárkafest do Juskovej
Vole a po druhýkrát na Púť
mladých do Ľutiny.
sa nikdy nevedela vzdať. Neváhala by som,
ani keby som si mala vybrať medzi nejakou
veľkou komerčnou akciou a takou, ako bola
dnes. Toto mi dáva viac, lebo tu je Pánova
prítomnosť. Samozrejme, Pán môže byť
prítomný aj na akciách iného druhu, ale
na takýchto miestach je to citeľné. Robí ma
to šťastnou, a preto takéto pozvania rada
prijímam.

Kam by si sa hudobne aj divadelne chcela posunúť?

Rada by som sa zdokonalila v hre na gitare
aj v spievaní. Poznám svoje nedostatky
a chcem na nich popracovať. Chcela by som
začať hrať aj na nejakom inom nástroji.
A čo sa týka divadla, žiadnu konkrétnu
predstavu nemám. Som rada, že tam môžem hrať a možno by mi stačilo, keby som

Áno. Keby som mohla niekomu v niečom
pomôcť alebo poradiť, tak určite. Neviem,
či som natoľko zrelá, aby som to dokázala,
ale raz by som to určite chcela. Aj mne odovzdali mnoho skúseností, aj ja ich budem
chcieť odovzdať.

Ako vnímajú v komerčnom svete to, že si
veriaca?
Museli si zvyknúť (smiech). Reakcie boli
všelijaké, niektoré mi padli ťažko. Pripadá
mi to ako boj. My neveriacich väčšinou pri-

jímame, ale keď máme prezentovať Boha,
neveriaci len veľmi ťažko prijímajú to, že
máme iné postoje. Aj v divadle už vedia, že
sa vždy pred predstavením modlím. Teraz
sa dokonca pridali aj dvaja kolegovia. Pred
koncertom sa tiež vždy pomodlím, nech
by bol akýkoľvek. Raz som dokonca mala
dobrý zážitok z toho, keď som spievala
na klasickom komerčnom festivale pieseň
Nádherný svätý. Všetci tam boli s pivom
v ruke a v klobúkoch... A počúvali. Ale
všeobecne sa texty o Pánu Bohu prijímajú
ťažšie.
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Ako ťa prijíma svet hudobníkov?

Hudobníci sú svojskí. Nestáva sa, že by som
ich stretla v kostole, ale vedia, že ja tam
chodím. Navzájom sa rešpektujeme. Páči sa
mi, že ma prijímajú. Dokonca som minule stretla v kostole zvukára s manželkou
a potešilo ma to.

Čo si sama na sebe pred Bohom i pred
ľuďmi ceníš?

Čo si na sebe cením? Asi to, že mám radosť
z maličkostí. Minule sme si s jedným kamarátom hovorili, že je super, keď nás dokážu
tešiť drobnosti. Napríklad keď vtáčik vyletí
z kríka. Dúfam, že budem mať tento dar až
do smrti.

Je niečo, čo nemáš rada?

No... nemám rada varený kaleráb (smiech).
V polievke.

Čo plánuješ v osobnom živote?

To je jasné. Chcela by som mať rodinu,
dobrého muža, deti, vnúčatá a normálny
život. A keď budem mať deti, tak chcem
piecť buchty.

Máš okolo seba ľudí, ktorí takisto chcú
mať normálny život?

Áno, mám. Stretávam sa s dobrými kamarátmi. To ma povzbudzuje.

Ešte ťa niekedy medzi nami uvidíme?

Veľmi rada by som sem ešte niekedy prišla.
Veľmi sa mi tu páči. Keď idem na východ,
vždy si poviem: „Je to ďaleko, ale teším sa,
lebo je tam dobre.“ Východniari sú super.
za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Kapitalizmus
a budúcnosť
O Cirkvi sa často hovorí, že je skostnatená,
konzervatívna či staromódna. A že v nej
nie je priestor na diskusiu a vyjadrovanie
vlastných názorov. Zároveň sa dodáva, že
Cirkev najmä v bohatších krajinách akoby
opustila svoje sociálne cítenie a začala sa
zameriavať na nepodstatné veci.
A hoci je Nemecko najvyspelejšou ekonomikou a najbohatším štátom Európy,
práve z nemeckého Mníchova dnes zaznieva silný hlas volajúci po návrate k sociálne orientovanej spoločnosti, no najmä
po obnovení sociálneho cítenia v Cirkvi.
Za tým hlasom stojí muž. Volá sa Reinhard
Marx, je kardinálom a mníchovským arcibiskupom. Svojmu priezvisku neostáva nič
dlžný. Napísal knihu s rovnakým názvom
ako najznámejšie dielo jeho slávnejšieho
menovca Karla Marxa Kapitál a kritizuje
Vatikán, ktorý označuje za „tučný“.
Kardinál Reinhard Marx tvrdí, že Rímska
kúria by mala byť reformovaná. „Potrebujeme väčšiu transparentnosť, dohľad
a zodpovednosť,“ vyhlásil pre víkendové
noviny Die Zeit. Marx pritom nie je hocikto
– stal sa členom komisie ôsmich kardinálov, ktorú vymenoval Svätý Otec František,
aby našla cestu k reforme Cirkvi.
Je ostrým kritikom Vatikánskej banky,
dokonca spochybňuje jej význam: „Je
kontroverzné, či Vatikán vôbec túto banku
niekedy potreboval. V každom prípade
som pobúrený, že v priebehu desaťročí
poškodila povesť Cirkvi medzi verejnosťou
aj veriacimi,“ cituje kardinála Die Welt.
Kardinál, ktorý je zároveň profesorom
sociálnych vied a spoločenských teórií
na viacerých nemeckých univerzitách,
v nej píše, že šťastie človeka nezávisí
od výšky HDP či schodku štátneho rozpočtu, ale že v dnešnom svete absentuje morálka a etika. „Kapitalizmus bez
ľudskosti, solidarity a spravodlivosti nemá
morálku a neprináša budúcnosť,“ tvrdí
Marx súčasnosti.
Emeritný pápež Benedikt XVI. si
sám vybral Marxa ako svojho nástupcu
v Mníchove. Tým sa ukazuje v praktickom rozmere sociálne cítenie Benedikta
XVI. Marx totiž vo svojich vyjadreniach
neustále vyzýval nemeckých politikov,
aby sa zapojili do boja proti chudobe, aby
vytvárali nové pracovné miesta a starali
sa aj o utečencov. Tento apel a takýto hlas
by mal zaznievať v každej krajine, ktorá
o sebe tvrdí, že je kresťanská.
spracoval Juraj Gradoš

16 | slovo v rodine

slovo 20 | 2013

pohodlné, ale veľmi neisté. To druhé je
zasa ťažšie, stojí to množstvo síl a času, ale
výsledok (to, že sa dohovoríte) je takmer
stopercentne zaručený.
Takže... Nielen v bežnej komunikácii,
ale aj pri konkrétnych prejavoch lásky
hovoríme rozličnými jazykmi. Iba vtedy,
keď použijeme ten správny, nám partner
porozumie. Niekomu môžete kupovať
množstvo darčekov a on netuší, prečo naň
míňate toľko peňazí. Druhý zasa nemusí
tušiť, prečo každý druhý deň pečiete koláče
a vyvárate, keď preň je jedlo málo dôležité.
Iný zasa môže byť znechutený z toho, že ho
ustavične ťaháte so sebou na nejaké veľmi
dôležité miesta alebo stretnutia, prípadne
až na Gerlachovský štít.

Štúdium
jazyka
Manželia Leeovci sa vo svojej Knihe o manželstve pokúsili priblížiť podstatu lásky v manželstve úryvkom z románu
Louisa de Bernièra Mandolína kapitána Correlliho: „Láska nie
je vyrazený dych, to nie je vzrušenie, prísľuby večnej vášne,
to nie je túžba páriť sa každú druhú minútu, to nie je ležať
v noci na posteli a predstavovať si, ako bozkáva každý kúsok
tvojho tela. Nie, nečervenaj sa, hovorím pravdu. To je len ,byť
zamilovaný’, a to môže každý blázon. Láska je to, čo zostáva,
keď zamilovanosť zotlie... My s tvojou matkou sme to mali,
naše korene pod zemou spolu zrástli, a keď nám všetky krásne kvety z konárov opadali, zistili sme, že sme jeden strom,
nie dva.“

A

j keď na vyjadrenie postoja, ktorý
od počiatkov sprevádza ľudstvo ako
vzduch, ktorý dýcha a z ktorého žije,
používame podstatné meno láska, z pohľadu Svätého písma ide skôr o slovo, ktoré
v sebe zahŕňa neustálu aktivitu. Aj jedna
z najkrajších častí Pavlových listov Hymnus
na lásku charakterizuje lásku aj pomocou
slovies: nezávidí, nevypína sa, neraduje sa
z neprávosti, ale raduje sa z pravdy, nemyslí
na zlé..., všetko verí, všetko dúfa, všetko
vydrží... Je to ako programové vyhlásenie
lásky, čo v najbližšom volebnom období
podnikne. A podstatou je zabudnúť na seba
a napĺňať potreby toho druhého. O takomto prežívaní lásky hovorí Ján Krstiteľ: „On
musí rásť a mňa musí ubúdať.“ (Jn 3, 30)
Existuje množstvo spôsobov, ako pozdvihovať svojho partnera, aby mohol rásť,
a ako mu konkrétne prejavovať lásku. Gary
Chapman ich zhrnul do piatich okruhov,
ktoré metaforicky nazval jazykmi lásky. Už
sme o nich na stránkach časopisu hovorili,
ale nezaškodí znova si ich pripomenúť, pretože láska prejavená cez konkrétne skutky
rastie. Inak je poriadne zakrpatená.
Takže lásku môžeme prejavovať a budovať cez:

•
•
•
•
•

Láskyplné slová
Skutky lásky
Kvalitný čas
Dômyselné pozornosti
Telesné prejavy

Zvykli sme si vedľa seba žiť, očakávať
niečo od toho druhého, ale možno sa treba
posunúť ďalej. Pozývam vás teda študovať
svojho partnera. Študovať, to znamená
najprv pozorne vnímať, potom pozorovať
a nakoniec si v hĺbke svojho srdca uvedomiť
a prijať to, čo partner potrebuje, aby mohol
byť v manželstve šťastný. Odvrátiť pohľad
od seba a pozrieť sa na toho druhého, toho,
čo stojí oproti.
Ak chceme partnerovi prejaviť lásku,
musíme vedieť ako na to. Biblický príbeh
o Babylonskej veži pekne načrtáva základný
problém ľudstva – chaos v komunikácii. Pre
pýchu Boh rozdelil národy a zmiatol reč.
Ľudia sa mali problém dohodnúť, lebo si
nerozumeli. Používali totiž rozličný jazyk.
Je to tak aj dnes. Ak sa chcete dohodnúť
s niekým z inej krajiny, máte dve možnosti:
môžete očakávať, že ten druhý sa naučí váš
jazyk, alebo sami aktívne vstúpite do problému a naučíte sa jeho jazyk. To prvé je síce

Prečo hovoríme rozličnými
jazykmi?

Ťažko povedať. Myslím si, že je to súhrn
viacerých okolností nášho života. Ovplyvňuje nás rodina, z ktorej sme vzišli, spôsob
výchovy, spôsoby prejavovania lásky, naše
vnútorné zranenia z detstva, naša povaha,
ale aj smerovanie širšej spoločnosti (napríklad aj „národné“ črty).

Láskyplné slová

„Synu, k dobrému skutku nepridávaj výčitku a ani k jedinému daru nepridávaj zlé slovo, čo sužuje. Či rosa neuľavuje horúčosť?
Tak aj vľúdne slovo je časom lepšie ako dar.“
(Sir 18, 15 – 16)
Slová v živote niektorých ľudí zohrávajú
veľmi dôležitú rolu. Ich vnútorná i vonkajšia aktivita, schopnosti, výkon, nálady
a pocity sú ovplyvnené tým, čo počujú. Ak
sú v prostredí, kde sa im dostáva slovného povzbudenia v rozličnej podobe, sú
jednoducho šťastní. Ľudia s dominanciu
tohto jazyka lásky budú vďační za každé
milé slovo – skladanie komplimentov (dnes
dobre vyzeráš, páči sa mi, ako si to vymyslel...), vyjadrenie vďaky (ďakujem, že si, že
si to pre mňa urobil...), povzbudzovanie
(dokážeš to, dôverujem ti...).
Vo svojom živote sa práve tomuto musím
neustále učiť. Je to pre mňa vo vzťahoch asi
jedna z najťažších vecí. Stále mi je bližšie
hľadať negatíva a vidieť skôr chyby ako to,
čo je na ľuďoch a na tom, čo robia a ako
žijú, dobré a požehnané. A pritom je to
primárny jazyk môjho manžela.

Skutky lásky

„Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je
mŕtva aj viera bez skutkov.“ (Jak 2, 26)
Tento citát by sme mohli aj troška
upraviť. Myslím si, že apoštol Pavol by sa
nenahneval, lebo by bol rovnako pravdivý:
„... tak je mŕtva aj láska bez skutkov“.
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Ľuďom, pre ktorých sú dôležité skutky
lásky, sa zavďačíte konkrétnou službou
v partnerskom vzťahu a v rodinnom živote.
Čokoľvek, čo urobíte, ich napĺňa pokojom
a veľmi zreteľne hovorí o vašej láske. Najviac
ma vie potešiť, keď prídem z práce, a nenájdem v kuchyni špinavý riad. Alebo ma v ostatnom čase mimoriadne potešilo, keď náš
syn upiekol pre všetkých koláč. Pre mňa to
bol znak jeho lásky a toho, že na nás myslel.
Moja hladina pohody sa v takýchto chvíľach
poriadne zdvihne. Aj keď tieto prejavy lásky
nie sú úplne na prvom mieste v mojom
rebríčku, predsa sú pre mňa dôležité. Lebo
aj toto je láska v akcii.

Kvalitný čas

„Povedz mi ty, ktorého z tej duše milujem,
kde pásavaš, kde odpočívaš cez poludnie,
aby som sa nemusela potĺkať od stáda ku
stádu druhov tvojich.“ (Pies 1, 7)
Kvalitne strávený čas s partnerom je
mojou prioritou. Najviac milovaná sa cítim
vtedy, keď môžeme spolu s manželom
robiť niečo spoločne: rozprávať sa, modliť,
prechádzať, plánovať, pripravovať podujatia,
piť kávu...
U ľudí, pre ktorých je tento jazyk lásky
veľmi dôležitý, nepochodíte s darčekmi
alebo pohladeniami (a možno áno, ale iba
na chvíľu), pretože ich vnútornú nádobu
lásky najviac napĺňa, keď si na nich vyhradíte čas.
Manželia Leoovci v tejto kapitole spomínajú svojich priateľov, ktorí raz cestovali
z Londýna do Austrálie. Let trval 16 hodín.
Cestou domov povedal manžel manželke:
„V ostatnom čase mi chýba náš manželský
čas. Musíme si ho urobiť.“ Manželka zostala
v šoku: „Čo tým myslíš? Veď sme práve
spolu strávili 16 hodín.“ Ale jej manžel potreboval viac – čas a miesto, kde by si mohli
venovať plnú pozornosť.
Niekedy je pre manžela ťažké zanechať
práve rozrobenú maltu a venovať pol hodiny
rozprávaniu o kvetoch so svojou milovanou manželkou, ale každá takáto obeta sa
vyplatí.

Dômyselné pozornosti

„Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu
prístup k veľmožom.“ (Prisl 18, 16)
Obdarovávanie nachádzame v každom
čase a vo všetkých kultúrach. Hovorí sa, že
dar otvára srdce a uši človeka. A správne
vybratý a načasovaný zaistí úspech hlavne
u človeka, pre ktorého sú dary najdôležitejším prejavom lásky. Samozrejme, že nemôžeme všetok majetok minúť na kupovanie
darov manželovi alebo manželke. Tu vôbec
nejde o kúpnu hodnotu, skôr o to, že človek
vníma to, že partner naňho myslel, pre-

mýšľal o tom, čím ho poteší, a vydal určitú
námahu, aby dar pre neho získal. Pri dávaní
darov si však treba dať pozor na to, aby
partner nemal pocit, že si ten druhý jeho
lásku kupuje. Niekedy stačí jedna ruža alebo
divý mak z lúky za mestom. Môj manžel
ma veľmi rád obdarúva. A musím povedať,
že jeho darčeky sú vždy starostlivo vybrané
a výnimočné. Pri tejto téme mi napadá,
že náš mladší syn veľmi miluje darčeky. Je
v siedmom nebi, keď ho niekto obdaruje a aj
sám rád obdarúva. Na mnohých miestach
sa stretávam s drobnosťami, čo mi podaroval: vystrihnutými papierovými vojakmi,
indiánmi a rytiermi, blahoželaniami k rozličným sviatkom, vystrihnutými červenými
srdiečkami s očami a usmievajúcimi sa
ústami... Učím sa prijímať tieto aj všetky
ostatné dary a tešiť sa z nich, aj keď to nie je
to najdôležitejšie v mojom chápaní lásky.

Telesné prejavy

„Aj sa (lepšie) zahrejú, ak dvaja ležia spolu,
ale sám – akože sa môže zahriať sám?“ (Kaz
4, 11)
Aj keď sú telesné prejavy bežnou súčasťou
manželského života, predsa u niektorých
ľudí dominujú. Bez láskyplných dotykov sa
cítia prehliadaní, zabudnutí a nemilovaní.
Pre nich platí, že ten, kto sa dotýka ich tela,
dotýka sa ich samých, ich vnútra, podstaty.
Pomocou dotykov odbúravajú stres a nadobúdajú stratenú sebaistotu. Pritom si treba
uvedomiť rozdiely medzi mužom a ženou.
U žien túžba po dotykoch pramení skôr
z túžby po náklonnosti než po sexe. U mužov je to naopak. Vzájomné nepochopenie
v tejto oblasti prináša vzájomné odmietanie
telesných dotykov a cez to jedny z najhlbších zranení v manželskom živote.
Naše potreby sa časom môžu meniť,
tak ako sa menia ročné obdobia v prírode.
Preto je dobré stále vstupovať do školy lásky,
študovať svojho partnera a snažiť sa mu porozumieť. Skúmajte lásku a s láskou konajte!
Kristus prejavoval lásku všetkými spôsobmi. Povzbudzoval ženu pristihnutú pri
cudzoložstve a učeníkov nazval priateľmi.
Slúžil im praktickými skutkami: umyl im
nohy, pre zástup rozmnožil chlieb a ryby.
Venoval svoj čas: bol v loďke pri rybolove
a viedol učeníkov na tiché miesta, aby ich
vyučoval a modlil sa s nimi. Dal im dar
Svätého Ducha. Deti brával do náručia, aby
ich požehnal, dotýkal sa chorých a oni boli
uzdravení.
A všetkým nasledujúcim generáciám pri
Poslednej večeri povedal: „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás.“ (Jn 15, 12) n
Dada Kolesárová
ilustr. snímka: sxc.hu

Reiki
a uzdravovanie
Reiki je technika uzdravovania vynájdená
v Japonsku na konci 19. stor. Mikaom Usuim,
ktorý študoval budhistické texty. Podľa učenia
reiki spôsobuje chorobu istý druh narušenia alebo nerovnováhy „životnej energie“
človeka. Vykonávateľ reiki uzdravuje tak, že
svoje ruky kladie na konkrétne miesta na tele
pacienta, aby tým umožnil tok reiki – „univerzálnej životnej energie“ – od seba k pacientovi. Prívrženci tvrdia, že vykonávateľ nie
je zdrojom uzdravujúcej energie, ale len jej
kanálom, a musí najskôr podstúpiť iniciáciu
alebo „zosúladenie“ prostredníctvom učiteľa
reiki. Tento obrad ho robí „zosúladeným“ so
„životnou energiou univerza“ a umožňuje mu
stať sa pre ňu kanálom. Hovorí sa, že sú tri
rôzne úrovne zosúladenia a že možno uzdravovať aj na diaľku.
I keď prívrženci reiki tvrdia, že reiki nie je
náboženstvo, ale technika, predsa má isté
znaky, ktoré sú vlastné náboženstvám. Často
sa napríklad opisuje ako istý druh „duchovného“ uzdravovania v protiklade k bežným
medicínskym postupom uzdravovania, ktorý
využíva fyzické prostriedky. Mnohé knihy
o reiki sú plné zmienok o bohu, bohyni,
„božskej uzdravujúcej sile“ a „božskej mysli“.
Energia životnej sily je opísaná ako pochádzajúca priamo od Boha, ako „vyšší rozum“ či
„božské vedomie“.
Existujú vykonávatelia reiki, predovšetkým zdravotníci, ktorí sa snažia pristupovať
k reiki ako k čisto prirodzenému prostriedku
uzdravovania. No ak sa naň hľadí takto, musí
podliehať štandardom prírodných vied. I keď
je pravdou, že môžu existovať prirodzené prostriedky uzdravovania, ktoré ešte nie sú vedecky prebádané a uznané. Základné kritériá
na posúdenie dôveryhodnosti konkrétneho
prirodzeného prostriedku uzdravovania však
ostávajú naďalej v kompetencii vedy.
Ak sa reiki posudzuje na základe vedeckých
štandardov, nie je dôveryhodné. Vedecká
a lekárska komunita ho totiž neuznali za účinnú terapiu. Chýbajú vierohodné vedecké
štúdie, ktoré by potvrdili účinnosť reiki, ako aj
prijateľné vedecké vysvetlenie, ako by mohlo
účinkovať. Vysvetlenie jeho účinnosti je úplne
závislé od osobitého pohľadu na svet. Vykonávatelia reiki tvrdia, že im výcvik umožňuje
kanálovať „univerzálnu životnú energiu“,
ktorá je prítomná vo všetkých veciach. Žiadnu
„univerzálnu životnú energiu“ však prírodné
vedy nepoznajú. Pretože prítomnosť takejto
energie nebola vedecky pozorovaná, oprávnenie týchto terapií musí nutne pochádzať
z niečoho iného ako z vedy.
zdroj: Katolíci a reiki, usmernenia Konferencie katolíckych biskupov USA 2009
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Chariťácka svadba
V

„Kto skutočne považuje Cirkev za matku, prežíva spolu s ňou
všetko to, čo patrí k nášmu životu v Bohu: pravdy viery, sviatosti, cnosti, modlitbu.“ (Tomáš Špidlík)

A

k chceme byť misionármi, musíme
poznať toto prijaté dedičstvo, ktorým je viera Cirkvi: je nevyhnutné
poznať to, v čo veríme, aby sme to mohli
ohlasovať.
Drahí priatelia,
otvorte oči a pozrite sa okolo seba: koľkí
mladí stratili zmysel svojho života! Choďte!
Kristus potrebuje aj vás. Dovoľte mu, aby sa
vás zmocnil svojou láskou! Buďte nástrojmi
jeho nesmiernej lásky, aby zasiahla všetkých, zvlášť tých „vzdialených”. Niektorí sú
vzdialení geograficky, iní sú vzdialení, pretože im ich spôsob života nenecháva miesto
pre Boha; niektorí ešte osobne neprijali
evanjelium a iní, hoci ho prijali, žijú, akoby
Boh neexistoval. Všetkým otvorme svoje
srdce; usilujme sa s nimi nadviazať dialóg,
v jednoduchosti a vo vzájomnom rešpekte.
Ak sa tento dialóg vedie v duchu skutočného priateľstva, prinesie ovocie. „Národy“, ku
ktorým sme poslaní, nie sú iba v iných krajinách sveta, ale aj v rozličných oblastiach
života: v rodinách, mestských štvrtiach,
prostrediach štúdia a práce, v skupinách
priateľov či na miestach voľného času. Radostné ohlasovanie evanjelia je určené pre
všetky oblasti nášho života, bez výnimky.
Preto vás povzbudzujem, aby ste boli
pevne zakorenení v modlitbe a vo sviatostiach. Pravá evanjelizácia sa vždy rodí
z modlitby a je podporovaná modlitbou:
najskôr musíme hovoriť s Bohom, aby sme
mohli hovoriť o Bohu. A v modlitbe zverujeme Pánovi ľudí, ku ktorým sme boli poslaní, túžiac po tom, aby sme sa dotkli ich
srdca. Poprosme Svätého Ducha, aby z nás
spravil nástroje na ich spásu. Poprosme
Krista, aby nám vložil na pery jeho slová
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a urobil nás znamením svojej lásky. A modlime sa aj všeobecne za misie celej Cirkvi,
ako nás o to výslovne požiadal Ježiš: „Preto
proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov
na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). Nachádzajte
v Eucharistii prameň vášho života viery
a vášho kresťanského svedectva, zúčastňujúc sa s vierou na svätej omši v nedeľu
a zakaždým, keď môžete, aj počas týždňa.

Dávaš nám blížnych
Pane,
dávaš nám blížnych,
ktorí bdejú, keď my spíme,
ktorí veria, keď my pochybujeme
a ktorí sa modlia aj vtedy, keď nám
zostáva už iba mlčanie.
Dávaš nám blížnych,
ktorí s nami kráčajú,
ktorí spolu s nami dúfajú a strachujú sa,
ktorí sú unavení, a predsa sa nevzdávajú,
na ktorých sa môžeme obrátiť
so svojimi starosťami a potrebami.
Dávaš nám blížnych,
ktorí stoja spolu s nami pred tebou,
ktorí ťa prosia a pýtajú sa ťa,
ktorí ti ďakujú
a sú ti k dispozícii.
Dávaš nám blížnych
a zveruješ nám ich.
Bez nich ťa nedokážeme skutočne milovať
a bez nich nemôžeme byť tebou milovaní.
Daj, aby sme sa stali jedni pre druhých
požehnaním
na ceste k tebe. Amen.
(Youcat)

Pristupujte často k sviatosti zmierenia: je to
vzácne stretnutie s Božím milosrdenstvom,
ktoré nás prijíma, odpúšťa nám a obnovuje naše srdcia v láske. A neváhajte prijať
sviatosť birmovania, ak ste ju ešte neprijali,
starostlivo a usilovne sa na ňu pripravte.
Birmovanie je totiž spolu s Eucharistiou
misijnou sviatosťou, pretože nám dáva silu
a lásku Svätého Ducha, aby sme bez strachu
vyznávali svoju vieru. Povzbudzujem vás
tiež k tomu, aby ste praktizovali eucharistickú adoráciu: zotrvávanie s Ježišom
prítomným v Najsvätejšej sviatosti; v počúvaní a rozhovore, sa stáva zdrojom nového
misionárskeho nadšenia.
Drahí mladí, aby ste dokázali ostať pevní
vo vyznávaní kresťanskej viery, kamkoľvek
ste poslaní, potrebujete Cirkev. Nikto nemôže byť svedkom evanjelia len sám. Ježiš
poslal svojich učeníkov na misie spoločne,
keď v množnom čísle povedal „učte“. Teda
vždy len ako členovia kresťanského spoločenstva môžeme vydávať svedectvo a naše
poslanie bude plodné vďaka spoločenstvu,
ktoré prežívame v Cirkvi: podľa jednoty
a lásky medzi nami spoznajú, že sme Kristovými učeníkmi (porov. Jn 13, 35).
(z posolstva Benedikta XVI.)

Prvé kresťanské spoločenstvo

„Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetkých sa
zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení.
Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko
mali spoločné. Predávali pozemky a majetky, a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho,
ako kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb
a s radosťou a úprimným srdcom požívali
pokrm, chválili Boha a boli milí všetkému
ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých,
čo mali byť spasení.“ (Sk 2, 42 – 47) n
-red
zdroj: www.rio13.sk

auguste sa uskutočnila netradičná
svadba. Ildikó, klientka Domu sv.
Faustíny – domova na polceste vo
Svidníku, a Jozef sa rozhodli vziať sa a splniť
si svoj sen. Táto svadba bola obdivuhodná
už len preto, že svoj život sa pred Bohom
rozhodlo spečatiť dievča, ktoré prišlo
do nášho zariadenia z detského domova, a chlapec, ktorému zomreli obidvaja
rodičia.
Príprava na svadbu spočívala okrem
zabezpečenia priestorov a nákupu potravín
na túto udalosť aj vo výrobe dekoratívnych
predmetov, svietnikov, servítok ozdobených
stuhami prostredníctvom pracovnej terapie. Vyrobili sme aj spomienkové darčeky,
ktoré si pozvaní hostia zobrali pri odchode
zo svadby. Do všetkých predsvadobných
príprav boli zapojené aj klientky domova vo
veľkom štýle, veď doposiaľ nikdy na svadbe
neboli. Boli sme na nákup šiat a topánok
pre všetky dievčatá. Všetky absolvovali
návštevu u kaderníčky a kozmetičky, ktorá
robí aj nechtový dizajn. Veľmi sa tešili, veď
zažili to, po čom túžili.
Štvrtok – predsvadobné pierkoviny.
Klientelu domova na pol ceste momentálne tvoria dievčatá, ktoré prednedávnom
ukončili pobyt v detských domovoch. Rozhodli sme sa im priblížiť tradičnú svadbu
v našom regióne. Klientky robili tradičné
pierka so stužkami, vili vence, ktoré boli
novomanželom položené na hlavy počas
sobáša v Chráme Božej múdrosti. Ušili aj
„zástavu“ – briezku, ktorá bola ozdobená
bielymi krepovými ružami a bielymi stuž-

kami. Zástavníčka Anička odviedla veľmi
dobrú prácu a túto úlohu zobrala zodpovedne, čo ocenili nielen pozvaní hostia, ale
aj okoloidúci. Ráno uvarili guľáš a pohostili
každého, kto do domova zavítal. Do večerných hodín tancovali a spievali nacvičené
svadobné piesne. Dom sv. Faustíny bol plný
radosti, smiechu a očakávania z blížiacich
sa dní.
V piatok dievčatá vyzdobili priestory
v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja. Tam
mala byť svadobná hostina. Stoly prikryli
bielymi obrusmi, na ktoré naaranžovali
ozdoby, ktoré vyrobili počas pracovnej
terapie. Všetko bolo ladené v ružových
a bielych tónoch. Na stoloch nechýbali
koláče. Časť sme zakúpili. Rodina Haľkovcov, Škorčíkovcov, Humeníkovcov, Serafínovcov a Lazoríkovcov zo Svidníka, rodina
Gajdošovcov zo Pstrinej a Sipľakovcov
z Dubovej podarovali ďalšiu časť koláčov.
Mnohé z nich zareagovali na článok o pripravovanej svadbe, ktorý bol uverejnený
v týždenníku Dukla. Otec kaplán Martin
Kozej zabezpečil mladomanželom svadobnú tortu, Mgr. Martina Štofková mladých
fotografovala, Martin Gonšenica a Rozália
Fuzeriová napriek neodkladným povinnostiam zhotovili z tejto udalosti videozáznam,
riaditeľka školy RNDr. Katarína Hrižová
poskytla na svadobnú hostinu priestory
a kuchárky p. Jašková a Madzinová sa postarali o dobré jedlo.
Sobota. Už od pol druhej sa začali schádzať hostia. Prišli aj chlapci – hudobníci
Marek Pulščák a Dávid Keselica, ktorí v do-

move vytvorili krásnu svadobnú atmosféru.
Prv než sa sprievod odobral do Chrámu
Božej múdrosti, bola tradičná odobierka
– veľmi emotívny moment pre všetkých
zúčastnených. Všetci im na spoločnú cestu
životom dali požehnanie. Cestou do chrámu i z chrámu nechýbal sprievod so živou
hudbou. Svadobnými svedkami mladých
bola vedúca domova Mgr. Helena Paňková
a ergoterapeutka Viera Antošová. Zablahoželať novomanželom prišli všetci, čo ich
poznajú a majú radi. Nechýbali pracovníci
gréckokatolíckej charity Ing. Mária Rajňaková a Valéria Rabatinová s manželom,
primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňák
a bývalé vychovávateľky z Detského domova vo Svidníku. Hostina sa konala v pripravených priestoroch a novomanžel si pyšne
preniesol svoju manželku cez prah na rukách. Nasledoval prvý tanec novomanželov
a hostina, aká má byť. A bez alkoholu. Nech
Boh žehná a ochraňuje mladý pár! n
Helena Paňková

Svätý Cyril a pohanský ľud
Dochované literárne dokumenty svedčia
aj o spôsobe komunikácie solúnskych svätých
bratov s ľuďmi, ku ktorým prichádzali a prinášali slovo viery. Žiaci Konštantína-Cyrila ho
spomínajú s mimoriadnou láskou a vrelým
citovým zanietením. Pre zachovávanie kresťanských prikázaní získaval ľudí vľúdnosťou,
láskavým napomínaním, prosbou a uvádzaním rôznych príkladov. 12. kapitola Života
Konštantína je toho krásnym svedectvom:
„V národe fulskom bol však veľký dub zrastený
s čerešňou i pod ním obety konávali a nazývali
ho menom Alexander, a ženskému pohlaviu
nedovolili pristupovať k nemu ani k jeho

obetám. Keď to počul Filozof (sv. Cyril), nelenil
ísť k nim, stal si doprostred nich a povedal
im: ,Heléni (starí Gréci) šli na večné muky,
lebo sa ako Bohu klaňali nebu a zemi, takému
veľkému a dobrému dielu. A vy, čo sa klaniate
stromu, úbohej veci určenej na oheň, ako sa
oslobodíte od večného ohňa?‘ Odpovedali:
,My sme to nezačali robiť od terajška, ale
od otcov sme to prevzali, a on spĺňa všetky
naše prosby: dáva dážď a mnoho iného. A ako
by sme mali urobiť to, čo nikto z nás sa neopovážil urobiť? Lebo ako by sa voľakto osmelil
toto urobiť, hneď uzrie smrť a dážď už neuvidí
jakživ.‘ Odpovedal im Filozof: ,Boh hovorí o vás

v knihách a vy sa prečo od neho odkláňate?
Lebo Izaiáš od Pánovej tváre volá: ,Hľa, ja pošlem rybárov a mnohých poľovníkov, a vylovia
vás zo všetkých kopcov i zo skalných puklín.’
Poznajte, bratia, Boha, ktorý vás stvoril. Hľa,
evanjelium Nového zákona Božieho, v ktorom
ste sa pokrstili.‘ A takto sladkými slovami ich
uchlácholil, rozkázal im zoťať strom a spáliť
ho... A Filozof vzal sekeru, trikrát zaťal a kázal
všetkým rúbať, vykoreniť ho a spáliť. V tú noc
Boh zoslal dážď. A s veľkou radosťou chválili
Boha.“
Jozef Gača
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Slovieni v Ríme

K

eď sa rímsky pápež Mikuláš
dozvedel, že Konštantín je
v Benátkach a má so sebou aj
vzácne relikvie jeho predchodcu Klementa, poslal poň. Kým poslovia došli
do Benátok, pápež zomrel, čo však
bratia nevedeli. Rozhodli sa ale toto
pozvanie prijať z mnohých dôvodov.
Začínala sa zima, čas, keď sa nedalo
bezpečne plaviť po mori a po pevnine
to bolo rovnako nebezpečné. Keď sa
blížili k Rímu, dozvedeli sa o úmrtí
Mikuláša a o zvolení nového pápeža
Hadriána. Všetko však poručili Bohu
vediac, že z nastúpenej cesty sa nemá
schádzať.
Aké bolo ich prekvapenie, keď im
v Ríme vyšiel oproti sám pápež Hadrián so všetkými mešťanmi a so sviecami, lebo prinášali ostatky svätého Klementa, mučeníka a rímskeho pápeža.
Aj jednoduchí ľudia sa tlačili, aby sa
smeli dotknúť tých vzácnych relikvií.
A Boh hneď urobil slávne zázraky. Porazený človek sa vyliečil, mnohí iní sa

zbavili rozličných neduhov, zajatci boli
na vzývanie Krista a svätého Klimenta
prepustení.
Keď relikvie uložili v chráme, pápež
prijal bratov vo svojom úrade. A keď
sa dozvedel, čo vykonali a že ich cesta
smeruje do Konštantínopola, aby tam
dali vysvätiť svojich učeníkov, po zvá-

žení celej situácie sa rozhodol ponúknuť im možnosť, že sa o vysviacku
postará on sám v Ríme.
Konštantín a Metod mu predstavili
celú svoju misiu, najmä však slovienske písmo a bohoslužobné knihy,
ktoré si niesli so sebou. Pápež prijal
slovienske knihy, posvätil ich a položil
v chráme na oltár. A bratia z nich slávili prvú liturgiu v slovanskom jazyku
vo Večnom meste.
Ako pápež sľúbil, tak aj učinil.
Nakázal dvom biskupom, Formosovi
a Gauderichovi, vysvätiť slovienskych
učeníkov. Učeníci hneď po vysvätení
spievali v Chráme svätého apoštola
Petra, neskôr v Chráme svätej Petronily, v Chráme svätého Andreja a v chráme veľkého učiteľa sveta apoštola
Pavla liturgiu v slovienskom jazyku.
Pomáhal im biskup Arzénius, jeden
zo siedmich biskupov, a bibliotekár
Anastázius.
A Filozof so svojimi učeníkmi
neprestávali Bohu vzdávať dôstojnú
chválu. Rimania k nemu neprestajne
chodili, na všetko sa ho vypytovali
a prijímali od neho dvojnásobné i trojnásobné vysvetlenie. Chodieval za ním
aj akýsi Žid a škriepil sa s ním. Raz mu
povedal: „Podľa počtu rokov, o ktorom
hovoria proroci, Kristus, ktorý sa má
narodiť z panny, ešte neprišiel.“ Filozof
mu porátal všetky roky od Adama
a presne mu dokázal, že od toho času
uplynulo presne toľko rokov. Poučil ho
a prepustil. n
Juraj Gradoš
snímka: ikona M. Klimčáka

Presný zásah
Jeden môj známy mi cez elektronickú poštu poslal odkaz na rozhovor s čerstvým českým zlatým medailistom Vítězslavom Veselým. Keď som zistila, že ide
o človeka, ktorý sa venuje hodu oštepom, veľmi ma to potešilo. Pripomenulo
mi to roky základnej školy v ľahkoatletickej triede. Zo všetkého najviac som
milovala práve túto disciplínu a občas som v nej aj súťažila. Na rozhovore bola
najzaujímavejšia jeho posledná odpoveď. Novinár mu pripomenul jeho staršie
vyhlásenie o tom, že sa všetko deje z určitého dôvodu. Tridsaťročný oštepár
na to zareagoval: „Beriem toto a všetko, čo sa udialo ešte predtým, ako Božiu
výchovu, pretože som veriaci. Raz som dal Bohu svoj život do rúk a neviem, čo
je pre mňa dobré. Ale on to vie, a ja môžem len ďakovať...“ Hod na majstrovstvách sveta v Moskve meral 87,17 m, ale tento posledný, najlepší, zasiahol
srdce. Verím, že nie iba moje.
Dada Kolesárová
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Obrátení
k Východu
Ešte prednedávnom nebolo ničím zvláštnym, že kresťanské chrámy boli obrátené
na východ. Ide o veľmi dôležitý symbol,
ktorý vyjadruje, kto je pre nás Kristus. Spievame to aj v irmose deviatej piesne niektorých kánonov 5. hlasu: „Izaiáš, plesaj! Panna v lone nosila a porodila Syna, Emanuela,
Boha i človeka, jeho meno je Východ...“
Taktiež v prípade niektorých našich prepodobných otcov sa vyskytujú v stichyrách či
tropároch kánonov myšlienky typu: „Ty si
zažiaril ako hviezda na východe a prišiel si
až k západu našej biedy“. Svätý spravodlivý
Joachim je nazývaný niekoľkokrát slnkom,
ktoré prinieslo lúče svetla pre svet – presvätú Bohorodičku.

A

takto by sme mohli pokračovať, hľadať a nachádzať
obrazy, ktorých hlavnou myšlienkou je slnko a jeho
východ. Prečo? Nezdá sa mi, že by to malo niečo spoločné s miestom na zemi, veď „tu nemáme trvalé miesto“, sme
len cudzincami, ktorí sa tešia na Otcov príbytok. Teda otočenie
chrámu a naša modlitba smerom na východ nie je podobná
moslimom, ktorí sa modlia k Mekke, ani Židom, ktorí sa modlia
smerom k Jeruzalemu. Modlitba kresťana na východ mu má pripomínať, že jediným svetlom pre tento svet je Ježiš Kristus. Či už
svieti prirodzené slnko, alebo nie, či je deň, či noc, kresťan vždy
obrátený na východ očakáva skutočné slnko, ktoré osvieti našu
temnotu západu ako symbolu prebývania zla a smrti.
Túto skutočnosť môžeme pekne pozorovať pri obrade zriekania sa zlého, ktorý je pred krstom. Krstený sa vyzutý a iba v jednom rúchu obracia na západ a hovorí zlému: „Zriekam sa ťa“,
potom sa obrátený na východ zjednocuje s Kristom alebo, lepšie
povedané, pridáva sa ku Kristovi. Aj pri božskej liturgii sme všetci v chráme obrátení jedným smerom, kňaz hľadiaci na Krista
na východe a celý zhromaždený ľud za ním ako putujúci Izrael
k slnku spravodlivosti – ku Kristovi.
Často sa môžeme stretnúť s otázkou, prečo v našom chráme
nemôžeme vidieť, čo robí kňaz. Je k nám obrátený chrbtom. Nebolo by lepšie, keby sme ho videli? Tu nejde o to, aby nám kňaz
zacláňal výhľad na to, čo robí, koniec-koncov nerobí pri oltári
nič, čo by bolo pre naše oči zvlášť pútavé. Skôr si treba uvedomiť skutočnosť modlitby, zahľadieť sa do svojho vnútra a túžiť
po Slnku spravodlivosti, aby sme obrátení smerom, kde vychádza prirodzené slnko, pamätali, že pre nás je jediným svetlom,
teplom, lúčom záchrany Ježiš Kristus.
Pri modlitbe smerom na východ teda ide o krásny starokresťanský symbol vyjadrujúci čakanie veriaceho ľudu na skutočné
Slnko z východu. Obrátení týmto smerom tak vyjadrujeme toto
svoje očakávanie aj v symbole, ktorému môže rozumieť každý. n
Michal Bučko

Skutočná zmena
V istých fázach života je namieste, aby
bol človek sebecký. Aby sa chcel s Bohom
osobne stretnúť a zakúsiť jeho prítomnosť. Aby potom, keď v takej situácii zbadá svoje srdce, nemal väčšiu starosť ako
jeho čistotu.

Ž

iaľ, po prvotnom impulze s Božím dotykom sa človek namiesto pohľadu na svoje srdce začne viac obzerať okolo
seba. Chce evanjelizovať. Radiť. Chce túto skúsenosť pre
iných, čo nie je zlé. Ale ako hovorí abba Doroteus, pokrivené
srdce je ako krivý meter, ktorý hodnotí všetko okolo seba
pokrivene. Navonok sa zdá, že trápenie sa nad hriechom iného
je prejavom vlastného pokroku. Môže však ísť len o skreslený úsudok, odpútanie pohľadu od vlastnej biedy, vytváranie
bubliny iluzórneho posunu vo vlastnej duchovnosti. Ak sa
tento posun udeje len v emóciách a mysli, nestačí to. Bytostná
premena ľudského vnútra sa nevyhnutne pretaví do čistoty
a pokory zmýšľania. Záujem o iných nemá prameniť z túžby
konať podľa pravidiel. Zachovať literu o láske, ale z túžby
milovať. Farizej sa v podobenstve hrdí tým, že dáva desiatky
a postí sa. Dodržiaval prikázania skutkov lásky. Všetko tak, ako
sa má. Navonok je takýto život úhľadný, no vnútri skrýva veľké
nebezpečenstvo
Veľmi sa mi páči, ako sa v súvislosti s pokáním uvádza
príklad zo Skutkov apoštolov o Ananiášovi a Zafire, ktorí
priniesli apoštolom len časť peňazí z predaného majetku,
pričom klamali, že dávajú všetko. Boli na mieste mŕtvi. Títo
dvaja ľudia poznali Zákon a videli svedectvo ľudí, ktorí svoj
život zverili Ježišovi. Chceli robiť veci navonok správne. Chceli
ovocie života s Bohom. Túžili po tom, čo bolo vonkajškové. Bez
skutočnej zmeny vlastného srdca. Nik ich nenútil dať všetok
majetok. Nik ich nenavádzal na klamstvo. Nedali všetko, ale
chceli vyzerať ako tí, čo všetko dali. Keď už za klamstvo vo veci
pozemského vlastníctva boli potrestaní s takou tvrdosťou, o čo
vážnejšie je, ak ide o darovanie seba samého Bohu?! Nemyslím
si, že trest prišiel bez toho, aby sa ich Boh predtým nepokúšal
priviesť k náprave.
Ak si teda zažil Božiu lásku i usvedčenie z hriechu, Boh
čaká, čo s tým spravíš. Istý mních odporúčal poslušníkovi, aby
sa vzdal nočného bdenia dovtedy, kým jeho vlastná skúsenosť
s Bohom nebude taká, že nebude môcť spať pre svetlo Božej
blízkosti. Vtedy aj pôst bude prejavom sýtosti z Božej prítomnosti. Kým dospejeme do tohto štádia, je dobré pokánie ako
prirodzený prejav volania na Pána a očakávania jeho dotyku.
Keď sám budeš trpieť pre svoj hriech, bude ťa táto bolesť privádzať k súcitu s inými, ktorí sa podobne trápia pre svoje odlúčenie od Boha. Či už o príčine svojej bolesti vedia, alebo nie.
Ty budeš vedieť, že trpia, lebo nie sú blízko Bohu pre hriech.
A z tvojho srdca, zlomeného vlastnou hriešnosťou a očisteného pokáním, potečie premieňajúci súcit ako živá voda. Tá pramení len v čistom srdci, v ktorom býva Boží Duch. On jediný
dá múdrosť tvojmu konaniu, hovoreniu i mlčaniu. n
Valéria Juríčková
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PONDELOK 30. september
Hieromučeník Gregor, biskup Veľkého
Arménska
Čítania: Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Lk 6, 24 –
30, zač. 25

Milujte svojich nepriateľov, robte dobre
tým, čo vás nenávidia. (Lk 6, 27b)
Manželka jedného kňaza pracuje ako
učiteľka. Raz prosila kuchárku, či by mohla
v piatok variť bezmäsité jedlá. Kuchárka ju
ignorovala. Potom povedala: „V jeden deň,
keď som mala dozor v jedálni, som si všimla,
že kuchárka nestíha vydávať jedlo a zároveň
vynášať špinavý riad z okienka. Opýtala
som sa, či jej môžem pomôcť. Kuchárka sa
zadivila: ,Ale ja vám nemôžem zaplatiť.’ ,Ja
chcem pomôcť, nie platenú prácu.’ Kuchárka
súhlasila a odvtedy je v škole každý piatok
bezmäsité jedlo.“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 1. október
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
Čítania: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 –
42; 11, 27 – 28, zač. 54

Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si
sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho
slovo. (Lk 10, 39)
V čom spočíva ochrana Panny Márie? V modlitbe ruženca, v mariánskych pobožnostiach
a púťach? Máriina ochrana je vyjadrená
v slovách na svadbe v Káne Galilejskej: „Urobte všetko, čo vám povie“. Ak počúvam Božie
slovo, verím mu a aplikujem ho do svojho
každodenného života, som chránený. Prečo
sa personál, ktorý pracuje v nemocnici
na infekčnom oddelení, nenakazí? Lebo je
zaočkovaný. Má protilátku. Aj dnešný sviatok
nás povzbudzuje k tomu, aby sme prijali protilátku, ktorá nás ochráni pred zlom – Božie
slovo. Ruženec, mariánska pobožnosť a púť
sú len prejavy vďaky za ochranu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo sviatku. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty
irmos utierne sviatku. Myrovanie. Odporúčaný sviatok (HS: 281; PZ: 252; HP: 265)

STREDA 2. október
Hieromučeník Cyprián. Mučenica Justína. Andrej, blázon pre Krista
Čítania: Flp 2, 24 – 30, zač. 243; Lk 6, 46 –
7, 1, zač. 28

Čo ma oslovujete Pane, Pane, keď nerobíte čo hovorím? (Lk 6, 46)
Môj známy staval dom na svahu. Projektant mu poradil, aby urobil dvojitý základ.

Viac námahy, výdajov, peňazí, ale počúvol.
Mnohí jeho susedia sa čudovali, niektorí
posmievali. Keď už v dome býval, začalo
silno pršať. Svah sa na mnohých miestach
posúval. Bolo poškodené množstvo domov.
No tento ostal pre dvojitý základ, a hlavne
pre poslušnosť nepoškodený. Je množstvo
takzvaných odborníkov na život. Sľubujú život bez ťažkostí, no zväčša vedú do záhuby.
Je iba jeden odborník na život. Ježiš Kristus.
Nesľubuje ľahký a pohodlný život, ale dáva
prísľub bezpečia, ak počúvneš jeho slovo.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP:112)

ŠTVRTOK 3. október
Hieromučeník Dionýz Areopagita
Čítania: Flp 3, 1 – 8, zač. 244; Lk 7, 17 – 30,
zač. 31

Ale farizeji a zákonníci zmarili v sebe
Boží úmysel, lebo sa mu nedali pokrstiť.

(Lk 7, 30)
Keď rodičia prišli nahlásiť krst dieťaťa, položil som im otázku: „Prečo chcete krst, keď
vás vôbec nevidím v chráme?“ Ich odpoveď
znela: „Ale my s Bohom žijeme.“ Aké klamstvo! Ako môžeš povedať, že žiješ s Bohom,
bez jeho slova, bez jeho tela a krvi, bez jeho
bratov a sestier? Krst znamená ponoriť sa
do Krista. Každý deň prežívam svoj krst
tým, že sa ponáram do Krista, že sa s ním
zjednocujem. Ak to nerobím, zmaril som
v sebe Boží úmysel.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 4. október
Hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Prepodobný otec František Assiský
Čítania: Flp 3, 8b – 19, zač. 245; Lk 7, 31 –
35, zač. 32

A vôbec všetko pokladám za stratu pre
vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho
Pána. (Flp 3, 8a)
Veľakrát som zakúsil moc poznania. Keď
som človeka, ktorý mi bol navonok nesympatický, lepšie spoznal, zistil som, že
je sympaťák. Ale bolo to aj naopak. Ak si
nájdem čas na Pána, budem ho lepšie spoznávať. Veľmi sa mi páči odpoveď na otázku
z katechizmu: „Načo sme na svete?“ – „Aby
sme Boha poznali, slúžili mu, a tak večný
život dosiahli.“ Ak spoznám Boha, tak si
ho musím zamilovať. Ak niekoho milujem,
nemám problém slúžiť mu.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku Božského Srdca. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 258;
PZ: 228; HP: 243)

SOBOTA 5. október

PONDELOK 7. október

Mučenica Charitína
Čítania: 2 Kor 1, 8 – 11, zač. 168; Lk 5, 27 –
32, zač. 20
Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. (Lk
5, 31b)
Raz mi jeden muž povedal: „Otče, kážete
o častom svätom prijímaní, ale keď vidím
tých farizejov, ako chodia na prijímanie, tak
mi je z toho zle.“ Pýtal som sa ho: „Prečo sa
Ježiš často stretával s hriešnikmi? Aby im
pomohol.“ Aj keď v živote kresťanov nie je
vždy všetko v najlepšom poriadku, je dobré,
že prijímajú Krista. Ježiš v Eucharistii je pre
zdravých alebo pre chorých, aby ozdraveli?
Je pre svätých alebo pre hriešnych, aby sa
stali svätými? Ježiš neprišiel ako odmena pre
dokonalých, ale ako záchrana pre stratených.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

Mučeníci Sergej a Bakchus
Čítania: Flp 4, 10 – 23, zač. 248; Lk 7, 36 –
50, zač. 33

NEDEĽA 6. október
20. nedeľa po Päťdesiatnici. Apoštol
Tomáš
Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Lk 7, 11 – 16,
zač. 30 (rad.) 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 20,
19 – 31, zač. 65 (apoštolovi)
A Boh navštívil svoj ľud. (Lk 7, 16b)
Spisovateľ Rudi Lack opisuje svoj zážitok.
Pri čakaní na lietadlo zrazu nastal zmätok
a všetky hlavy sa otočili k skupinke biznismenov prechádzajúcich halou. V krokoch bolo cítiť povýšenosť. A predsa jeden
z mužov vyzeral uvoľnený a neovplyvnený
zmätkom. Muž bol čierny vodca Nelson
Mandela, ktorý strávil mnoho rokov vo
väzení pre boj proti apartheidu. O niekoľko
mesiacov sa mal stať prezidentom Juhoafrickej republiky. Jeho poradcovia sa ponáhľali
do lietadla. Mandela šiel pomaly. Upútal ho
muž na invalidnom vozíku. Pristúpil k nemu
a vymenil si s ním pár slov. Autora to
dojalo. Bol najdôležitejšou osobou v krajine,
a predsa si našiel čas na neznámeho človeka
na vozíku. Na nikoho nechcel urobiť dojem.
Neboli tam žiadni novinári s kamerami, aby
to zachytili. On mal skutočný záujem o ľudí.
Som ja skutočným nasledovníkom Ježiša?
Všímam si potreby ľudí? Poviem nejaké
slovo povzbudenia? Boh videl našu biedu
a navštívil svoj ľud.
Liturgia: Hlas 3. Predobr. antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a svätému. Kondák
z hlasu, Sláva, kondák svätému, I teraz,
podľa predpisu. Ostatné z hlasu a svätému
(HS: 145, 282; PZ: 99, 254; HP: 100, 267)
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Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.

(Lk 7, 47b)
Raz môj syn čosi vyviedol. Prišiel ku mne
a vraví: „Ocko, prepáč mi, mrzí ma to.
Môžem ti to vynahradiť?“ V tej chvíli som
bol schopný iba objať ho a vybozkávať. Keby
sa tváril, že sa nič nestalo, prežíval by som
bolesť. Sú ľudia, ktorí vidia svoje hriechy,
a je im to ľúto. Sú ľudia, ktorí sú slepí a nevidia vo svojom živote žiaden hriech. Chodia
do chrámu, modlia sa a pristupujú k sviatostiam, no v duchovnom živote nerastú.
Istá žena mi raz povedala: „Čím viac som pri
Bohu, čím viac čítam Božie slovo, tým viac
hriechov vidím.“ Pretože keď kráčaš bližšie
k svetlu, vidíš viac špiny.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 8. október
Prepodobná matka Pelágia
Čítania: Flp 1, 1 – 2. 7 – 11, zač. 249; Lk 8,
1 – 3, zač. 34
A niektoré ženy... (Lk 8, 2)
Pred časom navštívil našu farnosť známy
exorcista z Malty páter Elias Vella. Slávili sme
svätú liturgiu, pri ktorej sa modlil za ľudí.
Prišla s ním jedna žena z jeho spoločenstva.
Opýtal som sa, aké je jej poslanie. Odpovedala: „Sprevádzam pátra Vellu a modlím sa
za neho i za všetkých ľudí, ktorých mu Boh
pošle do cesty.“ Každý z nás potrebuje láskavé, súcitné a modliace sa srdce ženy, ktoré ho
bude sprevádzať v jeho povolaní.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 9.október
Apoštol Jakub Alfejov
Čítania: Kol 1, 18 – 23, zač. 251; Lk 8, 22 –
25, zač. 37 (rad.) 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131 ; Lk
10, 16 – 21, zač. 51a (apoštolovi)
Kde je vaša viera? (Lk 8, 25)
Študoval som na poľnohospodárskej škole.
Týždeň bola škola a týždeň sme boli na praxi. To, čo sme sa teoreticky naučili, sme si
mohli vyskúšať v praxi. Takto sa človek viac
naučí. Apoštoli boli v Ježišovej škole. Ježiš
vravel v podobenstvách a vysvetľoval im ich.
Ale mali možnosť vyskúšať si túto teóriu
v praxi. Udalosť na mori je praktickou časťou viery. Nie vždy sa všetko podarí na prvýkrát, ale skúsenosťami sa človek zdokonaľu-

je. Nie všetko v duchovnom živote zvládnem
na jednotku, ale ak zotrvám v Božej škole,
tak sa budem Bohu pripodobňovať.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti apoštolovi Jakubovi
(HS: 283; PZ: 255; HP: 268)

ŠTVRTOK 10. október
Mučeníci Eulampios a Eulampia
Čítania: Kol 1, 24 – 29, zač. 252; Lk 9, 7 – 11.
zač. 41
A bol v rozpakoch. (Lk 9, 7)
V Živote otcov púšte rozpráva starec učeníkovi o duchovnom živote: „Duchovný život
je neustály boj. Ak žiješ v hriechu, satan
ťa chce v tomto svete utvrdiť, ale Boh ťa
znepokojuje. Ak žiješ s Bohom, Boh ti prináša
pokoj, a satan ťa znepokojuje.“ Herodes bol
v rozpakoch, znepokojovalo ho Božie slovo,
Boh mu dával mnoho príležitostí skrze Jána
Krstiteľa, dokonca stál pred ním aj Ježiš, ktorého zosmiešnil. Nevyužil príležitosť. Čo robí
Božie slovo v mojom živote? Ak ma privádza
do rozpakov, tak je nutné v mojom živote čosi
zmeniť. Ak mi prináša pokoj, tak potrebujem
o to slovo bojovať, aby mi ho zlý neukradol.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 11. október
Apoštol Filip, diakon. Prepodobný Teofán Popísaný, nicejský biskup
Čítania: Kol 2, 1 – 7, zač. 253; Lk 9, 12b –
18a, zač. 42 (rad.); Sk 8, 26 – 39, zač. 20; Lk
10, 1 – 15, zač. 50 (sv. Filipovi)

Usaďte ich v skupinách asi po päťdesiat.

(Lk 9, 14b)
V pastorácií kňazov si všímam jednu chybu.
Skoro všetko stojí na kňazovi – akcia,
program, stavba... Akoby kňaz bol nenahraditeľný. A potom je vyčerpaný a vyhorený.
Liekom sú zdravé a silné spoločenstvá vo
farnosti, ktoré budú pomáhať kňazovi, ale
aj bratom a sestrám. Nemôžeme sa zamerať
na veľký počet ľudí, ale na malé skupinky.
Tak to urobil aj Ježiš. Veľkú masu rozdelil
na malé skupinky, a tak ich nasýtil. Z učeníkov si vybral ľudí do užšieho spoločenstva,
ktorým sa viac venoval. A potom pokračovali v jeho diele.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá.
Menlivé časti apoštolovi Filipovi. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 286; PZ: 258; HP: 271)

SOBOTA 12. október
Mučeníci Probus a spol. Prepodobný
Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup

Čítania: 2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174; Lk 6, 1 –
10, zač. 22

Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú
pravú ruku. (Lk 6, 6b)
V dobe, keď sa dalo uživiť len prácou svojich
rúk, bol tento muž v nezávideniahodnej
situácii – odkázaný na pomoc. Bol som
vyspovedať muža, ktorý je ochrnutý a žije
sám. Sťažoval sa: „V mladosti som si nechcel
založiť rodinu, priateľov som nepotreboval
a o farské spoločenstvo som nestál. Teraz
som úplne sám.“ Vravím mu: „To nie je
pravda, nie ste sám. Boh sa o vás stále zaujíma a zaujímajú sa o vás aj ľudia z farského
spoločenstva, ktorí vám chcú pomôcť.“
Ježiš chce použiť aj teba, ak práve nemáš
vyschnutú ruku.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 13. október
21. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätých
otcov siedmeho ekumenického snemu
Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Lk 8, 5 – 15,
zač. 35 (radové); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Jn
17, 1 – 13, zač. 56 (sv. otcom)

Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial,
jedno zrno padlo na kraj cesty. (Lk 8, 5)
V tomto podobenstve sa vidím ako semienko, ktorému sa ponúkajú rôzne cesty.
No len jediná sa končí životom. Na konci
ostatných je smrť. Falošná cesta odo mňa
nič nevyžaduje. Pravá učí zomierať z lásky.
Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, nemôže priniesť úrodu. Na tejto
ceste pochovávam svoje ego. Zomieram pre
ženu, muža, deti, rodičov, priateľov... Vtedy
prinášam bohatú úrodu.
Raz bohatý statkár pozval na obed kňaza.
Poobede vyšli na balkón. Statkár vraví: „Pozrite sa na juh, tie polia sú moje. Pozrite sa
na sever, tie lesy sú moje. Pozrite sa na východ i západ, tie stáda patria mne. To všetko
som vybudoval týmito rukami.“ Kňaz ukázal
prstom na nebo: „To všetko máte z Božej
lásky. Myslíte aj na Boha? On na vás myslí.
Nezabúdajte aj na jeho deti, Božie deti, lebo
budete ako semeno v tŕní. To bohatstvo vás
udusí. Naučte sa zomierať z lásky k Bohu
a blížnemu, a budete skutočne bohatý
a šťastný.“ Sú ľudia, ktorí majú všetko, ale
sú smutní, lebo nemajú Boha. Sú ľudia, čo
majú málo, a sú šťastní, lebo žijú s Bohom.
Liturgia: Hlas 4. Predobr. antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a otcom, kondák
z hlasu, Sláva, kondák otcom, I teraz, podľa
predpisu. Ostatné z hlasu a z otcov. (HS:
147, 285; PZ: 100, 257; HP: 101, 270)
Ján Pavlík
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Päťdesiatnica
Kozmos

Od stredoveku sa v ikonografii Päťdesiatnice objavuje nový prvok. Je ním postava
starca – cisára s korunou na hlave. Ako
uvádzajú ikony, nazýva sa Kosmos a stojí
vo veľkej temnej bráne pod nohami
apoštolov, uprostred spodnej roviny

ikony. Ako uvádza E. Sendler, najstaršie
zobrazenia, ktoré predchádzali zobrazeniu Kosmosa, zobrazovali zástupy ľudí,
ktorí boli svedkami udalosti zostúpenia
Svätého Ducha, datované do obdobia 9.
storočia. Od stredoveku je zástup pútnikov nahradený jedinou symbolickou
postavou – Kosmosom, ktorý, ako uvádza
H. Nouwen, je zobrazený v zastúpení celého ľudstva, sveta žijúceho v temnotách,
„v tme a tieni smrti“ (Lk 1, 79), ktorému
je prinášané svetlo apoštolského učenia,
reprezentované dvanástimi apoštolmi
nad ním, vo vrchnej časti ikony. Motívom
sa stal text sv. apoštola Pavla: „Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží
synovia. Lebo stvorenie bolo podrobené
márnosti – nie z vlastnej vôle, ale z vôle
toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej,

že aj samo stvorenie bude vyslobodené
z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí“ (Rim 8, 19 – 21).
Ikona Päťdesiatnice nie je iba ikonou,
ktorá vyjadruje veľký vnútorný pokoj
a harmóniu, ale je to aj ikona s poslaním.
Mnohí, tak ako to vyjadruje Kosmos, žijú
v temnote a očakávajú svetlo
Božieho slova. A práve preto,
píše P. Evdokimov, symbolická
postava Kosmosa zbožne drží
v roztvorenom náručí na svetlom plátne dvanásť zvitkov,
ktoré sú symbolom hlásania
Božieho slova dvanástich
apoštolov, apoštolskej misie
Cirkvi a prísľubu spásy sveta.
Svetlá farba zvitkov na plátne je
v ostrom kontraste s temnotou,
v ktorej sa nachádza Kosmos,
je to však výzva k oslobodeniu
sveta, píše H. Nouwen, aby
spútanému svetu, žijúcemu
v tme hriechu, bolo prinesené
svetlo Božieho slova. Podobne
aj zvitky a knihy v rukách sv.
apoštolov, v hornej časti ikony
nie sú určené na osvieteniu len
ich samých, ale majú sa dostať
do rúk všetkých ľudí každej
doby a kdekoľvek na svete, aby
každý mohol byť účastníkom
nového života, ktorého darcom
je Svätý Duch.
Vyvstáva otázka, či nemohol
priestor v spodnej rovine ikony
pod nohami apoštolov zostať
prázdny, čím by ikona pôsobila
oveľa harmonickejšie a pokojnejšie. Ale
postava Kosmosa má pre ikonopiscov svoj
význam a nie je zbytočná. Päťdesiatnica,
píše H. Nouwen, nie je iba nádherným
happy endom v dejinách spásy, ale začiatkom poslania ísť do celého sveta a získavať ľudí pre Krista, ako to bolo povedané
apoštolom (porov. Mt 28, 19 – 20). Táto
ikona je vyjadrením nádeje, že oslobodenie sveta je možné, ak sa staneme ohlasovateľmi Kristovej viery a evanjelia podobne ako apoštoli. Spievame o tom v tropári
sviatku. „Blahoslavený si, Kriste, Bože
náš. Ty si zoslal Svätého Ducha. Rybárov
si umom obdaril. Skrze nich si získal celý
svet. Sláva tebe, dobrý Spasiteľ.“ n
Milan Gábor
snímka: lib.pstgu.ru

oznamy | 25

slovo 20 | 2013

Učenie Cirkvi
a Sväté písmo
Od počiatkov Cirkvi sledujeme zápas o pravovernosť jej učenia. Apoštoli a ich nástupcovia podporovaní veľkými učiteľmi Cirkvi sa
usilovali o to, aby verne nasledovali príkaz
Majstra: „Choďte a učte“. Zároveň počítali
s Kristovým sľubom: „Ja som s vami po všetky dni...“ Právom verili, že ich rozhodnutia
ohľadom viery nie sú ich, ale Svätého Ducha.
Učenie, ktoré predkladali, vyvieralo z prameňa, ktorým je Svätý Duch, a bolo prísne opreté
o princípy Biblie, predovšetkým o evanjeliá.
Prvé tisícročie môžeme charakterizovať ako
zápas o ortodoxiu – pravovernosť v učení – a
ako úsilie o jednotu Cirkvi. Toto učenie bolo
prezentované na konciloch – zhromaždeniach
zodpovedných reprezentantov Cirkvi. Na nich
spoločne riešili spory, ktoré sa vo vieroučnej
oblasti vyskytovali. Predovšetkým nástupcovia
apoštolov, biskupi, si toto svoje poslanie, ale
aj zodpovednosť za prevzaté hodnoty silno
uvedomovali. Z tohto procesu, vychádzajúc
z biblických princípov, vzniklo učenie o troch
božských osobách – Otcovi, Synovi a Svätom
Duchu, o pôvode zla z dedičného hriechu prvých rodičov, o Bohočloveku Ježišovi Kristovi.
On smrťou a zmŕtvychvstaním premohol smrť,
ktorá je dôsledkom hriechu, a zanechal novú
zmluvu. Jej ovocím je odpustenie hriechov
a večný život. Ortodoxné učenie preto verí
v záslužnosť ľudských skutkov, ktoré sú efektívne nielen pre tento život, ale presahujú až
do večnosti. Na ceste k tomuto cieľu človek
používa duchovné dary, ktorými sú modlitba
a sviatosti, úctu k Panne Márii, Matke nového
ľudstva, a k svätým, ktorí večný cieľ dosiahli
a sú vzorom a znakom, že kresťanský spôsob
života má zmysel. Pod týmto vplyvom a inšpiráciou od počiatku učili, že počas eucharistickej premeny sa chlieb a víno premieňajú
na skutočné telo a skutočnú Kristovu krv, ktoré
ponúkali Kristovi, aby naplnili Kristov príkaz
„Toto robte na moju pamiatku“. Eucharistia
však bola duchovným pokrmom človeka
na ceste do večnosti podľa Kristovho učenia:
„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný
život“. Zo slávenia eucharistie sa napokon
vyvinulo spoločenstvo lásky a solidarity medzi
všetkými účastníkmi. Tam môžeme vidieť
počiatky hlbokej kresťanskej solidarity, ktorá
premenila vtedajší svet.
František Čitbaj

koinonia sv. ján krstiteľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
01.10. Sabinov, kostol (18.30 h)
06.10. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)
11.10. Svidník, cerkev (18.00 h)
24.10. Kručov, kostol (19.00 h)
Komunitná svätá liturgia
13.10. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
20.10. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Stretnutie pre mladých
03.10. Prešov – Opál, pastoračná miestnosť (17.00 h)
07.11. Prešov – Opál, pastoračná miestnosť (17.00 h)
Domy modlitby
Pozývame vás spoznávať Božie slovo
a modliť sa za svoje potreby.
Prešov – GMPC, Hurbanistov 2, štvrtok,
17.30 h, kontakt na e-mail: gbvideo@
gbvideo.sk
Humenné – Reštaurácia pod Baštou, Staničná 3, pondelok o 17.00 h
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Prešovská 2, štvrtok o 16.00 h
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obecný úrad, štvrtok o 19.00 h
Michalovce – mestské kasárne, štvrtok
o 16.30 h, e-mail: pietrovinne@azet.sk
Michalovce – cerkev, pondelok o 18.15 h
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk
spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – október
50 rokov: Monika Vaňková, Košice
60 rokov: Mons. Ján Babjak, Prešov; Marcela Lešková, Poša; Božena Makkayová,
Priekopa; Mária Šimková, Brezina; Justína
Valková, Vranov nad Topľou
70 rokov: JUDr. Ján Belej, Košice; Milan
Beľuš, Sečovce; Andrej Gonda, Kamenica
nad Cirochou; Mária Kocúrová, Hriadky;
otec Michal Kučera, Vranov nad Topľou;
Ing. Mikuláš Marton, Košice; Margita
Malackaničová, Sečovce; Július Mindžák,
Pavlovce nad Uhom; Jolana Molnárová,
Sečovce; Terézia Praščáková, Michalovce;
Mária Rusnáková, Ľubovec; Mária Varholíková, Košice
75 rokov: Anna Červeňáková, Kožany;

Mgr. Ján Fedák, Topoľa; Ján Jurč, Michalovce; Mária Mačšeniková, Sobrance;
Mária Petraninová, Mlynárovce; Verona
Sikorová, Sečovce
80 rokov: Andrej Jakim, Trebišov; Gabriela Kráľovská, Prešov; Ing. Viktor Michačo,
Prešov; Mária Molnárová, Slanské Nové
Mesto; Anna Rendešová, Kazimír; Mária
Tirpáková, Vysoká nad Uhom; Andrej Tomáš, Laškovce; Veronika Truchanová, Sačurov; Anna Žofčáková, Moravany
85 rokov: Angela Bajnoková, Banská Bystrica; Helena Bajusová, Hriadky; Anna
Lešková, Kožuchov; Anna Šabáková, Sobrance; Anna Tutková, Sečovce; Anna Vaľková, Vojnatina
90 rokov: Štefan Šaffo, Dúbravka
jubileá kňazov
Jozef Šoltýs, správca farnosti Malý Lipník
– 1. október – 20 rokov kňazstva; Michal
Šándor, farár farnosti Jovsa – 2. október
– 55 rokov života; Ján Fedák, správca
farnosti Topoľa – 17. október – 75 rokov
života; Michal Kučera, výpomocný duchovný vo Vranove nad Topľou – 19. október – 70 rokov života; Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita
– 28. október – 60 rokov života; Miroslav
Dancák, titulárny dekan, rektor Kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča
v Prešove – 28. október – 55 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
blahoželáme
Drahý náš otec, manžel, dedko a pradedko Juraj Černický zo Šarišského Štiavnika!
1. septembra si oslávil krásne životné jubileum – 80 rokov života. K narodeninám
ti zo srdca prajeme iba to najlepšie, veľa
šťastia, dobré zdravie, ktoré tak veľmi
potrebuješ, veľa Božích milostí a Božieho
požehnania. Nech ti Pán Boh udelí ešte
veľa sily, aby si vládal medzi nami dlho žiť.
manželka Anna, synovia s rodinami,
vnúčatá a pravnúčik
_________________________________
25. augusta oslávil
otec Ján Rusnák
37 rokov svojho
života. Otec Ján,
úprimné Pán Boh
zaplať za všetky ná-

mahy, ktoré vykonávate v našej farnosti.
K vášmu sviatku vám prajeme hojnosť
Božích milostí, nech všemohúci a večný
Boh upevňuje a rozmnožuje milosť povolania, ktorú vám dal. Do ďalších dní vášho
života vám vyprosujeme ochranu Božej
Matky a prosíme, nech vás Svätý Duch aj
naďalej sprevádza vašou životnou cestou.
Na mnohaja i blahaja lita!
vaši veriaci z Havaja
_________________________________
28. septembra oslávil 37 rokov života
náš bývalý duchovný otec Róbert
Demko. Ďakujeme
vám za otcovskú
starostlivosť počas
jedenástich rokov pôsobenia v našej farnosti. Vaše kázne boli pre nás vždy obohatením. Nech vás aj vašu rodinu Pán
Boh odmení hojnosťou Božieho milosrdenstva. Na mnohé a blahé roky!
vďační veriaci z Dúbravky
_________________________________
7. októbra oslávi
krásne 30. narodeniny otec Jaroslav
Kačmár. Drahý náš
otec Jaroslav, k tomuto sviatku vám
vyprosujeme veľa
Božích milostí, ochranu Panny Márie, dary
Svätého Ducha a pevné zdravie v kruhu
rodiny. Nech vás Pán Boh požehná za vašu
prácu a námahu, ktorú vykonávate v našej filiálke. Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z obce Cigla
_________________________________
Drahý ocko a dedko Janko Gecej, je
za tebou 60 rokov
života a my ti chceme popriať, aby si
„v deň blaženosti
bol blažený, v deň
nešťastia si všimol, že tak ako prvý, aj
druhý deň urobil Boh“ (Kaz 7, 14).
To ti zo srdca a v modlitbách vyprosujú
na mnohaja i blahaja lita Marcel a Silvia,
vnúčence Julka, Šimonko, Matejko a Ondrejko, dcéra Natálka a manželka Milka.
_________________________________
„Mama je láska,
lebo Boh je láska.
Pusto by sa nám žilo
bez tých dvoch.“ (M.
Rúfus)
So slovami básnika
si aj my, tvoje deti,
pripomíname, milá mamka a babka Marienka Riniková, tvoje narodeniny a vyprosujeme ti od Pána všetky milosti.
Silvia, Marcel a vnúčence Julka,
Šimonko, Matejko a Ondrejko
oznamy
Sacrum a príroda
Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove vás pozýva

na medzinárodnú vedeckú konferenciu
s názvom Sacrum a príroda, ktorá sa
uskutoční 27. – 28. septembra.
Miesto konania:
Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, Ul. biskupa Gojdiča 2,
Prešov
Tatranský národný park
inzercia
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie
striech, fasád aj interiérov; výmena odkvapových žľabov; zatepľovanie a izolácia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil:
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
_________________________________
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov,
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 /
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________
Ponúkame 100% čistý sviští a jazvečí tuk a masť, prírodné antibiotiká
– grapefruitové kvapky, masti na reumu a bolestivé kĺby a iné produkty
tradičného ľudového liečiteľstva.
www.liecivemasti.com
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
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30.09. (pondelok) 16.15 Večerná univerzita: Keď ide viac ako o život – Ústavný súd
SR a právo na život; autor: Martin Luterán
17.30 Doma je doma: Deti v spoloČNOSTI
– relácia o hnutí eRko a jeho aktivitách
01.10. (utorok) 17.10 Rehoľná abeceda:
K ako kapucín – Pavol Korba 19.30 Moja
misia: Za obzor (Haiti) ⓬ – misionár Augustín Vrecko s priateľmi Viktorom a Jean
Mariem pomáhajú na Haiti 20.10 Vnútorné
uzdravenie (5) – záznam zo seminára pátra
Eliasa Vellu v Trenčíne 21.10 Rozhovor
s Mons. Ladislavom Hučkom, pražským
gréckokatolíckym exarchom
02.10. (streda) 19.30 Misia Honduras
⓬ 20.10 Prehľad katolíckych periodík
na Slovensku
03.10. (štvrtok) 14.10 Rozhovor s Mons.
Ladislavom Hučkom R 19.25 Majstrova
šifra: Kresťanský kód (5) ⓬ – dokumentárny seriál ponúka dramatické pozadie
k intelektuálnym argumentom Majstrovej
šifry a ponúka svojský pohľad na otázky
spojené s hľadaním pravdy 20.15 Adorácia – večerná modlitba pred Najsvätejšou
sviatosťou 21.10 Lectio divina: Obnovme
našu vieru a mravnosť (5) – Biblické osobnosti viery – stretnutie nad Božím slovom
s Mons. Stanislavom Zvolenským
04.10. (piatok) 11.00 Pápež František
v Assisi – priamy prenos 17.30 Kto je
pápež František? – dokument obsahuje
doposiaľ nevydané nahrávky zo života
kardinála Bergolia, približuje udalosti
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konkláve a prvého vystúpenia pápeža
Františka 19.30 Listy z osamelého ostrova:
List do Sárd ⓬ – v dokumentárnom seriáli
navštívime miesta v Turecku a na ostrove
Patmos, ktorým boli určené najznámejšie
a najprekladanejšie listy 20.25 EFFETA (Lk
17, 5 – 10) – relácia otvára naše vnútro
na lepšie pochopenie nedeľného evanjelia
21.55 October baby ⓬ – príbeh o vzťahu
rodičov a ich nevlastnej dcéry; o udalostiach okolo narodenia Hannah, ktorá
nebola plánovaná a chcená; o odpustení
a o tom, ako sa kamarátstvo môže ľahko
zmeniť na niečo oveľa hlbšie
05.10. (sobota) 11.45 Rozhovor s Mons.
Ladislavom Hučkom R
06.10. (nedeľa) 10.00 Svätá omša z Prešova – priamy prenos z Konkatedrály sv.
Mikuláša 14.45 Rozhovor s Mons. Ladislavom Hučkom R 18.40 Spojení oceánom
– publicistická relácia o živote slovenskej
komunity v USA a Kanade 19.10 Katechéza:
Kniha Genezis – patriarcha Noe a Babylonská veža; autor: Marko Orko Vácha
07.10. (pondelok) 15.30 Ruženec z Lúrd
16.15 Večerná univerzita: Bagatelizácia
hodnoty ľudského života a sebazničujúce
správanie mladých – autor: MUDr. Anna
Kováčová
08.10. (utorok) 14.35 Peter medzi nami
15.30 Ruženec z Lúrd 17.00 Rozhovor
s Mons. Ladislavom Hučkom R 17.10
Rehoľná abeceda: Misia za humnami – sr.
Pia SSpS 19.30 Moja misia: V dobrom

aj zlom: Uganda ⓬ – manželia Zuzka
a Marek v Ugande pracujú ako lekári pre
chudobných 20.10 Vnútorné uzdravenie
(6) – záznam zo seminára pátra Eliasa Vellu
v Trenčíne 21.10 Dokument o arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi
09.10. (streda) 19.30 Priepasť ⓬ – dokument o exorcizme na Slovensku 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
10.10. (štvrtok) 14.10 Dokument o arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi R 19.25 Povedz
im Siyabonga ⓬ – dok. film o desiatich
rokoch koledníckej akcie Dobrá novina
a niektorých projektoch, ktoré táto akcia
podporila 20.15 Adorácia 21.10 Lectio
divina: Obnovme našu vieru a mravnosť (6)
11.10. (piatok) 17.30 Rok dvoch pápežov
⓬ – dokument približuje jedinečnosť
Jána Pavla II. a Benedikta XVI. 19.30 Listy
z osamelého ostrova: List do Filadelfie ⓬
20.25 EFFETA (Lk 17, 11 – 19) 21.55 Svätá
Barbora ⓬ – príbeh o odvahe a schopnosti
položiť z lásky k Bohu vlastný život, ale aj
o pseudoláske k moci, majetku a o deštruktívnom spôsobe života bez lásky a bez Krista
12.10. (sobota) 11.45 Dokument o arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi R
13.10. (nedeľa) 07.25 Klbko: Kto spieva, dvakrát sa modlí 09.45 Dokument
o arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi R 10.30
Svätá omša z Vatikánu – priamy prenos
14.45 Dokument o arcibiskupovi Cyrilovi
Vasiľovi R 19.10 Katechéza: Kniha Genezis
– Abrahám; autor: Marko Orko Vácha

Ak človek pozýva Boha do svojho života, do konkrétnych situácií, do manželstva, ocitá sa
v manželskom trojuholníku, ktorý ako jediný prospieva manželstvu a nie je preň deštruktívny: Boh, manžel a manželka. Autorka, matka troch dospelých detí, ponúka návod, ako
začať modlitbový život aj ako si ho udržať a prispieť k upevneniu alebo obnove vlastného
manželstva. Odkrýva 30 oblastí života muža, za ktoré sa môže manželka prihovárať, a teóriu dopĺňa vlastnými skúsenosťami a svedectvami. Byť jedným telom so svojím manželom
môže znamenať aj podoprieť ho tam, kde on nevládze. (Drahomíra Kolesárová)

Za lepší život

Režisér Chris Wietz natočil v roku 2011 sociálnu drámu podľa skutočného príbehu
o živote mexických imigrantov v USA. Ide o príbeh tvrdo pracujúceho otca a syna
v pubertálnom veku, ktorý sa mu netúži podobať. Vo filme podali obaja hispánski herci
– Damián Bichir v postave otca Carlosa Galindu a José Julián v roli jeho syna – presvedčivý výkon. Tento film, ktorý z komerčného hľadiska nepatril k nájdenej zlatej bani,
zbiera pochvaly a ceny za osobitý pohľad na životný príbeh prisťahovalcov. Režisér pri
spoznávaní života mexických komunít spolupracoval s Gregom Boyleom, jezuitským kňazom venujúcim sa
delikventnej mládeži. (Drahomíra Kolesárová)

Joey Bubnar feat. Tomi Sucik: Broadcast

Slovenský gospelový interpret Jozef Bubnár sa v slovenskej speváckej súťaži dal dokopy s rockovým spevákom Tomim Sučíkom a spolu s producentom Randym Gnepom vytvorili singel, ktorý
nesie názov Broadcast (Vysielanie). Text hovorí o otrockom živote dnešnej generácie. Vyzýva
zanechať zlodejov času, ktorými sú internet, televízia... Skladba má aj vďaka popovému charakteru, aranžmánom
a zaujímavému videoklipu potenciál osloviť mladú generáciu. „Keďže učím na cirkevnom gymnáziu, oslovil som
svojich bývalých študentov, ktorí sa venujú videám, či by mali záujem natočiť pre nás klip, a ich to nadchlo,“
prezradil s úsmevom J. Bubnár. Skladbu si možno stiahnuť na iTunes. (Dominik Petrík)

25.09. (streda) 11.00 O histórii Oravského
hradu 20.30 Lupa 22.00 Výber z hudobnej
tvorby septembrových skladateľských
jubilantov
27.09. (piatok) 20.30 Teror na pracovisku
– mobbing, bossing – hostia: psychológ,
právnik
28.09. (sobota) 10.00 Kompas viery; hosť:
salezián don Pavol Grach 13.00 Nahota
na predaj; hosť: Braňo Škripek a jeho
iniciatíva proti nahote v médiách 20.30
Mesiac s pápežom Františkom
29.09. (nedeľa) 14.00 Dolorosa 15.30 Aktivity OZ Magnetky z Banskej Bystrice, ktoré
pracuje s rómskou mládežou 21.00 Potulky
po bývalom kráľovskom meste Krupina;
hosť: PhDr. Miroslav Lukáč, historik
30.09. (pondelok) 20.30 Portál Svet
kresťanstva – rozhovor so zakladateľom
Imrichom Gazdom
01.10. (utorok) 20.30 Mariánske zjavenia
a modlitba posvätného ruženca z dogmatického hľadiska; hosť: prof. Anton Adam
05.10. (sobota) 20.30 Okienko do kánonického práva
06.10. (nedeľa) 13.00 Ó, sláva hviezd, ó,
sláva – rozhlasová adaptácia nevšedného
divadelného spracovania Hviezdoslavových
epických básní
12.10. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu Božej
múdrosti v Košiciach (slávi otec Jozef
Matejovský)
20.10. (nedeľa) 13.00 Košickí mučeníci –
fakty popretkávané prózou Jozefa Tótha
26.10. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova

DVOJKA

rtv:

hudba film kniha

Stormie Omartianová: Moc manželkiných modlitieb
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28.09. (sobota) 20.00 Dve tváre Osvienčimu – dokument
29.09. (nedeľa) 09.50 Púť do Santiaga de
Compostela 10.10 Orientácie 10.35 Slovo
– príhovor rímskokatolíckeho duchovného
00.40 Slovo R
01.10. (utorok) 15.25 Orientácie R
06.10. (nedeľa) 10.00 Slávnostná svätá
omša pri príležitosti zasadnutí predsedov
biskupských konferencií Európskej únie
z Katedrály sv. Martina; celebruje Mons.
Stanislav Zvolenský, arcibiskup metropolita, predseda KBS 14.45 Orientácie
15.10 Slovo – príhovor gréckokatolíckeho
duchovného 15.15 Fatimské posolstvo
01.55 Slovo R
08.10. (utorok) 15.25 Orientácie R
13.10. (nedeľa) 13.40 Orientácie 14.10 Slovo – príhovor duchovného Bratskej cirkvi
rádio slovensko

Sobota 05.05 Ekuména vo svete 06.14
Zamyslenie na dnešný deň 22.17 Ekuména vo svete R
Nedeľa 05.05 Spravodajstvo Rádia Vatikán 06.14 Zamyslenie na dnešný deň

21.05 Cesty 22.17 Spravodajstvo Rádia
Vatikán R
rádio slovensko a regina
06.10. (nedeľa) 09.05 Gréckokatolícka
svätá liturgia z Kňazského seminára bl.
biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove
13.10. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje František
Šándor
rádio regina
Pondelok 02.30 Cesty R
Utorok 21.00 Viera v živote R
Nedeľa 07.50 Z duše 17.05 Viera v živote
26.10. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Pavol Vaľko, Jakubany)
27.10. (nedeľa) 21.00 Duchovné slovo R
rádio devín
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.
oznamy
Christopher West o teológii tela Jána
Pavla II.
Christopher West uvedie témy z hlbokej a vždy aktuálnej práce Jána Pavla II.
o zmysle ľudskej sexuality.
Téma: Naplň tieto srdcia, Boh, sex a univerzálna túžba – teológia tela Jána Pavla
II. a jeho oslobodzujúci pohľad na ľudskú
sexualitu
Termín: 17. november 2013, 18.00 –
20.30 (nedeľa)
Miesto konania: Košice, Dom umenia
Vstupné: 25 eur
Christopher West, Mike Magione a jeho
hudobná skupina The Union odhalia
počas svojho turné veľké tajomstvo
o zmysle bytia muža a ženy, a vrhnú pravé svetlo na tie najhlbšie otázky života.
Christopher West je uznávaný učiteľ,
úspešný autor kníh a teológ, ktorý momentálne pracuje aj ako výskumný pracovník a člen učiteľského zboru v inštitúte teológie tela. Momentálne je jedným
z najvyhľadávanejších cirkevných prednášateľov. Prednášal na viacerých prestížnych fakultách, na kurzoch pre vysokoškolákov aj absolventov ako napríklad
v Teologickom seminári St. John Vianney
v Denveri, na Inštitúte Jána Pavla II v Melbourne v Austrálii, ako aj na Univerzitnom inštitúte Creighton so zameraním
na formáciu kňazov v Omahe.
n „Peťo, veď vyjdi na to slnko!
Taký si bledý.“ „A čo som dáky
kozmonaut?“

Pomôcky:
ANP, Ita, Oy, Dorastajúca
mládež
Silach, Tet
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n Ako zistíte, že je vonku zima?
Muchy lietajú v teplákoch.

	P	O	R	O	N	I	T	N	D	R	L	I	D	CH	E	S	S

n Pán doktor, vypíšte ma! Zn:
Fixka.
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Krížovka skrýva preklad časti Žaltára:

не
њстaвилъ є3си2 взыскaющихъ тS, гDи.
________________________________________________
Legenda: ARETÁCIA, CELINA, CELOK, CIELE, ČELENKA,
ELITA, ETIKA, ETÍN, FIGY, HRANICA, KANDELA, KLASY, LIGA,
LOPATA, MISIE, NÁROD, OLIVY, OPCIA, PLATINA, PLODY,
POCIT, POČET, POLEVA, POVLAKY, PRÁCA, RIASA, RODIČ,
SATIRA, SAUNA, SELÉN, SELENID, SKRAT, SĽUDA, SORTA,
SPARA, STATÍV, STOKA, STRES, TELÚR, TEROR, TETIVA, VEDEC, VELITEĽ, VIERA, VIETOR, VOLIČI, ZÁNIK.
Tajničku osemsmerovky tvorí 42 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 17. Krížovka: Hľadajte, pokorní,
Pána a srdce vám oživne. Osemsmerovka: Dokonalá pokora
je vrcholom každej radosti.
Výherca: Štefan Varcholík zo Staškoviec. Riešenia zasielajte
na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
04. – 06.10. Kurz Zbav nás zlého. Zámerom je poukázať na najčastejšie ponuky zlého. Veková kategória
účastníkov je od 14 do 30 rokov. (otec Jozef Maretta)
11. – 13.10. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
25. – 27.10. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu
Stropkov a Giraltovce. Veková kategória účastníkov je
od 9 do 30 rokov.
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
11. – 13.10. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy –
druhá časť. Kurz organizujeme v spolupráci s Donum
vitae. Je určený záujemcom z radov snúbencov, manželov, učiteľov, katechétov, budúcim lektorom Billingsovej metódy.
17. – 20.10. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len
uvažujete, dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno
kritérium – kvalitnú prípravu. Viac sa môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk.
25. – 27.10. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
05.10. Fatimská sobota (10.00 h)
06.10. Liturgia s modlitbami za uzdravenia (10.00 h)
12.10. Púť seniorov (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
20.10 Stretnutie gréckokatolíckych biskupov Európy, archijerejská svätá liturgia (10.00 h)
02.11. Fatimská sobota (08.30 h.)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
05.10. Fatimská sobota (08.30 h.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0903 982 057, 0911 912 643
05.10. Fatimská sobota (10.30 h)
06.10. Malá púť (10.30 h)

Evanjelium podľa Lukáša v symboloch
Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s PaedDr. Mgr. Darinou Petríkovou, PhD., ponúka
Evanjelium podľa Lukáša v symboloch ako pomôcku pre hendikepované deti rôzneho druhu a stupňa postihnutia,
deti s poruchami čítania a písania, deti, ktoré ešte nevedia čítať a integrované deti v ZŠ. Každé slovo v evanjeliu je
doplnené symbolom – kresbou pre ľahšie pochopenie čítaného textu. Symboly sú zrozumiteľné a zhotovené tak,
aby ich dieťa mohlo nakresliť aj samo. Jednotlivé symboly sú farebne odlíšené farebným pozadím podľa slovných
druhov. S touto pomôckou sa dá pracovať na hodinách náboženskej výchovy i v domácom prostredí. Je doplnená
o metodickú príručku. CD si môžete zakúpiť na e-mailovej adrese dkupo@greckokat.sk, infovet@infovet.sk.
Evanjelium podľa Lukáša v symboloch
1. CD – Život a zázraky Pána Ježiša v Evanjeliu podľa Lukáša – 85 strán (5 eur)
2. CD – Podobenstvá v Evanjeliu podľa Lukáša – 85 strán (5 eur)
3. CD – Puzzle – 85 strán (5 eur)
4. CD – Metodická príručka – 30 strán (zdarma)

gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:
Maroš Sejka : m.sejka@gmail.com
Pondelok – Študentský zbor (17.45 h) Svätá liturgia
(internát, Ul. 17. novembra) (20.00 h)
Utorok – Svätá liturgia (Katedrálny chrám sv. Jána
Krstiteľa) (16.30 h) Stretnutia pri čaji (na vybranú
tému a podľa dohodnutého termínu) (18.00 h) Projekcia filmov a beseda (18.00 h)
Streda – Študentské stretko (15.00 h) Modlitbové
večery a katechézy (GTF PU) (18.00 h) Štvrtok – Očami dievčat... (16.00 h) Dom modlitby (17.30 h)
Sobota – S batohom cez hory (raz v mesiaci)
25. – 26.10. Študentská víkendovka – miesto:
kláštor sr. redemptoristiek v Lomnici, cena: 13,50
eur (záloha 7 eur), počet: max. 13 osôb, prihlášky:
0903 982 509 alebo gmpc@grkatpo.sk do 15.10.2013

