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Hnutie fokoláre na Slovensku

H

istória Hnutia fokoláre
na Slovensku sa začala
písať v šesťdesiatych
rokoch. V čase totality jestvovalo len málo možností kontaktov
s hnutím, jednou z nich boli
napr. návštevy Ríma cez turistické centrum Incontri Romani,
ktoré patrí hnutiu. Jedna pútnička sa pýtala, čo je to za spoločenstvo. „Ich oči ma uchvátili,
všetky žiarili láskou, úsmevom.
Sú nejakou zvláštnou organizáciou? Stále mi zdôrazňovali:
‚Nie je to organizácia, to je
život. Tu je Ježiš medzi nami.
Ježiš je v tom bratovi, Ježiš je vo
mne, je v tebe... S týmto vedomím máme žiť svoj každodenný
život.‘“
Ďalšou cestou boli občasné
návštevy fokolarínok a fokolarínov v bývalom Československu alebo kontakty laikov,
bohoslovcov a kňazov z Čiech,
Moravy a Slovenska s fokolarínmi žijúcimi v bývalej NDR.
Veľký význam pre rozvoj
hnutia v bývalom Československu mali návštevy
Petra Wiederholda, kaplána
v drážďanskom Hofkirche.
Peter Wiederhold sa svojmu

biskupovi zdôveril, že by chcel
priniesť spiritualitu jednoty, aj
keby tomu mal obetovať svoj
život. Biskup mu dal súhlas
i požehnanie. S týmto úmyslom
prišiel na Slovensko oficiálne
ako horolezec. Vo februári 1965
zahynul v Tatrách pod lavínou,
ktorá ho strhla pri výstupe
na Javorový štít.
Začiatky Hnutia fokoláre
na východnom Slovensku sa
spájajú s pôsobením kňaza
Tibora Umstädtera v Prešove,
neskôr vo farnosti Rad. S hnutím sa stretol prostredníctvom
Petra Wiederholda, o čom
neskôr napísal: „Nesmierne
ma oslovilo a zasiahlo rozjímanie Chiary Lubichovej
o slnku a jeho lúčoch. Od Boha
vychádza ku každému z nás
lúč, Božia vôľa, Boží plán, ktorý
má Boh s každým z nás. Buďme
stále v tomto lúči. Čím viac sa
priblížime k Bohu, tým bližšie
sa dostaneme aj k sebe navzájom, až budeme všetci jedno.”
Z roka na rok spoločenstvo
rástlo. Jeho členovia využívali
každú príležitosť: svadbu, oslavu narodenín či výlet na prehlbovanie osobných vzťahov.

Museli byť opatrní.
Rok 1968, známy Dubčekovou Pražskou jarou, priniesol
určité uvoľnenie. V tom roku
sa konalo vo Vysokých Tatrách
prvé mariapoli za účasti Natalie,
jednej z Chiariných spoločníčok. Po skončení sa prirodzene
začínal rozvíjať život v duchu
tejto spirituality. Hlavnými
strediskami boli Prešov a Bratislava. Stretnutia sa sústreďovali
do rodín. Pod vplyvom jedného
takéhoto stretnutia napísal istý
literát do kultúrneho časopisu
článok s názvom Raj na zemi je
možný.
Azda najvýznamnejším
obratom v dejinách hnutia
v Československu bola priama
pomoc z centra – prišla sem Terézia Cifaldiová, ktorá v októbri
1969 začala študovať a neskôr
pracovať ako univerzitná
učiteľka na Univerzite Komenského v Bratislave. Tým život
spirituality dostal dar spojenia
s centrom.
Spoločenstvo sa tak rozrástlo, že sa združovalo do vetiev:
zasvätení, rodiny, kňazi. Obradové rozdiely znamenali iba ak
vzájomné obohatenie, radosť

z väčšej rôznosti. Členovia
s radosťou prijímali medzi seba
i iných kresťanov, lebo hnutie je
oslovené Ježišovou modlitbou
„aby všetci jedno boli“.
Viacerí kňazi boli v čase
totality väznení. Vo väznici sa
spoznali napríklad s p. Mastiliakom. Tradovali sa jeho slová,
aby nikdy nezabúdali na kňazov a rodiny byzantského
obradu, čo fokolaríni prirodzene, s úctou, samozrejmosťou
a radosťou plnili. Ak bol niektorý kňaz vo farnosti s väčším
počtom farníkov alebo s väčšími
priestormi, fokolaríni to radi
využívali, lebo takto mohli
byť ich stretnutia nenápadné.
Takýmto požehnaným miestom
bola napríklad Ľutina a rodina
otca Cyrila Jančišina. Kňazská
fokolarínska rodina tam mala
v podkroví svoje sídlo a pravidelne sa tam stretávala. Spiritualita jednoty ich naučila jasnej
línii: jednota s predstavenými,
jednota s veriacimi.
Pri písaní histórie Hnutia
fokoláre nemožno nespomenúť
Ukrajinu. Prvé kontakty tam
získavali práve zo Slovenska.
Irena Kellöová, jedna z prvých
vydatých fokolarínok, mala
na Ukrajine veľmi vzdialených
príbuzných. Na stretnutí v Berlíne raz povedala: „Mám príbuzných na Ukrajine, čo myslíte,
mám to skúsiť?” Odpoveď bola:
„Áno“. Takto sa otvorila cesta
na Ukrajinu. V máji tohto roka
bolo v Mukačeve požehnané dovolenkové duchovné stretnutie.
Blaho každého národa je
podmienené jeho duchovným
rozvojom. Národ schudobnie
práve vtedy, keď nad všetkým
vládnu peniaze a bulvárna
kultúra. Iba osvedčené tradičné
hodnoty vedú k budúcnosti.
Na kresťanskej kultúre vyrastal
a pretrval náš národ, zoskupený
do komunít – farností.
Cirkev očakáva od hnutí
mnoho. Pápež Ján Pavol II.
viackrát zvolal všetky hnutia
a poveril ich úlohami pomáhať
Cirkvi a spoločnosti evanjelizovať. Pokračoval v tom aj
Benedikt XVI. n
Mons. Anton Konečný
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Modlitba ruženca
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Možno ste už počuli príbeh o deťoch
z Litmanovej. Bol letný večer, nedeľa 5.
augusta 1990 a my traja sme sa za tmy náhlili
z hory domov. Pamätám si pouličné lampy,
prvé domy, tmu za nami. Pamätám si posledný pohľad Panej, rýchle kroky dedinou
i zdesený výraz mojej mamy. Snažila som sa
doma dopodrobna vyrozprávať všetko, čo sa
stalo, no veľmi to nepomohlo. Pred spaním
som prosila mamu, aby mi ukázala, ako sa
modlí ruženec. Mala som jedenásť, keď som
sa ho v ten večer po prvýkrát modlila.
Keď teraz opäť spomínam na tú chvíľu,
nemôžem si nevšimnúť, že som sa vtedy
chcela naučiť modliť ruženec. Nie preto, že
by mi to bol niekto kázal. Nie preto, že by
som vedela o jeho ďalšom význame alebo
účinkoch. A ani nie preto, že by som o niečo
konkrétne chcela žiadať. Domnievam sa,
že jediným dôvodom mojej prvej modlitby
ruženca bola práve ona.
„Duša ženy,“ hovorí Edith Steinová, „je
zameraná na iných, je ich opaterou, domovom, priestorom, kde sa môžu rozvíjať.
Preto musí byť duša ženy priestranná, tichá,
teplá, jasná, odhodlaná, od seba prázdna,
pánom seba samej. Na to bola duša prvej
ženy stvorená, a preto môžeme dodnes takto
premýšľať o duši Božej Matky.“
Mnohí svätí nás nabádali k modlitbe
ruženca. Zanechali veľa prísľubov a povzbudivých slov. Aj na udalosti z dejín
mal ruženec nepochybný vplyv. Skoro
pri každom zjavení Panny Márie boli jej
prosby zamerané na túto modlitbu. A ani
v Litmanovej to nebolo ináč – prichádzala
s ružencom v rukách a prosila, aby sme sa ho
na tom mieste modlili.
Často skôr než sa dostaneme k modlitbe,
zápasíme s našou predstavou o tom, ako by
mala vyzerať. Ruženec je modlitba, ktorú
sa môžeme modliť na zastávke autobusu

rovnako ako v kostole. Môžeme pri ňom
rozjímať alebo nie. Môžeme sa ho modliť
sami alebo s niekým iným. Môžeme dbať
na to, aby sme sa ho domodlili celý alebo
byť radi, že sme stihli aspoň desiatok. Nech
sa ho však modlíme akokoľvek, z toho či
iného dôvodu, nakoniec vždy záleží na tom
– ako hovorí Romano Gourdini – či sa ho
modlíme, alebo nie. Každé Raduj sa je ako
ďalšia vlna narážajúca na brehy večnosti.
Nuž a čo je za tým, tomu teraz nemusíme
rozumieť.
Jeden môj priateľ sa so mnou podelil
o svoje spomienky na štúdium, kde im
doktor teológie Cyril Dudáš hovoril: „Ľudia
za vami prídu, že im utekajú myšlienky
od ruženca alebo že večer pri ňom zaspali.
Povedzte im, že neexistuje žiaden krajší
spôsob, ako by im mohli myšlienky ujsť
alebo pri čom by večer mohli zaspávať.“
Napokon, modlitba nie je iba akási dobre
myslená snaha z našej strany, ale predovšetkým Božie pôsobenie v nás. Je znova a opäť
novým darom. Preto Thomas Merton,
spisovateľ a trapistický mních, hovorí:
„Nechceme byť nováčikmi. Buďme si ale istí,
že po celý život nebudeme v modlitbe nikým
iným.“
Veľké skutky nie sú hlučné. Naopak, sú
prosté ako žblnkot vody, vánok vetra či rast
obilia – rovnako ako modlitba. V živote
vynaložíme nemalé úsilie na to, aby sme
sa naučili mnohým zručnostiam, osvojili si
vedomosti, zdokonalili profil, a tak zlepšili
svoje šance na úspech. Často však nemyslíme
na to, čo všetko by sme skrz modlitbu mohli
v živote získať. Možno práve tie veľké a tiché
veci odohrávajúce sa v skrytosti našej duše.

Iveta Hudáková

19 Tragédia alebo požehnanie
život s orodovníkom v nebi
20 Apoštolova smrť
zrod svätca
21 Prečo je oltár za ikonostasom?
liturgická katechéza
21 V žobráckej chalupe
biblická katechéza
24 Starozákonná Svätá Trojica
zamyslenie nad ikonou (1)

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 tomto vydaní časopisu.
redakcia; 051/7731 481; slovo5@grkatpo.sk
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Vladyka Milan Lach sa v prvej
polovici septembra zúčastnil
na formačnom stretnutí pre nových
biskupov v Ríme, na ktorom sa
zúčastnilo 120 biskupov. Mons. Milan
Lach, pomocný biskup pre Prešovskú
gréckokatolícku archieparchiu, bol
vymenovaný pápežom Františkom
19. apríla a vysvätený 1. júna.

Živá farnosť – miesto stretnutia
živého Krista bola téma 5-dňového
výročného stretnutia otcov a bratov
baziliánov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ktoré sa konalo od 16.
do 20. septembra v provinciálnom
dome v Glen Cove na Long Islande
v USA. (www.nweparchy.ca)

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe
otvorilo 17. septembra výstavu
k 1 150. výročiu príchodu Cyrila
a Metoda na územie Veľkej Moravy. Výstavu pripravilo v spolupráci
s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom kultúry Chorvátska, Slovenským národným múzeom a Múzeom
Mimara.

Na púti Rómov v Čechách
vystúpila 21. septembra aj gospelová skupina F6 zo Slovenska. Akciu
zorganizovalo stredisko Khamoro pre
etnické menšiny Charity Olomouc.

Medzinárodný katechetický kongres na tému Katechéta ako svedok
viery sa konal od 26. do 28. septembra vo Vatikáne. Po ňom nasledovala
púť katechétov k hrobu sv. Petra.
Program stretnutia vyvrcholil 29.
septembra svätou omšou s pápežom
Františkom na Námestí sv. Petra
v Ríme. (RV)

Národná svätováclavská púť sa
konala 28. septembra v Starej Boleslavi. Pripomenula úlohu Palladia,
ktoré spája cyrilo-metodskú tradíciu so svätováclavskou, a privítala
významného hosťa – mníchovského
kardinála Reinharda Marxa.

Nová kniha emeritného pápeža
Benedikta XVI. Ste nádejou Cirkvi vyšla vo Vydavateľstve Paulínky. Prezentácia knihy sa uskutočnila 2. októbra
na Filozofickej fakulte UK v Prahe.

Královohradecký biskup Ján
Vokál sa rozhodol vyhlásiť rok 2014
vo svojej diecéze za Rok povolaní.
Téma, ktorú oficiálne oznámi na prelome rokov, sa zameria na osobnú
odpoveď každého kresťana na Kristovo pozvanie.
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Myrna navštívila Prešovskú archieparchiu

Gréckokatolícka cirkev v Kazachstane
sa zrodila z utrpenia gulagov
„Biskup Alexander Khyra
a kňazi Alexej Zarytski, Nikolaj
Šaban a Stepan Pryšliak, ktorí
boli väznení v gulagoch, sú
duchovnými otcami našej
Gréckokatolíckej cirkvi v Kazachstane,“ povedal 15. septembra biskup Karagandy Janusz
Kaleta pri posviacke nového
gréckokatolíckeho Chrámu sv.
Jozefa v Astane. Bohoslužbu
celebroval kardinál Leonardo
Sandri, prefekt Kongregácie pre
východné cirkvi.
Biskup Kaleta vysvetlil,
z akých koreňov vychádza súčasný život miestnej cirkvi: „Počas likvidácie Gréckokatolíckej
cirkvi na Ukrajine v roku 1946
boli zatknutí všetci biskupi
a mnoho kňazov: viacerí z nich
boli poslaní do koncentračných
táborov, neraz na kazašské územie. Táto ich prítomnosť bola

vlastne začiatkom Gréckokatolíckej cirkvi v Kazachstane, kam
boli od roku 1939 deportované
tisíce Ukrajincov zo západnej
Ukrajiny.“ Gréckokatolícka cirkev v tejto stredoázijskej krajine
sa zrodila ako „ovocie stalinských čistiek“, ktoré vydáva
svedectvo o tom, že „aj zo zla sa
môže zrodiť dobro a Boh dáva
viere klíčiť aj v púšti ateizmu,
útlaku a prenasledovania“.
Posviacka gréckokatolíckeho
chrámu v Astane bola hlavným

11. až 15. septembra navštívila Prešovskú archieparchiu
mystička Myrna zo Sýrie. Jej
prvé stretnutie s veriacimi sa
uskutočnilo v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa v Prešove, kde
po archijerejskej svätej liturgii
vydala svedectvo o Božej láske.
„Vidíte aj smútok na mojej tvári,
lebo moja krajina veľmi trpí,
zámerom cesty kardinála Sandriho, ktorý bol na pastoračnej
návšteve Kazachstanu 13. – 17.
septembra. „Je to dôvod veľkej
radosti pre všetkých veriacich
a dobré znamenie, že sa miestna cirkev vzmáha,” dodal biskup
Kaleta. Kardinál Sandri pri tejto
príležitosti odovzdal novému
chrámu dar pápeža Františka:
kalich a relikviu sv. Jozafáta,
biskupa a mučeníka, ktorá bude
umiestnená na hlavnom oltári.
(RV, TK KBS)

1 700. výročie Milánskeho ediktu oslávili v srbskom meste Niš
Centrálne oslavy 1 700. výročia
Milánskeho ediktu Oslobodení pre slobodu a národná púť
sa konali 20. a 21. septembra
v Chráme Povýšenia svätého
Kríža v srbskom meste Niš,
rodisku Konštantína Veľkého.
Oslavám predsedal vyslanec
Svätého Otca kardinál Angelo
Scola, milánsky arcibiskup. Akciu zorganizovalo Belehradské
arcibiskupstvo v Srbsku.
V rámci osláv bol pripravený
bohatý program – stretnutie
s milánskym arcibiskupom,
adorácia, vešpery, krížová cesta
mladých, mimoriadna výstava
o Konštantínovi Veľkom, ako aj
možnosť navštíviť archeologické nálezisko Medijana. Vyvrcholením osláv bola slávnostná
svätá omša na štadióne Čair,
ktorej predsedal kardinál Angelo Scola.
Vedenie Rady európskych
biskupských konferencií
(CCEE) v septembri zverejnilo list pripomínajúci 1 700.
výročie Milánskeho ediktu,
ktorým cisár Konštantín uznal
právo kresťanov na náboženskú slobodu. Poslalo ho

belehradskému arcibiskupovi
Mons. Stanislavovi Hočevarovi
pri príležitosti púte veriacich
do mesta Niš. „Milánsky edikt
nesmie zostať len historickou
udalosťou, ktorá viedla k uznaniu práva ľudí na náboženskú
slobodu a k slobode verejného
vyznávania kresťanskej viery,“
napísali predstavitelia CCEE
vedení maďarským kardinálom Petrom Erdőom. „Význam
ediktu zostáva aj pre dnešok,
pretože nám umožňuje oceniť
spoločenský význam viery pre
celú Európu.“

|5
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Milánsky edikt bol vyhlásený
v meste Mediolanum (dnes
Miláno) v r. 313. Týmto aktom
sa kresťanstvo nestalo štátnym
náboženstvom ani nezískalo
osobitné privilégiá. Kresťanom
však bolo udelené právo verejne
vyznávať svoju vieru bez toho,
aby boli za to prenasledovaní.
Edikt nielen zakázal prenasledovanie kresťanov, ale nariadil
aj navrátenie majetku tým, ktorým bol predtým skonfiškovaný
z náboženských dôvodov, teda
aj vrátanie majetku, ktorý patril
Cirkvi. (grkatba.sk, TK KBS)

teraz je v nej bieda a strach. Ale
ja dôverujem Bohu, že svetlo
evanjelia, ktoré vychádza z Blízkeho východu, a svetlo sv. Pavla
z Damasku sa znova obnoví.
Stredný východ je dnes ukrižovaný, ale z celej duše verím,
že znova vstane. Cez jednotu,
odpustenie, lásku, aby sme boli
deťmi svetla.“

Hovorila o tom, že konkrétne
v Sýrii vždy žili moslimovia
a kresťania v bratskom priateľstve, človek bol u nich rešpektovaný, a preto si myslí, že
konflikt, ktorý tam teraz je, je
rozdúchavaný zvonku. „A kresťania sú obyčajne tí, ktorí ,platia
tú faktúru’,“ povedala na margo
prenasledovania kresťanov.

Na Slovensko však neprišla
hovoriť o politickej situácii, ale
o Božej láske, pretože dostala
poslanie o nej všade hovoriť. „Choď a zvestuj celému
svetu toto posolstvo, a pracujte
na jednote. Nevyberaj si cesty,
lebo ja som ti ich už pripravil,“
odpovedala slovami jedného
zo zjavení na otázku, prečo na-

vštívila Slovensko. „Pán od nás
všetkých chce, aby sme boli
svedkami jeho lásky.“
V roku 1982, keď začala roniť
olej, mala Myrna 18 rokov. 27.
novembra 1982 začal roniť olej
aj malý obrázok kazanskej
Bohorodičky. 15. decembra 1982
sa jej zjavila Panna Mária. Podľa
jej slov mala päť zjavení Panny
Márie, posledné 24. marca 1983.
Potom nastala etapa extáz,
ktorých mala tridsať sedem,
poslednú v roku 2004. „Keď
sa modlíme, začnem strácať
rovnováhu, pomôžu mi ľahnúť
si. Roním olej z rúk a z tváre,
vidím obrysy v jasnom svetle
a počujem Ježiša Krista. Keď
mám uvidieť Ježiša, roním olej
aj z očí.“
V roku 1984, keď katolíci
a pravoslávni slávili Paschu
spoločne, sa jej na Veľký štvrtok
o 15-tej hodine zrazu ukázali
a otvorili rany na rukách, na nohách a v boku. Ide o stigmy
– rany podobné Ježišovým.
Toto sa opakovalo päťkrát –
ešte v rokoch 1987, 1990, 2001
a 2004, stále na Veľkú noc, keď
ju Východ a Západ slávili v ten
istý dátum.
Ako povedal kňaz Georgios, ktorý ju sprevádzal, tieto

udalosti Cirkev skúma. Otec
Georgios vydal svedectvo o tom,
ako počas seminára strácal
kňazské povolanie, ale práve cez
tieto udalosti, skrze posolstvo
o Božej láske znova uveril a stal
sa kňazom.
Vo štvrtok 12. septembra
dopoludnia navštívila žiakov
a študentov gréckokatolíckych
cirkevných škôl v Prešove,
porozprávala im svoje svedectvo
a mala s nimi besedu. Potom si
prezrela pútnické miesto v Ľutine, kde bola večer v miestnej
bazilike archijerejská svätá
liturgia a stretnutie s veriacimi.
V piatok navštívila gréckokatolícke Centrum pre Rómov
v Čičave, popoludní mala
stretnutie s kňazmi v Gréckokatolíckom centre pre mládež
v Juskovej Voli a večer bola
na programe archijerejská svätá
liturgia v Chráme Najsvätejšej
Eucharistie vo Vranove nad
Topľou a beseda s veriacimi.
V sobotu si prezrela niektoré
staré a nové gréckokatolícke
drevené chrámy v Bardejove
a v okolí a opäť nasledovala
archijerejská svätá liturgia
v Chráme sv. apoštolov Petra
a Pavla v Bardejove a stretnutie
s veriacimi.
Návštevu Prešovskej archieparchie zakončila na hore
Zvir v Litmanovej, kde bola
dopoludnia archijerejská svätá
liturgia a beseda.
„To, čo sa teraz deje na Blízkom východe, nám pomáha
pochopiť to, čo hovoril Pán.
Posolstvo v Sufánii je o pokoji.“
Sufánia je tá štvrť v Damasku,
kde žije Myrna so svojou rodinou a kde sa to všetko udialo.
„Potrebujeme sa modliť, aby
sa Božia vôľa stala skutkom.
Potrebujeme otvoriť naše srdcia
a spoznať Božiu lásku,“ povedala nakoniec a prosila veriacich
o modlitby za predstaviteľov
Cirkvi, za rodiny, za mládež,
za ich dom, ktorý si Pán vybral.
„A modlite sa aj za mňa, aj ja
vás zahŕňam do svojich modlitieb,“ povedala Myrna na záver
stretnutí. (Ľubomír Petrík)


Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Adolfo Nicolás SJ
listom z 9. septembra 2013 vymenoval P. Jozefa Šuppu SJ za viceprovinciála Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej. Zároveň vymenoval
P. Jozefa Kyselicu SJ a P. Viliama
Karľu SJ za dočasných provinčných
konzultorov ad tempus. Štvorčlenný
provinčný konzult spolu s nimi tvoria
aj doterajší konzultori P. Rudolf Uher
SJ a P. Peter Girašek SJ. Hlavnou náplňou vymenovaného viceprovinciála
a takto doplneného konzultu budú
úlohy spojené s vymenovaním nového provinciála, ako aj bežné riadenie
provincie. (TK KBS, Peter Girašek SJ)

V Chráme Povýšenia sv. Kríža
na prešovskom sídlisku Sekčov sa
v nedeľu 15. septembra konala odpustová slávnosť. Pri tejto príležitosti
synkel Daniel Dzurovčin posvätil nové
lavice v tomto krásnom chráme.
Na jeho začiatky si zaspomínal aj otec
Vasil Kormaník, zakladateľ chrámu,
ktorý poukázal na ťažkosti a úspechy
pri jeho vzniku. Otec Daniel Dzurovčín vo svojej homílii poukázal na význam sv. Kríža v našom živote: kríž
nemá byť iba symbol, ale hlavne spôsob života každého kresťana. Liturgiu
spolu s nimi slávil aj otec Rastislav
Baka a viacerí kňazi, ktorí v minulosti
v tomto chráme pôsobili. Nechýbal
ani miestny zbor Stauros, ktorý dodal
tejto významnej udalosti slávnostný
charakter. (Anna Tabačáková)

V Ľutine sa 23. septembra konalo
13. riadne rokovanie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej
cirkvi sui iuris na Slovensku. V úvode
zasadnutia si vypočuli pozdravný list
apoštolského nuncia na Slovensku
Mons. Maria Giordanu. Vladykovia sa
navzájom informovali o prebiehajúcom archieparchiálnom a eparchiálnych zhromaždeniach, ktoré sú prvou
etapou metropolitného zhromaždenia. Dohodli sa na vymenovaní komisie, ktorej úlohou bude pripraviť pre
Radu hierarchov podklady ohľadom
otázky udeľovania svätého prijímania
deťom. Ďalej sa venovali pripravovanému Stretnutiu gréckokatolíckych
biskupov Európy, ktoré sa bude konať
17. až 20. októbra 2013 v Košiciach.
Hierarchovia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku
aj veľmi kladne ohodnotili Národný
pochod za život v nedeľu 22. septembra v Košiciach. (Ľubomír Petrík)
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Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku o rodine
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Eparchiálny odpust v Bratislave

rodina, postavená na tomto manželstve,
rozličným ohrozeniam a deformáciám.
Vzťah muža a ženy ako základnej spoločenskej jednotky potvrdzuje Ježiš Kristus
v Mt 19, 1 – 9. Manželstvo a rodina sú Božím
zámerom pre svet. Sme presvedčení, že
manželstvo ako zväzok muža a ženy, ako aj
rodina, ktorú vytvoria, nemajú v spoločnosti žiadnu alternatívu, na ktorej by spočívalo
Božie zaľúbenie a zasľúbenie požehnania.
Žiadny iný zväzok nebude nikdy rovnocenný s manželstvom muža a ženy.

Na Generálnom biskupskom úrade
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
v Bratislave sa uskutočnilo 16. septembra
druhé stretnutie vedúcich predstaviteľov
kresťanských cirkví na Slovensku. Predstavitelia zúčastnených cirkví prerokovali
návrh spoločného vyhlásenia najvyšších
predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku o rodine a po diskusii ho schválili.
Prinášame ho v plnom znení:
Písmo sväté ako prameň Božieho zjavenia
a kresťanskej náuky podáva jasné svedectvo
o manželstve a rodine ako o Božom stvoriteľskom poriadku: „Tak stvoril Boh človeka
na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako
muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 27) a „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku
a priľne k svojej žene a budú jedným telom“
(Gn 2, 24).
Pre väčšinu obyvateľov Slovenska je
spokojný život v rodine prioritou, mnohé
rodiny však čelia rozličným vážnym ťažkostiam. Nezamestnanosť, obavy z chudoby či
nízky príjem im neumožňujú viesť dôstojný
život. Rodiny sú ohrozené rozvodovou

mentalitou, zníženým morálnym vedomím,
násilím a neúctivým zobrazovaním ľudskej
sexuality na verejnosti. Riešenie týchto
problémov si vyžaduje angažovanosť celej
spoločnosti. Starostlivosť o rodinu nespočíva len v jej materiálnom zabezpečení, ale aj
v neustálom posilňovaní jej spoločenského,
sociálneho, kultúrneho i náboženského
významu. Našou povinnosťou je všemožne
podporovať rodinu a dať jej takú mieru istôt, aby požehnanie prichádzajúce do rodín
cez deti nebolo odmietané ľudskou ustarostenosťou manželov o ich ekonomické
zabezpečenie.
S obavami sledujeme, že trendy z niektorých – predovšetkým ekonomicky
rozvinutých krajín sveta – sa stále viac
implementujú aj do slovenskej spoločnosti. Sme svedkami toho, ako sa po malých
krokoch spochybňuje význam manželstva
a nahlodávajú sa základy rodiny. Ak by sa
aj prostredníctvom rozhodnutí svetských
autorít v spoločnosti vytvárala atmosféra
spochybňujúca inštitút manželstva ako
zväzku muža a ženy, vystavovala by sa aj

Na národnej úrovni sme pripravení podporiť našu vládu a parlament pri prijímaní
takých dokumentov, ktoré budú reflektovať
nielen našu účasť v európskych štruktúrach, ale aj naše spoločenské, kultúrne
a náboženské danosti, ktoré sa v minulosti
už osvedčili a ktoré mali nespochybniteľný
význam pri prežití slovenského národa
a národnostných menších žijúcich na Slovensku dodnes.
Podporujeme a budeme podporovať predstaviteľov Slovenskej republiky
a všetkých reprezentantov Slovenska aj
v európskych a medzinárodných inštitúciách pri presadzovaní postojov obyvateľov
Slovenska, ktoré sú v súlade s takýmito tradíciami. Veríme, že zjednotení so všetkými
ľuďmi dobrej vôle na Slovensku zachováme
a upevníme postavenie manželstva a rodiny
u nás i vo svete.
Kresťanské cirkvi vo svojom každodennom úsilí budú naďalej využívať všetky
prostriedky na to, aby pomáhali slabým
a bezbranným, obhajovali právo veriacich
i neveriacich na dôstojný život a ochraňovali ľudskú dôstojnosť vrátane inštitútu
manželstva a rodiny.
V Bratislave 16. septembra 2013
predseda KBS bratislavský arcibiskup
metropolita Stanislav Zvolenský, prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, predseda ERC generálny biskup ECAV Miloš
Klátik, pravoslávny arcibiskup prešovský
a Slovenska Rastislav, biskup Reformovanej
kresťanskej cirkvi László Fazekas a predseda Rady Cirkvi bratskej Ján Henžel.

Vyhlásenie k prenasledovaniu kresťanov vo svete
Vedúci predstavitelia kresťanských cirkví
na Slovensku vydali 16. septembra v Bratislave vyhlásenie k prenasledovaniu kresťanov vo svete:
S veľkými obavami sledujeme správy
o prenasledovaní kresťanov v Sýrii, Egypte, ale aj v ďalších krajinách. Kresťania sú
v nich unášaní zo svojich domovov, vražde-

ní či nútení k úteku za hranice svojej vlasti.
Žiadame, aby sa Organizácia Spojených
národov vážne zaoberala otázkou dodržiavania ľudských práv v oblasti náboženskej
slobody, ako sú zakotvené vo Všeobecnej
deklarácii ľudských práv a v Charte OSN,
a aby prísne vyžadovala od vlád v týchto
krajinách dodržiavanie náboženskej slobo-

dy a poskytovanie ochrany všetkým ľuďom
bez rozdielu ich vierovyznania.
Obraciame sa na všetkých členov našich
cirkví, aby sa modlili k Pánu Bohu za ducha tolerancie, vzájomného porozumenia,
za zmierenie medzi znepriatelenými stranami, za pokoj vo svete.

Na sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom sa v sobotu
14. septembra konala v bratislavskej gréckokatolíckej katedrále eparchiálna odpustová
slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku
a patrocínia miestnej farnosti Bratislava-Staré Mesto. Na slávnosť sa veriaci pripravovali trojdňovou duchovnou prípravou,
počas ktorej slúžili v chráme sväté liturgie
pozvaní kňazi z iných farností a predniesli
tiež príležitostné homílie. Boli to otcovia
František Fedorišin z Trnavy, Marek Vadrna

z Marianky a Igor Cingeľ z Trenčína.
Program odpustovej slávnosti sa začal
utierňou v cirkevnoslovanskom jazyku,
ktorú slúžil bratislavský farár otec Rastislav
Čižik, a pokračoval modlitbou Akatistu
k Presvätej Bohorodičke, ktorú liturgizoval
otec Igor Cingeľ. Vrcholom slávnosti bola
archijerejská svätá liturgia, ktorú v zaplnenej katedrále slúžil bratislavský eparcha
Peter Rusnák spolu so sekretárom Kongregágie pre východné cirkvi v Ríme vladykom
Cyrilom Vasiľom SJ, ktorý prijal pozvanie

na túto slávnosť a predniesol aj homíliu. Liturgiu v slovenskom jazyku spoluslúžilo
viacero kňazov a spevom ju sprevádzal katedrálny zbor Chrysostomos pod vedením
Ing. Petra Plška.
Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ vo svojej homílii
poukázal na skutočnosť, že v minulosti bol
v spoločenskom i osobnom živote pocit
vďačnosti, pocit závislosti i zodpovednosti
oveľa viac prežívaný ako dnes. Ideálom súčasného človeka je však self made man, t. j.
že človek dosiahne všetko vlastnými silami,
nie je od nikoho závislý, nemusí byť nikomu
za nič povďačný, je nezávislý. Nezávislosť
je dnes jedným z najviac cenených kritérií.
„Tento konflikt a výdobytok modernej doby
je prekážkou prežívania náboženského
rozmeru života. Každé náboženstvo je totiž
väzbou na niekoho vyššieho ako ja, komu
za niečo vďačím, voči komu som zodpovedný za svoj vzťah.“
Slávnosť sa zakončila pápežskou hymnou, mnoholitstvijem, myrovaním a bratským agapé, pri ktorom sa veriaci mohli aj
osobne stretnúť s arcibiskupom Vasiľom,
ktorého mnohí poznajú ešte z obdobia jeho
teologických štúdií na CMBF v Bratislave.
Pre nepriaznivé počasie sa nekonal tradičný
sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií.
(Stanislav Gábor)

V Ľutine kňazi ďakovali za blahorečenie Vasiľa Hopka
Gréckokatolícki kňazi Prešovskej metropolie sa spolu so svojimi biskupmi stretli
v pondelok 23. septembra na pútnickom
mieste v Ľutine na 5. metropolitnej púti
kňazov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorej tradícia sa začala v roku 2009
počas Roka kňazov. Na tohtoročnej púti
ďakovali Bohu za blahorečenie biskupa
mučeníka Vasiľa Hopka, ktoré sa uskutočnilo pred desiatimi rokmi 14. septembra
2003 v Bratislave-Petržalke.
Hlavným slúžiacim archijerejskej svätej
liturgie bol košický eparchiálny biskup
Milan Chautur CSsR a homíliu mal bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák.
Pretože evanjelium poukázalo na kazateľskú službu Ježiša Krista, ktorý kázal
po judských synagógach, vladyka zdôraznil
dôležité, ba najdôležitejšie poslanie biskupa a kňaza, ktorým je ohlasovanie evanjelia,
a to predovšetkým v homílii. Jej sila nie je
v krasorečnení, ale v Božom slove, ktoré
treba odovzdávať kerygmaticky, aby sa
homíliou ako červená niť tiahla dobrá zvesť.
Vyzval kňazov živo si uvedomiť, že „keď kážem, môžem plodiť veriacich. Ale veriacimi
sa ľudia môžu stať iba vtedy, keď počujú

Ježiša Krista, nie mňa, teba. Preto sme
poslaní prepožičať hlas Ježišovi Kristovi“.
Zároveň kňazom a ich rodinám poďakoval,
že sa spolu s veriacimi zúčastnili na Národnom pochode za život v Košiciach.
Koncelebroval aj prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ a jeho pomocný
biskup Milan Lach SJ.
Vladyka Ján Babjak SJ mal po svätej
liturgii prednášku k 10. výročiu blahorečenia svätiaceho prešovského biskupa
Vasiľa Hopka, v ktorej pozval všetkých
k veľkej vďačnosti za dar blahoslavených
gréckokatolíckych mučeníkov Pavla Petra
Gojdiča OSBM a Vasiľa Hopka, rehoľného
kňaza Metoda Dominika Trčku CSsR, ale aj

mukačevského biskupa mučeníka Teodora
Romžu z Užhorodu.
Nasledoval príhovor poslanca NR SR
Branislava Škripeka, ktorý vydal veľmi
silné svedectvo o svojom obrátení a vyzval
kňazov, aby boli nekompromisne verní Božiemu slovu a k tomu viedli aj tých, ktorým
slúžia. Pripomenul, že je veľmi dôležité
modliť sa a postiť aj za spoločnosť, za verejné záležitosti a za tých, ktorí majú moc
a schvaľujú zákony. Po diskusii a po obede,
počas ktorého mohli kňazi celej Gréckokatolíckej metropolie zdieľať vzájomné spoločenstvo, bola zakončením púte modlitba
Akatistu k Presvätej Bohorodičke. (Ľubomír Petrík; snímka: Marek Kuzmiak)
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Ocko, deti, mamina – to je pravá rodina

Slovensko chce život!
Hodnota života je v súčasnosti čoraz ohrozenejšia. Práve táto skutočnosť bola motiváciou toho,
aby ľudia mali možnosť vyjadriť svoj postoj a apelovať na správne hodnoty. Realizáciou tejto
snahy sa stal historicky prvý Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil 22. septembra 2013
v Košiciach. Jeho iniciátorom bola Konferencia biskupov Slovenska. Hlavným mottom pochodu
sa stali slová: „Poďme von a bojujme za život“. A tieto slová desaťtisíce ľudí naplnili doslova.

S

amotnému pochodu predchádzala
vyše ročná príprava. V týždni konania
sa uskutočnilo viacero podporných
akcií: živá pro-life reťaz, oblapenie Ústavného súdu, modlitby, čítanie encykliky
Evangelium vitae, akcia Kilo ako podpora
pre opustené matky v núdzi.
Príchod účastníkov sa začal v sobotňajších ranných hodinách. Na pochod
boli vypravené aj tri špeciálne vlaky, ktoré
v sobotu krátko popoludní dopravili na košickú stanicu vyše 900 ľudí. Bezprostredná
príprava na pochod sa začala v sobotu
sériou workshopov. Bolo pripravených
takmer tridsať stanovísk, kde prednášali
predstavitelia z oblasti politiky, zdravotníctva, organizácií za ochranu života i obyčajné rodiny. K dispozícii bolo široké spektrum
zaujímavých tém pripravených v dvoch

Národný pochod za život v číslach:
Na pochode sa zúčastnilo okolo 80 000 účastníkov.
Pomáhalo pri ňom vyše 700 dobrovoľníkov a hlavný tím.
Rozdalo sa 10-tisíc pro-life brožúrok a 10 000 balónov.
Do Košíc prišlo vyše 5 000 áut, 500 autobusov a 3 špeciálne vlaky z Bratislavy a Žiliny.
Na akcii bolo nespočítateľné množstvo úsmevov, objatí a modlitieb.
blokoch – plodnosť, otázka voľby, adopcia, antikoncepcia, plienky, nosenie detí
v šatkách, dojčenie, kultúra smrti, sexuálna
výchova, gender ideológia a mnohé iné.
Jednotlivé workshopy boli rozmiestnené
po celom centre Košíc.
Podvečer sa v mestskej Infiniti aréne
konal Life celebration večer v znamení
svedectiev, ruženca a otváracej svätej omše.

Jej hlavným celebrantom bol bratislavský
arcibiskup metropolita Mons. Stanislav
Zvolenský. Spolu s ním svätú omšu celebrovali aj naši vladykovia Ján Babjak SJ a Milan
Chautur CSsR. O hudobnú časť večera sa
prostredníctvom koncertu postarali kapely
Kerygma, Milenky band a eSPé. Na tomto
večernom podujatí sa zúčastnilo vyše 3 000
ľudí, čo prekračovalo kapacitu budovy, a tak
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sa mnohí spájali v modlitbe pred vchodmi,
kde boli inštalované veľkoplošné obrazovky.
Po skončení programu prebiehalo počas
celej noci v kostole uršulínok modlitbové
bdenie pred Eucharistiou.
V nedeľu sa Košice zobúdzali do nádherného slnečného rána. Hlavné námestie sa
už pred ôsmou hodinou plnilo prichádzajúcimi účastníkmi. Hlavným programom
dopoludňajších hodín boli pro-life sväté
omše a liturgie, ktoré sa konali po celom meste. Košice sa v tomto smere stali
významným dejiskom, lebo počas jedného
dňa tu slávilo sväté omše šestnásť biskupov,
medzi ktorými nechýbali ani naši piati
vladykovia.
Prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ predsedal archijerejskej svätej
liturgii v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla
v Košiciach-Terase. V homílii si vladyka Ján
všimol predovšetkým slová sv. Petra: „Pane,
odíď odo mňa, lebo som človek hriešny“.
Ježiš ho však neopustil, ale zostal s ním,
a zostáva aj s nami hriešnymi. „Manifestujeme za život, ktorý je dnes ohrozovaný
z mnohých strán a, čuduj sa svete, samotnými ľuďmi, pretože ľudia sa stali egoistami. Len si spomeňme na umelé potraty,
na eutanázie. Ale všetci vieme, kde sa také
počínanie človeka zastaví. Až pri vlastnom
sebazničení. Život človeka je posvätný Boží
dar a nik nemá právo tento dar ničiť.“
Populačne najmladšiu farnosť na sídlisku Ťahanovce v Košiciach poctil svojou
prítomnosťou vzácny hosť z Ríma vladyka
Cyril Vasiľ, arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. V homílii
počas svätej liturgie v Kaplnke bl. mučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. Trčku predložil
exegézu stretnutia Petra s Kristom pri
zázračnom rybolove a poznamenal, že
má byť pre nás vzorom toho, čo prebieha
pri každom stretnutí človeka s Bohom.
V prebiehajúcom Roku viery zdôraznil, že
„podstatou viery je hlboký pocit osobného
vzťahu, hlboký zážitok osobnej skúsenosti,
vo veľkom či v malom, keď mám dočinenia
s kýmsi, kto ma presahuje. A toho mám
rád a pozývam ho do svojej loďky života“.
Lúčil sa s veriacimi slovami Svätého Otca,
ktorý im povedal, aby išli na periférie, a tak
mal veľkú radosť z toho, že aj on mohol navštíviť najmenšiu, no veľmi životaschopnú
farnosť v Košiciach.
Košický eparchiálny biskup Milan
Chautur CSsR bol hlavným slúžiacim
archijerejskej svätej liturgie v preplnenej
Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky. Vo svojej homílii poukázal na situácie,
ktoré sa pri nevysvetliteľných javoch zdajú
hrôzostrašné. Súčasný stav spoločnosti,
kde panuje interrupcia, eutanázia, gender

ideológia, prirovnal k obrovskému tlaku,
v ktorom sme všetci. Videl v nej podobnosť
s komunistickým režimom, aký tu bol
v minulosti. „Mali by sme s Bohom vykročiť
do ulíc, hlasno povedať svoje nie, aby sme
sa nedostali do obručí ako za čias komunizmu.“ Apeloval na to, že treba vyjadriť svoj
názor na to, že väčšina sa má prispôsobiť
menšine, ktorá chce maximálne práva.
Zdôraznil, že základom je zjednotenie sa,
ale to by nebolo ničím bez Krista, ktorý by
nebol s nami a neriadil naše kroky. „Treba
sa zjednotiť v tom, čo je podstatné – v postoji k životu. A v tej jednote treba vnímať
Krista.“
Bratislavský eparchiálny biskup Peter
Rusnák slávil archijerejskú svätú liturgiu
v Chráme Božej múdrosti na košickom Sídlisku Dargovských hrdinov (Furča). Vladyka
Peter vo svojej homílii poukázal na silu Božieho slova, ktoré vytvára a buduje Cirkev.
Vyzval veriacich, aby boli vnímaví na Božie
slovo tak ako apoštol Peter, keď poslúchol
Krista pri rybolove – „Ale na tvoje slovo
spustím siete.”
Pomocný prešovský biskup Milan Lach
SJ bol hlavným slúžiteľom archijerejskej
svätej liturgii v Chráme Ochrany Presvätej
Bohorodičky v Košiciach-Nad jazerom.
V homílii vladyka Milan Lach SJ vychádzal
z vety: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už
ľudí“. V gréčtine to znamená loviť živých
pre život. To hovorí o tom, že Peter dostal,
tak ako všetci učeníci, poslanie privádzať
ľudí k spáse, k večnému životu. „Teda každý
z nás je povolaný loviť pre život, nie pre
smrť.“ Vladyka položil veriacim otázky, ako
podporujú viacdetné rodiny či chudobné
matky. Tieto myšlienky prepojil s Národným pochodom za život.
Vo všetkých farnostiach čakalo pútnikov
pripravené milé agapé.
Popoludní sa už všetci postupne schádzali na moderovaný program na hlavnom pódiu Národného pochodu za život
na Hlavnej ulici. Pred hlavnou tribúnou
Národného pochodu za život 2013 sa nad
hlavami prítomných týčil aj veľký transparent so slovami Gréckokatolíci sú za život.
Pochod otvorila známa kapela Komajota.
Nasledoval priestor na hudbu, slovo i príhovory hostí. Na pódiu však okrem účinkujúcich pútalo pozornosť ešte aj čosi iné. Bolo
to nádherné súsošie so silným námetom
potratu. Zobrazovalo kľačiacu matku a jej
malé dieťa, ktoré v priesvitnom krištáľovom
zobrazení kladie ruku na jej hlavu, čím dáva
najavo, že jej odpúšťa. V soche sa spájalo
posolstvo dôležitosti a dôstojnosti ľudského
života.
Pred samotným pochodom prijali
prítomní manifest. Po jeho prečítaní sa

Rozhovor s Tomášom Kováčikom, hovorcom Národného pochodu za život
Ako hodnotíte priebeh Národného pochodu za život?
Celý pochod prebehol bez
vážnych komplikácií, niesol
sa v pokojnej a radostnej
atmosfére, niektorí hovorili,
že to bolo ako v novembri
1989. Už pred pochodom
sme sa dištancovali od akýchkoľvek prejavov
nenávisti, násilia či extrémizmu. Zdôrazňovali
sme, že náš boj za život a rodinu je pokojným
bojom bez násilia, no zároveň jasným a nástojčivým signálom pre našu spoločnosť. Okrem
niekoľkých stratených detí, ktoré boli v krátkom čase vďaka profesionalite organizačných
zložiek rýchlo vrátené svojim rodičom, a zopár
drobných poranení bol priebeh pochodu pokojný a dával účastníkom dôvod na úsmev.
Ste spokojný s účasťou ľudí?
Odhadovaná účasť 80 000 ľudí na Národnom pochode za život prekonala očakávania
organizátorov a veľmi nás potešila. Vedeli sme,
že ochrana života a rodiny má v spoločnosti
veľkú podporu. A skutočne, ľudia prišli preto,
že si uvedomujú potrebu chrániť každého
človeka od počatia po prirodzenú smrť, ako aj
rodinu založenú manželstvom muža a ženy ako
najlepšieho priestoru na nový život a výchovu
detí. Neboja sa, vyšli von zo seba, zo svojho
pohodlia, obetovali čas a peniaze, aby sa
postavili za to, čo je dôležité a nenahraditeľné
majetkom, luxusom či inými vecami. A nás to
veľmi teší. Ďalšie desiatky tisíc ľudí sledovali
pochod v televízii a rozhlase, čo tiež prispieva
k tomu, že to bola najväčšia udalosť od novembra 1989.
Čo očakávate od tohto pochodu?
Myslím, že účasť desiatok tisíc ľudí priamo
na mieste nemôže nechať politických predstaviteľov bez ohlasu, musia ho brať vážne
ako odkaz aj pre ich prácu. Uvedomujeme si,
že takáto veľká účasť nám dáva silný mandát
na presadzovanie ochrany človeka a rodiny aj
politickým a občianskym spôsobom. Konkretizovanie ďalších krokov je momentálne
predčasné, eufória a radosť zo spojenia sa
s obrovským množstvom ľudí za ochranu života
a rodiny stále doznieva.
Budú sa podobné akcie opakovať aj v budúcnosti?
Hoci toto podujatie malo okrem demonštratívneho charakteru aj charakter vzájomného
povzbudenia a krásnych stretnutí často aj
po rokoch, boli by sme šťastní, keby dôvody
na jeho opakovanie pominuli. Ak sa to však nestane, budeme uvažovať aj o ďalších ročníkoch.
Juraj Gradoš

10 |

slovo 21 | 2013

pochod vydal na cestu. Odštartovali ho
žalmoví bubeníci zo spoločenstva Maranatha z Prešova a 8-ročná Anička vyslovením vety: „Poďme von a bojujme za život“.
Ľudská masa sa pohla. Nástup bol len veľmi
pomalý, keďže Hlavná ulica sa v tej chvíli
zdala priúzka a ľudí neutíchajúca záplava.
Boli úplne všade, aj v tých najkrajnejších
uličkách, a hoci možno nielen nevideli, ale
ani nepočuli, čo sa deje na pódiu, predsa
boli všetci spojení.
Atmosféru, ktorá v tej chvíli zaplavila
Košice, je veľmi náročné opísať. Človek cítil,
že napriek tomu, že sú tam stovky cudzích

ľudí, všetkých spája jeden Boží duch a vedie
ich spoločnou cestou. Bolo priam neuveriteľné, aká pohoda, radosť, tolerancia a pokoj vládli medzi všetkými. Každý sa na každého usmieval, ak bolo treba, bez šomrania
uvoľnil priestor na prechod, v dave mohli
pokojne kráčať matky s kočiarmi, malé deťúrence (ktorých sa síce zopár stratilo, ale aj
hneď našlo), starší ľudia s barlami, mnohí
hendikepovaní a na vozíčkoch. Každý sa
však tešil a bolo cítiť, že mu záleží na tom,
čo sa deje a prečo sem prišiel. Krásne to
vystihla mamka jedného dievčatka, ktoré sa
ho pýtalo: „Mamka, a kde sú naši?“ A ma-

Manifest Národného pochodu
za život 2013
My účastníci Národného pochodu za život sme sa dnes 22. septembra 2013 zišli v Košiciach, aby sme verejne vyjadrili naše presvedčenie, že:
•
život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený
počas celej jeho dĺžky od počatia po prirodzenú smrť a má byť rešpektovaná jeho
ľudská dôstojnosť;
•
rovnako má byť osobitným spôsobom chránená a podporovaná rodina založená
manželstvom muža a ženy, nakoľko iba v takejto rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života človeka;
•
starostlivosť o deti a ich výchova je právom a zodpovednosťou rodičov, deti majú
právo na rodičovskú ochranu, výchovu a starostlivosť.
Ako členovia tejto spoločnosti sme si vedomí našej spoluviny za súčasný stav, keď sme
pričasto ako súčasť mlčiacej väčšiny nebránili právo na život a nevytvárali vhodné podmienky na jeho rozvoj. Súčasný stav je natoľko vážny, že nás vyzýva ku konkrétnym činom,
vyzýva nás postaviť sa za ochranu každého jedného človeka, aj toho nenarodeného.
Vyzývame preto všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa konkrétne zasadili za:
1. ochranu a úctu ku každému človeku od jeho počatia po prirodzenú smrť a šírenie
týchto hodnôt v našej spoločnosti;
2. rešpektovanie dôstojnosti každého človeka;
3. pomoc ľuďom v núdzi, osobitne tehotným ženám, mnohopočetným rodinám a rodinám v ťažkej životnej situácii;
4. ukončenie zločinov na nevinných nenarodených deťoch a násilia páchaného na ženách v mene „možnosti voľby“;
5. ochranu manželstva muža a ženy ako kolísky života a základnej bunky spoločnosti;
6. rešpekt a garanciu osobitného práva rodičov na výchovu svojich detí.
Osobitne vyzývame všetkých verejných činiteľov, zvlášť poslancov NR SR, vládu SR
a všetky štátne inštitúcie, aby:
1. vytvorili legislatívne podmienky na to, aby bol chránený každý človek od počatia
po prirodzenú smrť;
2. legislatívnym spôsobom zabezpečili ochranu manželstva muža a ženy ako jedinečného a ničím nenahraditeľného zväzku, ktorý je rešpektovaním prirodzeného
zákona rozpoznateľného rozumom;
3. vytvorili také poradné a podporné mechanizmy, ako aj ekonomické a sociálne podmienky, v ktorých by sa rodiny nebáli prijímať deti;
4. aktívne podporili také inštitúcie, ktoré sú zamerané na pomoc rodinám v núdzi
a tehotným ženám, aby nemuseli uvažovať o potrate.
Vedomí si svojej zodpovednosti v minulosti, dnes i za budúcnosť našich detí a celej
spoločnosti kráčame tu dnes pokojne, ale zároveň odhodlane a jednoznačne. Naše úsilie
nie je jednorazovým počinom, ale pevným rozhodnutím vytrvať v úsilí, aby sme spoločne
dosiahli tieto ciele.
Nech nám v tom Pán Boh pomáha!
účastníci Národného pochodu za život 2013

mička jej na to nádherne odpovedala: „Toto
všetko sú naši, moja...“
Tisícky ľudí dopĺňali stovky vlajok, balónov, nekonečné transparenty a tabuľky s výzvami: „Nechať žiť je správna voľba“, „Toto
je chudoba: keď dieťa musí zomrieť, aby si ty
mohol žiť, ako chceš“, „Som za život“, „Žiadame ochranu tradičnej rodiny“. Moderátori
povzbudzovali a všetci spoločne skandovali:
„Nebojte sa života!“, „Slovensko chce život!“
Najpútavejší a okrem iného aj najdlhší
transparent mal šírku 1,5 metra a dĺžku 500
metrov a bol výnimočný tým, že na ňom
bola prepísaná celá encyklika Evangelium
vitae blaženého Jána Pavla II.
Okrem spoločných i osobných modlitieb
dotváralo atmosféru osem hudobných
vozov, ktoré svojím spevom vyzdvihli silu
okamihu. „Život je taký krásny, je to Boží
dar, život je taký vzácny, viem, kto mi ho
dal,“ rozliehalo sa ulicou a davom.
Zastúpenie účastníkov bolo nesmierne
rôznorodé. Mladí aj starí, celé rodinky,
spoločenstvá, kňazi, sestričky, zdraví, zdravotne postihnutí, veriaci aj neveriaci ľudia
zo všetkých kútov Slovenka, ba aj z Česka,
z Poľska a z Maďarska. Bohaté zastúpenie
mali aj gréckokatolícki veriaci, s ktorými sa
do pochodu zapojili aj otcovia biskupi.
Národný pochod za život sa zapíše
do histórie Slovenska ako jeden z najväčších od roku 1989. Viacerí ho účasťou
prirovnávali k návšteve Jána Pavla II.
v Košiciach v roku 1995. Práve táto hojná
účasť na pochode bola milým prekvapením
aj pre samotných organizátorov. Očakávaných 50-tisíc účastníkov nahradilo podľa
odhadov takmer 80-tisíc. Pre túto doslova ľudskú masu bola naplánovaná trasa
prikrátka, 2,5 kilometra nestačilo. Keď
čelo dorazilo na námestie, poslední sa ešte
z miesta nepohli. Ďalším veľkým pozitívom
bola skutočnosť, že celý pochod prebiehal
v pokojnej atmosfére bez akýchkoľvek
incidentov. Aj to je dôkazom toho, že sa
Slovensko vie spojiť za dobrú vec. Ako povedal jeden z organizátorov Dušan Škurla:
„Pokladám to za vrcholné podujatie EHMK.
Dnes sú Košice európske hlavné mesto
kultúry života.“
Organizátori zhodnotili akciu veľmi
pozitívne, nielen pre nečakaný počet
prítomných, ale aj ich disciplínu a zanietenie. A ako to vyjadrila predsedníčka Fóra
života Marcela Dobešová, „cieľom pochodu
nebolo bojovať proti niečomu, ale bojovať
za niečo“. A bojoval sa najdôležitejší boj –
za ochranu ľudského života. n
Mária Pihuličová, Ľubomír Petrík,
Martin Mikula, Stano Gábor
všetky snímky z NPZŽ: M. Žarnayová
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Poďakovanie účastníkom

Národného pochodu za život v Košiciach
V nedeľu 22. septembra 2013 sme v Košiciach zažili požehnaný deň plný lásky
a pokoja, keď bolo cítiť medzi ľuďmi vanutie Božieho Ducha. Na pochode za život sa
zúčastnilo takmer 100-tisíc veriacich, ktorí
povzbudení svojimi kňazmi obetovali jeden
deň za vec života. Z Prešovskej archieparchie bolo registrovaných 40 autobusov
a vyše 2 000 áut. Videl som aj mnohých
našich kňazov a celé kňazské rodiny.
Drahí naši gréckokatolícki veriaci,
na mnohých miestach a pri rôznych
slávnostiach som vás pozýval na Národný
pochod za život do Košíc. Teraz sa vám
všetkým chcem zo srdca poďakovať za to, že
ste prijali výzvu a zúčastnili ste sa na tomto
pochode. Chcem sa vám poďakovať za vaše
kresťanské zasadenie sa za ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
My kresťania vieme, že Pán Boh je darca
života, a preto život chránime ako najväčší
Boží dar. Pretože máme nesmrteľnú dušu,
sme veční. Vieme, že náš život je pre nás
nielen pozvaním prežiť niekoľko desiatok
rokov na tejto zemi, ale aj pozvaním prežívať ho v láske Boha Otca po celú večnosť.
Pán Boh je všemohúci a dokázal od nás
odvrátiť ten hrozný a nespravodlivý zákon
o rodovej rovnosti. Zatiaľ je to iba odsunuté
na niekoľko mesiacov, a hrozba jeho prijatia
našou vládou stále nad nami visí. Musíme
urobiť všetko pre to, aby naša vláda tento
demoralizujúci zákon nikdy neprijala.
Musí aj naďalej nasledovať silný odpor
veriacich v spoločnosti, či už podobnými
pochodmi, podpisovými akciami, či písaním listov vládnym predstaviteľom. Preto
vás všetkých vyzývam predovšetkým k súkromným i spoločným modlitbám v chrámoch a v rôznych kresťanských spoločenstvách, aby si zákonodarný zbor poslancov
uvedomil reálnu hrozbu takéhoto zákona,
a neprijal ho. Nesmieme prijať zákon, ktorý
je proti nám samým, proti jednote rodín,
ktorý by demoralizoval našu mládež, aj keď
ho iné krajiny možno už prijali.

Chcel som vás všetkých, drahí naši veriaci, v Košiciach pozdraviť, ale keďže mi to
košickí organizátori nedovolili, robím to aspoň takouto formou. Prijmite môj srdečný
pozdrav a moju veľkú vďaku za vašu obetu
a účasť na Národnom pochode za život.
Pozdrav, ktorý mal odznieť v Košiciach:
Všetci ľudia dobrej vôle, drahí veriaci!
Svätý Otec František v rozhovore Cirkev
je ako poľná nemocnica pre zranených
okrem iného povedal:
„Prvotným cieľom Cirkvi je kázať základné posolstvo evanjelia. Hovoril o potrebe
rozprávať o tom, čo fascinuje a priťahuje, čo
rozpaľuje srdce, tak ako to bolo v prípade
emauzských učeníkov.“
Aj toto naše zhromaždenie chce ohlásiť
radostné posolstvo evanjelia, chce poukázať
na Lásku s veľkým L, ktorú tak výstižne vo
svojom biskupskom erbe vyjadril náš bl.
biskup mučeník Pavol Peter Gojdič: Boh je
láska, milujme ho!
Dnes sme sa zišli tu v Košiciach na výzvu
KBS, aby sme ďakovali Pánu Bohu za dar

života a manifestovali za jeho ochranu
od počatia až po prirodzenú smrť.
Manifestujeme za život, ktorý je dnes
ohrozovaný z mnohých strán, a čuduj sa
svete samotnými ľuďmi, pretože ľudia sa
stali egoistami, sebcami, nemravníkmi
a myslia iba úzkoprso na svoje domnelé časné dobrá, ktoré nedbajú získavať hocakým
spôsobom. Aj tak, že sa rozhodujú vraždiť
a odstraňovať z cesty tých, ktorí im prekážajú. Len si spomeňme na umelé potraty,
na akési právo ženy rozhodnúť sa pre alebo
proti životu, ktorý už žena počala, na eutanázie, na akési právo odísť z tohto života
bezbolestne pre vážnu chorobu... Život
človeka je posvätný Boží dar a nik nemá
právo tento dar ničiť. Naopak, máme ho
všemožne chrániť.
Alebo môžeme azda zabíjať život človeka,
ako to robili Sparťania, ktorí odstraňovali
zo svojej spoločnosti chorých, neduživých
a slabých? Ale všetci vieme, kde sa také
počínanie človeka zastaví. Až pri vlastnom
sebazničení.
My nie sme proti nikomu, ale sme
za život, za jednotu rodín, za mravnú
výchovu detí, za rozvíjanie dobra v tomto
svete. To pomôže všetkým, tak našej vlasti,
ako aj každému jednotlivcovi. Chceme žiť
v pokoji, nechceme, aby u nás bola kriminalita a chceme dobre vychovávať deti,
ktoré čoskoro budú riadiť túto spoločnosť
i Cirkev. Chceme to dobro, ktoré sa nám pri
výchove dostalo, odovzdávať našim deťom
a ďalším pokoleniam. Pokrok je v napredovaní dobra a nie v návrate k zlu.
Ďakujem vám všetkým, že ste prišli podporiť život a rodinu.
Vďaka vám, drahí bratia a sestry!
váš Ján Babjak SJ

Stretnutie biskupov východných
katolíckych cirkví Európy
(Košice 17. – 20. október 2013)
Z programu stretnutia:
17.10.2013
16.00 Večiereň, Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky
18.00 Ekumenický koncert, Štátne divadlo v Košiciach
18.10.2013
15.00 Prehliadka mesta Košice
18.00 Liturgia – Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky
19.10.2013
09.00 Liturgia v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice-Terasa
15.00 Návšteva rímskokatolíckej Košickej arcidiecézy
17.00 Otvorenie výstavy byzantského umenia, Teologická fakulta KU v Košiciach
17.45 Tlačová konferencia
20.10.2013
10.30 Liturgia v bazilike minor v Michalovciach
13.00 Prehliadka pútnického miesta Klokočov, modlitba, obed
Podrobný program stretnutia nájdete na webovej stránke www.concilium2013.
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covať, keď nechcem alebo nedokážem byť
vnímavý na tvoje slovo a na slovo tvojej
Matky. Chcem robiť všetko podľa seba. Teraz ťa prosím, zmeň ma. Nechcem už robiť
len to, čo sa mne zdá dôležité či potrebné.
Chcem byť stále blízko teba a počúvať tvoje
slovo. Aby som začul aj túto radu tvojej
Matky, a tak mohol robiť to, čo žiadaš ty,
Pane.
Pane, nauč ma počúvať teba a tvoju Matku Máriu. Jej rada zaznieva do môjho života
kvôli tomu, aby som mohol vidieť zázraky.
A prvý zázrak je práve skúsenosť z počúvania tvojho slova.

3. Pane, Ježišu Kriste, Bože
náš, ktorý si ohlasoval Božie
kráľovstvo a vyzýval ľud
na pokánie, vlož do nášho
srdca ducha pokánia a trvalého
obrátenia.

Ruženec svetla
V roku 2002 pápež Ján Pavol II. stanovil ďalšiu časť posvätného ruženca – Ruženec svetla. Ak
prejdeme od Ježišovho detstva a skrytého života v Nazarete k jeho verejnému životu, naše
rozjímanie nás privedie k tajomstvám, ktoré môžeme nazvať tajomstvami svetla.
1. Pane, Ježišu Kriste, Bože náš,
ktorý si bol pokrstený v Jordáne
a začal svoje verejné účinkovanie,
daj nám odvahu byť pravými
Božími deťmi.

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského
Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom,
ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo
a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval
na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj
milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ (Mk
1, 9 – 11)
Krst je v Cirkvi nazývaný bránou k ostatným sviatostiam. Plne nás začleňuje
do spoločenstva Cirkvi. Pri krste každého
človeka Boh Otec hovorí to isté čo aj pri
krste Ježiša. Toto je môj milovaný syn, moja
milovaná dcéra, moje dieťa. Preto je dôležité vyprosovať si odvahu vyznávať krst.
Byť naozaj synom, dcérou Otca. Boh sa ťa
len tak nevzdá. Do duše človeka je hlboko
vtlačený nezmazateľný znak. Podľa toho
nás chce Ježiš pri svojom druhom príchode

spoznať. On stále bojuje o to, aby si mu ako
jeho dieťa patril.
Sv. Irenej píše, že vie o ľuďoch zo svojho
okolia, ktorí „prorokujú, ktorí vkladajú ruky
na chorých, a tí sa uzdravujú, prikazujú démonom, aby opúšťali ľudí a démoni doslova
utekajú“. Toto sa dialo v miestnej cirkvi
v Lyone. Boh dáva takýto dar človeku, lenže
keď tomuto daru nerozumieme, keď ním
možno aj pohŕdame, nebudeme pravými
Božími deťmi. Vyprosujme si milosť, aby
sme porozumeli svojmu krstu. Aby sme
správne chápali slovo Ježiša Krista. Aby
v nás mal Boh zaľúbenie. Nech tento svet
cez nás kresťanov spoznáva milosť krstu,
milosť a dar života v Cirkvi. V spoločenstve,
kam prichádza Boh, aby bol svetlom, cestou
a životom. Pane, dovoľ mi nanovo spoznávať tento veľký dar, daj mi silu vyznávať ťa
a byť svedkom tvojej lásky.

2. Pane, Ježišu Kriste, Bože
náš, ktorý si zázrakom v Káne

Galilejskej otvoril srdcia učeníkov
pre vieru, nauč nás prehlbovať
život z viery.

Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte
všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť
kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili
na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov,
každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal:
„Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až
po okraj. (Jn 2, 5 a nasl.)
Obsluhujúci poslúchli tvoju Matku, Pane,
a tak sa mohol stať tento zázrak na svadbe
v Káne. Pri tejto udalosti prvého zázraku
vidno, ako Boh chce spolupracovať s človekom. Máriine slová „urobte všetko“ zaznievajú aj dnes. Keď sa zamýšľame nad tým,
prečo dnes niet zázrakov, môžeme hneď aj
dať odpoveď. Preto, že niet viery. Niet postoja, kde by človek naozaj úprimne poslúchol
vôľu a slovo Boha a kde by dal k dispozícii
to, čo má, to, čo v tej chvíli môže ponúknuť.
Pane, viem, že je veľa chvíľ, veľa situácií
v mojom živote, keď nechcem spolupra-
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Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley
a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil
sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 15)
Čomu všetkému je dnes človek ochotný
uveriť! Sme schopní veriť všelijakým ľuďom
a aj keď konštatujeme, že dnes sa už nedá
veriť hocikomu, predsa sa veľakrát necháme nachytať. Táto Ježišova výzva však často
zostáva nepovšimnutá. Lebo máme svoj štýl
života a vyzbrojili sme sa ľahostajnosťou,
aby nás ani toto slovo nevyrušilo. Pokánie
môžeme začať žiť ako odpoveď našej viery.
Obrátenie a pokánie, to je výsledok duchovného života, tam sa to všetko začína a napĺňa v Ježišovi. Či chceme, či nie, musíme
priznať, že sme ohraničení, že tu nikto z nás
nebude na veky, sme obmedzení smrťou.
Ale práve tam sa stretneme s Kráľom. Dnes,
Pane, chcem prijať túto výzvu a nanovo sa
rozhodnúť pre tvoje kráľovstvo. Pomôž mi
zostať verný tomuto tvojmu pozvaniu. Daj
mi ducha pravého pokánia. Nech už dnes
ľudia okolo mňa zažijú niečo z tej milosti,
ktorú môže ponúknuť len človek, ktorý ťa
nasleduje, ktorý kráča za tebou.

4. Pane, Ježišu Kriste, Bože náš,
ktorý si sa ukázal v božskej sláve
na Hore premenenia, naplň nás
schopnosťou vidieť ťa a slúžiť ti
v bratoch a sestrách.

O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba
a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký
vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil:
tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel
ako svetlo. (Mt 17, 1)
Boh pozýva človeka, aby hľadel na jeho
tvár. Prečo je tu toto tajomstvo? Veď je
toľko podôb, ktoré sa snažia priblížiť nám
Boží výzor! Aby sme dokázali pozerať aj

na tvár umučeného Spasiteľa, musíme
vidieť najprv túto jeho premenenú tvár.
Pozýva nás k tomu, aby sme spolu s ním
vystúpili na horu Tábor a videli aj svoj život
z jeho pohľadu. Ak nechceme prijať tento
pohľad, potom sa môže stať, že znenávidíme svoj život aj seba samých a uveríme
tomu, že to nemá ďalej zmysel. Vtedy
hrozí, že sa človek vzdá úplne všetkého,
že prestane veriť Bohu, ľuďom okolo seba
a nakoniec i sebe. Dnes spoločne s Petrom, Jakubom a Jánom vystúpme na horu
Tábor a zažijeme udalosť premenenia.
Nielen premenenie Ježišovho výzoru, ale
na prvom mieste svoje vlastné premenenie. Lebo byť Ježišovým učeníkom, chodiť
s ním, počúvať jeho slovo a dávať odpoveď
znamená stávať sa novým človekom. Tak
potom každý z nás môže žiť v tomto svete
so žiariacou tvárou, oblečený do nového
rúcha, ktoré nám dáva Ježiš skrze Cirkev,
do Božieho rúcha pravdy, lásky a milosrdenstva. Pane, chcem aj teraz spolu s tebou
ďalej kráčať na ceste na Tábor. Nech je
i dnešný deň, každá chvíľa, ktorú prežívam
v tvojej prítomnosti naplnením Petrovej
odpovede: „Rabbi, dobre je nám tu“.

5. Pane, Ježišu Kriste, Bože náš,
ktorý si nám dal seba za pokrm
a nápoj v najsvätejšej Eucharistii,
daj nám silu prijímať Božiu vôľu.
Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal
ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo,
ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju
pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich
a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva
v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ (Lk 22,
19 – 20)

Tak ako Ježiš lámal chlieb, tak ho už
nikto z nás nebude lámať. Ježiš nelámal
iba chlieb. On totiž lámal samého seba.
Rozdával samého seba. My sa pri slávení
Eucharistie snažíme o zachovanie všetkých
predpisov, aby bolo naozaj všetko tak, ako
má byť. Máme možno zlaté kalichy, ale
nedokážeme podať pohár vody či kúsok
jedla človeku v núdzi. Vtedy treba pozorne
skúmať, či nepristupujem k Eucharistii nehodne. Slávenie Eucharistie, lámanie chleba
sa nedeje len na oltári. Jeho súčasťou je aj
umývanie nôh. Keď slúžiš bratom a sestrám,
keď sa v službe svojho povolania rozdávaš,
aby si v tejto službe a pomoci dokázal rozlomiť samého seba. Aby si dokázal ľuďom
rozdávať samého seba, nie svoju karikatúru,
ale v pravde seba samého. Všetko, čo robíš,
rob ako dar lásky, ako jednu vážnu službu,
ako umývanie nôh. Náš život sa nekončí
na konci liturgie či nejakej inej modlitby
alebo rozjímania. Každý z nás je nanovo
poslaný a volaný svedčiť. Dávať svedectvo
ľuďom o tom, ako stretol Ježiša, ako ho
spoznal pri lámaní chleba tak ako emauzskí učeníci. Svedčiť o tom, ako ma Pán učí
pravdivo lámať chlieb, pravdivo lámať seba
samého. Ponúkať svoj život za hriechy a slabosti tých ľudí, ktorých mám okolo seba
a ktorých slabosti stále vidím. Tu niet inej
pomoci, ako začať v pravde sláviť Eucharistiu, prijímať pravý pokrm a nápoj, aby vo
mne prúdil Ježišov život a jeho milosť. Pane,
daj, aby tomuto slovu uveril každý človek
na tom mieste, na ktoré si ho v tomto živote
postavil. Aby sme tam dokázali slúžiť, lámať
a rozdávať samých seba. n
Marcel Pisio
snímka: farm3.staticflickr.com

28. októbra 2013 oslavuje náš
najosvietenejší prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ
svoje 60. narodeniny.
Pri tejto príležitosti mu v mene
redakcie i v mene čitateľov Slova
prajeme zdravie, Božie požehnanie
a dlhý život plný darov Presvätého
Ducha, aby pri napĺňaní podobenstva
o Dobrom pastierovi vo svojom živote našiel v srdci pokoj
a radosť z Krista.
Živite ľudije, na blaho svita našomu archijepiskopu mnohaja lita!
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Ježišovo
vzkriesenie je
našou silou

Verím v Ducha Svätého,
Pána a Oživovateľa
Počiatky kresťanstva sú spojené predovšetkým s hlásaním Ježiša Krista ukrižovaného
a vzkrieseného. S jeho osobou sú spojované aj prvé spory, diskusie, herézy a dogmy. Neskôr
sa do centra pozornosti dostala aj otázka osoby Svätého Ducha. Výsledkom tejto diskusie
a polemiky je ďalšia časť, ktorá tvorí Nicejsko-konštantínopolské vyznanie viery.
Svätý Duch je rovný
Otcovi a Synovi

Hovoria: „Nepatrí sa stavať Svätého Ducha
na roveň Otcovi a Synovi, lebo aj prirodzenosťou nemá s nimi nič spoločné a je nižší
od nich aj čo do hodnosti.“ Takým možno
právom odpovedať slovami apoštolov:
„Boha treba viac poslúchať ako ľudí“ (Sk 5,
29). Lebo ak Pán, odovzdávajúc apoštolom
príkaz o spasiteľnom krste, jasne kázal učeníkom krstiť „všetky národy v mene Otca
i Syna, i Svätého Ducha“ (Mt 28, 19), pričom
sa neštítil spoločenstva s Duchom, kým oni
vravia, že neslobodno klásť Ducha na roveň
Otcovi a Synovi, vari sa neprotivia zjavne
Božiemu príkazu? Ubezpečujem každého
človeka, ktorý vyznáva Krista, ale odmieta
Boha, že Kristus ho nezachráni; rovnako
ani toho, kto vzýva Boha, ale odmieta Syna.
Viera takého človeka je márna. Ubezpečujem tiež aj toho, kto popiera Ducha, že jeho
viera v Otca a Syna mu vyjde navnivoč, lebo
nemôže mať vieru, pokiaľ uňho nie je prítomný Duch. Lebo kto neverí v Ducha, neverí ani v Syna, ten však, čo neuveril v Syna,
neverí ani v Otca. „Nik nemôže povedať:
„Ježiš je Pán,“ iba ak v Duchu Svätom“ (1 Kor
12, 3). (Bazil Veľký, Svätý Duch 11, 12)

Svätý Duch je právom
nazvaný láska

Ako Božie Slovo (ako osobu) označujeme
menom múdrosti, hoci vo všeobecnosti
i Svätý Duch, i sám Otec sú múdrosťou, tak
je aj Svätému Duchu (ako osobe) vlastné, že
má meno láska, hoci vo všeobecnosti je láskou Otec i Syn. Ale Božie Slovo, t. j. jednorodený Boží Syn, je zjavne nazvaný Božou
múdrosťou, keď apoštol hovorí: „Ohlasujeme Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť“
(1 Kor 1, 24). A kde sa Svätý Duch nazýva
láska, to nájdeme, ak budeme pozorne skúmať výroky apoštola Jána. On po slovách:
„Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska
je z Boha“, pokračoval: „A každý, kto miluje,
narodil sa z Boha; kto nemiluje, nepoznal
Boha, lebo Boh je láska“ (1 Jn 4, 7 – 8).
Pretože sa aj Syn zrodil z Boha a Svätý Duch
pochádza od Otca, právom sa pýtame,
o ktorom z tých dvoch máme prednostne
prijať, že sa nazýva Boh – láska? Lebo len
sám Otec je Bohom tak, že nie je z Boha;
a preto tou láskou, ktorá je tak Bohom, že
je z Boha, je alebo Syn, alebo Svätý Duch.
Keď ďalej spomína Božiu lásku, nie ktorou
my jeho, ale ktorou on nás miloval a poslal
svojho Syna vykúpiť naše hriechy, napomí-

na nás, aby sme sa aj my navzájom milovali,
aby tak v nás Boh ostal. A keďže povedal,
že Boh je láska a hneď chcel o tejto veci hovoriť niečo otvorenejšie, povedal, že podľa
toho poznáme, že ostávame v ňom a on
v nás, že nám dal zo svojho Ducha. Teda
Svätý Duch, ktorého nám dal, spôsobuje,
že ostávame v Bohu a on v nás; to však robí
láska. (Augustín z Hippo, Trojica, 15, 31)

Kresťan prijíma Ducha
pomazaním svätým myrom

Kristus bol pomazaný duchovným olejom
radosti, t. j. Svätým Duchom, ktorý sa
nazýva olejom radosti, keďže je príčinou
duchovnej radosti. Vy, pomazaní myrom,
stali ste sa účastníkmi a dedičmi Krista.
Nemysli si preto, že ide len o jednoduchú
voňavú masť. Lebo ako eucharistický chlieb
po vzývaní Svätého Ducha už nie je obyčajným chlebom, ale Kristovým telom, tak
aj táto svätá voňavá masť po vzývaní už nie
je obyčajnou ani – ako by niekto povedal
– prostou masťou, ale Kristovou milosťou
a prítomnosťou Svätého Ducha, čo vznikla
jeho pôsobením. Práve ňou je symbolicky
pomazané tvoje čelo i ostatné zmysly. Touto

zjavne voňavou masťou je pomazané telo,
ale Svätým a životodarným Duchom sa
posväcuje duša. Tak ako Kristus po krste
a po zostúpení Svätého Ducha, keď vystúpil
z vody, premohol protivníka, tak aj vy
po posvätnom krste a po tajomnom pomazaní oblečení do výzbroje Svätého Ducha
postavte sa proti pôsobeniu nepriateľa
a premáhajte ho slovami: „Všetko môžem
v Kristovi, ktorý mi dáva silu“ (porov. Flp
4, 13). (Cyril Jeruzalemský, Mystagogické
katechézy, 3, 2 – 4)

Duch je Pán nie menší
od Otca i Syna

Ak by bol Duch iba služobníkom a stvorením, žalmista by určite nebol povedal, že
prítomnosť Ducha sa rozprestiera všade,
a nebol by ho nazval tvárou a Božou rukou,

hovoriac: „Kam môžem ujsť pred tvojím
Duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou?
Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. I keby som
si pripäl krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori, ešte aj tam ma tvoja
ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica“
(Ž 138, 7 – 10). Lebo Duch napĺňa všetko,
ako je napísané: „Pánov Duch naplňuje
zemekruh“ (Múd 1,7). Kvôli tomu, a tiež aj
preto, že Svätý Duch je poznávaný v siedmich daroch, ktoré vyčíslil Izaiáš (Iz 11, 2),
Zachariáš nazval Ducha Pánom so siedmimi očami, hovoriac: „To sú Pánove oči,
ktoré obchádzajú celú zem“ (Zach 4, 10).
A slová: „Ja zaplňujem nebo i zem“ (porov.
Jer 23, 24) znamenajú, že ich napĺňa Svätý
Duch. (Bazil Veľký, Proti Eunómiovi, 5) n
Marko Durlák
ilustr. snímka: www.clcumary.com

Vo vyznaní viery opakujeme tieto slová: „Tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma“. Ježišovo vzkriesenie, jadro kresťanského
posolstva, ktoré znie celými dejinami a siaha
až do našich dní. Svätý Pavol píše kresťanom
do Korintu: „Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel
za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa
Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.“ (1 Kor 15, 3 – 5) Ježišova smrť a jeho
vzkriesenie sú srdcom našej nádeje. Bez tejto
viery v Ježišovu smrť a v jeho vzkriesenie bude
naša nádej slabá, ba nebude ani nádejou.
Radosť nad tým, že Ježiš žije, a nádej, ktorá
človeku napĺňa srdce – to si nemožno nechať
len pre seba. Zažime radosť z toho, že sme
kresťania! Veríme vo Vzkrieseného, ktorý zvíťazil nad zlom a smrťou?! Majme odvahu vyjsť
von, aby sme túto radosť a toto svetlo rozšírili
do všetkých oblastí nášho života! Vzkriesenie Krista je našou veľkou istotou; je to ten
najcennejší poklad. Ako by sme sa mohli
nepodeliť s ostatnými o tento poklad, o túto
istotu? Nie je len pre nás, je na to, aby sme ju
odovzdali ďalej, dali aj ostatným, podelili sa
s ňou. Je to naše svedectvo.
Potom je tu ďalší prvok. Vo vyznaniach viery
Nového zákona sa ako svedkovia vzkriesenia
vždy spomínajú len muži, apoštoli, nikdy nie
ženy. Tu si môžeme uvedomiť jednu vec, ktorá
svedčí aj o dejinnosti vzkriesenia: ak by vzkriesenie bolo vymyslené, v kontexte daných čias
by určite nebolo spojené so svedectvom žien.
Evanjelisti však len rozprávajú to, čo sa naozaj
stalo: prvými svedkami zmŕtvychvstania boli
ženy. To nám hovorí, že Boh si nevyberá podľa
ľudských kritérií: prvými svedkami Ježišovho
narodenia sú pastieri, jednoduchí a pokorní
ľudia; prvými svedkami vzkriesenia sú ženy.
Čo je veľmi pekné, je úloha žien, matiek,
starých mám. Svedčiť o viere pred svojimi deťmi a vnukmi – svedčiť o tom, že Ježiš je živý,
žije, vstal z mŕtvych. Mamy a staré mamy, vydávajte toto svedectvo! Pre Boha je podstatné
naše srdce: nakoľko sme preňho otvorení – či
sme ako deti, ktoré v neho majú dôveru. Ženy
v Cirkvi a v živote viery mali a stále majú dôležitú úlohu otvárať dvere Pánovi, nasledovať
ho a ukazovať jeho tvár, pretože pohľad viery
vždy potrebuje jednoduchý a hlboký pohľad
lásky.
TK KBS, preložil M. Kramara
upravil J. Gradoš
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Keď to zaiskrí
Ohnivé iskry v sebe nesú dvojaké posolstvo − život alebo
smrť. To závisí od toho, či sú v správnom čase na správnom
mieste a pod dohľadom skúseného človeka, alebo svojvoľne zapaľujú všetko naokolo. Aj konflikty v manželstve sa
podobajú iskrám. Môžu vniesť do manželstva to správne
dobrodružstvo a zmenu alebo ho celkom zničiť. V tejto časti
sa pokúsime dostať pod kontrolu iskry konfliktov v našich
manželstvách.

P

rednedávnom sme si s manželom
urobili vcelku jednoduchý psychologický test. Výsledok: sme úplne
odlišné povahy. Vo všetkom (takmer).
Môj manžel je skôr zmyslový extrovert
a ja hlboko intuitívny introvert, on viac
citový a flexibilný, ja zasa skôr rozumový
plánovač. Dosť dôvodov na množstvo
konfliktov. Tento test ma len utvrdil v tom,
že sa na svet pozeráme z rozličných uhlov
pohľadu, pričom to neznamená, že jeden
je lepší a ten druhý horší. Dôležité však je
poznať tieto rozdiely a potom ich akceptovať. Naša práca sa však tým ešte neskončila.
Potrebujeme uveriť, že naše odlišné povahy
a spôsoby myslenia a konania sa môžu navzájom dopĺňať, a znova sa sústrediť na to,
čo je na našom partnerovi obdivuhodné,
a nie na to, čo nás rozčuľuje.

Zasmejme sa

Život je zmena

Riešeniu konfliktov v manželstve pomáha aj
osobný postoj k zmene. Nie toho druhého,
ale seba samého. Myslím si, že každý už
v manželstve zažil situáciu, keď by bol svojho partnera najradšej otočil o 180 stupňov.
Ale ono to nešlo. A možno sa roky modlíme
za to, aby sa zmenil, a nefunguje to. Prečo?
Potrebujeme začať meniť seba. Odpútať
sa od vlastných sebeckých nárokov a očakávaní, a začať sa zlaďovať s partnerom.
Obrusovať vlastné nedokonalosti a hrany,
ktoré spôsobujú mnohé problémy a neviditeľné rany manželovi alebo manželke.
A ak sa pre túto stratégiu rozhodnú obaja
manželia, v ich manželstve ich určite ešte
čaká zaujímavá budúcnosť.

Ak oceňujeme naše rozdiely, môžeme sa
Diskusia
Predstavte si nejakú konfliktnú situáciu,
po celý život radovať z jedinečnosti toho
ktorú ste zažili. Ako ste reagovali? Sú štyri
druhého. A smiech by mal byť jednou
možné alternatívy: útok, ústup, vyjednázo súčastí manželského života a aj rievanie alebo diskusia. Niektorí zaútočia
šenia konfliktov. Boli chvíle, keď medzi
nami v manželstve vznikla veľmi
dusivá atmosféra. A tá často prešla
Štvrté pravidlo manželstva: Diskutujte o vzájomných
k tomu, že sa každý z nás stiahol
rozdieloch a modlite sa spolu.
a nebol ochotný konflikt riešiť. No
boli aj chvíle, keď jednému z nás
zrazu prišlo z nejakého dôvodu
smiešne alebo sa nejako komicky zatváril
a snažia sa partnera prinútiť, aby prijal
a, ani neviem ako, obaja sme vybuchli v záich spôsob zmýšľania (toto nefunguje).
chvat smiechu. Vtedy sa odcudzenie preloIní ustúpia a nikdy nevyjadria svoj názor
milo a boli sme schopní znova sa rozprávať. (toto tiež nie je zdravé). Ďalší vyjednávajú
Humor a smiech nie je iba korením života
a dúfajú, že sa stretnú v nejakom bode. Títo
(ako sa to o ňom hovorí), ale aj akýmsi
vidia manželstvo ako princíp dávaj – ber.
katalyzátorom napätí vo vzťahoch, a teda aj Ak partner neplní svoju časť dohody, my
veľmi dobrou investíciou.
prestávame plniť tú našu (a v tomto prípade
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sa už vôbec nedá hovoriť o láske a sebaobetovaní).
Najlepšou cestou je diskusia. O našich
rozdieloch. Na rozdiel od predchádzajúcich
spôsobov riešenia je zameraná na oboch
spoločne. Obaja sa pýtame, čo je dobré pre
nás oboch. Problém, ktorý je medzi nami,
symbolicky postavme pred seba. A obaja, bok po boku, sa naň spolu pozerajme
a pokúsme sa ho riešiť. Je dobré, ak si každý
z partnerov pri takej diskusii uvedomí, čo
na sebe musí zmeniť, aby sa problém vyriešil (alebo aspoň zmiernil). Správne diskutovať sa môže naučiť každý z nás, potrebujeme však dodržiavať isté pravidlá.
Čas. Istý prieskum ukázal, že polovica
hádok medzi manželmi prebieha večer.
Nicky a Sila Leeovci preto vo svojej Knihe
o manželstve odporúčajú veľmi jednoduchú zásadu: pravidlo desiatej hodiny.
To znamená, že po desiatej hodine večer
manželia neriešia nijaký spor. Každý z nich
má právo povedať, že využíva toto pravidlo
a ten druhý to akceptuje. A riešenie sporu
odložia na iný, vhodnejší čas, keď nebudú
unavení a vystresovaní. Párkrát sme aj my
využili túto zásadu a myslím si, že to veľmi
pomáha, aby sa konflikt nerozvinul do neúnosnej miery. Dobré je odložiť riešenie
konfliktu aj v časovej tiesni, keď sa práve
niekam ponáhľame. Spory by sa nemali
riešiť ani počas manželského času, ktorý
sme si pre seba vyhradili, pretože potom
namiesto toho, aby sa partner naň tešil, sa
bude obávať toho, čo si naň ten druhý zasa
pripravil a čo zlé zasa urobil.
Počúvať a hovoriť. Počúvanie je životne
dôležitá vec. Dobré je, ak pri diskusii
hovoríme a počúvame striedavo, aby každý
dostal možnosť vyjadriť sa. No zároveň je
dôležité naučiť sa správne a jasne vyjadriť
svoj názor a otvorene hovoriť o svojich
pocitoch.
Neobviňovať. Manželia Leeovci vo svojej
knihe spomínajú radu duchovného, ktorý
ich sobášil: „V manželstve existujú dve
vyjadrenia, ktorým sa za každú cenu musíte
vyhýbať: ty vždy a ty nikdy.“ Tieto slová
môžu byť veľmi ľahko zneužité na obvinenie a pokorenie toho druhého.
Možno ste už niekedy povedali vety
typu: „Ty nikdy nepohneš ani prstom“
alebo „Vždy meškáš“. Človek sa prestane
zameriavať na predmet konfliktu a začína útočiť na charakter partnera. Vtedy sa
znova potrebujeme zastaviť a začať zdvorilo
vyjadrovať skôr svoje pocity: „Dnes som
unavená a veľmi by som ocenila, keby si mi
pomohol“. Dávajme si veľký pozor aj na to,
aby sme ustavične nevyťahovali staré spory,
vyhýbajme sa uštipačným poznámkam
a chuti odplácať zraňujúce slová partnera.

Toto si však vyžaduje veľkú dávku sebaovládania.
Priznať si chybu. Jednou z najťažších
vecí je priznať si to, že sme sa zmýlili. Skôr
sa budeme obhajovať a vysvetľovať, pretože
sa nám zdá, že keď to priznáme, stratíme
svoje postavenie, výhodu, hodnotu. Napriek tomu to potrebujeme pred partnerom
v pravom čase odhaliť.

Dom na skale

Všetky manželstvá zažívajú aj obdobia
sucha, čas, keď sa aj najmenší konflikt
dokáže rozhorieť do obrovských rozmerov.
Vtedy manželstvo neobstojí, ak nemá pri
sebe životodarný prameň – zdroj života.
Božia prítomnosť v manželstve manželov
posilňuje, robí ich schopnými konať veci,
ktoré sú proti ich prirodzenosti, uhasínať
plamene konfliktov a neporozumenia.
Manželia, ktorí postavili svoj život na Bohu,
vnímajú manželstvo a svojho partnera ako
dar od Boha. Božie slovo, ktoré prichádza
do ich života, má jasné posolstvo – vyžaduje
bezpodmienečnú vzájomnú úctu a lásku
manželov. Ak je Boh na prvom mieste v ich
životoch, vyhnú sa nerealistickým očakávaniam. Vedia, že naplnením ich potrieb a konečným cieľom nie je človek a ich vzťah, ale
Boh sám. V takomto chápaní manželstva sa
Boh sám stáva zdrojom lásky a porozumenia, ktorými sa manželia potom navzájom
obdarovávajú.
Ak je Boh v centre manželstva, stáva sa
takýto vzťah pevným domom postaveným
na skale.
Aj v našom manželstve sme sa mnohokrát presvedčili o tejto pravde. V mnohých
situáciách sme sa obracali spoločne k Bohu
a on nás vyvádzal z našich ťažkostí a závozov. Pomáhal nám zladiť svoje postoje
a konanie. Niekedy to bolo ťažké, hlavne
vtedy, keď sme boli v srdci znechutení a zatrpknutí. Silu prekonať to nám dodávalo aj
to, že sme sa modlili aj vo chvíľach pokoja
a súladu.
Naše manželstvo nemusí zhorieť. Iskry
konfliktov môžu zapáliť oheň nadšenia, novej chuti do života a horlivosti pre Božie
diela. Ak prijmeme vzájomné rozdiely, môžeme byť pre seba navzájom nesmiernym
obohatením. Náš manžel alebo manželka
bude dopĺňať to, čo nám chýba (a z toho sa
môžeme len tešiť) a zároveň nám nastaví
zrkadlo a poukáže na to, čo nám chýba
k dokonalosti (a to by nás malo tiež iba
tešiť). n
Dada Kolesárová
ilustr. snímka: xaxor.com

Pamiatka zosnulých či kult smrti?
Blíži sa čas, keď si kresťania pripomínajú
Pamiatku zosnulých. Je to čas hlbokých
modlitieb, spomienok aj sĺz. Túto atmosféru tajomna v ostatných rokoch stále viac
a viac narušuje novodobá oslava smrti –
Halloween. Na otázku prečo je jednoduchá
odpoveď. Spomínanie na zosnulých je plné
melanchólie a zamyslenia sa nad životom.
A aj keď sa okolo toho celého v dnešnej
dobe vytvára isté obchodné šialenstvo so
sviecami, kahancami a vencami a predbiehanie sa, kto má ako vyzdobený hrob svojich
predkov, predsa je to malý biznis.
Naproti tomu Halloween prináša bujarú
zábavu, ktorá nemá nič spoločné s kresťanstvom. Ide o pohanský sviatok, ktorý tak
v rámci novodobého pohanstva nanovo
ožíva. A pod vládou najmocnejšieho bôžika
všetkých čias – peňazí – sa v rámci tohto
sviatku točia veľké sumy. Navyše v snahe vytláčať kresťanstvo z bežného života človeka,
teda o akúsi ateizáciu spoločnosti, sa tento
sviatok dostáva ako spoločenský nástroj
výchovy do škôl.
Poľský arcibiskup metropolita Andrej Dzięga v liste, ktorý sa čítal v jeho farnostiach
pred rokom, poprosil katolíckych rodičov,
aby nepodceňovali duchovné nebezpečenstvo tohto sviatku pre ich deti. Zároveň
poprosil katolíckych učiteľov a katechétov,
aby chránili svojich žiakov pred touto nezodpovednou a protikresťanskou zábavou.
Táto „zábava“ totiž ubližuje rovnako ako
fajčenie – aktívne i pasívne. Tí, čo sa na nej
zúčastňujú, ohrozujú priamo dušu mladých
ľudí. Bagatelizovanie temnoty, démonov...
vedie k bagatelizovaniu Boha. Zároveň to
potláča schopnosť vytvárať zrelý sociálny,
intelektuálny a duchovný postoj mladej
generácie. Tej generácie, ktorá má problém
sama sa rozhodnúť. Práve preto je dôležité, aby zodpovedné staršie osoby, ktorým
sú deti zverené – rodičia a učitelia – viedli
mladých ľudí na ceste v múdrosti a milosti
tak od Boha, ako aj človeka.
Neškodnými žartmi tak trpia tí, proti ktorým sú namierené a ktorí sa neraz odmietajú
poddať všeobecnému trendu. Zároveň sa
mnohé výtržnosti spojené s týmto sviatkom
vnímajú spoločnosťou ako beztrestné úlety
mladých, no v nich samých je to základ pre
ich budúce konanie. Nie je to nič iné ako
vyčíňanie diabla.
Preto treba naozaj zvážiť svoju účasť
i akékoľvek zapájanie sa detí do prípravy
a priebehu tohto pohanského sviatku.
Juraj Gradoš
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„Kto si uvedomí, čo viera znamená, bude vedieť, že ju treba aj žiť a vydávať o nej
svedectvo. Ak sa Cirkev uzatvorí do seba samej, stráca jednu z podstatných čŕt.“
(kardinál Jozef Tomko)

N

edávno som dostal list od Hanky
Slovákovej, v ktorom sa písalo:
Z našej dediny pochádza jedna
sestrička, ktorá pracuje na misiách v Afrike.
Minule bola doma na návšteve a v kostole
po svätej omši mala prezentáciu s fotkami.
Rozprávala, ako tam žijú, čo konkrétne robí.
A tiež hovorila, že by bolo dobré rozhodnúť
sa ísť na misie, hoci len na jeden rok. Vraj
im tam chodia pomáhať nejakí misijní dobrovoľníci. Vy ich poznáte, ako sa dá medzi
nich dostať? Lebo ja by som veľmi chcela ísť
do Afriky pomáhať deťom.
Ahoj, Hanka, premýšľal som, čo ti napísať. Vieš, najjednoduchšia odpoveď by bola
asi takáto: Zadaj si do Googlu výraz „misijné dobrovoľníctvo“ a zistíš, kde by si mohla
začať prípravu a kam následne vycestovať.
Viem, že na Slovensku je viacero reholí a organizácií, ktoré sa venujú krátkodobým aj
dlhodobým misijným pobytom. Počul som,
že mladí najmä počas leta chodia navštevovať kňazov misionárov alebo rehoľné sestry,
aby im s niečím pomohli.
Zdá sa mi však, že za tvojou otázkou
počujem aj ďalšiu otázku. Pýtaš sa, či by si
bola schopná prežiť nejaký čas svojho života
v darovaní, v službe chudobným, opusteným, chorým alebo nevzdelaným. Sama
nevieš rozlíšiť, či ťa to láka kvôli tušeniu
dobrodružstva alebo kvôli spoznávaniu
nových krajín. Alebo jednoducho chceš vypadnúť zo stereotypu povinností a vzťahov,
ktoré ti vôbec nedávajú zmysel.
Chcem ti ponúknuť svoje svedectvo, svoj
príbeh. Začnem troška zoširoka. Keď som
sa dozvedel, aké heslo vybral Svätý Otec
pre Svetové dni mládeže v Riu de Janeiro,
tak som sa veľmi nepotešil. Výzva získavať učeníkov sa mi zdala príliš krutá pre

dnešného mladého človeka. Aj mne samému sa zdalo, že ísť a ohlasovať evanjelium
v cudzej krajine vôbec nemusí dopadnúť
dobre. Veď aj tí, ktorí žijú podľa vlastného
svedomia, sa môžu spasiť. Okrem toho aj
černoškovia v pralese si môžu nájsť (cez
internet) o Ježišovi Kristovi úplne všetko.
Na Veľký štvrtok si ma zavolal môj
predstavený a spýtal sa ma, či by som
bol ochotný ísť na misie na Sibír. Bola to
nečakaná, doslova ľadová sprcha. Mesiac
predtým sme sa rozprávali o tom, že budem
pokračovať vo svojej práci v Bratislave.
A vtom toto! Počas Veľkej noci som sa snažil modliť aj na tento úmysel a po sviatkoch
som napísal otcovi provinciálovi, že do toho
idem. Pán Boh si ma teda našiel! Nie ja som
sa o niečo pokúšal, ale cez predstaveného
som dostal ponuku a bol som k dispozícii. Mohol som aj odmietnuť. Ale Božie
pozvania sa neodmietajú. To som sa už
v prvej polovici (dúfam) života naučil. Čo
tam budem robiť? Netuším. V prvom rade
sa potrebujem naučiť po rusky a vybaviť si
pobyt v Rusku. Okrem toho tam žijú už 20
rokov moji spolubratia, tak tam nebudem
začínať na zelenej lúke (popravde, na Sibíri
zelených lúk veľa nie je). Budeme tam štyria kňazi pre 900-tisíc obyvateľov na území
veľkom skoro ako celá India.
Dnes je celý svet poprepájaný. Vďaka
leteckej doprave sa môžeš do 24 hodín dostať hocikde na zemeguli. Vďaka internetu
tam môžeš byť aj v reálnom čase. Komunikácia sa značne zrýchlila. To ovplyvňuje
aj samotnú misijnú prácu, jej štýl. To, čo sa
však nezmenilo, je, že ľudské teplo, zdieľanie života, vliatie nádeje neprevezieme
v lietadle. Že sviatosti, spoločenstvo a teplú
polievku nepremeníme na kilobajty. Preto

som pochopil, že ísť bývať do oblasti,
odkiaľ tí, ktorí si to môžu dovoliť, odchádzajú, je skutok lásky a úcty k miestnym
obyvateľom. Pochopil som, že modliť sa
na miestach, kde sa roky páchali zverstvá
na ľuďoch v koncentračných táboroch,
znamená byť spojený s Kristovou vykupiteľskou obetou. Pochopil som, že slúžiť
svätú omšu pre dve bábušky je tá istá pocta
Bohu ako slávnostná liturgia so spevmi vo
Vatikáne.
Kresťania musia vyjsť zo sakristií. Inak
v nich Krista pochovajú. Inak sa nikto
nedozvie nádherný Ježišov príbeh, nikto
sa nedozvie, že Boh je dobrý a že sa stará.
Niekto vycestuje na misie, niekto pôjde
za misionármi na dva roky ako dobrovoľník, a niekto bude misionár na intráku
alebo vo vlastnej triede, či v rodine. Každý
podľa toho, čo mu Boží Duch vnukne a ako
ho spoločenstvo usmerní. Boh je vždy pozorný na konkrétnu situáciu jednotlivca.
Keď boli učeníci po celonočnej rybačke
skleslí, unavení a hladní, tak im Ježiš
pripravil raňajky. Až potom riešil s Petrom,
či ho ešte má rád, alebo sa fakt chce vrátiť
k rybám (Jn 21). Ale o tom im niekto musí
povedať. Niekto im to musí dať zažiť. Znova
a znova podľa Ježišovho príkladu. Je úžasné
objavovať tieto Božie pozvania. Ak by prví
kresťania žili svoju vieru iba v tajných spolkoch, tak dnes by sme o Kristovi vedeli maximálne to, že bol nejaký židovský aktivista,
ktorému sa podarilo zopár zázrakov.
Kardinál Tomko spomína jedného budhistu, ktorý sa obrátil a žartovne svojmu
misionárovi vyčítal: „Ak vy ste už pred
dvetisíc rokmi spoznali takú senzačnú vec,
že Boh sa stal človekom, čo ste robili celých
tých dvetisíc rokov? Prečo ste nám to ihneď neprišli povedať?“ Informáciu o Ježišovi Kristovi už počuli aspoň raz v živote asi
všetci. Výzvou, milá Hanka, stále zostáva
predstaviť Ježiša Krista ako živú osobu, ako
Božieho Syna. n
Maroš Peciar SDB, krátené
zdroj: www.rio13.sk

Tragédia alebo
požehnanie
V

olám sa Monika a s manželom
Jankom máme štyri deti. Pred
ôsmimi rokmi, v čase, keď sme mali
už dvoch synov, sme veľmi túžili po ďalšom
dieťati. Ale ono neprichádzalo. Boh nám
však prejavil svoju milosť a po modlitbe
príhovoru som hneď na ďalší mesiac otehotnela. Veľmi sme sa tešili z vymodleného
tehotenstva, najmä keď sme sa dozvedeli,
že Boh nám dal viac, ako sme žiadali, a čakáme dvojčatá. V piatom týždni však prišla
prvá skúška, keď jedno z dvojčiat zomrelo.
Vtedy mi jeden brat povedal: „Nevieš, čo ťa
ešte v živote čaká, možno ste potrebovali
v nebi orodovníka.“ Ďalší priebeh tehotenstva bol bezproblémový, všetky vyšetrenia
boli v poriadku. A v krásny deň – 7. júla sa
nám narodila dcérka Anna Sofia. Keď mi
na druhý deň ráno oznámili, že dieťa nie je
zdravé, ale má Downov syndróm a ťažkú
srdcovú chybu, bolo to veľmi ťažké. Pýtala
som sa Pána, či toto má byť to vymodlené

dieťa a požehnanie. Ľudia zo spoločenstva
sa za nás modlili, snažili sa nás povzbudiť,
ja som však bola v takej bolesti srdca, že
som neprijímala žiadnu útechu. Vtedy
mi jedna sestra poslala SMS-ku, prorocké
slovo: „Veď ja poznám zámer, ktorý mám
s vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja
a nie súženia: Dám vám budúcnosť a nádej.
.... Vrátim vás zo zajatia.“ (Jer 28, 11 – 14)
Naozaj som bola v zajatí bolesti, obáv
a smútku. Moje predstavy o vymodlenom
dieťati sa rozsypali, veď je prirodzené, že
každý rodič túži po krásnom, zdravom,
múdrom a inteligentnom dieťati. My sme
mali zrazu iné dieťa, v ľudských očiach
možno nie krásne a múdre. Asi rok trvalo,
kým Boh premieňal náš pohľad, uzdravoval
naše srdcia a ukazoval nám, aké požehnanie
sme vlastne v tomto dieťati dostali. Ako
rástla, čoraz viac sme objavovali dar lásky
v krásnej podobe ukrytý v nej. Dnes má
sedem rokov a sme veľmi, veľmi šťastní,

že ju máme a môžeme sa tešiť z každého
dňa s ňou. Navyše, aby Boh uzdravil moje
materstvo, požehnal nám po troch rokoch
ešte jedno zdravé dievčatko. Dnes viem,
že to, čo sa mi kedysi zdalo, že už nikdy
nebudeme normálna rodina, nie je pravda.
Sme normálna rodina, ktorá dostala v našej
dcérke Anke od Boha ešte niečo pridané.
Boh splnil svoje slovo, že nám dá myšlienky
pokoja a nie súženia. Lebo to, čo na začiatku niekedy vnímame ako tragédiu, môže
byť v skutočnosti niečo celkom iné. Môže
to byť veľké požehnanie pre náš život. Veď
Božia logika je celkom iná ako tá naša. Ako
hovorí Boh v Knihe proroka Izaiáša: „Lebo
moje myšlienky nie sú vaše myšlienky
a vaše cesty nie sú moje cesty“ (Iz 55, 8).
Pán nás prostredníctvom Anky každý deň
učí, ako máme milovať druhých, byť nezištní, ako máme odpúšťať a tešiť sa zo života.
Veď každé dieťa je dar a dar prináša radosť.
Niekedy však musíme hodnotu daru objaviť.
Ankina prítomnosť v našej rodine je požehnaním aj pre širšie okolie, priateľov a príbuzenstvo. Ako to formuje aj naše ostatné deti,
som si uvedomila nedávno, keď náš mladší
syn písal o svojej sestre prácu na tému Ľudské práva očami detí. Hovorí v nej, ako veľmi
má Anku rád, ako si nevie predstaviť, že by
tu nebola, a že takéto deti tu s nami majú
byť, lebo bez nich by bol svet chudobnejší
na lásku. Zmenila náš pohľad na hodnoty.
Som šťastná, že jedno naše dieťa je už v nebi
a druhé má nebo isté. A o čo viac by nám
malo ísť... Sme Bohu veľmi vďační, že nám
daroval práve takéto dieťa. n
Monika
ilustr. snímka: www.juliakinder.com

Svätý Václav
Sv. Václav sa narodil v rokoch 903 – 907 ako najstarší syn českého kniežaťa z rodu Přemyslovcov Vratislava I. a jeho manželky Drahomíry. Bol
vnukom Bořivoja a sv. Ľudmily. Rodičia aj starí rodičia boli kresťanmi.
Vratislav dal syna vychovávať svojej matke Ľudmile, pretože Drahomíra
bola kresťankou viac-menej naoko, v duši bola ctibažná a ukrutná.
Po Vratislavovej smrti a v zmätku ďalších rodinných tragédií sa ujal vlády Václav. Mladý panovník sa staral o to, aby svoj ľud urobil šťastným.
Sám žil prísne a skromne, a mnoho sa modlieval. Staval školy a chrámy, napr. pôvodný Chrám sv. Víta v Prahe. Dokonca sám sial pšenicu,
z ktorej potom vlastnoručne mlel múku a piekol chlieb na bohoslužby.
Podobne obrábal aj vinicu, z ktorej pripravoval víno. Traduje sa o ňom,
že do chrámu chodil bosý aj v zime. Sluha, ktorý raz šiel za ním takisto
bosý, sa sťažoval na zimu. Václav mu povedal, aby stúpal do jeho
šľapají. Sluha poslúchol a necítil žiaden chlad. Václav podporoval chudobných, často sám doniesol pokrm alebo drevo na kúrenie tým, ktorí
to potrebovali. Veľa cestoval po krajine, aby vedel, ako ľudia žijú. 28.

septembra 929 bol pri dverách Kostola sv. Kozmu a Damiána v Starej
Boleslavi úkladne zavraždený svojím bratom a jeho spoločníkmi. Pochovali ho v tamojšom chráme. Václava si hneď po smrti ľudia uctievali ako
svätého. Úctu k nemu potvrdil a rozšíril na celú Cirkev pápež Klement
X. v roku 1670. Už z 12. storočia je známy tzv. Svatováclavský chorál:
Kníže Václave,
vévodo České země,
kněže náš,
pros za ny Boha,
svatého Ducha.
Kyrieleison!
Nebeské toť dvorstvo krásné,
blaze tomu, ktož tam pojde,
život věčny,

oheň jasný
svatého Ducha.
Kyrieleison!
Pomoci tvé žádámy,
smyluj se nad námi,
utěš smutné,
odžeň vše zlé,
kníže Václave.
Kyrieleison!
spracoval Jozef Gača
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Apoštolova smrť
I
doľahli na Konštantína mnohé
práce a upadol v Ríme do choroby.
Takto chorý videl po niekoľkých
dňoch Božie zjavenie a začal spievať:
„Nad povedanými mne slovami: pôjdeme do domu Pánovho, rozveselil sa
duch môj a rozradovalo sa srdce moje.“
Potom si obliekol ctihodné rúcha, tak
ostal po celý ten deň, veselil sa a ho-

voril: „Odteraz nie som ja sluhom ani
cisárovi, ani nikomu inému na zemi,
ale iba Bohu všemohúcemu. Nebol
som a bol som i som na veky. Amen.“
Nasledujúceho dňa si Konštantín
obliekol sväté rehoľné rúcho a prijal
svetlo k svetlu, a dal si meno Cyril.
A v tomto rehoľnom rúchu ostal päťdesiat dní. A keď sa priblížila hodina
prijať pokoj a presídliť do večných príbytkov, pozdvihol ruky k Bohu a so slzami sa modlil: „Pane, Bože môj, ktorý
si všetky anjelské zbory a netelesné sily
stvoril, nebo si vystrel a zem si založil,
a všetko jestvujúce z nebytia v bytie
priviedol a ktorý vždy vypočuješ tých,
čo plnia vôľu tvoju a boja sa teba, a čo
zachovávajú prikázania tvoje, vypočuj
modlitbu moju a zachovaj verné ti
stádo, nad ktorým ustanovil si mňa,
nesúceho a nehodného sluhu svojho.

Zbav bezbožnej a pohanskej zloby
tých, čo vyslovujú proti tebe rúhanie,
a znič trojjazyčný blud a zveľaď Cirkev
svoju množstvom, všetkých spoj
do jednoty, učiň ho ľudom znamenitým, jednomyseľným v pravej viere
a správnom vyznávaní, a vnukni do ich
sŕdc slovo tvojho prijatia za synov.
Lebo to bol tvoj dar, akže si nás nehodných, ochotných na dobré
skutky a tebe milé činy
prijal hlásať evanjeliá
tvojho Krista. Ktorých si
mi dal, ako tvojich tebe
odovzdávam, spravuj ich
svojou mocnou pravicou,
schovaj ich pod ochranu
svojich krídel, aby všetci
chválili a slávili meno tvoje. Otca i Syna, i Svätého
Ducha. Amen.“
Metod stál pri svojom
bratovi a nevládal povedať
ani slovo. Úzkosť a bolesť
zo straty milovaného
brata naplnili jeho srdce.
Videl však, že Konštantín
má srdce naplnené radosťou a to jediné bolo jeho
potechou v zármutku
z odchodu brata.
I pobozkal Cyril
všetkých svätým bozkom
a povedal: „Požehnaný je
Boh, ktorý nás nevydal
za korisť zubom našich
neviditeľných nepriateľov, ale ich sieť
pretrhol a zbavil nás záhuby.“
A tak spočinul v Pánu, keď mal štyridsaťdva rokov, štrnásteho dňa mesiaca február, indikcie druhej, v roku 6377
(869) od stvorenia sveta.
Keď sa o tom dopočul pápež Hadrián II., rozkázal všetkým Grékom, čo

boli v Ríme, a takisto aj Rimanom so
sviecami spievať nad ním a vystrojiť
mu sprievod ako samému pápežovi.
Metod však vyslovil pred Hadriánom prosbu: „Mať nás prísahou zaviazala, aby toho z nás, ktorý prvý pôjde
na večný súd, druhý preniesol do bratského kláštora, a tam ho pochoval.“
Pápež ho teda prikázal vložiť do rakvy
a tú zavrieť železnými klincami. A tak
ho držal sedem dní a strojil na cestu.
No rímski biskupi oponovali: „Keďže
po mnohých krajinách pochodil a keď
ho Boh priviedol sem a tu jeho dušu
vzal, patrí sa, aby tu bol aj pochovaný,
ako ctihodný muž.“
„Pre jeho svätosť a lásku prestúpim
rímsku obyčaj,“ rozhodol Hadrián,
„a pochovám ho v mojej hrobke
v Chráme svätého apoštola Petra.“
„Keďže ste ma nevypočuli“, povedal Metod, „a nedali ste mi ho, ak sa
vám páči, nech leží v Chráme svätého
Klimenta, s ktorým aj sem prišiel.“
Hadrián s týmto návrhom súhlasil.
V deň pohrebu sa zišlo množstvo
biskupov i ľudu, aby odprevadili Cyrila
do Chrámu sv. Klimenta. Niektorí však
hovorili: „Otvorme rakvu a pozrime, či
voľakto z neho niečo nevzal.“
No napriek veľkej námahe nemohli
Božím riadením rakvu otvoriť. A tak
v pokoji položili Cyrila do hrobu
po pravej strane oltára. Na tomto mieste sa však začali diať mnohé zázraky.
Keď to Rimania videli, ešte väčšmi
prilipli k jeho svätosti a dôstojnosti.
I namaľovali obraz nad jeho hrobom
a zapaľovali nad ním svetlo deň a noc,
chválili Boha, ktorý tak zvelebuje tých,
čo ho oslavujú. n
Juraj Gradoš
snímka hrobu sv. Cyrila:
img.aktuality.sk

Mejkap
Idem zamyslená do práce. Zrazu spozorniem. Na konci chodníka, ktorý križuje
vedľajšia cesta pre autá, mi stojí priamo v ceste zaparkované auto. Nechápavo
zdvihnem obočie. Kadiaľ ho asi majú chodci obchádzať, rozhorčujem sa v duchu.
A vtom ďalší šok – o pár krokov ďalej sa pani na samoobslužnom invalidnom
vozíčku márne pokúša vyjsť na vyvýšený chodník. Jediné znížené miesto je totiž
obsadené – autom. Pomáham panej dostať sa na chodník a ona mi len s trpkým
pohľadom ukáže na auto. Zrak mi padne na ono zaparkované auto, v ktorom
sedí vyfintená pani. A v spätnom zrkadle si upravuje mejkap.
Mária Pihuličová
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Prečo je oltár
za ikonostasom?

V žobráckej
chalupe

Práve túto otázku som prednedávnom
dostal od jedného mladého človeka.
Na prvý pohľad sa to môže zdať zvláštne,
veď predsa vždy to tak u nás bolo, tak načo
to riešiť, ale v skutočnosti sa touto otázkou zaoberajú mnohí ľudia, hlavne z iných
cirkví a obradov, ktorým to nie je jasné.
Iste, v dávnej dobe to bolo azda nejako
prospešné, ale dnes?

Kto by nepoznal rozprávku Kráľ Drozdia
brada. Rozmarná princezná si nárokuje
na manžela primeraného vlastnému obrazu o sebe dovtedy, kým do hry nevstúpi
múdry kráľ. Je ochotný investovať do jej
premeny a prezlečený za žobráka trpezlivo brúsi charakter kráľovskej dedičky.

V

prvom rade si treba objasniť pojem oltár. Je v nás akosi
zakorenené, že oltár je stôl, na ktorom sa niečo obetuje.
Je to tak. No v našej cirkvi sa oltár nechápe len ako stôl,
na ktorý sa prinášajú sväté dary, ale celá časť chrámu za ikonostasom. Môžeme to vidieť vo vyjadreniach liturgických kníh:
„Kňaz vstupuje do oltára. Kňaz okiadza celý oltár“ a podobne.
Zaiste mi dáte za pravdu, že ak vchádza do oltára, nepôjde
kamsi pod stôl. Z toho vidno, že oltárom je celá svätyňa – lepšie
by sme to mohli vystihnúť pojmom „oltárna časť chrámu“. Táto
časť je vyvýšená stupienkom, resp. stupňami, čiže schodmi.
A v tejto časti – oltárnej – sa nachádza prestol. Prestol je to,
čomu sa u nás hovorí oltár, no je to aj čosi viac. Nie je to len
miesto obetovania, ale aj kráľovský trón, na ktorom tróni Boh,
a to nielen v čase prinášania Eucharistie, ale stále a je tiež symbolom samotného Ježiša Krista. A práve preto je mu v Cirkvi
prejavovaná veľká úcta. Je vyrobený z drahého dreva alebo
kameňa, odievaný do drahocenného plátna a okiadzaný, aby
sa zvýraznila jeho posvätnosť. Veriaci sa ho nikdy nedotýkajú,
a kňaz len vtedy, keď slávi božskú liturgiu. Sú na ňom uložené len posvätné veci ako bohostánok, evanjelium, kríž, teda
žiadne zbytočnosti.
Práve z takejto úcty k prestolu boli v staroveku postavené
okolo prestola stĺpy, ktoré ho oddeľovali od ostatnej časti chrámu na zvýraznenie posvätnosti a tajomstva. Neskôr sa medzi
tieto stĺpy vešali závesy a kládli ikony, ktoré mali ľudu ukazovať
na posvätnosť priestoru, ktorý sa nachádza za ikonostasom.
Takto sa vyvinul ikonostas, aký poznáme dnes – či už v slovanských krajinách pod názvom „ruský“, ktorý má množstvo ikon
a siaha až k stropu svätyne, alebo „grécky“, ktorý nezvykne siahať až po strop. Oba tieto typy však zachovali závesy za dverami
a dodnes to možno vidieť v niektorých cirkvách, ba dokonca aj
v niektorých našich drevených chrámoch.
Teda ak som sa na začiatku pýtal, či je dnes prospešné mať
prestol/oltár za ikonostasom, tak si dovolím odpovedať, že áno.
Iste nie preto, aby sa veriaci človek nudil, že nič nevidí, že mu
výhľad čosi zakrýva, ale skôr preto, že dnes, keď je nám všetko
predostierané a nič nie je posvätné, ikonostas zvýrazňuje
posvätnosť, tajomstvo, mystérium. Cez otvorené dvere a skrze
ikony nám ukazuje nebo, samotný Boží trón a dáva nám pocit
blízkosti týchto skutočností. Veď nebo nie je ďaleko, ale „je
hneď za kráľovskými dverami ikonostasu“. n
Michal Bučko

T

ento obraz sa mi pripomenul pri úvahách o tom, prečo
má človek taký problém zaľúbiť sa do Ježiša. Sme zamilovaní do seba. Nárokujeme si na to, že sme Božie deti.
Máme z toho privilégiá. Víťazstvo v mene Ježiš. Moc jeho krvi
vyliatej na kríži. Prísľub dedičstva v kráľovstve. Božiu pomoc
na zemi. Jeho sprevádzanie. Milosť. Odpustenie hriechov atď.
Aj princezná z rozprávky disponovala všetkým, čo jej kráľovský
pôvod ponúkal. Ale jej pocit vlastnej dôležitosti spôsoboval, že
s tým všetkým nevedela nakladať a hrozila jej strata práv. Až
kým sa mladý kráľ z lásky k neveste nestal na chvíľu žobrákom.
Človek sa má tak veľmi rád, že nevie nakladať s tým, čo mu
Boh ponúka. Alebo to nevyužíva vôbec, alebo sa snaží vyťažiť
čo najviac a zneužiť, čo sa dá. Ale aj my máme svojho „kráľa
žobráka“, ktorý nás pozýva žiť s ním v „žobráckej chalupe“.
V Liste Filipanom (2, 5 – 7) Pavol o Ježišovi hovorí: „Hoci má
božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,
ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal
sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až
na smrť na kríži.“ Ježiš to nespravil preto, aby sme sviatočne
žasli v sentimente. Či používali moc tohto víťazstva ako „čarovnú formulku“ vždy, keď túžime po Božom zásahu (synovia
Skévu v Sk 19, 13 – 20). Jeho život na zemi v ľudskom tele a jeho
poníženie pri zomieraní sú ukážkou, ako žiť a ako si usporiadať svoje priority. Tento život je našou žobráckou chalúpkou,
v ktorej sa premieňa náš charakter preto, aby sme raz vedeli žiť
v nebi.
Všimnime si ešte jeden príklad Božej výchovy. Jozef Egyptský bol dvakrát ponížený – raz pri predaji do otroctva a druhýkrát, keď bol už ako otrok zavretý do väzenia. Myslím, že na začiatku bojoval so sebou samým. Ale cez tento boj sa nechal
premieňať. Úspešne. Svedčí o tom okrem iného krátka veta
vo vzťahu k ďalším uväzneným: „Keď k nim ráno prišiel Jozef,
videl na nich, že sú smutní“ (Gn 40, 6). Jozef si všimol núdzu
kohosi. Potom k nim pristúpil, spýtal sa ich na dôvod a zasiahol tak, ako mohol. Pri výklade snov týchto dvoch väzňov je
pravdivý. Rovnako priamo povie pozitívny i negatívny výklad.
Nemanipuluje. Nevyužíva situáciu. A hoci výsledok preňho
nedopadne dobre, trpezlivo čaká na Boží zásah. Naučil sa, že
nie je podstatné, kam ho Boh zavedie, ale že je tam s ním.
Život pokánia je pre nás ako život v žobráckej chalúpke
kráľovského ženícha. Život pokánia z nás robí kráľovské deti,
hodné ujať sa svojho dedičstva. n
Valéria Juríčková
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PONDELOK 14. október

ŠTVRTOK 17. október

10, zač. 29.

Prepodobná Paraskeva Trnovská

Prorok Ozeáš
Prepodobný mučeník Andrej Krétsky

Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie.

Čítania: Kol 4, 2 – 9, zač. 260.; Lk 9, 49 –
56, zač. 48.

Aký štedrý je Ježiš rozsievač! Všade seje
svoje slovo, všade ho posiela. Nepozerá sa
na to, či sme tvrdí ako cesta a skala, či plní
seba, ustarostení ako tŕnie. Boh to s nami
neustále skúša, seje slovo, prihovára sa nám.
Blažený, kto vie prijať Božie slovo do dobrej
zeme, čiže pozorného, citlivého, ochotného,
praktického srdca.

PONDELOK 21. október

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

Deti nik lepšie nepozná ako ich rodičia. Aby
sme niekoho veľmi dobre spoznali, nielenže
potrebujeme byť s ním, ale potrebujeme aj
jeho dovolenie nechať sa poznať. Ako dospelí
sa sami musíme otvárať pred druhými a rozprávať o sebe, aby nás lepšie spoznali. Nik
nepozná lepšie Otca ako Syn a čo je úžasné,
on sa nám chce dať spoznať, lebo nás miluje.

Čítania: Kol 2, 13 – 20, zač. 255.; Lk 9, 18
– 22, zač. 43. (radové); Gal 3, 23 – 29, zač.
208.; Mt 25, 1 – 13, zač. 104. (prep.)

A vy ma za koho pokladáte? (Lk 9, 20)
Ľudia zvyčajne spoznávajú nové veci
na základe starých skúseností. Vidia Ježiša
skrze osobu Jána Krstiteľa či Eliáša. Spoznať
Ježiša Krista je zásadná vec. S kým ho
porovnávam ja? Z akých starých skúsenosti
vychádzam? Nad pravdivou odpoveďou sa
treba poctivo zamyslieť. Sme pozvaní spoznávať Ježiša osobne skrze čítanie Svätého
písma a modlitbu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti prepodobnej Paraskeve (HS: 288; PZ: 260; HP: 273)

Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom
mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme
mu to, veď nechodí s nami. (Lk 9,49)
Bránili sme mu robiť dobre, lebo... Zakazovali
sme túto činnosť, aby... Nedovolili sme to, pretože... Aké sú skutočné motívy nášho zakazovania? Tak úprimne, prečo sme mu v tom
bránili? Ježiš otvára nové perspektívy, a hlavne srdce. Hovorí, aby sme skúsili vidieť v tom
druhom radšej brata ako nepriateľa, ktorý
nás ohrozuje. Existujú ľudia dobrej vôle.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

UTOROK 15. október

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám
seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. (Lk 9, 23)

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

PIATOK 18. október
Apoštol a evanjelista Lukáš

STREDA 16. október

Čítania: Kol 4, 10 – 18, zač. 261.; Lk 10,
1 – 15, zač. 50. (rad.) Kol 4, 5 – 9. 14. 18, zač.
260b; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a. (apošt.)

Mučeník Longín Stotník

Žatva je veľká, ale robotníkov málo. (Lk 10, 2)

Čítania: Kol 3, 17 – 4, 1, zač. 259.; Lk 9, 44
– 50, zač. 47.

V Božom kráľovstve to už raz tak býva, že žatva je veľká, ale robotníkov málo. Platilo to
nielen v Ježišových časoch, ale je to pravdou
aj dnes. Roboty veľa a ochotných rúk málo.
Málo horlivých kňazov, málo svätých rehoľníkov, málo uvedomelých laikov atď. Môžeme
si na to zvyknúť alebo ísť za Ježišovou radou
a prosiť Pána žatvy, aby poslal posily.

Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. (Lk

9, 44)

Máme nasledovať Krista aj v tomto vydaní
sa ľuďom? Dal sa nám už v Betleheme,
dával sa počas svojho verejného pôsobenia
a nakoniec sa vydal aj mučiteľom. Dať sa
ľuďom tak ako on. Vydať sa do rúk ľudí ako
chlieb, ktorý si môžu lámať a požívať, hoci
to môže bolieť. Najprv však treba byť takým
ako chlieb – chutným, mäkkým, jednoduchým, plným dobroty.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP:112)

Čítania: Gal 6, 11 – 18, zač. 215.; Lk 16, 19 –
31, zač. 83.

(Lk 16, 31)

Čítania: Kol 2, 20 – 3, 3, zač. 256.; Lk 9, 23
– 27, zač. 44.

Zaprieť sám seba nie je ľahké, ale ako hovorí
Ježiš, je to nevyhnutné. Učiť sa zabúdať
na seba, nebrať ohľad na svoje potreby
a vidieť predovšetkým tých druhých. Strácať
svoj život, aby v nás rástol Boží život lásky.
Vtedy to naše skutočné ja porastie. Netreba
nám tu nič extra vymýšľať, len nasledujme
Krista, pozerajme sa na jeho príklad a robme podobne.

22. nedeľa po Päťdesiatnici
Veľkomučeník Artemios

Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov,
neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.

Prepodobný Eutymios Nový

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Lukášovi. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 289; PZ: 262; HP:275)

SOBOTA 19. október
Prorok Joel. Mučeník Varus
Čítania: 2 Kor 5,1 – 10a, zač. 178.; Lk 7, 1b –

I teraz podľa predpisu. Prokimen, Aleluja
a pričasten hlasu (HS: 148; PZ: 101; HP:102)

(Lk 7, 7)

NEDEĽA 20. október

Koľko len máme dobrých výhovoriek, aby
sme sa nemuseli zmeniť! Pokánie nám
akosi prirodzene nevonia a neláka nás. Až
keď príde niekto z mŕtvych, vtedy sa niečo
zmení, až vtedy budeme úprimne robiť
pokánie. Musí nami niečo poriadne zatriasť,
stať sa niečo nadprirodzené, neobvyklé, až
vtedy sa začneme naprávať a činiť pokánie.
Ale nevyužívame to, čo máme teraz, Mojžiša
a Prorokov. Pravdou je, že ak neveríme
Božiemu slovu teraz, neuveríme mu, ani
keď sa stane neodškriepiteľný zázrak.
Hľadáme niečo výnimočné, ale treba začať
žiť v tom, čo je všedné a každodenné. Boh
koná v maličkostiach a prihovára sa nám
jemne rôznymi spôsobmi. Nečakajme na tie
najdrastickejšie, na tie výnimočné, nemusia totiž prísť, nemusíme ich byť hodní.
Dokonca sa aj môžu udiať, ale naše zatvrdnuté srdce už ani tie veľké Božie znaky
nerozpozná. Začnime konať pokánie teraz,
rozhodnime sa žiť lepšie dnes. Nie ako slepý
boháč, ale s pokorou a trpezlivosťou ako
chudobný Lazár. Je zaujímavé, že ten, kto
najviac potrebuje svätú spoveď, najčastejšie
od nej uteká. Ten, kto sa potrebuje obrátiť,
má najviac výhovoriek, začínajúc od zľahčovania svojej situácie, poukazovania na tých
druhých, vypočítavaním vlastných dobrých
skutkov a podobne. Ak nevieme, v čom sa
máme meniť, pokorne a úprimne poprosme
Boha, aby nám to ukázal. A pri najbližšom
stretnutí s blížnym si môžeme vyzdvihnúť
jeho odpoveď.
Liturgia: Hlas 5. Predobr. antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva kondák z hlasu,
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Prepodobný Hilarión Veľký
Čítania: 1 Sol 1, 1 - 15, zač. 262.; Lk 10, 22 –
24, zač. 52.

A nik nevie, kto je syn, iba Otec, ani kto
je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude
chcieť zjaviť. (Lk 10, 22)

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

UTOROK 22. október
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca
Čítania: 1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263.; Lk 11, 1 –
10, zač. 55.

Pane, nauč nás modliť sa... (Lk 11, 1)
Otčenáš skôr je návod na kresťanský život.
To, o čo v ňom prosíme, máme sa predovšetkým snažiť žiť. Pri jeho slovách sa treba pýtať
samých seba, či hľadáme Božie kráľovstvo, či
chceme plniť Otcovu vôľu, či milujeme, či si
sme vedomí toho, že od neho pochádza chlieb
náš každodenný, že máme odpúšťať každému. Pane, nauč nás modliť sa aj žiť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 23.október
Apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat
Čítania: 1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264.; Lk 11, 9 – 13,
zač. 56. (radové) Gal 1, 11 – 19, zač. 200. Mt
13, 54 – 58, zač. 56. (apošt.)

A ja vám hovorím: Proste a dostanete!
Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria
vám! (Lk 11, 9)
K akej dôvere nás Pán povzbudzuje týmito
slovami! Proste a dostanete, hľadajte a nájdete a kto klope, tomu otvoria. Aká veľká
je Božia dobrota! On, nekonečne dobrý, sa
nedá zahanbiť a nikdy nebudú zahanbení
ani tí, čo ho s dôverou prosia. Boh chce
dávať a vypočúvať naše modlitby. V každej
modlitbe dostávame ten najväčší dar, a to
dar Svätého Ducha.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Jakubovi (HS: 291;
PZ: 263; HP:276)

ŠTVRTOK 24. október
Mučeník Aretas a spol.
Čítania: 1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265.; Lk 11, 14
– 23, zač. 57.

Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené
spustne a dom na dom sa zrúti. (Lk 11, 17)
Je stará známa zásada, že čo je vnútorne
rozdelené, spustne a neobstojí. Jednota dáva
silu. Tu sa môžeme pýtať seba samých, či
je naše srdce vnútorne zjednotené v láske
k Bohu, či v ňom náhodou nie sú aj skryté
úmysly, ktoré tú jednotu srdca oslabujú. Byť
stále s Kristom, čo najbližšie pri ňom, lebo
len vtedy nerozhadzujeme a nemrháme svoj
život.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 25. október
Mučeníci a notári Marcián a Martyrios
Čítania: 1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266.; Lk 11, 23 –
26, zač. 58.

Tu odíde, vezme sedem iných duchov,
horších, ako je on sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. (Lk 11, 26)
Zlý duch stále bojuje o ľudské srdce, vracia
sa a znova sa chce dostať do nášho vnútorného domu a ovládnuť ho. Bez nášho súhlasu tam však nevojde. Netreba na to zabúdať
ani netreba stratiť obozretnosť. S pokušením jednoducho treba počítať až do konca
života a treba byť pripravený na duchovný
boj, čiže odporovanie zlému, v každej chvíli.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 26. október
Veľkomučeník Demeter Myromvonný
Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie
Čítania: Hebr 12, 6 – 13. 25 – 27, zač. 331b.;
Mt 8, 23 – 27, zač. 27. (zemetr.); 2 Tim 2, 1 –
10, zač. 292.; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52. (sv.)

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom. (Jn 15, 17)
Možno niekedy zabúdame, že láska má byť
vzájomná, obojstranná. Áno, niekedy je
problém s tou druhou osobou, že našu lásku
neopätuje, že nás jednoducho nemiluje.

Vtedy zostávame sami s Ježišom, ktorý nás
miluje bez podmienok. Snažíme sa milovať
aj nepriateľov, ktorí skôr škodia a prenasledujú. Ale jednak prirodzene potrebujeme
vzájomnú lásku.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár Demetrovi, Sláva kondák
Demetrovi, I teraz podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričasten zemetraseniu
a Demetrovi. Myrovanie (HS: 292; PZ: 265;
HP:278)

NEDEĽA 27. október
23. nedeľa po Päťdesiatnici
Svätý mučeník Nestor
Čítania: Ef 2, 4 – 10, zač. 220.; Lk 8, 26 – 39,
zač. 38.

Keď zbadal Ježiša, skríkol, padol pred
ním a zvolal veľkým hlasom: „Čo ťa
do mňa, Ježiš, Syn najvyššieho Boha?“ (Lk
8, 28)

Diabol nahovára človeku svoje pomýlenie,
že Boh je mučiteľ a ničiteľ, že prichádza, aby
trestal a káral, že Boha sa treba báť a skrývať sa pred ním. Naopak, je to diabol, kto
človeka zväzuje a spútava, oberá o slobodu.
Diabol je ten, kto človeka vedie do hrobu
alebo na púšť, k smrti. Proces so sviňami je
toho ďalším názorným príkladom. Diabol
človeka odcudzuje nielen od Boha, ale aj
od ľudí. Ten posadnutý muž nebýval medzi
ľuďmi v dome ani sa neobliekal ako ostatní,
kričal a odháňal od seba všetkých naokolo.
Nedalo sa s ním normálne žiť. Ovládanie
diablom môže mať viacero podôb a stupňov,
ale spoločného menovateľa majú jedného – otroctvo a smrť. Diabol stále okráda
človeka o radosť slobody a plnosť života, tie
najkrajšie Božie dary. Ježiš prišiel k nám,
aby zmaril diablove skutky, aby človeka
oslobodil, oživil a priviedol späť k Bohu.
Ježišovo slovo, plné moci a lásky, oslobodzuje človeka z moci temnosti klamstva, ktorým
si diabol tak rád posluhuje. Ježišovo slovo
dáva svetlo a silu človeku, aby žil v dôstojnosti Božieho dieťaťa. Nikdy nenechávajme
naše srdce prázdne, ale napĺňajme ho Božím
slovom, ktoré dáva život a spásu. Na tomto
evanjeliovom príbehu je smutné, že ľudia si
niekedy cenia svine viac ako Ježišovu spásnu
prítomnosť. Niekedy si aj my viac vážime
materiálne hodnoty ako hodnotu zdravého,
slobodného človeka.
Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva kondák
z hlasu, I teraz podľa predpisu. Prokimen,
Aleluja a pričasten z hlasu (HS: 149; PZ: 103;
HP:104)
Metod Lukačik CSsR

24 | ikona

slovo 21 | 2013

Starozákonná
Svätá Trojica
L
iturgický kalendár východnej cirkvi
byzantskej tradície nemá samostatný sviatok Svätej Trojice, toto

trojičné tajomstvo Boha si pripomína
v deň Päťdesiatnice, v udalosti zostúpenia
Svätého Ducha. Podnetom na symbolické zobrazovanie tajomstva Svätej Trojice
sa stalo rozprávanie o návšteve troch
anjelov u Abraháma a Sáry pod dubom
Mamre, zachytené v Knihe Genezis 18, 1 –
15. V ikonografickom opise tejto udalosti
ide v pôvodnej forme o pohostinnosť Abraháma (po gr. filoxenia), kde sú centrálne zobrazení traja anjeli sediaci za prestretým stolom s pripravenými pokrmami
a nádobami. Po stranách sú zobrazení
staručkí manželia Abrahám a Sára starajúci sa o vzácnych hostí. V popredí pred
stolom je umiestnená scéna zabíjania
vykŕmeného teľaťa. Vychádzajúc z opisu
udalosti v Knihe Genezis prichádzame
k záveru, že hoci ikona vyjadruje Abrahámovu pohostinnosť, obsahuje nadprirodzené posolstvo o počiatku dejín spásy.
Pri návšteve troch anjelov je Abrahámovi
tlmočené to, čo mu Boh prisľúbil: „O rok

v tomto čase sa vrátim a tvoja žena Sára
bude mať už syna“ (Gn 18, 10). Aj keď sa
zdá, že Abrahám nepomyslel na videnia,
ktoré mu pred časom poskytol Boh,
prijíma to vo viere, čo potvrdzujú aj slová sv. Ambróza: „Abrahám pripravený
prijať hostí, verný Bohu, plný horlivosti
slúžiť, uvidel predobraz Trojice. Keď
prijímal troch, klaňal sa jedinému;
rešpektoval rozdielnosť osôb a obracal
sa na jediného Pána. Nik ho to neučil,
ale prehovorila v ňom milosť...“.
V prvom tisícročí kresťanského
umenia sa so zobrazeniami Svätej
Trojice stretávame dosť zriedkavo, čo
mohlo byť aj následkom ikonoborectva
a taktiež aj pre ťažkosti, s ktorými sa
umelci borili pri zobrazovaní jediného
Boha v Trojici. Ako uvádza E. Sendler,
najstaršia z malieb bola v polovici
minulého storočia objavená v katakombách Via Latina v Ríme a pochádzala
z obdobia 1. pol. 4. stor. Maľba zobrazuje Abraháma sediaceho pod stromom, ako stojac na okrúhlom podstavci víta troch mladých mužov odetých
v bielych plášťoch. Svojou pravicou
odpovedajú na gesto Abraháma. Čo je
dôležité podotknúť, v rukách nedržia
palice a nemajú ani nimby či krídla,
na rozdiel od anjelov. Zaujímavo pôsobí
mozaika z chrámu Santa Maria Maggiore
z 5. stor., ktorá na tej istej ploche ponúka
hneď tri výjavy. Vo vrchnej časti je zobrazený príchod troch mužov, ktorých prijíma kľačiaci Abrahám. Všetci majú nimby,
ale muž uprostred je ohraničený mandorlou. V ľavom dolnom rohu možno vidieť
Sáru pripravujúcu pokrm, pred ktorou
stojí Abrahám vydávajúc pokyny, čo má
pripraviť. V pravej dolnej časti je zobrazené jedlo na stole, na ktorom sú tri chleby.
Za stolom stoja traja muži rovnakej výšky,
líšiac sa od seba len gestami, kde muž
naľavo žehná pozdvihnutou pravicou, ten
uprostred ukazuje pravicou na teľa, ktoré
na tácni práve priniesol Abraháma, a muž
napravo ukazuje rukou na chleby. Pred
stolom v popredí je zobrazená nádoba
na očisťovanie. Na základe jednotlivých
častí výjavu možno urobiť interpretáciu
biblického výjavu. n
Milan Gábor

oznamy | 25

slovo 21 | 2013

V čo veríme?
Je zvláštne, že my katolíci veríme, že v malej
čiastočke chleba a vína, ktorú prijímame, je
prítomný sám Ježiš Kristus vo svojom tele
a krvi. Tento fakt je jeden z tých, ktoré si
nemôžeme overiť žiadnym rozumom vysvetliteľným spôsobom ani žiadnym meraním
a výpočtom. Stretávame sa tu totiž s čisto
náboženským fenoménom, ktorý človek
môže prijať len vierou. A predsa, v tejto
chvíli sa trocha zastavme. Viera nie je totiž
nejaký menej cenný spôsob poznania. Práve
naopak, väčšinu faktov v živote spoznávame
cez svedkov, ktorí nám o nich rozprávali alebo
nás o nich poučili, a my sme uverili. Spomeňte
si na učiteľov v škole. Oni nás učili poznávať
písmená a elementárne matematické úkony,
a my sme im verili. Aj vieru v Eucharistiu dostávame od svedkov, ktorými sú apoštoli a desiatky generácií kresťanov od počiatku Cirkvi
až do dnešných čias. Oveľa významnejším
dôkazom Kristovej prítomnosti je však vlastná
skúsenosť. Ak Eucharistiu človek úprimne prijíma, musí prežívať osobnú skúsenosť Kristovej
prítomnosti v živote. O tejto skúsenosti svedčí
množstvo kresťanov, ktorí berú prijímanie Eucharistie vážne. Je to presne tak ako v príbehu
apoštolov utekajúcich z Jeruzalema do Emauz.
Keď ho večer spoznali pri „lámaní chleba“, len
lakonicky skonštatovali: „Vari nám nehorelo
srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ Toto horiace srdce prežíva
každý, kto úprimne a často prijíma Eucharistiu.
Práve preto je považovaná za jeden zo stĺpov
viery a duchovného života katolíka. Prednedávnom bol v spoločenstve katolíkov prítomný
kazateľ Bratskej cirkvi. Bolo prekvapujúce, keď
povedal: Jedna z vecí, ktoré vám katolíkom
závidím, je Eucharistia. Škoda, že sme si ju my
protestanti nechali vziať.“ Viera v Eucharistiu
skutočne nie je problémom len pre súčasných
katolíkov. Dôkazom toho sú práve veľkí reformátori ako Martin Luther, Ján Kalvín, Ulrich
Zwingli a ďalší, ktorí sa stali otcami dnešných
reformovaných cirkví. Svoje problémy, ktoré
mali s vierou v Eucharistiu, riešili tým, že zľahčovali učenie o Kristovej prítomnosti v chlebe
a víne počas slávenia až do takej miery, že hovorili o symbolickom význame Pánovej večere.
Uviedli tak do omylu mnohých kresťanov, ktorí
sú dnes o Eucharistiu ochudobnení. My však
v súlade s vierou Cirkvi stále veríme a tvrdíme,
že v malej čiastočke chleba namočenej vo víne
je po Kristových ustanovujúcich slovách, ktoré
vyslovuje kňaz, prítomný Ježiš Kristus, náš brat
a Vykupiteľ, ktorý chce byť aj týmto spôsobom
s nami a sprevádzať nás celým životom.
František Čitbaj

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
vás v rámci realizácie projektu

Mariánske svätyne poľsko-slovenského pohraničia
číslo: PL-SK/PO/IPP/III/068

srdečne pozýva
na otvorenie infocentra spojené s konferenciou,

ktoré sa uskutoční 15. októbra 2013 v priestoroch
Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity
na Ulici biskupa Gojdiča 2 v Prešove.

koinonia sv. ján krstiteľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
17.10. Humenné – mesto, 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)
03.11. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Stretnutie pre mladých
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
Na spolok darovali:
Pútnici, Ukrajina – 360 eur; obec Vrbnica – 331 eur; pútnici, Velehrad – 220 eur;
pútnici, Rím – 200 eur; mesto Michalovce – 200 eur; bohuznámy 100 eur; Mons.
Peter Rusnák, Bratislava – 50 eur; Helena
Vágnerová, Rakovec nad Ondavou – 45
eur; nebohý Juraj Kostičák, Michalovce
– 30 eur; bohuznámy – 10 eur; Ľudmila
Rosenbergerová, Janova Lehota – 10 eur;
p. Hričová, Michalovce – 5 eur; Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda, Trenčín – 5 eur; Gréckokatolícka farnosť sv.
sedmopočetníkov, Prievidza – 5 eur; Andrej Jancura, Bratislava – 2 eurá; Ing. Michal Jalčák, Prievidza – 2 eurá; Ing. Anna
Kačerová, Prievidza – 2 eurá; Anna Vrbová, Prievidza – 2 eurá

blahoželáme
Vďační Bohu za jeho
milosť a dar sme 8.
októbra 2013 oslávili
krásne 30. narodeniny nášho syna Michala Kuruca.
Do jeho osobného
života i kňazskej služby mu prajeme,
aby ho Božia milosť a pomoc sprevádzali
v tom, čo robí. Zverujeme ťa pod ochranu
preblahoslavenej Bohorodičky a vyprosujeme ti u tvojho patróna sv. archanjela
Michala veľa Božích milostí na mnohaja
i blahaja lita!
vďační rodičia, sestra Monika, Martina
s_________________________________
rodinou a krstňatá Noemi a Tomáško
Z úprimných sŕdc vyslovujeme otcovi ceremoniárovi Michalovi Kurucovi k jeho
30. narodeninám prianie všetkého dobrého v znamení vzájomného porozumenia, úcty, trpezlivosti a lásky.
Ďakujeme Pánu Bohu za kňaza, ktorý láskavým srdcom, slovom a príkladom rozdával Kristovo slovo. V našich modlitbách
vám vyprosujeme veľa Božieho požehnania a milostí na mnohaja i blahaja lita.
veriaci z Ladomírovej, Vagrinca,
Šemetkoviec, Krajného Čierna,
Hunkoviec a Poľany
_________________________________
19. októbra 2013 sa
dožíva 70 rokov otec
Michal Kučera, výpomocný duchovný
vo farnosti Vranov-Juh. K jubileu mu
pevné zdravie, požehnanie, veľa síl, optimizmu a duchovnej sviežosti do ďalších rokov prajú veriaci
z_________________________________
farnosti.
Drahý duchovný otec
Tomáš Haburaj!
21. októbra slávite
svoje 30. narodeniny.
S pokorným srdcom
chceme vám k sviatku kyticu modlitieb
z lásky na oltár dať. Ďakovať za vaše hrejivé slová, nádherné homílie, obetavú prácu s mládežou a pri vedení biblickej školy.
Vaše srdce nás nikdy neodmietlo, vždy
ste tu pre nás boli. Prežívali ste s nami

Program konferencie
09.00 Otvorenie, privítanie hostí
09.05 Príhovory hostí
09.20 Predstavenie projektu Mariánske svätyne
poľsko-slovenského pohraničia
09.35 Vybrané kapitoly z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
09.50 Prezentácia pútnického miesta Limanowa + 3D prezentácia
10.05 Pútnické miesta Prešovskej eparchie
10.25 Prezentácia pútnického miesta Ľutina + 3D prezentácia
10.35 Prezentácia pútnického miesta Litmanová + 3D prezentácia
11.45 Predstavenie výstupov projektu
(propagačné materiály, film o pútnických miestach)
Slávnostné otvorenie infocentra
a prehliadka informačných tabúľ
Ukončenie konferencie
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

všetky radosti aj žiale. Nech vás Pán každý
deň požehnáva, udeľuje zdravie vo vašej
novej farnosti. To vám vyprosujú vaši bývalí
veriaci z farnosti Sečovce.
_________________________________
„Boh si vás povolal, aby ste si ho srdcom
a láskou obľúbili a rozdávali svojim blízkym.“ Drahý duchovný otec Jozef Sopko,
pri príležitosti vášho životného jubilea –
50 rokov by sme sa vám chceli za všetko
poďakovať, popriať vám veľa Božích milostí a darov Svätého Ducha a vyprosiť
ochranu presvätej Bohorodičky a svätého
Jozefa.
bohuznáma rodina
inzercia
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov,
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 /
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________
Ponúkame 100% čistý sviští a jazvečí tuk a masť, prírodné antibiotiká
– grapefruitové kvapky, masti na reumu a bolestivé kĺby a iné produkty
tradičného ľudového liečiteľstva.
www.liecivemasti.com
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.

Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier):
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi
http://slovo.grkatpo.sk/
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S účinnosťou od 15. októbra 2013
odchádza TV LUX zo satelitu Thor 6.
Diváci, ktorí ju sledovali priamo cez
satelit, si ju môžu naladiť na satelite
Astra 3B, kde TV LUX figuruje od mája
2012 ako voľne šíriteľný program.

14.10. (pondelok) 16.15 Univerzita tretieho veku – záznam prednášky zo zimného
semestra 20.10 Aktuálne s kardinálom
Tomkom – príhovor kardinála Jozefa Tomka
15.10. (utorok) 17.10 Rehoľná abeceda:
Abrahámova cesta – Eliška Bielková 19.30
Zlatá niť viery na Britských ostrovoch:
Od rímskej Británie po éru svätcov (1)
⓬ – dokumentárna dráma približuje
dejiny Katolíckej cirkvi vo Walese, kam
prišli prví kresťania s rímskou armádou v 2.
storočí po Kr. 20.10 Vnútorné uzdravenie
(7) – záznam zo seminára pátra Eliasa Vellu
v Trenčíne 21.10 ... (nielen) o Levočskej púti
2012 – dokument o Levočskej púti
16.10. (streda) 19.30 Gorazd Zvonický –
známy/neznámy (1) ⓬ – životopisný film
pri príležitosti stého výročia narodenia Andreja Šándora, katolíckeho kňaza, misionára, pedagóga, prekladateľa a významného
exilového pracovníka a básnika katolíckej
moderny 20.10 Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
17.10. (štvrtok) 19.25 Lurdská jaskynka
v Bratislave ⓬ – dokumentárny film
približuje viac ako storočnú históriu Lurdskej jaskynky v Bratislave 21.10 Lectio
divina: Obnovme našu vieru a mravnosť
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(7) – stretnutie nad Božím slovom s Mons.
Stanislavom Zvolenským
18.10. (piatok) 17.30 Benedikt XVI. – Človek, ktorý miluje pravdu ⓬ – dokument
zobrazuje životnú cestu Jozefa Ratzingera
od detstva až po pápežský stolec 19.30 Listy z osamelého ostrova: List do Laodicey ⓬
– v dok. seriáli navštívime miesta v Turecku
a na ostrove Patmos, ktorým boli určené
najznámejšie a najprekladanejšie listy
18.10. (piatok) 20.25 EFFETA (Lk 18, 1 – 8)
– relácia otvára naše vnútro na lepšie pochopenie nedeľného evanjelia 21.55 Svätý
Peter (1) ⓬ – film o pôsobení svätého
Petra v prvopočiatkoch Cirkvi
20.10. (nedeľa) 10.00 Svätá omša z Petržalky – priamy prenos z Kostola sv. Arnolda
Janssena v Bratislave-Petržalke 18.40
Spojení oceánom – publicistická relácia
o živote slovenskej komunity v USA a Kanade 19.10 Katechéza: Kniha Genezis
– Abrahám a jeho potomkovia – autor:
Marko Orko Vácha
21.10. (pondelok) 16.15 Univerzita tretieho veku 17.30 Doma je doma: Silvester
Krčméry – popoludňajšia publicistika
22.10. (utorok) 17.10 Rehoľná abeceda:
Ignaciánsky pulz – Milan Hudáček 17.30
Doma je doma: Choďte do celého sveta
– popoludňajšia publicistika 19.30 Zlatá
niť viery na Britských ostrovoch: Od éry
svätcov po reformáciu (2) ⓬ 20.10 Vnútorné uzdravenie (8) – záznam zo seminára
pátra Eliasa Vellu v Trenčíne 21.10 Viac než

diaspóra – dokument o Mons. Ladislavovi
Hučkovi
23.10. (streda) 19.30 Gorazd Zvonický
– známy/ neznámy (2) ⓬ 20.10 Prehľad
katolíckych periodík na Slovensku
24.10. (štvrtok) 14.10 Viac než diaspóra
– dokument o Mons. Ladislavovi Hučkovi
R 19.25 Medzi nebom a zemou: Bolívia
⓬ – Bernard Kulha SVD pôsobí od roku
1986 ako misionár v Bolívii 21.10 Lectio
divina: Obnovme našu vieru a mravnosť (8)
25.10. (piatok) 17.30 Ján Pavol Veľký –
Pápež, ktorý zmenil dejiny ⓬ – dokument
sleduje životnú líniu tohto veľkého človeka
19.30 Brazília: Rio de Janeiro ⓬ – relácia
predstavuje najznámejšie mesto Brazílie
pod otvorenou náručou Krista Vykupiteľa –
Rio de Janeiro 20.25 EFFETA (Lk 18, 9 – 14)
21.55 Svätý Peter (2) ⓬
26.10. (sobota) 11.45 Viac než diaspóra –
dokument o Mons. Ladislavovi Hučkovi R
27.10. (nedeľa) 07.25 Klbko: Srdce chrámu
– v chráme je miesto, na ktoré sa upierajú všetky oči – svätyňa 09.45 Viac než
diaspóra – dokument o Mons. Ladislavovi
Hučkovi R 10.30 Svätá omša z Vatikánu:
Deň katechétov – priamy prenos svätej
omše s pápežom Františkom 14.45 Viac
než diaspóra – dokument o Mons. Ladislavovi Hučkovi R 19.10 Katechéza Kniha
Genezis – Jakub – autor: Marko Orko Vácha
20.25 Medzi nebom a zemou – hosťom relácie Mariána Gavendu je MUDr. František
Novomeský

Román Georga Orwella 1984 je jedno z najznámejších diel svetovej literatúry. Spája v sebe
prvky spoločensko-politického a vedecko-fantastického románu. Je obžalobou komunistickej diktatúry, ktorá v roku 1984 ovládla všetko, vrátane ľudského myslenia. Strana ovláda
všetko a všetkých. Riadi sa heslom: Kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť. Všadeprítomný Veľký brat všetko vidí a všetko vie. Román opisuje osudy čestného, citlivého a uvažujúceho jednotlivca Winstona Smitha, ktorý sa vzoprie systému – uvedomí si svoju individualitu. Začne si písať denník a čo je horšie, zamiluje sa, za čo platí krutú daň. Orwell touto knihou už v roku
1948 ponúkol víziu, ktorá sa neskôr stala realitou. (Michal Vadrna)

Odsun (La Rafle)

Dej sa odohráva v roku 1942 v Paríži, kde Hitler pomôže francúzskej vláde vyriešiť
problém s množstvom Židov tak, že všetkých pozvážajú do jedného z francúzskych
sústreďovacích táborov. Do deja vchádza protestantská zdravotná sestra Anette, ktorá
pomáha židovskému lekárovi. Spriatelí sa s malým chlapcom Nonom. Rodiny sú rozdelené – postupne odvážajú do Osvienčimu mužov, ženy a nakoniec aj deti. Nikto netuší,
že idú na istú smrť. Anette to vycíti a chce ísť s nimi, no nie je jej to dovolené. Film sa
končí v roku 1945 pri stene s fotkami zabitých Židov, kde pozostalí hľadajú svojich príbuzných, a stretnutím
Anette s malým Nonom, ktorý prežil holokaust. (Dominik Petrík)

Na počiatku bolo Slovo

Hudobné CD Gréckokatolíckeho chrámového zboru bl. P. P. Gojdiča ponúka dvadsať
skladieb s túžbou upriamiť pozornosť na vzácnosť staroslovienskych chorálov a prezentovať ich ako most medzi ľudským vnútrom a Božími sieňami. Je len príznačné,
že album vychádza v Roku viery a v Roku sv. Cyrila a Metoda. Ide o výsledok širšieho
projektu, ktorého cieľom je prostredníctvom CD nosiča so staroslovienskymi chorálmi uchovávať, rozvíjať
a prezentovať amatérsku nekomerčnú umeleckú tvorbu zborového spevu v oblasti nehmotného dedičstva
a kultúrno-osvetovej činnosti, a tak šíriť kultúrne dedičstvo našich otcov. Nahrávka a výroba CD nosiča bola
realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. (Mária Šandorová)

12.10. (sobota) 10.00 Kompas viery (2)
Hosť: don Pavol Grach 18.00 Emauzy –
gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu
Božej múdrosti v Košiciach (slávi otec
Jozef Matejovský) 20.30 Postavenie rodiny
v dnešnej spoločnosti; hostia: MUDr. Anna
Záborská, Vladimír Záborský, Ing. Terézia
Lenczová, don Marián Valábek
13.10. (nedeľa) 13.00 Antológia škandinávskej poézie 20. storočia 15.30 Hospic
v Bardejovskej Novej Vsi – 10 rokov 21.00
Boh a štát
14.10. (pondelok) 20.30 Rodičovstvo so
sebou prináša potrebu zodpovednosti
15.10. (utorok) 11.10 Petícia za zdravé
potraviny a Slovensko bez geneticky
modifikovaných organizmov 20.30 Prínos
Juraja Baziloviča do mníšskej formácie
baziliánov v Mukačevskej eparchii v rokoch 1789 – 1821; hosť: J. E. Mons. SEODr.
Milan Lach SJ
19.10. (sobota) 13.00 Čo je manželstvo
20.30 Jeseň s Ranierom Cantallamesom
20.10. (nedeľa) 13.00 Košickí mučeníci.
Fakty popretkávané prózou Jozefa Tótha
15.30 Klub mnohodetných rodín v Bratislave
21.10. (pondelok) 20.30 Čo všetko mladým
vo svojich programoch ponúka Yuventa
22.10. (utorok) 20.30 Verba theologica
a život Edity Steinovej; hosť: prof. Peter
Volek
23.10. (streda) 20.30 Rímskokatolícky
farský úrad Zohor
26.10. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.30
Mesiac s pápežom Františkom
27.10. (nedeľa) 13.00 Poézia biskupa Jozefa Feranca (2) 21.00 Inštitút Milosrdných
sestier svätého Kríža
29.10. (utorok) 20.30 Novembrové sviatky
v liturgii Cirkvi; hosť: liturgista don Anton
Červeň
30.10. (streda) 20.30 Gréckokatolícka
farnosť Vernár
31.10. (štvrtok) 20.30 Reformácia a pohľad
na ňu po niekoľkých storočiach

DVOJKA

rtv:

hudba film kniha

George Orwell: 1984
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11.10. (piatok) 15.30 Slovenské miniatúry
– Bratislavské kostoly
13.10. (nedeľa) 13.40 Orientácie 14.05
Slovo 02.25 Slovo R
14.10. (pondelok) 22.05 Lurdy – film.
Christine je pripútaná na invalidný vozík.
Aby unikla zo samoty, v ktorej žije, vydáva
sa na cestu do Lúrd, pútnického miesta,
kam chorí z celého sveta prichádzajú v nádeji na zázrak.
15.10. (utorok) 15.30 Orientácie R
20.10. (nedeľa) 10.30 Stretnutie gréckokatolíckych biskupov Európy – priamy prenos
archijerejskej svätej liturgie z baziliky minor
v Michalovciach 14.10 Orientácie 14.35
Slovo – príhovor Mons. Dominika Hrušovského 01.35 Slovo R

22.10. (utorok) 15.35 Orientácie R
23.10. (streda) 22.05 Farářův konec –
film. Pôvabný príbeh kostolníka, ktorému
sa zhodou okolností naskytne príležitosť
vydávať sa v zapadnutej horskej dedinke
za farára a ktorý so zaujatím a vzácnym
pochopením pre ľudské slabosti prijatú
úlohu plní k všeobecnej spokojnosti obce,
dychtiacej po duchovnej úteche.
27.10. (nedeľa) 13.35 Orientácie 14.05
Slovo 14.15 Medzinárodný ekumenický
koncert 01.25 Slovo R
rádio slovensko
Sobota 05.05 Ekuména vo svete 06.14
Zamyslenie na dnešný deň 22.17 Ekuména vo svete R
Nedeľa 05.05 Spravodajstvo Rádia Vatikán 06.14 Zamyslenie na dnešný deň
21.05 Cesty 22.17 Spravodajstvo Rádia
Vatikán R
rádio slovensko a regina
13.10. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje František
Šándor
20.10. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici; celebruje Branislav Koppal
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) 09.05 Evanjelické služby
Božie z Dobroče; káže Ivan Boženík 21.00
Duchovné slovo R
rádio devín
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.
n Stratila som črievičku. Zn:
Biologička vo výskume.
n Nerátaj so mnou. Zn: Kalkulačka.
n Pristane mi to? Zn: Čakajúci
na letisku.
n Sme z toho celé popletené. Zn:
Korbáčiky.
n Slobodný, sympatický, 38-ročný
túži spoznať sympatickú ženu
do 35 rokov, ktorá má traktor. Zn:
Prosím zaslať fotografiu traktora.

Pomôcky:
Aval, EPPO
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n Otázka na rádio Jerevan: „Kedy
bude lepšie?“
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Krížovka skrýva preklad časti Žaltára:

П0йте
гDеви, живyщему въ сіHнэ.
________________________________________________
Legenda: ADRESA, ADVENT, BALADA, BAREL, CYSTA, ENTITA, EPOCHA, FARMA, HRADY, HYMNA, CHARITA, CHLIEB,
ISTIČ, JANUÁR, JODID, KABINETY, KALENDÁR, KAMENEC,
KARATE, KOLOK, LITERA, LYŽIAR, MYDLO, NIKEL, OBČANIA,
OBETA, POBYT, POKOJ, PORADA, POSTER, PRÁCA, PROJEKT,
SALÁMA, SPEVNÍK, STROM, TÓRA, TRIKY, VEDEC, VINIČ,
ZIMA, ZINOK, ZRADA, ŽIDIA, ŽILINA, ŽREBY.
Tajničku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 18 – 19. Krížovka: Pane, aké je
vznešené tvoje meno po celej zemi. Osemsmerovka: Nádej
prehadzuje výhybku života donekonečna.
Výherca: Mária Serdiová zo Slavkoviec. Riešenia zasielajte
na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

Centrum pre rodinu na Sigorde vás pozýva na

evanjelizačný Kurz Filip,
ktorý sa uskutoční 8. – 10. novembra 2013
v gréckokatolíckom Centre pre rodinu na Sigorde.
Je to kurz, na ktorom zaznievajú základné pravdy dôležité pre náš život. Počas kurzu
sa môžete stretnúť s Bohom ako milujúcim Otcom, spoznať svoj hriech, ale aj spásu,
ktorú máme v Ježišovi Kristovi, ako aj zakúsiť moc Svätého Ducha vo svojom živote.
Podmienkou účasti na Kurze Filip je absolvovanie Kurzu Rút a prihlásenie sa na kurz
ako manželský pár.
Poplatok za kurz je 80 eur za manželský pár.
Na kurz sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese: rodina@centrumsigord.sk

Centrum pre rodinu na Sigorde vás pozýva na

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
25. – 27. 10. Víkend v Bárke na tému... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyteriátu Stropkov a Giraltovce (veková kategória
účastníkov je od 9 do 30 rokov)
08. – 10. 11. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
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
08. – 10.11. Kurz Filip. Evanjelizačný kurz zameraný
na základné pravdy viery. Tento kurz ponúkame pre
manželské páry, ktoré absolvovali Kurz Rút.

duchovné cvičenia
pre rozvedených a nesviatostne
zosobášených manželov,

21.10. Kňazský deň Prešovskej archiepar. (10.00 h)
09.11. Fatimská sobota (10.00 h)

ktoré sa uskutočnia 15. – 17. novembra 2013
v gréckokatolíckom Centre pre rodinu na Sigorde.

20.10 Stretnutie gréckokatolíckych biskupov Európy, archijerejská svätá liturgia (10.00 h)
25.10. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
02.11. Fatimská sobota (08.30 h.)

Ľudia žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu starostlivosť.
Z rôznych dôvodov prežívajú bolesť odlúčenia od sviatosti pokánia a Eucharistie.
Sú medzi nimi veľké rozdiely, ako je veľký rozdiel medzi tým, kto sa opantaný
hriechom dokonale odvrátil od Boha i svojho partnera, zanechal vernosť a neplní si
ani základnú povinnosť voči svojim deťom, a tým, kto opustený a ponížený našiel
po čase blízku osobu a žije s ňou v nesviatostnom zväzku.
Ježiš Kristus neprichádza volať spravodlivých, ale hriešnikov. Všetci sme chorí
na duchu s potrebou Božej pomoci. Hriech rozvedených je však zrejmý a viditeľný,
čo ich poznačuje bolestnejšie. O to viac prežívajú Ježišov milosrdný pohľad tí z nich,
ktorí neprestávajú túžiť po Bohu, veď jeho láska uzdravuje (pozri Jn. 4). Duchovné
cvičenia prinášajú nádej pre ľudí, ktorým sa z rôznych dôvodov rozpadlo manželstvo
alebo uzatvorili nové, nesviatostné.
Poplatok za duchovné cvičenia je 40 eur za osobu.
Na duchovné cvičenia sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese: rodina@
centrumsigord.sk
Tešíme sa na vás!

Centrum pre rodinu – Sigord

Zodpovedný vedúci: otec Peter Jakub
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
Mobil: 0904 604 435, 0903 983 316 (VPS); e-mail: centrum.rodina@grkatpo.sk
Adresa: Centrum pre rodinu, Sigord 134, 082 52 Zlatá Baňa

pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231

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

Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0903 982 057, 0911 912 643
04. – 25.10. Bl. Ján Pavol II., slovanský pápež – výstava
20.10. Púť mužov, otcov (10.30 h)
02.11. Fatimská sobota (10.30 h)
03.11. Malá púť, modlitby za zosnulých (10.30 h)
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:
Maroš Sejka : m.sejka@gmail.com
Pondelok – 17.45 Študentský zbor 20.00 Svätá liturgia (internát, Ul. 17. novembra)
Utorok – 16.30 Svätá liturgia (Katedrálny chrám sv.
Jána Krstiteľa) 18.00 Stretnutia pri čaji (na vybranú
tému a podľa dohodnutého termínu) 18.00 Projekcia
filmov a beseda
Streda – 15.00 Študentské stretko 18.00 Modlitbové
večery a katechézy (GTF PU)
Štvrtok – 16.00 Očami dievčat... 17.30 Dom modlitby
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

