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Učte sa odo mňa
Späť do školy. Tieto slová si začiatkom 
septembra postupne vypočuli všetci žiaci 
a študenti od tých najmenších až po naj-
starších. Väčšina z nich toto slovné spojenie  
prijala s ťažkým povzdychom a vyčítavým 
pohľadom na autority, ako nemožne školský 
systém nastavili. Našli sa aj takí, ktorí po ce-
loprázdninovej nude a ničnerobení veľmi 
radi zasadli do školských lavíc. Títo skôr kvô-
li opätovnému stretnutiu sa so spolužiakmi 
a robeniu kadejakých sekundárnych aktivít 
(samozrejme, okrem učenia). Nemôžeme ale 
zabudnúť na to, že ešte stále existujú aj takí, 
ktorých škola baví a späť sa vracali s radosťou 
a dychtivosťou po nových vedomostiach.

Po skončení strednej školy sa väčšina 
chlapcov a dievčat vydáva na veľké dob-
rodružstvo zvané vysoká škola. Mladý človek 
prichádza s veľkými očakávaniami a báz-
ňou pred neznámym prostredím, novými 
spolužiakmi, pedagógmi, s ktorými sa počas 
štúdia v novej škole stretne. Práve prechod 
na vysokú školu a internát je veľakrát zlo-
movým bodom v živote mladého človeka. 
Pamätám si, ako mi bilo srdce pri nástupe 
na novú fakultu a zvlášť pri nástupe do kňaz-
ského seminára. Nie som klasický internátny 
študent užívajúci si slobodu a do rána sedia-
ci nad knihami. Aj preto nemôžem študent-
ský život hodnotiť z globálneho hľadiska 
a pohľadu väčšiny slovenskej študujúcej 
mládeže.

Vysokú školu študent navštevuje preto, 
aby intelektuálne rástol, aby dozrel ako 
človek, ktorý bude viesť tento svet k „lep-
šiemu zajtrajšku“. Tento rozmer výchovy by 
sme mali očakávať od školského zariadenia, 
ktoré navštevujeme. Vidíme však, že práve 
táto skutočnosť sa akosi stále viac a viac 
posúva do úzadia. Do popredia vystupuje 
moje vlastné „ja“ a školu navštevujem iba 
pre seba. Preto, aby som sa v budúcnosti 
mal dobre len a len ja. Môj vlastný egoizmus 
dokáže zvalcovať všetkých navôkol a ak 
do toho vstúpi nesprávne pochopená slo-

boda a neviazanosť, zrazu tak veľkoryso sa 
núkajúca, môže veľmi rýchlo nastať rozklad 
hodnôt a ideálov, s ktorými som do nového 
spoločenstva prichádzal. Takýto človek pre-
pláva celým štúdiom, dosiahne titul a vstúpi 
do reálneho života.

V súvislosti s touto úvahou si teda mô-
žeme položiť otázky: Je takýto človek súci 
na vytváranie „lepšieho zajtrajška“? Môže 
napĺňať tento svet krásnymi a dobrými veca-
mi, ak je sám prázdny? Čo môže ponúknuť?

Práve tu sa nám núka slovo Ježiša Krista: 
„... učte sa odo mňa, lebo som tichý a po-
korný srdcom“ (Mt 11, 29). Nie je nič lepšie, 
ako sa učiť od toho najlepšieho učiteľa. Ježiš 
nám hovorí aj to, prečo si máme brať príklad 
práve od neho. Je tichý a pokorný srdcom. 
Priam geniálne. Sú to však hodnoty, ktoré sa 
v dnešnom svete vôbec nenosia. Dnes ľudia 
nevyznávajú takýto prístup k povinnostiam, 
pretože sa boja zlyhania i neúspechu, a tak 
čoraz viac idú na istotu a cez mŕtvoly.

Nebolo by lepšie pristupovať k štúdiu, 
k práci s inými ľuďmi, ku všetkým ostatným 
povinnostiam podľa vzoru Ježiša? Myslím 
si, že takýto postoj by nám zaručil lepšie 
vzťahy, lepšie nápady a v neposlednom rade 
oveľa kvalitnejší životný štýl.

S pokorou by možno náš názor nebol 
ten najlepší, ale ľahšie by sme dokázali 
akceptovať a prijímať iné názory a nápady. 
Nepotrebovali by sme kričať, pretože by sme 
sa navzájom počúvali a spoločne pracovali 
na tvorbe lepšej spoločnosti. Nech je teda 
každá naša alma mater – matka živiteľka 
– živiteľkou tých pravých hodnôt, vďaka 
ktorým bude môcť náš svet prekvitať v láske.

Ján Slobodník
bohoslovec, študent Gréckokatolíckej teologickej 

fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Modlitbou, cez ktorú sa 
ľudia spájajú v jedno 
modliace sa spolo-

čenstvo, je aj modlitba ruženca. 
Aj otcovia redemptoristi spojili 
ľudí do Arcibratstva ruženca. 
Ide o veľkú rodinu, ktorá je du-
chovne pospájaná cez modlitbu 
ruženca.

Z histórie
Redemptoristi kládli veľký 
dôraz na to, aby sa ich kláš-
tory stali miestom duchovnej 
obnovy pre ľudí z blízkeho aj 
ďalekého okolia. Veľkú zásluhu 
na obnove bratstiev v Grécko-
katolíckej cirkvi vo vtedajšom 
Československu mali otcovia 
z michalovského kláštora. 
Jedným z bratstiev, ktoré zalo-
žili, bolo Arcibratstvo svätého 
ruženca a Matky ustavičnej 
pomoci, ktoré otcovia zriadili 
v Stropkove pre ctiteľov pre-
svätej Bohorodičky. V tom čase 
bola modlitba ruženca u väčši-
ny gréckokatolíkov neznáma. 
Otcovia prispôsobili ružencovú 
modlitbu podmienkam, v akých 
sa gréckokatolíci nachádzali. 
Táto posvätná modlitba sa 

medzi gréckokatolíkmi veľmi 
rýchlo rozšírila. Keď sa v roku 
1932 sídlo arcibratstva presťaho-
valo do Michaloviec, malo 5 854 
členov. Dokonca malo aj svoj 
vlastný oltár Matky ustavičnej 
pomoci v michalovskom chrá-
me, ktorý bol posvätený v roku 
1935. Už o pár rokov, presnejšie 
v roku 1949, malo arcibratstvo 
vyše 19 000 členov.

Povinnosťou členov arcibrat-
stva bolo pomodliť sa každý deň 
dva desiatky ruženca, stretnúť 
sa ako jedno spoločenstvo raz 
do týždňa v cerkvi na spoločnej 
modlitbe ruženca, vyspovedať 
sa a prijať Eucharistiu aspoň 
štyrikrát v roku. Chrániť sa 
pijanstva, nečistoty a nepreklí-
nať. Podľa príkladu presvätej 
Bohorodičky poslúchať svojho 
duchovného otca a podľa mož-
nosti sa zúčastniť na odpuste 
ku cti Matky ustavičnej pomoci 
alebo na ružencovom odpuste, 
ktorý sa konal v michalov-
skom Chráme Svätého Ducha. 
Úlohou členov bolo tiež šíriť 
kult a úctu k Matke ustavičnej 
pomoci.

Členovia arcibratstva nemali 
len svoje povinnosti a úlohy, ale 

aj privilégiá a výsady, ktoré vy-
plývali z ich členstva. Členovia 
boli pod špeciálnou ochranou 
Matky ustavičnej pomoci, 
ktorá im mala pomáhať zvlášť 
v hodine smrti. Boli tiež účastní 
na všetkých dobrách vykona-
ných cez členov arcibratstva. 
V určité dni a mesiace mohli 
získať úplné odpustky. Za všet-
kých živých členov sa slávila 
svätá liturgia a za zosnulých 
členov panychída.

Rozvoj arcibratstva prudko 
zabrzdila zmena politického 
režimu a likvidácia Grécko-
katolíckej cirkvi. Väčší rozvoj 
nastal opäť po roku 1989. 
Redemptoristom, ktorý dlhé 
roky viedol a zveľaďoval úctu 
k Matke ustavičnej pomoci 
a Arcibratstvo ruženca, bol už 
teraz blahej pamäti otec Štefan 
Ištvanik CSsR.

Členstvo
Do Arcibratstva ruženca sa 
môže prihlásiť každý človek, 
ktorý sa rád modlieva ruže-
nec a je ochotný modlievať 
sa štýlom, ktorý je odporú-
čaný a prehľadne rozpísaný 

na preukazoch. Tento preukaz 
vlastní každý člen arcibratstva. 
Existujú dva spôsoby, ktorým 
sa členovia modlievajú, a môžu 
tieto spôsoby striedať. Možno 
tiež v rôznych obdobiach cir-
kevného roka meniť aj spôsob 
modlitby.

V budúcnosti
Na misiách sa už niekoľko 
mesiacov robia aj stretnutia 
pre členov arcibratstva, kde sa 
vysvetľujú niektoré aspekty 
mariánskej úcty a modlitby 
ruženca. V budúcnosti by 
sme chceli naplniť túžbu, 
aby sa odpust k úcte Matky 
ustavičnej pomoci, ktorý sa 
koná v Bazilike Svätého Ducha 
v Michalovciach, stal  srdcovou 
záležitosťou všetkých členov 
arcibratstva. V budúcnosti by 
sme členom arcibratstva chceli 
ponúknuť duchovné obnovy 
v ich farnostiach alebo v kláš-
toroch.

Čo dáva modlitba 
ruženca
Čo dáva samotné členstvo v Ar-
cibratstve ruženca dnešnému 
veriacemu? Jednoduchá odpo-
veď. V našom živote je veľa situ-
ácií, ktoré ako slabí ľudia riešiť 
nevieme. Mária je matkou, kto-
rá je vždy pripravená pomôcť. 
Cez modlitbu ruženca sa k nej 
približujeme. Všetkým môže 
vyprosiť neuveriteľné množstvo 
milostí. Cez ňu môžeme ešte 
viac spoznať a milovať Krista, 
lebo rozjímame nad tajomstva-
mi života Ježiša Krista.

Ten, kto sa rozhodne vstúpiť 
do arcibratstva, bude patriť 
do veľkej rodiny zjednotenej pri 
nebeskej Matke. V spoločnej 
modlitbe ruženca je obrovská 
duchovná sila. Členovia svojimi 
modlitbami pomáhajú misio-
nárom nielen pri misionárskej 
práci, ale pri všetkých aktivitách 
otcov redemptoristov, ktorí túto 
modlitebnú podporu veľmi 
potrebujú a vážia si ju. n

Jozef Troja CSsR
ilustračná snímka:  

D. Kolesárová
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8 Stretnutie východných biskupov  
 v Košiciach

10 Dar z Turína 
kópia Turínskeho plátna v Prešove

12 Verím v jednu, svätú, všeobecnú  
 a apoštolskú Cirkev 
pohľad cirkevných otcov  
na symbol viery

14 Chrám chrámov 
rozhovor s Danielom Galajdom

16 Dve hniezda 
stáť na vlastných nohách

18 Aj ty ich počuješ? 
katechéza pre mladých

19 A zázraky sa dejú 
svedectvo z Novák (1)

20  Slovienska cirkev 
kresťanstvo sa šíri

21 Radostný pôst 
liturgická katechéza

21  Ako chutíme? 
biblická katechéza

24 Rublevova Trojica 
zamyslenie nad ikonou (1)

Arcibratstvo ruženca

odber ČAsopisu nA rok 2014
Príspevok na rok 2014 je v nezmenenej výške 14 eur (pre počet 
odberateľov do 10 vrátane) alebo 12,50 eura (pre počet odberateľov nad 10 
do 20.11.2013). V príspevku je aj nástenný kalendár na rok 2015, ktorý 
budeme expedovať v jeseni 2014.
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�� Sväté misie v gréckokatolíckej 
Farnosti sv. apoštolov Petra a Pav-
la v Bardejove sa uskutočnili 28. 
septembra – 6. októbra pod vedením 
otcov redemptoristov Mikuláša Tres-
su, Miroslava Čajku a Jozefa Troju. 
Niesli sa pod názvom „Hľa, teraz je 
milostivý čas, teraz je deň spásy!“ (2 
Kor 6, 2). Každý deň sa niesol v duchu 
konkrétnej témy, na ktorú nadvä-
zovala prednáška v dopoludňajších 
hodinách. Popoludňajšie hodiny 
patrili spovedaniu a večernej svätej 
liturgii za hojnej účasti veriacich 
z obidvoch katolíckych obradov. 
Po večernej svätej liturgii nasledo-
vala každý deň prednáška na témy: 
výchova detí, vdovy a vdovci, manžel-
stvo. Na sviatok Ochrany Presvätej 
Bohorodičky otcovia redemptoristi 
zasvätili mesto Bardejov Matke 
ustavičnej pomoci. Na šiesty deň 
po večernej svätej liturgii prebiehala 
obnova manželských sľubov. Piatok 
sa niesol v duchu zmierenia v ge-
nerálnej svätej spovedi, modlitbe 
k Božiemu milosrdenstvu a po ve-
černej svätej liturgii adorácii pri kríži, 
ktorá bola sprevádzaná kapelou 
otcov, manželov. Sobotňajší program 
bol venovaný mládeži a  pomazaniu 
chorých s večernou adoráciu pri kríži, 
ktoré viedli mladí zo Starej Ľubovne. 
Sväté misie vyvrcholili v nedeľu 6. 
októbra slávnostnou svätou liturgiou, 
po ktorej boli posvätené náboženské 
predmety. (Tomáš Molčan)

�� Internetový portál Rodina 
a médiá (www.rodinaamedia.ku.sk) 
prístupný od začiatku októbra je 
určený prevažne rodičom, učiteľom 
a vychovávateľom. Zameriava sa 
na problematiku médií vo vzťa-
hu k rodine a rodinnú mediálnu 
výchovu. Jej súčasťou je aj poradňa, 
v rámci ktorej môžu rodičia požiadať 
tvorcov stránky o radu v súvislosti 
s výchovou detí a médiami.

�� 5. – 13. októbra sa po sedem-
desiatich siedmich rokoch konali 
v Lukove sväté misie. Na toto veľké 
dielo si Pán použil otcov redem-
ptoristov Milana Zalehu a Jozefa 
Troju. Veľmi silným momentom bola 
krížová cesta po uliciach obce s misij-
ným krížom. Nechýbala ani obnova 
krstných a manželských sľubov a tiež 
prednášanie poďakovaní a prosieb 
o príhovor Matke ustavičnej pomoci. 
Na záver sa konala posviacka misijné-
ho kríža. (Juraj Danko ml.)

GospelFest
Témou 2. ročníka festivalu 
duchovných piesní GospelFest, 
ktorý sa konal 29. septembra 
v Stropkove, bol citát z Markov-
ho evanjelia: „Choďte do celého 
sveta a hlásajte evanjelium 
všetkému stvoreniu“ (16, 15). 
Festival sa začal v gréckoka-
tolíckom Chráme sv. Cyrila 
a Metoda už v sobotu chválami, 
ktoré viedol otec Jozef Kišák, 
správca farnosti Stropkov, a brat 
Gorazd Figura. Po otvorení ofi-
ciálnej časti festivalu v nedeľu 
nasledovala modlitba Korunky 
k Božiemu milosrdenstvu 
venovaná deťom z Domu detí 
Božieho milosrdenstva, ktorý 
bol organizátorom GospelFestu. 
Potom sa publiku predstavili 
gospelové skupiny: Peter Milen-
ky Band, Timothy a kapela F6. 
Ľudia boli oslovení sprievod-

ným slovom otca Petra Milen-
kyho a svedectvami lídra kapely 
Timothy Mariána Lipovského, 
ktorí sú sami svojou pokorou 
a skromnosťou živým svedec-
tvom viery. Program moderoval 
Pavol Cap, postulant v kláštore 
redemptoristov v Stropkove. 

Veľkou poctou bola návšteva 
pomocného biskupa Prešovskej 
archieparchie vladyku Milana 
Lacha SJ, ktorý udelil svoje 
biskupské požehnanie všetkým 
účastníkom festivalu. (Jana 
Peľaková, Ľubica Trebišovská, 
snímka: Ján Renčko)

Posviacka eucharistickej kaplnky na hore Zvir
Program malej púte na hore 
Zvir sa v nedeľu 6. októbra 
začal uctením si ikony Presvätej 
Bohorodičky. Modlitbu ruženca 
viedla vizionárka Iveta Korčáko-
vá-Hudáková, ktorá povzbudila 
veriacich svojimi rozjímaniami. 
Atmosféru modlitby dopĺňali 
vážnou hudbou súrodenci 
Vislockovci z Litmanovej. Po ru-
ženci nasledovala archijerejská 
svätá liturgia, pred ktorou 

prešovský arcibiskup metropo-
lita Ján Babjak SJ posvätil novú 
eucharistickú kaplnku, kde 
bude od 25. októbra nepre-
tržite vystavená Eucharistia. 
Vladyka Ján v homílii okrem 
iného pripomenul, že „práve 
pred Eucharistiou môžeme 
znova čerpať silu pre nový život 
– vzkriesený život“. Vyzdvihol 
hodnotu každého kresťana, 
ktorý je povolaný ohlasovať 

slová života, slová nádeje a slová 
znovuzrodenia tým, ktorí sú 
duchovne mŕtvi tak, ako preho-
voril Kristus k mŕtvemu synovi 
naimskej vdovy. Mnohí veriaci 
zotrvávali na hore Zvir v mod-
litbe aj poobede alebo navštívili 
výstavu Slovanský pápež, ktorá 
je venovaná blahoslavenému 
Jánovi Pavlovi II. a úcte jeho 
relikviám. (Dominik Petrík)

V Lomnom posvätili novú farskú budovu a oltár
V nedeľu 13. októbra sa vo 
farnosti Lomné uskutočnila 
slávnosť posvätenia novej 
farskej budovy a nového oltára 
v Chráme archanjela Michala. 
Posviacku vykonal prešovský 
arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ, ktorý v homílii 
vychádzal z evanjelia o rozsie-

vačovi a povzbudil prítomných, 
aby vytiahli svoje Biblie z políc 
a položili ich na stôl ako na oltár 
a čerpali z nich. Zdôraznil sláve-
nie Roka viery a vyzval veriacich 
k aktivite. Nakoniec poďako-
val veriacim za ich obetavú 
prácu pri stavbe farskej budovy, 
ktorá má byť príbytkom kňaza, 

ktorý bude pôsobiť medzi nimi, 
a miestom stretávania sa veria-
cich. Na slávnosti bolo prítom-
ných 10 kňazov a veriaci z celej 
farnosti. Novú farskú budovu 
začali veriaci svojpomocne sta-
vať v roku 2007. (Jozef Špes)

Športový deň v Humennom
V Mestskej športovej hale 
v Humennom sa 14. októbra 
konal 6. ročník futbalového 
turnaja O pohár Gymnázia sv. 
Jána Zlatoústeho. Na turnaji 
sa predstavilo päť družstiev. 
V rámci rozvíjania spolupráce 

medzi cirkevnými školami za-
vítalo do Humenného družstvo 
z Gymnázia bl. P. P. Gojdiča 
z Prešova, ktoré obsadilo 3. 
miesto. Druhé miesto vybo-
jovalo družstvo 4.B – Tryská-
čov. Celkové víťazstvo získalo 

družstvo učiteľov domáceho 
gymnázia. Tí, čo nehrali 
a nepovzbudzovali, sa zhostili 
turistickej alternatívy – výjazdu 
na Jasenovský hrad. (Emil Jaroš, 
Dana Weisová)

�� Delegácia Židovskej náboženskej 
obce v Ríme sa 11. októbra zúčastni-
la na audiencii u Svätého Otca, ktorý 
povedal, že „antisemitizmus treba 
odstrániť zo srdca každého človeka, 
zvlášť toho, ktorý sa nazýva kresťa-
nom“.

��Mariánske dni v Ríme sa uskutoč-
nili 12. – 14. októbra pri príležitosti 
96. výročia fatimských udalostí. Pri 
tejto príležitosti sa so Svätým Otcom 
na Svätopeterskom námestí zišlo 
asi 150-tisíc účastníkov s oficiálnym 
zastúpením mariánskych hnutí zo 48 
krajín.

�� Slovenská katolícka misia v Paríži 
si 13. októbra pripomenula 60. vý-
ročie. Oslavy organizoval farár SKM 
vo Francúzsku Mons. Imrich Tóth 
a záštitu nad nimi prevzal predseda 
NR SR Pavol Paška. Veľký ohlas mala 
vernisáž výstavy Sv. Cyril a Metod vo 
výtvarnom umení, na ktorej boli pre-
zentované aj diela Mikuláša Klimčáka.

�� 13. – 16. októbra sa uskutočnilo 
v Madride medzinárodné stretnu-
tie židov a katolíkov. Zúčastnilo sa 
na ňom okolo 50 významných repre-
zentantov židovskej a katolíckej viery 
z piatich kontinentov. Hostiteľmi boli 
Španielska biskupská konferencia 
a Federácia židovských komunít 
Španielska.

�� Nový poľský film o Jánovi Pavlovi 
II. Pán kaplán Wojtyła v Niegowiči 
predstavili 17. októbra na tlačovej 
konferencii vo Vatikáne.

�� Konferencia o novej evanjelizá-
cii na Filipínach sa konala 17. – 18. 
októbra. Zúčastnilo sa na nej asi 
5-tisíc delegátov z Taiwanu, Vietnamu, 
Brune ja, Malajzie, Thajska a Mjan-
marska.

�� Štafeta Sto metrov behu a vie-
ry sa bežala 20. októbra v Ríme. 
Podujatie organizovala Pápežská rada 
pre kultúru a Centro Sportivo Italiano 
(talianska asociácia, ktorá sa venuje 
výchove mladých prostredníctvom 
športu). 21. októbra na podujatie 
nadviazal seminár Veriaci vo svete 
športu, na ktorom sa zúčastnili pro-
fesionálni športovci a predstavitelia 
katolíckych športových asociácií.

�� Cenu Ratzingerovej nadácie 
odovzdal 26. októbra Svätý Otec 
František v Klementínskej sále 
Apoštolského paláca vo Vatikáne 
dvom laureátom. Získali ju Richard 
A. Burridge a Christian Schaller.

V Jeruzaleme si pripomenuli Spravodlivých medzi národmi 
z východného Slovenska
V galérii Jerusalem Hous of 
Quality v Jeruzaleme bola 
10. októbra otvorená výstava, 
ktorá mala za cieľ vzdať poctu 
bl. Pavlovi Petrovi Gojdičovi 
a ostatným Spravodlivým medzi 
národmi z východného Slo-
venska. Výstavu pod názvom 
(NE)ZABUDNUTÍ – osudy 
ľudí, osobné hrdinstvá (Not 
FORGOTTEN – the destiny of 
some and their heroism) otvoril 
Raphael Gamzou, zástupca 
ministra zahraničných vecí štá-
tu Izrael, a Ivan Ševčík, štátny 
tajomník Ministerstva kultúry 
SR, za účasti Radovana Javor-
číka, veľvyslanca SR v Izraeli, 
Pavla Mešťana, riaditeľa Múzea 
židovskej kultúry v Bratislave, 
a autorov výstavy Anny Nagyo-
vej a Petra Borzu. 

Výstava je koncepčne i vý-
tvarne postavená na kontraste 
dobra a zla. Pomoci záchrancov 
a toho, čo by prenasledovaných 
židov čakalo, ak by sa im pomo-
ci nedostalo. Výstavu tvorí 16 
panelov, na ktorých sú predsta-
vení 24 jednotlivci a manželské 
páry z východného Slovenska 
ocenení titulom Spravodlivý 
medzi národmi. Medzi nimi 
sú aj gréckokatolícki kňazi 
a veriaci, ktorí riskovali životy, 
aby nezištne zachránili prena-

sledovaných. Naplnili tak slová 
Talmudu vyrazené na pamätnej 
medaile: Veď kto zachráni čo 
i len jeden život, akoby zachránil 
celý svet. Samostatný panel je 
venovaný prešovskému bisku-
povi Gojdičovi, ktorý otvorene 
protestoval proti deportáciám 
a zachránil životy desiatkam 
slovenských židov. 

Raphael Gamzou v príhovore 
zdôraznil nádheru osobnosti  
biskupa Gojdiča, ako aj jeho 
osobitého ducha, ktorým 
dokázal rozoznať nebezpečen-
stvo skrývajúce sa v rasistickej 
ideológii už v januári 1939, keď 
sa na Slovensku začalo hovo-
riť o riešení židovskej otázky. 
Inšpiratívnosť činov blahoslave-
ného biskupa vyzdvihol Pavol 
Mešťan, pričom zvlášť upozor-

nil aj na otca Michala Mašleja 
z Olšavice.

Na výstave sa zúčastnili židia 
z celého Izraela, viacerí pôvo-
dom zo Slovenska, medzi nimi 
aj bývalý košický rabín Jossi 
Steiner, ktorý v roku 2007 osob-
ne podal v múzeu Yad Vashem 
návrh na ocenenie Spravodlivý 
medzi národmi in memoriam 
pre biskupa Gojdiča. 

Na Slovensku bola výstava 
sprístupnená v Prešove od no-
vembra 2012 a počas roku 2013 
prezentovaná v Starej Ľubovni 
a v Košiciach ako súčasť pro-
jektu Európske hlavné mesto 
kultúry, neskôr v Humennom, 
Olšavici a Kežmarku. V roku 
2014 sa chystá jej inštalácia 
v Sabinove, Spišskej Novej Vsi, 
Poprade a Gelnici. (Peter Borza)

Seminaristi sa stretli na Velehrade
Stretnutie bohoslovcov Čiech, 
Moravy a Slovenska sa uskutoč-
nilo 11. – 13. októbra na Velehra-
de. Zúčastnilo sa na ňom aj 18 
bohoslovcov a dvaja predstavení 
z Gréckokatolíckeho kňazské-
ho seminára bl. P. P. Gojdiča 
v Prešove. Hlavný program sa 
konal v sobotu vo velehradskej 

bazilike. Otvorilo ho biblické 
zamyslenie Michala Altrichtra 
SJ, v ktorom na príklade evanje-
liovej udalosti o búrke na mori 
dal návod na riešenie rôznych 
ťažkých situácií nielen v živote 
seminaristov. Posvätný ruženec 
sa seminaristi modlili v latin-
skom, českom, slovenskom 

i cirkevnoslovanskom jazyku. 
Slávnostnú svätú omšu celeb-
roval olomoucký arcibiskup 
metropolita Mons. Ján Graub-
ner. V homílii poukázal na sv. 
Cyrila a Metoda, ktorí zapálení 
Kristom šírili jeho blahozvesť. 
Po obede zaznela prednáška 
Marka Rupnika SJ z Centra 
Aletti v Ríme o ceste ku kňaz-
stvu v dnešnej dobe. Program 
ukončili prešovskí bohoslovci 
modlitbou Akatistu k Presvätej 
Bohorodičke. Srdečné prijatie 
zažilo 20 pútnikov z Prešova 
aj medzi rodinami z farnosti 
Bílovice, kde boli ubytovaní. 
(Marek Baran, TK KBS, snímka: 
Peter Leško) 
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�� O perspektíve hospicov na Slo-
vensku sa hovorilo 21. októbra na 8. 
vedeckej konferencii v Bardejove. 
150 účastníkov zo Slovenska a okoli-
tých štátov diskutovalo o hospicovej 
starostlivosti a zoznámilo sa s naj-
novšími trendmi v oblasti zdravotníc-
kych materiálov, pomôcok a prístro-
jov potrebných pri ošetrovaní ťažko 
chorých pacientov. Dvojdňové pod-
ujatie pripravil Hospic Matky Terezy 
v Bardejovskej Novej Vsi s partnermi. 
Na podujatí vystúpil s prednáškou aj 
otec Peter Vansač.

�� Na Slovensku sa 24. októbra 
skončila reťaz pôstu a modlitieb 
za kňazov. Začala sa 15. septembra, 
na Sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie, a trvala 40 dní. Do akcie, kto-
rú podporili viacerí slovenskí biskupi, 
sa zapojili veriaci nielen zo Slovenska, 
slová podpory zazneli aj od veriacich 
z Kanady či Českej republiky. Každý, 
kto sa chcel pridať k pôstu a mod-
litbám za kňazov, si mohol počas 
trvania akcie vybrať ľubovoľný deň 
z ponúkaných 40-tich a obetovať 
ho. Zjednocovať sa bolo možno pri 
rôznych úmysloch. Pôst bolo možno 
obetovať nielen za kňazov v činnej 
službe, ale aj za nové povolania 
do kňazstva či za odvahu pre chlap-
cov urobiť konkrétne rozhodnutie 
ako reakciu na Božie povolanie.

��Mediálne projekty podporí Kon-
ferencia biskupov Slovenska sumou 
147 238, 97 eur. Rozhodli o tom 
biskupi na svojom 76. plenárnom 
zasadnutí KBS vo Vranove u Brna. 
Celkovo budú z výnosu zbierky 
na katolícke médiá za rok 2013, ktorá 
sa konala počas Siedmej veľkonočnej 
nedele, podporené projekty TV LUX, 
Rádia Lumen, TK KBS, ale aj projekt 
FAČA určený na formáciu tvorcov 
farských časopisov, detský časopis 
Rebrík, internetový portál pre rodiny 
www.zastolom.sk, časopis Cesta 
vydávaný gréckokatolíckou charitou, 
pôstny internetový portál www.40d-
ni.sk, filmový dokument o Gorazdovi 
Zvonickom a filmové dokumenty 
o reštaurovaní koruny Katedrály sv. 
Martina v Bratislave a o slovenských 
misionároch v Hondurase a Zim-
babwe. Projekty sú posudzované 
dvojkolovo. Prvým posúdením prejdú 
v rámci Rady pre spoločenské komu-
nikačné prostriedky KBS a definitívne 
schválenie podlieha plénu KBS.

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ  
ďakoval za 60 rokov života

Na pútnickom mieste Prešov-
skej archieparchie v Ľutine sa 
v pondelok 21. októbra konala 
slávnosť pri príležitosti ži-
votného jubilea prešovského 
arcibiskupa metropolitu Jána 
Babjaka SJ, ktorý v miestnej 
bazilike minor predsedal ďakov-
nej archijerejskej svätej liturgii. 
Koncelebrovalo ďalších 37 gréc-
kokatolíckych a rímskokatolíc-
kych arcibiskupov a biskupov zo 
Slovenska a zahraničia, medzi 
nimi arcibiskup Mons. Mario 
Giordana, apoštolský nuncius 
na Slovensku, vladyka Svjatoslav 
Ševčuk, kyjevsko-haličský vyšší 
arcibiskup, Mons. Stanislav Zvo-
lenský, bratislavský arcibiskup 
metropolita a predseda KBS, 
Mons. Bernard Bober, košický 
arcibiskup metropolita, vladyka 
Milan Chautur, košický epar-
chiálny biskup, vladyka Peter 
Rusnák, bratislavský eparchiál-
ny biskup, vladyka Milan Lach, 
prešovský pomocný biskup, 
a ďalší arcibiskupi a biskupi.

Homíliu predniesol apoš-
tolský nuncius Mons. Mario 
Giordana. Vychádzal z evanje-
lia, v ktorom zazneli Ježišove 
blahoslavenstvá. Povedal, že 
každé kresťanské spoločenstvo 

má postaviť svoj život na troch 
pilieroch – na živej viere, na čin-
nej láske a na pevnej dôvere 
v Boha. Takto bude môcť pri-
nášať ovocie dobrých skutkov 
a čeliť rozmanitým ťažkostiam. 
O týchto ťažkostiach hovoria 
blahoslavenstvá v evanjeliu. 
Ježiš v nich hovorí o istých ve-
ciach, ktoré sa na prvý pohľad 
zdajú ako zlo, ale v skutočnosti 
sú požehnaním. Jubilantovi 
okrem iného povedal: „Dnes 
ďakujeme spolu s vami Bohu 
za apoštolský zápal, s akým túto 
svoju službu konáte. Aj keď to 
nie vždy bolo ľahké, nikdy vám 
nechýbala odvaha a vždy ste 
zo seba dávali všetko, pretože 
vašou oporou nebol nikto iný, 
iba ten, ktorý vás povolal. Preto 

aj v mene Svätého Otca by som 
sa vám v rámci tejto ďakovnej 
božskej liturgie chcel srdečne 
poďakovať za všetko, čo ste 
urobili a ešte urobíte pre túto 
miestnu prešovskú cirkev i pre 
celú Gréckokatolícku cirkev 
na Slovensku.“

V závere liturgickej slávnosti 
nasledovali príhovory. Vladyka 
Svjatoslav Ševčuk, kyjevsko-ha-
ličský vyšší arcibiskup, zdôraz-
nil skutočnosť, že prešovský ar-
cibiskup metropolita je hlavou 
cirkvi sui iuris na Slovensku. 
Predseda KBS Mons. Stanislav 
Zvolenský vladykovi Jánovi 
zablahoželal v mene všetkých 
katolíckych biskupov na Slo-
vensku a povedal, že služba bis-
kupa je službou pastiera, ktorý 
hľadá tých, ktorí sa stratili. 
Vladyka Milan Lach, prešovský 
pomocný biskup a protosynkel 
Prešovskej archieparchie, zabla-
hoželal v mene svojom a v mene 
kňazov a provinciálna sestra 
Petra Sičáková SNPM v mene 
rehoľníkov a rehoľníc. Vladyka 
dostal viaceré pozdravné listy 
od kardinálov, biskupov a os-
tatných gratulantov. Pozdravný 
list s blahoželaním mu zaslal 
aj emeritný prešovský biskup 
Mons. Ján Hirka, ktorý sa už 
osobne na slávnosti nemohol 
zúčastniť. Na záver Bohu za dar 
života a viery poďakoval jubi-
lant vladyka Ján, ktorý zároveň 
vyjadril vďaku aj všetkým, ktorí 
prijali jeho pozvanie.

Prešovský arcibiskup metro-
polita Mons. Ján Babjak SJ sa 
narodil 28. októbra 1953 v Ha-
žíne nad Cirochou pri Humen-
nom. V roku 1978 bol v Prešove 
vysvätený za gréckokatolícke-
ho kňaza. V roku 1987 tajne 
vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. 
Na sviatok Bohozjavenia 6. 
januára 2003 ho za prešovského 
eparchiálneho biskupa vysvätil 
v Bazilike sv. Petra v Ríme pápež 
Ján Pavol II. Pápež Benedikt 
XVI. ho 30. januára 2008 vyme-
noval za prvého prešovského 
arcibiskupa metropolitu. (Ľu-
bomír Petrík; snímky: Michal 
Petrilák)

�� Tímová spolupráca bola témou 
Animátorskej školy animátora dob-
rovoľníka počas víkendu 11. – 13. 
októbra v Gréckokatolíckom mládež-
níckom centre Bárka v Juskovej Voli. 
28 účastníkov viedli lektori víkendu 
Viktória Žolnová, Mária Kravčáková 
a otec Slavomír Zahorjan. Okrem teo-
retických poznatkov si účastníci mali 
možnosť osvojiť aj praktickú tímovú 
spoluprácu prostredníctvom dynamík 
a názorných skupinových cvičení. 
Celý víkendový pobyt bol doplnený 
modlitbami, spoločným slávením 
eucharistie a vysluhovaním sviatosti 
zmierenia. (Slavomír Zahorjan)

�� Odpustovej slávnosti pri príle-
žitosti sviatku Pokrova Presvätej 
Bohorodičky vo farnosti Torysky 
(okr. Levoča) patrila druhá októbrová 
nedeľa 13. októbra. Na slávnostnej 
svätej liturgii bol hlavným slúžiacim 
a kazateľom otec Peter Iľko, proto-
presbyter Orlovského protopres-
byterátu a bývalý správca farnosti 
Torysky. Vo svojom príhovore pouká-
zal na dôležitosť a silu slova. Liturgiu 
piesňami sprevádzal miestny mládež-
nícky zbor. Okrem silného duchov-
ného zážitku a mnohých milostí opäť 
všetci prítomní pookriali pri pohľade 
na miestne tradičné kroje detí a mlá-
deže. (Mária Pihuličová)

�� Kurz prípravy na manželstvo 
v Centre pre rodinu na Sigorde 
absolvovalo 17. – 20. októbra 14 
snúbeneckých párov. Kurz, zostavený 
z prednášok na témy ako manžel-
ská láska, komunikácia, mravnosť, 
rozdielnosť muža a ženy, povolanie 
do manželstva a obohatený praktic-
kými aktivitami a modlitbami, viedol 
otec Peter Jakub, riaditeľ centra, spo-
lu s tímom lektorov a animátorských 
párov. Metodika kurzu je vypraco-
vaná v rámci projektu Pastoračného 
plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku 
na roky 2007 – 2013 predloženého 
Konferenciou biskupov Slovenska. 
(Jozef Greško)

Humenskí gymnazisti sa duchovne obnovili v Bárke
Bývalý absolvent cirkevného 
Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom otec Miroslav 
Bujdoš sa stretol 30. septembra 
– 4. októbra v dvoch turnu-
soch so žiakmi a pedagógmi 
gymnázia v Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka 
v Juskovej Voli na duchovnej 
obnove. Počas troch dní vnímali 
obdivuhodnú dokonalosť Ježiša 
prostredníctvom aktivít otca 
Miroslava a sr. Antónie Cho-

vanovej. Prítomných zaujali 
kvalitné a výstižné prednášky 

a katechézy na rôzne témy. 
(Dana Weisová)

V Prešove otvorili Infocentrum o troch mariánskych svätyniach
V priestoroch Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove posvätil 15. 
októbra prešovský arcibiskup 
metropolita Mons. Ján Babjak 
SJ Infocentrum o troch marián-
skych svätyniach – Limanovej 
v Poľsku a Ľutiny a Litmanovej 
na Slovensku. Slávnosť bola 
spojená s konferenciou a 3D 
prezentáciou pútnických miest. 
Vrcholom stretnutia bola pre-
miéra dokumentárneho filmu 
o mariánskych svätyniach, 
ktorý pre projekt vyrobila Filma 
production. Film krátkym 
príhovorom uviedol Martin 
Michelčík, jeden z tvorcov do-

kumentárneho filmu. Na kon-
ferencii sa zúčastnili aj zástup-
covia cezhraničného partnera 
z poľskej Limanovej. Základné 
informácie o projekte, jeho 
cieľoch, priebehu a výsledkoch 
predniesla Denisa Janovčíková, 
koordinátorka projektu.

Infocentrum reaguje na prob-
lém nepostačujúcich zdrojov 
informácií, nedostatočnej 
propagácie pútnických miest 
a slabé prepojenie a spoluprácu 
subjektov v oblasti náboženské-
ho turizmu. Rieši tak nedo-
statok informácií, zlepšuje ich 
dostupnosť, prepája vybrané 
pútnické miesta a na jed-

nom mieste ponúka ucelenú 
informáciu o pútnických 
miestach a ďalších zaujímavých 
lokalitách poľsko-slovenského 
pohraničia a okolia.

V infocentre sú k dispozícii 
tlačené informačné materiály 
vydané v rámci projektu – pl-
nofarebné brožúrky o každom 
pútnickom mieste. Realizá-
cia projektu bola finančne 
podporená Európskou úniou 
z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko – Slovenská 
republika 2007 – 2013. (Denisa 
Janovčíková)

V Prešove uviedli muzikál Svetlo Slovenom
Nový muzikál pri príležitos-
ti 1150. výročia príchodu sv. 
Cyrila a Metoda na naše územie 
v premiére uviedli 20. októbra 
v Divadle Alexandra Duchnovi-
ča mladí z Prešova. Pod záštitou 
Gréckokatolíckeho mládež-
níckeho pastoračného centra 
(GMPC) sa zhostili prípravy 

predstavenia pod názvom Svetlo 
Slovenom. Autorkou myšlienky 
bola Mária Zorvanová, študent-
ka Prešovskej univerzity, ktorej 
s hudobnou dramaturgiou po-
mohla Jana Demčáková. Príbeh 
Cyrila a Metoda a vtedajšiu situ-
áciu na Veľkej Morave zachytili 
spôsobom blízkym divákom. 

Vyše 40 mladých ľudí – animá-
torov, bohoslovcov, laických 
študentov Gréckokatolíckej teo-
logickej fakulty v Prešove, pria-
teľov a sympatizantov GMPC sa 
predstavilo na pódiu v úlohách 
hercov, tanečníkov a hudob-
níkov. Ich jednota bola nepre-
hliadnuteľná a, ako zhodnotil 
otec Peter Tirpák, duchovný 
správca GMPC, neobohatili len 
divákov, ale najviac obohatenia 
zakúsili vďaka Božej milosti 
dozrievania diela oni sami.

Ohlasy publika boli úžasné, 
výkon hercov bol neraz na pro-
fesionálnej úrovni. Sedem 
mesiacov intenzívnych príprav 
prinieslo svoje ovocie a aj týmto 
spôsobom si mladí gréckoka-
tolíci uctili svätcov a prispeli 
k hlbšiemu poznávaniu histó-
rie. (Mária Pihuličová)
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nad obnovením tohto spojenia formami, 
ktoré sú blízke súčasnému človekovi,“ pove-
dal vladyka Chautur. Po úvodných slovách 
a modlitbe nasledovala prehliadka biskup-
skej rezidencie a účasť na deviatom ročníku 
ekumenického koncertu v budove Štátneho 
divadla v Košiciach. Cieľom podujatia je 
spájať ľudí dobrej vôle a prostredníctvom 
umenia prekonávať kultúrno-náboženské 
rozdiely. Koncert sprevádzal symfonický 
orchester Musica iuvenalis pod vedením 
dirigenta Igora Dohoviča. V programe sa 
predstavili Zbor sv. Cecílie z Košíc, Chorus 
Comenianus, Zbor Efraim z Budapešti 
a spevácky zbor z Miškovca. Umeleckým 
zážitkom obohatil repertoár majster 
Samuel Barzilai, kantor židovskej nábožen-
skej obce vo Viedni. Na záver hierarchovia 
kresťanských cirkví prítomným udelili svoje 
požehnanie.

V piatok 18. októbra dopoludnia sa 
biskupi venovali téme evanjelizácie kultúry. 
V prednáškovom bloku ako prvý vystúpil 
kardinál Jozef Tomko. Zo svojej mimo-
riadne cennej skúsenosti opísanej v knihe 
Na misijných cestách predložil niekoľko 
postrehov. Okrem iného povedal, že každá 
kultúra má svoje pozitívne i negatívne zlož-
ky. Evanjelizovať miestnu kultúru znamená 
obliecť ju do šatu prístupného a blízkeho 
ľuďom, ktorým sa evanjelium podáva. Pri-
tom sa nezameriavať na negatívne stránky 
miestnej kultúry, ale poukázaním na hod-
noty evanjelia vytvoriť kontrast, ktorý 
odhalia a pochopia aj jednoduchí ľudia.

V druhej prednáške arcibiskup Mons. Cy-
ril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi, poukázal na metódu evanjelizácie 
u solúnskych bratov. Jej prednosťou bolo, že 
evanjelium a kultúra tu boli spojené, a tak 
vplývali na spoločnosť. „Kultúrou dneška je 
nemať kultúru,“ povedal vladyka a vymeno-
val dôsledky takéhoto stavu. Bez pevného 
základu nemožno zdravo vybudovať žiadnu 
oblasť života.

Vladyka Dimitrio Salachas z Grécka sa 
zaoberal dokumentmi bl. Jána Pavla II. 
týkajúcimi sa rozvoja cyrilo-metodskej 
úcty pre celú Katolícku cirkev. Páter Juraj 
Dufka SJ na konkrétnej umeleckej činnosti 
poukázal, ako môže premieňať aj duchovný 
svet autora. Napríklad písanie ikon spoje-
né s modlitbou je nielen umelecká, ale aj 
duchovná činnosť.

V sobotu 19. októbra dopoludnia slávili 
biskupi archijerejskú liturgiu v Chráme sv. 
Petra a Pavla v Košiciach-Terase. Hlav-
ným slúžiteľom bol vladyka Ján Babjak, 
prešovský arcibiskup a hlava celej Grécko-
katolíckej cirkvi na Slovensku. V homílii 
v talianskom a ukrajinskom jazyku vlady-
ka Svjatoslav Ševčuk, kyjevsko-haličský 

vyšší arcibiskup a kyjevský metropolita, 
vychádzal z perikopy evanjelia o uzdra-
vení stotníkovho sluhu. Udalosť označil 
ako stretnutie Božieho slova s pohanskou 
kultúrou. Slová Ježiša Krista, učiteľa života, 
prenikli do ľudského srdca a uzdravovali, to 
znamená vrátili do plného života prosiacich 
s vierou. Citoval aj slová Benedikta XVI. 
o tom, že viera nie je doktrínou, ale ume-
ním života. A túto plnosť života dáva jedine 
Kristus. Ďalej hovoril o súčasnej pseudo-
kultúre alebo kultúre smrti, ktorá vydeľuje 
nepotrebných ľudí zo života. Popoludní si 
biskupi prezreli Košice, navštívili múzeum, 
drevený chrám z Kožuchoviec, miestnu 
synagógu a ďalšie zaujímavosti. Zúčastnili 
sa aj na vernisáži výstavy o zachovaných 
liturgických predmetoch a zreštaurovaných 
knihách.

Stretnutie vyvrcholilo v nedeľu 20. ok-
tóbra v Chráme Svätého Ducha pri kláštore 
otcov redemptoristov v Michalovciach. 
Archijerejskú liturgiu slávil vladyka Cyril 
Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi z Ríma. Spoluslúžil vladyka Milan 
Chautur, košický eparchiálny biskup, 
kardinál Jozef Tomko, vladyka Svjatoslav 
Ševčuk z Kyjeva, Mons. Stanislav Zvolenský, 
bratislavský arcibiskup a predseda KBS, 
a ďalší arcibiskupi a biskupi z eparchií 
východného obradu. V homílii vladyka 
Cyril vychádzal z podobenstva o boháčovi 
a Lazárovi. V čase blížiacej sa spomienky 
na zosnulých sa zamýšľal na zmyslom 
ľudského života. Každý človek sa raz musí 
konfrontovať so smrťou. Pre veriaceho 
je to signál, že po smrti nasleduje Božia 
spravodlivosť, realizovaná v odmene alebo 
treste. Pre neveriaceho niet vysvetlenia pre 
smrť, preto ju chce zo svojej mysle radšej 
vymazať. A svoj život môže aj zneužiť. Ako 
povedal Dostojevskij, „ak Boha niet, všetko 
je dovolené“. Vladyka poukázal na to, že 
viera vo večný život prináša veľa dobrých 
impulzov do každodenného života a člo-
veka vedie k nádeji na vzkriesenie a večnú 
dimenziu života. Posledný súd ukáže, že 
Božia spravodlivosť zvíťazí nad všetkými 
nespravodlivosťami, ktorých sa dopustili 
jeho stvorenia, a že Božia láska je silnejšia 
ako smrť.

Stretnutie biskupov Európy slúži na vnút-
rocirkevný dialóg východných cirkví, ktoré 
majú vlastné obradové a duchovné dedič-
stvo pri zachovaní jednoty s Apoštolskou 
stolicou v Ríme. Súčasne je vnímané ako 
obohatenie aktuálneho jubilejného Roka 
sv. Cyrila a Metoda, ku dedičstvu ktorých sa 
východné cirkvi strednej Európy hlásia. n 

Michal Hospodár
snímka: Milan Kmec

Rozhovor s vladykom Mons. 
Jánom Babjakom SJ, prešov-
ským arcibiskupom metro-
politom, nielen o stretnutí 
východných biskupov Európy

Vladyka, ako vnímate ostat-
né stretnutie gréckokatolíc-
kych biskupov v Košiciach?
Každé stretnutie východných 
biskupov, ktoré sa uskutočňu-
je každoročne v inej krajine 
pod organizačným vedením miestneho biskupa, 
je pre každého vladyku veľmi obohacujúce. Ide 
predovšetkým o vzájomné spoznávanie sa, o de-
lenie sa s pastoračnou službou v eparchiách, 
o utuženie vzájomných bratských vzťahov. Ide 
tiež o lepšiu a účinnejšiu pastoračnú službu pre 
gréckokatolíckych kňazov a veriacich.
Posledné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 
v Košiciach, sa nieslo v duchu spoznávania a re-
agovania na aktuálnu situáciu postmodernej 
kultúry a jej inkulturácie v dnešnom svete. Mo-
delom pre nás všetkých sú sv. solúnski bratia 
Cyril a Metod, ktorí už pred 1150. rokmi prišli 
na Veľkú Moravu a praktizovali tu inkulturáciu, 
čiže do danej slovanskej kultúry vštepovali 
ducha evanjelia. Tak našich predkov Slovanov 
učili o Bohu, ktorý je láska, učili ich modliť sa 
a oslavovať Pána Boha, spoznávať evanjelium 
a žiť podľa neho, prijímať sviatosti a sláviť sväté 
liturgie.

Už máte nejaké nápady, ako realizovať jeho 
návrhy v rámci našej cirkvi?
Zo spomínaného stretnutia východných 
biskupov bude vydaný zborník, v ktorom budú 
uverejnené prednášky i diskusie k jednotlivým 
otázkam. Potom sa budeme môcť zaoberať 
návrhmi aj v našej archieparchii. Treba vedieť, 
že každé takéto zhromaždenie má odporúčajú-
cu silu. Môžeme sa inšpirovať odporúčaniami, 
nápadmi a môžeme ich rozvíjať podľa potreby 
v živote našej miestnej cirkvi.

Nedávno ste oslávili 60 rokov života. Čo vás 
najviac potešilo a čo by ste si želali v budúc-
nosti?
Pri oslave môjho životného jubilea som sa tešil 
z toho, že som mohol sláviť ďakovnú svätú 
liturgiu v mariánskej bazilike minor v Ľutine 
s apoštolským nunciom na Slovensku a so 
svojimi kňazmi, v kruhu mnohých východných 
hierarchov a slovenských biskupov. Je to pre 
mňa veľmi drahé miesto. Pozval som aj svojich 
priateľov rímskokatolíckych kňazov a laikov. 
Na slávnosti sa zúčastnila aj moja mama, sestra 
a blízka pokrvná, i duchovná rodina.
Prosím Pána Boha o milosť zostať verným až 
do konca a urobiť ešte veľa pre našu cirkev. 
Chcel by som sa dožiť z Božej dobroty aj dô-
chodku, aby som mal dosť času na čítanie kníh, 
a chcel by som ešte nejakú knihu aj napísať.

Juraj Gradoš

stretnutie 
východných biskupov 

v košiciach
Takmer štyridsať hierarchov prijalo pozvanie na 16. stretnutie biskupov východných 

katolíckych cirkví Európy v Košiciach. Medzi nimi bol aj kardinál Mons. Jozef Tomko z Ríma. 
Súčasťou podujatia bola konferencia, ktorú organizuje  

Rada európskych biskupských konferencií (CCEE). 

Program otvorila liturgická modlitba 
večierne ku cti sv. apoštola Lukáša 
v gréckokatolíckej košickej Katedrále 

Narodenia Presvätej Bohorodičky. Vladyka 

Milan Chautur CSsR privítal všetkých prí-
tomných hierarchov a vysvetlil dôvod témy 
tohtoročného stretnutia, ktorou je evanje-
lizácia kultúry. „Práve dnes, keď je kultúra 

oddelená od Boha, vidno tragické dôsledky 
takejto odluky v spoločenskom i osobnom 
živote mnohých ľudí. Preto sa inšpirovaní 
sv. Cyrilom a Metodom chceme zamyslieť 
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Vernú kópiu relikvie známej ako Turínske plátno si môžeme uctiť v gréckokatolíckej Kated-
rále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Kópiu darovalo Turínske arcibiskupstvo prešovskej kated-
rále 17. novembra 2003. Podľa viacerých neoficiálnych zdrojov bol iniciátorom tohto daro-
vania pápež Ján Pavol II., ktorý dal kópie Turínskeho plátna vyrobiť v roku 2000. Veriaci sa 
chodia k tejto relikvii pomodliť, niektorí si pri pohľade na relikviu aj poplačú, najmä v deň 
Kristovho umučenia. Napodobenina Turínskeho plátna visí na pravej strane lode katedrály, 
na stene vedľa biskupského trónu pri kaplnke, v ktorej sú uložené relikvie blahoslaveného 
biskupa P. P. Gojdiča OSBM. 

Čo je to Turínske plátno
Turínske plátno je ľanová plachta roz-
merov 4,365 x 1,1 m s hmotnosťou 2,5 kg. 
Na plátne sa nachádzajú pozoruhodné 
odtlačky a škvrny. Považuje sa za jednu 
z najvýznamnejších relikvií Cirkvi, pretože 
údajne ide o ľanovú plachtu, do ktorej 
Jozef z Arimatey a Nikodém zavinuli 
telo umučeného Ježiša Krista po tom, 
ako zomrel na kríži. Obojstranné škvrny 
na plátne (spredu i zozadu) pripomí-

najú odtlačok tváre a tela mŕtveho muža 
s ranami po bičovaní a na rukách a nohách 
s ranami po ukrižovaní. Charakteristika 
a umiestnenie rán zodpovedá opisom 
z evanjelií. Obraz sa dá dobre vidieť asi 
z piatich metrov. Zo vzdialenosti men-
šej ako jeden meter sa už nedá rozlíšiť 
od pozadia – rozplýva sa. Plátno je utkané 
z ľanu a nepatrnej prímesi bavlny. Tento 
spôsob tkania bol rozšírený na prelome 
letopočtu v Malej Ázii. Znalecké posud-

ky tvrdia, že ide o telo dospelého muža 
s bradou, fúzmi a vlasmi siahajúcimi až 
po plecia, vysokého 175 – 180 cm, vážiaceho 
75 – 81 kg, s dobre vyvinutým svalstvom. 
Jeho vek odhadujú autori posudkov na 35 
– 40 rokov. Smrť nastala niekoľko hodín 
pred zavinutím mŕtveho do plátna. Telo 
bolo položené po dĺžke na jednu polovicu 
plátna a druhá polovica bola naň prelo-
žená ponad hlavu. S plátnom bolo telo 
v kontakte niekoľko hodín, ale nie viac ako 

tri dni. Telo bolo stuhnuté, s hrudníkom 
extrémne napnutým na nadýchnutie, so 
zdvihnutým nadbruším a vpadnutým 
podbruším, čo je typické pri zavesení 
za ruky. K tomu možno pridať charakteris-
tické rany na zápästiach. Poloha chodidiel 
a rany na nich svedčia o tom, že nohy 
boli pribité jedným klincom, a to s ľavou 
nohou preloženou cez pravú. Presný 
počet rán po bičovaní sa nedá určiť, lebo 
niektoré splývajú a niektoré sú nezreteľné. 
Môže ich byť 80 až 120. Na pravej strane, 
medzi piatym a šiestym rebrom je stopa 
po oválnom otvore veľkom 4,4 x 1,1 cm. Bol 
spôsobený zrejme kopijou.

podľa svätého písma
Čitateľ, ktorý pozná Sväté písmo, môže 
z opisu odtlačku na Turínskom plátne po-
strehnúť, že všetky stopy rán veľmi presne 
zodpovedajú tomu, čo sa o utrpení Ježiša 
Krista píše v evanjeliách. Štyri evanjeliá 
zachytávajú spoľahlivú ústnu tradíciu, kto-
rá pochádza z obdobia Ježišovho verejného 
účinkovania. V Evanjeliu podľa Marka 
čítame: „Keď sa už zvečerilo, pretože bol 
prípravný deň, čiže deň pred sobotou, 
prišiel Jozef z Arimatey, významný člen 
rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, 
smelo vošiel k Pilátovi a poprosil o Ježi-
šovo telo. Pilát sa zadivil, že už zomrel. 
Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už 
mŕtvy. Keď mu to stotník potvrdil, daroval 
telo Jozefovi. On kúpil plátno (po grécky 
sindon) a keď ho sňal, zavinul ho do plát-
na a uložil do hrobu vytesaného do skaly. 
A ku vchodu do hrobu privalil kameň.“ 
(Mk 15, 42 – 46) Najpodrobnejšie opisuje 
sňatie Ježišovho tela z kríža a jeho pohreb 
evanjelista Ján (Jn 19, 38 – 42) a podobne 
píšu evanjelista Matúš (Mt 27, 57 – 60) 
a evanjelista Lukáš (Lk 23, 50 – 53).

Ako sa dostalo do európy
Okrem evanjelií sa plátno, do ktorého bolo 
zavinuté Ježišovo telo, spomína aj v niekoľ-
kých apokryfoch a v ďalších starovekých 
dielach. Až do 14. storočia však nemôžeme 
jeho stopu súvisle sledovať. Isté je, že sa 
v priebehu storočí dostalo z Jeruzalema 
do Konštantínopola, kde bolo uložené 
v kaplnke cisárskeho paláca. Počas štvrtej 
križiackej výpravy, pravdepodobne v roku 
1204, bolo plátno ukoristené a dostalo sa 
do Európy. Na to, čo sa s plátnom dialo 
od roku 1204, v ktorom zmizlo z Kon-
štantínopolu až do jeho objavenia v Lirey 
v roku 1351, sa názory historikov rôznia. 
O sto rokov sa vzácna relikvia stala súk-
romným majetkom Anny di Lisignanovej, 

manželky vojvodcu Ľudovíta Savojského, 
a vo vlastníctve tejto rodiny ostala až 
do roku 1982, keď ho Umberto, talian-
sky kráľ v exile, daroval pápežovi Jánovi 
Pavlovi II. Od roku 1694 je plátno uložené 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Turíne.

Čo hovorí veda
Obraz na plátne úplne verne zobrazuje 
skutočnosť. Veriť, že možno umelo vytvo-
riť takýto obraz v stredovekých podmien-
kach, by vyžadovalo oveľa väčšmi veriť 
v zázračné schopnosti umelca. Plátno je 
veľmi kvalitné a drahé. Mnohí sa domnie-
vajú, že v plátne bolo zabalené iné telo 
(nie Kristovo) z doby, keď zomrel Kristus. 
Proti tomu však svedčia tieto fakty: Kristus 
dostal viac rán bičom, ako vtedy dovoľoval 
predpis. Rany sú navyše svedectvom toho, 
že muž z Turínskeho plátna v čase bičo-
vania ešte nebol odsúdený na smrť, lebo 
bičovanie ako súčasť ukrižovania bývalo 
miernejšie. Niektoré postupy pri ukrižo-
vaní Ježiša boli celkom zvláštne a nikde 
v histórii sa nespomínajú. Patrí medzi 
ne nasadenie tŕňovej koruny a vbodnu-
tie kopije do mŕtveho tela. Zvláštnosťou 
je pohreb. Ukrižovaných totiž spravidla 
vôbec nepochovávali. Celkom mimoriad-
nym javom je neprítomnosť stôp rozkladu 
tela. Svedčí to o fakte, že telo nemohlo byť 
v plátne dlhšie ako 72 hodín.

Pozrime sa teda na to, čo hovoria výsled-
ky rôznych výskumov. Prvý vedecký vý-
skum plátna sa uskutočnil 9. – 13. októbra 
1978. Na projekte sa zúčastnilo štyridsať 
vedcov z USA a Talianska. Boli to väčšinou 
protestanti, traja židia, šiesti agnostici 
a štyria katolíci. Americkí vedci použili 
najnovšiu vedeckú techniku s celkovou 
hmotnosťou vyše sto ton, ktorú s týmto 
cieľom priviezli z USA. Medziiným plátno 
fotografovali na priamom umelom svetle aj 
cez clonu, urobili fotografie pri neviditeľ-
nom ultrafialovom aj infračervenom svetle, 
röntgenovali ho, vyhotovili rádiografické 
aj spektroskopické snímky. Použili aj digi-
tálne fotografie, ako aj makro- a mikrofo-
tografiu. Takto dôkladne preskúmali celé 
Turínske plátno. Tento výskum potvrdil 
to, že na Turínskom plátne je mužská krv 
skupiny AB; podobizeň na plátne určite 
nie je namaľovaná; pri ultrafialovom svetle 
na plátne vidno mnoho rán po bičovaní, 
ktoré voľným okom nevidno; na skrytej 
ploche plátna sa našiel peľ rastlín, ktoré 
sa vyskytovali len v oblasti Galilejského 
jazera v Kristovej dobe, takže plátno sa 
tam iste nejaký čas nachádzalo; obraz sa 
nachádza len na povrchu tkaniny, vznikol 
teda v dôsledku okysličenia vonkajších 

vláken ľanu. Znížená intenzita okysličenia 
vláken prispela k vzniku trojrozmernej 
podobizne.

Veľký prínos do výskumu Turínskeho 
plátna vniesla informatika. Vďaka nej sa 
získala digitálna fotografia plátna s najvyš-
ším rozlíšením. Zistilo sa, že na plátne je 
odtlačok dvoch mincí z Pilátovej doby. Jed-
na je vo výške pravého oka a druhá na vieč-
ku ľavého oka človeka z plátna. Podľa 
archeologických bádaní mali totiž Židia 
v 1. storočí vo zvyku zosnulým klásť na oči 
mince. Mikroskopom sa dali na minci pra-
vého oka rozlíšiť písmená „U. CAI.“ Pilát 
dal v rokoch 29 a 30 raziť peniažtek lepton, 
ktorý nesie nápis TIBERIOU CAISAROS. 
Na odraze ľavého oka rozpoznali mincu, 
ktorú dal raziť Pilát na počesť Júlie, matky 
cisára Tibéria, len v roku 29 po Kristovi.

Americký vedec Eric Jamper a John 
Jackson pomocou analyzátora fotografií 
VP8 z NASA vytvorili prvé trojrozmerné 
fotografie Turínskeho plátna. Giovanni 
Tamburelli z Turínskej univerzity vytvoril 
pomocou digitálnych zariadení dokona-
lejšie trojrozmerné fotografie. V roku 2002 
Turínske plátno dôkladne konzervovali. 
Bola to ideálna príležitosť na podrobný 
výskum. Naskenovali celý povrch spredu aj 
zozadu. Dvaja vedci z univerzity v Padove, 
Giulio Fanti a Roberto Maggiolo, skúmali 
naskenovaný materiál a zistili, že na opač-
nej strane plátna je slabo viditeľný obraz 
tváre. Nachádza sa presne na mieste, kde 
je podobizeň tváre na čelnej strane plátna. 
Na zadnom povrchu Turínskeho plátna 
vidno tvár aj ruky. Podobizeň na zadnej 
strane plátna má rovnaké vlastnosti ako 
obraz na prednej strane. Je to fotografic-
ký negatív a je trojrozmerný. Podobizne 
spredu aj zozadu sa zhodujú vo všetkých 
detailoch. Tento úžasný objav dvojité-
ho obrazu je potvrdením toho, že tieto 
podobizne nemohol namaľovať nijaký 
ľudský génius a súčasná veda ich nedokáže 
vytvoriť, a celkom iste nevznikli v dôsled-
ku nejakých prirodzených procesov.

Tvár boha
Bez ohľadu na to, či sa človek zaradí 
do radu skeptikov, alebo medzi veriacich 
v autentickosť plátna, môže sa vybrať 
do Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
a „skloniť sa ku kontemplácii tejto tajom-
nej tváre, ktorá sa ticho prihovára k srd-
ciam ľudí pozývajúc ich nanovo spoznať 
tvár Boha“ (Benedikt XVI.). Tvár, ktorá pre 
nás začína byť väčšou neznámou ako tá 
na záhadnom plátne. n

Peter Laca
snímka: sxc.hu

dar z Turína
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najmúdrejší je ten, čo starostlivo preskúmal 
rozličné sekty v judaizme a kresťanstve. Ak 
niekto haní našu vieru len preto, že z nej 
vzišli rôzne sekty, potom musí pohŕdať aj 
Sokratom, lebo z jeho učenia tiež vznikli 
rozličné školy, ktoré sa v názoroch rozchá-
dzajú.“ (Origenes, Proti Celzovi, 3, 12 – 13).

pravá Cirkev je výsostne 
apoštolská
„Preskúmaj apoštolské cirkvi, kde sa dodnes 
uchovávajú katedry ich apoštolov ako 
miesto vyučovania počas zhromaždení; kde 
sa čítajú autentické listy, ktoré im apoštoli 
napísali, v ktorých ešte dnes počuť ich hlas. 
Si blízko Achájska? Máš Korint. Ak nie si 
ďaleko od Macedónska, máš Filipy a Solún. 
Ak sa môžeš odobrať do Ázie, máš tam 
Efez. Ak budeš v končinách Itálie, máš tam 
Rím, odkiaľ k nám rýchlo prichádza hlas 
autority. Tá cirkev v Ríme, ó, aká je blažená! 
Boli to sami apoštoli, ktorí jej spolu s ich 
krvou vyliali aj všetku náuku. Cirkev, kde 
sa Peter pripodobnil Pánovi v umučení. 
Pozrime sa, čo táto Cirkev prijala, čo učí, 
o čom vydáva svedectvo a čo s ňou zdieľajú 
aj cirkvi v Afrike. Nuž teda Cirkev v Ríme 
pozná iba jediného Boha, Stvoriteľa sveta, 
a Ježiša Krista, narodeného z Márie Panny, 

Syna Boha Stvoriteľa. Verí vo vzkriesenie 
tela. Zjednocuje zákon, prorokov i evan-
jeliá, i apoštolské listy a z nich čerpá svoju 
vieru. Dáva jej pečať vodou krstu, zaodieva 
ju Svätým Duchom, živí Eucharistiou, 
povzbudzuje k mučeníctvu a neprijíma 
nikoho, kto tomuto učeniu odporuje.“ (Ter-
tulián, Proti heretikom, 36)

nedostatky Cirkvi nemajú odradiť 
kresťana
„Hoci v Cirkvi vidno aj kúkoľ, naša viera 
a láska nesmú ochabnúť natoľko, žeby 
sme sa pri pohľade na kúkoľ sami vzdia-
lili od Cirkvi. Nám ostáva len usilovať sa 
o to, aby sme sa stali pšenicou, takže keď 
nastane žatva a úroda sa bude ukladať 
do Pánovej sýpky, aby sme mohli obdŕžať 
odmenu za naše skutky a námahy. Apoštol 
vo svojom liste hovorí: ,Vo veľkom dome 
nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj 
drevené a hlinené; jedny na vznešené ciele, 
iné na všedné’ (2 Tim 2, 20). My sa snažme, 
nakoľko je to len možné, byť nádobami zo 
zlata alebo striebra.“ (Cyprián z Kartága, 
List 54, 3). n

Marko Durlák
ilustračná snímka:  

communio.stblogs.org

Živý uprostred 
nás
Vo vyznaní viery vyznávame, že Ježiš „vystúpil 
na nebesia, sedí po pravici Otca“. Ježišov po-
zemský život vrcholí skutočnosťou nanebov-
stúpenia, keď odchádza z tohto sveta k Otcovi 
a je povýšený po jeho pravici. Aký je význam 
tejto udalosti? Aké dôsledky má pre náš život?

V závere svojho evanjelia sv. Lukáš rozpráva 
o tom, ako Ježiš vyviedol svojich učeníkov 
„von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. 
Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa 
do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou 
sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme 
a velebili Boha“ (24, 50 – 53).

Počas nanebovstúpenia sa napĺňa kňazský 
úkon požehnania a učeníci istotne prejavujú 
svoju vieru tým, že padnú na zem a skláňajú 
hlavu. Toto je prvá dôležitá skutočnosť: Ježiš 
je jediný a večný kňaz, ktorý svojím umuče-
ním prešiel cez smrť a hrob, vstal z mŕtvych 
a vystúpil do neba; je pri Otcovi a prihovára sa 
v náš prospech (porov. Hebr 9, 24). Sv. Ján vo 
svojom prvom liste tiež pripomína: On je náš 
zástanca. Je nádherné to počuť. Keď je niekto 
predvolaný na súd či obvinený, prvá vec, 
ktorú urobí, je, že si hľadá advokáta, aby ho 
obhajoval. My máme takého, ktorý nás vždy 
chráni pred nástrahami diabla, bráni nás pred 
nami samými, pred našimi hriechmi. Drahí 
bratia a sestry, taký je náš obhajca. Nebojme 
sa teda ísť za ním, aby sme ho prosili o odpus-
tenie, požehnanie a milosrdenstvo. On nám 
vždy odpustí, je náš zástanca, vždy nás obháji. 
Nezabudnime na to.

Sv. Lukáš uvádza, že apoštoli sa po tom, 
ako videli Ježiša vystupovať do neba, vrátili 
do Jeruzalema „s veľkou radosťou“. Môže 
sa nám to zdať trocha zvláštne. Zvyčajne, ak 
našich blízkych definitívne opustíme alebo 
nás od nich vzdiali smrť, prežívame prirodzený 
smútok, pretože už viac neuvidíme ich tvár, už 
nebudeme počuť ich hlas, nebudeme sa môcť 
tešiť z ich lásky a prítomnosti. Evanjelista však 
zdôrazňuje hlbokú radosť apoštolov. Prečo? 
Pretože oni pohľadom viery chápu, že aj keď 
Ježiš bude vzdialený ich očiam, vždy zostane 
s nimi, neopustí ich a v Otcovej sláve ich pod-
poruje, vedie a prihovára sa za nich.

Nanebovstúpenie nenaznačuje Ježišovu 
neprítomnosť, ale hovorí nám, že on je živý 
uprostred nás novým spôsobom. Nie je na ne-
jakom presne určenom mieste, ako bol pred 
nanebovstúpením; teraz je pri Bohu, prítomný 
na každom mieste a v každom čase, blízky 
každému z nás.

TK KBS, preložili: A. Jenčíková CJ,  
M. Fábryová, upravil J. Gradoš

 
Verím v jednu, 
svätú, všeobecnú 
a apoštolskú 
Cirkev
 
V súčasnom svete sme svedkami jestvovania mnohých cirkví, ktoré si nárokujú pravosť a au-
tentickosť s tým prvým spoločenstvom kresťanov, ktoré sa sformovalo v Jeruzaleme a odtiaľ 
rozšírilo do celého sveta. Dnešné kresťanstvo je rozdrobené na mnohé vetvy tak na Západe 
(protestantské cirkvi), ako aj na Východe (pravoslávne cirkvi). Kde nájsť garanciu pravosti? 

Jednota Cirkvi je obrazom 
jednoty Trojice
„Po zmŕtvychvstaní nášho Pána, Ježiša Kris-
ta, keď nadišiel deň, ktorý on sám určil, po-
slal Svätého Ducha. Všetci tí, čo boli zhro-
maždení na jednom mieste, boli naplnení 
Svätým Duchom. Zjednotili sa s Kristovým 
telom, to jest s veriacimi, ktorých počet 
narástol na tritisíc a neskôr na päťtisíc. Tak 
sa sformoval početný ľud, keď sa všetci, 
ktorých naplnil Svätý Duch a zapálil v nich 
duchovnú lásku, stali jednou skutočnosťou. 
To o nich píše Sväté písmo, keď hovorí, že 
boli ,jedno srdce a jedna duša’ (Sk 4, 32). 
Bratia, buďte pozorní a na základe tohto 
spoznáte tajomstvo Trojice, že totiž jestvuje 
Otec, jestvuje Syn a jestvuje Svätý Duch, 
a predsa Otec, Syn i Svätý Duch sú jeden 
Boh. Hľa, ľudí bolo na tisíce a mali jedno 
srdce, boli ich tisíce a boli jedna duša. Ale 
kde boli jedno srdce a jedna duša? V Bohu. 
Táto jednota sa totiž nachádza v Bohu. 

Mýlim sa azda, keď poviem, že dvaja ľudia 
sú dve duše, traja ľudia – tri duše a mnoho 
ľudí – mnoho duší? Určite hovorím správ-
ne. Ale ak sa títo približujú k Bohu, mnohí 
ľudia sa stávajú jednou dušou. Z tohto 
prameňa, presnejšie od Svätého Ducha, 
prichádza k nám láska, ako píše aj Apoštol: 
,Božia láska je rozliata v našich srdciach 
skrze Svätého Ducha, ktorého sme dostali’ 
(Rim 5, 5)“ (Augustín z Hippo, Komentár 
na evanjelium od Jána, 39, 5).

Ako je možné, že sa v kresťanstve 
zrodilo toľko siekt?
„V každom hnutí, ktoré má seriózny pôvod 
a je užitočné pre život, vznikli rozličné 
prúdy. Medicína je užitočná a nevyhnutná 
pre ľudský rod, a je v nej mnoho diskuto-
vaných otázok ohľadom rozličných terapií. 
Rovnako aj vo filozofii, ktorá sľubuje pravdu 
a poznanie bytia, ktorá tvorí pravidlá života 

a chce určovať, čo je užitočné pre ľudí, 
jestvujú mnohé protichodné názory. Preto 
sa na poli filozofie zrodili najrozmanitej-
šie školy. Dokonca aj v judaizme odlišné 
interpretácie Mojžišových písem a proroc-
kých kníh boli príčinou zrodu mnohých 
siekt. Aj v kresťanstve boli knihy Svätého 
písma, považované za sväté, vnímané 
rozličným spôsobom. A tak sa zrodili sekty, 
pomenované podľa ľudí plných obdivu voči 
pôvodnému kresťanskému učeniu, ktoré 
pre rozličné príčiny dospeli k odlišným 
pohľadom. Preto sa mi zdá, že je obdivu-
hodné to, o čom hovorí Pavol: ,Musia byť 
medzi vami rozkoly, aby sa ukázalo, kto sa 
osvedčí’ (1 Kor 11, 19). V medicíne je skúsený 
ten, kto vyskúšal viaceré metódy a po múd-
rom zvážení rozličných škôl sa rozhodol 
pre tú najlepšiu; podobne aj vo filozofii 
urobil pokroky ten, kto dospel k najlepšej 
náuke po tom, čo prešiel mnohými ďalší-
mi. Povedal by som, že medzi kresťanmi 
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Krypta je akýmsi obrazom života katedrá-
ly. Ktoré osobnosti v nej očakávajú druhý 
Kristov príchod?
Keďže terajšia metropolitná katedrála mala 
vo svojej bohatej histórii viacero vlastníkov, 
patrila rádu minoritov, ale aj protestantom, 
gréckokatolíkom, pravoslávnym, tak každé 
obdobie je tam zastúpené aj v hroboch. 
Hádam najväčšou osobnosťou, ktorej 
hrob sa dlho hľadal a pri reštaurátorskom 
výskume sa nám podarilo rozlúštiť hrobový 
nápis, je mukačevský biskup Jozef de Ca-
millis, ktorý pochádzal z gréckeho ostrova 
Chios. Narodil sa v roku 1641 a zomrel 
v roku 1706. Potom sú tu prešovskí biskupi 
Gregor Tarkovič, Mikuláš Tóth, Ján Vályi, 
ale aj rusínsky buditeľ a  kanonik Alexan-
der Duchnovič. Z obdobia reformácie je tu 
pochovaný významný protestantský kazateľ 
Jacob Jakobeus, ktorý napísal známe Slzy, 
vzdychy a priania slovenského národa. 
Z obdobia, keď bola naša cirkev zrušená, sú 
tu hroby dvoch pravoslávnych biskupov – 
Michaliča a Millého.

Môžu kryptu navštíviť aj veriaci?
Krypta je pre veriacich prístupná každú 
sobotu po večierni, ktorá je o 17.00 hod., 

ale treba sa nahlásiť na farskom úrade. 
Kvôli modlitbám za zosnulých je od 1. do 8. 
novembra otvorená denne.

Rekonštrukcia katedrály ešte nie je 
celkom ukončená. Čo by bolo treba ešte 
zreštaurovať?
Na takých stavbách, akými sú katedrály, 
bude stále čo opravovať. V roku 2011 sme 
vymenili okná vo svätyni katedrály a ten-
to rok v lodi. Popritom sme hneď museli 
katedrálu vymaľovať. Treba zdôrazniť, že 
hlavnú starosť o katedrálu, aby vyzerala čo 
najkrajšie a najdôstojnejšie,  má, samozrej-
me, prešovský arcibiskup metropolita Ján, 
nakoľko je to jeho hlavný chrám v archie-
parchii i metropolii.

V budúcnosti by sme ešte chceli opraviť 
zvony (hodiny na veži už máme oprave-
né) a zrekonštruovať prístup do zvonice. 
Tiež by bolo treba zreštaurovať erby miest 
umiestnené na krížovej gotickej klenbe 
na chóre. Kým to urobíme, pevne verím, že 
sa nám ukáže ďalšia robota.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
snímky z krypty: Ján Slobodník

snímka z katedrály: Dominik Petrík

Otec Daniel, každý chrám má svoju histó-
riu. Aká je tá katedrálna?
Tento chrám je pre mňa zaujímavý tým, 
že od začiatku sa pomerne rýchlo menili 
jeho vlastníci, čo bolo príznačné pre toto 
ťažké obdobie, myslím najmä na reformá-
ciu a protireformáciu. Otcovia minoriti 
priniesli veľké obety, aby chrám zrekon-
štruovali, ale slúžil im iba krátko, lebo ci-
sár rehoľu v roku 1787 zrušil. Následne 
chrám vyhorel, bol poštátnený a opustený. 
Do tohto obdobia prichádzajú na scé-
nu gréckokatolíci, najprv v Prešove ako 
vikariát a ako samostatná farnosť, neskôr 
od roku 1818 ako samostatné biskupstvo 
s katedrálou.

Aj keď ide o katedrálny chrám, jedna 
jeho časť špecificky patrí iba prešovskej 
farnosti.
Tak sa to traduje, ale myslím si, že to 
vzniklo v minulosti len kvôli tomu, že sa 
slúžilo na viacerých oltároch a prešovské-
mu farárovi nejako vyárendovali zadnú 
kaplnku. Treba povedať, že katedrálny 
chrám bol najprv farským chrámom, teda 
toto berieme dnes skôr už len symbolicky. 
Veriaci, ktorí na konci 18. storočia spolu 
s kňazom zakladali v Prešove farnosť, boli 
zväčša prisťahovalci z Ruskej Novej Vsi, 
a tak si celkom prirodzene so sebou „pri-
niesli“ aj patrocínium. Keďže ruskonovo-

veská cerkev je zasvätená Ochrane Presvätej 
Bohorodičky, tento sviatok si ponechali ako 
svoj odpustový.

Katedrála ukrýva aj mnohé relikvie.
Katedrála je chrámom mučeníkov, a to 
predovšetkým preto, lebo sú tu hroby na-
šich blažených biskupov mučeníkov Pavla 
Gojdiča a Vasiľa Hopka, ale je tu aj vzácna 
kópia relikvie Turínskeho plátna. Pre veria-
cich je to opäť príležitosť na modlitbu a roz-
jímanie nad Ježišovým utrpením a slávnym 
vzkriesením, pre neveriacich a zvedavcov, 
ktorí nehľadajú duchovné veci, je to dobrá 
príležitosť na fotenie. Máme tu aj relikviu 
svätého Kríža, ktorú dostal bl. Gojdič, a tak-
tiež relikviu hlavného patróna katedrály 
a našej archieparchie sv. Jána Krstiteľa. Sú 
tu aj iné relikvie ďalších svätých, ale to už 
by som radšej pozval všetkých čitateľov Slo-
va, aby prišli osobne navštíviť hlavný chrám 
gréckokatolíkov na Slovensku, metropolit-
nú Katedrálu sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Katedrála je otvorená pre verejnosť 
denne.
Áno, bolo to výslovné želanie terajšieho 
metropolitu, keď nastúpil na prešovský 
stolec, aby bola katedrála otvorená pre 
všetkých záujemcov. Jedni sa chcú počas 
návštevy krajského mesta pomodliť, iní 
sú zvedaví, a tak ich tento chrám zaujme 

svojou architektúrou, ale najmä vnútorným 
zariadením a výzdobou.

Počas všedných dní je v katedrále služba 
spovedania od šiestej hodiny ráno do pol je-
denástej predpoludním a večer pred svätou 
liturgiou a počas nej. Mnohí naozaj prichá-
dzajú, využívajú túto možnosť a pristupujú 
k sviatosti zmierenia.

Nedávno sa ukončila rekonštrukcia kryp-
ty. Ako teraz krypta vyzerá?
Kryptu bolo nutné rekonštruovať, aby bola 
dôstojnejším miestom posledného odpo-
činku tu pochovaných tiel veriacich. V prvej 
fáze bolo treba uložiť rozvody ústredného 
vykurovania katedrály tak, aby neprekážali, 
potom bolo treba znížiť podlahu jednej 
chodby, aby dosahovala štandardnú výšku, 
a uložiť novú podlahu z tehly.  Prioritou 
bola výstavba nových pohrebných miest. 
V druhej fáze to bola rekonštrukcia vstupu 
do krypty, ktorý je riešený zvnútra lode ka-
tedrály. Tretiu fázu tvorí samotný pamiat-
kový výskum, ktorý sa, samozrejme, začal 
ešte pred prvou fázou, ale mám na mysli 
najmä reštaurátorský výskum a samotné  
reštaurovanie stien s hrobovými nápismi 
a kamennými tabuľami. Táto posledná fáza 
sa ešte len začala a momentálne zháňame 
finančné prostriedky na samotné reštauro-
vanie.

Chrám chrámov

Katedrála je srdcom miest-
nej cirkvi, ako je chrám 
srdcom obce či farnosti. 
Na otázky o jej histórii 
a súčasnom živote odpo-
vedal otec Daniel Galajda, 
PhD., terajší prešovský 
protopresbyter a farár.

Slušnosť prehráva
Ferdinand Kreuzer povedal múdru myšlienku: 
„Život sa skladá z maličkostí.“ Rovnako evan-
jelista Lukáš zaznamenáva Ježišove slová: „Kto 
je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, 
a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo 
veľkom“ (Lk 16, 10). A do tretice citát z inter-
netu od jedného z obyčajných ľudí: „Politici sú 
obrazom národa“. Čo majú spoločné?

Keď si chlapi sadnú na pivo, rozoberajú 
všetko – od futbalu až po politiku. Podob-
ne ženy v obchode či na ulici a mladí ľudia 
na internetových fórach. Ale všetci sme tým 
podhubím, z ktorého vychádzajú promi-
nenti a predstavitelia národa ako zo srdca 
myšlienky. Zo zlého zlé a z dobrého dobré. 
Tieto myšlienky nosím v sebe už niekoľko 
dní, odkedy chodím do redakcie inou trasou 
smerom z Košíc. Za tých pár dní som pochopil, 
že tí, čo predbiehajú v ľavom pruhu stojacu 
kolónu, aby sa následne do nej vtlačili, nie sú 
vždy boháči na parádnych autách. Ba tí ani 
veľmi v tom počte nevytŕčajú. Ba to ani nie 
sú iba osobné autá, ale aj kamióny, nákla-
diaky či autobusy. A potom niekde vpredu, 
kým iní pokojní šoféri idú v kolóne, sa tlačia 
a spôsobujú problematické situácie. Niektorí 
sú takí nedočkaví, že sa predbiehajú na úzkej 
ceste sprava – v protismere a potom odbočia 
vľavo a všetkých doháňajú k zúfalstvu. Iní 
sa trepocú na jasnú červenú cez križovatku 
nepozerajúc, či do niekoho nenabúrajú svoje 
dvadsaťročné auto.

Toto je obraz nášho národa – uponáhľaný, 
sebecký, nervózny. A ak nie je, veľmi rých-
lo môže byť, lebo aj tým najpokojnejším 
vodičom raz dôjde trpezlivosť, vybočia z radu 
a pripoja sa k tým rýchlejším.

Výkon, rýchlosť, čas. Hodnoty, na ktoré 
upriamujeme pozornosť detí už od škôlky. 
Zabúdame na to, že takýto život priam ne-
znášame, no sami ho tvoríme. Sú to drobné 
okamihy nášho života, ktoré určujú, aký bude 
náš život. Okamihy maličkostí, najmenších 
vecí, ktoré určujú tie veľké. Upriamujeme 
pozornosť na seba samého, na svoj výkon... 
Stop! Zastav sa, človeče, a zamysli sa. Postoj 
a iba chvíľu počúvaj padajúce lístie. Počúvaj 
ticho. Nič z toho ti nenaplní život. Nič ti nedá 
teplý pocit, po ktorom tak prahne tvoja duša. 
Ani studené peniaze, ani chladné automatické 
povzbudenie. Ba ani tvoj sekundu trvajúci 
dobrý pocit z toho, ako si všetkých obehol. 
Zastav sa! Ak to neurobíš, tak v pohodlí svojho 
auta rozhoduješ o budúcnosti nielen seba, 
ale i svojej rodiny a národa. Nie voľby, ale 
tvoj život určuje, kto bude viesť túto krajinu. 
Spomaľ, zastav sa!

Juraj Gradoš

18. novembra 2013 oslavuje  
náš prešovský pomocný biskup  

Milan Lach SJ 
svoje 40. narodeniny.  
Pri tejto príležitosti  

mu v mene čitateľov Slova  
na začiatku jeho biskupskej služby 

vyprosujeme odvahu vyznávať Krista 
vhod i nevhod, pevné zdravie,  

Božie požehnanie a všetko potrebné na spásu.

Živite, ľudije, na blaho svita našomu jepiskopu mnohaja lita!
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dve hniezda
Do manželstva prichádzame z dvoch často úplne rozdielnych 
svetov, v ktorých platili autonómne pravidlá. Ak má byť naše 
manželstvo šťastné, potrebujeme sa od týchto svetov odpú-
tať a vytvoriť nový svet s vlastnými pravidlami.

Aj keď to na prvý pohľad nemusí 
tak vyzerať, na každé manželstvo 
má obrovský vplyv širšia rodina 

a vzťahy v nej. Istý človek mi raz povedal, 
že vstupom do manželstva si neberieme iba 
svojho milovaného, ale celú jeho rodinu. 
Hlboká pravda. To, v akom prostredí sme 
vyrastali, ovplyvní celý náš budúci život. Aj 
ten v manželstve. A rodiny sú naozaj rôzne. 
Preto je dôležité, aby sme navzájom poznali 
silné aj slabé stránky manželstiev našich 
rodičov a spolu o nich otvorene hovorili.

Vo vlastnom hniezde
Manželia Leeovci vo svojej Knihe o man-
želstve hovoria o tom, že vzťah s našimi 
rodičmi by mal prejsť istým vývojom. 
Na začiatku sme k svojim rodičom veľmi 
úzko pripútaní a sme od nich  závislí. Dieťa 
potrebuje v útlom veku dostať naplnenie 

základných fyzických i citových potrieb, cí-
tiť podporu, pochopenie a pohodlie. Všetko 
to buduje sebadôveru dieťaťa a je základom 
vytvárania budúcich vzťahov. Ak zažívame 
bezvýhradnú rodičovskú lásku, neskôr sme 
schopní prejaviť lásku iným a prijať na seba 
riziko celoživotného záväzku.  No kvôli 
bezpečnosti dieťaťa musia byť stanovené 
aj jasné hranice – pravidlá. V tínedžerskom 
veku sa tieto hranice uvoľňujú a dieťa 
potrebuje dostať možnosť občas vyletieť 
z hniezda a robiť vlastné rozhodnutia (ale 
aj pocítiť následky svojich rozhodnutí) 
pod ochrannými krídlami svojich rodičov. 
Vyberať si priateľov, oblečenie, účes... Dieťa 
ich v tomto veku ešte nie je schopné robiť 
v každej oblasti, napriek tomu musí na to 
dostať priestor a prejsť od úplného ovláda-
nia rodičmi k vlastnej nezávislosti. Vo veku 
dvadsiatich rokov sa človek stáva nezávis-
lým, napriek tomu sa ešte vracia do rod-

ného hniezda a využíva výhody bezpečia 
a podpory (citovej a niekedy aj finančnej) 
svojich rodičov.

odobierka
Vstupom do manželstva by sa deti nemali 
„odrezať“ od svojich rodičov a širšej rodiny. 
Napriek tomu potrebujú zanechať všetku 
svoju (hlavne citovú) závislosť od rodičov. 
V našej kultúre máme pred sobášom veľmi 
pekný obrad odobierky. Budúci manže-
lia pokľaknú pred rodičmi, odprosia ich 
za všetko, čím sa v minulosti voči nim 
previnili, a žiadajú od nich požehnanie 
na ďalšiu cestu. Takto aj navonok prejavia, 
že sa navzájom od seba odpútavajú.

Po vstupe do manželstva zostávame so 
svojimi rodičmi v prirodzenom kontakte. 
A je dobré, ak sa tieto vzťahy nepreru-
šia, pretože rodičia sú pre nás aj naďalej 
zdrojom lásky a podpory. Stretnutia s nimi 
nás môžu naďalej obohacovať. Okrem toho 
je to obojstranne výhodné. Za pravdu mi 
dajú rodičia, ktorí sa starajú o malé deti. 
Ak sú starkí niekde nablízku, ich pomoc 
v tomto náročnom čase je na nezaplatenie. 
Na druhej strane môžu dospelé deti alebo 
vnúčatá pomôcť svojim rodičom a starým 
rodičom pri riešení mnohých problémov, 
napríklad pri nákupoch, orientácii v úra-
doch alebo pri návšteve lekára. Je na roz-
hodnutí a vzájomnej dohode manželov, 
ako budú vyzerať vzťahy s ich rodičmi 
a svokrovcami. No musíme si pritom dať 
dobrý pozor na to, aby sme sa o nich neza-
ujímali iba vtedy, keď niečo potrebujeme, 
a aby sme nezneužívali ich lásku.

stáť na vlastných nohách
Odpútanie sa manželov od rodičov nemusí 
byť úplné. Stáva sa, že jeden z manže-
lov uprednostní pred svojím partnerom 
rodiča (zvyčajne povahovo dominantné-
ho). Akoby nebola prestrihnutá pupočná 
šnúra. Namiesto toho, aby sa radil a riešil 
problémy s ním, obracia sa znova do rod-
ného hniezda. Partner sa tak cíti odsunutý, 
odmietnutý a frustrovaný. To môže spôsobiť 
krízové situácie v manželstve a niekedy až 
jeho rozpad. Manželia musia riešiť prob-
lémy spoločne. Robiť vlastné rozhodnutia 
o tom, kam pôjdu na dovolenku, ako 
naložia so svojimi peniazmi, ako si zariadia 
dom, ako budú vychovávať deti, ako často 
budú navštevovať svojich rodičov, koho 
a kedy pozvú na návštevu...

primiešaní svokrovci
Nie sú jednoduché ani situácie, keď 

svokrovci neprijmú zaťa alebo nevestu 
do svojho srdca. Poznám viacero párov, 
ktoré sa boria práve s týmto problémom. 
Manželka sa cíti úplne odmietnutá svojou 
svokrou, lebo tá mala o svojej neveste inú 
predstavu. Ťažké je to aj vtedy, ak rodičia 
alebo svokrovci neprimerane zasahujú 
do fungovania manželstva svojich detí. 
Poznám prípad, keď svokra mala kľú-
če od bytu svojej dcéry, ktorá sa vydala. 
S najlepším úmyslom im počas ich neprí-
tomnosti chodievala do bytu a upratala, 
prípadne navarila. Zať bol z toho poriadne 
frustrovaný. Alebo poznám iný prípad, keď 
svokra chodievala k svojmu synovi a neves-
te, aby dávala najavo, že nevesta nevie variť, 
a kontrolovala, čo má v chladničke. Veľmi 
veľa „rodinných“ vtipov stojí na uštipačnom 
humore o svokrách. Aj prednedávnom som 
jeden taký počula:

„Viete, ja nikdy nekupujem vegetu.“
„Prečo?“
„Mám svokru, čo sa do všetkého mieša.“
Myslím si, že mnohé stoja na reálnych 

skúsenostiach. V takýchto prípadoch je ne-
vyhnutné, aby sa partner postavil na stranu 
svojho manžela alebo manželky a spolu 
tento konflikt riešili. Niektoré situácie budú 
bolestivé, napriek tomu, pre dobré ovocie 
v budúcnosti, sa riešeniu takýchto prob-
lémov nemôžeme vyhýbať. A čím skôr to 
vyriešime a stanovíme jasné hranice, tým 
lepšie. 

Cti svojho otca a svoju matku
V tomto období prestávame byť zodpoved-
ní pred rodičmi, ale máme zodpovednosť 
za nich. Štvrté prikázanie neprestáva platiť 
dosiahnutím dospelosti. Navyše má 
v sebe okrem odovzdávania vzájomnej 
lásky aj bonus. Možno ste si nikdy ne-
uvedomili celé znenie štvrtého priká-
zania: „Cti svojho otca a svoju matku, 
aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá 
Pán, tvoj Boh“ (Gn 20, 12).  Na inom mieste 
v Božom slove nájdeme: „Cti svojho otca 
a svoju matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, 
aby dni tvojho života dlho trvali a aby sa ti 
darilo na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh“ 
(Dt 5, 16). Boh nám dáva jasné prisľúbenie 
o dlhovekosti a požehnaní všetkých našich 
námah, ak si uctíme svojich rodičov. O pár 
kapitol ďalej však nájdeme aj veľmi tvrdé 
vyjadrenie: „Prekliaty, kto neuctí svojho 
otca alebo matku“ (Dt 27, 16).

Naši rodičia, svokrovci aj širšia rodina 
(súrodenci, tety, ujovia, bratranci a ses-
ternice...) nie sú dokonalí, napriek tomu 
potrebujeme s nimi udržiavať vzťahy, ktoré 
sú prospešné pre všetkých. Rozširujú náš 
pohľad na svet, dávajú nám pocit istoty 

a zázemia, pomáhajú nám pochopiť naše 
vlastné postoje a reakcie, a uvedomiť si, kde 
sú naše korene. Sú súčasťou našej vlastnej 
histórie.

V našej rodine (z maminej strany) máme 
tradíciu stretnutí širšej rodiny. Aspoň raz 
v roku sa stretnú všetci, ktorí môžu, na nie-
ktorom dohodnutom mieste (zvyčajne cez 
prázdniny) a strávia spolu niekoľko dní 
v prírode, a pritom si zaspomínajú na staré 
časy. Keďže moja mama pochádza z dva-
nástich detí, niekedy sa nás zíde poriadna 
kopa. Pre všetkých je to úžasný zážitok 
obohatenia a prijatia. Na ostatnom stretnu-
tí ktosi spočítal potomkov. Zistili sme, že je 
nás okolo sto päťdesiat. 

Miesto uzdravenia
Žiadna rodina nie je dokonalá a nikto z nás 
nemal dokonalú výchovu. Niekedy to bola 
chyba našich rodičov a niekedy to bolo 
niečo, čo nedokázali ovplyvniť, napríklad 
smrť. Toto spôsobuje deťom zranenia, ktoré 
ovplyvňujú ich prítomnosť i budúcnosť. 

Niektorí vyrastali v rodine, kde sa láska 
prejavovala len vtedy, keď podali očaká-
vaný výkon (v učení, v športe, v práci...). 
Iní zasa v rodine, kde bola nejaká závislosť 
(gamblerstvo, alkoholizmus, drogy...) alebo 
násilie. Alebo v rodine, kde neboli jasne 
stanovené hranice a všetko bolo dovolené. 
Alebo, naopak, vo veľmi prísnej rodine, kde 
bolo všetko zakázané. Toto všetko môže 
spôsobiť zranenia, ktoré potom ovplyvňujú 
reakcie manželov a stávajú sa kameňmi 
úrazu. Musíme počítať s tým, že u zranené-
ho človeka nastúpia pocity bezmocnosti až 
beznádeje, a zo strany partnera zasa s tým, 

že môže skôr obviňovať, ako pomáhať. No 
v manželstve naplnenom láskou, v ktorom 
si partneri navzájom nesú bremená a mod-
lia sa jeden za druhého, sa tieto zranenia 
môžu vyliečiť. V prípade veľmi bolestivých 
zážitkov z detstva môžu vyhľadať pomoc 
skúseného duchovného vodcu a požiadať 
cirkevné spoločenstvo o modlitbu. V kaž-
dom prípade otvorenou bránou na ceste 
k uzdraveniu je v prvom rade odpustenie. 
A potom v našich modlitbách prosme Boha, 
aby nás ako dokonalý Otec uistil o svojej 
bezpodmienečnej láske a aby on sám tieto 
staré zranenia uzdravoval a dopĺňal to, čo 
nám chýbalo. n

Dada Kolesárová
ilustr. snímka: good-wallpapers.com

Šieste pravidlo dobrého manželstva:  
Ctite si svojich rodičov,  

ale nenechajte sa nimi ovládať.

Homeopatia
Princípy, na ktorých je homeopatia postave-
ná a z ktorých vychádza: 
• Prvým princípom je similia similibus curan-

tur  – podobné sa lieči podobným. Používa 
sa v čiernej aj bielej mágii na odstránenie 
škody. Tá istá substancia, ktorá vyvoláva 
určité ochorenie, ho môže aj vyliečiť. 

• Druhým princípom je zákon o riedení. 
Základná látka homeopatického lieku 
sa riedi tridsať, sto, dvesto a niekedy až 
tisíckrát. Už pri tridsaťnásobnom riedení 
nie je v danom liečive ani jedna molekula 
základnej látky. To, čo má liečiť, nie je žiad-
na liečebná látka, ale nejaká nehmotná 
energia, čiže niečo duchovné. 

• Tretím princípom je potencializácia. Pre-
trepávaniu je pripisovaná väčšia dôležitosť 
než riedeniu. Pretrepávaním sa do príprav-
ku zachytáva tzv. kozmická energia. Z po-
vedaného je jasné, že homeopatia je svet 
iracionálna, výmyslov a povier. Môžeme 
tu pozorovať prepojenie na špiritizmus, 
ktorým sa zaoberal samotný zakladateľ 
a prostredníctvom špiritistických seáns 
údajne získaval dôležité informácie. Pod-
statou homeopatie je totiž špiritualizácia 
ľudského organizmu a chorôb. Je postave-
ná na presvedčení, že choroby majú svoj 
zdroj v pôsobení magických nadprirodze-
ných síl, ktoré útočia na človeka a spôso-
bujú nabúranie prirodzenej rovnováhy 
a duchovnej harmónie organizmu. Preto aj 
cieľom celej metódy je ovplyvnenie ducha 
– stimulácia duchovnej – oživujúcej sily. 
Ako tvrdí Posacki: „Existujú skupiny, v kto-
rých sa hľadanie vhodného homeopatické-
ho lieku uskutočňuje počas špiritistických 
seáns prostredníctvom médií, ktoré prosia 
duchov o informácie.“ V procese poten-
cializácie ide teda o aktiváciu životodarnej 
sily, duchovnej kozmickej energie, ktorá 
má v človeku prebudiť schopnosť vlastné-
ho sebauzdravenia. Tento prostriedok je 
zdrojom žiaducich informácií pre psychiku 
organizmu.
V súčasnosti máme do činenia s inváziou 

rozličných farmaceutických firiem na náš 
trh. Ako uvádzajú odborníci, v lekárňach sú 
dostupné nielen prípravky proti chrípke či 
na chudnutie, ale aj na všetky možné prob-
lémy, ktoré si vyžadujú odborné vyšetrenie 
u lekára. Aj tu, ako v prípade liečenia ener-
giami neznámeho pôvodu, sa vyliečia len 
vonkajšie príznaky choroby alebo sa choroba 
prenesie na iný orgán. Pacient, u ktorého sa 
stratili prejavy jednej choroby, ochotne siaha 
po ďalšom prípravku neuvedomujúc si, že sa 
postupne stáva závislým.

Kamil Kardis
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A zázraky sa dejú
pred šiestimi rokmi ste mohli v televíznych novinách zachytiť správu 
o výbuchu muničného skladu v novákoch. ponúkame vám svedectvo 
človeka, ktorý tam v tom čase pracoval. 

V tom týždni som mal odpolud-
ňajšie pracovné zmeny. Bol prvý 
piatok, 2. marca 2007. Vo štvrtok 

bola u nás vo farnosti svätá omša. Bol som 
na svätej spovedi a pristúpil som k svätému 
prijímaniu.

V piatok dopoludnia som šiel do Prie-
vidze, kde som nakúpil modlitebné knižky 
a dva obrazy Božieho milosrdenstva, ktoré 
som chcel vziať na púť do Poľska. Vo far-
skom kostole som sa zúčastnil na adorácii 
a na svätej omši, kde som pristúpil k sväté-
mu prijímaniu. Takto duchovne posilnený 

som išiel do práce.
Pracovná zmena prebiehala normálne. 

Bol som od dverí dielne 15 až 17 metrov. 
O 16.30 sa ozval prvý výbuch. Zhaslo svetlo 
a mňa odhodilo asi tri metre. Zostal som 
ležať na podlahe v tme. Predstavoval som 
si, kde sú asi kovové dvere, a plazil som 
sa po podlahe. Povedal som si: „Čo sa to 
deje, Pane Bože? Zachráň nás!“ Dvere mi 
z druhej strany kládli odpor, lebo za nimi 
už boli sutiny. Podarilo sa mi ich pretla-
čiť a dostal som sa do chodby. V chodbe 
som si chcel najprv kľaknúť. Všetko okolo 

šušťalo, všade padal prach, ale vtom nastal 
druhý výbuch, pri ktorom ma vyhodilo 
cez už chýbajúce dvere na dvor. Padol som 
na kusy polystyrénu, ktoré boli rozmetané 
po dvore. V tých chvíľach som stĺp dymu 
a ohňa nevnímal. Po chvíli som vstal a chcel 
som bežať smerom k šatniam, cez prach 
som z nich videl iba obrysy. Polámaný 
polystyrén sa mi šmýkal pod nohami. 
Bežalo sa mi veľmi zle. Keď som sa do-
stal do stredu dvora, nastal tretí výbuch. 
Znova ma hodilo na polystyrén. Ležal som 
a vedľa mňa padali kusy muriva. Vzal som 
kusy polystyrénu do rúk a položil som si 
ich na hlavu. Úlomky z muriva a omietky 
začali dopadať na polystyrén. To, čo padalo 
okolo mňa, bolo veľké a hrozné. Padali aj 
roxorové železné tyče. Výbuch ich úplne 
očistil od betónu a pozohýnal. Padalo to 
predo mnou krížom-krážom. Zázrak, že ma 
to nezasiahlo. Keď všetko utíchlo, vstal som 
a utekal do bezpečia. Vtedy som už počul 
volať o pomoc. Niekto bol privalený asi 
trojmetrovou vrstvou betónových kociek, 
trčala len ruka. Podarilo sa mi ju vytiahnuť, 
bola to kolegyňa. Tvár mala celú krvavú. 
Odviedol som ju do umyvárne, kde však 
po výbuchu nič nezostalo, striekala tam 
len voda. Čelo mala rozťaté tak, že som jej 
videl lebečnú kosť. Išiel som do šatne, ktorá 
bola tiež polozbúraná. Všade boli sklenené 
črepy. Z tridsiatich skriniek zostali asi len 
štyri. Ostatné boli pováľané a poopierané 
o seba. Pri vchode som zistil, že moja skrin-
ka stojí a je neporušená. Vzal som si osušku 
a ňou som kolegyni poutieral tvár. Spolu 
sme sa chceli dostať do bezpečia. n

Peter Mikula
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

snímka: SITA/MO SR P. Michnica

Svätí Andrej-Svorad a Beňadik
S cyrilo-metodskou dobou a slovanskou bo-
hoslužbou sú späté aj životy svätých Andreja-
-Svorada a Beňadika.

Svorad sa narodil v Poľsku okolo roku 980. 
Pochádzal z roľníckej rodiny. Keď raz videl 
mnícha pracovať na poli, riekol si: „Keď môže 
mních roľníčiť, môže aj roľník byť mníchom.“  
A vstúpil do monastiera. Bol to monastier so 
slovanskou bohoslužbou. Dodržiaval sa v ňom 
tipik sv. Zosimu. Tam dostal Svorad meno 
Andrej.

V roku 1022 vystúpil poľský kráľ Boleslav 
Chrabrý proti slovanskej bohoslužbe. Chcel 
ju odstrániť. Tí, ktorí sa nechceli podrobiť, 

museli odísť z krajiny. A tak prišiel Andrej 
v roku 1022 na Slovensko. Tu ho prijal igumen 
Monastiera sv. Hypolita na Zobore neďaleko 
Nitry. Po nejakom čase sa Svorad so súhlasom 
igumena Filipa utiahol do samoty v jednom 
dutom strome. Tam viedol pustovnícky život. 
Pravdepodobne nebol kňazom, preto každú 
sobotu a nedeľu prichádzal do monastiera 
na bohoslužby. V pustovni sa riadil heslom 
Modli sa a pracuj. Živil sa drevorubačstvom. 
Svoje telo umŕtvoval rôznymi spôsobmi. 
Neskôr dostal za pomocníka a žiaka mladého 
mnícha Beňadika. Keď Svorad-Andrej cítil, že 
sa blíži  koniec jeho pozemskej púte, poslal 

po igumena Filipa. Po príchode predstave-
ného bol svätec už mŕtvy. Zomrel okolo roku 
1034. Pri umývaní mŕtvoly našli okolo jeho 
tela omotanú kovovú reťaz, ktorá už bola 
hlboko vrytá do tela. Polovicu reťaze si ako re-
likviu vyprosil mních Maurus z Panónskej hory 
(Panonhalma, Maďarsko), ktorý sa s ním ako 
novic stretol na Zobore. O tri roky neskôr bol 
Beňadik ako pustovník zavraždený zbojníkmi, 
ktorí sa domnievali, že u neho nájdu poklad. 
Na miestach, kde žili, sa udiali aj zázraky. Sväté 
ostatky (mošči) sú uložené v Katedrále sv. 
Emeráma v Nitre.

Jozef Gača

Aj ty ich počuješ?
„Keď ti zazvoní budík 

zas nevhodne, 
môžeš presne ako 

iní zostať mrzutý...“ J
Spomínate si? Repeťácky hit, 

ktorý si budú pamätať mož-
no viac naši rodičia, mi zavše 
príde na um, keď ráno zazriem 
niečieho zjavného nepriateľa – 
budík.

Veru, budíček! Aj ja s ním bo-
jujem. Teda, dosiaľ nepoznám 
človeka, ktorý by ho mal rád J. 
Je síce pravda, že vďaka pokro-
kovej dobe si možno namiesto 
prenikavého drnčania nastaviť 
na mobile obľúbenú skladbu, 
ale to nič nemení na jeho funk-
cii. Taký neobľúbený, a predsa 
dôležitý.

Uvedomujeme si však, že 
budík nemáme iba pri vstávaní, 
ale prakticky kedykoľvek počas 
dňa? Udalosti alebo ľudia, ktorí 
– podobne ako ten „ranný ruši-
teľ“ – vyrušia, „zobudia“ a zrazu 
narušia stereotyp.

Živé budíky
Tí najbližší. Naši rodičia. 
Napomínajú, usmerňujú. 
A v prípade potreby „zobudia“ 
do reality. Pri rôznych puber-
tálnych výstrelkoch je to zvlášť 

nevyhnutné. J
„Navykaj chlapca na životnú 

dráhu, ktorej sa mu treba pri-
dŕžať, a neodchýli sa od nej ani 
v starobe.“ (Prís 22, 6)

Priatelia. „V núdzi poznáš 
priateľa.“ Poznáš situáciu, keď 
ti kámoš s úsmevom, káravo, 
napoly vážne, napoly žartovne 
vyčíta tvoje chyby? Bohu vďaka, 
keď nám má kto otvoriť oči. 
Obdobne je to aj s partnermi. 
Tí nás poznajú aj s našimi slabý-
mi stránkami a dokážu na ne 
upozorniť.

„Priateľ miluje v každý čas 
a v súžení je z neho brat.“ (Prís 
17, 17)

A čo tak budík prostred-
níctvom kázne, spovede? Cez 
kňaza, Pánovho zástupcu tu 
na zemi. Osobne sa mi neraz 
stalo, že ma svojím slovom ne-
raz nielen „zobudil“, ale rovno 
„prefackal“. J Okrem kňazov 
sú to často aj rôzni ľudia 
s autoritou – učitelia, nadria-
dení v práci, vedúci na stretku, 
v spoločenstve. 

iné budíky
Budia nás nielen ľudia, ale aj 
situácie, okamihy i materiál-
ne skutočnosti. Taká pravda. 

Veľmi nápomocný budík. Je 
síce faktom, že „kole oči“, ale je 
veľkým darom. Len v jej svetle 
je človek na dobrej ceste.

„Poznáte pravdu a pravda vás 
vyslobodí.“ (Ján 8, 32)

Pre mňa osobne je vždy veľmi 
silným okamihom stretnutie 
s bolesťou a utrpením. Nielen 
to, ktoré je mediálne sprostred-
kované a patrične upravené 
v televíznej relácii, ale akékoľ-
vek reálne. Vždy sa pýta: Vidíš, 
koľko trpí on, a bojuje? Máš sa 
horšie? A ešte stále sa sťažuješ? 
Trpiaci zvlášť ukazujú na Boha, 
na to, že aj v nich ho môžem 
vidieť, zastaviť sa. Prednedáv-
nom sa stala pri stavbe diaľnice 
ďalšia tragédia. Bilancia: jeden 
ľudský život. Už to bola silná 
káva. Ale keď som si prečítala 
rozhovor s manželkou po nebo-
hom, a tá s bolesťou spomínala 
na milovaného manžela, úplne 
ma dorazilo, že po ňom ostala 
polosirota – postihnutý chlap-
ček. Koľko toho unesie jeden 
človek? Vtedy sa všetky starosti 
zdajú malicherné.

Myslím si, že spoľahlivým 
budíčkom je v tomto smere 
nielen pohľad na kríž či choro-
bu iného, ale aj na ten vlastný. 
Prinúti ma zastaviť sa, vytrhne 

z víru sveta a donúti pozdvihnúť 
oči k nebu.

A čo budíček vo forme mé-
dií? Áno, sú síce neraz odsu-
dzované, ale tak, ako môžu šíriť 
zlo, môžu šíriť aj dobro. Rádio, 
televízia, filmy s kresťanskou 
myšlienkou.

„Prebrať k životu“ a nakopnúť 
ma dokáže aj sms-ka. Nezáleží 
na situácii, vždy dokáže po-
vzbudiť. Veď koho by nepotešili 
slová: „Myslím na teba a verím 
ti, lebo to zvládneš“?

Do radu budíkov mi zapadá 
aj kniha. S pointou. A ak to 
Boh zariadi tak, že sa dostane 
do rúk v správnej chvíli. No niet 
nad knihu kníh – Sväté písmo. 
Čo môže človeka účinnejšie 
prebrať?

„Celé Písmo je Bohom vnuk-
nuté a užitočné na poúčanie, 
na usvedčovanie, na nápravu 
a na výchovu v spravodlivosti, 
aby bol Boží človek dokonalý 
a pripravený na každé dobré 
dielo.“ (2 Tim 3, 16 – 17)

Je úžasné mať „budíčky“, kto-
ré pomôžu zastaviť sa, zamys-
lieť, vstúpiť do seba. Len treba 
otvoriť oči a vnímať srdcom. n

Maja Pihuličová

Animátorská škola animátora dobrovoľníka v Bárke v Juskovej Voli
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Radostný  
pôst
Často sa medzi nami gréckokatolíkmi 
práve v období pôstu pred narodením 
Krista (ľudovo nazývaným Filipovka) 
zvykne podotknúť: „To nie je taký pôst 
ako Štyridsiatnica, to je radostný pôst.“ 
Iste, niektorí to povedia z úprimnosti 
vzhľadom na sviatok Narodenia, niek-
torí zasa z neochoty postiť sa a iní zasa 
z túžby zabudnúť či vytlačiť „nejakú 
mŕtvu tradíciu“.

Kresťanský pôst je vždy radostný, či ide o Veľký pôst, 
Filipovku, alebo ktorýkoľvek iný pôstny deň v roku. 
Vždy ide o radosť. V našom ponímaní má pôst pred 

Paschou nádych smútku, lebo si pripomíname utrpenie Je-
žiša Krista, no Cirkev v tomto období kladie na srdce človeka 
čosi iné ako len rozjímanie nad Kristovým utrpením – Cir-
kev vždy opakuje potrebu pokánia. „Niet takého hriechu, 
ktorý by si neurobila, duša moja, ... čiň pokánie, aby si našla 
odpustenie.“ S týmito a podobnými slovami sa môžeme 
stretnúť nielen vo Veľkom pôste, ale po celý rok. Aj tento 
čas pôstu pred narodením Krista nie je v podstate nastavený 
na rozjímanie nad Kristovým narodením, ale skôr poukazuje 
na potrebu pokánia v našom živote. Ak hriešny človek začne 
robiť pokánie, ak nájde a uvidí, aký v skutočnosti je, koľko 
má hriechu, že potrebuje Boha ako nič iné na svete, vtedy 
možno hovoriť o radostnom pôste. No ak sa zameriame 
na márne statky, bezhlavé nakupovanie darčekov, márnotrat-
né správanie sa v obchodoch práve v tomto pôstnom období, 
nemožno povedať, že prežívame radostný pôst. Čo je v ňom 
totiž radostné a vôbec, čo pôstne?

A práve preto Cirkev ako múdra matka ponúka svojim de-
ťom pokrm pôstu, ktorý oblaží nielen dušu, ale aj telo. Dnes 
sa už akosi vytratili starobylé predpisy, ale môžeme si ich pri-
pomenúť. Nie kvôli „mŕtvej tradícii“, ale aby sme okúsili, ako 
je prospešné postiť sa hlavne vtedy, ak sa rozhodneme zbaviť 
svojich vášní (hnevu, pýchy, závisti, márnivosti a podobne).

Typikon o tomto období hovorí nasledovne: „Treba vedieť, 
že zajtra (15. novembra) začíname pôst ku Kristovmu Naro-
deniu. Povinní sme držať každý týždeň tri dni pôst od oleja 
a vína – v pondelok, v stredu a v piatok, okrem prípadu, že je 
pamiatka veľkého svätého. ... Lebo v tieto dni, ak pripadnú 
na utorok a štvrtok, jeme rybu, a ak na pondelok, stredu či 
piatok, je dovolené jesť len olej a víno, rybu nejeme, okrem 
prípadu, že je chrámový sviatok.“ Taktiež predpisuje poklony 
ako vo veľkej Štyridsiatnici.

Hoci sa nám môžu zdať tieto nariadenia prísne, nie sú prí-
ťažou, skôr ponukou, ako spoznať sám seba. A pre kresťana 
je skutočná radosť, keď spozná, kým je, čo nosí v duši a že 
spozná, kým sa môže stať v Kristovi. n

Michal Bučko

Ako chutíme?
V minulom čísle sme začali rozoberať tému 
vzťahu kresťanov k ľuďom „zo sveta“. Po-
menovali sme potrebu záujmu o ich dobro 
a múdrosti, ako ich k tomuto dobru priviesť.

Druhá skutočnosť je, že pred ľuďmi „zo sveta“ sme povinní 
vydávať dobré svedectvo. „Voči tým, čo sú mimo, správajte 
sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, so-

ľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.“ (Kol 
4, 5n) Pavol dokonca od biskupa žiada, aby mal „dobré svedectvo 
od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho 
osídla“ (1 Tim 3, 7).

Čo je dobré svedectvo? Páči sa mi príklad jedného z otcov púšte, 
ktorého sa istý brat pýtal, ako má iného brata priviesť k svätosti. 
Dostal jednoduchú radu: „Nechaj ho rok žiť vedľa seba.“ Pretože 
je ľahké iným čosi hovoriť. Byť teoretikom je ľahké. Ale „nechať 
žiť človeka vedľa seba“ je ako lakmusový papierik pravosti nášho 
vlastného kresťanstva. A to platí pri neveriacich zvlášť. Naše 
kresťanstvo im musí chutiť. Po prvotných vzpieraniach sa našim 
morálnym hraniciam musia zbadať vnútorný komfort, ktorý nám 
viera poskytuje – komfort čistých, priamych, pravdivých, hlbo-
kých vzťahov. Plných nehraného záujmu. Ponúknutej pomoci. 
Priateľstva. Vtipu a ľahkosti aj uprostred problémov. Dobre odve-
denej práce. Lásky bez predstierania.

V situáciách, keď mám tendenciu prehliadať ľudí okolo mňa, 
mi neraz príde na myseľ príbeh Sáry a Agar z Knihy Genezis. Agar 
bola pohankou. Vraví sa, že bola egyptskou princeznou, ktorá 
bola zbavená svojho postavenia, aby sa stala Sárinou slúžkou. Keď 
ju samotná Sára podsunie manželovi ako „náhradnú matku syna“ 
a ona naozaj počne dieťa, Sára sa hnevá. Žiarli. Vyháňa Agar s bez-
ohľadnosťou, ktorá nemá súcit ani s budúcou matkou, ani so živo-
tom Abrahámovho syna, ktorý je v jej lone. Ale „Boh vidí a počuje“ 
trápenie Agar. Prihovorí sa jej s nehou jemu vlastnou, voči ktorej 
sa Agar vzdá svojej hrdosti a nechá sa touto Božou nehou viesť 
späť k Sáre. Hoci vie, že pobyt pri nej nebude príjemný. Situácia sa 
v bledomodrom vydaní zopakuje po narodení Izáka, keď sa Sárina 
žiarlivosť prejaví v novej sile. Agar musí opäť ísť. Aj s Izmaelom. 
A Boh opäť „počuje a vidí“, a prihovorí sa im. Požehná. Pomôže. 
Sprevádza ich. S nehou a starostlivosťou. Aj keď sú to pohania. 
Midraš hovorí, že keď Písmo konštatuje, že Agar s Izmaelom 
blúdili, znamená to, že sa vrátili k svojim bôžikom. Pre Boha sú to 
však stále jeho deti. Jeho stvorenie, na ktorom mu záleží.

Božia milosť vo mne sa má prejaviť presne takto voči kaž-
dému človeku, ktorý žije vedľa mňa. Má to byť milosť, ktorá 
vidí a počuje, čo sa deje v srdci človeka. Či je veriaci, alebo nie. 
Nepredstieraný záujem bude viditeľný v múdrom zaobchádzaní 
s iným človekom. Farizejské oddelenie sa bez aktívnej lásky nie je 
dobrým znakom nášho vzťahu k Bohu.

Ak poznám Božiu milosť voči mne, ak ma priviedol na miesto, 
kde som mohla vidieť svoju špinu a bezmocnosť, kde ma našiel, 
očistil a uzdravil, vidno to v dvoch postojoch: nenamýšľam si 
o sebe, že som lepšia ako tí zo sveta, a zároveň nemám problém 
prijať seba samú – lebo to, kto som a aká som, je výlučne práca 
Božej milosti v mojom živote. Moje uzdravené vnútro a skúsenosť 
s Božou láskou ma budú učiť, ako preukazovať lásku každému 
okolo mňa. n

Valéria Juríčková

slovienska cirkev

Keď Konštantín s Metodom 
odišli z Moravy i so svojimi 
učeníkmi, franskí kňazi sa 

rozhodli urobiť, čo môžu, aby zvrátili 
celú situáciu a nastolili stav spred 
misie. No ľudia už spoznali Kristovo 
učenie aj z iných úst a videli, že to, čo 
im franskí kňazi hlásajú, nie je vždy 
pravda. A keďže im robili i iné prieky, 
Svätopluk nakázal všetkých franských 
kňazov vyhnať. Vtedy sa k nim dostala 
zvesť, že Hadrián vysvätil Metoda 
za arcibiskupa, ale to už bolo skoro 
pred tromi rokmi. Keď to Svätopluk 
počul, zamyslel sa a mnohí jeho slo-
vanskí veľmoži mu radili, aby Metoda 
zavolal k sebe. I poslal poň do Ríma. 
No Metod v Ríme nebol.

Poslovia sa vrátili 
domov a zvestovali 
túto zvesť Svätoplu-
kovi i ľudu. Neve-
deli, čo sa deje, no 
cítili, že v tom majú 
prsty franskí kňazi 
so svojimi biskupmi. 
Onedlho sa to po-
tvrdilo. Jedného dňa 
pribehol k Svätoplu-
kovi posol z Bavorska 
so zvesťou, že Metod 
už ide na Moravu 
a že celý ten čas bol 
uväznený v kláštore.

Len čo Metod 
prišiel ku kráľovi 
Svätoplukovi, ten mu 
povedal:

„Vitaj nám, otče! 
Som rád, že si sa 
k nám vrátil. Niet tu 
nikoho, kto by hlásal 
Božie slovo. Ale 
všetkých, čo zostali, 
v každom knieža-
com dvore i mimo 
neho, všetky chrámy, 
všetko zverujem tebe 
do správy.“

„Ďakujem. No a čo 
učeníci, čo som ich 
poslal pred sebou 
z Panónie?“

„Tí prišli, no keď si 
neprichádzal, mnohí 
sa rozišli do svojich 
domovov. No isto 

sa vrátia. Poslal som poslov, aby ti ich 
zhromaždili.“

„Dobre. Všetci boli pripravení prijať 
sväté Kristovo kňazstvo vďaka môjmu 
bratovi. Nech mu je večná sláva v nebi. 
Keď ich zhromaždíte, začnem ich 

svätiť – jedných na diakonov, iných 
na kňazov.“

Vtedy všetci prítomní radostne 
zajasali, lebo videli zrod vlastnej cirkvi 
s vlastnými duchovnými, s ich krvou, 
jazykom i znalosťou ľudu. A Metod 
urobil, čo povedal. Vysvätil veľké 
množstvo učeníkov. A keďže videl, 
že je ich i tak málo, ustanovil tých 
najmúdrejších znalých nielen slovien-
skych kníh, ale i gréckych, za učiteľov 
a oni znova obnovili Konštantínovu 
školu.

No Metod sa snažil rozšíriť Kristo-
vo evanjelium i za hranice Moravy. 
Dopočul sa, že na oboch Vislách sedí 
veľmi mocné slovanské pohanské 
knieža, ktoré nechce vpustiť misioná-
rov do svojej krajiny, ba čo viac, tých, 
čo kresťanstvo prijali, hanobí a robí 
im príkoria. I vybral Metod jedného 
šikovného mladíka i napísal list tomu 
kniežaťu, aby mu ho mladík prečítal. 
Ten prešiel cez Karpatský les a do-
šiel do Vislice ku kniežaťu. Knieža 
sa zarazil, keď počul slová v rodnom 
jazyku, i videl, že nie sú napísané 
v písme Frankov, lež v písme Slovie-
nov. No ešte viac ho prekvapili slová 
samotného Metoda: „Bolo by dobré, 
synu, keby si sa dal pokrstiť z vlastnej 
vôle a vo svojej krajine, aby si potom 
nemusel byť pokrstený násilím v zajatí 
a cudzej krajine. Veď si na mňa ešte 
spomenieš.“

I prepustil mladíka v pokoji naspäť 
s odkazom, že bude, ako bude. No 
onedlho Svätopluk tiahol so svojím 
vojskom i proti tomuto kniežaťu 
a podrobil si ho. Vtedy knieža musel 
prijať krst, no už nie vo svojej zemi, lež 
v Svätoplukovej. I spomenul si na slová 
Metoda, ktorý to predvídal. n

Juraj Gradoš
snímka ikony M. Klimčáka

Žobrák
Rýchlym krokom kráčam na autobusovú stanicu. Predo mnou pomaličky krivká 
dievča s menším hendikepom. Pri jednom meštianskom dome sedí žobrák so 
sklonenou hlavou. Prejdem okolo neho bez toho, aby som sa pristavila. Po chvíli 
mi to však nedá a obzriem sa. To dievča, ktoré som obehla, stojí opreté o paličku 
pri žobrákovi a vyberá z peňaženky. S úsmevom mu z výšky hodí nejaké drobné 
a on jej ešte milším úsmevom poďakuje. Trpiaca najlepšie súcití s trpiacim. 
Ostávam zahanbene stáť...

Mária Pihuličová
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a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Prokimen, 
Aleluja a pričasten z hlasu (HS: 143; PZ: 96; 
HP: 97)

PONDELOK 18. november
Mučeníci Platón a Roman

Čítania: 1 Tim 5, 1 – 10, zač. 285c; Lk 17, 20 
– 25, zač. 86

... lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. 
(Lk 17, 21c)

Znamenia. Na tie reagujeme. Po čase však 
pre nás prestávajú byť znameniami. Už ne-
reagujeme, lebo na všetko si vieme zvyknúť. 
Božie kráľovstvo nie je iba o znameniach. 
Vďaka Bohu! Je medzi nami. Tak blízko 
a jednoducho. V skúsenom pohľade starých, 
nevinnej radosti detí, úprimnom objatí 
manželov, nezištnej pomoci priateľov, tichej 
modlitbe zasvätených, láskavom napomenu-
tí zodpovedných. Nájdeš sa i ty?

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

UTOROK 19. november
Prorok Abdiáš. Mučeník Barlaam

Čítania: 1 Tim 5, 11 – 21, zač. 286; Lk 17, 26 
– 37, zač. 87

... ako bolo za dní Noema. (Lk 17, 26a)

Ako bolo za dní Noema? Presne tak ako 
dnes. Som v dave ľudí, či sa snažím byť 
verným Noemom, alebo Lótom? Od toho 
závisí život i budúcnosť. Ako bude za dní 
Syna človeka? Presne ako dnes. Využi preto 
čas hodnotne, bez prázdnych rečí, seriálov, 
očakávaní akcií, hltaní bulvárnych správ 
či obrazov, lež v počúvaní Božieho slova 
a prijímaní Božích plánov. Potom ťa čaká 
istá budúcnosť.

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

STREDA 20. november
Predprazdenstvo Vstupu Presvätej 
Bohorodičky do chrámu. Bl. prepodob-
ná Jozafáta Hordaševská. Prepodobný 
Gregor Dekapolita. Arcibiskup Proklos

Čítania: 1 Tim 5, 22 – 6, 11a, zač. 287; Lk 18, 
15 – 17. 26 – 30, zač. 90 (rad.); Gal 3, 23 – 29, 
zač. 208; Mt 25, 1 – 13, zač. 104 (Jozafáte)

Nechajte deti prichádzať ku mne a neb-
ráňte im. (Lk 18, 16b)

Aký čistý a nefalšovaný je svet detí (kým ich 
nevtiahneme do sveta dospelých). Ježiš nás 

pozýva objavovať Božie kráľovstvo práve cez 
deti. Budeme pokornými žiakmi či za každú 
cenu pyšnými učiteľmi? Sv. Jozafáta bola 
pokornou žiačkou, a preto pomáha vojsť 
do Božieho kráľovstva mnohým deťom. 
Odhodláš sa k nasledovaniu dnes i ty?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti z predprazdenstva 
a Jozafáte (HS: 306; PZ: 280; HP: 296)

ŠTVRTOK 21. november
Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu

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

Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Bo-
žie slovo a zachovávajú ho. (Lk 11, 28)

Správne rozhodnutie rodičov prináša 
požehnanie a šťastie pre ich deti. Mária sa 
vďaka správnemu rozhodnutiu tých svojich 
od útleho detstva učila počúvať Božie slovo 
a zachovávať ho. V Božej škole, v Božom 
dome, s pomocou Božieho služobníka. Ako 
vedieme svoje deti? Kam ich vovádzame 
od útleho detstva? Ak je ich najčastejším 
spoločníkom a vychovávateľom počítač či te-
levízor, nečudujme sa, že ťažko nachádzajú 
zmysel pre Božie veci. 
Ak ich od útleho detstva ľutujeme zobudiť 
do chrámu, nečudo, že im čoskoro budú 
blízke iné „chrámy“. Ak vyberáš školu 
pre svoje dieťa len kvôli získaniu nových 
vedomostí, nečuduj sa, že ti zakrátko jeho 
správanie prerastá cez hlavu. Dôležité sú 
správne rozhodnutia zodpovedných rodičov. 
Snaž sa byť ním i ty!

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá, vchod: Poďte, pokloňme sa... 
na príhovor Bohorodičky... Tropár, kondák, 
prokimen, Aleluja a pričasten sviatku. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a deviaty irmos z utierne sviatku. Myrova-
nie (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

PIATOK 22. november
Apoštol Filemon a spoločníci

Čítania: 2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 18, zač. 290; Lk 
19, 12 – 28, zač. 95

... obchodujte, kým sa nevrátim. (Lk 19, 
13c)

Pre dobrého obchodníka je i malý kapitál 
hodný vyhrnutia rukávov, a pustí sa do prá-
ce. Lenivý špekulant bude váhať a hľadať 
výhovorku, prečo ešte nezačať. Čas však 
plynie, míňa sa obidvom. Ak chcem obstáť 
pri zúčtovaní toho, čo mi bolo zverené, 
nepotrebujem špekulovať, ale odhodlať sa. 
Ísť do toho, nezľaknúť sa prvej prekážky, 

nerezignovať pri posmešných narážkach. 
Odmenou je čistá mzda a istá budúcnosť.

Liturgia: Menlivé časti ako 21. novembra

SOBOTA 23. november
Biskupi Amfilochios a Gregor

Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Lk 10, 19 – 
21, zač. 51b

Tešte sa, že vaše mená sú zapísané v nebi. 
(Lk 10, 20b)

Skoro pri každom vstupe do zamestnania 
sa vyžaduje výpis z registra trestov. Ak je 
čistý, máš šancu. Stačí jeden zápis, a nič už 
nie je také jednoduché. Keď sa apoštoli tešia 
z výborných výsledkov práce, ktorou boli 
poverení, Ježiš poukáže na pravú a trvalú 
radosť – že sú ich mená zapísané v nebi. Byť 
na tomto zozname a nebyť vyškrtnutý je 
celoživotnou radosťou kresťana. Pamätať 
na to pomáha prechádzať krízami, nezdar-
mi, zlyhaniami. Tešme sa a radujme z tohto 
objavu znova a znova.

Liturgia: Menlivé časti ako 21. novembra

NEDEĽA 24. november
Nedeľa Krista Kráľa

Čítania: Kol 1, 12 – 18, zač. 250; Jn 18, 33 – 
37, zač. 59b

Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. 
(Jn 18, 37d)

Veľa slov dnes prepočujeme. Nič zvláštne pri 
množstve počutého. Sú však slová, na ktoré 
je dôležité nastražiť uši. Tie z Ježišových úst 
sú práve takéto. Pred nami sú dvaja králi. 
Jeden silný vonkajšími znakmi, no pritom 
slaboch. Druhý zúbožený, bez krásy a lesku, 
nemá podoby, aby sa páčil, opovrhnutý, muž 
bolesti – Kráľ pravdy. Kto je z pravdy, po-
čúva a počuje jeho hlas. V akom kráľovstve 
chcem žiť, takého kráľa počúvam. Kiež by 
som dával dobrý pozor a nedal sa oklamať 
sladkými, no falošnými rečami kráľa slabo-
cha a mal vždy nastražené uši pre slovo Ježi-
ša Kráľa. Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, 
a predsa slovo pravdy zaznieva i v tomto 
svete. Pre každého. Pre mňa i pre teba.

Liturgia: Antifóny a vchod zo sviatku 
Krista Kráľa. Tropár z Nedele Krista Kráľa 
a zo Vstupu, Sláva, kondák z Nedele Krista 
Kráľa, I teraz, kondák zo Vstupu. Prokimen, 
Aleluja a pričasten z Nedele Krista Kráľa 
a zo Vstupu. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku Krista 
Kráľa. Myrovanie (HS: 311, 308; PZ: 286, 
283; HP: 281, 298) 

Ján Lemeš

PONDELOK 11. november
Mučeníci Ménas, Viktor, Vincent 
Mučenica Štefánia 
Prepodobný Teodor Studitský

Čítania: 1 Tim 1, 1 – 7, zač. 278; Lk 14, 12 – 
15, zač. 75

Cieľom prikázania je láska vychádza-
júca z čistého srdca, dobrého svedomia 
a úprimnej viery. (1 Tim 1, 5)

Denne záplava, množstvo slov – neprehliad-
nuť výhodnú akciu v obchode, pri voľbách 
dať hlas tomu pravému, dôležité správy 
o hrozných veciach... Ako ľahko to všetko 
vyprázdňuje nášho ducha. Božie slovo má 
inú kvalitu. Napĺňa vnútro, prehlbuje vieru, 
formuje svedomie, čistí a dezinfikuje srdce, 
aby výsledkom bola činorodá láska. Čomu 
(alebo komu) dám dnes dôležitý priestor 
oslovujúceho slova? Výber je vždy na mne 
a na tebe!

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

UTOROK 12. november
Hieromučeník Jozafát

Čítania: Hebr 4, 14 – 5, 10, zač. 311; Jn 10, 
9 – 16, zač. 36

... držme sa svojho vyznania. (Hebr 4, 14c)

Každá doba má svojich výrečných politikov, 
úspešných športovcov, moderných gangstrov 
a rôznych iných lídrov. Má dnešná doba 
svojich Božích vyznávačov podľa vzoru Joza-
fáta, Petra Pavla, Vasiľa, Teodora, Dominika 
Metoda, Jána Pavla? Nestačí sa k týmto 
Božím bojovníkom priznať, ale podľa ich prí-
kladu, v ich šľapajach kráčať, namáhať sa, 
zápasiť a v práci, v škole, na ulici, v rodine 
i pred samým sebou vyznať Boha.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému. Myrovanie 
(HS: 300; PZ: 274; HS: 289)

STREDA 13. november
Arcibiskup Ján Zlatoústy

Čítania: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Jn 10, 
9 – 16, zač. 36

On to urobil raz navždy, keď obetoval 
seba samého. (Hebr 7, 27b)

Vždy nové a nové vynálezy. Tie predošlé 
odsúvajú do šrotu. Približujú virtuálne, 
imaginárne svety. Zbližujú však viac ľudí? 
Sotva, neraz práve naopak. Je tu však jeden 
vynález, ktorý priblížil človeka k dokonalé-
mu svetu i jeho tvorcovi. Urobil to raz na-
vždy. Zničil najväčšiu nedokonalosť – hriech 

– obetou na kríži. Vďaka Kristovi môžeme 
denne vstupovať do tohto dokonalého 
sveta. Tak ľudsky, nedokonale. Na pár chvíľ. 
A predsa zažívať neopísateľnú nádheru, 
harmóniu, potechu, kus Božskej slávy. Si 
si vedomý tohto bohatstva? Ber si z neho 
denne, vždy.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 301; 
PZ: 275; HS: 291)

ŠTVRTOK 14. november
Apoštol Filip

Čítania: 1 Kor 4, 9 –16a, zač. 131; Jn 1, 43 – 
51, zač. 5 (Filipovi); 1 Tim 3, 1 – 13, zač. 283; 
Lk 16, 1 – 9, zač. 80 (rad.)

... lebo tí, ktorí budú dobre konať svoju 
službu, získajú... veľkú istotu vo viere. (1 
Tim 3, 13)

Neviem, v koľkých spoločenstvách majú 
službukonajúci radosť zo služby. Biskup, 
kňaz, kurátor, kantor, cerkovník, miništrant 
či čtec sú neraz pod prísnym okom tých 
ostatných. Kritická poznámka raz môže čosi 
vylepšiť, inokedy znechutí. Ak sa ti zdá, že 
ktosi nerobí svoju službu dobre, maj odvahu 
zobrať bremeno služby na svoje plecia. Ak 
slúžiš, a nik ťa za to nechváli, buď si istý, 
že získavaš viac – istotu vo viere, ktorá je 
v Ježišovi Kristovi.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti apoštolovi Filipovi 
(HS: 303; PZ: 277; HP: 293)

PIATOK 15. november
Mučeníci Gurias, Samónas a Habib 
Začiatok Filipovky – 40-dňového pôstu 
pred Narodením Pána

Čítania: 1 Tim 4, 4 – 8. 16, zač. 285; Lk 16, 
15 – 18; 17, 1 – 4, zač. 82

Cvič sa v nábožnosti! Lebo telesné cviče-
nie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná 
na všetko. (1 Tim 4, 7b – 8)

Vrcholoví športovci by mohli apoštolovi 
zazlievať, že neguje ich profesiu. On len uvá-
dza veci na pravú mieru. Telesnou fyzkultú-
rou môžeš získať kondíciu, super postavu, 
slávu, dobrý zárobok či medailu. To, čo je 
nanajvýš dôležité pre každého, je cvičenie sa 
v nábožnosti. Nesie so sebou prisľúbenie pre 
terajší aj budúci život. Lebo ovocie ducha je 
láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, 
dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. 
Teda s radosťou a vytrvalosťou vstúpme 
do času Filipovky, aby sme mohli trénovať 
nášho ducha v nábožnosti.

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

SOBOTA 16. november
Apoštol a evanjelista Matúš

Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Mt 9, 9 – 
13, zač. 30 (sv.); Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 9, 
57 – 62, zač. 49 (rad.)

Teda tí, čo sú z viery, sú žehnaní veriacim 
Abrahámom. (Gal 3, 9)

Na zemi som iba pútnik. Často však zostá-
vam sedieť, lebo je to pohodlnejšie. Veriť 
znamená putovať na tie najkrajšie miesta 
k najkrajším zážitkom neopakovateľným 
a originálnym spôsobom. Nie je to však 
vôbec ľahké a vábivé. Mám však vždy napo-
rúdzi sprievodcu, skúseného a odvážneho, 
vytrvalého i trpezlivého so mnou (a mojou 
lenivosťou, rezignáciou, výhovorkami, nedô-
verou). Aj dnes vraví: „Tak ideme!“

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti apoštolovi Matúšovi 
(HS: 304; PZ: 279; HP: 294)

NEDEĽA 17. november
Dvadsiata šiesta nedeľa po Päťdesiatni-
ci, biskup Gregor Divotvorca

Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Lk 12, 16 – 
21, zač. 66

Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úro-
du. Uvažoval a hovoril si: „Čo urobím?“ 
(Lk 12, 16 – 17a)

Možno si nespokojný s prácou i plácou. 
Možno stíhaš dve či tri zamestnania, alebo 
školu popri práci. A plánuješ, čo budeš 
potom robiť. Koľkí boháči si však neužili 
ten čas potom. Lebo o tom rozhoduje ktosi 
iný. Nie je až také dôležité rozmýšľať o tom, 
čo budem robiť, ale o tom, komu mám byť 
vďačný, s kým sa môžem podeliť, koho mô-
žem denne obdariť úsmevom, povzbudením, 
vypočutím, časom, záujmom, pohladením... 
Je toho veľa, čo som dostal. Nie na to, aby 
som to schoval, uskladnil, ale vložil do spo-
ločného. Užitočnej a bohumilej práce je stále 
dosť – pre dôchodcu, ba i nezamestnaného. 
Tu sa potom ukáže smerovanie i bohatstvo 
rozumného a bláznivého. Či odkladám 
zriekaním sa múdro, prezieravo sebe, či 
naháňam a honobím pre cudzieho. Ktorý 
„podnik“ najlepšie vynáša? Vždy ten Boží! 
Boh je najlepší bankár a v nebi sa žiaden 
dobrý skutok nedevalvuje, ale úročí. Zariaď 
si preto svoj život podľa tohto poznania 
aj ty!

Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny 
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O živote Andreja Rubleva 
nemáme veľa historických 
dokumentov. Je známe, 

že sa narodil okolo roku 1360 a že bol 
mníchom v Monastieri Svätej Trojice 
v známom duchovnom stredisku ruského 
pravoslávia v Sergijevom Posade neďaleko 
Moskvy, kde bol po smrti sv. Sergeja Ra-
donežského (1314 – 1392) igumenom jeho 
žiak sv. Nikon. V čase sovietskej éry bol 
Sergijev Posad premenovaný na Zagorsk 
(podľa straníckeho predáka Zagorského).

Prvú zmienku o ikonopiseckej práci 
Andreja Rubleva a jeho spolupráci s chýr-
nym gréckym ikonopiscom Teofanom 
Grékom nachádzame v letopise z roku 
1405, kde sa uvádza: „Toho roku na jar po-
čali zdobiť ikonami kamennú Katedrálu 
Zvestovania vo Zvenigorode títo majstri: 
grécky ikonopisec Teofan, starec Prochor 
z Gorodca a mních Andrej Rublev“.

V roku 1408 sa začína jeho intenzívna 
ikonopisecká činnosť, keď spoločne s iný-
mi, no najmä so svojím veľkým priateľom 
mníchom Danielom Černým ozdobujú 
ikonami Katedrálu Usnutia Presvätej 

Bohorodičky vo Vladimíre. 
Po návrate do Moskvy v ob-
dobí medzi rokmi 1410 – 1415 
vytvára najcennejšie ikony, 
aké poznáme: ikony Spasiteľa, 
archanjela Michala, sväté-
ho Pavla a okolo roku 1411, 
podľa niektorých roku 1423, 
svoje vrcholné dielo – ikonu 
Najsvätejšej Trojice, ktoré sa 
v súčasnosti nachádzajú v Tre-
tiakovskej galérii v Moskve. 
Na konci svojho života (v ro-
koch 1425 – 1427) ozdobuje 
spoločne s Danielom Černým 
na prosbu igumena Nikona 
Trojický sobor Trojicko-
-sergijevskej lavry ikonami 
na stenách, ale aj samotným 
ikonostasom. Zomrel v roku 
1430 a bol pochovaný v Spaso-
-andronievom monastieri.

Keď porovnáme Rublevovu 
ikonu s inými ikonami vy-
jadrujúcimi to isté posolstvo 
podľa starozákonnej Knihy 
Genezis, musíme v pravde 
skonštatovať, že Rublev chcel 
ísť oveľa ďalej a hľadal spôsob, 
ako čo najlepšie vyjadriť 
tajomstvo Najsvätejšej Trojice. 
A tak pre zvýraznenie tohto 
tajomstva odstránil na ikone 
všetky podrobnosti uvedené 

v Knihe Genezis – prítomnosť Abraháma 
a Sáry, mládenca zabíjajúceho teľa, plný 
stôl jedla, a ponechal tam len postavy 
troch anjelov a stôl. Rublev túto ikonu 
napísal pre spolubratov v monastieri 
ako príklad harmónie jednoty a lásky, 
aby bratia prostredníctvom sústredenej 
modlitby vstúpili do dôverného rozhovo-
ru s Bohom, ktorý sa uskutočňuje medzi 
troma anjelmi na ikone. Rublevova ikona 
Trojice je istým spôsobom vyjadrením 
Ježišovej veľkňazskej modlitby, ktorá bola 
akoby neviditeľne prítomná v zobrazení 
troch anjelov: „... aby všetci boli jedno 
ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj 
oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma 
ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja 
som dal im, aby boli jedno, ako sme my 
jedno, ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak 
dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma 
ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ 
mňa... aby láska, ktorou ma miluješ, bola 
v nich a aby som v nich bol ja“ (Jn 17, 21 – 
23, 28).  n

Milan Gábor
snímka: www.belygorod.ru

 KOINONIA SV. JáN KRSTITeľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
10.11. Ľutina, bazilika minor (09.45 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, Sta-
ničná 3, pondelok o 17.00 h
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Pre-
šovská 2, štvrtok o 16.00 h
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obec-
ný úrad, štvrtok o 19.00 h
Michalovce – mestské kasárne, štvrtok 
o 16.30 h, e- mail:pietrovinne@azet.sk
Michalovce – cerkev, pondelok o 18.15 h

Bližšie informácie: 0905 382 260,  
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Oznamy
Prosíme všetkých protopresbyterov, aby 
si objednali kalendár V brázde Metodovej 
2014 a podielovú knihu na voľný predaj. 
Prosíme všetkých skupinových členov, 
aby po desiatich rokoch obnovili svoje 
členstvo v spolku zaplatením členského 
poplatku 15 eur.

výbor spolku

 na slovo darovali
bohuznámy, Klenov – 20 eur; Arcibrat-
stvo ruženca, Michalovce – 20 eur; Jana 
Burešová, Žilina – 10 eur; Arcibratstvo 
ruženca, Kazimír – 30 eur; bohuznámy – 
10 eur; Arcibratstvo ruženca, Nacina Ves 
– 30 eur; bohuznámy, Klenov – 20 eur; 
Spolok ruženca, Koromľa – 35 eur

Srdečne ďakujeme!

 BLAHOŽeLáMe
Veľadôstojný otec biskup Ján Hirka, do-
voľte nám, aby sme vám k vášmu krásne-
mu životnému jubileu – 90 rokom života 
popriali Božie požehnanie, zdravie, pokoj 
a lásku.
Ďakujeme vám za vašu neúnavnú prácu, 
ktorú ste roky s láskou vykonávali. Ako 
náš duchovný vodca ste pôsobením Svä-

tého Ducha šírili Kristovu lásku v našej 
Gréckokatolíckej cirkvi. Nech vám Božia 
Matka vyprosí od svojho Syna mnohaja 
lita, blahaja lita.
s láskou Mária a Vladimír Vadocovci_________________________________
Drahý otec Ján Bur-
da, k tvojim 40. na-
rodeninám ti praje-
me všetko najlepšie, 
pevné zdravie, plnosť 
darov Svätého Du-
cha a veľa úspechov 
v štúdiu. To ti vyprosujú mamka, traja 
bratia a tri sestry s rodinami, ako aj všetci 
známi._________________________________
Drahý náš bývalý 
duchovný otec Sla-
vomír Palfi, v októbri 
ste oslávili krásne ži-
votné jubileum – 35 
rokov života a 22. 
júna desiate výročie 
kňazstva. Úprimne vám ďakujeme za Bo-
žie slovo i za štvorročné vedenie nášho 
malého spoločenstva. Nech vás v tomto 
vašom diele vedie a sprevádza aj na no-
vom pôsobisku v Sabinove Pánova ruka 
a Svätý Duch pokoja. V modlitbách na vás 
nezabúdame, rovnako ako ani na otca 
Slavomíra Krajňáka, ktorý našu filiálku 
založil. Nech vás oboch s rodinami spre-
vádza Panna Mária!

veriaci filiálky Čaklov_________________________________
5. novembra oslávil 30. narodeniny otec 
Juraj Štefanik. Drahý náš otec Juraj, 
k tomuto sviatku vám vyprosujeme veľa 
Božích milostí, ochranu Presvätej Bo-
horodičky, dary Svätého Ducha a pevné 
zdravie v kruhu rodiny. Na mnohaja i bla-
haja lita!

veriaci z farnosti Rafajovce_________________________________
25. novembra sa du-
chovný otec Mikuláš 
Fejko dožíva krás-
nych, mladých a po-
žehnaných 30 rokov. 
Drahý náš duchovný 
otec, ďakujeme vám 
za Božie slovo, ktoré zasievate do našich 
sŕdc, za modlitby, ktoré za nás obetujete, 
a za všetko, čo pre našu farnosť robíte. 
Prajeme vám i vašej rodine do ďalších 

rokov veľa Božích milostí, pevné zdravie, 
ochranu Presvätej Bohorodičky, aby sa 
vám váš milý úsmev nikdy nestratil z tvá-
re. Na mnohaja i blahaja lita!

členovia ružencového spoločenstva 
a veriaci z Humenného

 spomÍname

17. novembra si pri svätej liturgii pripo-
menieme 10. výro čie odchodu do več-
nosti našej drahej mamičky, babičky Má
rie Miľkovej a 20. výročie smrti otecka 
a dedka Štefana Miľku z Trebišova. S veľ-
kou láskou a úctou spomína a o modlit-
bu a tichú spomienku prosí dcéra Anna 
s rodinou._________________________________
22. novembra si pri-
pomenieme 1. výro-
čie od chvíle, keď si 
Pán k sebe povolal 
našu drahú Zuzanu 
Gramátovú z Borova. 
S láskou a úctou si 
na ňu v modlitbách spomínajú jej najbliž-
ší: rodičia, brat a priatelia z Trebišova. Ďa-
kujeme všetkým, ktorí na ňu nezabúdajú 
a pripájajú sa k našim modlitbám.

 OzNAMy
Seminár zbav nás zlého
Pozývame vás na seminár s exorcistom 
otcom Jozefom Marettom.
Termín: 28. február – 2. marec 2014
Miesto konania: Hotel Javorná, Drienica 
(okr. Sabinov)
Na seminár sa možno zaregistrovať elek-
tronicky alebo poštou do 30. novembra 
2013, resp. do naplnenia kapacity. Po vy-
plnení treba vyplnenú prihlášku poslať 
poštou alebo podpísanú oskenovať a po-
slať e‐mailom.
Adresa: ZK‐Silurus, Erik Zbiňovský, Grešo-
va 2, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 635 380, 0907 932 400
E‐mail: zksilurus@gmail.com
Dôležité: Vaša registrácia bude platná, len 
ak po zaregistrovaní uhradíte aj poplatok 
za seminár vo výške 69 eur. V cene je zahr-
nuté ubytovanie hotelového typu a plná 
penzia. Počet prihlásených je obmedzený 
kapacitou zariadenia. Pri oneskorenom 
príchode alebo skoršom odchode sa pe-
niaze nevracajú. V prípade neúčasti si tre-
ba zabezpečiť za seba náhradu, inak vám 
nebude vrátená platba za seminár.
Prihlášky sa evidujú do naplnenia kapaci-
ty zariadenia.
Prednáška na tému Kultúra života 
a súčasná bioetika
Ústredie slovenskej kresťanskej inteligen-
cie (Sekcia ÚSKI pre vedu a vieru) vás po-

zýva na diskusný seminár v tematickom 
okruhu Človek a súčasná biomedicína II.
Termín: 3. december (17.00 – 18.30)
Miesto konania: Dom Quo vadis, Hurba-
novo námestie 1, Bratislava
Téma: Kultúra života a súčasná bioetika
Hosť: prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD., 
z Ústavu farmakológie, klinickej a expe-
rimentálnej farmakológie a Ústavu zdra-
votníckej etiky Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave

 INzeRCIA

Nájde 35/175 slobodný, veriaci životnú 
partnerku – manželku, ktorá by ho spre-
vádzala v dobrom i v zlom? Zavolaj na čís-
lo 0915 301 754.
_________________________________
elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie 
striech, fasád aj interiérov; výmena od-
kvapových žľabov; zatepľovanie a izolá-
cia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub 
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
_________________________________
Maľovanie interiérov chrámov, obnova 
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, 
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 / 
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________

Ponúkame 100% čistý sviští a jazve-
čí tuk a masť, prírodné antibiotiká 
– grapefruitové kvapky, masti na re-
umu a bolestivé kĺby a iné produkty 
tradičného ľudového liečiteľstva. 
www.liecivemasti.com
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Eucharistia – 
znak katolíckej 
jednoty
Eucharistia je užitočná nielen pre duchovné dob-
ro jednotlivcov, ale skrýva v sebe aj silný ekle-
ziálny charakter. Tam, kde sa slávi eucharistia, 
je prítomná aj Cirkev. Eucharistia sa v Katolíc-
kej cirkvi slávi rozličným spôsobom, závislým 
od obradu, ktorý konkrétny národ využíva. Pre 
nás je táto skúsenosť blízka, pretože na Sloven-
sku sa eucharistia slávi podľa dvoch obradov: 
latinského v Rímskokatolíckej cirkvi a byzant-
sko-slovanského v Gréckokatolíckej cirkvi. 
Nezávisle od toho je to však tá istá eucharistia, 
pretože sprítomňuje toho istého Božieho Syna 
Ježiša Krista. Navonok vidíme čosi iné, pretože 
hostia a naša častica chleba, ktoré prijímame 
ako eucharistický chlieb, sú navonok odlišné. 
Vnútorne je to však ten istý Ježiš Kristus. Von-
kajšiu inakosť nahrádza vnútorná rovnakosť. 
Eucharistia je preto silným vnútorným putom 
jednoty Katolíckej cirkvi. Tento fakt nám otvára 
možnosť prijímať nielen Eucharistiu, ale aj všet-
ky ostatné sviatosti vo všetkých miestnych kato-
líckych cirkvách nezávisle od obradu, ktorý  
používajú. Biskupi a kňazi môžu spolu s veria-
cimi z rozličných lokálnych katolíckych cirkví 
na základe eucharistickej jednoty vzájomne 
platne slúžiť eucharistickú liturgiu v rozličných 
obradových rodinách. Napĺňa sa tým Kristov 
príkaz, aby všetci jedno boli. Toto spoločné slá-
venie rozličných liturgických rodín má tiež po-
máhať vzájomnej úcte a láske medzi všetkými 
katolíkmi. Navonok sa táto jednota v rozličnosti
 vyjadruje tým, že koncelebrujúci kňazi si pone -
chávajú vlastné liturgické rúcha aj napriek tomu, 
že liturgiu slávia podľa obradu inej cirkvi, ako je 
ich vlastná. Katolíckym kňazom je však zakázané, 
aby koncelebrovali svätú liturgiu s ne katolíckymi 
kňazmi. Katolícka cirkev uznáva, že medzi Kato-
líckou cirkvou a východnými cirkvami, čiže Pravo-
slávnou cirkvou, ktorá netvorí úplnú jednotu 
s Katolíckou cirkvou, jestvuje vždy úzke spojenie
v oblasti viery. Navyše „slávením eucharistie 
v každej z týchto cirkví sa buduje a vzrastá Božia 
Cirkev“ a „tieto cirkvi, hoci oddelené, majú plat-
né sviatosti, predovšetkým vzhľadom na apoš-
tolskú postupnosť, majú platne svätených kňa-
zov a Eucharistiu...“ Zároveň však konštatuje, 
že spoločné slávenie eucharistie je viditeľným 
znakom plného spoločenstva viery, bohosluž-
by a spoločného života Katolíckej cirkvi. Táto 
jednota však medzi Katolíckou a Pravoslávnou 
cirkvou zatiaľ neexistuje. Spoločné slávenie 
eucharistie by preto bolo falošné a nepravdivé.

František Čitbaj
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krížovka skrýva preklad časti žaltára:  
Къ тебЁ, гDи, воздвиг0хъ дyшу мою2.________________________________________________

legenda: akcent, aspik, astra, baGeta, balada, 
blana, celina, cement, cesnak, cesta, cibuĽa, cval, 
dlaň, elity, epocha, etika, Gazda, hanba, hlava, 
choroba, kabÁt, kalich, kapitola, kolba, kotva, 
libela, losos, maska, maslo, matka, mlieko, mloky, 
mrak, ponorka, porota, skrat, svadba, tabak, taliz-
man, trauma, upomienka, vlak, vlasy, vydra, zÁkon, 
zbory, zenit, zetor, zmena, žalm.

tajničku osemsmerovky tvorí  34  nevyškrtaných písmen.
autor: marek pataky.

Správne riešenia z čísla 21. Krížovka: spievajte a hrajte pá-
novi, čo na sione prebýva. Osemsmerovka: boh si nás vyvolil 
a zahrnul do projektu lásky.

Výherca: Ľudmila suchá z olšavice. riešenia zasielajte na ad-
resu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.
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 11.11. (pondelok)  12.25 Matka všetkých 
nás: Hora zvir – dokument R 16.15 Univer-
zita tretieho veku: Krst – záznam prednášky 
17.30 Doma je doma: Týždeň Cirkvi pre 
mládež – popoludňajšia publicistika
 12.11. (utorok)  09.30 Matka všetkých nás: 
Hora zvir R 17.00 Trnavská novéna: Detská 
svätá omša – priamy prenos z Trnavy 18.00 
Doma je doma: Týždeň Cirkvi pre mládež 
– AKADEM 19.30 Sviečková manifestácia 
⓬ – rekonštrukcia zásahu bezpečnostných 
zložiek voči pokojnému zhromaždeniu 
veriacich na Hviezdoslavovom námestí 
v Bratislave, ktorá využíva záznam skrytej 
kamery ŠtB 20.10 O pôsobení diabla (1) 
– záznam zo seminára pátra Eliasa Vellu 
v Trenčíne 21.10 Pod ochranou Matky 
⓬ – dokument k 300. výročiu milostivého 
obrazu trnavskej Panny Márie
 13.11. (streda)  17.00 Doma je doma (BB): 
Týždeň Cirkvi pre mládež – Godzone 18.00 
Trnavská novéna: Abrahám, náš otec vo 
viere – priamy prenos svätej omše z Trnavy 
20.10 Prehľad katolíckych periodík na Slo-
vensku 20.15 R13 Ružomberok: pRIestOry 
MASKy – záznam z Národného stretnutia 
mládeže; katechéza s bratislavským 
eparchom Petrom Rusnákom, svedectvá, 
umelecké vystúpenia
 14.11. (štvrtok)  17.00 Doma je doma (PO): 
Týždeň Cirkvi pre mládež – Streetworking 
18.00 Trnavská novéna: Pavlovo chápanie 
spásy prostredníctvom viery – priamy 
prenos svätej omše z Trnavy; kazateľ Mons. 
Štefan Sečka 19.25 Moja misia: Cesta z pra-

lesa ⓬ – dokument o misionárovi Jánovi 
Šutkovi, ktorý 50 rokov pracuje medzi indi-
ánmi Shuar v ekvádorskom pralese 20.45 
R13 Ružomberok: pRIestOry MISSION 
POSSIBLE – záznam z Národného stretnu-
tia mládeže; katechéza s bratislavským 
pomocným biskupom Jozefom Haľkom, 
svedectvá, umelecký program
 15.11. (piatok)  16.55 Zlé jablká: Sexuálne 
zneužívania v Cirkvi ⓬ – relácia o problé-
me sexuálneho zneužívania detí v Cirkvi, 
ktoré prináša mnoho utrpenia 18.00 
Trnavská novéna: Viera ako počúvanie 
a videnie – priamy prenos svätej omše 
z Trnavy; kazateľ Mons. Marián Chovanec 
19.30 Brazília: Amazonia ⓬ – dokument 
o plavbe po Amazonke 20.25 EFFETA (Lk 
21, 5 – 19) – zamyslenie nad nedeľným 
evanjeliom 21.55 Ostrov ⓯ – film o mní-
chovi Anatolijovi, ktorý zasvätil svoj život 
Bohu a pokániu za svoj hriech
 16.11. (sobota)  15.20 R13 Ružomberok: 
pRIestOry MASKy R 18.00 Trnavská 
novéna: Dialóg medzi vierou a rozumom 
– priamy prenos svätej omše z Trnavy; 
kazateľ Mons. Viliam Judák
 17.11. (nedeľa)  07.25 Klbko: Eucharis-
tia – stále živý Kristus 09.30 Svätá omša 
z Trnavy: Cirkev, matka našej viery – pria-
my prenos svätej omše z Trnavy 18.00 
Trnavská novéna: Viera a pravda – priamy 
prenos svätej omše z Trnavy; kazateľ Mons. 
Dominik Tóth 19.30 Spojení oceánom – 
publicistická relácia o živote slovenskej 
komunity v USA a Kanade

 18.11. (pondelok)  16.15 Univerzita tre-
tieho veku: Spoveď – záznam prednášky 
17.00 Doma je doma: Rodinkovo 18.00 
Trnavská novéna: Viera a rodina – priamy 
prenos svätej omše z Trnavy
 19.11. (utorok)  18.00 Trnavská novéna: 
Viera a hľadanie Boha – priamy prenos 
svätej omše z Trnavy; kazateľ Mons. 
František Rábek 19.30 Nádej z Beninu ⓬ 
– dokument o malom seminári v stredo-
africkom Benine 20.10 O pôsobení diabla 
(2) 21.10 Áno, beriem: Kľúč k šťastnému 
manželstvu – Poznáš svojho partnera? (1) 
– dokument adresovaný tým, ktorí plánujú 
uzavrieť manželstvo v Katolíckej cirkvi, ale 
aj manželom, ktorí chcú v tomto zväzku 
vytrvať celý život
 20.11. (streda)  18.00 Trnavská novéna: 
Viera – svetlo pre život v spoločnosti – pria-
my prenos svätej omše z Trnavy; kazateľ 
Mons. Tomáš Galis 19.30 Ostrov Slovákov 
v Ríme – dokumentárny film o Slovenskom 
ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme 20.10 
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
 21.11. (štvrtok)  18.00 Trnavská novéna: 
Mária, blahoslavená, ktorá uverila – pria-
my prenos svätej omše z Trnavy; kazateľ 
Mons. Stanislav Stolárik 21.10 Lectio 
divina: Obnovme našu vieru a mravnosť 
(12) – stretnutie nad Božím slovom s Mons. 
Stanislavom Zvolenským
 22.11. (piatok)  17.30 Boh v Číne: Boj 
za náboženskú slobodu ⓬ – dokument 
o cirkvi v Číne

 22.11. (piatok)  20.25 EFFETA (Lk 23, 35b – 
43) 21.55 Bella ⓯ – film o hodnote života, 
fungujúcej rodiny, priateľstve a odvážnom 
riešení zdanlivo neriešiteľnej situácie
 24.11. (nedeľa)  07.25 Klbko: Sviatosť 
zmierenia – relácia pre deti o odpustení 
Boha 10.00 Svätá omša z Vatikánu – pria-
my prenos z Nedele Krista Kráľa v rámci 
ukončenia Roka viery

 08.11. (piatok)  20.30 Vybrané rozsudky 
o úspechoch spotrebiteľov pred súdmi
 09.11. (sobota)  10.00 Peniaze v rukách 
kresťana (3); hosť: Ján Košturiak 18.00 
emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia 
z Chrámu sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach 
(slávi otec Miroslav Pohár) 20.30 Rodina 
a jej postavenie v dnešnej spoločnosti; 
hostia: Anna Záborská, Vladimír Záborský, 
Ing. Terézia Lenczová a don Marián Valábek
 10.11. (nedeľa)  14.00 Jesenné slnko – roz-
hlasová hra 15.30 Medzinárodný festival 
duchovnej piesne vo Vranove-Čemernom 
21.00 Teen Star program – alternatíva 
k nevhodnej sexuálnej výchove pretláčanej 
v školách
 11.11. (pondelok)  20.30 Prijmete deti ako 
Boží dar? Hosť: otec Martin Ďuračka – du-
chovný správca UPC
 12.11. (utorok)  20.30 Predstavenie časo-
pisu Studia Biblica Slovacca
 14.11. (štvrtok)  20.30 Spomienky na no-
vember 1989 z pohľadu rehoľníka pátra 
Hilára Jozefa Štefúrika
 16.11. (sobota)  10.00 Prepáčte, ja som 
len katolík (1); hosť: dp. Jozef Vadkerti 
20.30 Separácia manželstva, konvalidácia 
manželstva; hostia: Mons. Jaroslav Pecha 
a ICDr. Jozef Kuneš
 17.11. (nedeľa)  13.00 Skutočný človek – 
fascinujúci životný príbeh saleziána Karola 
Nižňanského, misionára v Indii 14.00 Breza 
– rozhlasová hra 15.30 Bakhita – projekt 
Slovenskej katolíckej charity
 18.11. (pondelok)  20.30 Laureáti Akade-
mického Zvolena; hosť: Martin Urban
 19.11. (utorok)  20.30 Reforma Liturgie eu-
charistie po Druhom vatikánskom koncile; 
hosť: Štefan Fábry
 20.11. (streda)  20.30 Rímskokatolícka 
farnosť Kostolná Ves 22.00 Benjamín Brit-
ten – pohľady do tvorivej dielne anglického 
skladateľa
 21.11. (štvrtok)  20.30 Pohovka s riadite-
ľom Rádia Lumen Jurajom Spuchľákom
 23.11. (sobota)  10.00 Prepáčte, ja som 
len katolík (2); hosť: dp. Jozef Vadkerti 
18.00 emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Prešova 20.30 Mesiac s pápežom 
Františkom
 24.11. (nedeľa)  14.00 Pieseň o sv. Cecílii 
21.00 Joseph Vadakkel – Eucharistický 
plameň
 26.11. (utorok)  20.30 Don Anton Červeň – 
Koniec Roka viery, zhodnotenie, bohatstvo 
rituálov počas adventu v rodinehu
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s. rubin, F. Ambrogettiová: Pápež František
Predslov ku knihe dialógov s podnadpisom Rozhovory s Jorgem Bergogliom napísal 
v Buenos Aires v roku 2009 rabín Abraham Skorka, ktorého spája s pápežom Františkom 
mnohoročné priateľstvo. V pätnástich kapitolách knihy sa nachádzajú myšlienky výni-
močného človeka, zachytávajúce nielen jeho osobný život a postoje, ale aj jasný pohľad 
na problémy Katolíckej cirkvi a súčasnej spoločnosti. Kniha vznikla na základe stretnutí 
za viac ako dva roky v sídle arcibiskupstva v Buenos Aires a okrem písaného slova v nej 
nájdete aj fotografie zo života súčasného Svätého Otca. (Drahomíra Kolesárová)

Kon-Tiki
Nórski režiséri Joachim Ronning a Espen Sandberg sa rozhodli spracovať životný príbeh 
ich krajana  a jedného z najznámejších dobrodruhov Thora Heyerdhala. Ten si po mno-
horočnom úsilí dokázal splniť svoj sen a vyvrátiť dovtedy prijímané názory. So svojimi 
piatimi priateľmi podnikol v roku 1947 nebezpečnú plavbu na balzovej plti z Južnej Ame-
riky, ktorá trvala 101 dní, snažiac sa potvrdiť svoju teóriu o osídlení Polynézie. S minimál-
nym rozpočtom (v porovnaní s hollywoodskymi produkciami) dokázali nakrútiť vizuálne 
úchvatný film, ktorý bol nominovaný na Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film. Nádherné prírodné 
scenérie a úžasné dobrodružstvo vytvorili pre mňa jeden z najkrajších filmových zážitkov. (Tomáš Pecuch)

Hradišťan: Sešli se III.
Tento týždeň sa mi dostalo do rúk CD u nás nie veľmi známej, no o to zaujímavejšej 
kapely Hradišťan. Tá sa rokmi pod vedením Jiřího Pavlicu pretransformovala z klasickej 
ľudovej hudby na alternatívne zoskupenie, pre ktorého tvorbu je príznačné miešanie 
žánrov a štýlov. CD je už tretím zo série spolupráce kapely s rôznymi hosťami. Ponúka 
šestnásť skladieb, z ktorých bola väčšina primárne vytvorená pre chrámové prostredie od kresťanského 
stredoveku až po súčasnosť. Okrem hostiteľskej skupiny sa na diele podieľali vokálny súbor Madrigal Quin-
tet Brno, pravoslávny spevácky zbor Oktoich z Vroclavi či folkrocková kapela venujúca sa zhudobňovaniu 
biblických textov Oboroh. (Tomáš Pecuch)

 27.11. (streda)  20.30 Rímskokatolícka far-
nosť Bošáca 22.00 Výber z diela poľských 
skladateľov 2. pol. 20. stor. Henrycha Miko-
laja Goreckého a Krzysztofa Pendereckého
 28.11. (štvrtok)  20.30 200 rokov od naro-
denia kňaza, národného buditeľa Ondreja 
Cabana
 29.11. (piatok)  20.30 Úloha výživy pri 
rakovine; hosť: MUDr. Peter Minárik, 
gastroenterológ
 30.11. (sobota)  10.00 Prepáčte, ja som len 
katolík (3); hosť: dp. Jozef Vadkerti

DVOJKA
 10.11. (nedeľa)  10.15 Orientácie – doku-
ment o vatikánskom observatóriu 10.45 
Slovo – úvaha o rôznych podobách evan-
jelickej diakonie 00.50 Slovo R
 12.11. (utorok)  15.30 Orientácie R
 17.11. (nedeľa)  09.30 Trnavská novéna 
– slávnostná svätá omša z Baziliky sv. 
Mikuláša v Trnave v rámci každoročnej 
deväťdňovej pobožnosti k trnavskej Matke 
Božej; celebruje Mons. Ján Orosch, trnav-
ský arcibiskup 12.45 Orientácie 13.15 Slovo 
– príhovor rímskokatolíckeho kňaza Antona 
Srholca SDB 01.55 Slovo R
 19.11. (utorok)  15.35 Orientácie R
 24.11. (nedeľa)  13.45 Orientácie 14.15 Slo-
vo – príhovor doc. Vojtecha Nepšinského 
k sviatku Krista Kráľa

RáDIO SLOVeNSKO
Sobota 05.05 Ekuména vo svete 06.14 
Zamyslenie na dnešný deň 22.17 Ekumé-
na vo svete R
Nedeľa 05.05 Spravodajstvo Rádia Va-
tikán 06.14 Zamyslenie na dnešný deň 
21.05 Cesty 22.17 Spravodajstvo Rádia 
Vatikán R
RáDIO SLOVeNSKO A ReGINA
 10.11. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Mons. 
Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup
 17.11. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola 
svätej Rodiny v Bratislave; celebruje Marián 
Červený, farár v Čunove (Slovensko) / 09.00 
Gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu 
sv. archanjela Michala v Habure; slúži otec 
Jozef Harvilko (Regina)
 24.11. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie z Rimavského Brezova; káže farárka 
Janka Miháliková

RáDIO ReGINA
Pondelok  02.30 Cesty R
Utorok  21.00 Viera v živote R
Nedeľa  07.50 Z duše 17.05 Viera v živote
 23.11. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Michal Bučko, Žakovce)
 24.11. (nedeľa)  21.00 Duchovné slovo R

RáDIO DeVíN
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i ne-
veriacich

 Zmena programu vyhradená.
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 GR.KAT. MLáDeŽNíCKe CeNTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

15. – 17.11. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu  
Svidník a Medzilaborce. Veková kategória účastní-
kov je od 9 do 30 rokov.
22. – 24. 11. Život v Kristovi. Už si sa rozhodol kráčať 
za Ježišom a byť jeho učeníkom? Chceš vedieť viac 
o krokoch potrebných na tejto ceste? Príď, budeme 
sa zaoberať témami, ako je modlitba, ako a prečo 
čítať Božie slovo, ako byť vedený Svätým Duchom... 
Zvlášť odporúčame tým, čo absolvovali Kurz Filip ako 
následnú formáciu. Veková kategória účastníkov je 
14 a viac rokov. (Peter Lipták & tím)

 CeNTRUM PRe RODINU
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

22. – 24.11. Kurz Samuel. Výchova detí je zaiste veľ-
kým umením a tým najlepším vychovávateľom je 
Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda spočíva 
v zodpovednom odovzdávaní viery vlastným de-
ťom. Ide o to, ako neprekaziť Bože zámery s našimi 
ratolesťami. Kurz Samuel vám pomôže plnšie poro-
zumieť výchove a odovzdávaniu viery deťom na prin-
cípoch Božieho slova. Cieľom je posilnenie, obnova 
a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s deťmi.
17. – 22.11. Škola Otcovo srdce (Father Heart School)
01. – 06.12. Škola Otcovo srdce (Father Heart 
School). Pozývame vás na seminár Otcovo srdce, 
ktoré organizuje spolupracujúca organizácia v Dol-
nom Kubíne v dvoch termínoch. Bližšie informácie 
a možnosť prihlásenia sa nájdete na stránke www.
centrumsigord.sk

 PúTNICKé MIeSTA

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

01.12. Liturgia s modlitbami za uzdravenia (10.00 h)
07.12. Fatimská sobota (10.00 h)

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

25.11. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
07.12. Fatimská sobota (08.30 h.)

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

07.12. Fatimská sobota (10.30 h)
08.12. Malá púť – Počatie Presvätej Bohorodičky 
sv. Annou (patrocínium kaplnky) (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 litur-
gia (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 Projek-
cia filmov a beseda
Streda – 15.00 Študentské stretko 18.00 Modlitbo-
vé večery a katechézy (GTF PU) 
Štvrtok – 16.00 Očami dievčat... 17.30 Dom mod-
litby
29.11. – 01.12. Vianočné trhy vo Viedni, nahlasova-
nie: najneskôr do 20. novembra elektronicky na ad-
rese: gmpc@grkatpo.sk alebo telefonicky na čísle: 
0903 982 509, záloha: 6 eur

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 

 Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove  
a Združenie Sakrálne spevy Východu

vás srdečne pozývajú na

22. ročník Festivalu duchovných piesní  
byzantského obradu

pod záštitou Mons. Milana Lacha SJ,
prešovského pomocného biskupa,

15. – 17. novembra 2013
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove 

PRoGRAM:

Piatok 15. novembra 2013
16.30 hod. Otvorenie festivalu. Archijerejská svätá liturgia 
  – spieva Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa

Sobota 16. novembra 2013
14.00 hod. Festivalový koncert
 Zbor sv. Romana Sladkopevca – Prešov
 Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda – Stropkov
 Gréckokatolícky chrámový zbor P. P. Gojdiča 
  – Vranov nad Topľou-Čemerné
 Spevácky zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove
 Slovenský kresťanský spevácky zbor Krédo – Viruju

 Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon – Bratislava
 Gréckokatolícky zbor Stauros – Prešov-Sekčov
 Gréckokatolícky zbor Hlahol – Prešov-Sídlisko 3
 Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa – Prešov

Nedeľa 17. novembra 2013
08.00 hod. Svätá liturgia v katedrálnom chráme 
 – spieva zbor Stauros
10.00 hod. Svätá liturgia v katedrálnom chráme 
 – spieva zbor Kyrillomethodeon 
10.00 hod. Svätá liturgia v Chráme bl. P. P. Gojdiča, Prešov-Sídlisko 3 
 – spieva Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa
10.00 hod. Svätá liturgia v Chráme Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov 
 – spieva zbor Hlahol


