
slovo
časopis gréckokatolíckej cirkvi · 46. ročník · číslo 14 – 15 · 06.07.2014

Odpust v michalovskej bazilike

Panenstvo srdca



Tolerancia
Nedávno ma v jednom mesačníku zaujal 
článok, v ktorom autorka opisovala svoj 
život v Amsterdame. Amsterdam opísala 
ako jedno úžasné, slobodné a tolerantné 
mesto. Veľmi ma zaujalo slovné spojenie 
moet kunnen, čo by sa dalo voľne preložiť 
ako „musí sa to dať“, ktoré vyjadruje toleran-
ciu obyvateľov tohto mesta už po stáročia. 
Musím podotknúť, že opis mesta a života 
v ňom s týmto pravidlom bol veľmi zaujíma-
vý, ale len do chvíle, kým nezačala autorka 
vo svojom článku približovať čitateľom smrť 
známeho filmového režiséra a novinára, 
ktorého uprostred bieleho dňa na námestí 
v Amsterdame pripravil o život nejaký radi-
kálny islamista. V tej chvíli autorka na jednej 
strane opisuje šokované obyvateľstvo tejto 
krajiny (táto udalosť spustila vlnu násilia 
a agresie), na druhej strane píše, že napriek 
tejto strašnej udalosti ostali obyvatelia mesta 
pokojní. Ostali pokojní? Samozrejme, nesú-
hlasím s násilím alebo agresiou, ktorú vedia 
takéto činy vyvolať. No v tej chvíli som si 
uvedomil, že kdesi v tej ich, ale už aj v našej, 
spoločnosti nastala veľká chyba, že akosi 
sme priradili niektorým slovám hodnotu 
a vysvetlenie, ktoré im nepatrí.

Mám v prvom rade na mysli toľkokrát 
omieľané slovo tolerancia. Mnohokrát sme 
práve my kresťania obviňovaní z netolerant-
nosti. Prečo vlastne?

Ak si slovo tolerancia vyhľadáte v slovní-
ku alebo na internete, dozviete sa, že je to 
spôsob myslenia a konania charakterizovaný 
znášanlivosťou, ktorá bráni potlačovaniu či 
odsudzovaniu názoru, postoja, či konania 

iného človeka, alebo skupiny. A je to tiež 
uznanie práva inej osoby na prejavenie vlast-
ného názoru, postoja či konania.

Tolerancia však v žiadnom prípade nezna-
mená ľahostajnosť voči ostatným ľuďom, 
ich názorom a postojom. Tolerancia nie je 
ani akýmsi druhom liberalizmu. Lebo práve 
tolerancia má svoj pôvod v kresťanskej láske, 
v úcte pred svedomím toho druhého. Človek 
má zo svojej podstaty nárok na slobodný 
priestor, ktorý mu umožňuje konkrétne 
uskutočňovať jeho slobodné rozhodnutia. 
Tento slobodný priestor má však svoje hrani-
ce v rovnakom nároku iného človeka na jeho 
slobodný priestor.

Naša spoločnosť si však slovo toleran-
cia vysvetľuje úplne opačne. Ako povinné 
rešpektovanie inakosti alebo dokonca ako 
zrieknutie sa opačného postoja a názoru. 
A tu je vlastne vysvetlenie toho, prečo sme 
chápaní ako netolerantní. Ja sa predsa ako 
kresťan nemôžem zrieknuť vlastného názoru 
a svojho presvedčenia. Nemôžem rešpekto-
vať za akúkoľvek cenu akýkoľvek názor. To, 
že spoločnosť okolo mňa, ktorá nerešpektuje 
Boha a svedomie, považuje niečo za normál-
ne, ešte neznamená, že to normálne je.

Želám nám všetkým do prichádzajúcich 
dní, aby sme stále žili v Kristovom svetle 
a v tomto svetle navrátili „silným“ slovám ich 
pravdivú hodnotu.

Mgr. Maroš Prejsa
protopresbyter Sninského protopresbyterátu

Mládežnícky spevácky zbor  
z Rudlova

Mládežnícky spevác-
ky zbor pri Chráme 
Narodenia Presvätej 

Bohorodičky v Rudlove bol za-
ložený v roku 2003. Založila ho 
Vierka Nemčíková, ktorá jeho 
vystúpenia zároveň sprevádza 
hrou na gitare. V zbore bolo pô-
vodne 26 dievčat. Tento počet sa 
každoročne mení. V súčasnosti 
ho tvorí 19 dievčat vo veku od 6 
do 18 rokov. Spevácky zbor je 
zároveň členom Centra voľného 
času v Juskovej Voli. Vznikol 
v rámci organizácie voľnoča-
sových aktivít detí a mládeže. 
Jeho zámerom je rozvíjať ná-
boženské a národné regionálne 
kultúrne povedomie a cítenie 
mladých ľudí. V rámci farnosti 
sa snaží podchytiť hudobne 
nadané a talentované deti, 
rozvíjať ich schopnosti a zruč-
nosti, dávať im priestor na roz-
víjanie ich záujmov. Prvoradým 
cieľom zboru je pestovať úctu 
ku kultúrnym a náboženským 
hodnotám, najmä rozvíjať cyri-
lo-metodskú tradíciu. Pri jeho 

napĺňaní sa usiluje podporovať 
talent a schopnosti, ktoré po-
tom uplatňuje v službe Cirkvi. 
Podieľa sa na príprave rôznych 
programov k náboženským 
sviatkom a iným príležitostným 
udalostiam.

Členky zboru sa pravidel-
ne raz týždenne stretávajú 
v Chráme Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Rudlove a okrem 
duchovnej prípravy sa venujú 
najmä nácviku náboženských 
piesní. Vo svojom repertoári 
majú mariánske, adoračné, 
vianočné, pôstne, veľkonoč-
né piesne, piesne k Svätému 
Duchu a rozličné detské piesne. 
Zbor pravidelne účinkuje na ne-
deľných bohoslužbách a det-
ských svätých liturgiách. Svojím 
vystúpením každý rok umocňu-
je slávnostnú atmosféru prvého 
svätého prijímania. Pripravuje 
jasličkové akadémie, ktoré sa 
stali už tradičnou súčasťou via-
nočných sviatkov. Zároveň cez 
tieto sviatky navštevujú členky 
zboru príbytky veriacich obce 

a spievaním kolied prinášajú 
radostnú zvesť.

Spevácky zbor účinku-
je na slávnostných svätých 
liturgiách nielen v Rudlove, ale 
aj vo filiálnom chráme v Soli 
a v ďalších okolitých obciach – 
v Hlinnom a Zámutove. S priaz-
nivým ohlasom sa stretlo aj ich 
účinkovanie na fatimskú sobotu 
v Ľutine. Podobne je to aj pri 
ekumenických bohoslužbách, 
ktoré sa každoročne konajú 
v miestnych chrámoch v Rudlo-
ve, Soli a Hlinnom.

Spevácky zbor účinkuje aj 
pri ďalších udalostiach, ktoré 
sa konajú v našom chráme. 
Prítomnosť speváckeho zboru 
dopĺňa modlitby ruženca, 
krížovej cesty, eucharistických 
pobožností a duchovnej obnovy 
pred odpustovou slávnosťou, 
a sprevádza uzatváranie svia-
tostného manželstva gréckoka-
tolíckych veriacich.

Spevácky zbor sa aktívne 
zapája aj do rôznych voľnočaso-
vých aktivít, ktoré sa pravidelne 

konajú vo farnosti. Nezabud-
nuteľnou akciou bol turistický 
deň Po stopách svätého Pavla, 
ktorý sa konal na trase Rudlov 
– Juskova Voľa. Zúčastnilo sa 
na ňom vyše 800 mladých ľudí 
z rôznych farností Prešovskej 
archieparchie. Členky zboru sa 
zúčastňujú na letných aj zim-
ných táboroch a víkendových 
pobytoch v Centre voľného 
času v Juskovej Voli, na farských 
aktivitách: športových dopo-
ludniach, cyklotúrach, sánko-
vačkách, opekačkách, brigádach 
na zveľaďovanie okolia chrámu 
a farskej budovy, zhotovovaní 
darčekov pre veriacich k vý-
znamným sviatkom a pod. Spe-
vácky zbor v roku 2013 oslávil 
10. výročie svojho založenia. 
Za uplynulých 10 rokov sa svo-
jou činnosťou stal neodmysli-
teľnou súčasťou náboženského 
života rudlovskej farnosti. n

Magdaléna Nemčíková
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�� Slováci vyzbierali 20 ton potravín 
a inej pomoci pre obyvateľov Srbska 
a Bosny a Hercegoviny, ktorých 
postihli ničivé povodne. Slovenská 
katolícka charita (SCKH) materiálnu 
zbierku na pomoc Balkánu spustila 
23. mája a zberné miesta vytvorila 
v tridsiatich troch mestách a obciach. 
Zbierka sa skončila vo štvrtok 5. júna. 
Finančnú zbierku SKCH  možno pod-
poriť aj naďalej ľubovoľným príspev-
kom na číslo účtu 4008058424/7500 
(variabilný symbol je 213) alebo 
priamo na stránke www.charita.sk. 
Prispieť sa dá aj zaslaním darcovskej 
sms v tvare DMS medzera POVODNE 
na číslo 877. Jej cena je 2 eurá.

�� Environmentálna subkomisia 
pri Konferencii biskupov Slovenska 
sa stretla 5. júna, na Svetový deň 
životného prostredia. Na zasadnutí 
sa zúčastnil aj prešovský arcibiskup 
metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Čle-
novia sa zaoberali víziou fungovania 
subkomisie a prioritami na rok 2014, 
medzi ktoré patria aj problémy klima-
tických zmien a extrémov počasia, 
odpadov, potravinovej sebestačnosti. 
Tematickým bodom rokovania bola 
príprava Výzvy k úcte k pôde a návra-
tu k hospodáreniu na nej ako šance 
pre mladých a nezamestnaných 
na Slovensku. Výzva bude spracovaná 
spolu s informáciami a odporúčania-
mi. Podrobnejšie informácie nájdete 
na internetovej stránke KBS: http://
enviro.kbs.sk/ . (Daniel Lešinský, 
Milan Lichý)

�� Plnenie Pastoračného plánu 
Katolíckej cirkvi na Slovensku 
v rokoch 2007 až 2013 hodnotili 5. 
júna počas sympózia v Diecéznom 
pastoračnom centre v Žiline. Pozva-
nie prijali košický eparcha Mons. 
Milan Chautur, bratislavský eparcha 
Mons. Peter Rusnák a žilinský biskup 
Mons. Tomáš Galis. Pastoračný plán 
sa zameriaval na prioritné pastoračné 
skupiny: rodinu, núdznych a mládež.

�� Dvojročnú formáciu Archiepar-
chiálnej školy animátora dobro-
voľníka v GMC Bárka v Juskovej 
Voli uzavrel prvý júnový víkend. 
Po piatkových cvičných stretkách si 
36 účastníkov vypočulo prednášku 
otca Jozefa Zorvana na tému Kres-
ťanské spoločenstvo, nasledoval 
videoklip AŠAD 2012 – 14 a vo 
večerných hodinách sa absolventi 
stretli v jedálni na stužkovej slávnosti. 

Eparchiálny odpust v bazilike minor v Michalovciach

V michalovskej Bazilike Svätého 
Ducha, jedinej tohto patro-
cínia na Slovensku, sa už 7. 
júna v predvečer sviatku začala 
eparchiálna slávnosť. Po Veľkej 
večierni s lítiou nasledovala 
večerná archijerejská liturgia, 
pri ktorej si niekoľko desiatok 
kňazov vyprosovalo nový závan 
Svätého Ducha pre svoju služ-
bu. V kázni otec Peter Orenič 
poukázal na to, že Svätý Duch 
sa stal viditeľným skrze účinky 
na živote tých, ktorí ho prijali 

do čistého srdca. Vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha, 
pred prositeľnou ekténiou 
udelil stupeň diakonátu trom 
kandidátom: Petrovi Jamborovi, 
Petrovi Kolesárovi a Dominiko-
vi Rebjákovi. Večerný program 
v bazilike spestril Akatist k Svä-
tému Duchu a ďalšie modlitby.

V nedeľu ráno 8. júna slávil 
svätú liturgiu protosynkel 
otec Vladimír Tomko. Neskor-
šiu slávnostnú archijerejskú 
liturgiu viedol vladyka Milan. 

Spoluslúžil protoigumen 
redemptoristov otec Jaroslav 
Štelbaský a ďalší kňazi. V kázni 
vladyka upriamil pozornosť 
na udalosť verejného založenia 
Cirkvi v deň Päťdesiatnice. „Ľu-
dia z mnohých národov a ple-
mien sa silou Ducha zjednotili 
a otvorili svoje srdcia evanjeliu. 
Odvtedy Cirkev prechádza deji-
nami aj s problémami, ale vytr-
vala, lebo ju vedie Svätý Duch.“ 
Vladyka upozornil na súčasné 
odmietanie Cirkvi mnohými 
jej členmi, ako aj trendy zbaviť 
Cirkev hierarchickej štruktúry. 
Bez nej by sa tajomné pôsobe-
nie Svätého Ducha nemohlo 
uskutočňovať. Cirkev označil 
za útočisko istoty pre súčasný 
svet a prítomných vyzval k uve-
domeniu si hodnotu náležitosti 
k Cirkvi, ktorá dnes slávi svoj 
sviatok zrodenia. Svätú liturgiu 
spevom sprevádzal Zbor sv. 
Jozefa z Michaloviec. (Michal 
Hospodár; snímka: P. Hospo-
dár)

Prvoprijímajúce deti sa stretli s prešovským arcibiskupom
V sobotu 7. júna sa mohli deti, 
ktoré v tento rok po prvýkrát 
prijali Pána Ježiša v Eucharistii, 
stretnúť s prešovským arcibis-
kupom metropolitom Mons. 
Jánom Babjakom SJ. Stretnutie 
sa začalo archijerejskou svätou 
liturgiou, do ktorej sa zapojili 
aj deti. Otec arcibiskup deti 
povzbudil k životu v milosti 
posväcujúcej, k pozornej účasti 

na svätej liturgii a k vykonaniu 
si pobožnosti prvých deviatich 
piatkov. Po svätej liturgii na-
sledovalo krátke fotenie a obed 
v prírode, v areáli ľutinskej 
baziliky. Poobede sa deti roz-
delili do skupín a mali možnosť 
osobne sa stretnúť s otcom 
arcibiskupom. Okrem toho 
si zahrali futbal s fit loptami, 
hádzali vodné balóny, tancovali 

erko tance, hravým spôsobom 
spoznávali pútnické miesto, 
súťažili. Rodičom otec Milan 
Mojžiš v bazilike ponúkol du-
chovné slovo o rodine. Požeh-
naný deň zakončila modlitba 
Korunky Božieho milosrdenstva 
a záverečné požehnanie otca 
arcibiskupa. (Ľuboš Kohút)

Do Mikulášovej zavítali kňazské rodiny
V Roku Sedembolestnej Panny 
Márie a v Roku rodiny sa v ne-
deľu 15. júna vo farnosti Mikulá-
šová stretli kňazské rodiny Bar-
dejovského protopresbyterátu. 
Napriek premenlivému počasiu 
vytvorili veľkú jednotnú rodinu, 
ktorej nechýbal humor a zábava 
i vzájomné zdieľania. Pre deti 
bola pripravená opekačka a gri-
lovačka, počas ktorej si zahrali 
futbal. (Viera Havrilová)

�� Prof. Pavol Dancák absolvoval 
19. – 23. mája na Východnom pá-
pežskom inštitúte v Ríme školenie, 
počas ktorého sa stretol s rektorom 
prof. Jamesom McCannom SJ a s ve-
decko-výskumnými pracovníkmi inšti-
tútu, aby analyzovali ďalšie možnosti 
spolupráce s GTF PU. V rámci aktivity 
programu Erasmus plus navštívil 
vydavateľstvo a knižnicu inštitútu, 
ktorá má jednu z najväčších knižných 
zbierok o problematike východných 
cirkví – viac ako 180 000 knižných 
titulov. (František Dancák)

�� Stretnutie mladých Fest der 
Jugend sa konalo 6. – 9. júna 
v Salzburgu. Na stretnutí katolíckej 
mládeže sa stretlo 6 000 účastní-
kov. Medzi nimi nechýbali kardinál 
Christoph Schönborn, viacerí biskupi 
a rodiny s deťmi z Rakúska, európ-
skych krajín a niekoľko študentov zo 
Slovenska. Akciu pripravilo spoločen-
stvo Loretto.

�� Na slávnosť Zostúpenia Svätého 
Ducha 8. júna navštívil pražský apoš-
tolský exarcha Mons. Ladislav Hučko 
gréckokatolícku farnosť v Hradci 
Králové. V Kaplnke sv. Jozefa slúžil 
slávnostnú liturgiu, pri ktorej päť 
chlapcov pristúpilo k prvému sväté-
mu prijímaniu. (www.exarchat.cz)

�� Konferencia k 100. výročiu smrti 
pápeža Pia X. sa uskutočnila 12. júna 
v Ríme. Podujatie predstavili 9. júna 
vo vatikánskom tlačovom stredisku 
páter Bernard Ardura, predseda 
Pápežského výboru pre historické 
vedy, a prof. Alejandro Mario Dieguez 
z vatikánskeho tajného archívu.

�� Svätý Otec sa 16. júna stretol 
s canterburským arcibiskupom 
Justinom Welbym, predstaviteľom 
celosvetového anglikánskeho spo-
ločenstva. Po súkromnom rozho-
vore a prezentácii delegácií obaja 
predniesli svoje príhovory a vymenili 
si dary.

�� Novú publikáciu Pápež Franti-
šek: Pravda je stretnutím. Homílie 
z Domu sv. Marty z vydavateľstva 
Rizzoli predstavili 16. júna v Ríme.

�� Prvým kanadským regiónom, 
ktorý uzákonil asistovanú samovraž-
du, je frankofónny Quebec. Informo-
val o tom taliansky denník Avvenire. 
V prípade kontroverzného zákona, 
ktorý sa prezentuje ako „zdravot-
nícka reforma“, chce však zasiahnuť 
federálna vláda.

Ukrajinskí biskupi zaslali ďakovný list  
biskupským konferenciám Európy
Stála Synoda Ukrajinskej gréc-
kokatolíckej cirkvi (UGKC) zve-
rejnila ďakovný list podpísaný 
Sviatoslavom Ševčukom, hlavou 
UGKC, ktorý komentuje uda-
losti na Ukrajine a prosí o ďalšie 
modlitby. List písaný v mene 
členov stálej Synody biskupov 
Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi pri stretnutí v Kyjeve 4. – 
6. júna je adresovaný všetkým 
kresťanom a ľuďom dobrej vôle, 
ktorí sú solidárni s Ukrajinou 
v súčasnej situácii.

„V mene našich kňazov, 
zasvätených osôb a laikov vám 
vyjadrujeme poďakovanie 
za vašu neustálu modlitbu 
a podporu preukázanú cez 
rozličné charitatívne projek-
ty,“ týmito slovami členovia 
stálej Synody UGKC vyjadrili 
vďačnosť všetkým za solidaritu 
s Ukrajinou počas udalostí, 
ktoré sa odohrali v ostatných 
mesiacoch.

„Sme mimoriadne vďační 
za vaše úsilie pravdivo in-
formovať svoje spoločenstvá 
o zmenách, ktoré sa odohrávajú 
v našej krajine, ako protiváha 
klamlivých informácií, ktoré sú 
namierené proti Ukrajine a jej 
cirkvám, zvlášť proti Ukrajin-
skej gréckokatolíckej cirkvi,“ 
uvádza sa v dokumente.

Autori listu konštatujú, že 
v reakcii na neustálu korupciu, 
prenasledovanie zo strany štátu 
a neznesiteľnú sociálnu situáciu 
milióny Ukrajincov pokojne de-
monštrovali a preukázali veľkú 
medzietnickú, medzinábožen-
skú a medzikultúrnu solidaritu.

„Dôstojnosť, po ktorej túžia 
Ukrajinci, má predovšetkým 
nemateriálny charakter. Ide 
o Bohom danú dôstojnosť, kto-
rá zahŕňa úctu k našej samotnej 
existencii – právo na sebaurče-
nie, územnú celistvosť, kultúr-
nu a cirkevnú identitu...“

„Vaša dobrotivosť k Ukrajine 
má premieňajúcu silu, je veľkou 
podporou pre náš národ v jeho 
putovaní,“ zdôrazňujú biskupi 
UGKC v liste s názvom Ukrajina 
v putovaní – ďakujeme, že ste 
spolu s nami! Zároveň nalie-
havo prosia o ďalšie modlitby: 
„Prosíme vás, aby ste sa naďalej 
modlili za mier na Ukrajine, 
za pokoj a zmierenie, ktoré sú 
založené na spravodlivosti.“

Ukrajinskí gréckokatolícki 
biskupi vyslovili poďakovanie 
„za prorockú jednotu“ všetkým 
bratom a sestrám vo viere: rím-
skokatolíkom, protestantom, 
židom, moslimom a zvlášť pred-
staviteľom pravoslávnych cirkví 
na Ukrajine. Členovia stálej 
synody tiež zaslali osobitné slo-
vá poďakovanie Svätému Otcovi 
Františkovi, „ktorý nás podporil 
modlitbou a vyzval k pokoju 
a spravodlivosti na Ukrajine“. 
(TS ČBK, www.grkatba.sk)

Predstavili publikáciu  
Sv. Cyril a Metod medzi slovanskými národmi
Na pôde Veľvyslanectva Sloven-
skej republiky pri Svätej stolici 
sa 10. júna v spolupráci s Pápež-
ským východným inštitútom 
konala prezentácia publikácie 
s názvom Sv. Cyril a Metod me-
dzi slovanskými národmi. 1 150 
rokov od počiatku ich misie. Zo-
stavovateľmi zborníka z medzi-
národného kongresu konaného 
25. – 26. februára 2013 v Ríme sú 
kardinál Jozef Tomko a arcibis-
kup Cyril Vasiľ SJ.

Knižnú novinku predstavili 
v talianskom jazyku. V sloven-
skom preklade ju vydá vydava-
teľstvo Dobrá kniha. Publikácia 
z vydavateľstva Valore Italiano 
Lilamé je dostupná v repre-
zentačnej tlačenej podobe 
a zároveň v elektronickej forme 
vo formáte Kindle Amazon. 
Predstavuje význam cyrilo-
-metodskej misie z viacerých 

uhlov pohľadu prostredníctvom 
príspevkov autorov ako Mons. 
Viliam Judák, Mons. Cyril Vasiľ 
SJ, Mons. Gianfranco Rava-
si, prof. Christian Hannick, 
prof. Richard Čemus, Andrej 
Škoviera, Šimon Marinčák, 

Mons. Dimitrios Salachas 
a ďalších. Autorom úvodu je 
emeritný prefekt Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov kar-
dinál Jozef Tomko.

Slovenský veľvyslanec pri 
Svätej stolici Peter Sopko 
na prezentácii okrem oboch 
spomenutých osobností privítal 
aj prefekta Kongregácie pre 
východné cirkvi kardinála 
Leonarda Sandriho, predsedu 
Pápežskej rady pre spoločen-
ské komunikačné prostriedky 
Mons. Claudia Mariu Celliho, 
profesora Pápežského východ-
ného inštitútu pátra Samira 
Khalila Samira SJ, rektora 
Slovenského pápežského kolé-
gia sv. Cyrila a Metoda v Ríme 
Mons. Vladimíra Stahovca a ar-
chimandritu Melchitskej cirkvi 
Antiochie Stephana Kostera.

Chcete si pozrieť viac fotografií z akcií?  
Navštívte www.grkatpo.sk/?fotogalerie.
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František Dancák, predseda komisie 
pre pútnické miesta. Slávnostným 
kazateľom bol otec Rudolf Galgóczi, 
dekan dekanátu Želiezovce. (Dominik 
Petrík)

�� Novým kandidátom na rektora 
Katolíckej univerzity v Ružomberku 
(KU) je Mons. Jozef Jarab. Rozhodol 
o tom 10. júna Akademický senát KU 
v tajnom hlasovaní. Dôveru mu ako 
jedinému navrhnutému kandidátovi 
na túto funkciu prejavilo 18 z 24 
prítomných senátorov.

�� Pravidelné zasadnutie rady pre 
rodinu KBS sa uskutočnilo 11. júna 
v priestoroch Biskupského úradu 
v Žiline pod vedením predsedu rady 
Mons. Milana Chautura, košického 
eparchu. Po modlitbe a privítaní 
vladyka Milan otvoril pracovné 
stretnutie, ktorého hlavnou témou 
bola príprava na krst a rodičovstvo 
– aktualizácia pastoračnej pomôc-
ky Stretnutia rodičov pred krstom 
dieťaťa. Zasadnutie rady zhodnotilo 
aj Deň rodiny 2014, ktorý sa v tomto 
roku uskutočnil na 33 miestach 
Slovenska.

�� Ekumenická bohoslužba slo-
va Te Deum k inaugurácii nového 
prezidenta Slovenskej republiky (SR) 
Andreja Kisku sa uskutočnila 15. júna 
v Katedrále sv. Martina v Bratislave 
po slávnosti v bratislavskej Redute, 
kde zložil sľub ako štvrtý prezident 
republiky, po prehliadke jedno-
tiek Ozbrojených síl SR a stretnutí 
s občanmi v uliciach hlavného mesta. 
Slávnostnej ekumenickej bohoslužbe 
slova predsedal bratislavský arci-
biskup metropolita Mons. Stanislav 
Zvolenský, predseda Konferencie 
biskupov Slovenska. Nový prezi-
dent pozval na svoju inauguráciu aj 
zástupkyňu Aliancie za rodinu Annu 
Verešovú. „Považujeme pozvanie 
na inauguráciu prezidenta SR za pre-
jav jeho uznania našim občianskym 
aktivitám, ako aj jeho odhodlania 
podporovať ochranu rodiny,“ uviedla 
Anna Verešová.

�� Svätenie siedmich nových dia-
konov Prešovskej archieparchie sa 
uskutočnilo 8. júna v Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
počas archijerejskej svätej liturgie, 
ktorú slávil prešovský arcibiskup 
metropolita Mons. Ján Babjak SJ. 
(Ľubomír Petrík)

na pltiach. Potom sa presunuli 
do Litmanovej, kde sa pomodlili 
Akatist za požehnanie rodín 
a slávili svätú liturgiu. Na púti 
sa zúčastnili malé deti, mlá-
dež, rodičia, ba aj starí rodičia. 
(Milan Mojžiš)

V Ľutine vysvätil prešovský arcibiskup sedem novokňazov
V nedeľu 15. júna v bazilike 
na mariánskom pútnickom 
mieste v Ľutine vysvätil pre-
šovský arcibiskup metropolita 
Mons. Ján Babjak SJ sedem novo-
kňazov pre Prešovskú archiepar-
chiu. Radko Blichár, Pavol Burda, 
Miroslav Čerňanský, Lukáš Kireš, 
Tomáš Leško, Leontín Lizák 
a Matúš Verba prijali sviatosť 
kňazstva počas archijerejskej 
svätej liturgie po Cherubínskej 
piesni, teda po Veľkom vchode, 
aby potom počas liturgie verných 
– liturgie Eucharistie spolu so 
svojím svätiteľom a staršími 
bratmi v kňazskej službe konce-
lebrovali už ako kňazi svoju prvú 
svätú liturgiu.

Vladyka Ján sa prihovoril 
na konci slávnosti, aby mohol 
svätencov osloviť ako novo-
kňazov. Keďže prijali sviatosť 
kňazstva v Nedeľu všetkých 
svätých, vo svojej kázni sa za-
meral na svätosť. Povedal im, že 
ich má rád a má z nich radosť, 
ale má o nich aj veľkú obavu. 
„Chcem, aby ste boli svätí kňazi, 
a na druhej strane vidím toľko 
nástrah, ktoré na vás budú 
v živote doliehať.“ Pripomenul 
slová pápeža Františka: „,Som 
hriešnik, na ktorého sa Pán 
zadíval.‘ Je to svätá pravda, že 

hoci sme kňazi, sme hriešnici, 
na ktorých sa Pán pozrel a kto-
rých vytiahol z ľudskej biedy 
hriechu. A preto už nezostu-
pujme do hriechu, ale držme 
sa milosti. Na jednej strane 
uvedomovať si svoju slabosť 
a hriešnosť, ale na druhej strane 
spoliehať sa na Božiu milosť 
– toto je naša cesta k svätos-
ti. Kráčajme verne a vytrvalo 
po nej a dôjdeme k cieľu.“ Aj 
manželkám novokňazov pove-
dal: „Buďte sväté, dajte si denne 
záležať na spoločnej modlitbe 
so svojím manželom kňazom. 
Žite čisto. Dobre vychovávajte 
svoje deti. Obidvaja budete 
na svietniku, pred očami ľudí. 
Dávajte svedectvo a nikdy nie 

pohoršenie.“ Za novokňazov sa 
otcovi arcibiskupovi poďakoval 
Matúš Verba, ktorý uviedol, 
že Boh nám dal okrem anjela 
strážcu aj takých anjelov, „ktorí 
nás napomínajú, povzbudzujú 
a vedú, a vy ste jeden z nich. 
Za túto pomoc a službu vám 
chceme poďakovať a prosiť, aby 
ste nás naďalej viedli a pomá-
hali nám v kňazskej službe.“ 
Ako prejav vďaky mu odovzdali 
z dreva vyrezaného anjela s ich 
vyrytými menami, aby si stále 
spomenul, že aj oni chcú jemu 
pomáhať v jeho duchovných 
zápasoch pre dobro Cirkvi. 
Na záver prijali prítomní novo-
kňazské požehnanie. (Ľubomír 
Petrík, snímka: J. Košč)

Fórum kresťanských inštitúcií sa vyjadrilo  
k Celoštátnej stratégii ľudských práv
Fórum kresťanských inštitúcií 
(FKI), ktoré združuje takmer 40 
inštitúcií, upozorňuje na viaceré 
absurdity v návrhu Celoštátnej 
stratégie ochrany a podpory 
ľudských práv. Tento dokument 
zverejnilo do medzirezortné-
ho pripomienkového konania 
Ministerstvo zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR. FKI 
pri tejto príležitosti zverejnilo 
na stránke ludskeprava2014.sk 
hromadnú pripomienku a žiada 

vládu, aby prílohy, ktoré tvoria 
súčasť stratégie a sú v pripo-
mienkovaní, zamietla. V opač-
nom prípade žiada stiahnutie 
celej stratégie. „FKI a jeho člen-
ské organizácie plne podporujú 
ochranu ľudských práv všetkých 
občanov v Slovenskej republi-
ke. Na druhej strane vyjadrujú 
hlboké znepokojenie nad tým, 
že prostredníctvom Celoštátnej 
stratégie ochrany a podpory 
ľudských práv, ktorá bola zve-

rejnená a je v medzirezortnom 
pripomienkovaní, sa vytvárajú 
na Slovensku dve skupiny obča-
nov: ľudia, o ktorých právach sa 
nehovorí, respektíve sa pokla-
dajú za samozrejmé, a skupiny, 
ktoré sa dožadujú práv, ktoré, 
žiaľ, nepožíva väčšina občanov 
Slovenskej republiky,“ uvádza 
v tlačovej správe FKI. Viac in-
formácií o jeho činnosti možno 
nájsť na stránke: www.fki.sk. 

Po večernom programe sa zjednotili 
v modlitbe za vyliatie Svätého Ducha. 
V nedeľu formáciu zakončili slávením 
Najsvätejšej Eucharistie. (Slavomír 
Zahorjan)

�� Fórum kresťanských inštitúcií 
vydalo 6. júna vyhlásenie k prijatiu 
novely Ústavy SR, vďaka ktorej bude 
na Slovensku manželstvo od septem-
bra požívať vyššiu ústavnú ochranu. 
Vo vyhlásení vyjadrilo nádej, že 
na túto zmenu budú postupne nad-
väzovať aj konkrétne zákony v oblasti 
výchovy, sociálnych vecí, zdravot-
níctva, ekonomiky či ďalších oblastí 
na podporu rodiny.

�� Kurzu Víťazstvo v Kristovi patril 
víkend 6. – 8. júna v GMC Bárka 
v Juskovej Voli. Tím Petra Liptáka 
z Košíc slúžil 76 účastníkom. Špe-
ciálnym hosťom bol Pavol Strežo, 
jeden z vedúcich spoločenstva Novej 
evanjelizácie (SNE) a riaditeľ centra 
pre rodinu Aktivcentrum v Dolnom 
Kubíne. (Slavomír Zahorjan)

�� Program fatimskej soboty 
na hore Zvir sa 7. júna začal modlit-
bou slávnostného ruženca s rozjí-
maniami, po ktorom nasledovala 
svätá liturgia. V homílii sa veriacim 
prihovoril otec Marcel Pisio, duchov-
ný správca hory Zvir. Po liturgii sa 
pútnici pomodlili na úmysel Svätého 
Otca, otec Marcel požehnal nábožen-
ské predmety a program pokračoval 
modlitbou Korunky k Božiemu milo-
srdenstvu. (Dominik Petrík)

��Mons. Bernard Bober, košický 
arcibiskup metropolita, oslávil 40. 
výročie kňazskej vysviacky. Za kňaza 
bol vysvätený 8. júna 1974 v Brati-
slave. Za biskupa ho vysvätil kardinál 
Jozef Tomko 30. januára 1993 v Ka-
tedrále sv. Alžbety v Košiciach.

�� V Kremnej sa 8. júna už po tre-
tíkrát uskutočnilo stretnutie rodín 
na miestnom ihrisku. Začiatok 
stretnutia patril modlitbe Akatis-
tu požehnania rodín, po ktorom 
nasledoval spoločný guľáš a zábavné 
a športové aktivity pre deti. (Peter 
Demjanovič)

�� Júnová malá púť sa na hore Zvir 
konala 8. júna, na sviatok Zoslania 
Svätého Ducha. Program sa začal 
uctením si ikony Presvätej Bohoro-
dičky. Nasledovala modlitba Aka-
tistu k Svätému Duchu a modlitba 
ruženca. Svätú liturgiu slávil otec 

V Lipanoch zorganizovali benefičný koncert
V Mestskej galérii v Lipanoch 
sa 8. júna uskutočnil bene-
fičný koncert. Do prípravy sa 
zapojil gréckokatolícky zbor 
Byzantion, zbor akordeónového 
orchestra a prípravného akor-
deónového orchestra Základnej 
umeleckej školy. V hre na akor-
deón sa predstavili sólisti 

Dominik Murcko, Branislav 
Blaško a Frederik Kaža. So 
sólom vystúpili Alena Jurčenko-
vá, Michal Pavlovský, Martina 
Genčúrová a ďalší. Na koncerte, 
na ktorý prišlo okolo štyristo di-
vákov, zazneli piesne viacerých 
skladateľov. Medzi hosťami 
nechýbal gréckokatolícky pre-

šovský pomocný biskup Mons. 
Milan Lach. Cieľom koncertu 
bolo finančne podporiť dobu-
dovanie ikonostasu v grécko-
katolíckom Chráme sv. Cyrila 
a Metoda v Lipanoch a zároveň 
hudobným umením slávnostne 
zavŕšiť sviatok Turíc. (Janka 
Pavelová)

Bárkafest 2014
Počas víkendu 13. až 15. júna za -
plnilo priestor Gréckokatolíckeho
mládežníckeho centra Bárka v Jus-
kovej Voli takmer 500 mladých 
ľudí, ktorí prijali ponuku hudby, 
slova, workshopov a radostného 
spoločenstva na festivale Bár-
kafest. Mottom podujatia bola 
veta z Božieho slova: „Ducha 
neuhášajte!“ (1 Sol 5, 19)

Festival otvorila svojou 
úvodnou piesňou kapela God 
Knows. Po privítaní sa účastní-
kom prihovoril otec Slavomír 
Palfi, zodpovedný za prípravu 
festivalu. Postupne sa počas 
víkendu predstavilo osem 
kapiel: God Knows, Lámačské 
chvály, Peter Milenky band, 
Agatangel, Slnovrat a Slávka 
Tkáčová, Tretí deň, F6 a eSPé. 
Evanjelizačné a formačné slovo 
Braňa Letka, Mira Tótha, Jula 
Slováka a otca Petra Milenkyho 
viedlo prítomných k hlbšiemu 
prežívaniu vzťahu s Bohom.

Bárkafest 2014 nebol len 
o hudbe. V sobotu doobeda 
účastníci privítali medzi sebou 
vzácneho hosťa – otca arcibis-
kupa metropolitu Mons. Jána 
Babjaka SJ. Počas dvoch hodín 
vladyka Ján odpovedal na otáz-
ky, ktoré mu pripravili mladí 
spolu so spíkrom festivalu 
otcom Jánom Bucom. Počnúc 
ľahšími témami diskusia ply-
nule prešla do vážnejších tém, 

ako sú kríza dnešných rodín, 
účinná pastorácia Božieho ľudu 
či úloha pútnických a pasto-
račných centier pri obnove 
duchovného života Prešovskej 
archieparchie.

Pre účastníkov Bárkafestu 
2014 boli k dispozícii kňazi 
ochotní slúžiť sviatosťou zmie-
renia, ako aj laickí modlitebníci 
pripravení vypočuť, poradiť 
a modliť sa. Celé podujatie po-
kračovalo v nedeľu spoločným 
vzdávaním vďaky v Najsvätejšej 
Eucharistii, kde v homílii otec 
František Sochovič vyzval mla-
dých, aby Ducha neuhášali, ale 
skôr hasili svoje slabosti.

V závere umocnilo atmosfé-
ru Božej prítomnosti svojím 
vystúpením divadelné zosku-
penie Activ8, ktoré pripome-
nulo smäd po Božom Duchu. 
Festival sa ukončil adoráciou 
pred Najsvätejšou Eucharistiou 
a záverečným požehnaním. 
(Slavomír Zahorjan)

Veriaci z Drienice putovali do Litmanovej
Gréckokatolícki veriaci z Drie-
nice sa rozhodli v Roku rodiny, 
ktorý vyhlásil prešovský arcibis-
kup metropolita Ján Babjak SJ, 

ísť na farskú púť do Litmanovej 
v sprievode duchovných otcov 
Milana Mojžiša a Antona Moj-
žiša. V sobotu 14. júna najprv 

putovali do Červeného Kláštora 
a okolia, pozreli si starobylý 
kláštor, iní si urobili pešiu túru 
a niektorí si vyskúšali plavbu 
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Cesta do Svätej zeme
Svätý Otec František absolvoval 24. – 26. mája svoju druhú medzinárodnú apoštolskú  

cestu do Svätej zeme. Mottom trojdňovej cesty bolo: „Aby všetci jedno boli“. 

Apoštolská cesta bola pripomienkou 
historického stretnutia pápeža Jána 
Pavla VI. a patriarchu Atenagora 

v Jeruzaleme v roku 1964. Stretnutie Sväté-
ho Otca Františka s ekumenickým patriar-
chom Bartolomejom I. bolo preto hlavným 
bodom celej apoštolskej cesty. Františka 
sprevádzala tridsaťčlenná oficiálna dele-
gácia, v ktorej bol aj kardinál Leonardo 
Sandri, prefekt Kongregácie pre východné 
cirkvi. Program návštevy bol rozdelený 
do troch dní a zahŕňal návštevu troch 
štátov: Jordánskeho kráľovstva, Palestíny 
a Izraela.

Pre Jordánsko to bol historický okamih – 
stalo sa prvou krajinou, ktorú za ostatných 
50 rokov navštívili štyria pápeži. Prvou za-
stávkou Svätého Otca bolo mesto Ammán. 
Nasledoval uvítací ceremoniál, návšteva 
u kráľa a kráľovnej Jordánska, potom svätá 
omša, ktorú Svätý Otec František slúžil 
na medzinárodnom štadióne v Ammáne. 
Eucharistická slávnosť bola spojená s prvým 
svätým prijímaním asi 1 400 detí. Na záver 
sa s prítomnými veriacimi rozlúčil slovami 
povzbudenia a pokoja. Potom sa Svätý Otec 
presunul do Betánie za Jordánom, kde 
požehnal vody Jordánu a krátko sa pomod-

lil. Po požehnaní vody sa František odobral 
do neďalekého latinského sanktuária, kde 
zapísal niekoľko viet do pamätnej knihy.

Vnútri chrámu vzácneho pútnika spevom 
vítalo asi 600 osôb spomedzi utečencov 
a mladých ľudí s telesným postihnutím. 
Za všetkých zhromaždených Svätého Otca 
pozdravil latinský patriarcha Jeruzalema 
Fouad Twal.

Druhý deň cesty Svätého Otca sa začal 
o 7.30 hod. miestneho času rozlúčkou 
v dome apoštolskej nunciatúry v Ammá-
ne a odchodom na medzinárodné letisko 
Queen Alia. Nasledoval uvítací ceremoniál 
v prezidentskom paláci, kde ho priví-
tal palestínsky prezident Mahmúd Abbás. 
Po slávnostnom ceremoniáli sa Svätý 
Otec František presunul na Námestie jas-
ličiek, kde slúžil svätú omšu na tom istom 
mieste ako jeho predchodcovia Pavol VI., sv. 
Ján Pavol II. aj Benedikt XVI. Hneď v úvode 
Svätý Otec vyjadril osobné nadšenie z toho, 
že môže sláviť eucharistiu na mieste, kde 
sa narodil Ježiš. Zdôraznil a vyzdvihol hod-
notu dieťaťa v dnešnom svete. Po obede sa 
František presunul na súkromnú návšte-
vu Jaskyne narodenia. Neskôr sa zastavil 
v utečeneckom tábore Dheisheh, kde sa 

stretol s 300 deťmi z utečeneckých táborov. 
O 16.30 nasledoval uvítací ceremoniál na le-
tisku v Tel Avive a následný presun do Je-
ruzalema. Tam sa uskutočnil hlavný bod 
celej pápežovej cesty – súkromné stretnutie 
s ekumenickým patriarchom Konštan-
tínopola Bartolomejom I. Po stretnutí 
oboch predstaviteľov nasledovala spoločná 
ekumenická modlitba v Bazilike Božieho 
hrobu a bola vydaná spoločná deklarácia, 
ktorú podpísali 25. mája 2014 na Apoštol-
skej delegatúre v Jeruzaleme.

Tretí deň cesty Svätého Otca Františka 
do Svätej zeme sa začal ranným stretnutím 
s predstaviteľmi moslimskej komunity 
pod vedením veľkého muftiho Jeruzalema. 
Po krátkej prehliadke moslimských posvät-
ných miest nasledovalo prijatie v sídle naj-
vyššej moslimskej rady. Potom Svätý Otec 
pokračoval v programe posledného dňa 
návštevou Západného múru Jeruzalemské-
ho chrámu, známeho aj ako Múr nárekov.

Po príchode na miesto ho privítal hlavný 
rabín a predseda nadácie, ktorá spravuje 
toto sväté miesto, a predstavili Svätému 
Otcovi históriu Jeruzalemského chrá-
mu. Následne hlavný rabín v hebrejčine 
predniesol modlitbu. Svätý Otec František 

Rozhovor s otcom Slavomí-
rom Palfim, zodpovedným 
za prípravu a priebeh Bár-
kafestu, ktorý sa uskutočnil 
13. – 15. júna  v Juskovej 
Voli

Otec Slavomír, boli ste 
zodpovedný za priebeh 
tohtoročného Bárkafes-
tu. Čo všetko zahŕňa táto 
úloha?
Moja úloha spočívala v prvom rade v modlitbe 
za toto podujatie, lebo bez nej by to nepri-
nieslo dostatočné ovocie pre Božie kráľovstvo. 
Ďalej v príprave programu, vo  výbere kapiel 
a hostí, v kontaktovaní sa s lídrami kapiel, so 
zodpovednými za modlitebníkov a animátorov 
a tiež s riaditeľom GMC Bárka v Juskovej Voli, 
kde sa tento gospelový festival konal. Takáto 
príprava sa aktívne začína už pol roka pred 
festivalom, aby sa všetko stihlo.

Ako by ste zhodnotili tento ročník?
Tento ročník Bárkafestu bol pre mňa pokojný, 
bez nejakých nepríjemností. Vnímam, že tam 
ľudia našli to, pre čo prišli, alebo presnejšie 
toho, kvôli ktorému prišli. Videl som, ako 
mnohí vstúpili do pokánia, ako prežívali radosť 
a aktívne sa zapájali do oslavy Boha. Ja som 
veľmi spokojný. Uvidíme, aká bude spätná 
väzba zo strany účastníkov.

Čo vám osobne priniesol Bárkafest?
Bárkafest bol pre mňa ďalšou možnosťou 
vidieť, ako Boh odpovedá na hlad a smäd 
po ňom, že len on dokáže uhasiť tú najvnútor-
nejšiu túžbu každého človeka.  A, samozrejme, 
aj pre mňa to bola duchovná obnova, kde som 
mohol znova načerpať z úžasných darov Božie-
ho Ducha, stretnúť sa a zdieľať sa s mnohými, 
ktorí to s Bohom myslia vážne.

Prečo by mal mladý človek prísť na takýto 
festival?
Tento festival odporúčam mladým (no nielen 
im) kvôli tomu, že je tam mocná prítomnosť 
Boha a spoločenstvo ľudí, ktorí ho oslavujú 
chválou, piesňami, modlitbami, tancom... Veď 
Božie slovo hovorí: „A predsa ty si svätý, ty tró-
niš na chválach Izraela“ (Ž 22, 4) a ďalej: „Kde 
sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom 
mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20). Je 
tu teda možnosť stretnúť sa so živým Bohom 
a zakúsiť jeho moc  v rôznych formách – cez 
koncerty, slovo, modlitbu chvál, Eucharistiu, 
svätú spoveď, adoráciu, Božie slovo, spoločen-
stvo. A rozhodnúť sa pre Pána či upevniť svoj 
vzťah s ním. To je to najdôležitejšie poslanie 
festivalu.

Helena Krenická

zotrval v krátkej modlitbe a potom vložil 
do štrbiny múra obálku s lístkom. Po skon-
čení osobnej modlitby pozdravil srdeč-
ným objatím dvoch svojich dlhoročných 
priateľov z Argentíny a zapísal sa do čestnej 
knihy návštev. Automobilom sa presunul 
na Herzlov vrch, kde si za prítomnosti 
izraelského prezidenta a premiéra uctil 
izraelský národný cintorín a hrob Theodora 
Herzla, zakladateľa sionistického hnutia. 
Neskôr sa pristavil pri pamätníku obetí ho-
lokaustu Yad Vashem. Privítalo ho vedenie 
pamätného múzea spolu s rabínom, ktorý 
je predsedom rady Yad Vashem. Pamätná 
ceremónia sa začala prednesom zhudobne-
nej básne o holokauste. Potom Svätý Otec 
zapálil plameň a uctil si pamätník obetí ho-
lokaustu, kde sa nachádza popol obetí pri-
nesený z rôznych koncentračných táborov. 
Po spomienkovej slávnosti bolo Svätému 
Otcovi predstavených niekoľko osôb, ktoré 
prežili hrôzy koncentračných táborov. Pá-
pež každého z nich osobne pozdravil a po-
tom predniesol svoj príhovor. V rámci záve-
rečného dňa svojej návštevy vo Svätej zemi 
navštívil v Jeruzaleme aj dvoch hlavných 
rabínov Izraela v sídle hlavného rabinátu 
v stredisku Hechal Shlomo pri jeruzalem-
skej veľkej synagóge. Krátko po 12.00 hod. 
miestneho času pápeža Františka pri vstupe 
do prezidentského paláca v Jeruzaleme 
privítal prezident Šimon Peres. Prezident 
vyzdvihol úsilie Svätého Otca o pokoj a me-
dzináboženský dialóg. V záhrade rezidencie 
už čakalo asi sto hebrejských, kresťanských 
a moslimských detí, všetky v bielom odeve, 
ktoré spevom Aleluja vítali prichádzajúceho 
pápeža a prezidenta. Po rozlúčke s prezi-
dentom Peresom sa Svätý Otec odobral 
do pápežského inštitútu Notre Dame, kde 

nasledovalo súkromné stretnutie s izra-
elským predsedom vlády. Po obede Svätý 
Otec súkromne navštívil ekumenického 
patriarchu Konštantínopola v priľahlých 
priestoroch pravoslávneho kostola na Oli-
vovej hore. Po návšteve pápež a patriarcha 
spoločne požehnali prítomných veriacich.

Následne v neďalekom kostole Getsema-
ni privítali Svätého Otca Františka a začalo 
sa stretnutie s kňazmi, rehoľníkmi a semi-
naristami. Po príchode k oltáru pápež po-
bozkal kameň, na ktorom sa podľa tradície 
Ježiš potil krvou, a zotrval chvíľu v tichej 
modlitbe. Svätý Otec si pred začiatkom 
bohoslužby slova položil na plecia štólu 
pápeža Pavla VI. spred 50 rokov s vyobraze-
ním apoštolov Petra a Ondreja. Po skončení 
svätej omše pápež prešiel do záhrady, kde 
zasadil olivovník v blízkosti toho, ktorý tam 
posadil pred 50 rokmi pápež Pavol VI. V zá-
hrade sa nachádza aj osem starých stromov, 
ktoré si pamätajú Ježišovo utrpenie. Vzápätí 
sa odobral do večeradla, kde ho čakalo slá-
venie svätej omše s ordinármi Svätej zeme 
a pápežským sprievodom.

Záverečným požehnaním Svätého Otca 
sa skončila slávnosť vo večeradle, ktorá 
bola posledným bodom programu druhej 
apoštolskej cesty pápeža Františka. Nasle-
doval presun vrtuľníkom z Monte Scopus 
v Jeruzaleme na medzinárodné letisko 
Ben Gurion v Tel Avive, kde sa uskutočnila 
rozlúčka s Izraelským štátom. S návštevou 
sa tu oficiálne rozlúčil izraelský prezident. 
Návratom do Ríma hodinu pred polnocou 
nášho času sa trojdňová návšteva pápeža 
Františka vo Svätej zemi skončila. n

Helena Krenická
snímky: www.haaretz.com,  

www.nbcnews.com, tbo.com
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Cesta k svätosti pre všetkých 

Panenstvo srdca 
Aktuálnosť panenstva srdca
V dnešnej dobe sme svedkami veľkých úto-
kov na manželstvo a rodinu, na vzťah muža 
a ženy, ktorý je Bohom chcený už od stvore-
nia sveta. Boh nielenže stvoril človeka ako 
muža a ženu, ale zároveň ho stvoril na svoj 
vlastný Boží obraz (Gn 1, 26 – 27). Manžel-
stvo muža a ženy je teda Božím obrazom, 
Božou ikonou, sprítomnením živého Boha 
v tomto svete. Každý útok na manželstvo 
muža a ženy teda môžeme považovať za no-
vodobý ikonoklazmus, za snahu znevážiť 
a zničiť tieto živé ikony Boha.

Cirkev sa však nechce len tak nečinne 
prizerať tomu, čo sa deje. Starostlivosť 
o manželstvo i rodinu je osobitne dôle-

žitá v súčasnej dobe. Svedčí o tom nielen 
mimoriadna synoda biskupov, ktorá sa 
z podnetu Svätého Otca Františka uskutoč-
ní v októbri tohto roka v Ríme, ale aj Rok 
rodiny vyhlásený v Prešovskej archieparchii 
či v Čechách tamojšou konferenciou bisku-
pov. Ak sa Cirkev bližšie zaujíma o rodinu, 
blíži sa tým k tomu, na čom záleží samému 
Bohu – na každodennom živote človeka. 
Boh sa však nielen zaujíma o všetko to, čím 
dnešná rodina žije, ale chce tento život ešte 
viac prehĺbiť a rozhojniť. Ako hovorí sám 
Ježiš Kristus: „Ja som prišiel, aby mali život 
a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10, 10b) Cirkev 
túži byť v jednote s týmto Božím zámerom 
– budovať manželstvo a rodinu zvnútra.

Radi by sme poukázali na to, že tým, čo 
buduje manželstvo a rodinu zvnútra, je 
okrem Božieho slova, modlitby, sviatostí 
a spoločenstva práve vnútorné panenstvo 
alebo panenstvo srdca. Je to jedinečný 
prostriedok budovania svätosti manželstva, 
zvlášť aktuálny v dnešnej dobe.

V médiách i v správaní mladých ľudí sa 
čoraz častejšie stretávame s výsmechom 
panenstva: Ty si ešte panic? Ty si ešte 
panna? Akoby byť pannou či panicom bolo 
prejavom nejakej nezrelosti či nepriprave-
nosti do života. Pritom opak je pravdou. 
Vydržať v panenstve až do manželstva alebo 
rozoznať panenstvo pre Božie kráľovstvo 
ako svoju Bohom chcenú cestu na celý 

život je prejavom skutočnej zrelosti. V tejto 
súvislosti je osobitne zaujímavé, že sám 
Boh si vybral práve panenstvo ako cestu, 
skrze ktorú prijal telo a prišiel na tento svet. 
Ako hovorí byzantská liturgia, v Márii sa 
„panenstvo snúbi s materstvom“. A keďže 
Panna Mária je novým Jeruzalemom, je 
obrazom nového človeka, do ktorého máme 
dorastať i my všetci. Je novou Evou, ktorá 
už netrhá jablko zo stromu hriešnosti, ale 
je dokonalá tak, ako to Boh zamýšľa a ako 
aj my máme byť dokonalí. Je ikonou, ktorú 
nám Boh dáva pred oči, aby sme videli, 
akými sa máme stať a akými nás chce mať. 
Mária je Bohorodička a zároveň Cirkev verí 
a vyznáva pravdu o neporušiteľnosti jej 
panenstva pred pôrodom, počas pôrodu 
i po pôrode. Je to tajomstvo, ktoré sa nedá 
vysvetliť bežným ľudským spôsobom. 
Má však hlboký duchovný rozmer. Totiž 
spôsob, akým si Boh vzal telo z Márie, vždy 
Panny, je obrazom toho, ako sa Boh spája 
s dušou človeka. Ako ženích prichádza 
k duši ako prvý, miluje ju, a predsa nepo-
ruší jej panenstvo, čiže vnútornú slobodu 
a čistotu. Tak túži Boh prichádzať do duše 
každého človeka a byť v nej prvý, jediný 
a najvzácnejší poklad tak, ako Ježiš hovorí 
o poklade ukrytom v poli.

Panenstvo srdca  
podľa sýrskych otcov
Podľa sýrskych otcov prvých storočí má 
panenstvo tri rôzne aspekty: 1. vonkajší as-
pekt fyzického panenstva, ktorý je morálne 
neutrálny a jeho duchovná hodnota závisí 
od 2. a 3. aspektu. Druhým aspektom je 
vnútorný aspekt čistoty duše alebo srdca. 
Tretí aspekt je panenstvo ako stav zasnúbe-
nia sa Kristovi, nebeskému ženíchovi. Tento 
tretí aspekt je spojený predovšetkým s vnú-
torným panenstvom, hoci môže byť vyjad-
rený aj v spojení s fyzickým panenstvom. 
Izák z Antiochie cituje istého pohanského 
básnika, ktorý lamentuje: „Och, keby 
existoval niekto, kto by ma zbúral a znova 
postavil, a urobil ma znova panicom.“ Izák 
pokračuje: „Povedal som mu: ,Táto tvoja 
prosba je možná s Ježišom.‘“ A vysvetľuje, 
ako je to spôsobené krstom a umožnené 
krstom samého Krista: „Kristus svojím 
krstom robí zo starých ľudí panicov. Príď 
k nemu, ó, ľud, on ťa môže zbúrať a znova 
postaviť! Príď, zostúp a prijmi tvoje obno-
venie a tvoje panenstvo z jeho prameňa.“ 
Izák z Antiochie na inom mieste poukazuje 
na skutočný vzťah medzi manželstvom 
a vnútorným panenstvom: „Manželstvo nie 
je zničením panenstva, manželský vzťah 
v súlade s Božím zákonom neničí panen-
stvo. To, čo ho ničí, je zneužívanie sexuality, 

sexuálny vzťah mimo tohto zákona.“
Žiť panenstvo srdca znamená vlastne 

žiť prvé Božie prikázanie – milovať Boha 
z celého svojho srdca, z celej svojej duše, 
z celej svojej mysle a z celej svojej sily. 
Nič nemá patriť inému ako Bohu. Boh je 
prvý – ako ženích pre pannu. Prežívanie 
takto chápaného vnútorného panenstva 
má vplyv aj na samotný manželský vzťah, 
ktorý nadobúda inú kvalitu – aj v oblasti 
sexuality. Žiadne manželské splynutie nie je 
také napĺňajúce, ako keď je Boh na prvom 
mieste. Z toho potom vyplýva aj svätosť 
a čistota manželskej sexuality.

Sýrski otcovia však pripomínajú, že vnú-
torné panenstvo, ktoré pochádza zo slobod-
nej vôle, je vlastne neustálym bojom proti 
satanovi, ktorý sa ustavične snaží zničiť 
vnútorný stav panenstva. Otec Sahdona vy-
zýva: „Pozorne stráž túto prekrásnu perlu, 
pretože mnohí by ju chceli zobrať násilím 
a zničiť jej krásu. V skutočnosti to nie sú len 
telesné údy, ktoré ju chcú zničiť, ale aj vnú-
torné hnutia srdca, práve tak ako povedal 
náš Pán: ,Každý, kto na ženu hľadí žiados-
tivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.‘ 
Pozri a porozumej tomu, čo sa deje v srdci... 
Vonkajšie hnutia ničia len vonkajší stav, 
zatiaľ čo skrze vnútorné cudzoložstvo srdca 
sa celý človek stáva nečistým.“ A trocha ďa-
lej pokračuje: „Ako svätí zachovajme sa vo 
svätom spôsobe života, aby sme boli hodní 
duchovného prebývania Boha. Zostaňme 
čistí nielen od ničenia, ktoré prichádza 
skrze telesné smilstvo, ale aj od ničenia, 
ktoré prichádza skrze skryté smilstvo duše, 
ktoré sa uskutočňuje so zlými duchmi, čiže 
súhlasom so zlými myšlienkami. Pretože 
ak duša súhlasí s myšlienkami, ktoré v nej 
zasial zlý, pácha s ním smilstvo. A toto smil-
stvo v tajnosti svedomia vedie k zničeniu, 
k zašpineniu svätosti panenstva svedomia, 
ktoré bolo sľúbené Kristovi.“

Sýrski otcovia ponúkajú aj spôsob, ako 
bojovať proti týmto zlým myšlienkam. Ján 
Samotár píše: „Neboj sa, ak si zlá myšlien-
ka robí v tebe hniezdo a ostáva v tvojej 
mysli istý čas, nech je ale vždy pod ňou 
iná myšlienka, ktorá pohŕda myšlienkou 
na povrchu a ktorá ju neprijíma do svoj-
ho zámeru, aby tak zlá myšlienka mohla 
byť vykorenená a ty aby si kvôli nej nebol 
súdený. Tvoja odmena je naozaj veľká za tú 
dobrú myšlienku, ktorá vyviera z hĺbky 
tvojej mysle, pretože sa stáva základom, 
na ktorom zlá myšlienka nemôže budo-
vať.“ Čo iné má byť tou dobrou myšlienkou 
vyvierajúcou z hĺbky srdca, ak nie práve 
túžba patriť Bohu a milovať ho ako panna 
celým srdcom, celou dušou, celou mysľou 
a celou silou? Táto túžba a láska k Bohu je 
vlastne len odpoveďou človeka na Božiu 

lásku a Božiu túžbu po človeku. Boh sám 
neustále túži po nás vždy viac, ako my 
túžime po ňom, a miluje nás vždy viac, ako 
my milujeme jeho. Ako píše svätý apoštol 
Ján: „My milujeme, pretože on prvý miloval 
nás.“ (1 Jn 4, 19)

Panenstvo srdca  
ako cesta k svätosti pre všetkých
Panenstvo srdca je cestou k svätosti nielen 
pre manželov, ale aj pre tých, ktorí žijú 
v mníšstve či v celibáte. Cieľom každého 
kresťanského života je vrastať do podoby 
Krista, obliecť si jeho samého. A to sa dá len 
tak, že on bude rásť a mňa bude ubúdať. 
Z toho, ako hovorí Ján Krstiteľ, pramení ra-
dosť, a tá radosť je úplná. Vtedy už nežijem 
ja, ale žije vo mne Kristus. Moje údy sú jeho 
údmi, moje myšlienky jeho myšlienkami. 
Moje srdce horí láskou k svetu tak ako jeho 
srdce, a to je vlastne dôsledok vnútorného 
panenstva. Čisté srdce je, keď sa pozerám 
na všetko Ženíchovými očami a túžim 
po tom, čo chce on.

O vzájomnom vzťahu manželstva a pa-
nenstva skrze Bohorodičku pekne hovorí 
aj jeden tropár z novej služby dvadsiatim 
ôsmim mučeníkom Ukrajinskej grécko-
katolíckej cirkvi: „Vydaté ženy oslavujú 
tú, ktorá nežila v manželstve, a bezdetné 
Matku božského dieťaťa, lebo ona posväcu-
je raj manželstva a rozvíja kvet panenstva.“ 
Potrebujeme teda spoločne prosiť o tento 
dar vnútorného panenstva tak pre manže-
lov, ako aj pre mníchov. Manželia túžiaci 
po svätosti potrebujú aj podporu mníchov, 
aby im pomohli v dnešnej neľahkej dobe 
brániť spôsob života, ktorý je ikonou živého 
Boha. Potrebujeme jedni druhých, aby 
sme sa spoločne povzbudzovali vo viere 
na ceste k svätosti, každý v tom, ako mu 
určil Pán, ako ho Boh povolal (porov. 1 Kor 
7, 17). Ako pripomína kardinál Špidlík, bolo 
by na škodu aj mníchom, aj laikom, keby 
sa medzi nimi robil príliš veľký rozdiel 
namiesto toho, aby sa kládol dôraz na to, 
čo je spoločné. Práve vnútorné panenstvo 
je tým, čo môže a má byť spoločné všetkým 
manželom i mníchom, ktorí radikálne túžia 
po svätosti.

Prosme Presvätú Bohorodičku, vždy 
Pannu, Sedembolestnú Máriu, patrónku 
Slovenska, aby nám vyprosila tento dar 
vnútorného panenstva. Nielen pre našu 
osobnú svätosť, ale aj ako silu svedčiť to-
muto svetu o Božom prvenstve vo všetkých 
situáciách nášho života. n

Marcel a Zuzana Mojzešovci
snímka: artmmuseum.ru
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Púť rodín  
v Ľutine
Na Hlavnom námestí v Prešove sa 1. júna 
uskutočnil nádherný kultúrny program pri 
príležitosti Dňa rodiny. Môžeme ho nazvať 
hudobno-zábavno-poučným programom, 
ktorý iste obohatil všetkých účastníkov, ale 
najmä mladé rodiny s deťmi. Veľmi pekný 
program pripravili učitelia a deti Cirkev-
nej základnej školy s materskou školou 
bl. Pavla Petra Gojdiča zo sídliska Sekčov 
v Prešove. Zazneli tiež hodnotné a po-
učné svedectvá niekoľkých rodín a mnoho 
pekných piesní a poučných slov. Všetkým 
účinkujúcim a účastníkom tohto nádherné-
ho podujatia sa chcem zo srdca poďakovať 
a požehnať ich.

Zároveň chcem prepojiť tento Deň 
rodiny s ďalšou nádhernou duchovnou 
akciou, ktorá sa uskutoční 5. júla, na svia-
tok sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, 
učiteľov Slovanov, v bazilike minor v Ľutine. 
Bude to Púť rodín Prešovskej archiepar-
chie, na ktorú prijal pozvanie kardinál 
Stanislav Dziwisz, krakovský arcibiskup 
metropolita, ktorý bude zároveň slávnost-
ným kazateľom.

Všetkých čitateľov nášho časopisu 
a všetky naše rodiny nielen z Prešovskej 
archieparchie srdečne pozývam na túto 
významnú duchovnú akciu.

Ak rodina ostane osamotená, bude 
ľahkým terčom pre útoky zlého a jeho 
prisluhovačov. Púť do Ľutiny nie je iba sve-
dectvom rodín o tom, že gréckokatolícke 
rodiny existujú, ale aj miestom, kde tieto 
rodiny môžu pookriať, oddýchnuť si, na-
čerpať nové sily, múdrosť, poznanie či iba 
vedomie, že nie sú sami. Ak sa zomkneme 
okolo našich rodín, ak sa tie zomknú, stanú 
sa povestnými Svätoplukovými prútmi, 
ktoré nič nezlomí.

Osobne sa teším na vystúpenie nadanej 
speváčky Simony Martausovej z Bratislavy, 
ktorá nás milo prekvapila minulého roka 
na ľutinskej hore. Počas celej púte budú 
v areáli pútnického centra k dispozícii 
animátori z centra pre mládež s bohatým 
programom pre prítomné deti.

Verím, že sa s vašimi rodinami osobne 
stretnem na tomto podujatí. Sú to pre mňa 
okamihy, keď vidím budúcnosť a život našej 
Gréckokatolíckej cirkvi. A počas takýchto 
okamihov mi duša pookreje. Toto prajem 
zo srdca aj vám a teším sa na spoločné 
stretnutie rodín pri eucharistickej hostine 
v Ľutine.

Mons. Ján Babjak SJ

Dekrét o misijnej činnosti Cirkvi

Ad gentes
Katolícka cirkev je vo svojej podstate misionárska, to znamená, že je povolaná do konca 
vekov ohlasovať radostnú zvesť o Božej láske v Kristovi. Ak by to nerobila, spreneverila by 
sa svojmu poslaniu, ktoré jej určil Ježiš Kristus. Koncil sa vyjadril k učeniu i praxi misijného 
pôsobenia Cirkvi k všetkým národom.

Východisko pre 
ohlasovanie
V prvej kapitole nachádzame 
vysvetlené vieroučné princípy 
ako východisko pre misio-
nársku aktivitu. Tá vyviera zo 
spásonosnej vôle Boha Otca, 
ktorý chce všetkých ľudí spasiť. 
Preto posiela na svet svojho 
syna ako Spasiteľa. A Boží Syn 
po vykonaní diela spásy usta-
novil Cirkev, aby pokračovala 
pod vedením Svätého Ducha 
v tejto spásonosnej činnosti. 
V tom je podstata katolíckych 
misií – ohlasovať evanjelium 
o spáse v Kristovi všetkým 
ľuďom a národom, ktoré ešte 
túto zvesť nepočuli a neprijali. 
Misie sú osobitné iniciatívy 
Cirkvi smerom k tým, ktorí 
ešte neveria v Krista. Ak sa 
pýtame na dôvody tejto mi-
sijnej aktivity, tak nám dekrét 
pripomína pravdu, že v nikom 
inom niet spásy (porov. Sk 4, 
12), okrem Ježiša Krista a daru jeho milosti. 
Cirkev má povinnosť, ale aj sväté právo 
ohlasovať Ježiša ako cestu, pravdu a život. 
Misie sú súčasne prejavom životaschopnos-
ti členov Cirkvi, ktorí nič nestrácajú tým, 
že sa delia o svoju vieru a ostatné duchovné 
dary s inými.

Svedectvo života, dialóg 
a činorodá láska
Druhá kapitola pojednáva o vlastnej 
misijnej činnosti. Dekrét menuje tieto 
prostriedky misijnej činnosti: svedectvo 
života, dialóg a činorodá láska. Vydávanie 
osobného svedectva predchádza vlastné 
ohlasovanie evanjelia. Toto svedectvo 
vrcholí v konkrétnej láske k poslaným bez 
nároku na odmenu alebo vďaku. Okrem 
toho sa žiada od misionárov schopnosť viesť 
dialóg s domácimi kultúrami a oplodniť ich 
evanjeliom. Z evanjelizačného hľadiska je 
prvou požiadavkou prijatia radostnej zvesti 

vlastné obrátenie. Ak bolo ľudské srdce za-
siahnuté a robí pokánie, nasleduje katechu-
menát, čiže dlhodobá príprava na prijatie 
iniciačných tajomstiev.

Všetky evanjelizačné aktivity majú viesť 
k budovaniu kresťanského spoločenstva 
s Kristom uprostred. Dekrét pripomína, že 
misie sú záležitosťou všetkých, teda misi-
onárov, kňazov, katechétov i obrátených. 
Prejavom určitej zrelosti domácej cirkvi 
je ustanovenie domorodého duchoven-
stva a zapojenie vlastných katechétov, ako 
aj podpora rehoľného života.

Misionárska práca
V tretej kapitole je reč o miestnych 
cirkvách, ktoré vzišli z misií. Aj ony sú 
povolané zapojiť sa do misionárskej práce 
všeobecnej Cirkvi. Štvrtá kapitola sa venuje 
misionárom. Dekrét hovorí o špeciálnom 
misionárskom povolaní, spiritualite, teolo-
gickej formácii a špeciálnej príprave na mi-

sionársku prácu. Piata kapitola je zameraná 
na organizáciu misijnej činnosti, lebo 
Boh nie je Bohom neporiadku. Najvyšším 
úradom pre misijnú oblasť je Kongregácia 
pre evanjelizáciu národov a šírenie viery, 
ktorej prefektom bol dlhý čas kardinál Jozef 
Tomko zo Slovenska.

V poslednej kapitole je vyzdvihnutá po-
treba spolupráce na rozvoji miestnej cirkvi, 
ktorá vzišla z misií. Určuje aj povinnosti 
biskupov, kňazov a rehoľných voči misiám. 
Veľmi dôležitou sa tu javí úloha vzbudzovať 
nadšenie za misie, ako aj modlitba za nové 
povolania do misionárskych radov. Na-
koniec aj veriaci laici pomáhajú misijnej 
činnosti modlitbami, obetami a materiál-
nymi darmi. V misijnej oblasti je aj po vyše 
päťdesiatich rokoch od vydania predmetné-
ho dekrétu ešte veľa práce, lebo dve tretiny 
ľudstva nepoznajú svojho Spasiteľa. n

Michal Hospodár

Dar nábožnosti
Počas generálnej audiencie Svätý Otec 
František v katechéze priblížil veriacim ďalší 
z darov Svätého Ducha: „Dar nábožnosti na-
značuje našu príslušnosť k Bohu a naše hlbo-
ké puto, ktoré nás s ním spája, to puto, ktoré 
dáva zmysel celému nášmu životu a udržiava 
nás v pevnom spoločenstve s ním, a to aj vo 
chvíľach ťažkých a bolestných. Je to puto, 
ktoré vychádza zvnútra. Ide o vzťah prežíva-
ný srdcom. Je to naše priateľstvo s Bohom, 
ktoré nám daroval Ježiš, dar, ktorý mení náš 
život a napĺňa nás nadšením a radosťou. 
Preto v nás dar nábožnosti vzbudzuje predo-
všetkým vďačnosť a vzdávanie chvály. A toto 
je dôvodom a najautentickejším zmyslom 
nášho kultu a našej adorácie. Keď nám Svätý 
Duch dáva vnímať Pánovu prítomnosť a všet-
ku jeho lásku voči nám, rozohrieva nám srdce 
a takmer prirodzene nás pohýna k modlitbe 
a oslave. Nábožnosť je teda synonymom 
opravdivého nábožne založeného ducha, 
synovskej dôvernosti s Bohom, tej schopnosti 
modliť sa k nemu s láskou a jednoduchosťou, 
ktorá je vlastná ľuďom s pokorným srdcom.“ 
(úryvok katechézy zo 4. júna 2014)

Konanie Svätého Ducha
Na sviatok Zoslania Svätého Ducha pápež 
František vo svojej homílii poukázal na tretiu 
božskú osobu: „Svätý Duch nás vyučuje: je 
duchovným učiteľom. Vedie nás správnou 
cestou cez životné situácie. Učí nás ceste, 
životu. V počiatkoch Cirkvi sa kresťanstvo 
nazývalo Cestou (Sk 9,02) a Ježiš sám je Ces-
ta. Svätý Duch nás učí nasledovať ho, kráčať 
v jeho stopách. Skôr než učiteľom náuky 
je Svätý Duch učiteľom života. Svätý Duch 
nám oživuje pamäť, pripomína nám všetko, 
čo povedal Ježiš. Je živou pamäťou Cirkvi. 
A tým, že nám pripomína, dáva nám porozu-
mieť Pánovým slovám. Duch pravdy a lásky 
nám pripomína všetko, čo Kristus povedal, 
umožňuje nám vždy plnšie vstúpiť do zmyslu 
jeho slov. Svätý Duch nás vyučuje, pripomína 
nám, a po ďalšie, dáva nám hovoriť s Bohom 
a s ľuďmi. Umožňuje nám hovoriť s Bohom 
v modlitbe. Modlitba je dar, ktorý dostávame 
zdarma. Je dialógom s ním v Svätom Duchu, 
ktorý sa modlí v nás a umožňuje nám obrátiť 
sa na Boha ako na Otca (porov. Rim 8,15). 

A to nie je len ‚spôsob reči‘, ale je to realita, 
že sme skutočne Božími deťmi.“ (úryvok 
homílie z 8. júna 2014)

V náruči Otca
Svätý Otec František zavŕšil svoj cyklus kate-
chéz o siedmich daroch Svätého Ducha darom 
bázne voči Bohu. Povedal: „Keď si Svätý Duch 
urobí v našom srdci príbytok, naplní nás úte-
chou a pokojom, a vedie nás k tomu, aby sme 
sa vnímali takí, akí sme, to jest maličkí, a to 
vďaka postoju, ktorý Ježiš veľmi odporúča 
v evanjeliu, pretože ten, kto zloží všetky svoje 
obavy a očakávania na Boha, cíti sa chránený 
a šťastný ako dieťa v otcovom náručí! V tomto 
zmysle môžeme správne pochopiť, ako v nás 
bázeň pred Bohom naberá formu poddajnos-
ti, vďačnosti a chvály, napĺňajúc naše srdce 
nádejou. Veľakrát naozaj nedokážeme prijať 
Boží plán a uvedomujeme si, že sami od seba 
si nevieme zaistiť šťastie a večný život. Ale 
práve v skúsenosti našich ohraničení a našej 
chudoby nás Duch potešuje a umožňuje nám 
vnímať, že to najdôležitejšie je nechať sa viesť 
Ježišom do náručia jeho Otca. Práve preto 
veľmi potrebujeme tento dar Svätého Ducha. 
Bázeň pred Bohom nám dáva vedomie, že 
všetko pochádza z Božej milosti a že naša sku-
točná sila spočíva jedine v nasledovaní Pána 
Ježiša a v otvorení sa Otcovi, aby nás zahrnul 
svojou dobrotou a milosrdenstvom.“ (úryvok 
katechézy z 11. júna 2014)

Niekedy sa uzatvárame sami do seba... Pane, 
pomôž nám vyjsť smerom k iným, slúžiť tým 
najslabším. (Twitter Svätého Otca Františka 
z 2. júna 2014)

Ďakujem všetkým učiteľom. Výchova je 
dôležitým poslaním, ktoré privádza mnohých 
mladých k dobru, kráse a pravde. (Twitter 
Svätého Otca Františka z 3. júna 2014)

Pokoj je Božím darom, ale vyžaduje si naše 
úsilie. Snažme sa byť ľuďmi pokoja v mod-
litbe a v skutkoch. (Twitter Svätého Otca 
Františka z 6. júna 2014)

podľa www.radiovaticana.org  
pripravil Marek Baran

ilustr. snímka: www.themalaysianinsider.com50
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cerkvi na Ukrajine som dovtedy v inom 
chráme nikdy nebola. A predstavte si, išla 
som na spoveď. Bolo to pre mňa niečo úžas-
né. Spovedal ma kňaz s veľkým ľudským 
citom. Vypytoval sa, odkiaľ som. Na konci 
dal mojej babke sto korún s tým, aby mi 
na pamiatku kúpila šaty. Kúpila mi dvoje. 
Keď si na to spomeniem, stále cítim vôňu 
toho chrámu a veľmi si vážim to, čo vtedy 
pre mňa urobil. Dodnes mu v modlitbách 
ďakujem. Myslím si, že aj tento jeho skutok 
bol pre môj život veľmi dôležitý.

Ako ste sa vlastne zoznámili s manže-
lom?
Keď som študovala Kyjeve, môj budúci 
manžel tam síce prednášal, ale nikdy sme 
sa osobne nezoznámili. Neskôr odišiel 
do Moskvy. Z Moskvy potom tesne pred 
revolúciou zavítal do nášho divadla ako 
hosťujúci režisér, aby naštudoval pred-
stavenie Pokušenie Chomu Bruta podľa 
Gogoľa. Tu sme sa zoznámili. V predstavení 
som hrala panočku (čarodejnicu). Dodnes 
mi stále hovorí: „No zdes ma ty počarila.“ 
V tom čase pôsobil v MCHAT-e (Moskov-
skij chudožestvennyj akademičeskij teatr), 
najznámejšom ruskom divadle. V roku 
1990 sme sa zobrali. Sobášil nás vtedajší 
prešovský farár, dnes biskup Peter Rusnák 
v prešovskej katedrále. Očaril nás.

Istý čas som za manželom chodievala 
do Moskvy. Bol to úžasný čas. Videla som 
celý repertoár divadiel, stretla som veľkých 
ruských umelcov. 

Ako vyzerá život umelcov?
Výsadou nášho povolania je, že nemusíme 
až tak skoro vstávať. Ale zas sa celý život 
učím. Keď neštudujem roly do nejakej 
divadelnej hry a neučím sa text do nejakého 
filmu, tak si pripravujem texty do rádia, 
načítavam si ich, pripravujem si rozhlasové 
vstupy po ukrajinsky, po rusínsky alebo 
po slovensky. Cez sobotu a nedeľu si ľudia 
užívajú víkend a my nasadáme do autobusu 
a cestujeme: Ubľa, Ulič, Humenné, Svidník, 
Medzilaborce, Stará Ľubovňa... Manžel v is-
tom čase prednášal v New Yorku na univer-
zite Stony Brook. Vtedy som tam bola spolu 
s ním. Takže vďaka môjmu manželovi som 
spoznala Moskvu aj New York.

Pôjde aj váš syn za umením?
S manželom troška nezvyčajne, ale o to 
oduševnenejšie dúfame, že áno. Ešte ani 
nechodil do škôlky a už sme ho vozili nielen 
do bábkového divadla. Ako sedem- či 
osemročný vzbudzoval pozornosť sediac 
v dospelom publiku na serióznej divadelnej 
hre. To, že ani raz nezaspal, nám naznačilo 
jeho potencionálny záujem o umenie, ktorý 
sa teraz, keď je už študentom gymnázia, 
odzrkadľuje na jeho vlastnej umeleckej 
tvorbe. Zahral si už v divadle aj vo filme. 
Tvorí hudobnými nástrojmi, ale aj perom. 
Dúfame, že ho v tvorbe ovplyvní autor, 
ktorého diela mu manžel zvykol čítať pred 
spaním. Manžel mu totiž čítal Shakespea-
reovho Hamleta. 

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Ako ste sa k dostali divadlu?
Nebolo to jednoduché. Moji rodičia pochá-
dzajú zo Šambrona. Po vojne odišli s celými 
rodinami na Ukrajinu. Tam sa vzali. Vtedy 
sa brali iba v rámci vlastnej komunity, ktorá 
sa vytvorila v okolí mesta Rovno. Bolo tam 
vtedy veľa Rusínov, ale aj Čechov, Poliakov. 
Tam sme žili do mojich desiatich rokov. 
Následne sme sa presťahovali do Užhorodu, 
aby sme boli bližšie k Slovensku, kde som 
sa, okrem iného, venovala aj gymnastike. 
V roku 1972 sa nám podarilo vrátiť. Keď 
som prišla na Slovensko, dostala som sa 
k recitovaniu, pretože som vedela veľmi 
dobre po ukrajinsky a po rusky. Neskôr som 
navštevovala divadelný krúžok a divadlo 
ma tak zaujalo, že som sa tam nakoniec 
aj dostala. Do Ukrajinského národného 
divadla ma v maturitnom ročníku pozval 
vtedajší šéf činohry a neskorší riaditeľ Jaro-
slav Sisák. Ponuku som sprvu odmietla, ale 
po prijatí na VŠMU v Bratislave a neskor-
šom štúdiu na vysokej škole v Kyjeve som 
sa tam vrátila a členkou hereckého súboru 
som od roku 1986 dodnes.

Čím je Divadlo Alexandra Duchnoviča 
iné?
Veľmi často som sa stretla s tým, že naše di-
vadlo obdivujú. Je to tým, že základ divadla 
tvoria herci tej istej kyjevskej školy. Sme 
ovplyvnení K. S. Stanislavským, ktorý hovo-
ril, že divadlo sa nemá hrať, ale prežívať. 
A aj mentalita Rusínov je iná. Tým, že sme 
malé divadlo, poznáme sa veľmi dobre a nie 
je tu taká migrácia ako v iných divadlách.

Jednu hru do roka hráme po ukrajinsky, 
ostatné sú rusínske. Po rusínsky sme hrali 
aj v zahraničí. Chodievali sme na rôzne 
festivaly, napríklad do Rumunska, do Satu 
Mare, ktoré je krásnym festivalovým 
mestečkom. Chodievali sme aj do Ruské-
ho Kerestúra v Srbsku, do Nového Sadu, 
do poľskej Krynice aj do rusínskych oblastí 
Maďarska.

Zaujímavé je, že aj keď sme chodievali 
hrať napríklad do Zlína alebo do Prahy, 
rozumeli nám. Napriek tomu, že sme hrali 

po rusínsky. Trocha to trvalo, kým si zvykli 
na jazyk, ale potom pozitívne reagovali 
a nemám pocit, že by nerozumeli.

Divadlo sa vydáva aj na cesty. Chodieva-
me s predstaveniami tam, kam nás pozvú, 
zvlášť po východnom Slovensku. Máme aj 
také miesta, kam pravidelne chodievame už 
celé roky.

Ktoré postavy vám najviac prirástli 
k srdcu?
Mala som šťastie na to, že v divadle sa hrala 
prevažne klasika. Veľmi dobre si spomí-
nam na Marišu. V zrelšom veku som hrala 
v Gogoľovej Ženbe Agafiu Tichonovnu. 
Tiež to bola pre mňa prelomová postava. 
A v ostatnom čase je to Vassa Železnovová. 
Teraz som už zrelá na to, aby som ju mohla 
zahrať, pretože si vyžaduje veľa hereckých 
aj ľudských skúseností. V postave si musíte 
uvedomiť, kto je matka a kto syn, a ako 
tieto vzťahy fungujú. Musíte to jednodu-
cho v sebe nájsť. A potom je mi blízka ešte 
postava z moderného predstavenia Miloša 
Karáska. Ide o monodrámu Au revoir, 
ktorú napísal priamo pre mňa, v ktorej cez 
retrospektívu zachytil búrlivý život herečky. 
Túto postavu som mala veľmi rada a mám 
pocit, že stále vo mne dozrieva. Rada by 
som sa k nej ešte vrátila.

Ako vnímate vzťah umenia a viery?
Viera a umenie. To sú dve kategórie, ktoré 
sú v istom zmysle súbežné. Obe sa tiahnu 
k ideálu. Viera k Bohu a umenie ku kráse. 
K dokonalosti. A tým sa podporujú a mali 
by sa niekde stretnúť, lebo aj jedno, aj 
druhé rozvíja duchovno.

Ak sa človek stretáva s dobrým umením, 
tak sa otvára pre dobro. Rozvíja to jeho 
ducha. Divadlo na mnohých pôsobí aj ako 
katarzia – očistenie. Na herca aj na diváka. 
Keď hrám napríklad Vassu, často to preží-
vam. Uvedomujem si, že takto nemôžem 
postupovať. Uvedomujem si, že nemám 
pravdu len ja a že najdôležitejšou hodnotou 
nie sú peniaze...

Kto vás priviedol k viere, keďže situácia 
v bývalom Sovietskom zväze bola veľmi 
ťažká?
K viere ma priviedla moja babka. Na Ukra-
jine bola Gréckokatolícka cirkev zakázaná. 
Všade bolo iba pravoslávie. Doteraz si 
pamätám pravoslávnu cerkev namaľovanú 
na modro, kde ma občas babka brávala. 
Všetky deti naučila Otče náš, Bohorodice 
Divo po starosloviensky. Doteraz sa ich 
takto modlím. Pamätám si aj na návštevu 
na Slovensku, keď sa sem babka presťaho-
vala. Vtedy ma po prvýkrát vzala do cerkvi, 
do prešovskej katedrály. Okrem tej modrej 

Aj divadlo 
očisťuje

Divadlo, ktoré nájdete 
v jednej nenápadnej pre-
šovskej uličke, vzniklo pod 
názvom Ukrajinské národ-
né divadlo hneď po vojne. 
Po nežnej revolúcii bolo 
v roku 1990 premenova-
né na Divadlo Alexandra 
Duchnoviča. Výnimočnosť 
divadla je v tom, že v ňom 
na scéne len výnimočne 
počujete slovenčinu. Spo-
medzi členov hereckého 
súboru sme oslovili pani 
Ľudmilu Kozmenkovú, aby 
nám porozprávala o svojej 
ceste a láske k divadlu. 
Možnože vás jej rozpráva-
nie inšpiruje a pritiahne 
bližšie ku kráse a pokore.

Zákon  
nad svedomie?
Poľsko – katolícka krajina. Takto vnímame na-
šich severných susedov už stáročia. Ale doba 
sa mení a mení sa aj Poľsko. Z krajiny, kde 
bolo kresťanstvo súčasťou kultúry, sa stáva 
územie boja medzi novodobým liberalizmom 
a kresťanstvom, medzi kultúrou smrti a života. 
Ale Poliaci majú silné kresťanské korene, čo 
potvrdil aj prípad Dr. Chazana, ktorý zo svojho 
kresťanského svedomia odmietol vykonať 
potrat nenarodeného dieťaťa, ktorému diag-
nostikovali závažné postihnutie mozgu.

Matka dieťaťa podala na lekára sťažnosť, 
v ktorej tvrdí, že ju núti, aby donosila postih-
nuté dieťa. Dr. Chazan je však jedným z 3 000 
lekárov, ktorí podpísali Deklaráciu viery. V nej 
žiadajú uznanie práv lekárov, ktorí chcú svoje 
povolanie vykonávať v súlade s náboženským 
presvedčením, keď ide o problematické témy 
potratu, antikoncepcie a eutanázie. Deklará-
cia ďalej hovorí, že lekári „uznávajú nadrade-
nosť Božích zákonov nad zákonmi človeka“ 
a za potrebné pokladajú snahy na vyváženie 
protiľudských ideológií súčasnej civilizácie.

Na stranu matky a proti lekárovi sa však po-
stavil sám poľský premiér Donald Tusk, ktorý 
mu  nariadil, aby konal proti svojmu svedomiu 
a urobil potrat. Vo svojom vyjadrení Tusk po-
vedal: „Bez ohľadu na to, čo mu hovorí jeho 
svedomie, musí urobiť, čo prikazuje zákon.“

Riaditeľ medzinárodnej organizácie podpo-
rujúcej matky s deťmi MaterCare Internatio-
nal Dr. Robert Walley vyjadril Dr. Chazenovi 
svoju podporu: „Je zrejmé, že väčšina ľudí, 
ktorí kedy žili na zemi, a s veľkou pravdepo-
dobnosťou aj veľká väčšina dnešných ľudí, 
pokladá potrat za popravu nevinného života. 
... Žiadať od obyvateľov, aby sa vzdali svojej 
morálky a na príkaz vlády vykonávali takéto 
popravy, je charakteristickým znakom väčšiny 
totalitných a socialistických režimov v ľudskej 
histórii. Sme zarmútení aj rozhorčení tým, že 
prijatím opatrení proti profesorovi Chazanovi 
chce Poľsko podľa všetkého patriť k takýmto 
režimom.“

„Veriaci ľudia sa stávajú lekármi, pretože 
chcú druhým pomáhať,“ pokračoval. „Chcú 
ponúknuť uzdravenie a nádej, nie smrť a zú-
falstvo. Pýtame sa ich často na radu a na ná-
zor. Ak povieme, že lekári nemajú mať názor, 
že pacienti im môžu diktovať, čo chcú, načo sú 
potom lekári? ... Niečo urobiť alebo neurobiť 
je vždy morálnym rozhodnutím – a pouka-
zovať na ľudí pre ich vieru je predsudkom. 
Mali by sme si vážiť ich morálnosť, a nie ich 
odsudzovať.“

podľa TK KBS spracoval J. Gradoš
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Pozývame vás na odpustovú slávnosť
svätého proroka Eliáša a Panny Márie Karmelskej 

v Chráme svätého proroka Eliáša v Sečovskej Polianke 
spojenú s posvätením nových fresiek

 
18. júl (piatok) Duchovná obnova farnosti
17.00 Svätá spoveď
17.30 Ruženec
18.00 Božská liturgia (slávi otec Marko Durlák 
 z Vranova-Lomnice)
 
19. júl (sobota) Duchovná obnova farnosti
17.30 Ruženec detí a mládeže 
18.00 Božská liturgia (slávi otec Martin Mekel,
 riaditeľ Pastoračného centra Rómov v Čičave)
 Modlitby a svedectvá zo života centra

20. júl (nedeľa)
08.00 Božská liturgia, myrovanie
 (slávi otec Marek Valenčík z Repejova)
10.30 Archijerejská svätá liturgia, myrovanie 
 (slávi Mons. Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup)
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Po predchádzajúcich článkoch venovaných expanzii byzantského 
umenia do okolitých krajín nemôžeme ukončiť tému byzantského 

umenia bez toho, aby sme sa nevrátili späť do Konštantínopola  
a venovali sa obdobiu vládnutia poslednej dynastie  

byzantských cisárov – Paleológovcov.  

Obdobie Paleológovcov
Michal Paleológ, ktorý sa usadil 
v Nikáji, sa po smrti Teodora 
II. Laskarisa ujal vlády. V roku 
1261 sa mu podarilo s pomocou 
Janova vyhnať Frankov z Kon-
štantínopola. Založil dynastiu, 

ktorá počas 192 rokov odolávala 
všetkým útokom a s veľkými 
ťažkosťami vládla v Konštan-
tínopole až do pádu impéria 
v roku 1453. 

Spočiatku bola Byzancia 
v období vlády Paleológovcov 

oveľa menšia než kedysi, keď 
Seldžukovia obsadili Anatóliu, 
Arméni sa usadili v Cilícii, Srbi 
a Bulhari založili samostatné 
štáty na Balkáne. Trapezuntské 
cisárstvo a Epirský despotát si 
zachovali nezávislosť a Pelopo-

néz, okrem niekoľkých pevnos-
tí, ostal v rukách križiakov.

Konštantínopol
Aj napriek tomuto ťažkému ob-
dobiu nanovo ožíva byzantské 
maliarstvo najprv v Konštan-
tínopole, potom i v provincii, 
najmä v peloponézskej pevnosti 
Mistra. Chrám Krista Spasiteľa 
v konštantínopolskej štvrti 
Chora (v súčasnosti turecká 
Kahrie Džami) je vyzdobená 
mozaikovým cyklom, ktorý 
vznikol na počiatku 14. storočia. 
Neveľký chrám so štvorcovým 
pôdorysom pokrývajú pozo-
ruhodné mozaiky zo života 
Krista a Bohorodičky. Tak napr. 
mozaiku Narodenia Bohoro-
dičky tvorí veľká kompozícia 
s bohatým dejom, kde sa okrem 
tradičného námetu objavu-
jú scény zobrazujúce zástup 
slúžok pripravujúcich rodičke 
pokrm, svietiac si pri tom 
fakľami, kým iná skupina žien 
pripravuje kúpeľ pre narodené 
dieťa a nechýba ani Jozef, ktorý 
cez odchýlené dvere zvedavo 
nazerá. Apokryfné Jakubovo 
protoevanjelium dalo podnet 
k iným živým a dojímavým 
výjavom zobrazeným v nartexe 
chrámu (predsieň chrámu sia-
hajúca cez celé priečelie, pričom 
jej vonkajšia časť je exonartex 
a vnútorná endonartex alebo 
esonartex), akými sú napr. 
Zvestovanie sv. Alžbete či obraz 
z detstva Bohorodičky, kde sa 
učí chodiť – neistými krokmi 
ide v ústrety mame. Z udalostí 
Kristovho detstva rozpráva Ja-
kubovo protoevanjelium o Kvi-
ríniovom sčítaní ľudu a o úteku 
do Egypta. Autora mozaík 
inšpirovali tieto udalosti k vý-
javom o zápise Jozefa a Márie 
pred správcom provincie a sčíta-
cím úradníkom či o Jozefovom 
varovnom sne. Kristove zázraky 
boli podnetom na kompozíciu 
s malebnými skupinami žobrá-
kov a kalík, kým apoštoli stoja 
dôstojne bokom. Táto výzdoba 
predstavuje nové životné poňa-
tie novozákonných príbehov. 
V arkádach vnútornej predsiene 
(exonartexte) je obraz Krista 
– Emanuela. V apside bočnej 

kaplnky zdobenej freskami 
sa nachádza výjav zostúpenia 
Krista do podsvetia. Na klenbe 
kupoly je zobrazený posledný 
súd, kde Kristus sedí majestát-
ne ako sudca na tróne a okolo 
neho na synthronone (lavica pre 
klérus zvyčajne polkruhového 
tvaru umiestnená v apside) 
sedia apoštoli a zástup anjelov. 
Pod nimi je zobrazený zástup 
zatratených.

Peloponéz
S tým istým umeleckým prú-
dom ako v Konštantínopole 
sa stretávame aj v maliarskej 
výzdobe chrámov pevnosti 
Mistra na Peloponéze, ale tu 
sa tento prúd uplatnil ešte 
oveľa výraznejšie. V 14. storočí 
patrila pevnosť k Byzantskej 
ríši a spravoval ju vždy niektorý 
cisárov syn, a preto mala Mistra 
čulý kontakt s carihradským 
umeleckým a intelektuálnym 
životom. Aj napriek tomu, 
že Mistra udržiavala styky aj 
s prostredím západnej kultúry, 
keďže bola obklopená križiac-
kymi kniežatstvami, ktorých 
vládcovia sa ženili s italskými 
princeznami, v jej architektúre 
ani výzdobe sa neuplatňovali 
cudzie vplyvy. Architektúra je 
tu byzantská a nástenné maľby 
sú závislé od konštantínopol-
ských predlôh. V Mistre vzniklo 
mnoho chrámov s nástennou 
výzdobou z rokov 1290 – 1430, 
ktorých štýl sa postupne vyvíjal. 
V najstaršom z nich, v Chráme 
sv. Demetra, je apsida zdobe-
ná podobne ako v Nikáji, a to 
stojacou Orantou, pod ktorou 
je výjav rozdávania Eucharistie 
apoštolom. Ako poznamenáva 
J. Lassus, tieto kompozície 
sú svojím námetom a preve-
dením akoby vyňaté z tradič-
ných schém 13. a 14. storočia. 
Rozvíjajú sa hneď niekoľkými 
spôsobmi na pozadí dramatic-
kej krajiny. Postavy s nadsade-
nou fyziognómiou v odevoch 
jasných farieb sa vzrušene 
pohybujú na zložitej scenérii, 
akoby sa báli, že zablúdia. Táto 
zmena je zreteľná v nástenných 
maľbách napr. v chráme Panta-
nassa zo 14. storočia. V námete 

vzkriesenia Lazára kráča Kristus 
na čele zástupu roklinou pome-
dzi skaly k Lazárovmu hrobu. 
Za skalnatým útesom, v ktorom 
je vytesaný hrob, sa skrývajú 
učupení farizeji a pozorujú, čo 
sa bude diať. Niekoľko mužov 
práve odstránilo dvere z ru-
žového mramoru a z hrobu 
vychádza Lazár, ovinutý pásmi 
svetlého plátna. Pred ním ide 
jeho priateľ a pred nosom si 
pridŕža šatôčku. Na mieste, kde 
chýba časť omietky, boli postavy 
Lazárových sestier, kľačiacich 
pri Kristových nohách. Je to 
vskutku veľkolepá, dramatická 
kompozícia, pripomínajúca 
pôsobivú divadelnú inscenáciu. 
V Chráme Presvätej Bohoro-
dičky Peribleptos sa v apside 
nachádza výjav, v ktorom Boho-
rodička prijíma hold od anjelov, 
na klenbovom oblúku pred 
apsidou je výjav nanebovstú-
penia Pána, kde žehnajúceho 
Krista obklopeného mandorlou 
unášajú štyria anjeli ponad 
Bohorodičku a apoštolov stoja-
cich na úpätí kopca, ktorí živo 
gestikulujú uprostred krajiny so 
zakvitnutými stromami. Ďalším 
výjavom je vstup Krista do Je-
ruzalema, kde popri Kristovi 
na osliatku a zástupe apoštolov 
nechýba pestrý zástup prizera-
júcich sa, tlačiacich sa v úzkych 
uličkách medzi vysokými 
domami. Na klenbe kupoly tak 
ako vždy je Kristus Pantokrator, 

zobrazený po pás so žehnajúcou 
pravicou a v ľavici so zatvore-
ným evanjeliárom. Celý výjav 
je vsadený do medailónu nad 
kruhom sediacich apoštolov. 
Ramená pôdorysného kríža 
v klenbe ozdobujú výjavy 
narodenia Krista, zjavenia Pána, 
premenenia Pána a zostúpenia 
Svätého Ducha. Zo všetkých 
ikon vyžaruje radostné nadše-
nie.

Túto viditeľnú zmenu 
v byzantskom maliarstve, ako 
uvádza J. Lassus, pochopíme 
najlepšie na príklade divadelnej 
scény, kde sú postavy zvyčajne 
umiestnené na úzkom priestore 
pred hladkou stenou, pričom 
ich postoj býva slávnostný 
a konvenčný, a iba pár rekvizít 
dotvára scénu – miesto deja. 
V 13. storočí hladké pozadie 
nahrádzajú posuvné kulisy 
zobrazujúce rozličné zložité 
architektonické útvary. No 
postavy ešte stále oddeľuje 
od architektúry stena, ktorá 
im vymedzuje úzky priestor. 
V 14. storočí architektonické 
pozadie nahrádzajú priestoro-
vé plány. Stena je prelomená, 
prehlbuje sa a zapĺňa. I „herci“ 
sú rozmiestnení do niekoľkých 
rovín a sú od seba oddelení 
architektonickými prvka-
mi alebo skalami, ak sa dej 
odohráva v prírode. „Herci“ sa 
vzápätí pohybujú a gestikulujú 
voľnejšie, pribúdajú vedľajšie 

postavy, ktorých bolo doteraz 
málo a stáli nehybne po bokoch 
javiska. Zapájajú sa už živšie 
do deja. Dvojrozmernosť obra-
zu je prekonaná. Dej sa teraz 
rozvíja v zložitých, perspektívne 
roztrieštených priestorových 
štruktúrach. Nie je to priestor 
západného umenia usporiadaný 
na základe vedeckej perspek-
tívy, no je to predsa len priestor.

Pokračovanie tradície
Životnosť byzantského umenia 
sa predĺžila ďaleko za obdobie 
Paleológovcov, ktoré bolo po-
značené revolučnými zmenami. 
Nielen preto, že – ako sme 
uviedli v predchádzajúcich 
článkoch – sa toto umenie 
rozšírilo a rozvíjalo v umení 
Grécka, Cypru, Macedónska, 
Bulharska, Srbska, Arménska, 
Gruzínska či Slovanov, ktoré 
ostalo verné jeho princípom, ale 
aj vďaka tomu, že sa aj počas tu-
reckej nadvlády naďalej udržalo 
i v oblasti Konštantínopola. 
Pričinili sa o to monastiery, kde 
sa vo veľkej úcte uchovávali 
staré umelecké diela a vznikali 
nové podľa nemeniteľných 
zásad tradície. Najslávnejšie 
boli monastiery na svätej 
hore Athos, ktoré sa na tomto 
izolovanom polostrove zakla-
dali už od 9. storočia. Jednot-
livé monastierske bratstvá žili 
oddelene, uzavreté monastier-
skymi múrmi. Každý z nich mal 
niekoľko vlastných chrámov. 
V monastieroch Vatopedi či 
Chilandri boli ikonopisecké 
školy, ktoré sa zaoberali tradič-
ným, starým ikonopisectvom. 
Nachádzajú sa tam nádherné 
ikonostasy s množstvom ikon, 
žiaľ, v mnohých prípadoch 
často neskôr premaľovaných, či 
nástenné maľby. V monastier-
skych knižniciach sa zachovali 
vzácne rukopisy, evanjeliáre, 
modlitebné knihy či rozmanité 
bohoslužobné predmety. Duch 
starej Byzancie sa v monastickej 
forme zachoval až dodnes. n

Milan Gábor
snímky: chrám v Mistre:  

www.upload.wikimedia.org

Posledná dynastia
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Stichiry Paschy v Ríme
V Nedeľu Paschy (20. apríla 2013) zazneli na Svätopeterskom námestí počas slávnostnej 
pontifikálnej omše aj stichy a stichiry Paschy v podaní chóru Pápežského ruského kolégia 
Russicum a Švajčiarskeho chóru. 

Tradícia spevu paschálnych stichír 
byzantskej liturgie počas veľkonoč-
nej omše, ktorej predsedá pápež, je 

prastarým zvykom Rímskej cirkvi. Tento 
spev, zaradený do rímskej liturgie po čítaní 
evanjelia, bol tiež výrazom toho, že tohto 
roka pripadá sviatok Vzkriesenia Pána 
v západnej i východnej cirkvi na ten istý 
deň. To sa v dôsledku rozdielneho kalendá-
ra stáva málokedy. Naposledy to bolo v roku 
2011 (24. apríla), predtým v roku 2010, 2007, 
2004 a 2001. Najbližšie to zasa bude v roku 
2017 a 2025. Teda v prvej štvrtine 21. stor. 
celkovo osemkrát, čo je podľa Mons. Piera 
Mariniho (pápežského liturgistu z čias 
pontifikátu Jána Pavla II.) akoby znamením 
kozmického času, pobádajúcim k urých-
leniu procesu definitívneho stanovenia 
spoločného dátumu Paschy.

Kalendár
Kresťania na západe sa riadia kalendá-
rom, ktorý zreformoval pápež Gregor XIII. 
v roku 1582 (gregoriánsky), zatiaľ čo väčšina 
východných cirkví naďalej slávi liturgic-
ké sviatky podľa kalendára zavedeného 
Júliusom Césarom v roku 46 pred Kristom 
(juliánsky). Ten sa používal aj v našej Gréc-
kokatolíckej cirkvi sui iuris pred rokom 1950. 
Pri obnove po roku 1968 farnosti postupne 
prechádzali na tzv. nový kalendár, čo sa však 
neraz nezaobišlo bez nevraživosti a rozdele-
nia farníkov na dva tábory.

Odlišný spôsob počítania kalendára je 
príčinou toho, že slávenie Paschy na vý-
chode a na západe sa môže líšiť od jedného 
do piatich týždňov. Napríklad v roku 2013 to 
bolo až päť týždňov (to sa vzťahuje na Pa-
schu a pohyblivé sviatky; pri nepohyblivých 
sviatkoch je vždy rozdiel 13 dní). 

Ako zdôrazňuje liturgista Mons. Marini, 
medzi kresťanmi po celom svete rastie 
túžba, aby sa Veľká noc slávila v rovnaký 
deň, čo vyjadril už Druhý vatikánsky koncil 
v dodatku konštitúcie o liturgii Sacrosan-
cum Concilium: „Koncil pokladá za vý-
znamné želanie mnohých, aby sa sviatok 
Veľkej noci ustálil na určitú nedeľu a aby sa 
prijal stály kalendár. ... Koncil nie je proti 
tomu, aby sa sviatok Veľkej noci ustálil 
na určitú nedeľu v gregoriánskom kalendá-
ri, ak s tým súhlasia tí, ktorých sa to týka, 

najmä bratia oddelení od spoločenstva 
s Apoštolskou stolicou.“ V tejto súvislosti, 
pripomína Marini, už boli navrhnuté nie-
ktoré riešenia na ekumenickom stretnutí 
v Aleppe (v Sýrii) v marci 1997. 

Stichiry Paschy
Tradícia spievať stichy a stichiry byzantskej 
Paschy pred rímskym pápežom ako ohla-
sovanie Kristovho vzkriesenia siaha podľa 
Mons. Mariniho do stredoveku. Samotné 
stichy sú prevzaté z prvých veršov 68. žal-
mu (4. stich je zo 118. žalmu) a sú vložené 
medzi jednotlivé stichiry – teologické a po-
etické tropáre ospevujúce zmŕtvychvstanie 
Pána a radosť kresťanskej Paschy. Tradične 
sa spievajú na záver Utierne Vzkriesenia 
a potom aj na večierni. 

Podľa Mariniho ide o jeden z najkrajších 
poetických textov paschálnej liturgie, ktoré 
vyjadrujú radostné ohlasovanie Kristovho 

vzkriesenia. Súčasná podoba týchto piatich 
stichír pochádza zo 6. – 7. storočia, no 
možno v nich vidieť myšlienky z homílií vý-
chodných otcov, ako boli Ján Zlatoústy, Ba-
zil Veľký, Gregor Naziánsky. Ba zaznievajú 
v nich námety ešte starobylejšie, z paschál-
nych homílií z 2. storočia (Melitona zo Sárd 
a anonymného autora, ktorý nám zanechal 
nádhernú homíliu, pripisovanú neskôr 
Hypolitovi alebo Jánovi Zlatoústemu).

Stichiry ospevujú radosť Cirkvi zo 
zmŕtvychvstania Pána, čo je stredobodom 
tajomstva viery. Sú hymnom víťazstva, dô-
vodom pevnej nádeje, pozvaním k všeobec-
nému bratstvu, k odpusteniu nepriateľom, 
k objatiu pokoja so všetkými v Kristovi, 
ktorý prináša Otcovo zmierenie.

Dve zo stichír zdôrazňujú dôležitú úlohu 
žien pri ohlasovaní zmŕtvychvstania, pričom 
sú nazvané myronosičky a nositeľky radost-
nej zvesti vzkriesenia. Stichiry sa končia 
tropárom Paschy, ktorý sa neustále opakuje 
v byzantskej paschálne liturgii: „Kristus 
slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premo-
hol a tým, čo sú v hroboch, život daroval.“ 
Ide o známy byzantský spev, ktorý Druhý 
vatikánsky koncil cituje v závere 22. bodu 
pastoračnej konštitúcie Gaudium et spes.

Kiežby kresťania Východu i Západu, „krá-
čali spolu v jednote viery a úcty k oprávne-
ným odlišnostiam, navzájom sa prijímali 
a podporovali ako údy jediného Kristovho 
tela“ (Novo millenio ineunte, 48) podľa žela-
nia svätého pápeža Jána Pavla II.! n

podľa stránky Svätej stolice spracoval 
Stanislav Gábor
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Presvätá Bohorodička z Karmelu otvára svoju náruč aj pre nás,  
veriacich z južného Zemplína, a odovzdáva nám dar – svätý škapuliar (paraman). 

Gréckokatolícka farnosť Sečovská 
Polianka bola zriadená v roku 1943 
bl. biskupom mučeníkom Pavlom 

Gojdičom a je zasvätená Panne Márii Kar-
melskej. Prvým správcom farnosti bol otec 
Augustín Leukanič, ktorý s veľkou láskou 
a zanietením rozširoval úctu k Panne 
Márii Karmelskej, aby aj tu na Zemplíne 
mali k nej blízko a mohli mať výsadu nosiť 
škapuliar.

Nový chrám v Sečovskej Polianke bol 
zasvätený sv. prorokovi Eliášovi, ale naďalej 
s odpustovou slávnosťou Panny Márie 
Karmelskej. Za zmienku stojí fakt, že sv. Ján 
Pavol II. nosil svätý škapuliar od detstva. 
I nedávno zosnulý drahý otec biskup Ján 
Hirka v jednej homílii povedal, že škapuliar 
si uchránil aj vo väzení.

V roku 2001 bolo 750. výročie zjavenia 
Panny Márie na hore Karmel. Z tohto dô-
vodu navštívil farnosť v Sečovskej Polianke 
pápežský nuncius Jozef Henryk Nowacki 
a otec biskup Ján Hirka. V chráme je pamät-
ná tabuľa o tejto udalosti a v predsieni 
chrámu sa nachádzajú dekréty, ktoré po-
tvrdzujú odpustovú slávnosť Panny Márie 
Škapuliarskej s tým, že je to archieparchiál-
ny odpust.

Sečovská Polianka, srdce Zemplína, 
je prvá a jediná gréckokatolícka farnosť 
zasvätená Panne Márii Karmelskej. Hora 
Karmel – Panna Mária a prorok Eliáš. Sme 
takí podobní tejto hore vo Svätej zemi. Je tu 
krásny ikonostas. Zaujímavé je, že prorok 
Eliáš na ikonostase má zdvihnutú pravú 
ruku, akoby ukazoval – to je ona, Mária, tá, 
ktorej Pán urobil veľké veci, lebo je mocný 
a sväté je jeho meno. Ona je hlavnou pat-
rónkou tejto farnosti. Tieto dve skutočnosti 
i dve veľké osobnosti nestoja v protiklade, 
ale vzájomne sa nádherne dopĺňajú.

Vidíme a cítime, že Presvätá Bohorodička 
z Karmelu chránila našu farnosť aj počas 
prenasledovania. Náš pastier otec Augustín 
Leukanič sa za nás veľa modlil, obetoval 
všetko utrpenie a radšej odišiel do vyhnan-
stva, aby ostal verný aj s veriacimi Svätému 
Otcovi a jednej, svätej, katolíckej a apoštol-
skej Cirkvi.

Dejiny svätého škapuliara
Dejiny karmelitánskeho škapuliara sa 
začínajú v 12. storočí. Duchovní synovia 
proroka Eliáša viedli na hore Karmel v Pa-
lestíne život modlitby. Nazývali sa bratmi 
Najsvätejšej Panny Márie z hory Karmel. 
Pre prenasledovanie sa rozhodli v 13. storočí 
presídliť do Európy. Cirkev uznala ich 
pravidlá, čím dala právny začiatok karme-
litánskemu rádu. Rád sa rýchle rozvíjal 
a vyznačoval príkladným životom. V An-
glicku sa mimoriadnou svätosťou preslávil 
sv. Šimon Stock. Keď spozoroval nebezpe-
čenstvo hroziace rádu, prosil Najsvätejšiu 

Pannu o pomoc. V noci z 15. na 16. júla 1251 
uzrel Najsvätejšiu Pannu Máriu v sprievode 
anjelov. Podala mu škapuliar hnedej farby. 
Vtedy počul tieto Máriine slová: „Prijmi, 
najmilší synu, škapuliar tvojho rádu ako 
znak môjho bratstva, výsadu pre teba 
a všetkých karmelitánov. Kto v ňom zomrie, 
nebude trpieť vo večnom ohni. Je to znak 
spásy, záchrana v nebezpečenstvách, zna-
menie pokoja a večného záväzku.“

V 14. storočí sa Najsvätejšia Panna Mária 
ukázala pápežovi Jánovi XXII. a odporúčala 
mimoriadnu starostlivosť o „jej karmelitán-
sky rád“. Sľúbila hojné milosti a spásu tým, 

Zemplínsky Karmel
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čo patria do rádu a verne zachovávajú 
svoje sľuby. Podobne aj tým, čo patria 
do Bratstva sv. škapuliara, zachováva-
júc čnosť čistoty podľa stavu, a modlia 
sa za Cirkev. Nakoniec sľúbila všetkým 
mimoriadnu milosť známu pod ná-
zvom sobotná výsada: „Ja, ich Matka, 
ich prvú sobotu po smrti vyslobodím 
z očistca a zavediem na horu večného 
života.“

Apoštolská stolica zaradila škapu-
liar medzi sväteniny. Svojou mocou 
potvrdila výsady škapuliara opierajúc 
ich účinnosť o modlitby celej Cirkvi. 
Škapuliar sa popri ruženci stal jednou 
zo základných mariánskych pobožnos-
tí. V súčasnosti je pobožnosť k Pre-
svätej Panne z Karmelu známa nielen 
v Európe, ale po celom svete.

Čo pre mňa znamená úcta  
k Panne Márii Karmelskej?
Môj život aj cez mnohé úskalia smero-
val k zasvätenému života. Bola hlboká 
totalita, žiadne náboženské publikácie. 
Jemný závan Svätého Ducha ma zavie-
dol do spoločnosti sociálnych sestier. 
Po príchode sestier do Košíc otec 
biskup Gojdič povzbudzoval gréckoka-
tolícke dievčatá, aby sa stali členkami 
tejto spoločnosti, ale pripomínal, aby 
ostali verné svojmu obradu. Cítim, 
že Panna Mária mi v mojom povola-
ní pomáhala a nikdy ma neopustila 
radosť z povolania. Milujem svoj obrad 
a často navštevujem liturgie u sestier 
redemptoristiek – večierne a utierne. 
Jeruzalemská nadhrobná utiereň bola 
prekrásna! My, veriaci v Sečovskej Po-

lianke, sa každý deň po svätej liturgii 
modlíme k Panne Márii Škapuliarskej.

Prijmime pozvanie Panny Má-
rie Karmelskej s jej synom Ježišom 
Kristom a prorokom Eliášom, ktorí 
nám posielajú posolstvo lásky a po-
koja z hory Karmel, aby nás priviedli 
do večnej radosti!

Modlitba k Presvätej 
Bohorodičke z Karmelu
Matka Božia, kráľovná a ozdoba 
Karmelu, pozri na nás úbohých 
hriešnikov, ktorí sa s dôverou túli-
me pod plášť tvojej ochrany. Matka 
naša, pozri, akí sme núdzni, koľko 
nepriateľov číha na našu dušu a aké 
boje musíme s nimi zvádzať. Pritom 
sme slabí, slepí a náchylní k zlému. 
Hrozí nám záhuba, preto ťa prosíme, 
ty útočisko veriacich, nádej padlých, 
ponáhľaj sa nám na pomoc. Pomôž 
nám a ochráň nás v nebezpečenstvách, 
sprevádzaj nás svojou pomocou po celý 
náš život, zachráň nás od zlého, vypros 
nám vytrvanie v dobrom, nedaj nám 
upadnúť do ohňa očistca, aby nás Pán 
skrze tvoje zásluhy doviedol do večnej 
chvály, kde budeme teba, Matka naša, 
chváliť a ustavične ti ďakovať za tvoju 
ochranu. Amen.

Odpustová slávnosť Panny Márie 
Karmelskej sa v gréckokatolíckom 
Chráme sv. proroka Eliaša v Sečovskej 
Polianke uskutoční 20. júla 2014. n

Mária Bugeľová
snímka: Ľubomír Novák3

 
Návraty
 
(k nedožitej deväťdesiatke 
Mons. Jána Krajňáka, bývalého 
prodekana Gréckokatolíckej 
bohosloveckej fakulty UPJŠ 
v Prešove) 

Vraciam sa s ním ako jeden z dvojice 
záprahu Pánových tajných apoštolov 
evanjelia a pripomínam si spolu s jeho 

najbližšími, že 10. júla by sa dožil deväťdesiatky! 
No po krížoch, ktoré nosieval na svojich pleciach 
a v srdci, sa dožil predsa len krásneho veku. 
Odišiel za Vzkrieseným v 81. roku svojho života 
23. februára 2005. O jeho živote by sa dal napísať 
román. Tu si pripomenieme aspoň krátko jeho 
životný profil.

Mons. Ján Krajňák sa narodil 10. júla 1924 
v Sedliciach v maloroľníckom – robotníckom 
prostredí. Mal tri sestry a brata. Päť detí vyrastalo 
v malebnom podhorskom prostredí v birituál-
nom náboženskom živote. Šesť tried ľudovej ško-
ly absolvoval v rodnej obci. Gymnázium s matu-
ritou skončil 5. mája 1944 v Prešove. Zo Sedlíc sa 
denne driapal pešky cez hory až do Malej Lodiny, 
odtiaľ vlakom do Kysaku a z Kysaku do Prešova 
a späť! To boli jeho vytrvalostné, maratónske 
výkony, na jeho vek fantastické!

Teológiu začal študovať v roku 1944/1945 
na Vysokej škole bohosloveckej v Prešove. 
Po druhom ročníku odišiel na Cyrilo-metodskú 
bohosloveckú fakultu Palackého univerzity 
do Olomouca. Na tejto univerzite skončil teo-
logické štúdiá v roku 1949. V štúdiu pokračoval 
v roku 1949/1950 na Filozofickej fakulte Sloven-
skej univerzity v Bratislave v odbore slovenský 
jazyk – filozofia. Súčasne pracoval v Jazykoved-
nom ústave SAV. V nasledujúcom školskom roku 
bol zo štúdia z ideologicko-kádrových dôvodov 
vylúčený. V novembri 1951 nastúpil na vojenskú 
prezenčnú službu, ale pre zdravotný stav bol 
po dvoch mesiacoch oslobodený od vojenských 
povinností. Od januára do 27. júna 1952 pracoval 
v ústave pracovného lekárstva. A teraz ho citu-
jem: „Celý môj pobyt v Bratislave bol v znamení 
plnej angažovanosti v činnosti Katolíckej akcie, 
ktorá sa presunula po známych udalostiach, 
týkajúcich sa situácie Cirkvi a nás veriacich, 
do katakombálnej polohy. Ako človek s úplnou 
teologickou kvalifikáciou som sa zúčastňoval 

na formačnej práci mladých kresťanov 
v krúžkoch stredoškolskej i vysokoškolskej 
mládeže, ako aj na príprave konceptu i pri 
realizovaní katakombálneho teologického 
štúdia pre Opus vocationis sacerdota-
lis (Dielo kňazských povolaní ) v oných 
neblahých podmienkach, do ktorých 
sme boli zatlačení. V tejto súvislosti som 
spolupracoval s nebohým Mons. Štefanom 
Náhalkom, Ernestom Macákom SDB, 
Štefanom Šmálikom, Vincentom Belanom, 
Františkom Paňákom SJ a ďalšími. S nimi 
som bol aj zaistený v júni 1952 a po 30 
mesiacoch vyšetrovacej väzby odsúdený 
na 5 a pol roka nepodmienečne pre zločin 
velezrady. Z toho som 4 a pol roka strávil 
vo väzniciach a pracovných táboroch pri 
uránových baniach tak v Jáchymovsku, ako 
aj v Příbramsku. Z väzenia som sa vrátil 
začiatkom júna 1956. Medzitým mi zomrel 
otec a správu o jeho smrti mi doručili až 10 
dní po pohrebe.“

V rokoch 1956 – 1957 pracoval v Košiciach 
a v Železiarňach v Ostrave-Kunčiciach. 
V roku 1957 spojil svoj osud s manželkou 
Helenou Jurkovou. Majú troch synov. 
Citujem: „Natrvalo som zakotvil v rodnom 
východoslovenskom regióne a po obnove 
našej miestnej cirkvi som stále spolupraco-
val na jej rozvoji tak osobnými kontaktmi 
s vedením diecézy, ako aj prispievaním 
do časopisu Slovo a pri knižných edíciách, 
najmä kalendárov a liturgických príručiek. 
Ordinovaný za kňaza som bol 2. februára 
1969 pre katakombálnu polohu evanjeli-
začných aktivít so súhlasom miestneho 
ordinára Jána Hirku písomne. Vysvätil ma 
tajne otec biskup Dominik Kaľata SJ. Pre-
tože bolo beznádejné uchádzať sa v mojom 
prípade o štátny súhlas na verejnú pasto-
račnú činnosť, žil a pracoval som naďalej 

ako kňaz – robotník až do novembra 1989 
v stálom prepojení, tak na katakombálne, 
ako aj na viditeľné štruktúry Cirkvi práve 
prostredníctvom otca ordinára a od februá-
ra 1990 prešovského sídelného biskupa.“

V tejto situácii prežíval on i tí, ktorí s ním 
spolupracovali pri tajných aktivitách, veľké 
ťažkosti a on i jeho manželka a celá rodina 
boli pod stálym dozorom ŠtB: odpočúva-
ním, na cestách a potom on i jeho priatelia 
vypočúvaní a sledovaní. V Ústave pamäti 
národa je o ňom mohutný materiál.

Svitlo však brieždenie slobody, a tak náš 
brat Janko Krajňák pokračoval a zakončil 
svoj životný cyklus požehnaným finále. 
Bol pri zakladaní Gréckokatolíckej boho-
sloveckej fakulty UPJŠ v Prešove a bol jej 
prodekanom, vedúcim Katedry kresťanskej 
filozofie, členom vedeckej rady univerzity. 
Okrem filozofických disciplín prednášal 
aj dejiny filozofie, kresťanskú sociálnu 
náuku a suploval aj latinčinu. Neskôr sa stal 
riaditeľom kancelárie biskupského úradu. 
V roku 1990 sa zúčastnil na teologickom 
kongrese v Lubline, kde mal vynikajúcu 
prednášku. Mal dôveru otca ordinára 
a od februára 1990 prešovského sídelného 
biskupa Mons. Jána Hirku, ktorý s ním dva 
roky študoval teológiu v Prešove. Túto pod-
zemnú i verejnú aktivitu ocenila aj hlava 
Katolíckej cirkvi a pápež Ján Pavol II. (teraz 
už svätý) mu udelil titul monsignor.

Bol prispievateľom do časopisov, kalen-
dárov a vydal aj nádhernú zbierku svojich 
básní ÁNO NIE, v ktorej prezentuje svet 
mreží, žalárov, otrockých prác a víziu 
Božieho a ľudského sveta, a to neochvejne 
v duchu evanjelia.

Práve na 60. výročie môjho úteku z vo-
jenského pracovného tábora v druhej sve-

tovej vojne sme 2. februára 2005 na geriatrii 
v Košiciach ešte spolu slúžili eucharistickú 
obetu. Pán ho povolal k sebe 23. februára.

 A teraz zakončujem túto spomienku 
na nášho brata kňaza, väzňa, robotníka 
i básnika jeho slovami z básne Príhovor, 
napísanej vo väzenskej cele za mrežami:

Má život úsmevy,
zná ruže
sťa pieseň slovo,
milý tón
a rytmus hravý
a má i bôle,
tŕnie,
rany,
a každý svoje žiale,
a svoje Getsemany,
a vŕšok Olivový,
a ťažký kríž vždy nový,
a má svet Kalvárie,
a my sme
na ne hnaní...

Všetko však pominie
aj oheň v popol stlie,

len láska pretrvá
a navždy ostane.

Bôľom prepálení
vyčkáme na ortieľ
a vpred pokročíme,
a zblíži sa nám cieľ.

V objatí rozlúčky
len toľko riecť som chcel:

v srdce si zapíšte,
že brat váš
s vami bdel. n

Jozef Tóth
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MARIÁNSKE DUCHOVNÉ CVIČENIA 
pre laikov

V rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie a Roka rodiny vás srdečne pozývame 
na duchovné cvičenia pre laikov vedené formou trvalého večeradla. Cieľom tých-
to modlitbových duchovných cvičení je cez modlitbu ruženca a úctu k Presvätej 
Bohorodičke prehĺbiť oslavu Pána Ježiša prítomného v Najsvätejšej Eucharistii 
a vyprosiť si vo večeradle na príhovor Bohorodičky Svätého Ducha.

Termín: 25. – 27. júl 2014
Miesto konania: Gréckokatolícky kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča, Sládkovičova 
23, Prešov
Cena: 31 eur (strava, ubytovanie a organizačný poplatok)
Bližšie informácie a prihlášky: 0904 738 049 (VPS) alebo veceradla@grkatpo.sk

Tešíme sa na spoločenstvo s vami a prosíme o modlitbu za požehnanie.

„Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a veče-
radlá modlitby.“
(úryvok z modlitby Svätého Otca Františka k Svätej rodine)
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k Bohu a k blížnemu, túžobne 
očakávame deň, v ktorom sa 
konečne spoločne zúčastníme 
na eucharistickej hostine. Ako 
kresťania máme pred sebou 
úlohu pripraviť sa na prijatie 
tohto daru eucharistického 
spoločenstva, podľa učenia sv. 
Ireneja z Lyonu, prostredníc-
tvom vyznávania jedinej viery, 
vytrvalej modlitby, vnútorné-
ho obrátenia, obnovy života 
a bratského dialógu (Adversus 
haereses, IV, 18, 5. PG 7, 1028). 
Dosahovaním tohto cieľa, ku 
ktorému smerujú naše nádeje, 
ukážeme pred svetom lásku 
k Bohu, a tak nás budú poznať 
ako pravých učeníkov Ježiša 
Krista (porov. Jn 13, 35).

4. Zásadným prínosom 
v hľadaní plného spoločenstva 
medzi katolíkmi a pravoslávny-
mi je teologický dialóg vedený 
medzinárodnou zmiešanou 
komisiou. V nasledujúcom 
období pápežov Jána Pavla II. 
a Benedikta XVI. a patriarchu 
Dimitriosa bol pokrok do-
siahnutý našimi teologickými 
stretnutiami vskutku význačný. 
Dnes chceme vyjadriť naše 
uznanie dosiahnutým výsled-
kom, ako aj snahám, ktoré sa 
práve završujú. Nejde o nejaké 
čisto teoretické cvičenie, ale 
o cvičenie sa v pravde a lás-
ke, vyžadujúce si vždy hlbšie 
poznanie vzájomných tradí-
cií, aby sme im porozumeli 
a poučili sa z nich. Preto ešte 
raz vyhlasujeme, že teologický 
dialóg nehľadá akýsi minimálny 
spoločný menovateľ, na základe 
ktorého sa dá dosiahnuť kom-
promis, ale zakladá sa najmä 
na prehĺbení celej pravdy, ktorú 
Kristus daroval svojej Cirkvi 
a o ktorej lepšie porozumenie 
sa pobádaní Svätým Duchom 
nikdy neprestaneme usilovať. 
Spoločne teda potvrdzujeme, 
že naša vernosť Pánovi si žiada 
bratské stretnutie a ozajstný 
dialóg. Toto spoločné bádanie 
nás neodďaľuje od pravdy, ale 
skôr nás prostredníctvom vzá-
jomnej výmeny darov privedie 
pod vedením Svätého Ducha 
k plnej pravde (porov. Jn 16, 13).

5. Hoci sme ešte na ceste k pl-
nému spoločenstvu, už teraz 

je našou povinnosťou vydávať 
spoločné svedectvo o Božej lás-
ke ku všetkým, spolupracujúc 
v službe ľudstvu, osobitne obra-
ňovaním dôstojnosti ľudskej 
osoby v každom období života 
a posvätnosti rodiny, založenej 
na manželstve, napomáhaním 
mieru a spoločnému dobru, 
odpovedaním na biedy, ktoré 
naďalej postihujú náš svet. 
Uvedomujeme si, že je nevy-
hnutné neprestajne čeliť hladu, 
biede, negramotnosti a ne-
rovnému rozdeleniu dobier. Je 
našou povinnosťou usilovať sa 
spoločne budovať spravodlivú 
a humánnu spoločnosť, v ktorej 
sa nik nebude cítiť vylúčený či 
odsunutý na okraj.

6. Sme hlboko presvedčení, 
že budúcnosť ľudskej rodiny 
závisí aj od toho, ako dokážeme 
múdro, láskavo, spravodlivo 
a správne chrániť dar stvoren-
stva, ktorý nám zveril Boh. 
Vyjadrujeme preto ľútosť nad 
nespravodlivým vykorisťovaním 
našej planéty, ktoré je hriechom 
v Božích očiach. Znova zdô-
razňujeme našu zodpovednosť 
a povinnosť živiť v sebe zmysel 
pre pokoru a umiernenosť, aby 
tak všetci cítili nevyhnutnosť 
rešpektovať stvorenie a sta-
rostlivo ho chrániť. Spoločne 
potvrdzujeme našu snahu 
o prebudenie svedomí v súvis-
losti s ochranou stvorenstva, 
apelujeme na všetkých mužov 
a ženy dobrej vôle, aby hľada-
li spôsoby, ako žiť s menším 
plytvaním a väčšou stried-
mosťou, prejavujúc čo menšiu 
chamtivosť a väčšiu veľkorysosť 

pri ochrane Božieho sveta a pre 
dobro jeho ľudu.

7. Jestvuje aj ďalšia naliehavá 
potreba účinnej a zanietenej 
spolupráce medzi kresťanmi, 
a to, aby bolo všade zabezpeče-
né právo verejne vyjadriť vlastnú 
vieru a právo na rovnaké zaob-
chádzanie, pokiaľ ide o rozví-
janie vkladu, ktorý kresťanstvo 
neprestajne ponúka súčasnej 
spoločnosti a kultúre. V tejto 
súvislosti vyzývame všetkých 
kresťanov, aby podporovali 
autentický dialóg s judaizmom, 
islamom a inými náboženský-
mi tradíciami. Ľahostajnosť 
a vzájomná neznalosť môžu 
viesť jedine k nedôvere a, žiaľ, 
dokonca i ku konfliktu.

8. Z tohto svätého mesta 
Jeruzalem chceme vyjadriť naše 
spoločné znepokojenie nad 
situáciou kresťanov na Blízkom 
východe a ustarostenosť o ich 
právo zostať naďalej plnohod-
notnými obyvateľmi svojich 
krajín. Obraciame sa s dôverou 
k všemohúcemu a milosrdné-
mu Bohu s našou modlitbou 
za pokoj vo Svätej zemi a na ce-
lom Blízkom východe. Modlíme 
sa zvlášť za cirkvi v Egypte, 
Sýrii a Iraku, ktoré veľmi trpeli 
z dôvodu nedávnych udalostí. 
Povzbudzujeme všetky zain-
teresované strany, nezávisle 
od ich náboženského presved-
čenia, aby sa naďalej usilovali 
o zmierenie a spravodlivé uzna-
nie práv národov. Sme hlboko 
presvedčení, že nie zbrane, ale 
dialóg, odpustenie a zmierenie 
sú jediné možné nástroje dosa-
hovania pokoja.

9. V historickom kontexte po-
značenom násilím, ľahostajnos-
ťou a egoizmom sa dnes mnohí 
muži a ženy cítia stratení. Práve 
naším spoločným svedectvom 
o radostnej zvesti evanjelia 
môžeme pomôcť človeku 
našich čias, aby našiel cestu, 
ktorá ho privedie k pravde, 
spravodlivosti a pokoju. S jed-
notným úmyslom a pamätajúc 
na príklad, ktorý nám ponúkli 
pred päťdesiatimi rokmi tu 
v Jeruzaleme pápež Pavol VI. 
a patriarcha Atenagoras, apelu-
jeme na kresťanov, na veriacich 
všetkých náboženských tradícií 
a na všetkých ľudí dobrej vôle, 
aby rozpoznali naliehavosť prí-
tomnej chvíle, ktorá nás vyzýva, 
aby sme sa usilovali o zmierenie 
a jednotu ľudskej rodiny pri 
plnom rešpektovaní príslušných 
rozdielov pre dobro celého ľud-
stva a budúcich generácií.

10. Kým prežívame túto 
spoločnú púť na mieste, kde bol 
náš jediný a ten istý Pán Ježiš 
Kristus ukrižovaný, pochovaný 
a vzkriesený, pokorne zveruje-
me príhovoru preblahoslavenej 
Márie, vždy Panny, budúce 
kroky našej cesty k plnej jedno-
te a odporúčame nekonečnej 
Božej láske celú ľudskú rodinu.

„Nech ti Pán ukáže jasnú tvár 
a nech ti je milostivý! Nech Pán 
obráti svoju tvár k tebe a daruje 
ti pokoj!“ (Nm 6, 25 – 26)

v Jeruzaleme 25. mája 2014 n

František, Bartolomej I.

snímky: www.theguardian.com, 
www.japantoday.com

DEKlARÁCIA  
Svätého Otca Františka 
a patriarchu Bartolomeja
Pápež František a ekumenický patriarcha Bartolomej I. podpísali 25. mája 2014 na Apoštol-
skej delegatúre v Jeruzaleme deklaráciu, ktorej plné znenie vám prinášame.

1. Ako sa naši ctihodní 
predchodcovia pápež Pavol VI. 
a ekumenický patriarcha Ate-
nagoras stretli tu v Jeruzaleme 
pred päťdesiatimi rokmi, tak 
aj my, pápež František a Bar-
tolomej, ekumenický patriar-
cha, chceli sme sa stretnúť vo 
Svätej zemi, „kde náš spoločný 
Vykupiteľ Kristus Pán žil, 
učil, zomrel, vstal z mŕtvych 
a vystúpil do neba, odkiaľ zoslal 
Ducha Svätého na rodiacu sa 
Cirkev“ (Spoločné komuniké 
pápeža Pavla VI. a patriar-
chu Athenagora uverejnené 
po stretnutí 6. januára 1964). 
Toto naše stretnutie, najnovšie 
stretnutie biskupov cirkví Ríma 
a Konštantínopola, založených 

práve dvoma bratmi apoštolmi 
Petrom a Ondrejom, je pre nás 
zdrojom intenzívnej duchovnej 
radosti a ponúka nám príleži-
tosť zamyslieť sa nad hĺbkou 
a autentickosťou jestvujúcich 
zväzkov medzi nami, ovocím 
cesty bohatej na milosť, počas 
ktorej nás viedol Pán od toho 
požehnaného dňa pred päťde-
siatimi rokmi.

2. Naše dnešné bratské 
stretnutie je novým, potrebným 
krokom na ceste k jednote, ku 
ktorej nás môže viesť jedine 
Svätý Duch, k tomu plnému 
spoločenstvu v legitímnej roz-
ličnosti. So živou vďačnosťou si 
pripomíname kroky, ktoré nám 
Pán už doprial spraviť. Objatie 

medzi pápežom Pavlom VI. 
a patriarchom Atenagorom tu 
v Jeruzaleme po mnohých sto-
ročiach mlčania pripravilo cestu 
ku gestu mimoriadneho význa-
mu, vymazaniu z pamäti i zo 
stredu Cirkvi výrokov o vzájom-
nej exkomunikácii z roku 1054. 
Nasledovali vzájomné návštevy 
v príslušných sídlach v Ríme 
a Konštantínopole, opätovné 
listové kontakty a následne roz-
hodnutie pápeža Jána Pavla II. 
a patriarchu Dimitriosa, oboch 
blahej pamäti, započať teologic-
ký dialóg pravdy medzi kato-
líkmi a pravoslávnymi. V prie-
behu týchto rokov Boh, zdroj 
všetkého pokoja a lásky, nás 
učil považovať jedni druhých 

za členov tej istej kresťanskej 
rodiny, ktorá má jediného 
Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, 
a milovať sa navzájom, aby sme 
mohli vyznávať našu vieru v to 
isté Kristovo evanjelium tak, 
ako bolo prijaté od apoštolov, 
vyjadrené a nám odovzdané 
prostredníctvom ekumenických 
koncilov a cirkevných otcov. 
Plne si vedomí, že sme ešte 
nedosiahli cieľ plného spolo-
čenstva, dnes opätovne potvr-
dzujeme naše úsilie pokračovať 
v spoločnom napredovaní sme-
rom k jednote, o ktorú Kristus 
Pán prosil Otca, „aby všetci boli 
jedno“ (Jn 17, 21).

3. Jasne si uvedomujúc, že ta-
káto jednota sa prejavuje v láske 
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Rafajovce

Neveľká obec Rafajovce sa nachá-
dza v severnej oblasti Zemplína, 
na okraji Ondavskej vrchoviny. 

K tomuto pútnickému miestu sa viaže 
legenda o zázračnom obraze. V ústnom 
podaní sa dodnes zachovala udalosť, ktorá 
sa tu odohrala pred približne 300 rokmi.

Dedinku v tom čase postihlo veľké 
nešťastie. V požiari zhorelo vtedy dvanásť 
domov aj s dreveným chrámom. Zachránil 
sa len obraz Presvätej Bohorodičky, ktorý 
zostal nedotknutý. Zvesť o zázračnom ob-
raze sa rýchlo rozšírila do okolitého sveta. 
Do Rafajoviec začalo prichádzať mnoho 
pútnikov. Keďže Rafajovčania nemali 
vlastný chrám, rozhodli sa vzácny obraz 
umiestniť do susednej obce. Čo si zau-
mienili, to aj vykonali. Po veľkej slávnosti 
sa procesia veriacich vrátila domov. Aké 
bolo ich prekvapenie a zdesenie, keď sotva 

obecný richtár vkročil do svojej izby, videl 
nad stolom visieť ten istý zázračný obraz. 
Na druhý deň prišli do Rafajoviec občania 
Kelče a zarmútene oznámili, že niekto ob-
raz ukradol. Keď sa dozvedeli o zázračnom 
premiestnení obrazu, ponáhľali sa túto 
radostnú správu oznámiť do svojej obce. 
O týždeň sa situácia zopakovala. Proce-
sia, ktorá odniesla obraz, sa ešte nestihla 
vrátiť do Rafajoviec, a už jej v ústrety vyšli 
ľudia so správou, že obraz je na pôvodnom 

mieste. Rafajovčania to považovali za zna-
menie, aby obraz neodnášali. Preto v roku 
1750 postavili s pomocou veriacich z celého 
okolia nový murovaný chrám, do ktorého 
umiestnili obraz na hlavný oltár. Chrám 
zasvätili narodeniu Presvätej Bohorodičky. 
Každoročne sa tu konajú odpustové sláv-
nosti na sviatok Zoslania Svätého Ducha 
a Narodenia Panny Márie. n

Juraj Štefanik
snímka: M. Žarnayová

„Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás.“ (Jn 15, 20)

Zďaleka, a predsa blízky

V nedeľu 17. mája 2014 sa v ru-
munskom meste Jaši konal obrad 
blahorečenia mučeníka, grécko-

katolíckeho biskupa Antona Ďurčoviča. 
Zaujímavé je, že sa narodil blízko dnešných 
slovenských hraníc.

Blahoslavený biskup Anton Ďurčovič sa 
narodil 17. mája 1888 v rakúskom Bad De-
utsch-Altenburgu, asi 20 km od Bratislavy. 
V útlom detstve odišiel so svojou matkou 
vdovou a bratom do Rumunska, kde sa usa-
dili v meste Jaši na východe krajiny, blízko 
moldavských hraníc. Základné vzdelanie 
a lýceum ukončil v Jaši a v Bukurešti. Tu 
v roku 1906 nastúpil do seminára. Neskôr 
odišiel na štúdiá do Ríma, kde na Pápežskej 
univerzite svätého Tomáša Akvinského 
získal doktorát z filozofie, teológie a káno-
nického práva. Kňazskú vysviacku prijal 
v roku 1910 a po návrate do Rumunska sa 
venoval pastorácii a vyučovaniu v buku-
reštskom seminári. Už počas prvej svetovej 
vojny bol poslaný do internačného tábora 
ako rakúsky občan, ale na príkaz cisára 
Ferdinanda I. Rumunského bol prepustený. 
Od roku 1924 do apríla 1948 zastával funk-

ciu rektora kňazského seminára. Za biskupa 
diecézy Jaši bol vysvätený 5. apríla 1948. 
Už po druhej svetovej vojne sa ako kato-
lícky kňaz stal nepriateľom komunizmu. 
Od roku 1947 bol sledovaný a 26. júna 
1949 cestou do farnosti na okraji Bukurešti 
zatknutý tajnou políciou. Väznili ho v Jilave 
a neskôr spolu s biskupmi Aáronom Már-
tonom a Alexandrom Cisarom ho previezli 
do väzenia v Sighetu Marmatiei, kde bol 
dlhé týždne vystavený krutému vypočúva-
niu a mučeniu. Nahý, v zimnom počasí, bez 
jedla a vody. Biskup Ďurčovič na následky 
mučenia v noci z 10. na 11. decembra 1951 
v úplnej izolácii  zomrel. Bol pochovaný 
v neoznačenom hrobe. Komunisti sa pokú-
sili všetky záznamy a dôkazy o jeho pobyte 
vo väzení zničiť a väčšina dokumentov aj 
bola zničená.

Dekrét o jeho mučeníctve bol podpísa-
ný 31. októbra 2013 pápežom Františkom. 
V nedeľu 18. mája vo svojom príhovore 
Svätý Otec pripomenul osobnosť nového 
blahoslaveného biskupa Antona Ďurčo-
viča, mučeníka pre vieru, slovami: „Tento 
horlivý a odvážny pastier bol prenasledova-

ný rumunským komunistickým režimom 
a zomrel vo väzení hladom a smädom 
v roku 1951. Spolu s veriacimi z Jaši a z ce-
lého Rumunska vzdajme vďaku Pánovi 
za tento príklad“. n

spracoval Tomáš Pecuch

Nositelia duchovného 
dedičstva sv. Cyrila 
a Metoda v ranom Uhorsku
Sv. Andrej-Svorad
Pochádzal pravdepodobne z územia Poľska. 
Narodil sa okolo roku 980 v okolí rieky 
Visly v rodine roľníka. Traduje sa, že ako 
mladý mních žil neďaleko slovenských 
hraníc v dedine Tropie nad Dunajcom. Ako 
mnohí iní, pridržiaval sa cyrilo-metodskej 
tradície. Keď kráľ Boleslav Chrabrý v roku 
1022 vystúpil proti staroslovienskej liturgii, 
Svorad odišiel na územie Slovenska, kde bol 
opátom Filipom prijatý do benediktínskeho 
Kláštora sv. Hypolita a prijal rehoľné meno 
Andrej. Sv. Andrej-Svorad sa po istom čase 
utiahol do samoty a viedol pustovnícky 
život. Pustovňa bola neďaleko kláštora, aby 
mohol prichádzať na spoločné bohoslužby. 
Keď vo vyššom veku získal mladého učení-
ka a mnícha Benedikta, utiahol sa do pus-
tovne na Skalke pri Trenčíne. V pustovni 
praktizoval prísnu askézu. Tri dni v týždni 
nejedol celkom nič. Zvlášť sa postil cez 
pôstne obdobie. Po náročnej dennej práci 
v lese a vyučovaní Božieho ľudu si pripravil 
odpočinok v sparťanských podmienkach. 
Maurova legenda sa zmieňuje o tom, že ote-
saný dubový klát ohradil plotom, do kto-
rého zo všetkých strán napichal ostré bod-
liaky. Vytvorené sedlo používal na spánok, 
a keď sa jeho unavené telo naklonilo na ho-
ciktorú stranu, hneď sa zobudil poranený 
bodliakom. Okrem toho si zavesil okolo 
hlavy drevenú obruč, na ktorú pripevnil zo 
štyroch strán štyri kamene. Ak mu hlava 
klesla, hneď ho udrel kameň. Pred smrťou, 
ktorú sv. Andrej-Svorad očakával, poslal 
po opáta Filipa a prítomným prikázal, aby 
sa nedotkli jeho šiat, kým nepríde opát. 
Opát Filip potom vydal svedectvo Maurovi. 
Popisoval, že po vyzlečení mŕtveho tela, 
ktoré išli umyť, našli do tela hlboko zarytú 
reťaz. Polovicu reťaze si Maurus od opáta 
vypýtal a s úctou ju prechovával na Panón-
skej hore. V počiatkoch verejnej úcty svätca 
ju daroval uhorskému kniežaťu Gejzovi, 
ktorý o ňu veľmi prosil. Sv. Andrej-Svorad 
zomrel okolo roku 1030. Ostatky sú uložene 
v nitrianskej Katedrále sv. Emeráma. Naj-
väčšia časť relikvii je v Pálfiovom relikviári 
z roku 1674.

Svätý Beňadik
Jedinú správu o ňom podáva spomínaná 
Maurova legenda spísaná biskupom sv. 
Maurom, ktorý Beňadika osobne poznal. 
Zaznamenáva, že sa po smrti sv. Andreja-
-Svorada rozhodol bývať na tom istom 
mieste. Podľa príkladu svojho učiteľa viedol 
veľmi prísny život v modlitbe, rozjímaní, 

v tvrdej práci a v pôste. Zrejme o tri roky 
ho napadli zbojníci a odvliekli nad rieku 
Váh, kde ho zviazali a hodili do vody. Ľudia 
dlho hľadali jeho telo. Zbadali, že celý rok 
sedával na brehu Váhu orol. Akoby tam 
čosi pozoroval. Istý muž sa na tom mieste 
ponoril do vody a tam našiel neporušené 
Beňadikovo telo. Pochovali ho v Katedrále 
sv. Emeráma v Nitre, v tom istom hrobe, 
kde odpočíval sv. Andrej-Svorad. Čoskoro 
ho spolu so sv. Andrejom začali uctievať ako 
svätého. Kanonizovaný bol pápežom Gre-
gorom VII. v roku 1083 (s Andrejom-Svo-
radom, uhorským kráľom Štefanom, jeho 
synom Imrichom a biskupom Gerhardom).

Mnohé prvky askézy, ktoré v živote sv. 
Andreja-Svorada a sv. Beňadika možno 
sledovať, majú svoj pôvod vo východnej as-
kéze. Nitriansky biskup a cirkevný historik 
Viliam Judák sa odvoláva na znalcov (J. T. 
Miklík, J. Komorovský a J. Kútnik) a tvrdí, 
že pod priamou redakciou sv. Metoda sa 
na Veľkej Morave preložila do staroslovien-
činy a zaviedla do patrikonu Zosimova Ke-
falaja, stručný súhrn mysticko-asketických 
zásad, ktorá sa potom stala akousi metodi-
kou eremitskej askézy. Tento druh askézy 
sa praktizoval aj v Kyjevsko-pečerskej lavre, 
kam sa preniesol z Veľkej Moravy. Zároveň 
vysvetľuje spôsob askézy a poukazuje na to, 

že v Živote Márie Egyptskej je venovaná 
opátovi Zosimovi prvá časť a uvádza sa jeho 
regula, ktorú zaviedol v kláštore blízko 
Jordánu. Podľa tejto regule v nedeľu pred 
začiatkom prvého týždňa Veľkého pôstu 
sa ako zvyčajne podávalo sväté prijíma-
nie a každý potom prijal trocha jedla. 
Po spoločnej dlhej modlitbe, ktorú odrie-
kali kľačiac, sa mnísi navzájom pobozkali 
znakom pokoja a každý z nich pristúpil 
k igumenovi, aby od neho dostal požehna-
nie na nasledujúci život v prísnej askéze. 
Po skončení obradov mnísi jednohlasne 
zaspievali žalm Pán je moje svetlo a moja 
spása a všetci vyšli z kláštora (ostalo len 
niekoľko mníchov, aby sa starali o kláštor 
a chrám). Každý z odchádzajúcich mníchov 
si vzal trocha jedla, každý, čo chcel (chlieb, 
figy, ďatle...), niektorí si nezobrali so sebou 
nič. Živili sa bylinami, ktoré rástli v pustati-
ne. Pravidlom bolo, že mnísi nemali vedieť 
jeden o druhom ani o spôsobe života, ktorý 
v tom čase viedli. Mnísi tak trávili celé dni 
pôstu a vrátili sa do kláštora až na Kvetnú 
nedeľu.

Duchovné centrum Západu v Ríme bolo 
svedkom vzniku benediktínskych klášto-
rov, ktoré boli v kontakte s byzantskými 
mníchmi (Kláštor sv. Bonifáca a Alexia 
na Aventine). Východní mnísi, ktorí sa 
vo veľkom množstve usadili v Taliansku, 
vychádzali prevažne z eremitského smeru 
a kládli dôraz na kontempláciu. Byzantský 
spôsob mníšskeho života ovplyvnil i zá-
padné mníšstvo a v 11. storočí pozorujeme 
i na Západe renesanciu pustovníctva. Vplyv 
eremitského smeru sa tak prejavil aj v bene-
diktínskom prostredí zoborského Kláštora 
sv. Hypolita. V. Judák dokazuje, že bene-
diktínski mnísi na Veľkej Morave prevzali 
od sv. bratov Cyrila a Metoda sýrsko-pa-
lestínske a orientálne eremitské asketické 
regule i praktiky. Sv. Metod sa ako pred-
stavený na maloázijskom Olympe mohol 
s nimi oboznámiť u sýrsko-palestínskych 
mníchov, utekajúcich pred mohamedánmi 
a hľadajúcich útulok v byzantskej mníšskej 
enkláve. n

Peter Borza
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Konferencia  
o evanjelizácii a pastorácii Rómov
Ponúkame kňazom, rehoľníkom i laikom možnosť stráviť podnetný čas na Spišskej Kapitule, 
kde sa  31. augusta – 2. septembra  uskutoční konferencia Služba Cirkvi v rómskych ko-
munitách  pod záštitou otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Hlavným organizátorom 
konferencie je rada pre Rómov a menšiny pri KBS. Poplatok za konferenciu je symbolický – 5 
eur. Prihlásiť sa môžete cez formulár na www.romskakonferencia.webnode.sk, kde môžete 
získať aj podrobnejšie informácie o konferencii. Je určená pre tých, ktorí s Rómami pracujú 
alebo vnímajú povolanie pre túto službu, ako aj pre tých, ktorých rómska misia jednoducho 
zaujíma. Na konferencii spoznáte príklady dobrej praxe, prednášky ľudí z terénu, workshopy, 
duchovné a kultúrne aktivity.

Kontakt: Martin Mekel – martin.mekel@gmail.com, 0915 951 081; don Marián Drahoš 
SDB – barorasaj@gmail.com, 0902 131 944; Róbert Neupauer – robneupauer@gmail.com, 
0917350165)

-mm

Následky  
novej tolerancie
 
Postmoderná spoločnosť presadzuje myslenie, že všetky hodnoty, presvedčenia, štýly, 
tvrdenia o pravde sú rovnako hodnotné. Existuje len jedna univerzálna cnosť – tolerancia. 
Iné tvrdenia sú netoleranciou. Aj Boh ako absolútna objektívna pravda je v novej tolerancii 
považovaný za škodlivého, urážlivého a netolerantného. 

Každý človek, ktorý prestane veriť 
v objektívnu pravdu – absolútnu 
pravdu, stratí svoj morálny kompas, 

svoju schopnosť správne rozlišovať medzi 
dobrom a zlom.

Aké sú následky takéhoto myslenia?
Smrť pravdy. Biblia nám oznamuje, že 

Boh zjavil pravdy pre všetkých. Vraždiť, cu-
dzoložiť, kradnúť či klamať je zlé. Naopak 
skromnosť, vľúdnosť a súcit je dobrý. No 
keďže v „novej tolerancii“ neexistuje abso-
lútny morálny štandard, nikto nemôže teda 
tvrdiť, že je niečo správne alebo nesprávne. 
Pravda ako objektívna realita už neexistuje. 
Nemáš právo určovať, čo je dobré a zlé. Cir-

kev nemá právo na morálku. Ak sa opieraš 
o objektívnu pravdu, môžeš byť označený 
za fanatika, za fundamentalistu a ako neto-
lerantného ťa budú chcieť umlčať.

Vymiznutie čností. Ak sú všetky pre-
svedčenia, životné štýly a tvrdenia o pravde 
rovnocenné, čnosti strácajú svoj význam. 
Statočnosť, česť, bezúhonnosť, úcta, reš-
pekt nemajú potom zmysel. 

Zánik spravodlivosti. Spravodlivosť je 
nemožná bez pravdy a morálneho po-
riadku. Spravodlivosť je dnes zatienená 
požiadavkami záujmových skupín (často 
environmentalistov, homosexuálov, ochran-
cov ľudských práv, ľudí žiadajúcich potrat, 

pedofilov) a toho, kto dokáže viac kričať, 
lobovať, vyvolávať strach a hnev. Spravod-
livosť je ovplyvňovaná verejnou mienkou 
a náladami spoločnosti. Ak sa spoločnosť 
vo svojich zákonoch uznesie, že vražda 
„nadbytočného“ dieťaťa je spravodlivá, bude 
ju aj takto vnímať a hodnotiť. No naozaj je 
spravodlivá?

Strata presvedčenia. Hovorí sa, že tisíc-
krát opakovaná lož sa stáva pravdou. Sme 
o niečom presvedčení, no ak naše okolie 
tvrdí niečo iné, dennodenne sme s tým 
konfrontovaní, postupne naše presvedče-
nie stráca silu a často sme tlačení k tomu, 
že sa mýlime a musíme výroky o pravde 

ostatných ľudí považovať za rovnocenné 
s vlastnými, aj keď im napríklad protirečia.

Privatizácia viery hovorí o otvorenom 
nepriateľstve voči verejnému vyznaniu 
a vyjadreniu viery. Už aj v štátoch Európskej 
únie. Napríklad vo Francúzsku sú zaká-
zané tričká s rodinou (ak o tom rozhodne 
komunita alebo riaditeľstvo školy), istý 
čas bol zakázaný kríž na stene v školách. 
Uprednostňované sú skôr tie náboženstvá, 
ktoré neprinášajú presvedčenie o absolút-
nej pravde.

Diktatúra jednotlivca je často opieraná 
o zákon o porušovaní občianskych práv. 
Nie je podstatné, či bola konkrétna situácia 
spravodlivo posúdená, ale o to, či boli zra-
nené niečie pocity.

Zmena pohľadu na ľudské práva. Podľa 
Božích biblických princípov vieme posúdiť 
pozitívnosť alebo negatívnosť konania. 
Podľa novej tolerancie sa to ale nedá, keďže 
pozitívnosť či negatívnosť sa určuje podľa 
konkrétnej kultúry. Morálku jednej kultúry 
nemožno z pohľadu inej kultúry posudzo-
vať, nakoľko pravda a morálka sú výtvorom 
tej-ktorej kultúry. Nemožno považovať iné 
hodnoty za lepšie alebo horšie. Upaľovanie 
vdov po zosnulom, nútené potraty, zákon 
o reprodukcii, zákon o dovolenom počte 
detí či zabíjanie novorodencov sa stáva 
prijateľným.

Nadvláda pocitov. Pocity nahrádzajú fak-
ty. Dôležité je to, čo cítim. Gender filozofia 
tvrdí, že fyziologická rozdielnosť (muž 
a žena) neurčuje, kto si, ale že to určuje 
tvoje sociálne cítenie (transsexuál, homo-
sexuál, bisexuál, heterosexuál ...). Cítiš sa 
ako žena, hoci vyzeráš ako muž! Potom si 
pohlavím muž, ale rodom žena.

Zvelebovanie prírody. Som ochrancom 
prírody a mám ju veľmi rád, no dnes 
dochádza k veľkým extrémom vo vzťahu 

k stvorenstvu. Na jednej strane tu máme 
plač nad púšťou, ktorá sa zmenšuje, alebo 
nad hmyzom, ktorého druh je ohroze-
ný. Na ich záchranu sa použijú nemalé 
financie. Na druhej strane sa tí istí ľudia ani 
len nezamyslia nad potratom zabíjanými 
deťmi. Naopak, budú tvrdiť, že je to právo 
ženy. A tak tu máme nerovnováhu púšť 
a hmyz verzus človek ako osoba.

Posledným následkom je pád do extré-
mov. V štátoch, ktoré prijali legalizáciu ho-
mosexuálnych partnerstiev, došlo k násled-
nej postupnosti. Z uznania práv homose-
xuálov, teda ich právneho zväzku, sa neskôr 
uznali ich práva na adopciu a ich rovnocen-
nosť s inštitúciou manželstva. Pokračova-
ním má byť registrovaný zväzok viacerých 
ľudí a potom návrh uznania práv ľudí, ktorí 
chcú žiť v polygamii. V štáte Utah v USA je 
organizácia National Organization of Wo-
man, ktorá sa začala zaoberať myšlienkou 
polygamie a jej prínosu pre rodinu: „... pre 
profesionálne ženy to môže byť veľmi dobrý 
nápad, pretože môžu pokračovať vo svojej 
kariére a doma sa o ich deti postará niekto, 
komu môžu dôverovať. Rieši to problém 
detskej škôlky. Pomôžeme tak niektorým 
ľuďom s výchovou detí a matkám s kariérou 
a materstvom.“

Môžeme si dať otázku, ako prekonať 
tieto postoje doby, ako vydržať a zachovať 
si hodnoty založené na Božích princípoch? 
Odpoveď nám dáva List Rimanom (12, 21): 
„Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premá-
haj zlo.“ Nenechať sa vtiahnuť touto filozo-
fiou, ale jasne rozpoznať to, čo je v dnešnej 
dobe zlé – odmietnuť to a snažiť sa žiť podľa 
evanjelia. n

(dokončenie z minulých čísel)
Peter Jakub

snímka z prolife akcie v americkom  
Carharte: studentsforlife.org

Ochranné 
a liečivé  
kamene
Drahé kamene už oddávna nachádzajú 
svoje využitie nielen ako módny doplnok, 
dekorácia, ale slúžia aj ako pomôcka pri 
veštení či liečení. Vzhľadom na to, že 
drahým kameňom je pripisovaná magic-
ká, ochranná i liečivá moc, mnohí ľudia 
ich nosia vo vrecku ako talizman. Podľa 
ezoterických náuk treba kameň očistiť pod 
tečúcou vodou alebo v slanej vode. Nie-
ktoré ochranné a liečivé kamene je nutné 
nabiť energiou na priamom slnku. Očistené 
a energiou nabité kamene sa následne pri-
kladajú na choré alebo boľavé miesto, iné 
kamene sa ponárajú na určitý čas do vody 
a po ich vybratí sa voda vypije. Kamene 
umiestnené v kanceláriách a domácnos-
tiach majú odstrániť negatívne energie. 
Medzi najznámejšie magické kamene patrí 
hematit, ktorý údajne odstraňuje negativitu 
v postojoch i myslení a pôsobí veľmi upoko-
jujúco. Achát má dodať silu a odvahu, zvýšiť 
sebavedomie a sebaúctu. Horský krištáľ 
vraj pohlcuje, ukladá, uvoľňuje a reguluje 
energiu. Citrín by mal v sebe uchovávať 
slnečnú energiu, a tak nositeľovi dodávať 
teplo, energiu a zvýšiť jeho tvorivé schop-
nosti. Magnezit uvoľňuje napätie a stres. 
Jantár má pôsobiť na telo, aby sa samo 
vyliečilo.

Nenápadne pôsobiacim predmetom 
poskladaným z drahých kameňov je Budhov 
energetický náramok. Náramok je zakonče-
ný uzlom, z ktorého vychádzajú dve zvyšné 
odstrihnuté gumičky, ktoré majú odvádzať 
zlú energiu. Budhistická tradícia hovorí, 
že vibrácie energetických náramkov majú 
liečivú moc, zabezpečujú úspech, silu, lás-
ku, pokoj, energiu, harmóniu a bohatstvo. 
Náramok si môže človek vybrať buď podľa 
vplyvu kameňa, alebo podľa znamenia 
zverokruhu.

V Božom slove sa píše, že šťastie nachá-
dza, „kto sa dáva (dobrým) slovom poučiť, 
a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána“ 
(Prís 16, 20). Nie kamene, talizmany 
a ochranné predmety, ale zachovávanie Bo-
žieho zákona nám zabezpečí šťastie, zdravie 
a úspech... „Nech sa nevzďaľuje kniha 
tohto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej 
vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval 
všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš 
mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní.“ 
(Joz 1, 8)

Antónia Rabatínová
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Posledná stanica
Vo voľakedy mne úplne neznámom kraji, v učupenej dolinke neďaleko dediny Rafajovce 
stojí miesto, ktoré pre mňa znamená viac ako Lurdy.

Moje detstvo a dospievanie for-
movala podzemná Cirkev, ktorú 
charakterizovala úprimnosť, nad-

šenie, nasadenie i vlastného života za iných. 
Tu som si našla i môjho manžela, s ktorým 
sme sa vzali hneď po nežnej revolúcii. Tá 
znamenala nielen zmenu v spoločenskom 
zriadení, ale i zmenu v našich životoch.

Začalo sa to v zime, keď sme cestovali 
autom na sobáš našich priateľov: kňaz, 
rehoľná sestra a traja muzikanti vzadu 
v aute. Za Košicami prišiel šmyk a odrazu 
sme videli svet zo všetkých uhlov pohľadu. 
Moje myšlienky sa stretli v jednom bode. 
Je koniec. Mne i môjmu nenarodenému 
dieťaťu. Jediná dôležitá vec pre mňa vtedy 
bola dokonalá ľútosť. Ale aj po poslednom 
náraze, keď sme zo strechy dopadli opäť 
na kolesá, som bola plne pri vedomí a poču-
la som známy hlas rehoľnej sestry: „Všetci 
von z auta!“ Až keď sme cez rozbité okná 
povyliezali, zistili sme, že sme sa druhý raz 
narodili. Vedľa cesty bola niekoľko desiatok 
metrov hlboká priepasť, ale my sme skončili 
na kopci druhej strany vozovky. Pohľady 
všetkých sa upierali zrazu na mňa. Bude 
dieťa žiť? Vedela som, že áno. Kým ja som 
si pri náraze zlomila kľúčnu kosť, manžel si 
narazil kríže. Je to náhoda?

Narodil sa nám zdravý syn a po dvoch 
rokoch nás Pán požehnal druhý raz. 

Kontrakcie v štvrtom mesiaci neveštili 
nič dobré. Popri prvom dieťati a práci to 
nebolo jednoduché, lekár preto rozhodol, 
že musíme ísť na oddelenie rizikového 
tehotenstva. Narodila sa presne na po-
ludnie. Od začiatku to bolo úžasné dieťa, 
vôbec neplakala a všetci, aj tí najdrsnejší 
chlapi ju volali Betinka. Deti rastú s cho-
robami a nebolo to inak ani u nás. Keď 
mala Betinka niekoľko mesiacov, prišlo to 
znova. Febrilné kŕče. Bezmocne som držala 
na rukách modré dieťa a opäť som videla tú 
druhú možnosť. Nezmohla som sa na nič, 
iba na vetu: „Matka Božia, pomôž!“ Neviem 
ako, dieťa prišlo k sebe. Všetko sa dostalo 
do normálnych koľají a my sme sa mohli 
opäť tešiť zo života.

Prvý ročník ZŠ som našu dcéru odpre-
vádzala do školy deň čo deň aj tých päťsto 
metrov. Prišlo to nečakane. Dezorientácia, 
absencia, bezvedomie. Kam sa stratila, čo 
sa s ňou stalo? Rovno pred našimi očami. 
Na otázky lekárov sme nevedeli odpovedať. 
Otrávila sa? Udrela sa? Ešte aj po hodine 
bola v bezvedomí a hrôzu, ktorú som preží-
vala, cítim aj dnes. Trhalo mi srdce a na pe-
rách som mala jedinú vetu: „Matka Božia, 
pomôž!“ Až keď sme sa dozvedeli diagnó-
zu, uľavilo sa nám. Epilepsia je choroba, 
s ktorou sa veda popasovala, a my sme boli 
odhodlaní našej dcére v boji pomáhať.

Keď prišli pred tromi rokmi ďalšie prob-
lémy s Betinkou, bolo to niečo iné. Nepriš-
lo to náhle, jej zdravotný stav sa zhoršoval 
zo dňa na deň. Nepomohli vyšetrenia, 
pobyt v nemocniciach. Bezradní boli aj le-
kári, ktorým sme doteraz úplne dôverovali. 
Pomaly, ale isto sme sa s ňou lúčili. I ona sa 
lúčila s nami. Pri prameni vody pod kapln-
kou v Rafajovciach sme stáli mlčky. Ak by 
ste nejaké pubertálne dieťa požiadali, aby 
sa napilo a umylo vodou z prameňa, asi 
by iba odvrklo a označilo by vás za staro-
módnu. Pre mňa a našu Betinku to bola 
posledná stanica. Neviem, na čo myslela. 
Viem, na čo som myslela ja: „Matka Božia, 
pomôž!“

Diagnózu nám stanovil lekár, ktorý bo-
juje proti systému nezmyselného predpiso-
vania liekov a venuje sa človeku ako celku. 
Celiakia a intolerancia kravského mlieka mi 
pripadala ako vtip. Na toto nemohli prísť 
študované hlavy?

Zmena nastala zo dňa na deň, prísna 
diéta priniesla nečakané výsledky.

Neviem, čo nám ešte život prinesie. Viem 
iba jedno. Nech je to čokoľvek, Matka Božia 
je tu pre nás, drží nás v tých najťažších 
chvíľach. Je iba na nás, na koho sa v živote 
budeme spoliehať. n

Beáta Mičková s rodinou

Nenávisť bez konca
Nenávisť môže mať rôzne podoby, ale azda 
najhoršia je tá náboženská. Tá totiž neberie 
ohľad ani na rodinné, manželské či prirodzené 
putá a vzťahy. Nenávisť nezjednotených voči 
Jozafátovi Kuncevičovi začala naberať na ob-
rátkach čoraz viac a neraz mu išlo o život. 
Dokonca aj kráľovský kancelár Lev Sapieha 
napísal Jozafátovi list plný výčitiek, akoby on 
bol príčinou všetkých náboženských nepoko-
jov v krajine. Na tieto neoverené informácie 
odpovedal Jozafát takto: „Pokiaľ ide o moju 
osobu, Boh, ktorý vidí moje srdce i skutky, je 
mi svedkom, že som si obyvateľov Polocka 
neodcudzil žiadnym zlým príkladom alebo 
hrubým skutkom. Nejestvuje najmenší dôkaz 
o mojej krutosti, pre ktorú by som mal byť prí-

činou nepokojov. To isté hovorím aj o kňazoch, 
ktorí sú mi podriadení a ktorých schizmatici 
nazývajú zlými a nevzdelanými preto, lebo 
ma poslúchajú. Keby sa podvolili schizme, 
hneď by sa stali dobrými a učenými! Ja nikoho 
nenútim silou, aby sa zjednotil. A ak bránim 
práva svätej Cirkvi, ktoré schizmatici násilne 
porušujú, robím to len preto, lebo ma k tomu 
zaväzuje biskupská prísaha. Robím to však 
pokojne a rozvážne, majúc pred očami príklad 
sv. Ambróza i sv. Jána Zlatoústeho, ktorí sa 
tak veľmi namáhali pre Božiu vec, nehľadiac 
na prekážky. Keby títo svätí vo svojej dobe 
videli krivdy, aké vidím teraz, namáhali by sa 
oveľa viac než ja. My zlobe schizmatikov a ich 
zaťatosti nedávame žiadnu príčinu, možno iba 

tú jedinú, že sa plavíme na Kristovej lodičke 
pod vedením najvyššieho kormidelníka. Táto 
lodička nikdy neplávala spokojne, ale vždycky 
uprostred búrok. Bez ohľadu na to, či v nej 
budeme, alebo nie, nikdy nebude slobodná 
od útokov.“ Po Jozafátovej smrti svedkovia 
jednomyseľne tvrdili, že sa nikdy nesprával 
surovo voči nezjednoteným, práve naopak, 
vedomý si toho, že násilím nič nedosiahne, 
obracal sa k nim slovami plnými lásky a otcov-
skej dobroty. Mnohí nezjednotení ho pokla-
dali za svätého, nenávideli ho len pre jedno 
– za vernosť Rímskemu prestolu.

Marko Durlák

Sedembolestná 
mladým
Cesta do Popradu vedie 

cez Šaštín. Utópia? Sen? 
Alebo iba nejaká fikcia, 

či gýč? Nie, realita. Rada pre 
mládež a univerzity Konferen-
cie biskupov Slovenska (KBS) 
spustila v týchto dňoch registrá-
ciu na celoslovenský mládežníc-
ky program 7bolestná, ktorí sa 
uskutoční v predvečer tradičnej 
národnej púte v Šaštíne (14. sep-
tembra 2014). Toto stretnutie 
má byť zároveň vyvrcholením 
diecézneho stretnutia mlá-
deže Bratislavskej arcidiecézy 
Cliptime, ktoré sa bude konať 
v rovnakom termíne. Pred-
stavuje symbolický začiatok 
príprav Národného stretnutia 
mládeže P15, ktoré sa uskutoční 
na prelome júla a augusta 2015 
v Poprade. 

Pozvanie cez Matku
„Tento program vznikol 
na osobnú prosbu otcov bisku-
pov. Na jednom ich zasadnutí, 
počas ktorého bolo schválené 
Národné stretnutie mládeže P15 
v Poprade, sa tiež odsúhlasil 
tento celoslovenský mládežníc-
ky program. Preto cesta na P15, 
veľké pokračovanie R13, ktoré sa 

vlani zapísalo do mnohých sŕdc, 
pokračuje mimoriadne zvlášt-
nou cestou. Skôr než sa o rok 
kroky mladých uberú smerom 
pod Tatry, pozývame ich na púť 
cez Šaštín. A to už o pár mesia-
cov,“ povedal pre Slovo Pavol 
Danko, zodpovedný za program 
7bolestnej. Známy moderátor 
a dramaturg televízie LUX po-
zýva všetkých, ktorí chcú zažiť 
silu mladej Cirkvi priamo „pri 
našej Matke“. „Je to len pokus, 
ale kto nič nevyskúša, nič 
nezažije. A oberá sa tak o mož-
nosť zažiť zázrak. Registrácia 
a všetky info na www.bazilika.
sk/7bolestna,“ uvádza Danko.

Program
7bolestná bude program zlože-
ný zo svedectiev, piesní a ume-
leckých vystúpení. „Túžime 
preniknúť do Máriiných bolestí 
rečou dnešných mladých. A to 
nie sú len slová úst, je to aj reč 
tela. Preto sa v programe budú 
striedať svedectvá s umelecký-
mi vyjadreniami. Celý program 
má akoby oblúk od Ježišovho 
detstva v dramatizovanom 
ruženci, ktorý pripravuje Zdru-
ženie mariánskej mládeže, cez 

umučenie a smrť až po vzkrie-
senie. Cieľom je pozrieť sa fresh 
pohľadom na sedem bolestí 
našej Matky, no neostať len pri 
utrpení, ale priviesť mladých 
k zmŕtvychvstalému Kristovi 
v adorácii a v Eucharistii,“ pre-
zrádza podrobnosti programu 
Pavol Danko.

V programe si mladí vypoču-
jú svedectvá žien, ktoré zažili 
silné okamihy života podobné 
Máriiným bolestiam. Okrem 
nich v programe vystúpia 
hudobná skupina Wind, mlá-
dežnícky zbor FireFly, tanečné 
divadlo ATak, tanečná skupina 
For džoj či spevácke zbory 
Béčkari a Mamateyka. Program 
sa začne aj ukončí svätou 
omšou. Kazateľom úvodnej 
bude známy kňaz Marián Kuffa. 
Polnočnú svätú omšu, ktorou 
sa program uzavrie, budú slúžiť 
novokňazi z celého Slovenska. 
Súčasťou špeciálneho programu 
budú aj ďalšie novinky. Orga-
nizátori Národného stretnutia 
mládeže P15 na ňom odhalia 
logo i webovú stránku P15. 
Zároveň sa začne 10-mesačná 
duchovná príprava na P15. 

Kampaň na podporu P15
Program 7bolestná je súčasťou 
kampane na podporu budúco-
ročného Národného stretnutia 
mládeže P15 v Poprade. S jej 
pomocou chce rada pre mládež 
a univerzity KBS, ktorá ho chys-
tá s tímom aktívnych dobrovoľ-
níkov, pozvať čo najviac mla-
dých ľudí na sériu akcií, ktoré 
sú súčasťou prípravy celoštátnej 
akcie. Zámerom je prilákať pod 
Tatry tisícky ľudí.

Národné stretnutie mládeže 
P15 v Poprade sa uskutoční 
na prelome júla a augusta 2015 
(31. júla – 2. augusta 2015). 
Rada Konferencie biskupov 
Slovenska (KBS) pre mládež 
a univerzity, ktorá v týchto 
dňoch s tímom dobrovoľníkov 
spustila prípravy trojdňového 
celonárodného podujatia, 
očakáva účasť najmenej troch 
až päťtisíc ľudí. Chýbať nebudú 
biskupi a desiatky zástupcov 
rôznych rehoľných spoločen-
stiev, kongregácií a sekulárnych 
inštitútov. Organizačný tím 
plánuje v najbližšej dobe spustiť 
internetovú stránku, v uplynu-
lých dňoch už začal osobitnú 
komunikáciu na sociálnej sieti 
Facebook. Stretnutie mládeže sa 
v podobných rozmeroch koná 
po druhýkrát. Poprad zatiaľ 
podobnú akciu nehostil. n

komunikačný tím P15

Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka v GMC Bárka v Juskovej Voli 
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Prorok Elizeus
Pripomeňme si, že proroci a ich vplyv na náboženský, 
sociálny a politický život slovom aj činom majú vo Svätom 
písme privilegované miesto. Nielen Eliáš a Elizeus, 
ktorých činnosť sa opisuje naširoko, ale aj iní proroci hrali 
v dôležitých alebo kritických chvíľach izraelských dejín 
hlavnú, viac ráz aj rozhodujúcu úlohu. 

Je až fascinujúce, ako mnohokrát si 
Boh použil svojich prorokov tak moc-
ne, že bez ich zásahu by bol ohrozený 

dokonca aj plán spásy – príchod Mesiáša. 
Bez služby prorokov, ktorí konali v Božom 
mene, by boli márne všetky ľudské snahy 
o zachovanie pravovernosti, ale aj snaha 
o zachovanie samotnej existencie vyvole-
ného národa. Dávno by bol Izrael zanikol, 
buď pod vojnovým tlakom okolitých, 
často omnoho silnejších národov, alebo 
v dôsledku vnútorného rozkladu pre hád-
ky a boje o trón, či duchovnú nečistotu – 
modloslužbu. Aby sa to nestalo, zasahuje 
Boh prostredníctvom odovzdaných ľudí 
− prorokov. Napríklad Nátan presvedčil 
Dávida, aby za svojho zástupcu ustano-
vil Šalamúna. Achiáš vyriekol proroctvo 
o rozdelení kráľovstva. Šemaiáš zabránil 
v Božom mene bratovražednej vojne. Mi-
cheáš predpovedal Achabovu smrť na vo-
jenskej výprave a naopak Izaiáš oznámil 
prekvapivé víťazstvo nad asýrskym 
vojskom. Vo všetkých týchto prípadoch 
proroci hovorili v mene Jahveho. Ich po-
slaním bolo vyžadovať zachovanie Božej 
zmluvy a Božích príkazov v náboženskej, 
ale aj v sociálnej a politickej rovine života, 
lebo všetko bolo treba podrobiť jedinému 
kráľovi, Pánovi zástupov, ktorým je Jahve.

Ani dnes to nie je inak. Boh potrebuje 
aj v tejto dobe mužov a ženy, ktorí budú 
ochotní a odvážni pozdvihnúť hlas v jeho 
mene. Novodobých prorokov, ktorí zjavia 
jeho pravdu, lásku, moc a spravodlivosť.

Obľúbený prorok
Osobitne si medzi týmito zvláštnymi, 
Bohu odovzdanými ľuďmi, ktorí ponúkli 
Bohu nielen svoj hlas, ale celý svoj život, 
všimnime proroka Elizea. Zatiaľ čo mnohí 
iní proroci boli často hlasom a obrazom 
Božej moci, súdu a trestu a malo to v ich 
dobe svoj zmysel, prorockú službu Elizea 
Sväté písmo vykresľuje ako obraz Božieho 
milosrdenstva, dobroty a starostlivosti. 

Zatiaľ čo Eliáša, ktorý musel často karhať 
a zvolávať Boží trest, sa mnohí stránili, 
Elizea s odvahou vyhľadávali plní nádeje, 
že im jeho služba prinesie úľavu a upoko-
jenie.

V šľapajach svojho učiteľa, 
a predsa inak
Elizeus bol učeníkom a nástupcom pro-
roka Eliáša. Svoju prvú silnú skúsenosť 
zažil vtedy, keď vidiac Eliáša vystupovať 
do neba prebral po ňom prorockú štafetu 
a prijal jeho duchovnú autoritu a moc. 
Stalo sa to na brehu Jordánu, keď Eliáš 
povedal Elizeovi, aby si žiadal, čo má pre 
neho urobiť, prv než bude vzatý do neba. 
Elizeus vyjadril túžbu zdediť jeho veľkosť 
a moc. Keď ich zrazu oddelil ohnivý voz 
a ohnivé kone, a Eliáš vystúpil vo víchrici 
do neba, Elizeus za ním vykríkol: „Otče 

môj, otče môj! Voz Izraela a jeho poho-
nič!“ Vedel, že už nikdy neuvidí svojho mi-
lovaného učiteľa. Potom sa pozrel na zem 
a zbadal Eliášov plášť. Ostal presne tam, 
kde mu spadol z pliec. Zdvihol ho a ťaž-
kým krokom sa vracal k Jordánu. Na bre-

hu zastal. Aby zistil, či sa splnila jeho 
prosba, zvinul plášť, ako to urobil aj Eliáš, 
a udrel ním vodu. A voda sa pred ním 
rozostúpila tak, ako sa rozostúpila pred 
Eliášom. Takto sa Elizeus ocitol na čele 
duchovnej, prorockej služby v Izraeli. Boh 
ho povolal, aby pôsobil v Izraeli, v severnej 
časti krajiny, čo nebolo ľahké prostredie. 
To, že kráľovstvo bolo rozdelené na sever-
nú a južnú časť, bolo spôsobené modlár-
stvom a neverou ľudu. A tak pri pohľade 
na Elizeovu službu si treba všimnúť určité 
skutočnosti. V južnom kráľovstve panoval 
iba jediný, a to Dávidov rod. V severnom 
kráľovstve ich bolo deväť. Niektorí južní 
panovníci boli dobrí, niektorí nestáli, 
niektorí zlí. Na severe však boli všetci zlí. 
V južnom Judskom kráľovstve boli tri 
náboženské prebudenia za vlády Jozafá-
ta, Ezechiáša a Joziáša. Na severe nebolo 
žiadne. V týchto podmienkach pokračoval 
Elizeus v Eliášovom diele. Tu bol často 
jedinou oporou tým, čo strádali. Všetci 
ho mali radi a chodili k nemu so svojimi 
starosťami.

Nepozeraj na to, čo nemáš, ale 
ponúkni Bohu aj to málo, čo máš
Raz prišla za Elizeom akási utrápená žena, 
ktorej umrel muž. Bol jedným z prorokov, 
miloval a ctil si Boha. Žena však mala veľ-
ký problém, lebo jej muž ostal dlžníkom. 
Jeho veriteľ chcel vdove zobrať oboch 
synov do otroctva, ak peniaze nevráti. Tá 
však žiadne peniaze nemala. Prorok Eli-
zeus bol sám chudobný a nemohol zapla-
tiť dlh. Urobil však prorocké gesto. Opýtal 
sa ženy, čo má v dome. Odpovedala, že 
má iba malý krčah s olivovým olejom, nič 
viac. Povedal jej, že to stačí, a prikázal jej, 
aby si vypožičala od susedov čo najviac 
prázdnych krčahov. Všetky krčahy mala 
vziať domov a za zatvorenými dverami 
nalievať svoj olej do vypožičaných nádob. 
Vdova urobila všetko tak, ako jej Elizeus 
povedal. Keď nazbierala veľa krčahov, za-
čala ich napĺňať olejom. Synovia jej odo-
berali plné a podávali prázdne, ale oleja 
akoby neubúdalo. Vo chvíli, keď sa minuli 
všetky nádoby, olej v jej krčahu sa minul. 
Bežala k Elizeovi a rozpovedala mu, čo sa 
stalo. Ten jej prikázal: „Choď a olej predaj. 
Z utŕžených peňazí vyplať svojho veriteľa. 
Ostane ti ešte dosť na to, aby si vyžila ty aj 
so svojimi synmi.“

Účelom tohto prorockého skutku nebo-
lo len pomôcť chudobnej vdove splatiť dlh 
jej muža. Veď v takom prípade by mohol 
Boh, ktorý spôsobil zázračné rozmnoženie 
oleja, zázračným spôsobom darovať žene 
priamo potrebnú sumu peňazí. No Pán 

cez Elizea učil ženu aj nás, že je priprave-
ný pre nás urobiť nadprirodzené veci, ak 
mu prejavíme dôveru tak, že mu ponúk-
neme aj to málo, na čo sa ešte môžeme 
spoliehať. Viera nie je to, že budeme so 
založenými rukami volať po Božej pomo-
ci.

Tiež očakáva, že sami prejavíme ochotu 
podieľať sa na riešení v rozsahu našich síl 
a schopností, tak ako od ženy žiadal, aby 
obehla susedov, aby prelievala olej a aby 
išla na trh predávať. Podobne to urobil 
v Novom zákone Ježiš, keď na nasýtenie 
početných zástupov použil to málo, čo mu 
priniesli.

Milosrdenstvo je väčším 
víťazstvom než pomsta
Iný z mnohých príbehov o Elizeovom pô-
sobení, ktorý je plný milosrdenstva a zavá-
ňa priam až novozákonnými inštrukciami 
Pána Ježiša vo vzťahu k nepriateľom, je 
príbeh o porážke aramejského vojska.

Aramejsko opäť zas viedlo s Izraelom 
vojnu. Situácia sa však nevyvíjala v pro-
spech aramejského kráľa. Ktosi vždy vy-
zradil ich najtajnejšie plány izraelskému 
kráľovi, ktorý sa tak mohol patrične pri-
praviť na útok nepriateľov. Aramejský kráľ 
nadobudol podozrenie, že v jeho paláci 
musí byť nejaký vyzvedač. Keď mu však 
jeho vojvodcovia vyjadrili bezvýhradnú 
vernosť, oboznámili ho aj so skutočnos-
ťou, že v Izraeli žije prorok Elizeus, ktoré-
mu Boh dáva vedieť o všetkých jeho plá-
noch, a ten odhaľuje izraelskému kráľovi 
všetko, čo sa stane. Preto aramejský kráľ 

vydal rozkaz vyslať oddiely, ktoré mali 
Elizea chytiť. Do Donatu, kde Elizeus žil, 
odpochodoval mocný aramejský oddiel. 
Keď prorokov sluha išiel ráno po vodu, 
preľakol sa. Celé mesto bolo obkľúčené 
nepriateľskými vojakmi. Zmätený bežal 
za Elizeom. Elizeus ho upokojil slovami: 
„Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac 
ako tých, čo sú s nimi!“ A potom sa modlil: 
„Pane, otvor mu oči, nech vidí.“ Keď sluha 
otvoril oči, videl okolo Elizea vrch plný 
ohnivých koní a vozov. Boží anjeli ochra-
ňovali Elizea aj jeho sluhu. Keď Aramejci 
podišli bližšie, modlil sa Elizeus znova: 
„Pobi, prosím, tento národ slepotou!“ 
Aramejskí vojaci zrazu zistili, že nevidia. 
Elizeus pristúpil k nim a povedal: „Toto 
nie je tá cesta a toto nie je to mesto, ktoré 
hľadáte“ a ponúkol sa, že ich povedie tam, 
kam majú ísť. Doviedol ich však do Samá-
rie, rovno ku kráľovi Izraela. Tam poprosil 
Elizeus Boha, aby im vrátil zrak. Izrael-
ský kráľ bol nadšený. Nepriateľ mu bol 
vydaný na milosť. Opýtal sa Elizea, či ich 
má pozabíjať. Ten však povedal: „Nestínaj! 
Chceš postínať tých, ktorých si nezajal 
svojím mečom ani svojou kušou?! Predlož 
im chlieb a vodu, nech si zajedia a nech 
sa napijú, a vrátia sa k svojmu pánovi.“ 
Pripravili im teda veľkú hostinu a keď sa 
najedli a napili, prepustili ich a oni odišli 
domov. Keď sa vrátili domov, ich postoj 
k izraelskému ľudu sa veľmi zmenil. Úto-
ky Aramejcov na Izrael na dlhý čas ustali.

Boh prostredníctvom Elizea odporučil 
izraelskému kráľovi, aby neublížil ara-
mejským vojakom, ktorých mu zázrakom 
vydal do rúk. Naopak, mal im prejaviť 
priazeň a pohostiť ich. To spôsobilo, že 
ich postoj voči Izraelitom sa zmenil a ich 
bojové nálady sa utlmili.

Milosrdenstvo láme aj zatvrdnuté srdcia 
a ak sa máme aj právo na niekoho hnevať 
a nenávidieť ho, Boh nám odporúča, aby 
sme mu prejavili láskavosť a milosrden-
stvo. Zvlášť vtedy, ak sa nám naskytne 
možnosť pomsty. Milosrdenstvo môže 
zmeniť charakter a postoj nepriateľa viac 
ako nenávisť a pomsta. Tento starozákon-
ný príbeh pripomína Ježišove slová o láske 
k nepriateľom a o odporovaní zlu dobrom 
a požehnaním.

Druhá kniha kráľov nám prináša aj 
ďalšie príbehy z Elizeovho prorockého 
pôsobenia v Izraeli. Okrem toho, že sú 
pútavým čítaním, nesú v sebe nadčasové 
posolstvo – proroctvo, ktoré môže zásad-
ne prispieť k budovaniu nášho vzťahu 
s Bohom a formovaniu našich postojov. n

František Sochovič
snímka: www.icon-art.info

Keď Eliáša zakryla víchrica,
 Elizeus dostal celého jeho ducha:
 v svojom živote sa nebál vladára
 ani násilím ho nepremohol nik.
Nič mu nebolo nemožné:
 i jeho mŕtve telo ukázalo (vôľu) prorockú.
Za života konal (mnohé) divy,
 ale aj mŕtvy ešte konal podivuhodné činy.
Ale ľud sa ani pri tom všetkom  

nedával na pokánie,
 ani nezanechal svoje hriechy,
 až bol vyvrhnutý zo svojej vlasti
 a rozmetaný po celej zemi.
A zostala iba malá (čiastka) národa
 s panovníkom z Dávidovho rodu.
Niektorí konali, čo bolo bohumilé,
 iní sa dopúšťali mnohých hriechov.

(Sir 48, 13 – 18) 
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 Silný nepriateľ
Matejových osemnásť oslávili 

tortou. Večer Matej oslavoval 
s priateľmi. Keď sa nadránom vrá-

til, všetko vyzeralo v poriadku. Ivan vstal, 
aby skontroloval synov moč. Bol negatívny. 
Ako sa však Matej tackal z kúpeľne, zako-
pol a spadol. Pri jeho páde zarinčalo sklo. 
Ivan spozornel. Spod syna začala vytekať 
zapáchajúca tekutina. Ivan sa zohol, otočil 
Mateja a spod jeho košele sa vysypali kúsky 
skla a dopadli na mláčku moču. Tričko sa 
začalo červenať od krvi. Spolu so Silviou 
chlapca vyzliekli, umyli a ošetrili. Uložili 
ho spať. Ivan nevedel, čo robiť. Veď urobili 
všetko, ako im lekári povedali. Bol bez-
radný. Šiel za manželkou vyžalovať sa, no 
našiel ju na kolenách modliť sa ruženec. 
Bez slova si kľakol k nej a odriekal mod-
litbu za modlitbou. Po prvýkrát sa modlili 
spolu za syna.

Obaja pochopili, že to sami nezvládnu. 
Pochopili, že tu ťahajú za slabší koniec a že 
závislosť ich syna je mocnejšia ako oni. 
Sadli si a pokojne sa rozprávali. Ich rozho-
vor prerušovali slzy útechy i žiaľu a bolesti. 
Ivan pochopil, že na celom utrpení má i on 
svoj podiel. Už nechceli syna trestať, kon-
trolovať. Už na to nemali síl. Boli na konci. 
Vtedy Ivan navrhol Silvii, že zavolajú tomu 
čudnému doktorovi z komunity Cenacolo 
do Piešťan. Oni sú predsa v kontakte so 

závislými a možno im pomôžu.
Nasledovali sedenia v komunite. Ivan so 

Silviou na podnet komunity zrušili Matejo-
vi trvalé bydlisko. Asi po piatom sedení sa 
odhodlali postaviť spolu pred syna.

„Matej, ty vieš, že ťa máme radi,“ začal 
otec. Matej sa na nich nechápavo pozrel ča-
kajúc ďalší z ich citových výlevov. V duchu 
sa usmial. Mal ich tam, kde ich chcel mať 
– neboli schopní mu ublížiť ani mu čeliť. 
On bol pánom v ich rodine. A tak spokojne 
kývol hlavou.

Rodičia sa chytili za ruky a Ivan pokra-
čoval: „Už to tak ďalej nepôjde. Nemôžeš 

od nás chcieť, aby sme sa pozerali, ako sa 
ničíš, a to za naše peniaze. Navyše sú tu aj 
tvoji bratia a my nechceme a nemôžeme 
dovoliť, aby si im ublížil. Rozhodli sme sa 
preto dať ti na výber. Ty sa rozhodneš, ako 
chceš. My tvoje rozhodnutie budeme reš-
pektovať. Ponúkame ti cestu von z tvojej zá-
vislosti cez komunitu Cenacolo. Poď s nami 
na budúci piatok do Piešťan a spoznáš ju.“

„A ak nechcem?“ spýtal sa vyzývavo 
Matej.

„Potom,“ odvetil Ivan a nadýchol sa, „po-
tom budeš musieť z nášho domu odísť.“

„Čo?“ skríkol Matej. „Vy ste prišli o ro-
zum?! Načisto vám preplo! Ja do žiadnej 
komunity nepôjdem. Ja viem, čo sú zač. 
Mňa tam nedostanete. Ja mám kamarátov, 
budem mať kde spať. Vás nepotrebujem! 
Veď vy ešte za mnou prídete a budete ma 
prosiť, nech sa vrátim!“

Silvii tiekli slzy.
„Porozmýšľaj!“ povedal otec. „My ti 

nechceme zle.“
„Blázni!“ zvrieskol Matej a odišiel nahne-

vaný z domu.
Rodičia stáli a chvíľu sa dívali na otvo-

rené vonkajšie dvere. Potom Ivan odi-
šiel do dielne, zobral náradie a vymenil 
zámku na vchodových dverách. Podobne aj 
na zadných. Matej si vybral život podľa seba 
na ulici.

Odvtedy ubehli tri roky. Silvia čakala 
ďalšie dieťa a Ivan jej práve chystal raňajky. 
Zahľadel sa na hmlu, ktorá sa pomaly dví-
hala k tatranským štítom a vtedy si na kraji 
lesa všimol stáť muža. Stál a akoby hľadel 
k ich domu. Potom sa pohol. Ivan akosi 
nemohol odlepiť svoj pohľad z okna. Muž 
zišiel po čistine na poľnú cestu. Keď bol 
asi sto metrov od domu, Ivan ho spoznal. 
Domov sa vracal ich syn.n

Jeremy
(dokončenie v budúcom čísle)

ilustr. snímka: Sean MacEntee; flickr.com

Sviatky otcov 
všeobecných 
snemov
V našej cirkvi je mnoho rôznych 
spomienok na svätých, ktorí sa preslávili 
hrdinskou vierou, oddanosťou Bohu 
a nezlomnou dôverou v neho, a mnohé 
z týchto spomienok sú obľúbené aj medzi 
nami veriacimi. No akosi menej sú známe 
a často aj nepochopené spomienky 
na všeobecné snemy, ktoré sa konali 
v Cirkvi a sú dodnes dôležité pre správne 
chápanie viery a oslavy Boha.

Snemov, ktoré si pripomíname vo východných cirkvách, 
je sedem. Prvý nicejský (325) je pamiatkou na odsúde-
nie Ária a jeho prívržencov – tento snem a hlavne otcov, 

ktorí sa na ňom zúčastnili, si pripomíname v siedmu nedeľu 
po Pasche. Ako sa môžeme dozvedieť zo stichír a kánonov, 
otcovia nielenže objasnili pravú vieru, ale určili tiež, kedy treba 
sláviť Paschu, ako  treba krstiť a podobne. V nedeľu po 16. júli 
si Cirkev pripomína otcov šiestich všeobecných snemov, ide 
o Prvý konštantínopolský snem (381), Efezský (431), Chalce-
dónsky (451), Druhý konštantínopolský (553) a Tretí konštan-
tínopolský (680 – 681), spoločne s trullskou synodou, ktorá je 
na kresťanskom Východe súčasťou posledného spomínaného 
snemu. Liturgické texty nám kladú na srdce dôležitosť správ-
nej viery a správnej oslavy Boha vo Svätej Trojici, Bohorodičky 
a predkladajú nám cirkevnú disciplínu, ktorú majú kresťania 
zachovávať. Týka sa to nielen modlitieb, ale aj pôstov, postojov 
voči inovercom a podobne. Posledný všeobecný snem, ktorý si 
pripomíname a oslavujeme otcov, ktorí sa na ňom zúčastnili, je 
Druhý nicejský snem (787), kde bolo zavrhnuté obrazoborec-
tvo a bola vyzdvihnutá správna úcta k svätým ikonám.

Prečo a načo sú nám tieto spomienky? Zdalo by sa, že je to 
prežitok a že už mnohé veci z toho, čo hovoria snemy, asi dnes 
neplatia. Opak je však pravdou – čo Cirkev nezrušila, to platí 
– nielen vo viere, ale aj v disciplíne. A práve oslava týchto sviat-
kov slúži na správne pochopenie a spoznávanie našej viery, 
disciplíny a bohoslužieb. A možno nikdy neboli tieto spomien-
ky také dôležité ako dnes. Poukazujú totiž práve na časy, keď 
snem nebol len akousi záležitosťou kléru, ale zúčastňovali 
sa na ňom aj laici, ba dokonca cisár. Môžu byť pre nás dnes 
inšpiráciou, aby sa ani laici nebáli diskutovať v spoločenstve 
Cirkvi o všetkom, čo súvisí s vierou, disciplínou a bohosluž-
bou. A svätí otcovia môžu byť pre nás všetkých inšpiráciou stáť 
pevne a nebojácne v pravej viere, veď oni boli pre ňu ochotní 
vydávať svedectvo, ba dokonca odísť do vyhnanstva a položiť 
za ňu svoje životy. n

Michal Bučko

Pochabosť 
bezbožných
Mám rada vysvetlenie k textu o stavbe 
Babylonskej veže: „Tu zostúpil Pán, aby 
videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia“ 
(Gn 11, 5). Je podobný vete, ktorú nájdeme 
aj v žalme, o ktorom budeme uvažovať.

V texte o Babylone Boh zostupuje, aby videl stavbu, kto-
rou chcú ľudia dosiahnuť nebo. Človek si myslí, že stavia 
niečo veľkolepé, obrovské. Ale pred Božím zrakom je to 

také malilinké, že musí zostúpiť, aby to vôbec bolo vidno. Nie 
preto Boh zmarí stavbu, že sa cíti ohrozený. Chce ľudí priviesť 
k zmene myslenia. Židovský midraš hovorí, že stavba veže 
bola ľudským pokusom ochrániť sa pre prípad ďalšej potopy. 
Postaviť takú vysokú stavbu, aby v prípade ďalšieho trestu bolo 
kam ujsť. Človek si nedal povedať a nechcel meniť život, srdce. 
Neveril Božej prísahe o tom, že žiadna ďalšia potopa nebude. 
Špekuloval a istil sa svojimi silami „pre každý prípad“.

Podobne po svojom konajú mnohé postavy v Biblii. Naprí-
klad kráľ Šaul sa dohodne so Samuelom o taktike boja, teda 
skôr o taktike vyčkania. Samuel nechodí. Ľudia tlačia. A Saul 
koná podľa ľudského úsudku. Dôsledkom je strata vlády 
a prísny Samuelov komentár: „Lebo odbojnosť je (ako) hriech 
čarodejníctva, svojvoľnosť je (ako) hriech modlárstva. Pretože si 
pohrdol Pánovým slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom!“ (1 Sam 
15, 23). Apoštoli boli s Ježišom dlhý čas. Videli a počuli mno-
hé. Napriek tomu boli sústavne káraní za svojvoľné či ľudské 
konanie a myslenie. V žalmoch nachádzame niekoľko vyjadrení 
o tom, aké vzdialené je Božie zmýšľanie od ľudského. Druhý 
verš dnešného žalmu hovorí podobne ako Genezis: „Pán pozerá 
z neba na synov ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá 
Boha.“ (Žalm 14) Akoby zhora videl len masu ľudí, plných hrie-
chu. Musí zostúpiť, aby zistil skutočný stav, o ktorom vypovedá 
ďalší verš: „Všetci poblúdili, všetci sa skazili; nikto nerobí do-
bre, veru, celkom nik.“ Na tomto mieste sa mi pripomína bájka 
o škorpiónovi, ktorý prosil žabu, aby ho preniesla na druhý 
breh. Sľúbil, že ju nezraní, veď mu poskytuje službu, tak prečo 
by to robil. Napriek slovám ju uprostred rieky paralyzuje jedom. 
Na nechápavú otázku, prečo tak nespravodlivo ublížil jej 
a uškodil aj sebe, odpovedá škorpión s chladnou logikou: „Pre-
tože som škorpión.“ Človek je hriešny. Nevie nehrešiť. Aj keď 
škodí iným a ubližuje sebe. Konkrétny dôsledok je nepríjemný 
– lebo ukazuje, že človek sám svojím rozumom nevie usúdiť, či 
koná správne, alebo nie. Myslí si, že robí múdro. Pritom môže 
konať veľmi nerozumne. Ľudské myslenie je od Božieho naozaj 
vzdialené.

Pre túto našu nemohúcnosť nám Boh dal Cirkev. Svätého 
Ducha ako radcu. Ustanovil sviatosti. Spoločenstvo. Miesto 
služby. Usvedčenia. Pokánia. Nasýtenia. Len tak môžeme 
kráčať po Pánových cestách. Uprostred Cirkvi. Boh už záplavu 
nepošle. Sľúbil to. Tentoraz zomrel jeho Syn, aby nás v bezpečí 
Cirkvi zaplavovali už iba prúdy milosti. Mudrlantstvo samotá-
rov k nebu nevedie. n

Valéria Juríčková

Za kráľovnou
O atletike sa hovorí ako o kráľovnej športu. Je to aj preto, lebo vychádza z prirodzených 
pohybov človeka a ovplyvňuje jeho celkovú zdatnosť. Výhodou atletických disciplín je 
pomerne jednoznačná merateľnosť výkonov (dĺžka, výška, čas). Heather Dornidenová, 
bosnianska atlétka a študentka z minnesotskej univerzity, na univerzitných majstrovstvách 
v roku 2008 predviedla čosi oveľa viac ako majstrovský výkon. Dodnes inšpiruje. Okrem 
toho, že zvíťazila vo finálovom behu na 600 metrov, všetkým divákom ukázala, ako sa bo-
juje o víťazstvo. Asi 200 metrov pred cieľom zakopla a veľmi tvrdo dopadla na tvár. Kým sa 
postavila, ostatné bežkyne prebehli 30 metrov. Neváhala, znova sa rozbehla a ich náskok 
dotiahla. Na stránkach študentského časopisu to potom okomentovala slovami: „Vedela 
som, že by náš tím prišiel o body. Pri páde mi ani nenapadlo, že by som preteky nedokon-
čila.“ Na ceste na nás čaká množstvo prekvapivých situácií. Aj nečakaných pádov. Víťazstvo 
sa však dosahuje iba tým, že sa človek znova postaví a beží.

Dada Kolesárová
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ten sa sám vrhá do temnoty. Keďže si 
pred milosťou zhora zatvrdil srdce, sám 
si je na vine, že Boha nevidí a nemôže ho 
prijať. Raz príde čas, keď všetko stratí. Kto 
Boha má, ten rozumie znameniam života, 
tomu sa pridá a bude mať hojne, ten prináša 
úrodu. Kto má Boha, ten je blažený.

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

UTOROK 15.júl
Apoštolom rovný Vladimír

Čítania: 1 Kor 1, 1 – 9, zač. 122; Mt 13, 24 – 
30, zač. 52. (radové); Gal 1, 11 – 19, zač. 200; 
Jn 10, 1 – 9, zač. 35b (svätému)

Pšenicu zhromaždite do mojej stodoly. 
(Mt 13, 30)

Keď človek nebdie v Božej prítomnosti, 
v tomto šere sa zakráda zlý a vnáša neplod-
né semená. Zlo sa maskuje a spočiatku sa 
nedá rozpoznať. Keď však prichádza čas 
plodov, vtedy sa ukáže podstata každé-
ho diela. Dobrý človek vynáša z dobrého 
pokladu svojho srdca dobré, od zlého dobré 
nečakaj. Božou vôľou však je nechať šancu 
na obrátenie až do žatvy – do smrti. Vtedy 
sa definitívne rozhodne o osude človeka.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 183; 
PZ: 140; HP: 403)

STREDA 16. júl
Hieromučeník Aténogénes a jeho desia-
ti učeníci

Čítania: 1 Kor 2, 9b – 3, 8, zač. 127; Mt 13, 
31 – 36a, zač. 53

Nebeské kráľovstvo sa podobá zrnku, 
ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. 
(Mt 13, 31)

Sused humenskej fary má hrušku. Strom, 
ktorý urodí každý rok asi tonu hrušiek. Má 
ich dosť pre seba aj na rozdávanie. Tento 
mohutný strom vyrástol z malého semienka. 
Aj ty môžeš mať úrodu, a to dokonca omno-
ho vzácnejšiu. Máš však vieru a šľachetnosť 
vziať si nepatrne vyzerajúce Božie semienko, 
ktoré ti núka Boh? Chceš si ho vziať a trvalo 
zasadiť v záhrade svojho srdca?

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

ŠTVRTOK 17. júl
Blažený hieromučeník Pavel Peter 
Gojdič

Čítania: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Mt 13, 36b 

– 43, zač. 54. (radové); Hebr 13, 7 – 16, zač. 
334; Lk 12, 32 – 40, zač. 67

Blahoslavení sluhovia... (Lk 12, 37)

Každý človek chce byť šťastný. V predsta-
vách o šťastí sa však líšime. Blahoslavení 
– šťastní sú tí, ktorí bdejú – majú otvorené 
oči. Vidia Boha, dočasnosť života a večnosť, 
na ktorú sa pripravujeme. Kde je však môj 
poklad? Kde zotrváva moje srdce? Akého ma 
zastihne posledný okamih môjho života? 
Zaslúžim si večnú blaženosť v nebi?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti blaženému Pavlovi 
(HS: 398; PZ: 379; HP: 407)

PIATOK 18. júl
Mučeník Emilián

Čítania: 1 Kor 4, 5 – 8, zač. 130b; Mt 13, 44 – 
54a, zač. 55

Na konci sveta vyjdú anjeli, oddelia zlých 
od spravodlivých. (Mt 13, 49)

Šťastný ten, kto nájde poklad, kto nájde 
veľmi vzácnu perlu! Šťastný ten, kto bude 
na poslednom súde pripočítaný k spravod-
livým! Poklad však treba hľadať a potom 
prácne kopať. Za perlou sa treba trpezlivo 
ponárať aj v nebezpečných vodách. Seba-
disciplínou umožním Bohu, aby ma vypra-
coval na dobrého človeka. Hľadám Boha, 
ktorý nás učí a dáva sám seba v našich 
chrámoch?

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

SOBOTA 19. júl
Prepodobná Makrína, sestra Bazila 
Veľkého. Prepodobný Dios

Čítania: Rim 9, 1 – 5, zač. 100; Mt 9, 18 – 26, 
zač. 32

Ježiš dievča chytil za ruku a ono vstalo. 
(Mt 9, 25)

Ježiš lieči stratu života, ktorú symbolizuje 
krvotok. Ježiš dokonca kriesi človeka zo 
smrti – z beznádejnej situácie. Možno nás 
prinúti život a vlastná hlúposť, keď sa po ro-
koch presvedčíme, že iba v Bohu je spása. 
Možno budeme múdrejší ako Jairus a skrze 
pestovanú zbožnosť nám sám Boh napovie 
o svojom majestáte. Nech sa však svojou 
vierou otvoríme na jeho životodarný dotyk!

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

NEDEĽA 20. júl
6. nedeľa po Päťdesiatnici 
Prorok Eliáš

Čítania: Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 9, 1 – 8, 
zač. 29 (rad.); Jak 5, 10 – 20, zač. 57; Lk 4, 
22 – 30, zač. 14

Ježiš prešiel pomedzi nich a odišiel. (Lk 
4, 30)

Aký nádherný bol raj stvorený nebeským 
Otcom! Aké krásne a milé slová Ježiš pove-
dal v nazaretskej synagóge! Aký nádherný 
je príchod Boha do našich chrámov a jeho 
vnuknutia počas nášho života! Ak sa však 
Božia láska a krása nestretávajú s dostatoč-
ným ohlasom, prichádzajú nebeské – temné 
vtáky, ktoré uchytia Božie semeno na okraji 
cesty a ono neprinesie úrodu. Na okraji 
cesty v hriešnom ničnerobení bola Eva, keď 
sa dala do reči s hadom. Na okraji cesty 
sú kresťania pofajčievajúci pred chrámom 
alebo tí, ktorí do chrámu vôbec neprichá-
dzajú. Na okraji cesty sú tí, ktorí netrpezlivo 
sledujú hodiny a čakajú na koniec svätej 
liturgie. Keď takto pohrdli Božím darom 
a pošliapali semeno hriešnymi nohami, po-
hotovo k nim prilieta diabol. Rýchlo sa 
potom nájde mnoho dôvodov, prečo porušiť 
Božie slovo, vyhnať Ježiša, ohovoriť kňaza, 
pošpiniť Cirkev, jednoducho neprijať Božie 
pozvanie. Eva a tí ostatní vyhnali Boha. 
Ostali bez svetla, bez radosti, bez požehna-
nia. Ich mesto opustil mocný strážca, a tak 
sa otvoril priestor pre zlodeja. Chudáci! Ak 
nechcem byť iba žobrákom pri ceste, treba 
sa postaviť na cestu, ktorou je Kristus, a stať 
sa dobrou zemou, ktorá prijíma jeho slovo 
a nad ktorou zlý duch nemá moc.

Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu a svätému, 
kondák z hlasu, Sláva, kondák svätému, 
I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja 
a pričasten z hlasu a svätému (HS: 148, 400; 
PZ: 101, 382; HP: 102, 410) 

Ľuboš Kohút

PONDELOK 21. júl
Prepodobný Simeon a Ján 
Prorok Ezechiel

Čítania: 1 Kor 5, 9 – 6, 11, zač. 134; Mt 13, 54 
– 58, zač. 56

Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento 
takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to 
nie je tesárov syn?“ (Mt 13, 54b – 55a)

V histórii ľudstva žili mnohí králi, vodcovia, 
ktorí zmenili svet. Ani jeden parlament, 
mysliteľ či kráľ nezmenili ľudský život tak 
ako Kristus. Ježiš môže zmeniť tvoje srdce 

PONDELOK 7. júl
Prepodobný Tomáš z Maley a Akakios

Čítania: Rim 12, 4 – 5; 15 – 21, zač. 109; Mt 
12, 9 – 13, zač. 45

Vystri ruku! (Mt 12, 9)

Ježiš vchádza do chrámu. Jeho nábožnosť je 
úprimná. Má moc a prináša život. Pokrytec-
ká nábožnosť farizejov je žiarlivá, obžalúva, 
nechce dobro pre iného a nedáva život. Aká 
je tá moja nábožnosť? Ak sú moje schop-
nosti suché – mŕtve, aj pre mňa platia slová: 
„Vystri ruku“.

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

UTOROK 8. júl
Veľkomučeník Prokop

Čítania: Rim 14, 9 – 18, zač. 114; Mt 12, 14 – 
16. 22 – 30, zač. 46

Kto nie je so mnou, je proti mne. (Mt 12, 30)

Kto je proti Kristovi? Antikrist! Odchádza 
od Božej vôle, túži po záhube iných, je 
neúprimný a prekrúca pravdu. Tí, ktorí idú 
za Ježišom, sú uzdravení, vidia a správne 
rozprávajú, žasnú nad Božími dielami 
a zhromažďujú si poklady v nebi.

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

STREDA 9. júl
Hieromučeník Pankrác

Čítania: Rim 15, 7 – 16, zač. 117; Mt 12, 38 – 
45, zač. 48

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým 
svojím srdcom. (Mt 22, 39)

Zvláštne. Človek žiada znamenia od Boha. 
Malo by to byť presne naopak. Človek má 
Boha počúvať a jemu slúžiť. A je zarážajúce, 
že tak konajú „zbožní“ ľudia. Prečo? Pretože 
v skutočnosti Bohu nepatria, ich vnútro 
diabol nazýva svojím domom. Len navonok 
konali náboženské obrady, ich srdce je však 
ďaleko od Boha. A preto sa stávajú stále 
horšími. Nepokúšaj Boha, ale miluj ho celým 
svojím srdcom.

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

ŠTVRTOK 10. júl
Štyridsiati piati mučeníci z Nikopola 
Prepodobný Anton Pečersko-Kyjevský

Čítania: Rim 15, 17 – 29, zač. 118; Mt 12, 46 – 
13, 3a, zač. 49 (radové); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 

213; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (prepod.)

Kto plní vôľu môjho Otca, je môj brat, 
sestra, matka. (Mt 12, 50)

Príbuzní si uzurpovali právo na Ježiša. Kto 
má prednejšie miesto? Bohatší, vzdelanejší, 
vyššie postavení, kňazi? Ten, kto plní vôľu 
nebeského Otca, získava skutočnú veľkosť.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti prepodobnému 
Antonovi (HS: 188; PZ: 145; HP: 401)

PIATOK 11. júl
Mučenica Eufémia 
Odchod do večnosti blaženej Oľgy

Čítania: Rim 16, 1 – 16, zač. 120; Mt 13, 3b – 
9, zač. 50

Rozsievač vyšiel rozsievať... (Mt 13, 3)

To je poriadna bieda! Iba štvrtina zeme 
priniesla úrodu. A z nej opäť iba tretina tak, 
ako naozaj treba. Často sme znechutení 
z ľudí: na kraji cesty sú vlažní kresťania 
postávajúci pred chrámom. Potom sú ľudia 
podobní skale: navonok úsmev, pekná vizáž 
a slová, ale keď príde na lámanie chleba, 
neprinesú úrodu. A to tŕnie hriechu majú 
mnohí radšej ako Božie semeno. Povzbuďme 
sa však na mužnosti rozsievača. Seje – pri-
chádza na oltáre, aj keď vie, že väčšina jeho 
milostí bude ohrdnutá.

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

SOBOTA 12. júl
Mučeníci Proklos a Hilarios 
Prepodobný Michal Maleinský

Čítania: Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9, 9 – 13, 
zač. 30

Poď za mnou. (Mt 9, 9)

Mýtnik Matúš má dobre platené miesto 
v štátnych službách. A predsa nie je šťastný. 
Pozná pravú hodnotu peňazí a svetského 
blahobytu, a túži mať viac. Sedí na mýtnici, 
ale srdcom už dozrel pre iný život podobne 
ako dieťa pred pôrodom. Ježiš, ktorý pozná 
skryté myšlienky, ho volá k narodeniu sa pre 
nový život: „Poď za mnou!“ A po čom túžiš 
ty? Zaslúžiš si aj ty Ježišovo pozvanie alebo 
popri tebe Ježiš prejde ticho a sklamane, 
lebo vôbec netúžiš narodiť sa pre nebo?

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

NEDEĽA 13. júl
Piata nedeľa po Päťdesiatnici 
Pamiatka svätých otcov prvých šiestich 
ekumenických snemov

Čítania: Rim 10, 1 – 10, zač. 103 Mt 8, 28 – 9, 
1, zač. 28 (radové); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334 
Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (otcom)

Ježiš miloval svojich, miloval ich do kraj-
nosti. (Jn 13, 1)

Dnes sa už v bežnom živote nestretávame 
s okázalými prejavmi posadnutosti. No aj 
stereotyp zlodeja sa rokmi mení. Špinavý 
vagabund s kyjakom bol nahradený ele-
gantným šmejdom. Zlodej ukradne viac 
a úspešnejšie, ak ostane nepoznaný. Diabol 
má tú istú taktiku. Aj sv. Faustína po videní 
pekla svedčila o tom, že väčšina zatratených 
v peklo vôbec neverila. V príbehu o posad-
nutých možno vidieť jednu veľkú spojitosť 
medzi dvoma posadnutými a ostatnými ľuď-
mi z mesta. Obaja vyšli oproti Ježišovi; majú 
Antikristov postoj. A tak aj tí druhí žijú 
v hroboch, ak majú hriechmi zabitú dušu 
a v dome zovšadiaľ cítiť mŕtvolný zápach 
hriechu. Dvaja posadnutí boli zúriví. Koľko 
nelásky, slovnej agresivity, nevraživosti, 
závisti, neprajnosti, hnevu, ba až zúrivosti 
badáme u ľudí vzdialených od Boha. Cestou 
k posadnutým sa nik neodvažoval chodiť. 
Ani bezbožní ľudia nie sú naozaj milovaní 
a ich prítomnosť nie je príjemná a vyhľadá-
vaná. Posadnutí kričia: „Čo ťa do nás, Ježiš!“ 
Veľkým úspechom diabla je, keď človeka 
získa na svoju stranu. Človek si zamiluje 
zlo a Ježiša nevníma ako svojho dobrodinca. 
Hovorí: „Čo ma je po nejakých príkazoch, čo 
sa do môjho života mieša Cirkev... Čo ťa je, 
Ježiš, do mňa, chceš ma mučiť?“ Majetok, 
ktorý je ľuďom bližší ako Boh, je otvorený 
vstupu zlých duchov, a tí ho po nejakom 
čase privedú do záhuby. Ako však nádherne 
žiari v tejto temnote Ježišova láska, ktorá 
bojuje aj o ľudí, ktorí sú pod vplyvom zlých 
duchov! Poučený týmto rozjímaním si často 
opakuj, že ťa Ježiš miluje.

Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu a otcom, kon-
dák z hlasu, Sláva, kondák otcom, I teraz, 
podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten z hlasu a otcom (HS: 147, 396; PZ: 100, 
377; HP: 101, 405)

PONDELOK 14. júl
Apoštol Akvila

Čítania: Rim 16, 17 – 24, zač. 121 Mt 13, 10 – 
23, zač. 51

Blažené sú vaše oči, že vidia. (Mt 13, 16)

Kto nechce Boha poznať a vyberá si hriech, 
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PONDELOK 28. júl
Apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, 
Timón a Parmenas

Čítania: 1 Kor 9, 13 – 18, zač. 142; Mt 16, 1 – 
6, zač. 65

Ježiš im povedal: „Dajte si pozor a chráňte 
sa kvasu farizejov a saducejov!“ (Mt 16, 6)

Napoleonove i Hitlerove vojská v Rusku 
zahynuli pre nehostinné prostredie a zimu, 
ktorá ich zastihla nepripravených. Žijeme 
v dobe ateizmu a hodnôt popierajúcich 
Boha, čo spôsobuje vychladnutie lásky v na-
šich srdciach. Najväčšou obranou je útok. 
Nechajme sa prekvasiť Božou láskou a žime 
v milosti posväcujúcej, aby sme sa uchránili 
od učenia tohto sveta.

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

UTOROK 29. júl
Mučeník Kallinik

Čítania: 1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 16, 6 – 
12, zač. 66

… maloverní, prečo premýšľate, že nemá-
te chlieb? (Mt 16, 8)

Pred nejakým časom som v obchode stretol 
ľudí s plnými košíkmi chleba. Kupovali ho 
pre výhodnú cenu. Potrebujeme chlieb, aby 
sme prežili. Ale aj keď ho jeme, zomiera-
me. Kristus ponúka chlieb života, a úplne 
zadarmo. Stačí, aby si uveril! Ak budeš jesť 
tento chlieb, neumrieš naveky. Každý deň ti 
ho ponúka ako svoje telo pri svätej liturgii, 
a k tomu úplne zadarmo.

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

STREDA 30. júl
Apoštoli Sílas, Silván a spoločníci

Čítania: 1 Kor 10, 12 – 22, zač. 145; Mt 16, 20 
– 24, zač. 68

… zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane 
z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal 
mu dohovárať: „To sa ti nesmie stať!“(Mt 
16, 21b – 22)

Po jednej nedeľnej liturgii Tim, nesmelý 
mladík s postihnutím, vykrikoval: „Prečo 
ja? Je mnoho múdrejších a šikovnejších ako 
ja!“ Kňaz bol dojatý! Po prvýkrát v živote 
počul niekoho v bolestiach a chorobe pýtať 
sa prečo. Nerepci a prijmi od Pána kríž 
i bolesť, lebo tým, čo milujú Boha, všetko 
slúži na dobré!

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

ŠTVRTOK 31. júl
Predprazdenstvo Vynesenia úctyhodné-
ho a životodarného Kríža 
Spravodlivý Eudokim

Čítania: 1 Kor 10, 28 – 11, 7, zač. 147; Mt 16, 
24 – 28, zač. 69

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám 
seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma! (Mt 
16, 24b)

Dnes mnohí pri cestovaní používajú GPS 
navigáciu. Vyberáš tu najvýhodnejšiu cestu. 
Stáva sa však, že tento stroj ťa navedie 
aj do protismeru. Nechaj sa viesť Božím 
duchom, lebo všetci, ktorých vedie on, sú 
Boží synovia. Neuver pokúšaniu diabla: „Ak 
si Boží syn, zostúp z kríža!“ (Mt 27, 40b) 
Cesta s krížom na pleci je cesta nasledova-
nia Krista. 

Liturgia: Každ˝. antifóny. Menlivé časti 
svätému Krížu (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

PIATOK 1. august
Vynesenie úctyhodného a životodar-
ného Kríža. Makabejskí mučeníci, ich 
matka Solomona a starec Eleazar

Čítania: 1 Kor 11, 8 – 22, zač. 148; Mt 17, 10 – 
18, zač. 71 (rad.); 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 
19, 6 – 11. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35, zač. 60 
(Krížu); Hebr 11, 33 – 12,2a, zač. 330; Mt 10, 
32 – 33. 37 – 38; 19, 27 – 30. zač. 38 (muč.)

… jeden z vojakov mu prebodol bok 
a hneď vyšla krv a voda. (Jn 19, 34)

Stotník Longín prebodol bok Kristovi, no 
prúd krvi a vody uzdravil jeho zrak a urobil 
z neho ohlasovateľa Božej lásky. Tvoj hriech 
prebodáva bok Krista, jeho láska ti vracia 
synovskú dôstojnosť. Nech si akokoľvek 
ťažký hriešnik, nechaj sa preniknúť prúdom 
Božieho milosrdenstva. Operačná sála a Bo-
žie milosrdenstvo majú dvere bez prahov, 
poľahky sa do nich dostanú aj tí najťažší 
pacienti. 

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému Krížu (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 2. august
Prenesenie ostatkov prvomučeníka 
Štefana

Čítania: Rim 13, 1 – 10, zač. 111; Mt 12, 30 – 
37, zač. 47

… kto miluje blížneho, vyplnil zákon. (Rim 
13, 8)

Človek na ospravedlnenie svojho konania 
často hľadá dieru v zákone. Hľadá spôsob, 

ako ho obísť. Kristus však neprišiel zákon 
zrušiť, obísť, ale naplniť. V jeho „štáte“ je 
naplnením zákona láska. Nehľadaj dôvo-
dy, prečo nemilovať, neslúžiť, ale snaž sa 
naplniť jeho nové prikázanie: „Aby ste sa aj 
vy milovali navzájom, ako som ja miloval 
vás“. (Jn 13, 34)

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

NEDEĽA 3. august
8. nedeľa po Päťdesiatnici 
Prepodobní Izák, Dalmat a Faust

Čítania: 1 Kor 1, 10 – 18, zač. 124; Mt 14, 14 – 
22, zač. 58

Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päť 
chlebov a dve ryby.“ On povedal: „Prines-
te mi ich sem!“ (Mt 14, 17 – 18)

Nedokážem to! Takto mnohí pochybujú 
o sebe pri Božích pozvaniach k láske. Mojžiš, 
ktorý mal vyslobodiť Izrael z otroctva, sa 
bránil: „Kto som ja, aby som šiel k faraónovi 
a aby som vyviedol Izraelitov z Egypta?!“ (Ex 
3, 11) Jeremiáš sa vyhováral: „Ach, Pane, veď 
neviem hovoriť, mladučký som!“ (Jer 1, 6) 
Mojžiša i Jeremiáša Pán povzbudil slovami: 
„Budem s tebou...“ 
Apoštoli sú bezmocní pri výzve: „Vy im dajte 
jesť“. Majú iba päť chlebov a dve ryby. Kris-
tus ich však vzal, lámal a dával učeníkom, 
a oni zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa. 
Istá legenda hovorí o mužovi stratenom 
v púšti. Bol na smrť smädný. Pri starej 
chatrči našiel pumpu, ale žiadna voda z nej 
nevytekala. Vedľa si všimol džbán s nápi-
som: „Priateľu, najprv musíš naplniť pumpu 
vodou z džbánu. Rozhodoval sa. Ak vodu 
vypije, bude žiť, ale ak ju vyleje do pumpy, 
možno mu poskytne ďalšiu vodu. Čo robiť? 
S nechuťou vylial vodu do pumpy a začal 
pumpovať. Najprv sa tlačili iba kvapky, 
potom čerstvá voda. Tento svet je smädný 
po láske. Povieš si: „Neviem milovať.“ Vylej 
svoj džbán lásky do pumpy Božieho srdca, 
z ktorého prúdi nevyčerpateľný zdroj lásky, 
ktorý chce osviežiť ľudí okolo teba. Otvor 
srdce a Boh ti dá lásku skrze Svätého Ducha, 
ktorého si dostal. Nevyberaj, koho budeš 
milovať. Kristus rozdával chleby a všetci sa 
nasýtili. Vedel, že v zástupe sedia aj jeho 
zradcovia. Boh je s tebou, daj mu kúsok 
lásky, ktorú máš, on ju požehná, rozmnoží, 
aby ľudia okolo teba cítili, že Lásku poznáš, 
a preto miluješ! 

Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné 
z hlasu (HS: 150; PZ: 104; HP: 105)

Patrik Maľarčík

a v ňom prejaviť svoju moc, ak uveríš, že je 
viac ako tesárov syn. Ak ústami vyznávaš, 
že „Ježiš je Pán“ a vo svojom srdci uveríš, že 
Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený 
(Rim 10, 8b).

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

UTOROK 22. júl
Myronosička Mária Magdaléna 
Návrat ostatkov hieromučeníka Fóka

Čítania: 1 Kor 6, 20b – 7, 12, zač. 136; Mt 14, 
1 – 13, zač. 57 (radové); 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 
141; Lk 8, 1 – 3, zač. 34 (svätej)

Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vr-
hol do väzenia pre Herodiadu, manželku 
svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: 
„Nesmieš s ňou žiť!“ (Mt 14, 3 – 4)

Poznáme mnohé súťaže, v ktorých sa hľadá 
krásny hlas, lahodiaci srdcu človeka. Hlas 
Jána Krstiteľa bol pre Herodesa nepríjemný, 
lebo neschvaľoval hriech. Boh hľadá v tebe 
hlas, ktorý nemusí mať peknú farbu, no 
bude mocne bojovať za pravú lásku jedného 
muža a jednej ženy spečatenú vo sviatosti 
manželstva.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätej (HS: 402; PZ: 
384; HP: 411)

STREDA 23. júl
Mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci

Čítania: 1 Kor 7, 12 – 24, zač. 137; Mt 14, 35 – 
15, 11, zač. 60

Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza 
do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvr-
ňuje človeka. (Mt 15, 11)

Ak človeka bodne včela, spôsobí mu bolesť, 
no seba odsúdi na smrť. Ak bodneš človeka 
slovom plným hnevu, nenávisti, nelásky, 
spôsobíš mu ranu, no sebe privodíš smr-
teľný hriech, ktorý znamená stratu milosti 
posväcujúcej. Nechaj sa zasiahnuť Božím 
slovom, aby slovo, ktoré vyslovíš, budovalo 
a dávalo život.

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

ŠTVRTOK 24. júl
Mučeníci Boris a Gleb 
Veľkomučenica Kristína

Čítania: 1 Kor 7, 24 – 35, zač. 138; Mt 15, 12b 
– 21, zač. 61 (rad.); Rim 8, 28 – 39, zač. 99; 
Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (muč.)

… lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, 
vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, 
krivé svedectvá, rúhanie. (Mt 15, 19)

Problémom našich čias nie je atómová 
bomba, ale srdce človeka. Predstav si, že 
uprostred obývačky ti praskne vrecko z vy-
sávača! V celom dome je potom kopa špiny 
a prachu. Môžeš dať len to, čím sa naplníš. 
Môžeš byť vakom plným neporiadku alebo 
chrámom živého Boha. Ak bude v tebe Boží 
duch, bude v tebe aj jeho ovocie: láska, 
radosť, pokoj... (porov. Gal 5, 20)

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti mučeníkom (HS: 191; 
PZ: 149; HP: 413)

PIATOK 25. júl
Zosnutie svätej Anny

Čítania: 1 Kor 7, 35 – 8, 7, zač. 139; Mt 15, 29 
– 31, zač. 63 (rad.); Gal 4, 22 – 31, zač. 210b; 
Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (Anne)

Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré 
mali so sebou chromých, slepých, mrzá-
kov, nemých a mnohých iných. Kládli mu 
ich k nohám a on ich uzdravoval. (Mt 15, 
30)

„Poznám jedného výborného chirurga, ktorý 
ti určite pomôže,“ takto ponúkajú mnohí 
z nás svoje známosti zúfalým chorým ľu-
ďom. Buď aj ty sprostredkovateľom najlepšej 
známosti Krista-lekára, ktorý lieči nielen 
neduhy tela, ale aj duše. Pozvi na slávenie 
Eucharistie chudákov, mrzákov... svojich 
známych a polož ich choroby na prestol, aby 
ich Boh uzdravil.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätej Anne. Zdržan-
livosť od mäsa (HS: 403; PZ: 385; HP: 414)

SOBOTA 26. júl
Hieromučeník Hermolaos a spoločníci 
Prepodobná mučeníca Paraskeva

Čítania: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Mt 10, 37 – 
11, 1, zač. 39

Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí 
svoj život pre mňa, nájde ho. (Mt 10, 39)

Zamilovaný človek pre svoju „polovičku“ 
dokáže preletieť tisícky kilometrov a sľúbiť 
aj modré z neba. Mnohí povedia, veď ona/
on pre ňu/neho rozum potratil. Kristus pre 
teba zjavil lásku Boha. Už nenájdeš lepšiu 
„polovičku“, pre ktorú by si sa nemusel báť 
stratiť nielen hlavu, ale aj svoj život. Ak ho 
stratíš pre Krista, určite ho nájdeš a budeš 
žiť večne.

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

NEDEĽA 27. júl
7. nedeľa po Päťdesiatnici 
Veľkomučeník Panteleimón. Prepo-
dobní sedmopočetníci Cyril, Metod, 
Gorazd, Kliment, Naum, Sáva a Angelár

Čítania: Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 9, 27 – 35, 
zač. 33 (rád.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Jn 15, 
17 – 16, 2, zač. 52 (muč.)

Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa 
vám stane, ako ste uverili.“ A oči sa im 
otvorili. (Mt 9, 30)

Osemročný chlapček pri hre spadol do hl-
bokej tmavej šachty. Nastal rozruch, krik, 
panika. Muži prinášali lopaty, povrazy, na-
čúvali, či dieťa v šachte ešte žije. Keď prišli 
na miesto chlapcovi rodičia, všetko zmĺklo. 
Každý videl, ako sa otec nahol nad otvor 
šachty. V tom istom okamihu sa zo šachty 
ozval srdcervúci nárek s prosbou o pomoc. 
Chlapček žil! Vždy, keď sa otec nahol nad 
otvor šachty, dnu sa zotmelo. Otec povedal: 
„Neboj sa! Vždy, keď sa zotmie, prichá-
dzam ja.“ Otec ho poučil, čo má robiť, hodil 
mu lano a o chvíľku bol chlapec zachráne-
ný. Nebál sa, aj keď sa viackrát zotmelo. 
Spomenul si na slová: „Vždy, keď sa zotmie, 
prichádzam ja!“ Obrovskú tmu prežívali 
aj slepci prichádzajúci za Ježišom. Volali 
k nemu a on sa nad nimi zmiloval. Uverili 
v jeho moc, a preto opäť začali vidieť. Často 
sa ocitáš v hlbokej tme a nenachádzaš 
východisko, riešenie problému. To, čo spô-
sobilo, že si na dne v úzkej šachte, brá-
niacej ti žiť slobodný život, je tvoj hriech, 
ktorý ti zakalil srdce. Vždy, keď sa zotmie, 
Boh prichádza, aby ťa vyslobodil. Prichá-
dza v Synovi, ktorý je svetlom sveta. Nech 
si akokoľvek ďaleko, ver, že Boh ťa hľadá. 
I keby si si pripäl krídla zorničky a ocitol sa 
na najvzdialenejšom mori, ešte aj tam ťa 
jeho ruka povedie a podchytí jeho pravica. 
Keby si si povedal: „Azda ma tma ukryje 
a namiesto svetla ma zahalí noc“, pre neho 
ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní 
ako deň. Jemu je tma ako svetlo (porov. Ž 
139). Prijmi odpustenie vo sviatosti zmiere-
nia, aby si opäť mohol vidieť Boha.

Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu a svätému, 
kondák z hlasu, Sláva, kondák svätému, 
I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu 
a svätému. (HS: 149, 190; PZ: 103, 148; HP: 
104, 416)
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Prečo sú muž a žena takí rozdielni?
V Knihe Genezis sa píše: „Pán Boh po-

vedal: Nie je dobre byť človeku samému. 
Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podob-
ná.“ (Gn 2, 18)

Predo mnou ide pomalé auto. Je to začia-
točník či žena? Aj dnešný rozhovor s man-
želkou o nových záclonách. Uznávam. Toto 
naozaj nie je moja priorita. Prečo tie ženy 
tak dlho telefonujú? Prečo sme takí iní?

A prečo nie? Veď Boh nás nestvoril rovna-
kých, len podobných. 

• Nerobím si vtipy zo svojej manželky 
či iných žien?

• Chválim iné ženy v prítomnosti svojej 
manželky, kým ju zriedka?

• Viem darovať svojej manželke čas 
a starostlivosť?

Prvým rande som začal spoznávať iný 
svet. Svet ženy. Ale až manželstvom som doň 
skutočne vstúpil. Do sveta vzťahov, empatie, 
nehy a starostlivosti. Možno aj dlhých viet. 
A zvýšenej citlivosti. Žena potrebuje byť mi-
lovaná. Len vtedy sa dokáže naplno rozvinúť 
plnosť darov, ktoré do nej vložil Boh.

Záver: Moja manželka potrebuje moju 
lásku.

Vďaka ti, Pane, za moju manželku. Kým by 
som bez nej bol? (Ž 128)

Prečo sú muž a žena takí rozdielni?
„Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je 

nad perly.“ (Prís 31, 10)
Najmladšie dieťa v pyžame staršieho. Vo-

dovodný kohútik kvapkajúci už dva týždne, 
napriek sľubom. Silný pocit, že mám doma 
o muža menej a o dieťa viac.

Jedna žena sa vyjadrila: „Myslím si, že mi 
môj muž vôbec nerozumie.“ Tento pocit asi 
zažije každá manželka. A rozumieš ty jemu?

• Podceňujem svojho muža ako ne-
rozhodného, pomalého či neschop-
ného?

• Nemám chuť priveľmi ho riadiť 
a usmerňovať?

• Viem, čo môj muž skutočne prežíva?
Ak prídeme do krajiny, ktorej reč nepo-

známe, hľadáme niekoho, kto nám tlmočí. 
Muž a žena sú dva svety. Muži si viac všímajú 
veci, ženy ľudí. Ženy túžia po láske, muži 
po rešpekte okolia. Aj muži sú ovplyvňovaní 
hormónmi. Sú agresívnejší a horšie znášajú 
stres. Muž potrebuje manželku, ktorá mu 
rozumie a pomáha mu. Boh nás učí rozumieť 
jeden druhému.

Záver: Čím viac budeš ženou, tým viac 
bude tvoj manžel mužom.

Pane, môj manžel potrebuje vedieť, že si 
ho vážim a dôverujem mu. (1 Kor 13, 4 – 7)

Marián Sabol

Vieme hovoriť svojim deťom o základných 
pravdách viery? V minulom dvojčísle sme 
hovorili o Božej láske. To je prvý duchovný 
zákon. Dnes sa pozrieme na ďalší.

Keď sa dieťa opýta: Prečo toľko hovoríme 
o hriechu?

Odpovedzme: Boh nás stvoril z lásky. Túžil 
po našej blízkosti. No do života človeka vstú-
pil hriech,  človek sa odvrátil od Boha a už 
nedokázal byť v Božej blízkosti a pozerať sa 
na Boha z tváre do tváre a rozpoznať plán, 
ktorý s ním má. Hovorí o tom aj apoštol 
Pavol: „Veď všetci zhrešili a chýba im Božia 
sláva.“ (Rim 3, 23) Dôsledkom hriechu je 
smrť. (Rim 6, 23) A tak ako na začiatku ľud-
ských dejín vstúpil do života človeka, vstu-
puje aj dnes do našich životov. Ničí všetky 
naše vzťahy: s Bohom, s inými ľuďmi aj vzťah 
k sebe samým. Z tejto situácie vlastnými sila-
mi východisko nenájdeme. Nedokážeme sa 
zbaviť hriechu ani smrti, nedokážeme sami 
seba spasiť. Toto je druhý duchovný zákon.

Je dobré nielen poukazovať na hriech, ale 
naučiť deti vnímať ho v súvislostiach: aký je 
vplyv hriechu na jeho život, na život ostat-
ných ľudí a na jeho osobný vzťah s Bohom.
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Oheň ako dopravný prostriedok
Len nedávno prebiehali vo farnostiach 
slávnosti prvých svätých spovedí a prijímaní. 
Verím, že nejeden z rodičov, ktorí prežívali 
spolu s deťmi prípravu na ich prvú svätú 
spoveď a následne  prvé sväté prijímanie, 
bol svedkom jednoduchej aktivity spaľo-
vania hriechov. Túto názornú symboliku 
využíva veľa kňazov či katechétov. Deti mohli 
následne po svojom prvom vyznaní hriechov 
lístočky s prípravou a poznámkami o spá-
chaných hriechoch spáliť na pripravenom 
mieste. Celkom jednoducho sa dá takýmto 
viditeľným spôsobom poukázať na to, že 
tak, ako v jednej chvíli v ohni všetko zmizlo 
a premenilo sa na popol, tak sa aj v Božej 
láske ničia a strácajú všetky naše vyznané 
a oľutované hriechy. Už ich viac niet. 

Oheň je v Božom slove a v celých dejinách 
spásy často symbolom Božej prítomnosti. 
V Starej zmluve je ten najznámejší príklad 
opísaný v Knihe Exodus (3, 1 – 4,16), keď sa 
Mojžiš stretáva s Pánom v horiacom kríku. 
Ale podobných prípadov nájdeme v Biblii 
viac. Pri uzatváraní zmluvy s Abrahámom 
mu Boh povie, aby pripravil obetné zvieratá. 
No Abrahámovi nedovolí prejsť pomedzi 
rozpolené zvieratá, ale iba sám prejde medzi 
nimi v podobe dymiacej pece a horiacej 
fakle (Gn 15, 17). Nemenej zaujímavé je 
však aj to, že oheň sa stáva vo Svätom písme 
akýmsi „prostriedkom“ na to, ako dostať čosi 

z hmotného sveta do sveta duchovného. 
A tak väčšina obetných darov, ktoré majú vy-
stúpiť pred Božiu tvár, končí v obetnom ohni 
na oltári (Gn 4,3 – 5; Gn 8,20; Sdc 13,20; ...). 
Oheň sa symbolicky stáva cestou do neba. 
V Novej zmluve stojí oheň Svätého Ducha pri 
zrode Cirkvi. Svätý Duch v podobe ohnivých 
jazykov zjavuje viditeľným spôsobom svoju 
prítomnosť. A nielen to. Napĺňa srdcia učení-
kov a zostáva s nimi navždy. Tento duchovný 
oheň v ich vnútri sa stane pre ich život pros-
triedkom, cestou do Božieho kráľovstva. 

Je dobrým zvykom v mnohých domác-
nostiach pri modlitbe, či už spoločnej, alebo 
osobnej, zapáliť sviecu. (Ak ste doteraz 
medzi tie domácnosti nepatrili, nech sa 
vám nelení napraviť to J.) Je to zároveň aj 
taká praktická časť prípravy na modlitbu, 
do ktorej môžeme zapojiť aj deti. Staršie 
môžu sviecu zapáliť, menšie deti na konci 
modlitby sfúknuť. A počas modlitby môže 
ten jednoduchý malý plamienok horiacej 
sviece pripomínať veľmi dôležité veci. 
Horiaca svieca symbolizuje Krista, jeho život 
a zháranie – obetu života. Je teda znakom 
Božej prítomnosti, nielen tam pred nami či 
uprostred nás, ale aj vnútri, v našom srdci. 
A táto svieca je zároveň symbolickým oltá-
rom, kde cez oheň naša modlitba vystupuje 
až pred Božiu tvár. n

Marek Kolesár

ETIKETA
Určite ste už zažili situáciu, keď vám niekto z vášho okolia navrhol tykanie. Možno to bolo 
pre vás povzbudzujúce a možno vás to uviedlo do rozpakov a nevedeli ste, ako tento návrh 
odmietnuť. Pozrieme sa teda na to, ako je to s tykaním v spoločnosti.

V spoločnosti používame tri typy oslovenia, ktoré vyjadrujú stupeň dôvernosti vzťahu 
medzi dvoma osobami. Najformálnejšie je vykanie v spojení s priezviskom. Pri dôvernejšom 
vzťahu používame vykanie v spojení s krstným menom.  Posledným typom je tykanie, ktoré 
odráža najdôvernejší vzťah. Tento stupeň si vyžaduje súhlas oboch zainteresovaných osôb. 

Tykanie vždy navrhuje spoločensky významnejšia osoba a nemalo by sa odmietnuť. V prí-
pade, že si s tou osobou nechceme tykať, tak sa tykaniu vyhneme a naďalej budeme vykať. 
Ak nám spoločensky menej významná osoba navrhne tykanie, môžeme to slušne odmietnuť. 
V prípade, že si s niekým potykáme, nedá sa to vziať späť. Ak to urobíme, ostatní nás budú 
vnímať ako nepríjemných a nespoľahlivých. 

Na pracovisku rozhoduje o tykaní výlučne nadriadený – šéf (a to aj v prípade, keď je mladší 
a je to muž), pretože to ovplyvňuje vzťahy na pracovisku a on rozhoduje o tom, nakoľko budú 
dôverné.

RECEPT
A je tu čas jahôd, šťavnatého ovocia, 

ktoré nám prináša aj mnohé liečivé 
a blahodarné účinky. Čerstvé jahody 
zlepšujú funkciu pečene a žlčníka. Sú 
účinným prostriedkom pri ateroskleróze, 
dne, reume, artritíde, hystérii. Zlepšujú trávenie, odstraňujú zápchu. Pôsobia aj pri podpore 
látkovej výmeny, spomaľujú srdcový rytmus a sú vhodné pri liečbe anémie.

Na osvieženie ponúkame jahodový recept pani Irenky.

Jahodová torta 
Suroviny: 4 vajcia, 4 PL cukru, 4 PL polohrubej múky, 1/2 balíčka prášku do pečiva, 1 PL 
slnečnicového oleja

Korpus: klasické piškótové cesto: 4 vajcia, 4 PL cukru, 4 PL polohrubej múky, 1/2 balíčka 
prášku do pečiva, 1 PL slnečnicového oleja

Krém: 1 mäkký tvaroh (250g) 1 Lučina (200g) 4 PL práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 
1 dl mlieka, 3 ČL práškovej želatíny,125 g masla, ríbezľový lekvár, jahody, šľahačka

Postup: Tvaroh vyšľaháme s Lučinou, cukrom a vanilkovým cukrom. V 1 dl mlieka na mier-
nom ohni rozpustíme želatínu a po vychladnutí pridáme do tvarohu. Pridáme zmäknuté mas-
lo a dobre vyšľaháme. Korpus natrieme lekvárom, naukladáme naň jahody, krém a ozdobíme 
šľahačkou a jahodami.

Dobrú chuť praje pani Irena Píšová z Banskej Štiavnice.

Pri ohni
Počas letných prázdnin a dovoleniek sa veľmi 
často stretávame na rôznych posedeniach pri 
ohni. Je to čas uvoľnenia a zábavy. No niekedy 
sa stáva, že sa dobré nápady vyčerpajú. Preto 
vám ponúkame tri nápady, ktoré môžu čas pri 
rodinnom táboráku urobiť zaujímavejším.

Na popol sa obrátiš!
Rodina sa rozdelí na skupiny. Každá skupina 

dostane jedno polienko (asi 25 cm dlhé). 
Polienka by mali byť podľa možnosti rovna-
ké. Každá skupina si ho položí na bezpečné 
miesto. Okrem toho dostane ešte nejaké 
ďalšie drevo a zápalky (môže to však byť aj 
zapaľovač alebo sviečka), prípadne aj kúsok 
papiera a fľašu s vodou (na uhasenie ohňa). 
Úlohou hry je, aby s tým, čo majú k dispozícii, 
ich polienko čo najskôr zhorelo na popol. Vy-
hráva tá skupina, ktorá dokáže najšikovnejšie 
rozložiť oheň a udržiavať ho takým spôsobom, 
aby polienko kompletne spálila.

Zachráň oheň!
Úlohou tejto hry je preniesť oheň z jedného 

miesta na druhé po určenej trase tak, aby sa 
nevytratil ani jeden uhlík. Hráči sa rozdelia 
do dvojíc, ktoré stoja aspoň meter od ohniska. 
Po odštartovaní musí každá dvojica z mate-
riálu, ktorý má k dispozícii (drevo a ľanový 
špagát), vyrobiť nosidlá pre oheň. Keď nosidlá 
dostavajú, rozložia na nich oheň. Je dôležité, 
aby oheň bezpečne horel na pevných no-
sidlách. Hráči potom prenesú oheň vytýčenou 
trasou do cieľa. Pri prenášaní z pôvodného 
ohniska nesmie po ohni ostať ani stopa. Pri 
tejto aktivite (ako aj pri obidvoch predchádza-
júcich) majte neustále pri sebe dostatok vody 
na uhasenie vypadnutých uhlíkov. Po skončení 
sa môžeme spolu rozprávať o tom, prečo je 
oheň taký dôležitý. 

Spáľme to, čo nás páli
Posledná aktivita je zameraná na utuženie 

rodinných vzťahov. Každý dostane do ruky 
pero a papier. Na začiatku položíme otázku: 
Čo ťa ako tento oheň páli v našej rodine? 
Každý si napíše na papier to, čo sa mu v rodine 
nepáči, čo by chcel zmeniť alebo kto mu pri 
akej príležitosti ublížil. Ten, kto chce, môže to 
ostatným aj povedať. Potom položíme druhú 
otázku: Čím páliš ostatných ty? Každý napíše 
na papier to, čím zraňuje ostatných. Potom sa 
každý môže podeliť s tým, čo napísal. Na konci 
sa papiere pokrčia a spoločne hodia do ohňa. 
Jeden z rodičov môže pripomenúť, že Boh má 
moc všetko zlé zničiť a premeniť na dobré, 
a aktivitu zakončí modlitbou.

Vedeli ste?
Najlepším drevom na oheň je suché, 

nezhnité raždie z duba, brezy, liesky, boriev-
ky alebo jelše. Z tohto dreva je veľmi málo 
dymu a  horí jasným horúcim plameňom. Keď 
dohorí, ostáva z neho veľa žeravých uhlíkov – 
pahreby.

Nevhodným drevom je osikové, pretože 
vydáva málo tepla a pri jeho horení z vatry 
strieľajú doďaleka iskry a uhlíky, ktoré môžu 
poškodiť odev alebo spôsobiť požiar. n
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Rozmarín lekársky 
(Rosmarinus officinalis) 
bol obľúbenou bylinkou 
starých mám. Používal 
sa pri zdobení mláde-
neckých klobúkov, sva-
dobných kytíc a stolov. 
Má príjemnú korenistú 
vôňu. Darí sa mu 
na slnečnom stanovisku. 
V kuchyni ho môžete 
využiť v malých dávkach 

na ochutenie polievok, zemiakov, šalátov 
aj mäsa. Zvyšuje krvný tlak, je vhodný pri 
reumatizme, kašli, astme, búšení srdca, 
nervozite, nespavosti, migréne a priaznivo 
podporuje aj činnosť pečene. Vo väčších 
dávkach je jedovatý! Nesmú ho užívať ženy 
v tehotenstve. Z rastliny zbierame listy, 
prípadne aj zelené nedrevnaté výhonky. 
Sušíme pri teplote maximálne 35 °C.

Rastlinku si v tomto letnom období môžeme 
odskúšať aj ako repelent.
Recept proti kliešťom
Do hrnca nalejeme liter vody a necháme zo-
vrieť. Do vody vsypeme vrecúško rozmarínu 
a necháme vylúhovať až do vychladnutia 
odvaru. Potom scedíme a pridáme lyžicu 
bieleho vínneho octu. Prírodný repelent 
prelejeme do sprejovej fľaštičky a uložíme 
do chladničky. No a pred výletom si naspre-
jujeme najmä nohy a obuv. dvojstranu pripravili Dada Kolesárová a Helena Krenická
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Ikona posledného 
súdu
Horný rad
Na niektorých ikonách posledného súdu 
je v prípade, že nie je zobrazený Boh Otec,  
v hornom rade cez celú šírku ikony umiest-
nený široký tmavomodrý pás so zobrazením 
slnka a mesiaca, symbolizujúci nebo vo 
forme rozvinutého zvitku, ktorého konce 
držia v rukách dvaja anjeli. Tento symbol je 
znakom konca sveta – parúzie, čo naznaču-
jú anjeli tým, že sa chystajú zrolovať nebo 
spoločne so slnkom a mesiacom ako zvitok. 
Hovorí o tom aj prorok Izaiáš: „Všetko 

vojsko nebies sa rozteká, nebo sa zvíja ako 
kniha a všetko jeho vojsko odpadúva, ako 
odpadúva lístie viniča, ako odpadúva list 
z figovníka.“ (Iz 34, 4) Ešte zreteľnejšie sa 
o tom hovorí v Jánovej Apokalypse, v súvis-
losti s rozlomením šiestej pečate: „A keď 
otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo 
veľké zemetrasenie; slnko sčernelo ako 
srstené vrece a mesiac bol celý ako krv; 
nebeské hviezdy padali na zem, ako keď 
figovník zhadzuje nezrelé plody, keď ním 
lomcuje silný vietor; nebo sa stiahlo, ako 
keď sa zvinie kniha, a všetky vrchy, ostrovy 
sa pohli zo svojho miesta. Králi zeme i veľ-
moži a vojvodcovia, boháči a mocní, všetci 
otroci aj slobodní ukryli sa v jaskyniach 
a horských bralách, a volali vrchom a bra-
lám: ,Padnite na nás a skryte nás pred tvá-
rou Sediaceho na tróne a pred Baránkovým 
hnevom, lebo prišiel veľký deň ich hnevu; 

a kto bude môcť obstáť?‘“ (Zj 6, 12 – 16)
V prípade novgorodskej ikony z 15. stor., 

kde je zobrazený Boh Otec uprostred 
nebeských sfér, je zvitok nebeskej oblohy 
umiestnený v rohu hornej časti ikony, na-
pravo po ľavici Boha Otca. Pod oblohou je 
Kristus zobrazený v nebeskej sláve, v žia-
rivom zlatom odeve, obklopený kruhom 
nebeských sfér. Za ním je kruh v tmavej 
modrozelenej farbe, v ktorom sú dvaja an-
jeli, ktorí odstrkujú svojimi kopijami čierny 
kruh s anjelmi pozbavenými Božieho svetla. 
Kristus v kruhu nebeských sfér je symbo-
licky umiestnený uprostred tohto zápasu 
medzi dobrými a zlými anjelmi. Tí, ktorí ho 
odmietajú, sú uvrhnutí do temnôt. A práve 
v tejto vzbure má svoj pôvod hriech, ktorý 
bude definitívne zničený v Pánov deň. Svätý 
apoštol Peter o tom píše: „Veď Boh neušet-
ril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich 
do tmavých priepastí podsvetia a dal ich 
strážiť až do súdu.“ (2 Pt 2, 4) Uprostred 
Krista a Boha Otca – Sabaotha je zobrazený 
symbol vykúpenia v podobe skál Golgoty, 
na ktorej sa týči kríž s kopijou a trstinou. 
Na úbočí Golgoty je otvorený tmavý hrob, 
kde sa belie Adamova lebka. S týmto 
hrobom a lebkou Adama sa stretávame pri 
všetkých zobrazeniach ukrižovania Krista. 
To symbolicky vyjadruje, že smrť prvého 
Adama bola porazená smrťou druhého 
Adama – Krista, a aj to, že kríž sa stal sym-
bolom stromu nového života. Ako píše E. 
Sendler, aj samotné miesto zobrazenia Gol-
goty má hlboký význam, pretože sa nachá-
dza medzi hriechom a nebom. Naznačuje, 
že Kristova smrť prerušila fatálnu logiku 
hriechu a otvorila brány neba. V ľavej 
hornej časti ikony je po pravici Boha Otca 
zobrazený nebeský Jeruzalem so zástupmi 
svätých, odetých v žiarivo bielych odevoch. 
Zoskupení sú do štyroch chórov: proroci, 
mučeníci, biskupi a mnísi s nimbami okolo 
hláv, pretože ich už preniklo a premenilo 
Božie svetlo. n

Milan Gábor
snímka: iconsv.ru

 KOINONIA SV. JáN KRSTITEľ
Komunitná svätá liturgia
06.07. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
13.07. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Liturgia s modlitbami za uzdravenie
19.07. Litmanová, hora Zvir (10.00 h)
Deň modlitieb za duchovné i fyzické 
uzdravenie
20.07. Prešov, Biely dom (09. 30 h)
Večer chvál s modlitbami za manželov
16.08. Ľutina, Mariánska hora (15.30 h)
Deň spoločenstva
24.08. Prešov, Biely dom (10.00 h)

Domy modlitby
Pozývame vás spoznávať Božie slovo 
a modliť sa za svoje potreby.
Prešov – GMPC, Hurbanistov 2, štvrtok, 
17.30 h, kontakt na e-mail: gbvideo@
gbvideo.sk
Humenné – Reštaurácia pod Baštou, 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

 JUBILEá KňAZOV
Ján Belejkanič, na odpočinku v Sabinove – 
2. august 1964 – 50 rokov kňazstva; Juraj 
Gradoš, šéfredaktor Slova – 5. august 1974 
– 40 rokov života; Ján Smolnický, na odpo-
činku v Sokoli – 9. august 1959 – 55 rokov 
kňazstva; Rudolf Jakub, výpomocný du-
chovný v Humennom – 16. august 1949 
– 65 rokov života; Alfonz Bocko, titulárny 
dekan, farár farnosti Šarišské Čierne – 24. 
august 1964 – 50 rokov kňazstva

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 BLAHOžELáME
Milovaný otec Michal Pavlišinovič, 15. 
júna si oslávil 30. narodeniny. Preto ti 
chceme pri tejto príležitosti zapriať plnosť 
darov Svätého Ducha. Nech ťa náš milos-
tivý Boh aj naďalej vedie po svojej ceste, 
aby si bol neustále svetlom pre tých, ku 
ktorým si poslaný. Ochranu Presvätej Bo-
horodičky a hojné požehnanie ti zo srdca 
vyprosujú manželka Aďka s detičkami, 
rodičia, brat a svokrovci s kmotrovcami.

Na mnohaja i blahaja lita!

19. júna oslávil náš 
drahý duchovný otec 
Jozef Zorvan 20 ro-
kov kňazstva. Pri tej-
to príležitosti sa mu 
chceme poďakovať 
za jeho námahu pri 

oprave chrámu a úprave okolia. Za jeho 
krásne homílie a za všetko, čo robí pre 
spásu našich duší. Nech ho Boh žehná, 
dá mu zdravia a síl v tejto krásnej a zod-
povednej službe kňaza. A nech presvätá 
Bohorodička, ktorej je náš chrám zasväte-
ný, ochraňuje jeho rodinu a vyprosuje jej 
potrebné milosti. To mu vyprosujú a že-
lajú všetci jeho vďační sačurovskí veriaci. 
Na mnohaja i blahaja lita!

Júl je mesiac, v ktorom chceme zabla-
hoželať duchovným otcom Ivanovi Mol-
čányimu, Cyrilovi Jančišinovi a Kamilovi 
Ganóczymu. Náš bývalý duchovný otec 
Ivan Molčányi oslávil 1. júla 40 rokov ži-
vota a 8. júla slávi meniny. 5. a 14. júla 
majú meniny terajší zastupujúci duchovní 
otcovia Cyril Jančišin a Kamil Ganóczy.
Drahí duchovní otcovia, pri príležitosti va-
šich sviatkov vám vyslovujeme slová úcty 
a vďaky za vašu kňazskú službu, ktorú vy-
konávate s pokorou a láskavým srdcom. 
Posielame duchovnú kyticu a vyprosuje-
me u nebeského Otca pevné zdravie, ro-
dinnú pohodu v kruhu vašich rodín, posi-
lu Svätého Ducha a ochranu Bohorodičky.
Mnoho rokov, šťastných rokov prajú ve-
riaci zo Zemplínskeho Hradišťa.

„Nie vy ste si vyvolili 
mňa, ale ja som si vy-
volil vás.“ (Jn 15, 16)
4. júla uplynie 10 
rokov od chvíle, keď 
otec Martin Mihalčo 
odpovedal na Páno-
vo volanie, a osem rokov, odkedy pôsobí 
v našej Farnosti sv. Eliáša v Jasenove. Dra-
hý otec Martin, cítime veľkú vďačnosť, že 
Boh vás používa ako nástroj milosti pre 
nás a ďakujeme za vašu otcovskú starost-
livosť o všetkých, zvlášť o deti, starých 
a chorých, ktorých neustále navštevujete 
a udeľujete im sviatosti Kristovej lásky. 
Veľká vďaka za zveľaďovanie Božieho 
domu, za výmenu chrámovej veže, orga-
nizovanie pútí a mnoho ďalšieho.
V Kristovej službe i k blížiacim sa 36. na-
rodeninám vám vyprosujeme, nech Pán 
napĺňa vaše srdce dobrotou, vytrvalos-
ťou, múdrosťou a pomáha vám svojou 
milosťou a požehnaním, aby ste neustále 
rástli v osobnej svätosti.

vďační veriaci z farnosti Jasenov  
a filiálky Ruskovce

Drahý náš syn, brat, manžel a otec Miro-
slav Pružinský, pri príležitosti tvojich 35. 
narodenín, ktoré osláviš 6. júla, ti chce-
me zo srdca zablahoželať a poprosiť veľa 
Božích milostí a ochranu našej nebeskej 
Matky. To ti vyprosujú rodičia, sestra, 
manželka a dcérky.

Mnohaja i blahaja lita!

Náš protojerej otec Pavol Bardzák, farár 
farnosti Košice-Staré Mesto, oslávi 8. 
júla 40 rokov života. Pri tejto príležitosti 
sa chceme poďakovať nášmu nebeské-
mu Otcovi za to, že nám poslal pastiera, 

ktorý sa sedem ro-
kov stará o svojich 
veriacich. Nezabúda 
na nikoho. Venuje 
sa deťom, mládeži, 
rodinám i starším. 
Drahý náš otec, 

do ďalších rokov vašej pastoračnej čin-
nosti vám prajeme dobré zdravie a ro-
dinnú pohodu. Nech vás Pán Boh odmení 
za vašu obetavosť, starostlivosť, láskavosť 
a vieru, ktorú nám cez vás daroval.

veriaci z farnosti Košice-Staré Mesto

12. júla oslávia 45. výročie sobáša man-
želia Juraj a Kvetoslava Popovičovci zo 
Zemplínskej Teplice. Pri tejto príležitosti im 
želáme pevné zdravie, veľa Božích milostí, 
ochranu Presvätej Bohorodičky a hojnosť 
darov Svätého Ducha. To všetko zo srdca 
želajú dcéry Ľuboslava a Lenka s man-
želom Jožkom a malá vnučka Kvetinka. 
K blahoželaniu sa pripájajú sestra Mária 
s manželom Dušanom z Nového Ruskova.

Na mnohaja i blahaja lita!

Drahý náš duchovný 
otec Martin Pavúk, 
pri príležitosti 10. vý-
ročia vašej kňazskej 
vysviacky  prijmite 
blahoželanie od ve-
riacich, medzi ktorý-
mi sa cítite ako vo svojej rodine. Ďakuje-
me za všetko, čo pre našu farnosť robíte. 
Do ďalších rokov kňazského a osobného 
života vám a celej vašej rodinke vyprosu-
jeme hojnosť Božích milostí, pevné zdra-
vie, dary Svätého Ducha a ochranu Panny 
Márie, našej Matky, aby ste ešte veľa ro-
kov slúžili nám i Pánu Bohu. Nech vás Pán 
Boh žehná. Na mnohaja i blahaja! 

veriaci z Helcmanoviec

Drahý duchovný otec Michal Zorvan, 
pri príležitosti 20. výročia vašej kňazskej 
vysviacky prijmite úprimné blahoželanie 
od vašich bývalých veriacich z Ľutiny. 
Chceme vám zapriať plnosť darov Sväté-
ho Ducha, ochranu Presvätej Bohorodič-
ky a hojné požehnanie pre vás i celú vašu 
rodinu na mnohaja i blahaja lita!

veriaci z Ľutiny

Na kňazskej ceste otca Pavla Sirotňáka 
mu k 30. narodeninám prajeme, aby bolo 
jeho srdce napojené na Pána, aby prebý-
val v jeho náručí. Nech rozdáva Božiu lás-
ku a milosrdenstvo všetkým okolo seba. 
Do ďalších rokov života mu v modlitbách 
vyprosujeme, nech ho Ježiš Kristus posil-
ňuje, Svätý Duch osvecuje a naša Presvätá 
Bohorodička ochraňuje. Božie požehna-
nie, pevné zdravie, hojnosť Božích milostí 
a pokoj mu vyprosujú a svoju lásku a mod-
litby pripájajú veriaci z obce Klenová.

 OZNAMy

Oznam z hory Zvir
Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej 
oznamuje, že v mesiacoch júl a august sa 

v nedele na hore Zvir bude sláviť svä-
tá liturgia nielen o 10.30 hod. a o 14.00 
hod., ale aj o 18.00 hod. Počas malej púte 
v nedeľu 6. júla a počas archieparchiálnej 
odpustovej slávnosti v nedeľu 3. augusta 
však svätá liturgia o 14.00 hod. nebude.

 INZERCIA

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie 
striech, fasád aj interiérov; výmena od-
kvapových žľabov; zatepľovanie a izolá-
cia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub 
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
_________________________________

Ponúkame 100% čistý sviští a jazvečí 
tuk a masť, prírodné antibiotiká – Cit-
ricidal grapefruitové kvapky, masti 
na reumu a bolestivé kĺby a iné pro-
dukty tradičného ľudového liečiteľ-
stva. www.liecivemasti.com

 CENNÍK INZERCIE

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu 
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva) 
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá. 
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
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Širšia rodina
Rodinu netvoria len rodičia a deti. 
Sú to aj starí rodičia, strýkovia, tety, 
bratranci a sesternice z prvého aj 
druhého „kolena“ – ľudia, ktorí sú 
súčasťou nášho života. Tvoria našu ši-
rokú rodinu. To sa nedá zmeniť. Stalo 
sa to náhodou? Ktosi múdro povedal, 
že náhoda neexistuje. Existujú len veci 
a javy, ktoré si človek nevie vysvetliť, 
a preto využije to náhradné slovo 
náhoda. V skutočnosti má však všetko 
svoje vysvetlenie a príčinu. Tak si mô-
žeme položiť otázku, prečo sme spojili 
svoj život s touto ženou, mužom. Ale-
bo prečo sú našimi rodičmi práve títo 
ľudia. Alebo prečo sú toto naše deti. 
Alebo prečo je naším bratom, sestrou 
ten alebo tá. A babkou alebo dedom, 
alebo strýkom, či tetou... A mohli by 
sme pokračovať ďalej. Ako vysvetlenie 
sa nám ponúka jedno slovo – náhoda! 
Existuje však ešte jedno vysvetlenie. 
Ak využijeme oči viery, povieme, že 
všetci sme v rukách Prozreteľnosti, 
ktorá riadi svet i náš život. Ona pre 
nás od večnosti pripravila dar našich 
rodičov, nášho manžela, manželky, 
našich detí, súrodencov, starých rodi-
čov, ale aj strýkov a tiet, a bratrancov, 
a sesterníc, švagrov, švagrín, krstného 
otca, krstnej matky. Nestalo sa to 
náhodou. Spájajú nás často tisícro-
čia spoločného pokrvenstva, ktoré 
reprezentujú naši predkovia siahajúci 
do dávnej minulosti. Nikto z nás si ju 
už nemôže pamätať, ale žije v Božej 
mysli. A naši partneri v manželstve 
alebo v kmotrovstve? Ak využijeme 
trocha „romantickú“ teológiu, tak mô-
žeme povedať, že Boh už vo večnosti 
predpoznal, kto bude naším man-
želom, manželkou, naším kmotrom 
a kmotrou, našimi krstnými deťmi. 
My sme len nasledovali jeho volanie. 
Spečatili sme ho pred oltárom alebo 
krstom našich detí. Tieto myšlienky 
nás preto vedú k tomu, aby sme život 
nežili ako náhodu. Naša národná 
tradícia si veľmi vážila rodinné väzby 
v najširšom zmysle slova. Rodina aj 
v tom najširšom zmysle slova je poj-
mom, ktorý nás spája do tých najuž-
ších väzieb, nenahraditeľných ani tým 
najlepším priateľstvom. Rozvíjať tieto 
vzťahy patrí k našim najpríjemnejším 
povinnostiam, a to aj napriek tomu, 
že sme veľmi zaneprázdnení.

František Čitbaj
www.facebook.com/grkatslovo
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rtv:

Pomôcky:  
Aar, Aus, 

Asola, Palet, 
Pit

Kilopond, 
skratka

1. časť 
tajničky

Grécka múza 
ľúbostnej 
mpiesne

Hasilo smäd Olympia, 
po domácky Tam Talianske 

mesto
4. časť 

tajničky
Autor:  

Vladimír  
Komanický

Vstupenka, 
po česky

Nemecká 
predložka

3. časť 
tajničky

Patriaci 
Tomanovi

Vytrvalo 
klepať

Medzinárodná 
zmluva

Spájala sa
Vozidlo

Osobné 
zámeno

slovo
Nasávala Zohol som

Liečivá bylina Jednoduché 
plavidlo

Predpona 
s významom 

„osem“

Rozľahlé 
roviny

Egyptský boh 
Slnka

Orol, 
po nemecky Japonská míľa

Čínske 
mužské 
meno

Moslimský 
boh Vozatajstvo

Nočný motýľ Klesal

Tiež
Matka Symetrála Abvolt, 

skratka

Nová hviezda Výmera 
pozemku

Indonézsky 
ostrov

Nepotýpaj
Ušľachtilý kôň Abvolt, 

skratka
Jama, 

po anglicky Ženské meno

slovo Poza
Plúž Speňažil

Podpis 
anonyma

Kancelárska 
skratka

Plošná miera Spojka

2. časť 
tajničky Ženské meno

Papagáj
Značka 

elektrospo
trebičov

Popínavá 
rastlina
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legenda: antuKa, autor, bača, banÁn, burza, 
celina, celoK, ciele, česť, domovy, dozor, eniGma, 
etylén, faKt, hlava, hriech, hudba, chlieb, indol, 
isKra, istič, istota, KoceĽ, KocKa, Kotva, KroKy, 
lečo, lyriKa, mafia, nÁzor, ninive, očista, oKres, 
oKruhy, peKÁr, peKlo, plyny, rusKo, sKleróza, 
sKraty, sĽub, stojan, stresy, stuha, tenis, vÁnoK, 
vlasy, zÁKlad, zÁKon, zÁpas, zinoK, zonÁcia.

tajničku osemsmerovky tvorí  19 nevyškrtaných písmen.
autor: marek pataky. 

Správne riešenia z čísla 12. Krížovka: svätý duch je duša 
našej duše. Osemsmerovka: Kristus nás predbieha v láske.

Výherca: marta robová z prešova. riešenia zasielajte na ad-
resu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.
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 07.07. (pondelok)  17.30 Doma je doma: 
Strata slobody v mene slobody (Gabriele 
Kubyová) – popoludňajšia publicistika 
20.00 Závislosti: K Teen cez pervitín – 
svedectvo Jána Kolára o vyslobodení 
z drogového otroctva 20.10 Môj názor: 
Rok Sedembolestnej – autor: Jozef Haľko
 08.07. (utorok)  19.30 Bez hraníc: Keňa 
– stavbár brat Karol – dokument o misi-
onárovi Karlovi Schaarschmidtovi, ktorý 
20 rokov pracuje ako tesár v Keni 20.15 
O pôsobení diabla (11) – záznam zo semi-
nára pátra Eliasa Vellu 21.15 Áno, beriem: 
Kľúč k šťastnému manželstvu: Môžeme byť 
šťastní bez cností? (11) – dokument
 09.07. (streda)  06.45 Závislosti: Nič, len 
Provvidenza – relácia predstavuje komu-
nitu Cenacolo 20.00 Závislosti: Cenacolo, 
post scriptum – dokument
 10.07. (štvrtok)  09.30 Púť seniorov z Ma-
rián skej hory v Levoči – svätá omša 19.30 

Moja misia: Podnikateľ s dušami – kňaz 
Marián Kuffa 20.00 Závislosti: Hľadal som 
slobodu – svedectvo Nora, ktorý strávil 5 
rokov za mrežami a ktorý sa po obrátení 
stal misionárom vo väzení
 13.07. (nedeľa)  08.15 Animované biblické 
príbehy: Dávid a Goliáš (7) 10.00 Svätá 
omša z Kostola sv. Jakuba v Trnave
 14.07. (pondelok)  20.00 Závislosti: Ná-
vrat – v protidrogovom centre v Kráľovej 
žije niekoľko mužov, ktorí sa učia znova 
rozumieť životu 20.10 Môj názor: Hodnota 
a význam slov česť a doktor, teda učiteľ – 
autor: Cyril Vasiľ
 15.07. (utorok)  11.40 Môj názor – autor: 
Cyril Vasiľ R 19.30 Bez hraníc: Rusko – 
dokument o misionárovi Petrovi Starkovi, 
ktorý založil v Moskve a v Petrohrade 
misijné domy Spoločnosti Božieho slova 
20.15 O pôsobení diabla (12) – záznam 
zo seminára pátra Eliasa Vellu 21.15 Áno, 

beriem: Kľúč k šťastnému manželstvu: Ako 
budeme vychovávať naše deti? (12)
 17.07. (štvrtok)  17.30 Doma je doma: Život 
ako dar: Anka Kolesárová – popoludňajšia 
publicistika 19.30 Moja misia: Poštárska 
telenovela – dokument o pôsobení Petra 
Bešényeiho medzi Rómami 20.00 Závislos-
ti: Never more – príbeh muža, ktorý bol 13 
rokov závislý od heroínu
 18.07. (piatok)  10.20 Môj názor – autor: 
Cyril Vasiľ R 21.55 Spiritus Dei – relácia 
predstavuje hudobné zoskupenie z Fran-
cúzska s názvom Kňazi
 20.07. (nedeľa)  08.15 Animované biblické 
príbehy: Šalamún (8) 10.00 Svätá omša – 
priamy prenos 14.40 Môj názor – autor: 
Cyril Vasiľ R 19.10 Katechéza: Kniha Ge-
nezis: Patriarcha Noe a Babylonská veža 
– autor: Marko Orko Vácha 19.30 Vlastná 
cesta – Veronika Theresia Rácková SSpS, 
misijná sestra v južnom Sudáne 21.10 Ča-
viareň – relácia o dôležitosti čistoty
 21.07. (pondelok)  17.30 Doma je doma: 
život ako dar: Alojz Mária Chmeľ a Miriam 
Terézia Demjanovičová – popoludňajšia 
publicistika 20.00 Závislosti: Attilova méta 
– svedectvo muža, ktorého alkohol pripravil 
aj o strechu nad hlavou
 22.07. (utorok)  19.30 Bez hraníc: Mol-
davsko – páter Kniffi v Chisinau, misionár 
Spoločnosti Božieho slova, ktorý sa snaží 
zlepšiť situáciu chudobných v Moldavsku 
20.15 O pôsobení diabla (13) – záznam 
zo seminára pátra Eliasa Vellu v Trenčíne 

21.15 Rehoľná abeceda – dokument pred-
stavuje Félixa Jána Tkáča
 23.07. (streda)  06.45 Závislosti: Tesárov 
Hoblík, Hoblíkov Tesár – príbeh muža, 
ktorý prepadol drogám 10.00 Klbko, Kri-
žiaci a Majka Šibíková – záznam z koncertu 
17.30 Doma je doma: Život ako dar: Tomáš 
a František Munkovci – popoludňajšia pub-
licistika 19.30 Listy z osamelého ostrova: 
List do Efezu ⓬ – dokumentárny seriál 
o Turecku a o ostrove Patmos
 24.07. (štvrtok)  19.30 Moja misia: Putova-
nie za šťastím (Keňa) – kňaz Martin Cingel 
z Terchovej pôsobí v Keni
 25.07. (piatok)  21.55 Slávnostný benefič-
ný koncert Patrónke Slovenska – záznam 
benefičného koncertu zo Šaštína
 27.07. (nedeľa)  08.15 Animované biblické 
príbehy: Eliáš (9) 10.00 Svätá omša – pria-
my prenos 19.10 Katechéza: Kniha Genezis: 
Abrahám – autor: Marko Orko Vácha 19.30 
Spojení oceánom – rodina Michala Žihala 
emigrovala do USA a aktívne sa zapája 
do farského života pri Kostole sv. Cyrila 
a Metoda v Cliftone 20.25 Medzi nebom 
a zemou: Darinka Laščiaková – speváčka 
ľudových piesní hostkou Mariána Gavendu

 05.07. (sobota)  10.00 Priamy prenos svätej 
omše z Nitry pri príležitosti slávnosti sv. 
Cyrila a Metoda; celebruje Mons. Stanislav 
Budzik, lublinský arcibiskup metropolita 
13.00 Turistické leto na Slovensku 17.00 
Svätá omša z levočskej púte; celebruje 
Mons. František Dlugoš 20.30 Levočská 
púť na vlnách Rádia Lumen
 06.07. (nedeľa)  10.00 Priamy prenos svätej 
omše z levočskej púte; celebruje kardinál 
Jozef Tomko
 12.07. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckoka-
tolícka svätá liturgia z Chrámu Premenenia 
Pána v Spišskej Novej Vsi (slávi otec Jaroslav 
Štefanko)
 19.07. (sobota)  10.00 Gender ideológia 
okolo nás
 23.07. (streda)  20.30 Farnosť Malženice
 26.07. (sobota)  10.00 Gender ideológia 
okolo nás 18.00 Emauzy – gréckokatolícka 
svätá liturgia z Prešova

DVOJKA
 03.07. (štvrtok)  09.55 Misia bratov Kon-
štantína a Metoda (1) R 20.05 Misia bratov 
Konštantína a Metoda (2)
 04.07. (piatok)  10.30 Misia bratov Kon-
štantína a Metoda (2) R 21.25 Misia bratov 
Konštantína a Metoda (3)
 05.07. (sobota)  09.15 Misia bratov 
Konštantína a Metoda (3) R 10.25 Cyrilo-
-metodské dni
 06.07. (nedeľa)  11.30 Orientácie 23.05 
Na počiatku bolo slovo
 07.07. (pondelok)  09.25 Cyrilo-metodské 
dni R 09.55 Na počiatku bolo slovohu
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John Flanagan: Hraničiarov učeň
Keď sa otec rozhodne písať pre syna, aby ho povzbudil k čítaniu, môže z toho vyjsť pekná 
kôpka kníh, ktoré sa predávajú v 40 krajinách sveta. Príbehy austrálskeho autora sú strhu-
júcim čítaním nielen pre chlapcov od 8 do 16 rokov. Aj keď ich zaraďujú k fantastickým 
príbehom, nejde o ten druh príbehov, v ktorých sa neviete zorientovať. Dobro je dobro 
a zlo je zlo. Rad okúzľujúcich a reálne vystavaných postáv vedie útly Will, sirota, ktorý sa 
dostane do učenia k hraničiarovi Haltovi. Ak hľadáte niečo na prázdniny pre svojho syna, 
vrelo odporúčam. Prvé štyri diely vyšli aj v slovenčine, ostatné v českej verzii. Ja si momentálne pochutná-
vam na treťom. (Dada Kolesárová) 

Kúpili sme ZOO
Rodinný film americkej produkcie, ktorý režíroval Cameron Crowe, rozpráva príbeh 
losangelského novinára a príležitostného spisovateľa dobrodružnej literatúry, ktorému 
zomrie manželka a on sa musí postarať o svoje dve deti. Sám pritom má čo robiť, aby sa 
vyrovnal so stratou milovanej osoby. Rozhodne sa začať odznova, preto na vidieku kúpi 
starý dom s obrovským pozemkom a...  zoologickou záhradou. Celkom bez skúseností sa 
rozhodne znova otvoriť zoologickú záhradu a obnoviť vzťah s vlastným synom. Film nie je 
zvlášť výnimočný, ale na vytvorenie rodinnej pohody postačí a osloví aj niekoľkými zaujímavými myšlienka-
mi a humornými situáciami. (Dada Kolesárová)

Danny Gokey: Hope in front of me
V týchto dňoch vychádza druhý sólový album finalistu súťaže American Idol Dannyho 
Gokeya. V albume Hope in front of me ponúka svoj pohľad na vieru, nádej a lásku a ich 
dôležitosť v živote. Po tom, čo stratil manželku, bol nútený hovoriť o nádeji skrze túto 
tragédiu. Cez album nahliadneme do osobného života a do múdrostí, ktoré životom 
nadobudol. Je to jeho najpôsobivejší projekt. Texty sú napísané veľmi dobre. Myšlienky provokujú. Keďže 
sa rodili v smútku, ponúkajú úprimnejší a citlivejší pohľad na problematiku kríža. Rieši ťažké situácie, ako 
sú strata, tragédia a bolesť. Ale tým sa to nekončí. V skladbách ukazuje, že jedine nádej v Boha môže vniesť 
zmysel do všetkého.  (Dominik Petrík)

 13.07. (nedeľa)  11.50 Orientácie 12.20 
Slovo – káže Imrich Peres z Reformovanej 
kresťanskej cirkvi 00.25 Slovo R
 20.07. (nedeľa)   12.25 Orientácie – dreve-
né kostolíky 12.50 Slovo – káže páter Jozef 
Šuppa, viceprovinciál Spoločnosti Ježišovej 
00.20 Slovo R
 27.07. (nedeľa)  10.25 Bohoslužba 14.00 
Orientácie 14.20 Slovo

RáDIO SLOVENSKO
Pondelok – Piatok 05.20 Zamyslenie 
na dnešný deň
Nedeľa 19.30 D. Mozolová: Encyklopédia 
spravodlivých 21.05 Cesty
RáDIO SLOVENSKO A REGINA
 05.07. (sobota)  09.05 Svätá omša z Kostola 
Svätej rodiny v Bratislave pri príležitosti 
sviatku sv. Cyrila a Metoda
 06.07. (nedeľa)  09.05 Priamy prenos z kos-
tola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Jen-
kovciach; káže Miroslav Kovaľ, účinkuje 
Dievčenský spevácky zbor RTVS v Bratislave
 13.07. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola 
Svätej rodiny v Bratislave; celebruje Mons. 
Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup
 20.07. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Mons. 
Peter Holec (Slovensko) / 09.00 Gréckoka-
tolícka svätá liturgia z Chrámu Povýšenia 
sv. Kríža v Prešove -Sekčove (Regina)
 27.07. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie z Liptovského Ondreja; káže Katarína 
Hudáková
 03.08. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Ka-
tedrály sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici; celebruje Michal Mališ, biskupský 
tajomník

RáDIO REGINA
Utorok  20.00 Viera v živote R
Sobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 
Ekuména vo svete R
Nedeľa  05.00 Spravodajstvo Rádia Va-
tikán 07.50 Z duše 17.05 Viera v živote 
18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
 26.07. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Rastislav Baka; Prešov-
-Sekčov)

RáDIO DEVÍN
Nedeľa 08.30 Sakrálne umenie
 06.07. (nedeľa)  08.30 N. Lučanská: Go-
belíny – história Evanjelickej cirkvi i vo 
výšivkách

 Zmena programu vyhradená.

Liturgicképexeso
Darochraniteľnica
táto nádoba sa používa 
na uchovávanie najsvätejšej 
eucharistie na oltári, často 
v bohostánku (niekde je samotný 
bohostánok jednou veľkou 
darochraniteľnicou). z hľadiska praxe 
je obtiažne uchovávať eucharistiu 
pod obojakým spôsobom dlhšiu 
dobu, tak sa v darochraniteľnici 
uchováva eucharistia pod spôsobom 
chleba, a v prípade potreby udelenia 
sviatosti eucharistie mimo liturgie 
sa takto uchovávaná eucharistia 
namočí v kvapke vína.

n Príde Rusín do Prahy a potre-
buje si zatelefonovať. Príde k te-
lefónu, vytočí číslo, no na druhej 
strane sa ozve: „Vhoďte minci, 
vhoďte minci...“ A Rusín na to: 
„Pani, ja s vami nebisiduju, ja 
choču Helenu!“

n Nebuďte smutní, že nemáte 
peniaze. Majú ich iní.

n Máš pocit, že si každému ľaho-

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

31. júla - 3. augusta
Campfest na Ranči 

Kráľova Lehota

LETNÉ STRETNUTIA 
pri stánku 

Klubu priateľov TV LUX

Aktuálne informácie 
na stránke www.tvlux.sk.

5. - 6. júla
Národná púť na 

Mariánsku horu v Levoči

10. júla
Púť seniorov 

v Levoči

19. - 20. júla
Púť 

v Gaboltove

Moja
televízia
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 CENTRUM PRE RODINU
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

14.07. – 20.07. Prázdninové týždenné pobyty pre 
rodiny s deťmi. Pozývame vás prežiť týždeň v Centre 
pre rodinu na Sigorde v spoločenstve ďalších rodín. 
23.07. – 26.07. Duchovné cvičenia pre kňazov 
s manželkami. Pozývame kňazov a ich manželky 
na duchovné cvičenia, počas ktorých sa môžu oba-
ja ako kňazský manželský pár viac priblížiť k Bohu 
a načúvať mu. Zároveň je to čas, ktorý môžu stráviť 
spolu. Exercitátorom bude otec Ľubomír Petrík. Prí-
spevok: 52 eur za osobu.

 PÚTNICKé MIESTA

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

25.07. Malá púť (posv. Kaplnky sv. Anny) (10.00 h)
02.08. Fatimská sobota (10.00 h)

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

25.07. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

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

02.08. Fatimská sobota (08.30 h.)

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

13.07. Púť vdov (10.30 h)
20.07. Sv. prorok Eliáš – posvätenie áut (10.30 h)
02.08. Fatimská sobota (10.30 h)

Archieparchiálna odpustová slávnosť
Rodisko bl. Pavla Petra Gojdiča

12. júl 201412. júl 2014
     Program

09.30 Akatist požehnania rodín
10.00 Archijerejská sv. liturgia (slávi vladyka Milan Lach SJ, 
  prešovský pomocný biskup, spieva zbor Hlahol
  z Prešova-Sídliska 3) 
  Moleben k bl. P. P. Gojdičovi, myrovanie
13.30 Stretnutie rodákov pri príležitosti 50. výročia pričlenenia  
  obce Ruské Pekľany k obci Ľubovec, kultúrny program  
  pri kaštieli v Ruských Pekľanoch

Ruské PekľanyRuské Pekľany


