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Hlavná púť na horu Zvir
Rozhovor s Maxom Kašparů
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Gréckokatolícky chrámový
Zbor sv. Bazila Veľkého
v Stanči a Úpore

V

jeseni roku 2007 sa
začal formovať Zbor
sv. Bazila Veľkého pod
vedením Mgr. Marcely Zorvanovej, horlivej zbormajsterky
a kantorky, ktorá zbor vedie
dodnes. Stretnutia sa organizovali na fare v Stanči a prvých
nadšencov, starších aj mladších,
bolo okolo dvadsať.
Po prvýkrát sa zbor prezentoval počas veľkonočných sviatkov v roku 2008. Svätú liturgiu
obohatil a skrášlil svojím spevom v staroslovienčine. Zaznelo
zborové Christos voskrese, Iže
cheruvimi, Dostojno i pravedno
jest a iné skladby.
Zbor nezaháľal a po skončení sviatkov začal s nácvikom
a pripravoval sa na ďalšie
sviatky. Na Vianoce zbor zaujal
nielen liturgickým spevom,
ale aj vianočnými koledami

v staroslovienčine Tajna nam
sja javľajet, Vo Viflejemi, ale
aj zemplínskymi koledami –
Narodzil še nam i Kedy jasna
hvizda. Na prvé výročie vzniku
a pôsobenia farského zboru,
teda počas veľkonočných
sviatkov, pribudli nové skladby
a zaznelo prekrásne Christos
voskrese – moskovské.
Zbor pravidelne účinkuje
na svätých liturgiách počas
vianočných i veľkonočných
sviatkov, počas chrámových
sviatkov Najsvätejšej Trojice
v Úpore a svätého archanjela
Michala v Stanči. Sprevádza aj
prvoprijímajúce deti na ich slávnosti a iné významné udalosti
vo farnosti.
Prvým verejným vystúpením
zboru bola účasť na podujatí
Chváľme nášho Pána v Nižnom
Žipove, ktoré sa uskutočnilo

17. mája 2009 a bolo organizované Regionálnym osvetovým
strediskom v Trebišove. Úsilie
členov bolo ocenené potleskom
publika, čo pomohlo odhodlaniu členov zboru pokračovať
v začatom diele a neobávať sa
ďalších podujatí. Aj keď bolo
treba vynaložiť nemálo času
a úsilia, všetky nasledujúce
podujatia boli pre členov zboru
veľkým povzbudením. Regionálne osvetové stredisko ešte
v tom istom roku 18. októbra
2009 zorganizovalo v Stanči
ekumenické stretnutie s názvom Piesňou vzdávaj chválu,
kde vystupoval aj Zbor sv. Bazila
Veľkého.
O rok na to si 23. novembra
2010 Pán povolal do večnosti člena nášho zboru. Bol to
pán Jaroslav Lajčiak z Úpora,
s ktorým zbor stratil aj mohut-

ný a pekný bas. Veríme však,
že v ňom máme nového člena
zboru v nebi pred tvárou nášho
Pána. S dojatím sme spievali
zádušnú svätú liturgiu za spoluúčasti otca Jaroslava Lajčiaka,
syna zosnulého zboristu.
Veľmi plodnými pre zbor boli
aj ďalšie roky. Veľkým obohateným bola aj púť zemplínskych
gréckokatolíckych farností
na mariánske pútnické miesto
Máriapócs v Maďarsku 8. októbra 2011, do ktorej sa aktívne
zapojili svojím spevom počas
liturgie. Ďalším vystúpením
zboru bolo podujatie s názvom
Renesancia v ľudovej architektúre, ktoré sa uskutočnilo 23.
októbra 2011 v Malých Ozorovciach. Pri tejto príležitosti sa
v rímskokatolíckom Kostole
sv. Márie Magdalény konala
prehliadka zborov, kde nechýbal ani Zbor sv. Bazila Veľkého.
Odmenou pre zboristov bol
ďakovný list organizátorov aj
televízne vysielanie v regionálnej TV Zemplín.
V éteri Rádia Lumen bolo
zbor počuť 12. mája 2012 v priamom prenose večernej liturgie,
ktorej modlitby zneli z Chrámu
Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove. Hlavným
celebrantom bol otec Dávid
Zorvan, stančiansky farár. Aj
táto skúsenosť zbor povzbudila
do ďalšej práce. Spätná väzba
bola veľmi pozitívna, zbor cez
internet počúvali dokonca aj
v Saudskej Arábii.
Ešte v tom istom roku sa 22.
septembra 2012 konalo stretnutie rodákov v Stanči, ktoré svojím spevom obohatil aj miestny
zbor, ktorý spieval vo farskom
Chráme sv. archanjela Michala.
Zbor sa podieľa aj na kultúrnom živote obce, keď každoročne organizuje podujatie s názvom Krescanski majáliš, ktorý
sa koná vždy 30. apríla v danom
roku už od roku 2009.
Hoci zbor nemá za sebou
dlhé pôsobenie, jeho aktivity
svedčia o tom, že je aktívnym
zoskupením ľudí, ktorí túžia svojím spevom oslavovať
Pána. n
Júlia Petriková
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Všetci zaiste vieme, akým prínosom pre ľudstvo bolo, keď známy Louis Pasteur vynašiel
liek na besnotu. Dovtedy na túto chorobu
ľudia zomierali, a bola to strašná smrť. Ale
možno nie všetci vieme, že keď tento vedec
s pokusmi ešte len začínal, tí najučenejší
lekári sa mu vysmiali. Verejne pred celou
vedeckou spoločnosťou ho vyhlásili za podvodníka a blázna. Čo ak by bol Pasteur
zbabelcom a prestal by robiť pokusy? Potreboval naozaj veľa odvahy na to, aby nedbal
na posmechy, ale aby naďalej tvrdo pracoval.
Keby sa zľakol, dodnes by ľudia zomierali
na túto infekciu.
Následkom hriechu sa však človek nachádza v oveľa vážnejšej situácii, lebo čelí večnej
smrti, večnému zatrateniu. Boh vo svojom
milosrdenstve posiela svojho Syna Ježiša
Krista, ktorý prichádza s radostnou zvesťou.
Evanjelium postupne odkrýva malej skupine
apoštolov so slovami:,,Čo vám hovorím
vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete
do ucha, rozhlasujte zo striech“ (Mt 10, 26b
– 27). Uvedomuje si pritom, že budú za to
prenasledovaní, lebo hneď nato im hovorí:,,
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu
zabiť nemôžu.“ (Mt 10, 28a)
V každej kultúre a v každej dobe boli
kresťania prenasledovaní. Mnohí si pamätáme nedávnu minulosť, keď naši známi,
ba dokonca možno niektorí z nás, prežívali
svoju vieru v strachu a v skrytosti, lebo mali
obavy o zamestnanie aj o občiansku slobodu. Dnes napriek náboženskej slobode
mnohé rodiny, mnohé manželstvá, mnohí
jednotlivci trpia práve pre strach, ktorý ich

ovláda, a nemajú dostatok odvahy prijať a žiť
evanjelium. Boja sa výsmechu svojho okolia.
Niekedy si možno povieme, že kedysi každý
niečomu veril, ale v dnešnej kultúrnej dobe?
Často nevieme, čo povedať a ako to povedať.
Je nám vlastné radšej nehovoriť o svojom
náboženskom presvedčení, nechať ostatných
na pokoji, aby sme azda neovplyvňovali ich
slobodu.
Ježiš pozná korene našich obáv, preto nám
dáva liek na náš strach a uzavretosť, strnulosť a nemotu. Je to presvedčenie, že Boh
je väčší a silnejší než to, čo by nám mohli
urobiť ľudia. Vedomie, že nie sme Bohu
ľahostajní, preto nám daroval Ježiša Krista
a jeho evanjelium s prisľúbením, že „každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám
pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“
(Mt 10, 32).
Pred nami je sviatok sťatia hlavy Jána
Krstiteľa, muža veľkej odvahy, ktorý verejne
odsúdil hriešny zväzok Herodesa: „Nesmieš
žiť s manželkou svojho brata“ (Mk 6, 18b).
Neušetril ani vlastný život kvôli ohláseniu
Božieho slova. Prosme ho dnes o odvahu
vyznať Krista a jeho učenie pred ľuďmi.
Pretože nie každý je povolaný zvestovať
evanjelium neznámym ľuďom, všetci však
máme tú výsadu, že môžeme obdariť ľudí zo
svojho okolia svedectvom o Kristovi. Skutkami aj slovami.

Mgr. Štefan Vansáč
stropkovský protopresbyter
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Novozaloženú farnosť v Otrokoviciach navštívil 6. júla Mons. Ladislav
Hučko, pražský apoštolský exarcha.
Farnosť, ktorá je zverená do starostlivosti administrátora otca Ing. Juraja
Pleskača, sa stretáva každú nedeľu
na liturgii v Chráme sv. Michala.
(www.exarchat.cz)

V Medžugorí sa 7. – 12. júla konal
medzinárodný seminár pre kňazov
za účasti kňazov a bohoslovcov zo
Slovenska. Témou duchovných cvičení bol citát z Jánovho evanjelia: „Hľa,
tvoja matka!“ (Jn 19, 27) s podtitulom V škole Panny Márie. Páter Ljubo
Kurtovič, ktorý viedol duchovné
cvičenia, sa zameral na miesto Márie
v živote kňaza a postupne rozoberal
päť známych kameňov proti diablovi,
ktoré Mária v Medžugorí ponúka:
modlitba srdca (ruženec), mesačná
svätá spoveď, Eucharistia, Sväté písmo a pôst. Na seminári sa zúčastnilo
304 kňazov a bohoslovcov z Afriky,
Južnej a Severnej Ameriky, Európy
a Ázie. (Martin Dudok)

Generálna synoda Anglikánskej
cirkvi schválila na zasadnutí 14. júla
v Yorku, že jej biskupmi sa budú
môcť stať aj ženy. Táto reforma bude
predložená na schválenie parlamentu a kráľovnej ako titulárnej hlave
Anglikánskej cirkvi.

V Čenstochovej sa konal Európsky týždeň mladých, ktorý od 15.
do 20. júla organizovalo Medzinárodné fórum mladých, komunita Emanuel a pastoračný úrad pre mládež
arcidiecézy Čenstochová. Zároveň
s Fórom mladých sa v Čenstochovej
konalo aj stretnutie rodín, ktoré
nadväzuje na tradíciu Prázdniny s Bohom, duchovné cvičenia organizované komunitou Emanuel.

Medzinárodná konferencia
o aidse, na ktorej sa zúčastnili špecialisti v oblasti prevencie šírenia vírusu HIV, ako i diagnózy a liečby, sa
konala 20. – 25. júla v austrálskom
Melbourne. Stretlo sa tam viac ako
12-tisíc odborníkov a aktivistov z 200
krajín. V oblasti prevencie a pomoci
obetiam aidsu sa priamo angažuje
viacero katolíckych organizácií. Ide
tu o spojenie medicínskeho prístupu s komplexným, tzv. holistickým
pôsobením na poli výchovy, kultúry
a náboženského života, zahŕňajúc
sociálne a ekonomické aspekty.
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Zboristi zo Stropkova navštívili Nyíregyházu a Máriapócs
Členovia Chrámového zboru sv.
Cyrila a Metoda zo Stropkova sa
26. – 29. júna zúčastnili na štvordennom pobyte v Maďarsku.
Termálne kúpaliská, blízka ZOO
a krásna príroda v Nyíregyháze
dávali mnoho príležitostí na relax. Požehnaním pre výletníkov
bola duchovná služba otca Jána
Jozefa Oharčáka CSsR, ktorý
každý deň začal svätou liturgiou
a zamyslením sa nad Božím slovom. Púť do pútnického mesta
Máriapócs, kde navštívili chrám,
v ktorom sa nachádza kópia
ikony slziacej Božej Matky, bola
28. júna najvzácnejším dňom.
V chráme, ktorý je od roku 2005

maďarskou národnou svätyňou,
slúžil pri hlavnom oltári otec
Oharčák svätú liturgiu. Počas

nej zneli staroslovienske liturgické piesne v podaní chrámového zboru. (-čsr)

V Przemyšli oslávili trojité jubileum metropolitu Martyniaka
Oslavy chrámového sviatku
katedrálneho chrámu spojené
s oslavami trojitého jubilea
metropolitu a arcibiskupa
Przemyšlsko-varšavskej archieparchie Ivana Martyniaka (25.
výročie biskupskej vysviacky,
50. výročie kňazstva a 75.
narodeniny) sa konali 7. júla
v poľskom Przemyšli. Medzi
gratulantmi nechýbali predstavitelia Prešovskej archieparchie,
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a pomocný biskup Milan
Lach SJ so sprievodom.
Oslavy sa začali 6. júla archijerejskou svätou liturgiou v katedrálnom chráme v Przemyšli,
počas ktorej bol posvätený nový
prestol. Večer sa konal sviatočný
koncert na počesť metropolitu,
na ktorom sa predstavil aj chór
z prešovského a ternopoľského

kňazského seminára, súbor Ave
Maria z Ternopoľa, súbor Krajka
z Przemyšla a ďalší interpreti.
V rámci koncertu sa konala
prezentácia knihy o metropolitovi Ivanovi Martyniakovi, ktorá
opisuje životnú, kňazskú a biskupskú púť jubilanta. Osobne
mu ju odovzdal pán Vladimír
Pylypovič. Na koncerte sa
zúčastnil aj vladyka Ján Babjak,
prešovský arcibiskup metropo-

lita, prešovský pomocný biskup
Milan Lach, vladyka Petro Kryk
z Nemecka a pomocný biskup
Venedikt Alexjuk z Ľvova.
Oslavy troch výročí metropolitu spojené s odpustom
v miestnej katedrále vyvrcholili
7. júla archijerejskou liturgiou,
ktorej predsedal jubilant.
Koncelebrovali prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ, vroclavsko-gdaňský eparcha
Vladimír Juščak OSBM a 29
biskupov oboch obradov z Poľska, Ukrajiny a ďalších krajín.
Slávnostnú homíliu predniesol
vladyka Vladimír Juščak OSBM,
vroclavsko-gdaňský eparcha.
Na záver liturgie prítomní biskupi a duchovenstvo predniesli
jubilujúcemu arcibiskupovi
gratulácie. (Stanislav Gábor)

Pripomenuli si 150. výročie narodenia biskupa Petra Gebeja
V dedinke Kaľnyk v Mukačevskom dekanáte si 20. júla pripomenuli 150. výročie narodenia

vladyku Petra Gebeja, mukačevského biskupa. Na tento
rok pripadá aj 125. výročie jeho
kňazskej vysviacky (13. októbra)
a 90 rokov od jeho biskupskej
chirotónie (3. augusta).
Pri tejto príležitosti navštívil
mukačevský eparcha vladyka Milan Šášik CM miestnu
Farnosť Narodenia Presvätej
Bohorodičky v dedinke Kaľnyk. Vladyku Milana privítal
administrátor farnosti otec

Igor Pylypiv spolu s mládežou,
ktorá prečítala krátky veršovaný
životopis biskupa Gebeja.
Vladyka Milan Šášik predsedal archijerejskej liturgii
a v homílii poukázal na neľahkú
biskupskú službu Petra Gebeja
a jeho požehnané pôsobenie
v dejinách Mukačevskej eparchie. Na záver liturgie požehnal
pamätnú tabuľu venovanú biskupovi Petrovi.(www.grkatba.
sk)
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Spomienková slávnosť v Ilave pripomenula nespravodlivo
väznených
Konfederácia politických
väzňov Slovenska a Gréckokatolícka cirkev, Farnosť sv. Cyrila
a Metoda Trenčín zorganizovali
v sobotu 12. júla pri príležitosti
sviatku blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča,
gréckokatolíckeho prešovského
biskupa, spomienkovú slávnosť
na pamiatku nespravodlivo
väznených komunistickým
režimom vo väznici v Ilave.
Spomienka sa začala svätou
liturgiou vo farskom Kostole
všetkých svätých v Ilave, ktorej
hlavným slúžiteľom bol otec
Daniel Atanáz Mandzák CSsR,
redemptorista a historik z Michaloviec. Na úvod všetkých
privítal farár Gréckokatolíckej
farnosti Trenčín otec Igor
Cingeľ. V závere liturgie bývalý
prešovský biskupský vikár otec
Pavol Repko priblížil proces
blahorečenia P. P. Gojdiča.
Po svätej liturgii nasledovala
pietna spomienka pri pamätných tabuliach nespravodlivo
väznených. Veniec v mene
KPVS k nim položili politickí
väzni Jozef Baník, Július Čaja
a Margita Tinschmidtová.
Na úvod odznela Modlitba väzňa v podaní Ladislava Mikuša,

ktorú sa vo väzení často modlil
biskup Gojdič. Bývalá väzenkyňa Margita Tinschmidtová
z Veľkého Šariša predniesla
svedectvo o svojom otcovi
Félixovi Mathém, ktorý bol
spoluväzňom blahoslaveného
biskupa v Ilave a poslal po ňom
odkaz gréckokatolíckym kňazom, aby zostali verní. Následne
sa prihovoril diakon Ľubomír
Marcina z Evanjelickej cirkvi a.
v., pôsobiaci v Košeci, ktorý sa
zaslúžil o osadenie pamätnej
tabule P. Uhorskaiovi na múre
väznice, kden sám bol pre vieru
väznený. V mene KPVS pred-

niesol prejav podpredseda Jozef
Baník. Na programe sa zúčastnil
aj primátor Ilavy Štefan Daško.
Po panychíde za zosnulých
nespravodlivo väznených, slúženej otcom Igorom Cingeľom,
si prítomní vypočuli históriu
ilavskej väznice, pôvodne hradu
a neskôr kláštora trinitárov,
v podaní Miroslava Tomana
z Trenčianskeho múzea, ktorý
ich previedol aj podzemím kostola a Mestským múzeom, kde
sa nachádzajú zaujímavé väzenské exponáty – najmä maketa
väznice. (Peter Sandtner)

Archieparchiálna odpustová slávnosť v Sečovskej Polianke
V nedeľu 20. júla vyvrcholila
v Chráme sv. proroka Eliáša
v Sečovskej Polianke archieparchiálna odpustová slávnosť.
Svojou prítomnosťou ju poctil
pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ. Slávnosť sa začala
posvätením nových nástenných
ikon svätých Cyrila a Metoda
a blažených hieromučeníkov
Pavla a Vasiľa, ktoré vyhotovil
ikonopisec Peter Verščák zo Sečoviec. V homílii vladyka Milan
poukázal na aspekt nezištnej
lásky a dobrovoľníckej pomoci
ako na pilier kresťanského života, a poukázal na modlárstvo

modernej doby, ktoré oberá
mnohých ľudí o pravé šťastie.
Na slávnosti za zúčastnilo aj
množstvo pútnikov z blízkeho
i širšieho okolia, aj z Košickej eparchie. Božskú liturgiu
spevom sprevádzal miestny
gréckokatolícky chrámový zbor
pod vedením Stanislavy Tatárovej. Po záverečnom poďakovaní
miestneho farára otca Ľubomíra
Nováka prijalo takmer tridsať
pútnikov zaoblečenie do svätého škapuliara.
Odpustovej slávnosti predchádzala dvojdňová duchovná
obnova. V piatok sa veriacim

prihovoril otec Marko Durlák, ktorý sústredil pozornosť
na prežívanie prítomnej chvíle
vo vzťahu k Bohu a upozornil
na iluzórny pohľad na život.
V sobotu sa úlohy viesť duchovnú obnovu zhostil otec
Martin Mekel, ktorý spoločne
so spoločenstvom z Centra pre
pastoráciu Rómov v Čičave predostrel dôležitosť odpustenia
sebe samému, svojim blízkym
aj Bohu ako dôležitý krok
v prežívaní kresťanského života.
(Ľuboš Pavlišinovič)

www.facebook.com/grkatslovo


Slovenská katolícka charita
(SKCH) podporí sumou 30-tisíc eur
221 rodín v Bosne a Hercegovine
a v Srbsku, ktoré zasiahli v máji tohto roka ničivé povodne. Pôjde o tri
projekty, vďaka ktorým partnerské
charity v oboch krajinách pomôžu
pri obnove domov a hospodárstiev,
ale aj pri dezinfekcii a deratizácii
zaplavených oblastí. Verejnú zbierku
na pomoc obyvateľom Balkánu
možno podporiť aj naďalej finančným príspevkom na číslo účtu
4008058424/7500, var. symbol je
213, odoslaním darcovskej sms
v tvare DMS POVODNE na číslo 877,
ktorej cena je dve eurá, alebo priamo
na stránke www.charita.sk.

V sobotu 5. júla sa uskutočnila
odpustová slávnosť a oslavy 10.
výročia vzniku farnosti v Trenčíne.
Slávnosť k úcte sv. Cyrila a Metoda sa
začala slávením cirkevnoslovanskej
svätej liturgie v Kaplnke sv. Anny
v Trenčíne. Svätej liturgii predsedal
otec Vladimír Skyba, protosynkel Bratislavskej eparchie. Spolu s ním slávil
liturgiu otec Igor Cingeľ, miestny
farár, ktorý v úvode všetkých privítal.
Otec Vladimír v homílii kládol dôraz
na podstatu misie solúnskych bratov,
ktorých dedičstvom je ohlasovanie
Slova – Ježiša Krista. Ak chceme byť
verní dedičstvu otcov, máme byť
verní Slovu – Ježišovi Kristovi a jeho
Cirkvi.
Slávnosť pokračovala Molebenom
k sv. Cyrilovi a Metodovi a spoločným
agapé pre všetkých zúčastnených
na nádvorí kaplnky. (Igor Cingeľ)

Slávnosť k úcte sv. Petra a Pavla
vo Vlaškovciach zorganizovali 13.
júla pri chráme na území dnešného
vojenského výcvikového priestoru
duchovní 2. mechanizovanej brigády
Jozef Michalov a Slavomír Krajňák
v spolupráci s gréckokatolíckou
farnosťou v Humennom. Odpustová
slávnosť vyvrcholila pietnou spo-
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mienkou na slobodníka Vladimíra
Zlatníckeho, ktorý zahynul počas
výcviku v tomto výcvikovom priestore. (Jozef Michalov)

V Domove sociálnych služieb
v Prešove si 15. júla pripomenuli
výročie kaplnky. Na odpustovej
slávnosti pri príležitosti 20. výročia
založenia Kaplnky sv. Kamila, ktorá je
súčasťou tohto zariadenia, privítali
košického pomocného biskupa Mons.
Stanislava Stolárika. Na slávnosti bol
prítomný aj dekan rímskokatolíckej
farnosti na Sídlisku 3 otec Jozef
Dugas, za Gréckokatolícku cirkev otec
Alexander Andrejko a za Evanjelickú
cirkev a. v. farár Ján Bakalár.

Novozrekonštruovanú farskú
budovu v Petkovciach posvätil
na sviatok proroka Eliáša 20. júla
prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ. Otec arcibiskup v homílii

vyzdvihol vieru a dôveru proroka
Eliáša v živého Boha. Slávnosť ozdobili svojou prítomnosťou a spevom
miestni mladí, ktorí dnes majú vďaka
funkčnej fare priestor na spoločné
stretávanie sa a modlitbu. V závere
sa poďakovali otcovi arcibiskupovi
za to, že s nimi prišiel vytvoriť spoločenstvo a posvätiť faru.
Veľkú dôveru v Boha potrebovali
farníci aj pri tomto diele, keďže ide
o farnosť s niekoľkými desiatkami
veriacich. Farská budova bola pred
rekonštrukciou v schátranom stave
a od roku 1998 neobývaná. Kňazi
do tejto farnosti dochádzali. Rekonštrukcia sa začala v roku 2009
a po dva a pol roku stavebných prác
sa do nej mohol nasťahovať kňaz.
Autorom a dozorom projektu bol
Ing. Ján Zajac. (Pavol Bačik)

Slovenská katolícka charita
(SKCH) zbiera školské pomôcky,
ktoré pomôžu desiatkam detí. Zbierka trvá od 1. júna do 31. augusta
a vyzbierané veci budú rozdelené
do rodín zo sociálne slabších pome-
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V Prešove slávili sviatok bl. biskupa Gojdiča
V Katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Prešove vo štvrtok 17. júla
slávili gréckokatolícki veriaci
sviatok blahoslaveného prešovského biskupa mučeníka Pavla
Petra Gojdiča OSBM.
Svätej liturgii predsedal pomocný prešovský biskup Milan
Lach SJ, ktorý v homílii povedal,
že biskup Pavel Peter Gojdič
po svojej biskupskej vysviacke
ako 39-ročný začal spravovať
Prešovskú eparchiu. S jeho menom sú spojené udalosti, v kto-

rých Gréckokatolícka cirkev vytrvala v skúškach. Vyjadril sa aj,
že utrpenie je veľmi dôležitou
súčasťou života. „Božie kráľovstvo sa dosahuje cez utrpenie.
Zásadná otázka znie, či chceme
získať Božie kráľovstvo. Kresťan
práve v situáciách utrpenia
a prenasledovania potrebuje
mať silnú skúsenosť viery, aby
videl, že Boh je živý a neopúšťa
svoje maličké stádo, svoj ľud ...
Takých ľudí, ako je náš svätec
– blahoslavený biskup Gojdič

– nám Boh posiela, aby sme
neklesali na duchu.“ Homíliu
zakončil povzbudením: „Čo zachráni tento svet, je láska, Božia
láska. Hovorme o nej a žime ju.
Pusťme Ježiša Krista do našich
sŕdc, do našich vzťahov, do našich rodín, na naše pracoviská.
A majme pokorné a čisté srdce.“
Liturgii predchádzala modlitba
Molebenu k bl. biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi. (Ľubomír Petrík)

Veriaci z Drienice sa stretli pri Oltárkameni
V nedeľu 20. júla 2014 sa veriaci
z gréckokatolíckej farnosti
v Drienici v Sabinovskom okrese a z blízkeho aj širšieho okolia
zišli na tradičnej slávnosti pri
kaplnke na tzv. Oltárkameni
neďaleko vrcholu pohoria Čergov (Lysá). Už od skorého rána
sa veriaci schádzali na modlitbu
ruženca, Akatist za požehnanie
rodín a slávili svätú liturgiu.
Hlavným celebrantom bol otec
Anton Mojžiš, ktorý si tohto
roka pripomenul 40. výročie
kňazskej vysviacky, koncelebroval otec Andrej Dujčák (55.
výročie kňazstva) a domáci otec
Milan Mojžiš (30. výročie kňazstva). Zhromaždeným veriacim
sa prihovoril domáci kňaz otec
Milan Mojžiš. Liturgický spev
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V Žehni-Dúbrave posvätili Chrám Najsvätejšej Trojice
V nedeľu 27. júla sa v Dúbrave,
filiálnej obci farnosti Abranovce, konala veľká slávnosť.
Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ požehnal
a posvätil nový Chrám Najsvätejšej Trojice. Niekoľko horlivých kresťanov malo dostatok
Božieho zápalu, ktorým oslovili
mnohých iných dobrodincov.
Obrad so sprievodom prešovského katedrálneho zboru,
hlboké modlitby, povzbudivé
slová a štedrosť domácich vytvorili krásnu atmosféru vďačnosti Bohu. (Ľuboš Kohút)

viedla Gabriela Janíčková so
svojimi pomocníčkami. Slávnosť bola zakončená myrovaním a panychídou za všetkých,
ktorí sa po stáročia schádzali
na tomto krásnom mieste,
i za tých, ktorí tu postavili kríž
a kaplnku.

Oltárkameň je staroveký
pamätník histórie, svedectvo
kultúrnych a náboženských
zvykov našich predkov, útočisko
kresťanov prenasledovaných
pre svoje náboženské presvedčenie už od 13. storočia. (Milan
Mojžiš)

sa prítomným prihovoril pán
Miroslav Holečko, predseda
Spoločnosti svätého Gorazda.
Vo svojom príhovore poukázal na osobnosť sv. Gorazda,
pokračovateľa a nositeľa diela
solúnskych bratov na Veľkej
Morave. Prítomní si vypočuli
aj verše Gorazda Zvonického
a Michala Chudu venované sv.
Gorazdovi v podaní Ľubomíra
Hallona.
Súčasťou hudobno-poetickej

zovala nezisková organizácia
MIVA Slovensko, n. f., v spolupráci s tamojšou farnosťou pri
príležitosti sviatku sv. Krištofa,
ochrancu putujúcich. Súčasťou podujatia bola aj zbierka
na podporu mobility slovenských misionárov pôsobiacich
v zahraničí.

V rámci podujatia sa slávila
svätá liturgia, ktorej hlavným
slúžiacim bol generálny vikár
Bratislavskej eparchie otec Vladimír Skyba, koncelebroval otec
Ľubomír Matejovič, predseda
MIVA Slovensko.
MIVA Slovensko je podporný
fond pre mobilitu misionárov.
Zbiera finančné prostriedky, aby
za ne nakúpila autá, prípadne
motocykle pre misionárov. Finančné prostriedky na podporu
mobility misionárov možno
poukázať priamo na účet MIVA
Slovensko, č. 4030030807/3100.
Viac informácií je na adrese:
www.mivaslovensko.sk. (Stanislav Gábor)

kompozície Na chválu a slávu svätému Gorazdovi, ktorú
režijne a scenáristicky pripravil
Miroslav Holečko, bolo aj vystúpenie mužského speváckeho
zboru Rodokmeň pod vedením
prof. Ladislava Haláska. V jeho
podaní odzneli cirkevnoslovanské liturgické piesne v úprave
Štefana Ladižinského a národné
hymnické piesne Aká si mi krásna a Bože, čos´ ráčil. (Stanislav
Gábor)

Vladyka Peter Rusnák zavítal na odpust do Prievidze

Krištofova nedeľa v Petržalke
Buď kresťanom aj za volantom!
Pod týmto heslom sa niesol už
6. ročník podujatia Krištofova
nedeľa, ktorý sa konal v nedeľu
20. júla v Gréckokatolíckej farnosti bl. hieromučeníka Vasiľa
Hopku v Bratislave-Petržalke.
Podujatie, ktorého súčasťou
bolo požehnanie áut, zorgani-


Petíciu za vyhlásenie referenda
o ochrane rodiny už podpísalo viac
ako 300-tisíc ľudí. Podpisy zbiera
po celom Slovensku niekoľko tisíc
dobrovoľníkov.

V gréckokatolíckej katedrále v Bratislave
si pripomenuli sv. Gorazda
V nedeľu 27. júla sa v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme
Povýšenia sv. Kríža v Bratislave
konala 22. spomienka na svätého Gorazda, ktorú pripravili
Národné osvetové centrum Bratislava, Bratislavská eparchia,
Rada KBS pre vedu, vzdelanie
a kultúru, Matica slovenská
v Martine a Spoločnosť svätého
Gorazda. Podujatie sa začalo
modlitbou večierne, ktorú slúžil
otec Rastislav Čižik. Po nej

V gréckokatolíckej farnosti
v Prievidzi sa konala odpustová slávnosť k úcte patrónov
farnosti sv. sedmopočetníkov
Cyrila, Metoda, Gorazda, Kli-

menta, Nauma, Sávu a Angelára. Program sa v mariánskom
chráme v Prievidzi začal už
v sobotu 26. júla vysluhovaním
sviatosti zmierenia, pokračoval

rov a deťom z charitných detských
domovov. Tohtoročnou novinkou
je, že SKCH podporí zbierkou aj
deti z detského domova Bortnyky
na Ukrajine. V prípade, že sa niekto
rozhodne podporiť deti na Ukrajine,
školské pomôcky môže poslať poštou
na adresu SKCH, Kapitulská 18,
814 15 Bratislava alebo ich priniesť
osobne. Kompletný zoznam, kam
a v akom čase možno pomôcky priniesť, možno nájsť na stránke www.
charita.sk/pomocky.

slávnostnou večierňou a svätou
liturgiou v cirkevnej slovančine.
Odpustová slávnosť vyvrcholila v nedeľu 27. júla archijerejskou svätou liturgiou, ktorej
predsedal Mons. Peter Rusnák,
bratislavský eparcha. Biskup
Rusnák v homílii poukázal
na príklad sv. sedmopočetníkov.
Hoci poznáme mená iba týchto
siedmich významných mužov
našej duchovnej histórie, s určitosťou vieme, že ich bolo viac.
Odhliadnuc od počtov, zostávajú pre nás príkladom plnosti
katolíckeho učenia a pravdy,
vzorom jednoty a spoločenstva,
ktorú medzi nimi vytváral
Svätý Duch. Slávnostné chvíle
a bratské spoločenstvo umocnil
aj spoločný farský obed. (Igor
Cingeľ)


Aliancia za rodinu sa poďakovala prezidentovi Andrejovi Kiskovi
za jeho konkrétnu pomoc rodinám
v núdzi. „Veľmi nás potešila správa
o tom, že pán prezident Andrej Kiska
pokračuje v pomoci rodinám, ktorú
rozširuje aj o rodiny v kríze. Všetky
rodiny totiž majú z času na čas nejaké problémy a niektoré problémy
potrebujú aj pomoc zvonku. Kríza
rodiny totiž neznamená, že máme
tento inštitút odmietnuť. Je to výzva,
ktorú máme dobre zvládnuť. Práve
s pomocou nás ostatných môžu
členovia rodín tieto krízy prekonať.
Žiaľ, práve v krízach sa najvypuklejšie
ukazuje, aká je funkčná a harmonická
rodina dôležitá, ako je nutné o nej
hovoriť a posilňovať v spoločnosti
nenahraditeľný vzor prirodzenej
rodiny,“ povedala hovorkyňa Aliancie
za rodinu Anna Verešová. „Zároveň
sme pánovi prezidentovi poďakovali
za jeho konkrétne kroky a ponúkli
sme mu skúsenosti našich viac ako
100 podporujúcich organizácií, ktoré
sa priamo stretávajú s rodinami,
poznajú ich a rozumejú im a ich
problémom a potrebám,“ dodal
Anton Chromík, druhý z hovorcov
Aliancie za rodinu.
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Rozhovor s protojerejom
dominikánom pátrom
Ľudovítom Melom OP, pápežským spovedníkom

Hlavná púť na hore Zvir v Litmanovej

Škola lásky
Na hore Zvir v Litmanovej sa počas prvého augustového víkendu uskutočnila
archieparchiálna odpustová slávnosť – hlavná púť. Začala sa v sobotu 2. augusta popoludní
svätením vody, pokračovala liturgickými sláveniami a ľudovými pobožnosťami.

V

ečer prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ slávil archijerejskú
svätú liturgiu, na ktorej sa v homílii
prihovoril vladyka Virgil Bercea, eparchiálny biskup z Oradey v Rumunsku. Zdôraznil
v nej podobnosť medzi Cirkvou a Pannou
Máriou. Povzbudil veriacich k životu
v Cirkvi a poďakoval im za ich putovanie.
Po liturgii bol moderovaný večerný
program, ktorého súčasťou bol aj rozhovor s hosťami. Otec František Lízna SJ,
diakon Max Kašparů a režisér úspešného
filmu Ivetka a hora Vít Janeček hovorili
predovšetkým o zmysle putovania.
Celonočná eucharistická adorácia sa skončila v nedeľu 3. augusta skoro ráno a nasledoval Akatist požehnania rodín, ktorý
vznikol pri príležitosti prebiehajúceho Roka
rodiny v Prešovskej archieparchii.
Po katechéze Maxa Kašparů o rodine,
o ktorej hovoril na základe Desatora,

a po modlitbe posvätného ruženca, ktorý sa
predmodlievali vizionárky Iveta a Katarína,
púť vyvrcholila slávnostnou archijerejskou

svätou liturgiou, ktorej predsedal vladyka
Ján Babjak SJ a ktorú koncelebrovali vladyka Kurt Richard Burnette, eparchiálny bis-

V súvislosti s návštevou Mons. Kurta Burnetta, eparchiálneho biskupa Passaickej eparchie
v USA, sme sa opýtali:
Ako za ten krátky čas, čo ste strávili na Slovensku, vnímate Gréckokatolícku cirkev u nás?
Cítim tu Božiu prítomnosť a duchovnosť ľudí, ktorí vedia oceniť krásu Božieho stvorenia
a dielo jeho rúk.
Ste biskupom v Passaicu. Aké radosti a ťažkosti alebo problémy prežíva Cirkev, špeciálne
gréckokatolícka, v Spojených štátoch amerických?
V USA sa teraz ukazuje, že máme mnoho problémov. Spoločnosť kolabuje, rodiny sa rozpadávajú, po prvýkrát v histórii Štátov ateisti začínajú verejne vystupovať. Ale myslím si, že
práve toto je príležitosť ohlasovať evanjelium, pretože ľudia nemajú v živote istoty a stabilné
hodnoty, a hľadajú niečo, čo im ich ponúkne. Avšak mnohé z tradičných zvykov nám bránia
v zrozumiteľnom ohlasovaní evanjelia každému. No vnímam aj to, že všetci mladí ľudia teraz
niečo hľadajú. Sú nešťastní a hľadajú pravdu. No na druhej strane majú mladí ľudia v sebe
ducha sebaobetovania. My máme to, čo vlastne hľadajú. A to je evanjelium Ježiša Krista.
Som presvedčený, že žiadna cirkev ho neohlasuje vo väčšej plnosti a kráse ako naša.

kup z Passaicu v USA, vladyka Virgil Bercea
z Oradey v Rumunsku, vladyka Ján Eugen
Kočiš, emeritný pražský pomocný biskup,
a viacerí kňazi. Ostatní kňazi vysluhovali
sviatosť zmierenia a pokánia.
V homílii Božie slovo tisíckam pútnikov ponúkol vladyka Kurt Burnette, ktorý
prostredníctvom Hymnu lásky od sv. Pavla
z jeho Prvého listu Korinťanom zvýraznil
skutočnosť, že rodina je školou lásky. Hlboko rozobral trpezlivosť lásky, jej dobrotivosť
aj to, že nie je nehanebná, nerozčuľuje sa
a nemyslí na zlé. „Láska všetko znáša, všetko
verí, všetko dúfa. Láska nikdy nezanikne.“
Povedal aj tieto myšlienky: „Dobrý učiteľ
je trpezlivý a našimi prvými učiteľmi sú
naši rodičia, starí rodičia alebo bratia
a sestry. Učia nás vstávať, kráčať, urobiť
prvý neistý krok od stoličky do ich náručia.
,Poď ku mne,‘ hovoria s otvorenou náručou.
,Poď, dokážeš to!‘“ Pokračoval: „Trpezlivosť
našej rodiny je našou prvou školou lásky.
Práve v detstve môžeme uzrieť záblesk
nekonečnej Božej trpezlivosti. Bez ohľadu
na to, ako ďaleko zídeme z pravej cesty,
bez ohľadu na počet našich padnutí, bez
ohľadu na množstvo chýb, ktoré urobíme,
Boh čaká s bezhraničnou trpezlivosťou, aby
nás zdvihol, očistil, dotkol sa našich rán,
držal nás vo svojom náručí a zaniesol nás
späť do svojej milujúcej rodiny.“ Vysvetlil,

že Boh nás dáva do rodiny preto, aby sme
sa naučili navzájom milovať, aby sme si
navzájom odpúšťali a aby sme sa modlili jeden za druhého. Ba aj rany, ktoré prípadne
zažívame v rodine, môžu byť súčasťou školy
lásky, lebo sú záverečnými lekciami tejto
školy. Sú príležitosťou milovať niekoho, kto
si to nezaslúži, a odpustiť niekomu spôsobom, akým Boh odpúšťa nám. „Ak Božia
Matka stojí uprostred našej rodiny tak,
ako stála pod krížom, učí brata odpustiť
bratovi, sestru odpustiť sestre, generácie
odpustiť generáciám, ,obrátiť srdcia otcov
k ich synom a srdcia synov k ich otcom‘.
Božia Matka je Matkou lásky.“
V závere slávnosti, ktorú v priamom
televíznom prenose vysielala RTVS, vladyka
Ján vyhlásil, že spoločenskú miestnosť
v spovednom dome blahoslaveného Metoda
Dominika Trčku CSsR, ktorá je umiestnená
nad spovednicami, pomenoval ako Aulu sv.
Jána Pavla II. a prezradil, že chce zabezpečiť, aby v nej boli aj nejaké predmety zo
života svätého slovanského pápeža. Tiež sa
poďakoval biskupom, kňazom, organizátorom a pútnikom za veľmi peknú púť.
Pod lúčmi teplého slnka zakončili pútnici
nádhernú slávnosť modlitbou Korunky
Božieho milosrdenstva. n
Ľubomír Petrík
snímky: M. Petriľák

Ako by ste v krátkosti predstavili vašu službu v Ríme?
Svätý Otec má štyri baziliky.
Ako hlava Cirkvi nemôže
spovedať v každej. Naša
služba teda spočíva v spovedaní v týchto bazilikách. Ale
treba to historicky objasniť. Keďže Jeruzalem
bol v ranom stredoveku obsadený, pútnici začali navštevovať Rím. Bolo treba veľa spovedníkov. Najprv to boli miestni kňazi, ale nestačili
na to množstvo ľudí. Neskôr vyvstala potreba
spovedníkov, ktorí by spovedali pútnikov v ich
rodnom jazyku. A práve preto svätý Pius V.
zreformoval spovedanie v Ríme. Vytvoril tímy
spovedníkov. Baziliku sv. Petra zveril do rúk
jezuitom, Lateránsku baziliku františkánom,
Baziliku sv. Pavla za hradbami benediktínom,
no a keďže sám bol dominikánom a väčšinou
sa zdržoval v bazilike Santa Maria Maggiore,
spovedanie v nej zveril dominikánom. Odvtedy
v nej spovedáme namiesto Svätého Otca.
Máme právo rozhrešovať hriechy, ktoré sú
rezervované priamo jemu. Tým pomáhame
veriacim, kňazom, biskupom dať si do poriadku
svedomie. Nemusia to riešiť písomne, ale prídu
a vybaví sa to na mieste. Potom, samozrejme,
prichádzajú pútnici z celého sveta. Preto pochádzame z rozličných krajín, aby sme jazykovo
pokryli ich potreby. Sú tu dvaja Poliaci, po jednom kňazovi z Peru, Austrálie a Holandska,
dvaja Španieli a dvaja Sicílčania. Každý musí
ovládať štyri jazyky, mať akademický titul a 20
rokov praxe kvôli tomu, aby dokázal ľudí viesť,
poradiť im a upokojiť ich.
Sviatosť zmierenia je veľmi potrebná.
V modernej, uponáhľanej spoločnosti na to
zabúdame. Prichádza na svätú spoveď viac
ľudí alebo sa ten počet znižuje?
Skúsenosť je pozitívna. Ľudia nás zaťažujú stále
viac. Hovoríme tomu Františkov efekt. Počas
tohto pontifikátu prichádza viac ľudí do Ríma
a využívajú aj možnosť vyspovedať sa. Stúpa
počet veriacich hlavne z východných krajín. Zaujímavé je, že z Ruska. Veľa ich ako utečencov
prichádza z Blízkeho východu. A prichádzajú
sa „spovedať“ aj moslimovia. Prídu sa poradiť,
vedia, že tam môžu vyliať svoje srdce, že ich
nikto nevyženie a neudá. To, že moslimky sa
prídu pomodliť k Panne Márii, a potom si prídu
po požehnanie, je normálne. No prichádza aj
veľa moslimov mužov, ktorí sa prídu poradiť
aj po duchovnej stránke – ako sa modliť, ako
sa priblížiť k Bohu. No a ľudí, ktorí si dávajú
do poriadku svedomie po tridsiatich, štyridsiatich či päťdesiatich rokoch, sú celé zástupy.
Ľubomír Petrík
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Rodina – škola lásky
„B

oh je láska.“ Toto základné
učenie nášho náboženstva je
zjavené až takmer na samom
konci Biblie. Ak najdôležitejším zo všetkého je Boh a Boh je láska, potom je aj láska
to najdôležitejšie. Prečo sme tu? Lebo nás
Boh stvoril. Prečo nás Boh stvoril? Boh nás
stvoril, aby sme milovali a boli milovaní.
Toto je náš zmysel, náš cieľ a naše šťastie.
A ako milujeme? Ťažká otázka. Keby sme
vedeli, ako milovať, neexistovalo by žiadne
nešťastie. Učiť sa milovať je našou celoživotnou úlohou. Najdôležitejšiu lekciu do života dostávame v rodine a rodina je darom
od Boha. Rodina je našou školou lásky.
Arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ
vyhlásil tento rok pre Prešovskú archieparchiu za Rok rodiny.
Rodina je našou školou lásky. A čo je
našou učebnicou? Božie slovo.
Sv. Pavol nám v Prvom liste Korinťanom
hovorí, ako milovať, pretože sa to musíme
naučiť. Hovorí: „Láska je trpezlivá, láska je
dobrotivá; láska nezávidí, nevypína sa a nevystatuje sa, láska nie je nehanebná. Láska
nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí
na zlé. Láska všetko znáša, všetko verí,
všetko dúfa. Láska nikdy nezanikne.“

„Láska je trpezlivá.“

Ako prvú spomína sv. Pavol trpezlivosť,
pretože trpezlivosť je prvou lekciou lásky.
Keď sme boli deťmi, naši rodičia museli
byť nekonečne trpezliví. Ak je dieťa choré,
len matka alebo otec, prípadne stará mama
majú trpezlivosť chodiť celú noc po miestnosti, aby ho kolísali v náručí, aby ho tíšili,
aby mu povedali, že nie je vo svojej bolesti
samo. Našou prvou lekciou lásky je trpezlivosť našej rodiny. Nech by sa v budúcnosti

stalo čokoľvek, hlboko vo svojom vnútri
pamätajme na to, kto pri nás prebdel celú
noc, možno aj týždeň alebo mesiac, alebo
dokonca niekoľko mesiacov preto, lebo nás
miloval.
Dobrý učiteľ je trpezlivý a našimi prvými
učiteľmi sú naši rodičia, starí rodičia alebo
bratia a sestry. Učia nás vstávať, kráčať,
urobiť prvý neistý krok od stoličky do ich
náručia. „Poď ku mne,“ hovoria s otvorenou
náručou. „Poď, dokážeš to!“ A my s radostným úsmevom urobíme niekoľko krôčikov.
Trpezlivo nás zdvíhajú, keď padneme,
a objímajú nás, keď plačeme. A znova nás
postavia a povedia: „Poď ku mne. Dokážeš
to.“ Učia nás hovoriť, znova a znova nás
opravujú. Trpezlivosť našej rodiny je našou
prvou školou lásky. Práve v detstve môžeme
uzrieť záblesk nekonečnej Božej trpezlivosti. Bez ohľadu na to, ako ďaleko zídeme
z pravej cesty, bez ohľadu na počet našich
padnutí, bez ohľadu na množstvo chýb,
ktoré urobíme, Boh čaká s bezhraničnou
trpezlivosťou, aby nás zdvihol, očistil, dotkol sa našich rán, držal nás vo svojom
náručí a zaniesol nás späť do svojej milujúcej rodiny.

Sv. Pavol nám hovorí, že láska je
dobrotivá.

Čo znamená byť dobrotivý? Urobiť viac,
ako sa žiada. Ak robíme len to, čo sa od nás
vyžaduje, sme spravodliví. Urobiť niečo
viac, ako sa vyžaduje, znamená byť dobrotivý. Keď mal môj synovec leukémiu, boli
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sme ohromení dobrotivosťou veľkodušných
cudzích ľudí, ktorí venovali mnoho času
aj iných vecí neznámemu dieťaťu. Môj
synovec bol v nemocnici takmer dva roky
so stovkami iných detí, z ktorých mnohé nikdy nemohli ísť domov. Zamestnanci robie-

nectia ani samých seba.
Boh s nami zaobchádza s väčšou úctou,
ako si zasluhujeme, a my sa učíme milovať
ako Boh, ak si ctíme iných. Aj tí najbezvýznamnejší ľudia na svete sú v Božích
očiach vzácni.

príležitosťou byť ako Boh sám, príležitosťou milovať niekoho, kto si to nezaslúži
a odpustiť niekomu spôsobom, akým Boh
odpúšťa nám.
Boh nás dáva do rodiny, aby sme sa milovali navzájom, aby sme si navzájom odpúš-

vali narodeninové oslavy každý týždeň, nie
raz za rok, ako je to bežné, pretože mnohé
deti by sa nedožili ani ďalšieho mesiaca.
Počas Vianoc vzala najväčšia letecká spoločnosť všetky deti, ktoré boli schopné ísť
autobusom, na letisko. Naložili ich do veľkého lietadla, v ktorom ich chvíľu vozili
po letisku so zatvorenými oknami a hovorili
im, že letia na severný pól navštíviť svätého
Mikuláša. Potom prišli lietadlom do hangáru, kde čakalo mnoho známych profesionálnych športovcov s vianočnými darčekmi
pre všetky deti. Potom znova nastúpili
do lietadla a vzali ich späť k nemocničnému autobusu. Táto letecká spoločnosť sa
ani len nepokúsila získať publicitu za tieto
dobročinné skutky.
Ak robíme pre druhých niečo, čo nemusíme urobiť, sme dobrotiví. A ukazujeme
iným kúsok z dobrotivosti Boha, ktorý dáva
štedro, napriek tomu, že nám nič nedlhuje.

Nakoniec nám sv. Pavol vraví, že
láska nemyslí na zlé (nepamätá
na neprávosti).

ťali a aby sme sa modlili jeden za druhého
tak, aby sme raz mohli spoločne zdieľať
večný život v nebi.
Na záver, pri odpustení je takisto veľmi
potrebná Božia Matka. Keď jej Boží Syn
zomieral na kríži, nespravodlivo obvinený
a nespravodlivo odsúdený, stála pri ňom
a utešovala ho až do konca. A Ježiš nám
povedal: „Hľa, tvoja matka.“ Keď sme zraňovaní, nespravodlivo obviňovaní a nespravodlivo trpíme, keď je rana príliš hlboká
a veľmi bolestivá, vieme, že Mária stojí pri
nás, utešuje nás v našej bolesti a dodáva
nám odvahu odpustiť našim nepriateľom
tak, ako odpustil Ježiš. Dáva nám skutočnú
lekciu lásky.
Ak Božia Matka stojí uprostred našej
rodiny tak, ako stála pod krížom, učí brata
odpustiť bratovi, sestru odpustiť sestre,
generácie odpustiť generáciám, „obrátiť srdcia otcov k ich synom a srdcia synov k ich
otcom“. Božia Matka prináša do rodín nadprirodzené uzdravenie, pokoj a trpezlivosť,
kým očakávame vzkriesenie po ukrižovaní.
Božia Matka je Matkou lásky.
„Láska nemyslí na zlé. Všetko znáša,
všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne.“ „Boh je láska; a kto
ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva
v ňom.“
Amen. n

Sv. Pavol nám hovorí, že láska nie
je nehanebná a nerozčuľuje sa.

Ak budeme zaobchádzať s inými s rešpektom, na svete bude viac lásky a menej
neprávosti. Aj rešpektu a úcte sa učíme
v rodine. Bez poriadneho tréningu pôjdeme
celým životom ako sebecké zlostné deti,
ktoré si nárokujú na svoju vlastnú cestu,
sú lakomé, hromadia si peniaze a zásoby,
a sú stále v zhone. Vyrásť na dospelých ľudí
plných rešpektu voči iným môžeme len
neustálym trpezlivým naprávaním sa, ako
nás učili naši rodičia a starí rodičia. Od nich
sa učíme úcte k druhým, niekedy aj napriek
tomu, že si ju nezaslúžia alebo si dokonca

Rodina je základnou školou lásky, ale nie
všetky školy sú dobré. Mnohé školy neučia
to, čo by mali. Mnohokrát sme zraňovaní
vlastnými rodinami, neraz hrozným spôsobom. Ak sme zranení, dostávame najťažšiu
lekciu o láske, odpustení, milosrdenstve,
o milovaní tých, ktorí nás nenávidia. Aby
sme získali ponaučenie o tom, ako odpúšťať, musíme sa pozrieť mimo našej pozemskej rodiny na pravého učiteľa lásky, samého Boha. V slávení sviatosti manželstva je
miesto, kde kňaz predstavuje manželom
ako súčasť obradu kríž. Hovorí im záväzné
slová: „Prijmi svoj kríž“. Až po uchopení kríža môžu manželia stráviť celý život spolu,
prekonávajúc mnohé krivdy manželského
života, nevedomé aj úmyselné. Len objatím
kríža si môžu bratia a sestry, deti a rodičia
odpustiť tie najbolestnejšie rany, zranenia
z rodiny. Ako sa môžeme naučiť odpúšťať?
Pri pohľade na Ježiša na kríži, ktorý nám
odpustil napriek tomu, že sme ho zabili.
Pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče,
odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“
Ak prosíme o Božie požehnanie pre
tých, ktorí nám ubližujú, napodobňujeme
Božieho Syna a sme tou najlepšou podobou
Boha. Mnohí členovia našich rodín môžu
byť naveky zatratení, ak sa za nich nebude
nikto modliť. A kto sa môže za nich modliť
lepšie ako ich príbuzní? Kto pozná lepšie
ich chyby? Koho Boh bude počúvať s väčšou
pozornosťou? Rany, ktoré zažívame v našej
rodine, sú tým najcennejším darom zo všetkých, sú záverečnými lekciami v škole lásky,

vladyka Kurt Richard Burnette,
eparchiálny biskup v Passaicu (USA)
(homília prednesená na hlavnej púti
v Litmanovej 3. augusta 2014)
snímky: M. Petriľák

Deklarácia o kresťanskej výchove

Gravissimum educationis
Niet pochýb o tom, že výchova mladej generácie je veľmi dôležitou oblasťou života Cirkvi
i civilnej spoločnosti. V rýchlo sa meniacom svete si Cirkev naliehavo uvedomuje potrebu
dobrej výchovy mladej generácie, ktorej patrí budúcnosť. Preto jedna z koncilových deklarácií sa venuje práve tejto problematike.

Správna výchova

Hneď v prvom článku dokumentu sa konštatuje, že všetci ľudia na svete majú právo
na výchovu, ako to vyžaduje ich ľudská
dôstojnosť. Výchova má zahŕňať všetky psychologické, intelektuálne a mravné zložky
človeka. Správna výchova spočíva v tom,
že človek je uvedený do sveta hodnôt,
do sveta kultúry a do sveta náboženských
právd a súvislostí. Deklarácia zdôrazňuje
všeobecné právo na výchovu, vyplývajúce
zo základných ľudských práv a slobôd. Ak
ide o kresťanov, tí majú právo na kresťanskú
výchovu spočívajúcu v rozvoji viery a života
podľa nej. Koncil vyhlasuje, že deti a mládež „majú právo byť vedené k správnemu
mravnému úsudku a k osobnému osvojeniu
si mravných hodnôt, ako aj k dokonalejšiemu poznaniu a milovaniu Boha“ (GE 1).
Prvými vychovávateľmi detí sú ich
vlastní rodičia. Rodina je nezastupiteľná vo
výchovnom úsilí, zároveň je prvou školou

spoločenských čností. V rodine sa kladú aj
základy náboženskej viery. Dokument pripomína, že aj občianska spoločnosť sa má
starať o záujmy všeobecného dobra, chrániť
práva a povinnosti rodičov a postarať sa
o výchovu tam, kde rodičia neplnia svoju
úlohu. Osobitne sa výchovná úloha týka
Cirkvi, ktorá má všetkým ľuďom zvestovať
cestu spásy a učiť svoje deti po nej kráčať.
Na to slúži predovšetkým katechéza, ktorá
posilňuje dar viery a plnšie vovádza do jej
tajomstiev. Veľký význam pri výchove majú
aj iné prostriedky, ak sú správne využívané.
Ide o spoločenské komunikačné prostriedky, kultúrne a športové spolky, mládežnícke
organizácie, a najmä školy (porov. GE 4).

Škola a jej poslanie

Osobitný význam pre rozvoj rozumových
schopností má škola. Piaty až deviaty článok deklarácie sa preto zaoberá školou a jej

poslaním. Dokument zdôrazňuje, že rodičom prislúcha právo slobodne si zvoliť pre
svoje dieťa typ školy. Žiadny štát si nemôže
nárokovať právo na monopol na výchovu.
Túto skúsenosť monopolu sme skúsili počas
rokov totality, keď školská výchova a vzdelanie boli poplatné ateistickej ideológii
štátu. Prvenstvo rodičov pri výchove detí sa
v prvom rade dotýka náboženskej a morálnej výchovy. Mravná a náboženská výchova má byť zaručená vo všetkých školách
pluralitného školského systému. Cirkev má
právo na zakladanie vlastných katolíckych
škôl. Deklarácia kladie vysoké požiadavky
na učiteľov týchto škôl. Majú sa pripravovať
s osobitnou starostlivosťou, aby nadobudli
tak svetské, ako aj náboženské vedomosti.
Nech dôsledne ovládajú vychovávateľské
umenie. Nech ich spája so žiakmi kresťanská láska. Nech spolupracujú predovšetkým s rodičmi (porov. GE 8). Nepísanou
prednosťou katolíckych škôl je, že atmosféra vzájomnej lásky a evanjeliový duch
vplývajú na všetkých študentov i pedagógov. Naša miestna gréckokatolícka cirkev
založila viacero cirkevných škôl rôzneho
typu a viaceré z nich dosahujú nadpriemerné výsledky.

Univerzity

Osobitnú pozornosť si zasluhujú katolícke
fakulty a univerzity. Tieto zakladala Cirkev
ako prvá už v stredoveku a viedla v nich
dialóg medzi vierou a rozumom. Na Slovensku máme jedinú Katolícku univerzitu
v Ružomberku. Deklarácia pripomína, že aj
na dnešných univerzitách má byť postarané
o duchovné potreby študentov (súčasné
UPC). Čo sa týka teologických fakúlt, nesú
veľkú zodpovednosť, lebo im je zverená
úloha pripravovať kandidátov na kňazské
účinkovanie.
V poslednom článku deklarácie sa hovorí
o spolupráci medzi katolíckymi školami,
ako si to vyžaduje dobro celej ľudskej spoločnosti. n
Michal Hospodár
ilustračná snímka: M. Žarnayová
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Akatist
požehnania rodín

Služba lásky

Svätý Otec František pri svojej pastoračnej
návšteve v regióne Molise povzbudil veriacich: „Sme predovšetkým ľud, ktorý slúži
Bohu. Služba Bohu sa uskutočňuje rôznymi
spôsobmi, osobitne v modlitbe a v adorácii, v ohlasovaní evanjelia a vo svedectve
lásky. A vždy je obrazom Cirkvi Panna Mária,
,služobnica Pánaʻ (Lk 1, 38; porov. 1, 48).
Krátko po tom, ako prijala zvestovanie anjela
a počala Ježiša, ponáhľala sa na cestu, aby
pomohla staršej príbuznej Alžbete. Tak
ukazuje, že privilegovanou cestou služby
Bohu je služba bratom, ktorí sú v núdzi.
V škole Matky sa Cirkev učí stať sa každý deň
,služobnicou Pánaʻ, byť pripravená vydať sa
na cestu, aby vyšla v ústrety situáciám veľkej
núdze, aby sa starala o maličkých a vylúčených. Ale službu lásky sme my všetci povolaní
žiť v bežných skutočnostiach, čiže v rodine,
vo farnosti, v práci, so susedmi... Je to láska
každodenná, láska v obyčajných veciach.
Svedectvo lásky je hlavnou cestou evanjelizácie. V tomto Cirkev bola vždy v prvej línii,
svojou materskou a bratskou prítomnosťou,
ktorou zdieľa ťažkosti a krehkosť ľudí. Týmto
spôsobom sa kresťanská komunita snaží
spoločnosti vštepiť ten prídavok duše, ktorý
umožňuje pozerať sa vždy ďalej a dúfať.“
(úryvok homílie z 5. júla 2014)

Vziať bremeno druhých

Pápež František vo svojom príhovore upriamil pozornosť na úryvok z Matúšovho evanjelia, ktorým povzbudzuje: „Ježiš sľubuje,
že dá odpočinok všetkým, ale dáva nám tiež
pozvanie, ktoré je ako prikázanie: ,Vezmite
na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo
som tichý a pokorný srdcomʻ (Mt 11, 29).
Pánovo jarmo spočíva v tom, že s bratskou
láskou zoberieme na seba bremeno tých
druhých. Keď sa nám raz dostalo Kristovho
občerstvenia a útechy, sme povolaní, keď
príde náš čas, stať sa občerstvením a útechou
pre bratov, s tichým a pokorným postojom,
napodobňujúc Majstra. Miernosť a pokora
srdca nám pomáhajú nielen prevziať na seba
ťarchu druhých, ale aj nezmýšľať o nich cez
naše osobné náhľady, naše posudzovanie,
našu kritiku alebo našu ľahostajnosť. Vzývajme Pannu Máriu, ktorá prijíma pod svoj plášť

všetkých vysilených a sklesnutých, aby sme
skrze vieru, žiariacu v živote, boli svedkami
úľavy pre tých, ktorí potrebujú pomoc, nehu
a nádej.“ (úryvok príhovoru zo 6. júla 2014)

Aké je naše srdce?

Svätý Otec František pred modlitbou Anjel
Pána priblížil veriacim podobenstvo o rozsievačovi. Okrem iného povedal: „Toto podobenstvo sa dnes prihovára každému z nás,
tak ako sa prihováralo Ježišovým poslucháčom pred dvetisíc rokmi. Pripomína nám, že
sme pôdou, na ktorú Pán neúnavne rozosieva semeno svojho slova a svojej lásky. S akou
pripravenosťou ho prijímame? Môžeme si
položiť otázku, aké je naše srdce. Akej pôde
sa podobá? Ceste, skáliu, kroviu? Od nás
závisí, či sa stávame dobrou pôdou bez tŕnia
a skália, starostlivo skyprenou a zúrodnenou,
aby mohla prinášať dobré ovocie pre nás
a pre našich bratov. A bude pre nás dobré
nezabúdať na to, že aj my sme rozsievačmi.
Boh seje dobré semená. A aj tu si môžeme
položiť otázku, aký druh osiva vychádza
z nášho srdca a z našich úst. Naše slová môžu
vykonať mnoho dobrého, ale aj mnoho
zlého. Môžu uzdravovať a môžu zraňovať;
môžu dodávať odvahu a môžu deprimovať.
Pamätajte: rozhodujúce nie je to, čo vchádza,
ale to, čo vychádza z úst a zo srdca. Nech nás
Panna Mária svojím príkladom učí prijímať
slovo, opatrovať ho a dať mu zarodiť v nás
i v druhých.“ (úryvok príhovoru z 13. júla
2014)
Nebojte sa vrhnúť do Božieho náručia.
O čokoľvek vás bude žiadať, stokrát vám to
vynahradí. (Twitter Svätého Otca Františka
z 10. júla 2014)
Cirkev je vo svojej podstate misionárska.
Existuje preto, aby sa každý muž a žena mohli
stretnúť s Ježišom. (Twitter Svätého Otca
Františka zo 17. júla 2014)
Boh miluje toho, kto dáva s radosťou.
Naučme sa dávať so štedrosťou, bez lipnutia
na materiálnych veciach. (Twitter Svätého
Otca Františka z 19. júla 2014
podľa www.radiovaticana.org
pripravil Marek Baran
ilustračná snímka: thecatholiccatalogue.com

Milí naši čitatelia, dnes sa chcem zmieniť
o modlitbe Akatistu požehnania rodín, ktorý
bol ponúknutý do našich rodín prostredníctvom protopresbyterských úradov. Vznikol
ako aktivita dvoch laičiek a kňaza. Autori
v jeho úvode napísali: „Akatist požehnania rodín vznikol spontánne ako odpoveď
na myšlienku prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ vyhlásiť rok 2014
v Prešovskej archieparchii za Rok rodiny.
Možno ešte nikdy v minulosti nebol inštitút
rodiny taký napádaný ako v súčasnosti.
Útoky prichádzajú tak zvonka, pretláčaním
zhubných ideológií, ako aj zvnútra, cez rôzne
neresti členov rodín. Veľký podiel na stave
rodiny má aj postoj detí ostatných generácií,
ktoré sú veľmi ovplyvnené modelom správania sa voči rodičom odpozeraným z médií.
Preto sme sa snažili do tejto modlitby zahrnúť všetko to, s čím dnešná rodina zápasí.“
O tejto modlitbe sa vyjadril taliansky páter
Germano Marani SJ, spirituál na kolégiu Russicum v Ríme, slovami: „Text akatistu sa mi zdá
veľmi dobrý, lebo jeho základom je liturgicko-biblicko-patristická vízia. Odvolávky na kňazské modlitby byzantského obradu manželstva
so všetkými biblickými manželskými dvojicami a rodinami, ktoré cituje, ho umiestňujú
do veľkej Tradície. Ale nielen to. Odvolávky
na konkrétnosť rodinného života sa mi zdajú
takisto dobré a povedal by som, že len ten,
kto žije rodinný život a dobre pozná rodinnú
pastoráciu, má víziu mnohých rozmerov
manželského a rodinného života dnes tak, ako
je to poeticky vyjadrené. Toto robí z akatistu
text, ktorý berie ohľad na európsku, a nielen
európsku situáciu rodinnej pastorácie. Blahoželám! Treba ho dať spoznať ...“
Často to býva tak, že sa sami nevieme
dostatočne zapáliť za dobrú vec, a preto nám
dobre padne, keď ktosi iný, nezainteresovaný
nám „posvieti na cestu“, pochváli nás, vyzdvihne dobré dielo a vzbudí v nás záujem
o to, čo máme doma.
Keď som pri rôznych príležitostiach
darúval túto modlitbu, zistil som, že veriaci
ju ešte nepoznajú. Preto ju dávam do pozornosti aj touto formou. Môžete si ju zakúpiť
na vašom farskom úrade alebo v obchode
Petra v Prešove, či na našich pútnických
miestach v Litmanovej a v Ľutine. Táto modlitba ukazuje realitu dnešných rodín a otvára
srdcia Pánovi. Začnite sa ju modliť spolu vo
svojich rodinách (napríklad v nedeľu večer),
spoznáte jej silu a vyprosíte si ňou potrebné
milosti pre vaše rodiny.
Mons. Ján Babjak SJ

slovo metropolitu

50 rokov od druhého vatikánskeho koncilu
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Nekráčajme
za bludičkou
V ostatných rokoch sa začalo oveľa viac
hovoriť o gender ideológii. V čom je
podľa vás nebezpečná? Ako vnímate
tendencie k liberalizácii spoločnosti
a podkopávanie tradičných a históriou
overených hodnôt? Čoho sa najviac obávate? Akú perspektívu vývoja vidíte?

Ak sa má akákoľvek myšlienka uskutočniť, potrebuje, aby sa jej najprv pripravila
cesta. Tendencie niektorých celosvetových
vplyvných lobby, predovšetkým tých, ktoré
majú snahu presadzovať svoje záujmy
v oblasti sexuality (homosexualizmus,
feminizmus, gender...), tiež potrebovali
pre svoje snahy upraviť cestu. Uskutočnili
to pomocou troch nástrojov, ktoré začali
vyhlasovať za všeobecne ľudské a v minulosti zatiaľ nepreferované hodnoty. Sú to
tolerancia, liberalizmus a korektnosť. Niekedy sa k nim, akosi navyše, pridávajú ešte
ekumenizmus a multikultúra. Nemám nič
proti ich obsahu. V minulosti sme zažili
ich potlačovanie a perzekúciu, ale obsahy
týchto pojmov musia mať svoje hranice.
Ak ich nemajú, ak sú akoby odtrhnuté z reťaze, dochádza k podkopávaniu
tradičných, históriou overených hodnôt.
Skúste niekoho kritizovať za jeho názor –
budete označení za nekorektných, pokúste
sa dávať zlu hranice – budete obžalovaní
z netolerancie. Verejne poukážte na hodnoty katolíckej morálky a budete obvinení
z nepriateľstva k ekumenizmu (veď naši
odlúčení bratia tolerujú homosexuálne
správanie a sobášia vo svojich modlitebniach homosexuálne dvojice).
Anglický spisovateľ G. K. Chesterton hovoril, že heréza je zbláznená pravda, a my
dnes môžeme dodať, že strata tradičných
hodnôt je následok zbláznenej slobody.
Obávam sa toho, že osud starého Ríma
nám klope na dvere.

Ako vnímate pokusy rozbiť rodinu (aj
verejne prezentované)? Kde to má
korene a prečo vôbec vznikol a narastá
takýto odpor voči rodine?

V minulosti sa to pripravovalo v skrytosti,
ale v súčasnosti už otvorene prežívame
štrukturálne pôsobenie zla. A to nielen
v oblasti genderovej politiky. Šíri sa infiltráciou do oznamovacích prostriedkov a škôl.
Má úspech u tých ľudí, ktorí nedokážu
rozlišovať medzi dobrom a zlom, pravdou
a klamstvom, krásou a ošklivosťou. Toto
je hlavný dôvod, prečo narastá odpor
voči tradičným hodnotám spoločnosti,
predovšetkým rodiny. Ak politici zistia, že
ich voliči sú naladení na amorálnu strunu,
stávajú sa aj oni producentmi „nových
myšlienok“. Zlo na človeka nekladie
nároky. Naopak, dovoľuje mu, aby mohol
čokoľvek, aby mohol všetko.
Ľudia, ktorým boli amputované schopnosti onoho rozlišovania, cítia neukotvenosť v hodnotách a chaos v prostrediach. Preto idú za každou bludičkou,
za všetkým, čo im naservírujú na ich
prázdne morálne stoly pionieri nových,
moderných, pokrokových myšlienok.
A ako dobre vieme, bludičky nás sťahujú
do močiarov.

Ako sa pozeráte na tendencie vovádzať
do výchovno-vzdelávacieho procesu
v školstve stále viac prvkov sexualizujúcich deti a mládež a tzv. rodové scitlivovanie? Dá sa vôbec odhadnúť, čo takéto
smerovanie môže spôsobiť na psychickom vývoji budúcej generácie? (Aj
medzi kresťanmi je množstvo tých, ktorí
sú voči týmto veciam prinajmenšom
ľahostajní alebo ich dokonca obhajujú
a podporujú.)

Známy a slávny rakúsky psychoterapeut
Viktor Frankl povedal: „Keď spoločnosť
stráca zmysel svojej existencie, v túžbe
nájsť liek na emocionálnu prázdnotu sa
zúrivo vrhne na sex.“ Frankl zdôrazňuje, že
spoločnosť začína pretvárať sex, ktorý bol
dovtedy niečím skoro posvätným, na niečo, čím nikdy nemal byť – odpoveďou
na vnútornú prázdnotu človeka. Hovorí
sa, že človek má vo svojom vnútri dve

Stále viac sa stupňuje tlak
síce malej, ale o to agresívnejšej skupiny ľudí.
Snažia sa podkopať postavenie tradičných hodnôt v spoločnosti, ktoré
sú základom jej stability
a budúcnosti. O tejto problematike sme sa porozprávali s doc. PaedDr. ThDr.
MUDr. Jaroslavom Maximiliánom Kašparů, známym
psychiatrom, spisovateľom
a premonštrátskym diakonom.

základné potreby: potrebu dôvernej lásky
a potrebu bezpečia. Ani jedno, ani druhé
sa však nedá nahradiť sexom.
O otázkach intímneho života možno
hovoriť s dieťaťom až vtedy, v takej miere
a takým spôsobom, ktorý zodpovedá jeho
schopnosti takýmto veciam porozumieť. Je
nevyhnutné zohľadniť detskú originalitu.
Nedávno som v jedných českých novinách
čítal sťažnosti učiteľov základných škôl,
že si deti v prvej a druhej triede nevedia
zašnurovať topánky a niektoré ani nevedia
v školskej jedálni jesť príborom. Krátko
potom som čítal správu, že sa uvažuje o sexuálnej výchove už v materských školách.
Deti sa síce nebudú vedieť naobedovať
a zaviazať si šnúrky, ale už v predškolskom
veku budú ovládať techniku navliekania
kondómu.
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Síce sa to nazýva sexuálna výchova,
ale podľa mňa je to sexuálny tréning.
Rozdiel medzi výchovou a tréningom
je jasný. Tréningom sa z futbalistu stáva
výborný hráč, reprezentant, ktorý získa
Zlatú loptu, ale zostáva človekom, ktorý
nie je schopný žiť v manželstve. Tréning
vypiplá výborného hokejového brankára,
ale nenaučí ho kultivovane sa správať
mimo ihriska. Obaja trénovali, ale neboli
vychovávaní.
To, čomu sa hovorí sexuálna výchova,
jednoducho považujem iba za sexuálny
tréning, pretože výchova kultivuje dušu.
Zjemňuje ľudské srdce. Skvalitňuje medziľudské vzťahy. A v tom, čomu sa hovorí
sexuálna výchova, nič takéto nie je.
Takže – nech sa na mňa autori tohto
nápadu nehnevajú, ale mám dojem, že
týmto spôsobom sa skôr „vychováva“
kvalitná prostitútka než výborná matka
pre deti.
To, že aj medzi kresťanmi je množstvo
takých, ktorí sú voči týmto veciam prinajmenšom ľahostajní alebo ich dokonca
obhajujú a podporujú, ma vôbec neprekvapuje! Ježišove slová: „... nie ten, kto
mi vraví Pane, Pane, ale ten, kto plní vôľu
môjho Otca...“ to dokazujú.
Mali by sme si konečne povedať pravdu a priznať si, že ten, kto sa v nedeľu
zúčastňuje na liturgii, môže byť od Boha
veľmi ďaleko, a že prijatie krstu, prvého
(posledného) svätého prijímania a birmovky sú možno vhodné tak do predvolebnej kampane, ale nemusia mať vôbec
nič spoločné s hodnotami a podstatou
kresťanského života človeka.
Nie je to, bohužiaľ, iba vina jednotlivcov, ktorí nemajú povedomie o katolíckej
morálke, ale aj vina Cirkvi, ktorá je často
nenáročná a vo vzťahu k veriacim jej stačí
potemkinovský formalizmus.

– vráti sa k pôvodnému pohlaviu. A tak to
môže urobiť niekoľkokrát za život a má
postarané o zábavu.

Prednedávnom sme sa v správach
mohli dočítať, že Dánsko povolilo
zmenu rodu (pohlavia) v identifikačných údajoch bez diagnostikovania, iba
na základe požiadania. To znamená,
že ktokoľvek môže požiadať o zmenu
pohlavia. Môže človek sám rozhodnúť
o svojom pohlaví? Aký to môže mať
(alebo má) vplyv na jeho ďalší život?

V čom môžu kresťania ovplyvniť spoločnosť a jej vnímanie hodnôt (zvlášť
so zameraním na rodinu) a ako by to
mali robiť?

Človek môže sám rozhodnúť o svojom
pohlaví, pokiaľ na to má z jednej strany
neodňateľné ľudské právo a neodcudziteľnú ľudskú slobodu a pokiaľ, na druhej
strane, žije v krajine, ktorá je tolerantná, liberálna a korektná. Jeho život to
v podstate v mnohom ovplyvniť nemôže,
pretože – keď si to za nejaký čas rozmyslí

Prečo je rodina taká dôležitá pre zdravé
formovanie jednotlivých jej členov? Čo
poskytuje jednotlivým členom?

Ak má dieťa vytvoriť zmysluplne fungujúce manželstvo a pevnú rodinu, musí sa to
niekde naučiť. A nenaučí sa to nikde inde,
len vo vlastnej rodine. Dieťa sa nenaučí
vzťahom tam, kde počuje teóriu, ale tam,
kde vidí prax. Isté japonské príslovie
hovorí, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát
počuť.

O čo prichádza rodina, keď v nej z nejakého dôvodu chýba otec alebo matka?
Čím sú pre ďalší vývoj dieťaťa nenahraditeľní?

Znova musím povedať, že dieťa, ktorému
chýba jeden z rodičov, prichádza o vzory, prípadne o dostatok lásky a domácej
pohody. Ak sa u nás presadí, že sa nebude
môcť hovoriť o matke a otcovi, ale o rodičovi č. 1 a rodičovi č. 2, prijmeme to ako
diktát, ale nie ako domácu normu. Odpor
voči bláznovstvu sa musí začať doma!
Preto je výchova detí o to naliehavejšia,
o čo je agresívnejší vplyv vonkajšej abnormality. Neočakávajme, že sa škola zastane
detí pred zlými vplyvmi zvonka. Väčšina
pedagógov, ako to bolo aj v minulosti,
vždy spieva pieseň toho, kto jej predložil noty. Vážme si preto tých učiteľov
a politikov, ktorí majú odvahu postaviť sa
proti deštruktívnej liberalizácii a masívnej materializácii národa. Cirkev by im
mala poskytnúť svoju podporu a a sama
by mala stále a odvážne vyslovovať svoj
hodnotový postoj. Akú veľkú pravdu mal
spisovateľ a novinár G. K. Chesterton,
keď povedal, že v súčasnej dobe je veľkým
hrdinstvom hlásať normalitu.

Kresťania by v prvom rade mali byť kresťanmi! To znamená stále spoznávať obsah
Písma, učenie Cirkvi, byť verní tradícii
a vlastnú rodinu vytvárať ako malú domácu cirkev. V druhom rade by sami nemali
podľahnúť vplyvom, ktoré na rodinu pôsobia deštruktívne. A tiež by mali žiť tak,
aby na nich bolo vidno evanjelium. Teda
normalita, láska, jednota a neoddeliteľný
zmysel pre humor.
za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Technológie
a zamestnanosť
Rozvoj. HDP. Slová, ktoré často počujeme z úst
našich politikov či renomovaných ekonómov.
Rozvoj nám pomáha často tam, kde doteraz
ľudská sila nestačila. HDP, teda to, čo počas
roka vyprodukujeme (aj keď ide o veľmi skreslené číslo nezahŕňajúce skrytú prácu napríklad
matiek), zasa hovorí o tom, ako sa nám darí
ako spoločnosti v ekonomickej sfére.
Rozvoj technológií pomáha HDP a čím viac
rastie, tým vytvára lepšie prostriedky na rozvoj
technológií. Ale niekedy je následkom tohto
cyklu zničený človek – firma investuje do modernejších technológií, ktoré nahradia prácu
človeka, a ten sa ocitne na ulici bez práce, bez
istoty. Tento scenár sa bude opakovať stále
častejšie. Štúdia Jeremyho Bowlesa z bruselského Bruegelu to potvrdzuje. Blíži sa doba,
keď milióny zamestnaných v odvetviach, kde
je potrebná manuálna práca, budú nahradení „lacnejšími“ robotmi. Čím vyšší je tlak
na zvyšovanie miezd v týchto sektoroch, tým
rýchlejšie sa vytvára prostredie na tento zvrat.
V Európe na tom budú najhoršie najmenej
technologicky rozvinuté ekonomiky. Tie veľké
počas postupného vývoja našli akúsi rovnováhu, ktorú slabší v krátkom čase nedosiahnu. Ak by sa spustilo globálne využívanie
informačných systémov a robotov, napríklad
v Rumunsku by prišlo o prácu takmer 62
percent aktuálne zamestnaných ľudí. A to je
tam nezamestnanosť už dosť vysoká. O niečo
lepšie sú na tom silnejšie ekonomiky – v Poľsku, Bulharsku a Grécku by počítače a roboty
nahradili okolo 56 percent pracovnej sily. Tento trend by neobišiel ani nás. Viac ako milión
zamestnaných by u nás prišlo o prácu – teda
každý druhý dnes zamestnaný človek by nebol
na trhu práce potrebný.
Ale už dnes máme v rukách svoju budúcnosť. Vyžaduje to zmenu v rôznych úrovniach.
Tak v osobnej – prestať sa zameriavať na konzumný spôsob života a byť ohľaduplný k prírode i k sebe samému využívajúc dary, ktoré
nám dal Boh, ako aj v rodinnej podporovaním
klasickej rodiny, kde sa odovzdávajú hodnoty
založené na kresťanstve a úcte k človeku
i k okolitému svetu, ako aj celospoločenskej –
a to zmenou napríklad aj vzdelávania. Práve
k tomu vyzývajú analytici z Bruegelu: „Technológia sa pravdepodobne výraznejšie prejaví
na trhu práce až dlhodobo. Jej vývoj spôsobí
zmeny druhov zručností, ktoré budú ľudia
na prácu potrebovať,“ tvrdí Jeremy Bowles.
A tak, teraz viac ako inokedy, treba byť
zodpovedný a nemrhať príležitosťami, ponukou vzdelávania, darmi prírody... Inak našou
adresou bude ulica pred „naším“ domom.
Juraj Gradoš
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Biblia a peniaze

„prízemných“ veciach, ako sú peniaze, zverí
ti ľudské životy, evanjelizáciu?
2. Peniaze (ako jedna z foriem mamony) sú prvotným konkurentom Krista
o vládu nad naším životom.
„Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože
buď jedného bude nenávidieť a druhého
milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať
a druhým bude opovrhovať. Nemôžete
slúžiť aj Bohu, aj mamone.“ (Mt 6, 24)
Pri peniazoch, majetku, mamone nejde
len o ich samotnú hodnotu, ale aj o to,
aký vplyv môžu mať na tvoj život a životy
iných. Peniaze nie sú ani dobré, ani zlé.
Sú neutrálne. Tak ako oheň – dobrý sluha,
ale zlý pán. „Lebo koreňom všetkého zla je
láska k peniazom; niektorí po nich pachtili,
a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho
bolesti.“ (1 Tim 6, 10)
Koho miluješ? Krista alebo mamonu?
Kto riadi tvoje myslenie, konanie? Pod čím
vplyvom si? Kto ti vládne? Komu slúžiš?
Koho sa držíš? Kým opovrhuješ pri svojom
myslení a konaní? O kom najčastejšie
rozprávaš?

Peniaze
Prekvapil vás názov témy? Čo má spoločné duchovný život
kresťana s peniazmi? Nie je to v rozpore?

V

Katolíckej cirkvi je prítomná veľmi
silná tradícia svätcov, ktorí sa vzdali
celého majetku. Vo východnej cirkvi
je to napr. sv. Mikuláš alebo sv. Anton Pustovník, na západe to bol zasa sv. František
z Assisi a mnohí ďalší. Z tohto pohľadu sa
môže zdať majetok a jeho vlastníctvo ako
nežiaduce a zlé. Na druhej strane tu máme
biblické postavy Starého zákona, kde ich
obrovský majetok bol pokladaný za priazeň a požehnanie od Boha, teda za žiaduci
a dobrý.
Možno si aj teraz niekto povie, prečo by
sme mali Boha zaťahovať do takej svetskej
veci, ako je majetok, peniaze, investovanie,
sporenie, úvery, pôžičky, nehnuteľnosti,
polia, peňaženka... Prečo by sme mali vôbec
písať o tom, čo sa hovorí v Biblii o peniazoch. Prečo vznikajú takéto otázky? Je
to preto, lebo väčšina kresťanov si myslí,
že spiritualita a duchovný život sú úplne
oddelené od reality. Pre nich je duchovný
život – modlitba, nedeľná liturgia, návšteva

chrámu, vedenie modlitebnej skupinky,
kantorovanie, miništrovanie, spev v zbore.
To, čo sa deje od pondelka do piatka, sú
veci tohto sveta, a tie nemajú nič spoločné
s duchovným životom. Je to naozaj tak?
Tiež si to myslíš?
Musíme si uvedomiť, že:
1. Peniaze sú súčasťou každého dňa. Máš
ich v peňaženke, vo vrecku, na účte.
2. Boh má svoj pohľad a svoj názor
na všetko. Jeho názory sú zjavené v Biblii,
preto treba spoznávať Božie slovo.
3. Skoro každý si vie zarobiť peniaze
alebo ich aspoň používa, ale nie každý vie
s peniazmi dobre hospodáriť a múdro zaobchádzať. Nie každý je v tom dobrý.
4. Boha zaujíma, ako zaobchádzame
s majetkom a peniazmi.
5. Keď vyznávame „Ježiš je môj Pán“, je
naozaj Pánom všetkého? Sú mu s našimi životmi a rodinami vydané i peniaze
a majetok?

Aj keď sa spomenuté dôvody zdajú
teologické, predsa úzko súvisia s realitou.
To, ako vnímame realitu a čo považujeme
za realitu, určuje, ako sa správame. Náš
svetonázor utvára aj náš hodnotový systém
a to, ako sa správame. Nie teológia z kazateľnice, nie tá „cirkevná“ (o ktorej hovoríme, že ju vyznávame), ale reálna, praktická
teológia, ktorú máme v hlave, ovplyvňuje
náš život, naše správanie a konanie. Ak
chceme správne žiť, musíme mať v hlave
správne poznanie, správne myslieť. A na to
potrebujeme nejaký „správny vzorec“. Preto
sa pozrieme na to, ako myslí náš Pán a čo
hovorí o peniazoch.
Prečo by sme mali hovoriť o peniazoch?
1. To, ako narábaš s peniazmi, má
veľký vplyv na intimitu tvojho vzťahu
ku Kristovi.
„Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej
mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo?
A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá,
čo je vaše?“ (Lk 16, 11)
Pravé bohatstvo je mať Boha, mať s ním
osobný vzťah, túžiť byť s ním vo večnosti. O toto sa predsa snažíme celý život tu
na zemi – prísť do neba k Otcovi ako Ježiš.
Ak nie si verný vo veciach pozemských, akú
má Pán záruku, že budeš verný v nebeských? A vaše je predsa nebeské kráľovstvo,
nie mamona. Ak nie si verný v takých
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3. Spôsob, akým spravujeme financie,
je vonkajším znakom nášho vnútorného duchovného života, stavu.
Pri tomto bode si musíme uvedomiť
jednu pravdu: Tomu, čo si ceníme, dávame peniaze vo veľkom objeme. Predstav
si, že máš k dispozícii tisíc eur. Na čo ich
minieš? Kúpiš niečo do domu pre rodinu,
zaplatíš časť hypotéky, budeš šetriť na dom,
dôchodok, minieš to na cigarety, kávičku,
šaty, topánky, kabelky, telefón, techniku,
šport...? Ukáž mi svoju peňaženku a ja
ti poviem, aký si duchovný. Keby niekto
mohol skontrolovať naše výdavky, jasne by
sa ukázalo, čo je pre nás cenné, aké máme
duchovné hodnoty. To, ako zaobchádzame s majetkom a s peniazmi, je zrkadlom
nášho duchovného stavu. Preto Božie slovo
hovorí: „Kto je verný v najmenšom, je verný
aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je
nepoctivý aj vo veľkom.“ (Lk 16, 10) Môže ti
Boh veľa zveriť?
Poznáme to. Takí sme. Novodobí kresťania. Celí sa ponoríme do krstnej vody,
ale trčí nám z nej ruka a v nej peňaženka:
„Bože, si môj Boh, ale do mojich peňazí ťa
nič. Ja si budem robiť, čo chcem, nemiešaj
sa mi do toho!“ Keď ale máš skúsenosť,
že Boh je tvoj Otec a miluje ťa, ako by sa
mohlo stať, že by sa nezaujímal o teba,
o tvoj finančný stav?
„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete!
Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí,
dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope,
tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek,

čo by podal synovi kameň, keď ho prosí
o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu
dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete
dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá
váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci
tým, čo ho prosia.“ (Mt 7, 7 – 11)
Praktické dôvody poznávania Božieho slova vo vzťahu k peniazom:
Viete, v koľkých veršoch hovorí Božie
slovo o peniazoch? Veršov, ktoré sa venujú
viere, je 500, tých o modlitbe je niečo menej
ako 500, peniaze a vlastníctvo sa spomínajú
v 2 350 veršoch. Biblia hovorí o peniazoch
naozaj často. Neznamená to však, že peniaze sú v Biblii najdôležitejšie, ale Pán chce
s nami hovoriť aj o nich.
Ak každý kresťan pochopí biblické
princípy o spravovaní majetku a peňazí,
a verne ich bude napĺňať, bude dosť peňazí
na evanjelizáciu v celom svete. Pretože
Ježiš povedal pri nanebovstúpení: „Choďte
do celého sveta a hlásajte evanjelium.“ (Mk
16, 15)
Peniaze sú najčastejším dôvodom rozvodov. Až 70 % rozvodov je priamo spojených
s finančnými faktormi. Hádali ste sa už
pre peniaze vy alebo vaši rodičia? Ak nie,
chváľte Boha!
Peniaze a majetok sú častým dôvodom
konfliktov aj medzi priateľmi. Stalo sa vám
to už?
Istý muž rozprával svoj príbeh. Bol
v Cirkvi bohatý muž a iný brat ho požiadal
o pôžičku. Povedal mu: „Dobre, ale mám
jednu podmienku. Dovoľ mi, aby som ťa
objal.“ Schytil ho a silno ho objal. Ten sa ho
prekvapený pýta: „Prečo ma objímaš?“ On
mu odpovedal: „Lebo je to poslednýkrát, čo
ťa vidím.“
Finančná kríza. Svetový finančný systém
je otrasený. Zvyšujú sa dlhy jednotlivcov aj
celých krajín. Klesá dôvera všetkých inštitúcií. Aj najmúdrejší z nás sú frustrovaní,
pretože to nevedia riešiť.
Nielen v Katolíckej cirkvi nám vyučovanie o peniazoch akosi chýba. Koľko konferencií, kázní alebo prednášok ste počuli
na tému Čo hovorí Boh o peniazoch?
Pre všetky tieto dôvody stojí za to ponoriť
sa do Božieho slova a nechať sa premieňať
aj v tejto oblasti nášho života. Nezameriavať
svoj život na to, čo chceme my, ale na to, čo
chce Boh. n
Ľudmila Koščová
(spracované podľa kurzu Biblia a peniaze Crown Financial Ministries v preklade
Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša v Prešove)

Zlo je realita
Pôsobenie diabla je fenomén nebývalej
hĺbky, mnohotvárnosti a zvrátenosti; snaha
o vymazanie viery z ľudského srdca. V mentalite ovládajúcej dnešnú spoločnosť je
diabol prítomný. Je to v podstate ateistická
mentalita, ktorá diabolsky našepkáva: Ak
odstránime Boha, človek sa môže naplno realizovať. Už sv. Ján Pavol II., keď v roku 1976
kázal pri duchovných cvičeniach pre Pavla
VI., venoval jeden príhovor šíreniu mentality
prvotného hriechu v dejinách modernej
kultúry. Je teda nevyhnutné, aby sme tento
fenomén správne uchopili práve z kultúrneho hľadiska.“ Týmito slovami priblížil biskup
talianskej diecézy San Marino-Montefeltro
Mons. Luigi Negri vatikánskemu listu L´Osservatore Romano kontext kurzu o službe
exorcizmu, ktorý sa uskutočnil v roku 2012.
Spoločným menovateľom všetkých aspektov diabolského vplyvu, ktorými sa kurz
zaoberal, je nevysloviteľné ľudské utrpenie.
V našej dobe možno konštatovať zvýšené
pôsobenie diabla, zapríčinené stále častejším kontaktom množstva ľudí s okultnými
praktikami či rituálnymi obradmi. Zo skúseností exorcistov vyplynulo, že čarodejníctvo,
poverčivosť, účasť na špiritistických seansách a ezoterických obradoch, sektárstve
a satanské kulty sú trhlinami, ktorými nehľadiac na mieru účasti danej osoby diablovo
pôsobenie preniká do dnešného sveta.
Mons. Negri, ktorý pôsobí v Komisii
pre náuku viery pri Talianskej biskupskej
konferencii, sa ďalej vyjadril: „Keď pre
štyridsiatimi rokmi Pavol VI. upozornil na to,
že jednou z najzákladnejších potrieb Cirkvi je
obrana pred zlom, ktoré nazývame diablom,
bol si vedomý toho, že toto tvrdenie mohlo
pôsobiť ako zjednodušenie či nereálna poverčivosť. Napriek tomu neváhal a upozornil
na zásah tohto nepriateľského a temného
činiteľa v nás i v našom svete. Zlo nie iba
deficitom dobra, ale je efektívnou silou,
živou duchovnou bytosťou, ktorá je sama
zvrátená a zvrhlosť aj spôsobuje. Je to strašná realita, tajomná a hrôzyplná. Kto odmieta
uznať jej existenciu, vzďaľuje sa biblickému
a cirkevnému učeniu, varoval pápež Pavol
VI. Exorcizmus sa snaží vypudiť zlých duchov
alebo vymaniť človeka spod diabolského
vplyvu, a to cez duchovnú právomoc, ktorú
Ježiš zveril svojej Cirkvi. Chorobná zvedavosť
sa zameriava na desivé známky diablovho
pôsobenia, ale uhýba pred nádherou Božej
moci a Pánovým spásonosným pôsobením.
To si, naopak, uvedomujú exorcisti aj ľudia,
ktorí sa na nich obracajú.“
spracované podľa RV
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Pohladenie od pápeža
V

Nebudem sa báť
R
az mal jeden muž zvlášt
ny sen. Kráčal po pláži
spolu s Bohom a premie
tali sa mu situácie z jeho života.
Občas, keď sa obzrel, boli
v piesku dvoje páry stôp, ale
niekedy, keď prežíval najťažšie
chvíle života, videl za sebou
len jedny stopy. Spýtal sa Boha:
„Pane, keď mi bolo najťažšie,
keď som ťa najviac potreboval,
nebol si pri mne. Prečo?“ A Boh
s úsmevom vraví: „Syn môj,
ja som ťa nikdy neopustil, tie
jedny stopy, to sú situácie, keď
som ťa niesol na rukách.“

V horách

Každý z nás pozná tento príbeh
o stopách v piesku. Je populárny
a stále aktuálny. Pripomína mi
jednu situáciu z môjho života.
Bol som raz na výlete v horách.
Dal som si za cieľ vystúpiť
na jeden zo symbolov Slovenska, vrch Kriváň. Čakal na mňa
dlhý a namáhavý výstup. Asi
v polovici cesty, keď som už fakt

nevládal a „mlel“ z posledného,
dal som si krátku, desaťminútovú pauzu na občerstvenie tela.
Ako som tak sedel a jedol tyčinku, spomenul som si na jeden
krásny žalm, ktorý ma posilnil
nielen telesne, ale hlavne duševne. Bol to 84. žalm, hlavne
jedna jeho časť: „Až pôjdu
vyprahnutým údolím, premenia
ho na prameň, lebo ranný dážď
ho odeje požehnaním. Stúpajú
a síl im stále pribúda, až na Sione uvidia Boha najvyššieho.“ (Ž
84, 7 – 8) Tieto krátke verše ma
znova nabili energiou a zvyšok
výstupu som zvládol „na jeden
dych“. Nebola to však jediná
posila.

Blízko je jeho pomoc

Tento žalm mi dal mnoho podnetov na premýšľanie o Bohu
a jeho pomoci. Prichádzali mi
na um mnohé životné situácie,
keď som sa cítil slabý, bezbranný, keď mi bolo fakt ťažko.
A môžem povedať, že ešte nikdy

sa mi nestalo, aby ma vtedy Boh
nechal „v štichu“. Vždy bol pri
mne, objal ma a niesol na rukách, presne ako v tom príbehu
o stopách v piesku. My ľudia si
často myslíme, že Boh nie je pri
nás, že na nás zabudol. Máme
ťažké obdobie, modlíme sa a cítime, akoby nás Boh nepočúval.
Tiež som niekedy pociťoval
opustenosť a samotu. Ale som
si vôbec neuvedomoval, že to
nebolo tým, že ma Boh opustil,
ale preto, že som ho nepočúval
a spoliehal sa na vlastné sily, že
som odmietal jeho pomoc. No
on mi pomohol. Uvedomil som
si, že netreba žiadne siahodlhé
modlitby ani viditeľné zázraky,
stačí len chcieť, otvoriť oči a uši
duše a on príde v tichosti a jemnom vánku.

Prosil som o pomoc

Nedávno mi to dal krásne
pocítiť. Bol som dlho bez práce,
zúfalý a bezradný. Jediné, čo mi
ostávalo, bolo vrátiť sa do za-

hraničia, preč od manželky. Bál
som sa toho odlúčenia a prosil
som Boha o pomoc. A on sa
ukázal a pomohol. Našiel som si
prácu doslova v hodine dvanástej a ostal som na Slovensku.
Boh je neustále pri nás.
Neopúšťa nás a pomáha nám
v tých najťažších chvíľach,
pretože nás nesmierne miluje.
Tak ako sľúbil Abrahámovi, že
nikdy neopustí svoj ľud, tak to
platí až po dnešný deň. Dávid
to nádherne vystihol vo svojom
žalme: „I keby som mal ísť
tmavou dolinou, nebudem sa
báť zlého, lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica, tie sú
mi útechou.“ (Ž 23, 4) Tento
verš aj celý žalm vystihujú
podstatu Božej opory a pomoci.
On nám podáva pomocnú ruku
v každej situácii. Je len na nás,
či ju prijmeme a naše bremeno
bude príjemné a jarmo ľahké,
alebo odmietneme a budeme
sa naďalej trápiť. Tak ako Boh
pomohol mne či už pri výstupe
na Kriváň, alebo pri práci, tak
môže pomôcť každému z nás.
Čo si vyberieme? n
Pavol Pihulič
ilustr. snímka: Eva Lamancová

   tomto roku bol medzi svätých
zaradený aj pápež Ján XXIII. Aké
je tajomstvo nesmiernej sympatie,
ktorú pápež Roncalli vzbudzoval v mužoch
a ženách každého národa, zo všetkých
oblastí života, či dokonca v tých, ktorí
zastávali odlišné náboženské a politické
presvedčenie? Odpoveď na túto otázku ponúka vo svojom článku pre denník L´Osservatore Romano taliansky kardinál Giovanni
Battista Re, niekdajší prefekt Kongregácie
pre biskupov.
Pápež Ján XXIII., rodák zo Sotto il Monte
v oblasti Bergama, fascinoval veľkých i malých svojou prekypujúcou dobrotou, ktorá
sa prejavovala aj v spontánnych a dojemných gestách. Tak to bolo aj v ten večer, keď
bol otvorený Druhý vatikánsky koncil, keď
ľuďom zhromaždeným na Námestí sv. Petra
povedal, aby po návrate domov pohladili
svoje deti a povedali im, že je to „pohladenie od pápeža“.
Ľudstvo žízni po dobre, láske, ľudskom
teple, a keď objaví tieto hodnoty žité s takou intenzitou, aká bola charakteristická
pre pápeža Roncalliho, rodí sa spontánny
obdiv a sympatia. Dobrota, s akou si pápež
Ján XXIII. získal svet, sa opierala o jeho
radostnú, pokojnú a optimistickú povahu,
ale nemožno zabudnúť, že jeho charakter
bol výsledkom úsilia a nepretržitej práce na osobnej cnosti, čerpajúc zo školy
evanjelia. Inými slovami, jeho spôsob bytia
a života bol ovocím hlbokého života modlitby a asketickej snahy o sebazdokonalenie,
ktoré si ako dieťa osvojil v rodine, a potom
v nich dozrieval a rástol. Keď pôsobil ako

nuncius v Bulharsku, svojim rodičom
napísal: „Odkedy som odišiel z domu, pred
niečo viac ako desiatimi rokmi, prečítal som
veľa kníh a naučil som sa mnoho vecí, ktoré
ste ma vy nemohli naučiť. Ale tie niekoľké,
ktoré som sa naučil od vás, sú pre mňa stále
tie najcennejšie a najdôležitejšie. Podopierajú a dávajú hodnotu mnohým ďalším,
ktorým som sa naučil neskôr.“
Dobrota pápeža Roncalliho si získavala
veľký úspech, pretože bola sprevádzaná
múdrosťou a zdravým rozumom. Bola to
dobrota osvetlená tou inteligenciou, ktorá
vie vždy hľadieť doďaleka. Keď sa Roncalli
stal pápežom, začal s iniciatívami, ktoré
si podmanili svet, pričom medzi najpozoruhodnejšie patrí zvolanie koncilu. Vždy
sa snažil mať priateľské vzťahy s ľuďmi, aj
s ľuďmi vzdialenými od Cirkvi a kresťanskej
viery. Vo svojom živote bol bezpochyby staviteľom mostov, nie múrov. Druhý vatikánsky koncil je v skutočnosti veľkým mostom,
ktorý postavil smerom k modernému svetu.
Rovnako aj dve jeho nezabudnuteľné encykliky Mater et magistra a Pacem in terris
predstavujú dva druhy mostov ku všetkým
ľuďom dobrej vôle na tému hospodárstva,
práce, sociálnej spravodlivosti a pokoja.
Roncalli svojou dobrotou – ako apoštolský nuncius, ako patriarcha Benátok aj ako
pápež – dokázal vyriešiť mnoho problémov,
pretože jeho dobrota otvárala dvere dialógu,
a to mu pomáhalo nájsť správne riešenia.
Bol presvedčený o tom, že hoci nejaký
človek možno inklinuje k zlému, prebýva
v ňom vždy lúč dobra a kúsok ľudskosti.
Ako zvykol hovoriť, v každom mužovi

a v každej žene je čosi dobré, aj v tých, ktorí
sa zdajú byť tými najhoršími. Z tohto dôvodu mal dôveru nielen v Boha, ale aj v ľudí.
Keď Cirkev vyhlasuje pápeža Roncalliho
za svätého, zo srdca vyviera spontánny hlasitý súhlas: Česť a sláva tomuto pápežovi,
ktorý otvoril koncil, dobrorečenie tomuto
pápežovi, ktorý ukázal svetu obraz dobra
a naznačil všetkým, že jedinou cestou, ktorá vedie k lepšej budúcnosti, je cesta pravdy,
spravodlivosti, solidarity a lásky! Nech je
požehnaný tento pápež, ktorý naučil svet
tomu, že ľudstvo potrebuje predovšetkým
lásku a dobrotu. n
-mf/RV
snímka: wordpress.com

Posledné chvíle Jozafátovho života
K Jozafátovej mučeníckej smrti nedošlo
spontánne. Táto zákerná vražda bola obyvateľmi Vitebska dávno pripravovaná. Čakalo sa len
na vhodnú príležitosť a hľadal sa spôsob, ako
zatrieť stopy zločinu. Plán bol takýto: treba
sa za každých okolností snažiť vyprovokovať
Jozafátovo služobníctvo. A keď sa ich Jozafát
bude zastávať, nastane ten správny moment,
keď treba zaútočiť na rezidenciu biskupa.
Jozafát upozornil svojich sluhov a najbližších,
aby sa nijako nedali vyprovokovať a aby
trpezlivo znášali nadávky, hádzanie kameňmi či iné urážky. Tento napätý stav trval dva
týždne a Vitebčanom sa už nechcelo čakať.
Najväčším provokatérom mal byť schizmatický

kňaz Ilja. V prípade, že ho Jozafátovi sluhovia
zbijú, malo sa udrieť na zvon a všetci sa mali
zbehnúť na námestie pred rezidenciu vladyku.
11. novembra kňaz Ilja ustavične chodil okolo
rezidencie, nadával a všetkých provokoval.
Jozafát v tom čase nebol doma. Keď sa
večer vrátil, o všetkom mu povedali. Večeral
so svojím diakonom Dorotejom a ďalšími
členmi domácnosti, a rozprával o mučeníckej
smrti, akoby hovoril o niečom úplne bežnom
a samozrejmom. Celú noc strávil v modlitbe
s bičovaním, ako to mal vo zvyku. Skoro ráno
sa vybral do cerkvi na utiereň. Bola nedeľa.
Kňaz Ilja ho už vyčkával a len čo ho zbadal,
ihneď spustil lavínu nadávok a provokačných

rečí. Jozafát kráčal spokojne a nevšímavo.
Keď Ilja neprestával kričať, chytil ho jeden
z Jozafátových spolupracovníkov a spolu
s inými ho išli zatvoriť do kuchyne. To si všimol
jeden okoloidúci a okamžite bežal do mesta
podať správu. Ktosi vybehol na radnicu a udrel
na zvon. Signál zaznel, všetci sa rútili na námestie ako tlupa rozbesnených zločincov. Keď
Jozafát skončil utiereň, vyšiel z cerkvi a vracal
sa domov. Pri východe z chrámu našiel zhromaždený dav, ktorý okamžite stíchol. Jozafát
prešiel mlčky pomedzi čakajúcich. Ale hodina
smrti bola už tu. Svojich sluhov ešte ubezpečil,
že sa im nič zlé nestane. A čakal...
Marko Durlák
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Pán – môj
dedičný podiel
Zvony

Odvaha v strachu

Č

loviečik Odvážny si jedného dňa
vymyslel, že pôjde objavovať okolie.
Veď už je na svete sedem rokov,
a poriadne nepozná ani ten les za rohom.
Nedalo sa to nazvať lesom, skôr lesíkom, no
pre človiečika Odvážneho to bolo lesisko.
Maminka Malinka o tom nechcela ani
počuť.
„Tu ostaneš. Rozumieš?“ povedala
rozhodne. Človiečika Odvážneho na pár
sekúnd opustila odvaha. Ale zvedavosť bola
silnejšia. Zvíťazila. Aj by sa zmieril s tým,
že ostane doma, no pri predstave, že by
v lese mohol uvidieť ježka, veveričku alebo
straku, ktorá babičke Margitke kradne
vajcia z chlievika, ho pochytila bojovnosť.
Potajomky si zabalil do bielej servítky
chlebík s maslom a chcel sa potichu vykradnúť z domu. Lenže ako sa dá potichu,
keď maminka Malinka všetko počuje a tato
Zlato počuje maminku Malinku až na dvor?
Nemožné!
„Nie, nikam nepôjdeš!“
„Ale ja už mám aj desiatu,“ oponoval človiečik. Tato Zlato sa v kútiku duše usmieval.
Páčilo sa mu, že si chce tak troška presadiť
svoje a bol hrdý na človiečika Odvážneho.
Lenže nechcel protirečiť maminke, lebo ju
mal rád. Preto naoko prísne pozrel na drobnú postavičku, v ktorej sa skrývalo toľko
odhodlania.
„No, čo urobíme?“
„Ja chcem ísť!“ povedal bojovne človiečik
Odvážny. Maminka Malinka tušila, že tato
Zlato má niečo za lubom. No nepočítala
s tým, ako to tato Zlato raz-dva vyrieši.
„Tak choď, ale zoberieš so sebou Bročka,
aby ťa ten chlpáč aspoň varoval,“ povedal

s úsmevom. Vôbec mu nenapadlo, aby sa
bál, že človiečik Odvážny zablúdi alebo že
sa mu jednoducho niečo stane. Maminka
Malinka ostala úplne bez slov.
Veď je sobota a úlohy do školy si napíše aj
zajtra, pomyslel si tato, ale nahlas iba dodal:
„Veď už vyrástol a aspoň si vyskúšame, či je
naozaj odvážny.“
Človiečik Odvážny mal hlavu plnú lesa
a úlohy, ktoré im dala učiteľka Usmiata ho
netrápili. Trápili maminku, ktorá mu pri
písaní pomáhala a vďaka nej mal dobré
známky. Napísať atramentové písmená
ľavou rukou, aby pekne vedľa seba stáli
a netancovali s rozstrapatenými vlasmi,
bolo umením. Človiečik Odvážny to vďaka
maminke Malinke zvládal. Koľko sa však
spolu natrápili, vedeli len oni dvaja. Koľko
sa napočúval: „Ťahaj! Ťahaj! Eeeešte! Aaaaa!
Stop! Kam sa to nakláňa? Ešte raz!“ Najviac
sa tešil na posledný riadok. Posledné
písmeno takmer vymaľoval, len aby ho
nemusel opakovať.
Ale dnes je sobota. A tato Zlato dovolil,
aby išiel sám na prieskum do blízkeho
lesíka. Letel po poľnej ceste, len aby ho
maminka Malinka náhodou nezastavila.
Popri ceste zberal margarétky, zvončeky,
ktoré ukrývali rosu pre čmeliaky a iskerníky... Tráva sa niekde červenela, až hnedla,
a potom znova prechádzala do rôznych odtieňov zelenej. Zľahka sa jej dotýkal. Listy
boli mäkké, tvrdé, okrúhle, špicaté. Aj na to
človiečik Odvážny prišiel teraz. Za ucho si
dal margarétku a veselo kráčal ďalej. Docupital až k starému opustenému ovocnému
sadu. Rástli v ňom úžasne chutné jablká.
Neodolal im. Ochutnal jedno, druhé ...

Sadol si pod strom a chcel si vychutnať aj
tretie. No zrazu zistil, že psík sa mu zatúlal.
Volal ho, kričal, ale nič nepomohlo. Počul
iba zvončeky na škriatkových topánkach,
trepotanie motýlích krídel a tichý spev
vysokej trávy. Keď ho chcela pohladiť,
rýchlo odskočil a vydal sa ďalej. Odhodlanie
sa však každým krokom strácalo. Vysoká
tráva ho obkolesovala a... možno sú v nej aj
hady. Konečne pred sebou zbadal aj lesík...
Vyzerá akosi ináč, ako keď sa v ňom blázni
s kamarátmi... Je taký obrovský a tá cestička
vyzerá ako otvorené ústa ježibaby z rozprávky o Janíčkovi a Marienke. „Aaaaach!
Pomóóóc!“ kričala človiečikova myseľ.
Prečo sa tie obrovské stromy tak nakláňajú?
Akoby ho chceli privaliť. Jáj! Už sa chcel
otočiť a utekať domov. Vtom jedným očkom
zbadal nejaký pohyb. Stuhol... Ešte toto
mu chýbalo! Divá sviňa! Pohyb neustával.
Človiečik Odvážny sa neodvážil pozrieť tým
smerom. Takmer nedýchal. Tráva stonala
pod ťažkým nákladom približujúcim sa
k človiečikovi. Stratil odvahu... a slzy mal
na krajíčku. Teraz... pomyslel si, rýchlo
spraví otočku a utečie.
„Ideme sa pozrieť do lesíka na jahody?“
zaznelo spoza stromu. Známy hlas znel ako
rajská hudba.
„Tato Zlato! Jéééj, ty si išiel za mnou!?“
čudoval sa Odvážny.
„Malinka ma poslala a ja som súhlasil, že
si spravím prechádzku po lese. Budeme objavovať spolu. Viem, kde má sova hniezdo.
Aj to, kde si veveričky ukrývajú oriešky
na zimu.“ Človiečik Odvážny s radosťou
chytil zlatého tata za ruku a spolu hľadali,
na ktorom machovom pníku nechali drozdy odtlačky svojich nožičiek.n
Katarína Kopnická
ilustr. snímka: teamsca.com

Pre východné cirkvi na našom území je
charakteristické zvonenie najmä podľa
zvyklostí rímskej Cirkvi, no aj zvonenie
zavedené z rôznych historických dôvodov.

J

edným z takýchto historických dôvodov je poludňajšie zvonenie, zachovávané najmä na dedinách. Jeho pôvod siaha
do 15. storočia, do roku 1456, keď Ján Huňady dobyl pevnosť
Belehrad a zvíťazil nad Turkami. Na pamiatku tejto udalosti
nariadil rímsky pápež Kalixt III. zvoniť na poludnie vo všetkých kresťanských chrámoch. Dodnes to zostalo ako pozvanie
na modlitbu a  obedňajšiu prestávku. Okrem poludnia zvony
zvonili a dodnes zvonia v mnohých chrámoch ráno a večer, a pozývajú na modlitbu, z čoho je aj názov tohto zvonenia Na paceri
(z latinského Pater noster – Otče náš).
Zvonenie zaznieva najmä pred liturgiou. Je obdivuhodné,
že dodnes sa nám v tejto súvislosti zachovalo zvonenie podľa
predpisu typikona, ktorý uvádza Blagoviesť ako prvé zvonenie
a potom: „Udarjajet vo vsja kampany“ – teda udiera (zvoní)
na všetky zvony. Dodnes sa totiž v našich chrámoch zvoní najprv jedným – veľkým zvonom a potom všetkými zvonmi. Počas
liturgie sa zvykne zvoniť dva razy – počas evanjelia (v nedeľu
Paschy dvanásť ráz) a počas anafory – buď počas Pánových slov,
alebo počas epiklézy a hymnu Dôstojné je. Zvonenie všetkými
zvonmi je obvykle u nás aj v predvečer nedele a veľkých sviatkov.
Vtedy sa zvoní všetkými zvonmi začínajúc postupne po jednom
(podobne ako pri zvonení pri búrke, keď sú intervaly medzi
jednotlivými zvonmi podstatne dlhšie). Zvonenie všetkými
zvonmi naraz sa zvykne využívať pri zádušnom zvonení. Typikon uvádza zvonenie aj počas rôznych iných modlitieb v chráme, no tento predpis je u nás prakticky neznámy, aj keď by stálo
za zváženie jeho obnovenie ako spestrenie našej bohoslužby.
V súvislosti s touto témou je dôležité vysvetliť otázku termínu udarjájet (udiera). V našom prostredí sa totiž zvonom hýbe
pomocou lana a srdce voľne udiera na telo zvona. V prostredí
východných cirkví, najmä ruských, bieloruských, ukrajinských
a podobne sa zvykne hýbať len srdcom zvona, pričom samotný
zvon sa nehýbe. Práve preto typikon uvádza udieranie. Vďaka
tomu je toto zvonenie melodické a kreatívne.
Aj keď je zvon prakticky mŕtvy nástroj, potrebuje na svoje
oživenie človeka. Preto keď počujeme zvon, netreba ho vnímať
ako mŕtvu zliatinu či hudobný nástroj, ale ako posvätný predmet, za ktorým sú ľudia, človek, ktorý sa oň stará, dáva mu ožiť
a oznamuje nám udalosti či modlitby, ktoré kresťania prednášajú Bohu. n
Michal Bučko
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

„Pripadol mi diel v kraji prekrásnom: a je
to pre mňa znamenité dedičstvo,“ hovorí
šiesty verš 16. žalmu. V inom preklade
znie text trocha inak: „Na utešených
miestach pripadla mi výmera, veľmi sa
mi páči môj podiel“.

T

ento posun v preklade je pre mňa výrečnejší. Pamätám
si, ako sa kedysi na dedinách prideľovali tzv. záhumienky tým, ktorí chceli hospodáriť. Nie všetky pozemky
boli rovnako lukratívne. A preto si ľudia svoje podiely porovnávali. Podobne sa deje aj v iných oblastiach. Obzeráme
sa po cudzích autách. Podmienkach bývania. Úspechoch
susedových detí. Intelekte kamarátov. Podnikateľských úspechoch bývalých spolužiakov. Neustále sa obzeráme okolo seba
a hodnotíme, či je ten náš život naozaj ten naj. A kresťan ide
ďalej – po čase začne skúmať, prečo Boh dal jednému také talenty a inému onaké. Prečo rozdelil aj iné danosti spôsobom,
ako ich rozdelil.
Neviem, koľkí by ste povedali spolu s autorom žalmu, že váš
život sa vám páči zo všetkých najviac a netúžite po vylepšeniach. Ste spokojní so svojou osobnosťou, manželským partnerom, deťmi, rodinou, rodičmi, prácou, majetkom... a sami
by ste si nič lepšie nenaplánovali.
Hovoriť o spokojnosti v Bohu je nosením dreva do lesa.
Vieme to. Že máme byť spokojní, lebo Boh pre každého robí
to najlepšie a rozdeľuje všetko s múdrou spravodlivosťou. Len
čo však začneme porovnávať svoj život s inými, teória ostáva
nefungujúcou teóriou a mnohí sa začínajú zožierať od závisti.
Ako Kain. Ako Lót. Ako Jozefovi bratia. Ako toľkí iní.
Spokojnosť ťa naplní totiž jedine vtedy, keď sa prestaneš
obzerať okolo seba a zahľadíš sa na toho, ktorý ti je neustále
po pravici (pozri druhú časť žalmu 16, 8 – 11). Abrahám kráčal
s Bohom, preto mohol dať Lótovi na výber (pozri Gn 13, 9).
Jozef tiež chodil v Božej blízkosti, a tá ho neopustila ani
v otroctve. Títo muži neboli spokojní preto, že zažili „emočný
zázrak“. Skôr šlo o veľmi racionálny prístup, vychádzajúci
z poznania Boha a jeho dobroty.
Nemyslím si, že pochopíme Božie kritériá pri rozdeľovaní
všeličoho, čo dáva človeku. Môj život môže byť spokojný len
vtedy, keď sa nebudem obzerať závistlivo okolo seba, ale dôsledne sa pozriem na svoj život a možnosti v ňom. Ak zbadám
ľudí, ku ktorým ma Boh postavil, a budem sa tešiť z ich prítomnosti. Ak zbadám svoje túžby po tom, čo by som chcel(a)
vyskúšať, dosiahnuť, získať, a následne za tým naozaj konkrétnymi skutkami pôjdem. Štúdiom. Prácou. Rozvíjaním záľub.
Ak od závisti a prázdnych rečí prejdem k reálnym skutkom.
Na začiatku stačí s vďačnosťou Bohu vyznať radosť zo
všetkého dobrého, čím ma obdaril. Ak týmto veciam, ktoré
za vďaku stoja, budem potom venovať dosť pozornosti, aj ja
budem denne pravdivo vyznávať, ako sa mi podiel, ktorý mi
Boh vymeral, veľmi páči. n
Valéria Juríčková

22 | na každý deň
PONDELOK 18. august
Mučeníci Flórus a Laurus
Čítania: 1 Kor 2, 3c – 15, zač. 171; Mt 23, 13 –
22, zač. 94

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci,
lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred
ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo
vchádzajú, vojsť nedovolíte. (Mt 23, 13)
Učitelia zákona sú tí, ktorí majú vedomosti,
a farizeji sú tí, ktorí konajú. Existuje však
poznanie a konanie, ktoré neslúži na to, aby
človek vyjadril svoju realitu, ale aby ju skryl:
cieľom nie je láska, iba vzbudzovanie dojmu,
že som dobrý a inteligentný. Týmto človek
zatvára dvere do kráľovstva sebe a druhým.
Poznanie Otca a Syna je vyhradené maličkým, nie chvastúňom.
Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Menl.
časti zo sviatku Zosnutia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
sviatku. (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

UTOROK 19. august
Mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci
Čítania: 2 Kor 2, 14 – 3, 3, zač. 172; Mt 23,
23 – 28, zač. 95
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s jej ničomnosťou k ľútosti nad svojimi
vlastnými hriechmi. Biť sa do vlastnej hrude,
nie do cudzej. Je ohavné kajať sa z hriechov
iných ľudí, aby sme ospravedlňovali seba.
Liturgia: Všetko ako 18. augusta

ŠTVRTOK 21. august
Apoštol Tadeáš. Mučenica Bassa
Čítania: 2 Kor 4, 1 – 6, zač. 175; Mt 24, 13 –
28, zač. 99

Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú
do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu. (Mt 24, 16)
Počas vojny je dobré utiecť do opevnených
miest. Ale len keď sa víťazí. Inak sa hradby
stávajú smrteľnou pascou. Žiadnej veci
nesmieme dávať prednosť pred Božím
kráľovstvom. Na každom mieste existuje
modloslužba, ktorá ničí človeka a jeho slobodu. S ňou sa nedá paktovať. Sme povolaní
v modloslužbe vidieť zatratenie a žiť spásu,
ktorá pramení z kríža.
Liturgia: Všetko ako 18. augusta

PIATOK 22. august
Mučeník Agatonik a spoločníci

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru
a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone
dôležitejšie – spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! (Mt 23, 23)

Čítania: 2 Kor 4, 13 – 18, zač. 177; Mt 24, 27
– 33. 42 – 51, zač. 100

Slepota sa zvlášť prejavuje v zákonníctve:
početné normy a rozhodnutia upravujú aj
tie najmenšie veci, ale spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť sa prehliada. Kto vníma
Ježiša – Slovo tým správnym spôsobom,
miluje Otca a bratov. A tak napĺňa zákon.
Miluje s najvyššou jemnosťou aj v tých
najmenších veciach. Nie škrupulózne alebo
z ritualizmu, ale z lásky.

V závere dejín je tento obraz: Syn človeka, na ktorého sa pozerajú všetci synovia
človeka. Naplnenie času znamená vidieť
jeho tvár, ktorá je svetlom našej tváre. Syn
človeka, ktorý prišiel, prichádza a znova príde. On je naplnením dejín. Príde tak, ako už
prišiel so svojím znamením – krížom. S ním
prichádza v každom okamihu, aby sme ho
spoznali a prijali. Každý moment nášho
života je krok k cieľu.

Liturgia: Všetko ako 18. augusta

STREDA 20. august
Prorok Samuel
Čítania: 2 Kor 3, 4 – 11, zač.173; Mt 23, 29 –
39, zač. 96

… hovoríte: „Keby sme boli žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali
krv prorokov.“ (Mt 23, 30)
Ľudia sa dištancujú od svojich predkov tým,
že deklarujú ľútosť nad ich hriechmi. Dnes
je v móde spovedať sa z hriechov, ktoré spáchali druhí – manžel, sused, biskup, kolega...
Musíme prejsť od tejto klamlivej solidarity

… uvidia Syna človeka prichádzať
na nebeských oblakoch s mocou a veľkou
slávou. (Mt 24, 30b)

Liturgia: Všetko ako 18. augusta. Zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA 23. august
Zakončenie sviatku Zosnutia Presvätej
Bohorodičky. Mučeník Lupus. Hieromučeník Irenej
Čítania: 1 Kor 1, 3 – 9, zač. 123; Mt 19, 3 – 12,
zač. 78

Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku
ako muža a ženu stvoril...? (Mt 19, 4)
Vzťah muž – žena je znamením vzťahu
Boh – človek. Eva bola vytiahnutá z boku

spiaceho Adama. Z prebodnutého boku nového spiaceho Adama na kríži sa rodí nové
ľudstvo ako jeho nevesta – Cirkev. Ako sa
každý tvor rodí zo samičky, tak každá ľudská osoba sa rodí z rany srdca toho, ktorý ju
miluje, počína, rodí a dáva jej život.
Liturgia: Všetko ako 18. augusta

NEDEĽA 24. august
11. nedeľa po Päťdesiatnici
Hieromučeník Eutychés
Čítania: 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141; Mt 18, 23
– 35, zač. 77

Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval
nad tebou? (Mt 18, 33)
To, čo Pán urobil so mnou, je začiatok
toho, čo ja robím s bratmi. Ježiš hovorí, aby
sme sa milovali, tak ako on miloval nás –
na smrť na kríži. Sv. Pavol dodáva, aby sme
si navzájom odpúšťali, tak ako nám odpúšťa
Boh (porov. Ef 4, 32). Toto podobenstvo je
zaradené na záver reči o spoločenstve. Je
výzvou odpúšťať. S druhými môžeme spolu
žiť nie preto, že nerobíme chyby alebo sa
nezraňujeme, ale preto, že sa nám dostalo
odpustenia. Namiesto toho, aby nás zlo rozdeľovalo a navzájom izolovalo, zjednocujeme
sa a upevňujeme vo vzájomnom odpúšťaní.
Práve v spoločenstve zlo odchádza preč. Veď
celý zákon je zhrnutý v bratskej láske.
Raz v kinovii otca Ilita podľahol istý brat
pokušeniu. Keď ho odtiaľ ostatní vyhnali,
vybral sa k starcovi Antonovi. Pobudol tam
istý čas, po ktorom ho Anton poslal späť
do kinovie, odkiaľ musel predtým odísť. Keď
ho však bratia zbadali, vyhnali ho opäť.
A tak sa opäť vybral k Antonovi a hovorí mu:
„Odmietli ma prijať, otče!“ Vtedy ho starec
poslal naspäť s týmito slovami: „Istá loď sa
po náraze na mori rozbila, stratila svoj náklad a ledva sa sama zachránila a priplávala
k brehu. A vy chcete potopiť aj to, čo sa sotva
dokázalo zachrániť a doplávalo do prístavu?“
Toto podobenstvo ma pozýva zmilovať sa
nad tým, kto mi je podobný, pretože Pán sa
zmiloval nado mnou.
Bratské spoločenstvo sa rodí zo vzájomného odpúšťania. Jediný dlh, ktorý mám voči
bratovi, je vzájomná láska. Ako mi môj hriech
dáva spoznať Otca a rodí ma k synovstvu,
tak hriech môjho brata mi skrze odpustenie
umožňuje žiť ako syn, ktorý je podobný Otcovi. Keď nežijem ako syn, som mŕtvy. Odpustiť
je väčší zázrak, ako vzkriesiť mŕtveho.
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
z hlasu, I teraz podľa predpisu. Ostatné
z hlasu (HS: 144; PZ: 97; HP: 98)
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PONDELOK 25. august

ŠTVRTOK 28. august

Blažený hieromučeník Metod Dominik
Trčka

Prepodobný Mojžiš Etiópsky
Biskup Augustín

Čítania: 2 Kor 5, 10 – 15, zač. 179; Mk 1, 9 –
15, zač. 2 (rad.); 2 Tim 1, 8 – 18, zač. 291 Mk
8, 34b – 9, 1, zač. 37 (bl.)

Čítania: 2 Kor 7, 1 – 10a, zač. 183; Mk 1, 29
– 35, zač. 5

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme svoj kríž a nasleduje ma. (Mk 8, 34b)

Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. (Mk 1, 31b)

V tomto verši sa zjavuje identita kresťana. Kresťanom je ten, kto nasleduje Ježiša
ukrižovaného. Každý deň zapiera sám seba,
berie svoj osobný kríž a kráča za ním – za Ježišom chudobným, pokorným, odmietaným
a ponižovaným. Toto je podstata kresťana.
Kto hľadá triumf, uznanie, úspech alebo slávu, nenájde život. Naopak, kto kráča úzkou
cestou, nájde pravý život.

Slúžiť Bohu znamená milovať bratov v konkrétnych situáciách života. Ježišova služba
bratom spočívala v uzdravovaní z horúčky –
z môjho sebectva, ktoré vo mne zabíja Boží
obraz. Skutočne milovať znamená starať sa
o druhého s jeho potrebami i obmedzeniami.
Sebectvo sa vyjadruje tým, že sa dáva obsluhovať. To vedie k vzájomnému zotročovaniu.
No láska sa uskutočňuje službou, a tá vedie
k slobode.

Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Menl.
časti Metodovi (HS: 414; PZ: 397; HP: 430)

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

UTOROK 26. august

PIATOK 29. august

Mučeníci Adrián a Natália

Sťatie hlavy Jána Krstiteľa

Čítania: 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180; Mk 1, 16 –
22, zač. 3

Čítania: Sk 13, 25 – 33a, zač. 33; Mk 6, 14 –
30, zač. 24

Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ (Mk 1, 17)

Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval.“ (Mk 6, 20b)

Celé evanjelium nám ukazuje Ježiša kráčajúceho po ceste a učeníkov, ktorí idú za ním.
Učeník ho nepredbieha ani za ním nemešká,
ale pokorne ho nasleduje a v odvahe ide
za ním. Ježiš nie je vzorom hodným nasledovania či príkladom, ktorý mám napodobniť,
alebo niekým, kto mi otvára cestu. On je
počiatok a koniec cesty a zároveň aj spoločníkom na mojej ceste.

Počúvať Ježiša a nechcieť zmeniť svoj život.
Nielen Herodes, ale aj ja som tým, ktorý
pácha proti svojmu svedomiu hriech, hoci
ho sám nechce. Nepočúvaš podobne aj ty Ježišovo slovo? Rád ho počúvaš, si rozhodnutý
ho počúvať. Ale čo počuješ? To, čo chceš ty,
nie Boh! Slovo je stále užitočné, aj keď je
neprijaté, pretože odhaľuje hriech a vyzýva
k obráteniu.

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

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému. Odporúčaný sviatok. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 415;
PZ: 399; HP: 432)

STREDA 27. august
Prepodobný Pimen
Čítania: 2 Kor 6, 11 – 16, zač. 182; Mk 1, 23 –
28, zač. 4

Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi
z neho!“ (Mk 1, 25)
„Mlč!“ hovorí Ježiš nečistému duchu. Tak,
ako má jeho slovo moc povolať k nasledovaniu, takisto má moc poraziť ducha zla, ktorý
je v nás. Ježiš nás oslobodzuje slovom pravdy, ktoré je schopné umlčať každé klamstvo.
Lož, ktorá mi od prvotného hriechu hovorí,
že Boh nie je láska. Lož, ktorá má krásny
obal, ale v skutočnosti ma zotročuje. Som
Boží syn, dcéra a mojím otcom je Boh.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP:112)

SOBOTA 30. august
Patriarchovia Alexander, Ján a Pavol Nový
Čítania: 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b; Mt 20,
29 – 34, zač. 82

Čo chcete, aby som vám urobil? (Mt 20, 32b)
Ja musím požiadať Ježiša o to, čo chcem, aby
to mohol pre mňa urobiť. Ale najprv potrebujem vedieť, čo je dobré chcieť! Jakub a Ján
to nevedeli, keď žiadali prvé miesta (porov.
Mt 20, 22). Chcem to, čo mi on sám chce dať:
uvidieť svetlo jeho tváre. Pozerať sa na svet
a svoj život jeho očami. Jakub a Ján to nevedeli. Preto žiadali pravý opak – márnivosť
sveta, ktorá privádza do tmy a zatratenia.

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

NEDEĽA 31. august
12. nedeľa po Päťdesiatnici
Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky
Čítania: 1 Kor 15, 1 – 11, zač. 158; Mt 19, 16
– 26, zač. 79 (rád.) Hebr 9, 1 – 7, zač. 320;
Lk 10, 38 – 42. 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke)

Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo
máš, rozdaj chudobným a budeš mať
poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!
(Mt 19, 21)

Ježišova ponuka presahuje akúkoľvek ľudskú spravodlivosť. Obracia sa na každého
človeka, ktorý je povolaný byť Ježišovým
učeníkom (ktorý je dokonalý ako jeho Otec).
„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý
váš nebeský Otec.“ (Mt 5, 48) Pre syna je
majetok otcov dar, o ktorý sa má podeliť so
svojimi bratmi. Kto ho hromadí, stáva sa
otrokom sebectva a z bratov si robí otrokov.
Slobodný je ten, kto je schopný využívať
majetok na službu druhým. Vlastniť a zhromažďovať znamená ničiť základ stvorenia:
všetko je dar. Vyhnanie z raja, podobne ako
vyhnanie zo zasľúbenej zeme, je dôsledkom
chamtivej vôle človeka ukoristiť to, čo sa
mu dostalo ako dar. Zmyslom Svätého roka
v Izraeli bolo, aby sa znova usporiadal majetok. Inak sa zem stáva púšťou, kde vládne
nespravodlivosť a násilie. Ježiš v reči na hore
pridáva: „... tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty.“ (Lk 6, 29b)
Dokonalý znamená dokončený. To, čo nie je
dokonalosť, sa ešte neuskutočnilo. Dokonalosť, o ktorej hovorí Ježiš mladíkovi, nie je
len rada, ale nutný prechod k tomu, aby bol
človek skutočne synom. Pokiaľ svoj majetok
nezdieľam s bratmi, vzďaľujem sa od Otca
i Syna. Preto treba vzdialiť od seba to, čo ma
vzďaľuje od Boha.
Keď bol abba Makarios v Egypte, našiel človeka, ktorý prišiel so svojím oslom k jeho kélii a kradol mu z nej veci. Podišiel k zlodejovi
a tváril sa ako cudzinec, ktorý tam nebýva.
Pomohol mu naložiť ulúpené veci na zviera
a vyprevadil ho v pokoji na cestu, pričom si
hovoril: „Nič sme si na tento svet nepriniesli,
Pán nám to dal. Ako chcel, tak sa stalo, nech
je Pán oslávený vo všetkom.“
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu a sviatku, Sláva, kondák hlasu, I teraz, sviatku. Ostatné
z hlasu a sviatku (HS: 145, 417; PZ: 99, 400;
HP: 100, 433)
Maroš Rinik
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Ikona posledného
súdu
Tretí rad

Po pravici Božieho trónu hetoimasie v centre
radu, o ktorom bola reč v predošlom článku,
prichádzajú k Božiemu súdu vyvolení,
rozdelení do štyroch skupín. Hneď pri tróne
sú to proroci. Možno ich rozpoznať podľa
typických čiapok a plášťov so zvláštnymi
ozdobami pripomínajúcimi písmená, ale
nezrozumiteľnými. Tým je symbolicky
vyjadrený tajomný charakter proroka
hovoriaceho Božím jazykom, ktorý zostáva
pre ľudí tajomným. Možno rozoznať Dávida
a Šalamúna. Druhú skupinu tvoria biskupi
a patriarchovia odetí do bohoslužobných
rúch. V tretej sú mučeníci a vyznávači. Ich
odevy sú v zelenomodrých a červených
odtieňoch. Nakoniec sú zobrazení mnísi
a askéti v mníšskych odevoch hnedočiernej
farby na znak toho, že sa zriekli všetkých
radostí pozemského života. V popredí
zástupov stojí sv. apoštol Pavol. Privádza ich
ku Kristovi, na ktorého ukazuje vystretou
pravicou.
Po ľavici trónu privádza prorok Mojžiš
na súd ku Kristovi zástup národov. Pozdvihnutou pravicou ukazuje na Krista. Podľa
nápisov na ikone z drevenej cerkvi z Lukova-Venecie (16. stor., Bardejovský protopresbyterát) možno v zástupe rozoznať jednotlivé národy: Židov, Grékov, Poliakov, Turkov,
Etiópčanov, Tatárov, Rusínov a Nemcov.
Líšia sa výzormi, odevom a čiapkami.

Spodná časť ikony

Dva posledné rady, ako uvádza E. Sendler,
predstavujú zlom v schéme: zvislá os zostupuje od Otca a od Krista, prechádza cez
hetoimasiu a končí sa v obraze symbolickej
Božej ruky, ktorá drží váhy Božej spravodlivosti. Táto pomyselná os oddeľuje dva svety:
raj s vyvolenými v ľavej časti (z pohľadu nazerajúceho) a koniec sveta a peklo v pravej
spodnej časti ikony.

Raj

V ľavej spodnej časti ikony pod zástupom
vyvolených sa nachádza miesto pokoja,
symbolické zobrazenie nebeského raja,
znázornené v podobe kruhu na bielom
pozadí. Je v ostrom kontraste s tmavým
zobrazením pekla. Uprostred raja tróni Božia
Matka po stranách s archanjelmi Michalom
a Gabrielom. Pod nimi sú zobrazení traja
patriarchovia: Abrahám, Izák a Jakub. Každý
z nich drží v náručí duše spravodlivých. Toto
symbolické zobrazenie večného odpočinku
po útrapách pozemského života korešponduje so slovami Krista v súvislosti s dušou
Lazára spočívajúcou v Abrahámovom lone
(porov. Lk 16, 22). S takýmto symbolickým
zobrazením raja sa stretávame na ikonách
z 15. – 16. stor. nielen v Rusku či na Ukrajine,
ale aj v celej karpatskej oblasti. Dôkazom je aj
spomínaná ikona posledného súdu z Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Lukove-Venecii.
Na okraji kruhu v pravej časti z pohľadu
nazerajúceho je zobrazená postava obnaženého muža prepásaného svetlým bedrovým
rúškom. V skrížených rukách na hrudi drží
kríž. Upretý pohľad smeruje k Bohorodičke
sediacej na tróne. Táto postava je obrazom
kajúceho sa lotra, ukrižovaného po pravici
Krista. Po úprimných slovách ľútosti pred
svojou smrťou počul z úst Spasiteľa na kríži
prísľub o raji: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš
so mnou v raji“ (Lk 23, 43). K bráne raja
zobrazenej pod kruhom s Bohorodičkou
na spôsob vysokého múru so strechou prichádzajú v dvoch skupinách zástupy vyvolených. Skupinu vľavo vedie sv. Peter s veľkým
kľúčom v ľavici a skupinu vpravo sv. Pavol
s rozvinutým popísaným zvitkom v pozdvihnutej pravici. Sv. Peter pristupuje k bráne, aby
ju svojím kľúčom otvoril, pretože je ešte stále
zatvorená a stráži ju cherubín. n
Milan Gábor
snímka: iconsv.ru

Nie každý muž môže uzatvoriť manželstvo
s každou ženou ani každá žena nemôže
uzavrieť manželstvo s každým mužom.
Môžu medzi nimi totiž existovať okolnosti,
ktoré im v tom bránia. Nazývajú sa rozlučujúce manželské prekážky. Sú to také
okolnosti, ktoré by mohli v budúcnosti
narušiť spoločný manželský alebo rodinný
život manželov. Cirkev preto preventívne
manželskému zväzku takýchto osôb bráni
prostredníctvom manželských prekážok.
Inštitúciu manželských prekážok prevzala
Cirkev z rímskeho práva. Už starí Rimania
mali totiž zadefinované jednak prirodzené
právo na manželstvo, ktoré patrí každému
človekovi, jednak situácie osôb, ktoré pre
existujúcu manželskú prekážku manželstvo uzavrieť nemohli. Niektoré z týchto
rímskych prekážok platia dodnes. Sú to
tie rozlučujúce prekážky, ktoré vyplývajú
z prirodzeného, čiže Božieho zákona.
Napríklad prekážka pokrvenstva v priamej línii a medzi pokrvnými v bočnej línii
do tretieho stupňa, prekážka švagrovstva,
manželská prekážka adopcie. Už starí
Rimania totižto prišli na to, že manželstvo
osôb, ktoré sú pokrvne spríbuznené,
ťažko narúša zdravie budúcej generácie.
Niektoré prekážky však boli ľudského
práva a vyplývali z modelu vtedajšieho
spoločenského života, a preto sa s vývojom spoločenského života menili alebo
celkom zanikli. Bola to napríklad prekážka
spoločenskej nerovnosti, na základe ktorej
nemohli uzavrieť manželstvo senátor
a prepustená otrokyňa, vojak nemohol
platne uzavrieť manželstvo bez súhlasu
svojho veliteľa. S nástupom kresťanstva
však zároveň prišli prekážky, ktoré vyplývali z kresťanského štýlu života. Súčasné
kánonické právo tak dnes hovorí o dvanástich spoločných rozlučujúcich manželských
prekážkach, ktoré zaväzujú všetkých katolíkov. Sú to: 1. prekážka veku; 2. prekážka
impotencie; 3. trvajúci manželský zväzok;
4. prekážka rozdielneho náboženstva; 5.
prekážka posvätných svätení; 6. prekážka
doživotných verejných sľubov v reholi alebo v rehoľnom inštitúte; 7. únos; 8. vražda
spolumanžela; 9. pokrvenstvo; 10. švagrovstvo; 11. verejná mravopočestnosť; 12.
právne príbuzenstvo, čiže adopcia; u nás
gréckokatolíkov platí ešte trinásta: 13.
duchovné príbuzenstvo.
František Čitbaj

koinonia sv. ján krstiteľ
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, Staničná 3, pondelok o 17.00 h
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Prešovská 2, štvrtok o 16.00 h
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obecný úrad, štvrtok o 19.00 h
Michalovce – mestské kasárne, štvrtok
o 16.30 h, e- mail:pietrovinne@azet.sk
Michalovce – cerkev, pondelok o 18.15 h
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk
blahoželáme
9. augusta oslávil náš
drahý duchovný otec
Dávid Zorvan 40 rokov života. Chceme
sa poďakovať nebeskému Otcovi, že nám
poslal svojho zástupcu, ktorý nám každodenne sprítomňuje
živého Krista, hlása Božie slovo a vysluhuje sviatosti. Sľubujeme vám, otče, že vás
zahrnieme do svojich modlitieb. Vyprosujeme vám ducha múdrosti a rady, dar
úprimnej otcovskej lásky a nám dar ducha úcty a oddanosti, aby sme s vierou
počúvali Božie slovo hlásané prostredníctvom vás a s radosťou sa zhromažďovali
okolo oltára pri slávení svätej liturgie.
Nech vám dá nebeský Otec dobré zdravie
a silu do tejto služby, nech vás naplní duchom horlivosti, aby ste priviedli všetky
vám zverené ovečky na cestu svätosti.
Mnohaja i blahaja lita!
veriaci z farnosti Stanča-Úpor

poradňa

Rozlučujúce
manželské
prekážky
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Žehnaj, Pane, kňaza, ktorý nám tvoje slovo hlása, učí nás v láske žiť, v Krista veriť,
nezradiť!
Drahý náš duchovný
otec Matúš Čekan,
správca
farnosti
Vranov nad Topľou-Juh, 21. augusta
oslávite krásne 35.
narodeniny. Nenachádzame slová, ktorými by sme vyjadrili
vďačnosť za vašu oddanosť viere a zanietenosť pre tvorbu nových vecí. Tým
najväčším Božím darom je pre nás veriacich to, že máme oddaného a horlivého
kňaza a ikonopisca v jednej osobe. Krásne
ikony, ktoré zdobia náš nový chrám, nás
hrejú pri srdci. Nech vás Pán Boh odmení
za vašu obetavosť, starostlivosť, láskavosť
a vieru, ktorú nám cez vás daroval!
vďační veriaci z farnosti
Vranov nad Topľou-Juh
sPOMÍNAME
23. júla 2014 s veľkou nádejou prekročil
prah do večnosti a vo veku 60 rokov odovzdal posilnený sviatosťami svoju dušu
Pánovi Ján Gecej, manžel, ocko a dedko.
Ďakujeme za modlitby a vyjadrenú
úprimnú sústrasť. Vičnaja jemu pamjať!
na slovo darovali
Anna Šuvadová, Bobrov – 30 eur; Arcibratstvo ruženca, Zemplínska Teplica
– 30 eur; Ružena Doležiová, Hažín nad
Cirochou – 20 eur; Ružencové spoločenstvo, Čičava – 20 eur
Srdečne ďakujeme!
Oznamy
21. katolícka charizmatická konferencia
Termín: 29. – 31. august 2014
Miesto konania: Mestská športová hala
Slávia v Trnave
Tematické zameranie: Sedembolestná
a Duch Svätý na Slovensku, osobitne v rodinách
Program: biskupské sväté omše, Božie
slovo, adorácia, chvály, svedectvá, mod-

litby za uzdravenie, požehnanie a naplnenie Svätým Duchom nás, našich rodín
i Slovenska a radostné kresťanské spoločenstvo
Prednášatelia: P. Joseph Vadakkel z Filipín, otec Mikuláš Tressa CSsR, otec Václav
Kocian, otec Dušan Lukáč a ďalší
Hrať a spievať bude mládežnícka evanjelizačná skupina Veritas z Jakubovho Dvora.
Prezentácia: v piatok od 12.30, v sobotu
a v nedeľu od 07.00
Ubytovanie: Študentský domov UCM,
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava (10 eur/
noc).
Prihlášky: č. t. 045/2861261 (Združenie
Jas, Zvolen)
Ďalšie informácie: www.jas-zv.sk
Víkendová XXL-ka slobodných
Miluješ hory a hľadáš dobrú partiu? Nebaví ťa zoznamovať sa len cez internet?
Tak neváhaj a pridaj sa k nám. Je čas vykročiť zo stereotypu a zažiť niečo nové.
Termín: 28. august (16.00) – 1. september (16.30)
Miesto: Dolný Kubín, Aktivcentrum
Prostredníctvom prirodzene tráveného
voľného času chceme:
dať možnosť vzniku nových priateľstiev
a zoznámení sa
zažiť oddych od všedných dní v príjemnej
novej spoločnosti
dať priestor na rozhovory s tými, ktorí
majú rovnaký status: slobodný/-á, a radi
by ho zmenili :o)
Program: zoznamovacie spoločenské hry,
Roháčské jazerá, kúpanie – Oravská priehrada + plavba loďou na Slanický ostrov,
návšteva priehradného múru, Jánošíkove
diery – Veľký Rozsutec, jazda na koňoch
Cena: 90 eur (4 noci s plnou penziou)
Kontakt: 0917 854 002
Národná púť k Sedembolestnej Panne
Márii
Termín: 15. september (07.00 – 15.30)
Miesto konania: Bazilika Sedembolestnej
Panny Márie, Šaštín-Stráže
Program: 07.00 svätá omša; 08.00 svätá omša; 10.30 slávnostná svätá omša;

Ocko zomrel pred ôsmimi mesiacmi a zanechal po sebe obrovské dlhy. V predbežnom
dedičskom konaní som nahlásil všetky dlhy, ktoré mal a o ktorých som ja osobne vedel. Ale
v priebehu dedičského konania sa v súpise dlhov neobjavil jeden spotrebný úver, ktorý otec
čerpal, hoci som ho uviedol. Notár mi povedal, že veriteľ môjho otca ho neprihlásil a že je to
problém dotyčného veriteľa. Chcem sa opýtať, čo mám teraz s tým robiť. Budem ho musieť
neskôr zaplatiť?
Notár podľa nášho názoru nekonal správne a v súlade so zákonom. Ak ste raz vy ako účastník
dedičského konania uviedli, že váš otec – poručiteľ zanechal dlhy, aj uvádzaný spotrebný úver, tak
notár mal a má povinnosť túto skutočnosť preskúmať, minimálne mal aspoň vyzvať veriteľa, aby
uvedené tvrdenie potvrdil alebo vyvrátil. Ale aj bez ohľadu na priebeh a skončené dedičské konanie
dedičia zodpovedajú za dlhy poručiteľa do výšky nimi prijatého dedičstva. Teda aj v prípade, ak dlh
voči veriteľovi nebude v dedičskom konaní riešený, budete mať povinnosť splatiť ho v rozsahu zodpovedajúcom hodnote na vás prechádzajúceho podielu z dedičstva.
JUDr. Pavol Vargaeštok

14.30 akatist a požehnanie pútnikov
RozVEDENÍ K BOHU (pre žijúcich v ďalšom manželstve)
Stretnutie, ktoré pomáha: pozrieť sa
na svoj život očami viery, zmieriť sa so
svojou históriou života, odovzdať sa
do Božieho milosrdenstva, uvedomiť si,
že rozvod nevylučuje z Cirkvi, začať kráčať
cestou pokánia žijúc aktívne v Cirkvi
Miesto konania: Exercičný dom, Chrenovec-Brusno 274
Termín: 26. – 28. september
Cena: 25 eur
Prihlasovanie: misionarisaletini@gmail.
com alebo mobil 0917 13 73 33
inzercia
Ponúkame 100% čistý sviští a jazvečí
tuk a masť, prírodné antibiotiká – Citricidal grapefruitové kvapky, masti
na reumu a bolestivé kĺby a iné produkty tradičného ľudového liečiteľstva. www.liecivemasti.com
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier):
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
viac na slovo.grkatpo.sk
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Pápež František v Južnej Kórei
note života, fungujúcej rodine, priateľstve
a odvážnom riešení zdanlivo neriešiteľnej
situácie
23.08. (sobota) 18.00 Sedembolestná
Panna Mária a Sväté písmo – mariánska
katechéza sr. Veroniky Kataríny Barátovej
na levočskej hore
24.08. (nedeľa) 07.55 Klbko – čo je žiarlivosť podľa príbehu Kaina a Ábela 10.30
Svätá omša z Bratislavy – priamy prenos
19.10 Katechéza: Kniha Genezis: Jozef
a jeho bratia – autor: Marko Orko Vácha
19.30 Spojení oceánom – publicistická
relácia o živote slovenskej komunity v USA
a Kanade 20.25 Medzi nebom a zemou –
Miroslav Cipár, výtvarník, grafik, sochár,
hosťom Mariána Gavendu
25.08. (pondelok) 17.30 Doma je doma:
Duchovné cvičenia: Kapucíni a misie –
popoludňajšia publicistika, v ktorej Pavol
Danko predstavuje bratov kapucínov 20.00
Závislosti: Attilova méta – svedectvo muža,
ktorého alkohol pripravil aj o strechu nad
hlavou
26.08. (utorok) 17.30 Doma je doma:
Duchovné cvičenia: Viera a obrátenie –
publicistika, v ktorej hovoria ľudia, ktorí
zažili neobyčajné stretnutie s Bohom;
moderuje Marek Hyravý, hostia: Jozef Garaj
CM, Pavol Beluško, Lucia Ondrejkovičová
20.15 Vnútorné uzdravenie (5) – záznam
zo seminára pátra Eliasa Vellu v Trenčíne
27.08. (streda) 06.45 Závislosti: Tesárov
Hoblík, Hoblíkov Tesár – dokument o zá-

PRIAME PRENOSY

vislosti od marihuany a pervitínu 19.30
Listy z osamelého ostrova: List do Filadelfie
⓬ 20.00 Závislosti: Dať zmysel životu ⓬
– dokument, v ktorom Radoslav Hruška
rozpráva o svojej minulosti, v ktorej bol
závislý od marihuany
28.08. (štvrtok) 17.30 Doma je doma:
Duchovné cvičenia: Cirkev ako spoločenstvo – publicistická relácia, v ktorej moderátor Ján Knapík s hosťami rieši problémy
izolácie, samoty a význam spoločenstiev
19.30 Moja misia: Za obzor (Haiti) ⓬
– dokument o misionárovi Augustínovi
Vreckovi v najchudobnejšej krajine severnej pologule
29.08. (piatok) 17.30 Doma je doma: Duchovné cvičenia: Otázky a odpovede – publicistika, v ktorej kapucíni Félix Tkáč a Jozef
Konc odpovedajú na otázky divákov 20.25
EFFETA (Mt 16, 21 – 27) 21.55 Na Ľevockej
hure – mariánske vyznanie a piesne skupiny Kandráčovcov a speváckeho Zboru
sv. Cecílie z Košíc
30.08. (sobota) 20.25 Na Ľevockej hure
– mariánske vyznanie a piesne skupiny
Kandráčovcov a speváckeho Zboru sv.

Najnovšou publikáciou publicistu a gréckokatolíckeho kňaza PaedDr. Františka Dancáka
je dielo Premeny Šašovej, ktorú vydal v júli pri príležitosti ukončenia výstavby pútnického areálu v Šašovej a 235. výročia udelenia plnomocných odpustkov pápežom Piom VI.
Publikácia podrobne mapuje realizáciu mikroprojektu pod názvom Podpora náboženskej
a kultúrno-poznávacej cezhraničnej turistiky z najstaršieho pútnického miesta Prešovskej
archieparchie, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Súčasťou publikácie je množstvo fotografií nielen zo samotnej výstavby amfiteátra. (Ivana
Sedláková)

Keď láska nestačí
(When Love Is Not Enough: The Lois Wilson Story)

Lois si vzala Williama proti vôli svojich rodičov. Verila, že láska, ktorá ich spája, im
pomôže zdolať všetky prekážky. No nestačilo to. Williamova závislosť od alkoholu bola
čoraz neznesiteľnejšia. Bol ním posadnutý. Alkohol z neho stvoril šialenca. Nedokázal sa
ovládať. Prisahal aj na Bibliu, že s tým raz a navždy skončí. Neskončil. Mučil nielen seba,
ale i celú rodinu. Pozrite si príbeh manželky alkoholika, ktorá sa mu všemožne snažila
pomôcť. No všetky sľuby či vyhrážky zostali bez účinku, príbeh je o jej manželovi, ktorý stál pri zrode anonymných alkoholikov. Film ocenia najmä tí, ktorí si prešli podobnou skúsenosťou. (Valeria Horvátová)

Yolanda Adamsová: Open my heart
Yolanda Adamsová je americká gospelová speváčka, ktorá oslovuje veľmi zaujímavou
farbou hlasu. Pri prehľadávaní gospelových piesní zo zahraničia ma táto interpretka
zaujala hneď v prvej chvíli piesňou Open my heart. Ak človek chce žiť život naplno
a plnohodnotne, je nutné urobiť práve tento krok. Otvoriť svoje srdce! Bez toho nie je
možné, aby život nabral hlbší význam a cieľ. Pieseň je spracovaná vážnejším hudobným štýlom, typickým
pre americký gospel. Speváčka sa okrem gospelu realizuje ako herečka a hudobná producentka. Vo svojej
hudobnej kariére predala už niekoľko CD nosičov. So spomínanou piesňou sa umiestnila medzi päťdesiatimi najlepšími gospelovými skladbami roku 2014. (Miro Dargaj)

– rozhlasová hra 20.30 Manželská láska;
hostia: Peter a Zuzana Lempochnerovci
07.09. (nedeľa) 14.00 Studnička – rozhlasová hra
13.09. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrálneho
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach (slávi Mons. Milan Chautur,
košický eparcha)
28.09. (nedeľa) 14.00 Egejskí bratia –
rozhlasová hra

ŠTÚDIO ŠPECIÁL

na obrazovkách TV LUX

František Dancák: Premeny Šašovej

hudba film kniha

a

Viac na www.tvlux.sk.

Cecílie z Košíc R
31.08. (nedeľa) 10.00 Svätá omša z Prešova – priamy prenos z Katedrály sv. Mikuláša
v Prešove 19.10 Katechéza: O márnotratnom synovi – autor: Anton Pariľák 19.30
Vlastná cesta – gréckokatolícky kňaz Igor
Čikoš hosťom Zuzany Chanasovej 20.25
Medzi nebom a zemou – herečka Božidara
Turzonovová hostkou Mariána Gavendu

13.08. (streda) 22.00 Veľké operné hlasy
dneška
14.08. (štvrtok) 20.30 100. výročie
narodenia spišského kapitulného vikára
ThDr. Jozefa Ligoša; hosť: Dr. Ľ. Hromják,
cirkevný historik
16.08. (sobota) 10.00 O čom je gender
ideológia (3) 13.00 Slovenské výrobky
na pultoch predajní potravín 20.30 Pomoc
chudobným cez zbierku Boj proti
17.08. (nedeľa) 13.00 O objave prvých
artefaktov – literárna kaviareň 14.00 Donebavzatá – rozhlasová hra
18.08. (pondelok) 20.30 Na frekvenciách
Rádia Lumen s Frequency
19.08. (utorok) 20.30 Stretnutie lumenrodín na Škutovkách (2)
20.08. (streda) 11.10 Dobrovoľnícka
činnosť v Bratislave; hostia: Veronika
Rybárová, Janka Gasperová 20.30 Rímskokatolícka farnosť Husiná 22.00 Album
Recitál – americký organista David Di Fiore
21.08. (štvrtok) 20.30 História a súčasnosť
hradu Hrušov
22.08. (piatok) 20.30 Zdravá strava –
zdravý život; hosť: Dušan Plichta, výživový
poradca
23.08. (sobota) 10.00 Zázraky a znamenia
v Biblii (1)
24.08. (nedeľa) 14.00 Škola zbožnosti – sv.
Jozef Kalazanský 15.30 Nevidiaci športovec
Juraj Práger – dokument
26.08. (utorok) 11.10 Tradičná rodina
– západné štáty EÚ a Slovensko 20.30
Zhodnotenie prázdnin a duchovné plány
na začiatok školského roka; hosť: don
Anton Červeň
27.08. (streda) 22.00 Tvár vojny odtlačená
v hudobnej partitúre
28.08. (štvrtok) 20.30 Milan Hodža
v medzinárodných vzťahoch aj v súvislosti
s prvou svetovou vojnou
30.08. (sobota) 10.00 Zázraky a znamenia
v Biblii (2) 20.30 Záznam z prednášok
na púti rodín vo Višňovom pri Žiline
31.08. (nedeľa) 14.00 Ctihodná matka

relax | 27

slovo 17 | 2014

lumen

18.08. (pondelok) 08.00 Pápež František
v Kórei – svätá omša za pokoj a zmierenie
17.30 Doma je doma: Škola Otcovho
srdca – Vicki a Robert de Hoxarovci 20.00
Závislosti: Návrat – dokument o protidrogovom centre v Kráľovej, kde žije niekoľko
mužov, ktorí sa učia znova rozumieť životu
pomocou doživotnej abstinencie
19.08. (utorok) 19.30 Cesta zmierenia –
dokument o Sáre Salkaháziovej 20.15 Vnútorné uzdravenie (4) – záznam zo seminára
pátra Eliasa Vellu v Trenčíne
20.08. (streda) 06.45 Závislosti: Chcem sa
opiť – dokument, v ktorom kapucín Andrej
Palša rozpráva, ako jeho životu vládol
v mladosti alkohol 19.30 Listy z osamelého
ostrova: List do Sárd ⓬ – dokumentárny
seriál o Turecku a o ostrove Patmos, ktorým
boli určené najznámejšie a najprekladanejšie listy 20.00 Závislosti: Ja, Vlado
Bočev – dokument o Vladovi, ktorý bol díler
kokaínu deťom 20.10 Krédo: Viera Cirkvi
(8) – séria päťminútových dokumentov
21.08. (štvrtok) 17.30 Doma je doma:
Náhradné rodičovstvo – popoludňajšia
publicistika 19.30 Moja misia: Anjeli (Juhoafrická republika) ⓬ – dokument o Františke Olexovej, ktorá pracuje v centre pre
deti zomierajúce na AIDS 20.00 Závislosti:
Never more – príbeh muža, ktorý bol 13
rokov závislý od heroínu
22.08. (piatok) 17.30 Doma je doma: Deti
v spoloČNOSTI – múdrosť; popoludňajšia
publicistika 21.55 Bella ⓬ – film o hod-

AUGUSTA

Liturgické
pexeso
Ripida

Ide o vejár, ktorý mal praktický
a symbolický význam pri slávení
Eucharistie. Zvyčajne sa používal
v páre a slúžil na odháňanie hmyzu
od svätých darov, aby sa predišlo
zneucteniu Eucharistie.
Vanutie vzduchu spôsobené
pohybom ripíd symbolizovalo aj
prítomnosť nebeských mocností, čo
je zvyčajne zvýraznené aj podobou
šesťkrídlych serafínov na nich.
Práve spomienka na nebeské
zástupy predchádza samotnému
premeneniu svätých darov.

rtv:

tv lux
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15.08. (piatok) 21.25 Ježiš, ty vieš
17.08. (nedeľa) 09.35 Púť do Santiaga de
Compostela – dokument 10.00 Slávnostná
svätá omša z nitrianskej kalvárie; celebruje:
Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius
na Slovensku 12.50 Poltón – mládežnícka
relácia 13.20 Slovo – príhovor Augustína
Slaninku 00.30 Slovo R
20.08. (streda) 21.05 História jedného
dokumentu – väzenská kniha
21.08. (štvrtok) 09.20 História jedného
dokumentu R
24.08. (nedeľa) 14.05 Poltón 14.35 Slovo –
príhovor Daniela Pastirčáka, kazateľa Cirkvi
bratskej 00.05 Slovo R
31.08. (nedeľa) 13.00 Poltón
02.09. (utorok) 14.45 Poltón R
rádio slovensko
Pondelok – Piatok 05.20 Zamyslenie
na dnešný deň
Nedeľa 19.30 D. Mozolová: Encyklopédia
spravodlivých 21.05 Cesty
rádio slovensko a regina

17.08. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Peter
Novák, dekan
23.08. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Maroš Prejsa, Snina)
24.08. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie z Banskej Štiavnice; káže Róbert
Mišových 21.00 Duchovné slovo R
31.08. (nedeľa) 09.05 Bohoslužba Apoštolskej cirkvi v Bratislave; káže Pavol Zsolnai
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 Vatikán 07.50 Z duše 17.05 Viera v živote
18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
rádio devín
Nedeľa 08.30 Sakrálne umenie
Zmena programu vyhradená.
n Čašník zbadá, ako si hosť čistí
príbor obrusom, a napomína ho:
„Prepáčte, ale to nerobte. Po prvé, príbor je čistý.
A po druhé, pozrite sa, ako ste
zašpinili obrus!“

Ripidy sa vyrábali zvyčajne z plátna
alebo z kovu.
Pomôcky:
Adama,
Artaba, Enji,
Herz

Nariekal

Práca

Slovenská
republika,
skratka

slovo

Srdce,
Ozbrojení
po nemecky Opak vpravo poľskí jazdci

Autor:
Vladimír
Komanický

Hutt Valley
Harriers

Druh tkaniny

Český súhlas

Ďobalo

Severské
zviera

Americký
vojak, ami

Citoslovce
syčania

Príbuzná

Iránska miera
na obilie

Ako

3. časť
tajničky
Otília,
po domácky
Kancelárska
skratka

Oraním si
obhrnulo

Etiópske
mesto
Hocikde

Čistiaci prášok

Sídlo zraku

Zvierací pysk
Ílovitý nerast

Čln na Rýne

Mauretánska
osada

Inžinier
projektu
Junáci,
prenesene
Latinská
dvojhláska

Spojka
Šál

Otec

Autobuses
Veľká plocha de Oriente,
skratka

Strácala sa

Čiastočná
zmena

Rímske
číslo 51

1. časť
tajničky
Dvojhláska

Keď
Ázijský vozík

Ženské meno

Slovanská
bohyňa krásy

slovo

Domácke
ženské meno
Patriaci
Mirkovi

Zlákaj

Citoslovce
uvažovania

2. časť
tajničky
Leňochod

Žltá rastlina
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K	Ť	C	N	N	N	T	I	A	V	K	H	A	R	Z	O	L
	T	A	S	I	A	I	I	Y	M	P Ý K	A	Z	I	T	O
Ó	O	B	Č	A	N	V	C	S	Ó	A	Z	I	V	E	U	K
	B	B	O	B	O	R	E	E	A	L	N	N	V	S	Ú	R	M
	E	V	R	P	L	A	S	T	Y	V	O	R	T	A	T	V	B
	R	O	A	I	C	Á	T	N	O	K	A	V	D	E	L	I	Č
	T	D	R	Á	H	A	A	I	T	S	E	L	O	B	R	O	Č

Osobné
zámeno

Legenda: AKONTÁCIA, AMARELA, ANTIMÓN, ANTRAX, ÁTRIUM, BALIAREŇ, BOBOR, BOLESTI, BREZA, DELIČ, DRÁHA,
ESTER, HLÁSNIK, HLINÍK, IHLAN, ISTIČ, KABÁT, KABINETY,
KAPOTA, KLADINA, KOLIBA, KOTVA, LIBELA, NINIVE,
OBČAN, OBVOD, ODMENA, ODRAZ, OKTÓBER, PANTER,
PASÁT, PLASTY, SEDITA, SLANINA, SLOVO, SMERNICA,
STOKA, TORBA, TROVY, ÚVAHA, VESTA, VINICA, VINIČ,
VÝZVA, ZINOK.
Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 14 – 15. Krížovka: Láska je závažie,
ktoré ma ťahá hore. Osemsmerovka: Na tri krále zima stále.
Výherca: Sarah Krehlíková z Ďačova. Riešenia zasielajte
na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo
slovo1@grkatpo.sk.

GMC Bárka v Juskovej Voli vás
pozýva na

Púť mladých
5. – 6. september
Ľutina
„Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5, 3)

PROGRAM PÚTE
Piatok
17.00 – 18.00
18.00 – 19.15
19.15 – 19.45
		
19.45 – 20.30
		
		
20.45 – 22.00
		
		
22.30 – 24.00
		

Registrácia
Svätá liturgia
Večera z vlastných
zásob
Modlitba Malého
povečeria
(vladyka Milan Lach SJ)
Prezentácia združenia
Priatelia sv. Jakuba
a Jakubskej cesty
Modlitby chvál a adorácia
so skupinou F6

Sobota
07.30 – 08.20
08.20 – 09.45
09.45 – 10.25
		
		
10.30 – 12.10
		
		
		
12.10 – 13.30
13.30 – 14.30
		
14.30 – 15.30

Akatist požehnania rodín
Aktivita pre mladých
Rozjímavý ruženec
mladých s piesňami,
svätá spoveď
Archijerejská svätá
liturgia (Mons. Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup
metropolita)
Obed
Muzikál You did
(DIK, Čičava)
Koncert F6

Čo so sebou? Karimatku, spacák, niečo na zahryznutie
Ubytovanie v Dome Mikuláša Klimčáka

Viac informácií na: www.gmcbarka.sk
alebo na tel. č: 057/4490 290, 4490 761
Partneri:

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2014
8. turnus: 24.08. – 29.08. 2014 (15 – 17 rokov)
05. – 06.09. Archieparchiálna púť mládeže do Ľutiny
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
11.09. – 13.09. Duchovné cvičenia pre manželské
páry. Pozývame manželské páry na duchovné cvičenia, počas ktorých sa môžu obaja ako pár priblížiť
k Bohu a načúvať mu, ale zároveň načúvať a priblížiť
sa sebe. Zodpovedný: otec Peter Jakub, riaditeľ CPR
Sigord. Príspevok za osobu: 36 eur.
19.09. – 21.09. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo. Príspevok je 90 eur za manželský
pár.
22.09 – 26.09. Kňazské duchovné cvičenia. Pozývame kňazov Prešovskej archieparchie na duchovné
cvičenia pre kňazov. Príspevok za osobu: 64 eur.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
16. – 17.08. Hlavná púť
28.08. Malá púť (10.00 h)
06.09. Fatimská sobota (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
23.08. Pešia púť k relikviám bl. M. D. Trčku
Redemptoristi v Michalovciach a gréckokatolícke
farnosti v Nižnom Hrabovci, Poši, Nacinej Vsi a Michalovciach-Topoľanoch vás pozývajú na 2. ročník
pešej púte k relikviám bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v sobotu 23. augusta.
Púť sa začne v Nižnom Hrabovci, odkiaľ sa pôjde
po ceste do Poše, Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec a ďalej cestou do Lesného, Suchého, Topolian a Michaloviec. V každej obci bude zastávka
v gréckokatolíckom chráme, kde bude krátka modlitba a príhovor. Ďalšie informácie: www.misionar.sk
25.08. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
06.09. Fatimská sobota (08.30 h.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
16.08. Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza, modlitby
za uzdravenie
06.09. Fatimská sobota – púť primátorov a starostov (10.30 h)
07.09. Malá púť (09.00 h)
pastoračné centrum rómov
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,
0915 951 081

