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Chrysostomos z Bratislavy

M

iešaný spevácky
zbor Chrysostomos
vznikol pri gréckokatolíckom farskom Chráme
Povýšenia sv. Kríža v Bratislave na prelome rokov 1991
a 1992. Od začiatku bolo jeho
cieľom umocniť slávnostnosť
bohoslužieb a prehĺbiť duchovné vnímanie veriacich. Vo
farnosti síce už roky pôsobil
zbor Kyrillomethodeon, ale ten
sa venoval výlučne cirkevnoslovanskému liturgickému spevu.
Po zavedení slovenčiny do pravidelných nedeľných a sviatočných bohoslužieb v sebe
takýto postoj, pochopiteľne,
obsahoval aj problematickú
zložku, lebo posvätné úkony
akoby kvalitatívne kategorizoval. Aby primárne liturgické zameranie zboru a jeho
orientácia na duchovnú hudbu
byzantskej tradície dostali
primeraný výraz, nový zbor
prijal pomenovanie Chrysostomos podľa sv. Jána Zlatoústeho,
ktorému sa pripisuje autorstvo
najpoužívanejšieho formulára
eucharistickej bohoslužby
grécko-slovanského obradu.
Od začiatku tvorili Chrysostomos neprofesionálni speváci
– študenti, žiaci, ich rodičia,

napospol aktívni členovia
farnosti. Spojivo medzi nimi
tvorila a tvorí láska k Cirkvi,
nadšenie pre tradície cyrilo-metodského obradu ako neoddeliteľnej súčasti kultúrneho
dedičstva Slovenska i vzájomné
priateľstvo. Prvým vedúcim
zboru bol Ján Malovec, výborný znalec duchovnej hudby,
umelecky náročný, ale menej
zžitý s našou tradíciou. Preto
od jari 1993 pripadlo vedenie
zboru Danielovi Škovierovi
a po ňom sa ujal dirigovania
Christopher Staničar, mladý
muzikológ, dirigent a hudobný
skladateľ slovenského pôvodu
z USA. Po jeho návrate do Spojených štátov sa stal stálym
dirigentom Martin Škoviera.
Chrysostomos postupne
zaraďoval do svojho repertoáru
skladby klasikov východnej
cirkevnej hudby (Balakirev,
Čajkovskij, Glazunov, Nikolaev-Strumski, Mokranjac,
Rimskij-Korsakov, Česnokov
a i.), domácich skladateľov (J. Bokšaj, Ch. Staničar,
P. Škvarenina) i vlastné úpravy
liturgických spevov Prešovskej
eparchie, takže si vybudoval
neobyčajne široký repertoár.
Dominuje v ňom slovenčina

a cirkevná slovančina, ale tým,
že zbor podľa svojich schopností príležitostne využíva aj
iné jazyky, chce pripomenúť
nadnárodnú povahu Cirkvi ako
dôležitú protiváhu zavše až
nezdravo nacionalizovaného
politického života.
Po založení Bratislavskej
gréckokatolíckej eparchie
dostal Chrysostomos funkciu
katedrálneho zboru a katedrálny chrám je stále jeho
pravidelným a domovským
pôsobiskom. Hoci nevyhľadáva
verejné vystúpenia mimo neho,
nevyhýba sa príležitostiam
pozvať širšiu verejnosť, aby
načrela do studnice cirkevného umenia. Za prínos v tomto
smere mu udelila Konferencia
biskupov Slovenska cenu Fra
Angelica za rok 2003.
Zoznam podujatí bratislavského Chrysostomu za viac ako
dve desaťročia jeho existencie,
ak chce zachytiť aspoň tie
najdôležitejšie, by mal evidovať
napr. Florenciu s liturgiou pri
relikvii sv. Jána Zlatoústeho
(1995), Želiv a Sázavu (1996),
Vadovice, Krakov a Vieličku (1997), Budapešť (1999),
Pannonhalmu (2001), Prahu
(2007), púte do Mikulčíc,

Ravenny, Ferrary a osobitne
do Ríma (1997, 2001, 2003,
2009), z domácich bratislavské
koncerty Pozdrav Solúnčanom
(1995, 1997, 1999), zapojenie
do osláv J. S. Bacha (2000), festival Musica antiqua Europae
v Rožňave, Spišských Vlachoch
a Bratislave (2002, 2003, 2004),
účasť na svätogorazdovských
slávnostiach v Kútoch (1999
– 2001), spev na liturgiách
prenášaných verejnoprávnym rozhlasom a televíziou,
na vernisážach, ekumenických
pobožnostiach a na tradičnom
prešovskom festivale gréckokatolíckych zborov, na ktorom sa
zúčastňuje pravidelne od roku
2005.
Samozrejme, zbor neobchádzajú ani problémy. Potenciálni noví speváci, ktorí prichádzajú do Bratislavy na štúdiá,
ťažko nachádzajú cestu
do chrámu a v lepšom prípade sa uspokoja s vybavením
nedeľnej povinnosti v kaplnke
univerzitného pastoračného
centra. Keď k tomu prirátame celkový neblahý vplyv
konzumnej mentality a kult
abstrahovanej osobnej slobody,
pozvanie zužitkovať Bohom
dané talenty v službe spoločenstvu sa málokedy stretne s pozitívnou odpoveďou. Samozrejme, bohoslužobný spev v zbore
nie je nezáväzná záľuba. Popri
výtvarnom umení a architektúre však predstavuje jeden
z najúčinnejších spôsobov
evanjelizácie. Ním sa môžeme
prihovoriť bratom mimo Cirkvi
a nenásilne im priblížiť pravdu,
že Boh je nielen dobrý, ale vie
nasýtiť aj našu túžbu po krásne. Napokon podľa slov Písma
(napr. Žalm 46, Izaiáš 6, 32)
predstavuje spev ten najlepší
spôsob, akým môže spoločenstvo svätých oslavovať nebeského Otca. A o túto oslavu ide
v prvom rade. n
Daniel Škoviera
snímka: Peter Nosáľ
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V škole života
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Pred niekoľkými dňami som bol navštíviť
jednu rodinu. Ich malý Dominik sa prikmotril k nám do obývačky. Spýtal som sa
ho, koľko má rokov, a odpoveď znela: „Ešte
dvakrát sa vyspím a budem mať šesť.“ „Tak
to už pôjdeš do školy, však? A tešíš sa? Tašku
už máš?“ vypytoval som sa ďalej. „Áno,“
odpovedal, odbehol otvoriť skriňu a so
slávnostným úsmevom mi ukazoval tašku
úctyhodných rozmerov.
Nevdojak som si spomenul na našu dcéru
Kristínu, ktorá sa svojho času tiež nevedela
dočkať, kedy už začne chodiť do školy. Nadšenie a elán však opadli už po niekoľkých
dňoch školského života a raz pri rannom
budení povedala: „Dosť už bolo tej školy!“
Nuž čo, zbierať vedomosti stojí nejakú
námahu.
V mnohých rodinách je teraz táto téma
tiež živá. Nielen prváčikovia prekročia v septembri prah školy, ale aj ostatné deti sa vrátia
z prázdnin do školských lavíc. Myslím si, že
sa na to tiež tešia.
September je jednoznačne v znamení
školstva. Ale nie každý z nás však vie, že prvý
september je zároveň aj začiatkom nového
cirkevného roka – indiktu. Tento fakt nás
kresťanov aspoň na chvíľu môže upozorniť
aj na inú oblasť nášho života, a to duchovnú,
ktorá by nemala byť menej všímaná. Zaslúži
si našu pozornosť, prinajmenej takú, akú
venujeme škole a vzdelaniu. Pripomína
nám, že tak, ako deti, ktoré rozvíjajú svoje
vedomosti v školách, ani my dospelí neprestávame byť žiakmi v škole života, v ktorej
hlavným učiteľom je Ježiš Kristus. Radi by
sme, aby naše deti dosiahli dobré školské
výsledky (a priznajme si, že tak trocha aj
kvôli tomu, aby sme sa ich úspechmi mohli
popýšiť). Aké dôležité je však nezanedbať
učiť sa umeniu dobrého života. Okrem základného učiva je dobré popri škole rozvíjať aj
športové, hudobné, výtvarné či iné umelecké

talenty našich detí, ktoré do nich vložil Boh.
O čo dôležitejšie však je nezanedbať a rozvíjať v našich deťoch ten najväčší talent, a to
dar Svätého Ducha, ktorý do nás vložil Boh
pri svätom krste.
Kým školské lavice či auly raz zanecháme,
Kristova škola trvá až do konca života. Zaiste
každá skúška v škole je dôležitá a treba v nej
obstáť, ale záverečná skúška v škole života je
najdôležitejšia.
Zoberme teda túto školu viery vážne
a buďme dobrými učiteľmi a odovzdávateľmi viery našim deťom. Keď však chceme
učiť, sami musíme učivo ovládať. Nechajme
sa teda začiatkom nového školského roka
našich detí, ale aj začiatkom cirkevného
roka s jeho sviatkami, pôstnymi obdobiami,
Božím slovom i katechézou, liturgiou i sviatosťami pozvať do úlohy žiaka, ktorý sa učí
od svojho Učiteľa, aby sám mohol učiť ďalej.
Na chvíľu zabudnime na to, že sme dospeláci
a nechajme sa vtiahnuť do polohy Božích
detí, ktoré si pri Pánových nohách, počúvajúc jeho náuku, vybrali ten lepší podiel...
„Ak nebudete ako malé deti, nevojdete
do nebeského kráľovstva,“ (Mt 11, 3) hovorí Pán Ježiš. „Učte sa odo mňa, lebo som
tichý a pokorný srdcom,“ (Mt 18, 29) hovorí
na inom mieste.
Nech v nás teda naši prváčikovia, druháčikovia či väčší žiaci a študenti oživia túžbu
po poznaní Boha a jeho lásky, ktorá má byť
naším celoživotným snažením. Nechajme sa
aj my nakaziť ich radosťou zo školy a začnime s novou chuťou prežívať nový cirkevný
rok s jeho milosťami. Nech je nám pokoj
a radosť nás i našich detí, ale aj dobrá odpoveď na „poslednej skúške“ odmenou.

Jozef Kellö, ThLic.
sobranský protopresbyter
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Na konferencii v nemeckom
Eschlkame sa 25. – 28. júla
za účasti pútnikov do Compostely
stretli zástupcovia svätojakubských ciest. Na svätej omši oslávili
25. júla hlavného patróna sv. Jakuba a prezentovali nové jakubské
cesty vo Švajčiarsku, Rakúsku,
Bavorsku, Poľsku a na Slovensku.
Trasu jakubskej cesty z Čiech
do Bavorska prešlo 26. júla 80 pútnikov zo 7 krajín za účasti biskupa
Radkovského z Plzne a generálneho vikára z Regensburgu. (Matúš
Trojan)

Vo francúzskej Normandii
sa od 1. do 10. augusta konal
celoeurópsky zraz katolíckeho
skautingu s názvom Eurojam
2014. V okolí mestečka Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois táborilo
12-tisíc skautov z 19 krajín Európy
a z Kanady. 3. augusta bol hlavným
kazateľom pri otváracej svätej
omši arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné
cirkvi, ktorý je sám aktívnym skautom. Združenie katolíckych vodkýň
a skautov Európy na Slovensku
(FSE Slovakia) reprezentovala vyše
50-členná výprava.

Židia, moslimovia a kresťania
sa 3. augusta v Paríži spoločne
modlili za mier. V reakcii na pro-palestínske manifestácie spojené
s prejavmi násilia sa zišlo niekoľko
sto manifestantov pred kostolom
Saint Germain L’Auxerrois v prvom
parížskom okrese. Východiskovým
impulzom stretnutia bolo pozvanie osemnásťročnej moslimskej
študentky zverejnené na fejsbuku.
Mladá študentka vytvorila stránku
odsudzujúcu všetky formy násilia
a nenávisti založené na rozdieloch
rasy alebo náboženstva, ktoré
Francúzsko postihli v ostatných
týždňoch.

Stovky českých, poľských
a nemeckých veriacich putovalo
na sviatok sv. Vavrinca 10. augusta na Snežku, kde stojí kaplnka
zasvätená tomuto mučeníkovi.
Medzi pútnikmi boli aj zástupcovia z Pápežských misijných diel.
Na vrchole sa konala bohoslužba,
ktorej hlavným celebrantom bol
královohradecký biskup Ján Vokál.
Prišli tiež biskupi susednej Lehnickej diecézy Zbigniew Kiernikowski
a emeritný biskup Stefan Cichy.
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Ivano-frankovská
archieparchia
na Ukrajine
má nového biskupa
Svätý Otec 27. mája vyjadril
súhlas s kánonickým zvolením
Synody biskupov Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi (UGKC)
protojereja otca Jozafáta
Moščyča, doterajšieho synkela
Ivano-frankovskej archieparchie, za pomocného biskupa
tejto eparchie, pričom mu bolo
udelené titulárne sídlo Pulcheriopolis.
Jozafát Moščyč sa narodil 16.
septembra 1976 v dedinke Staryj
Rozdil v Ľvovskom regióne.
Za kňaza bol vysvätený 26.
septembra 1999. Počas štúdia
teológie vstúpil do noviciátu
Misijnej spoločnosti sv. Andreja
Prvopovolaného C.M.S.A.A.,
kde v roku 2002 zložil doživotné
sľuby.
V rokoch 2000 – 2003
pokračoval v štúdiách v Ríme,
kde dosiahol licenciát morálnej
teológie a absolvoval kurz pre
formátorov povolaní k zasvätenému životu. Počas pobytu
v Taliansku sa venoval pastoračnej starostlivosti o ukrajinských gréckokatolíkov v meste

Tábor archanjela Michala oslavoval 20 rokov

Grosseto. Po návrate na Ukrajinu sa v roku 2003 stal predstaveným Misijnej spoločnosť sv.
apoštola Andrea Prvopovolaného. Od roku 2011 má na starosti pastoračnú starostlivosť
o migrantov a je synkelom pre
laické hnutia Ivano-frankovskej
archieparchie. Okrem rodného
ukrajinského jazyka ovláda ruský, poľský a taliansky jazyk.
Biskupská chirotónia otca Jozafáta Moščyča, nového pomocného biskupa Ivano-frankovskej

eparchie, sa uskutočnila 3. augusta počas patriarchátnej púte
za pokoj na Ukrajine do dedinky Krylos. Hlavným svätiteľom
nového biskupa bol arcibiskup
Sviatoslav Ševčuk, hlava UGKC,
spolusvätiteľmi vladyka Igor
Vozniak, ľvovský arcibiskup
metropolita, a vladyka Vladimír Vijtyšin, ivano-frankovský
arcibiskup metropolita. (www.
grkatba.sk)

Pápež František vymenoval nového biskupa
pre eparchiu v Parme
Svätý Otec vymenoval 7. augusta otca Bohdana Danyla, kňaza
Stamfordskej eparchie Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi
(UGKC) v USA, doterajšieho
rektora Stamfordského kňazského seminára sv. Bazila Veľkého, za eparchiálneho biskupa
Ukrajinskej gréckokatolíckej
eparchie sv. Jozafáta v Parme.
Bohdan Danylo sa narodil
22. mája 1971 v meste Giżycko
v severovýchodnom Poľsku.
Po skončení lýcea v roku 1990
vstúpil do gréckokatolíckeho
metropolitného kňazského
seminára v Ľubline a študoval
filozofiu na Katolíckej ľublinskej univerzite Jána Pavla
II. V roku 1992 rodina odišla
do USA, kde pokračoval v štú-
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diu a vo formácii. Štúdium teológie absolvoval na Katolíckej
univerzite Ameriky a duchovnú
formáciu v Ukrajinskom katolíckom seminári sv. Jozafáta vo
Washingtone. Bohdan Danylo
bol 1. októbra 1996 v kaplnke
Stamfordského seminára sv. Ba-

zila Veľkého vysvätený za kňaza
vladykom Basilom Lostenom,
vtedajším stamfordským eparchom. V roku 1997 bol vymenovaný za prefekta Kňazského
seminára sv. Bazila Veľkého
v Stamforde; v rokoch 2001 –
2004 pôsobil ako vicerektor.
V rokoch 2004 – 2005 pokračoval v štúdiách na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského
v Ríme, kde dosiahol licenciát
teológie. Po návrate do USA
bol v septembri 2005 vymenovaný za rektora Ukrajinského
kňazského seminára sv. Bazila
v Stamforde a poverený pastoráciou povolaní v eparchii. Ovláda
anglický, ukrajinský, poľský
a ruský jazyk. (www.grkatba.sk)

24. až 31. júla sa v Osturni konal
jubilejný 20. ročník Tábora
archanjela Michala. Na stretnutí gréckokatolíckej mládeže
sa zúčastnilo vyše 40 mladých
z rozličných farností. Rodinné
táborové spoločenstvo sa v tomto roku zamýšľalo nad témou:
„Hľa, ako sa milujú“. Účastníci
tábora mohli rásť vo viere cez
katechézy, celonočné bdenie,
sviatosť zmierenie a mnohé
iné bohaté duchovné aktivity.
Odvahu a bojovnosť si vyskúšali v nádhernej podtatranskej
prírode pri rôznych športových
a dobrodružných zápoleniach
a hrách. Tohtoročné stretnutie
v Osturni umocnil deň osláv
20. ročníka Tábora archanjela
Michala. Začal sa slávnostným obedom, na ktorom boli
prítomní mnohí kňazi, ktorí
pôsobili v tábore ešte ako bohoslovci, taktiež bývalí účastníci

so svojimi rodinami, sponzori
a ďalší hostia a priatelia tábora.
Táborové spoločenstvo poctil
svojou návštevou aj pomocný
prešovský biskup Milan Lach SJ,
ktorý stál pri začiatkoch tábora
v Osturni. Pri tejto príležitosti
celé spoločenstvo slávilo archijerejskú svätú liturgiu v miestnom Chráme sv. archanjela

Michala, pri ktorej vzdávali
vďaky Bohu za dar dvadsiatich
rokov tábora. Po svätej liturgii
pokračoval deň rozhovormi,
spomienkami a dramatickým
pásmom, ktorým animátori
predstavili históriu tábora
od jeho počiatku až po súčasnosť. Slávnostný deň ukončili
opekačkou. (Marek Baran)

Mladí Zemplínčania sa stretli na gospelovom festivale
26. júla sa Zemplínčanom
podarilo zorganizovať prvý
gospelový festival na Zemplíne
– Festival nádeje. Podujatie sa
uskutočnilo v miestnom amfiteátri v obci Hatalov v Michalovskom okrese. Začalo sa o 15.00
modlitbou Korunky k Božiemu
milosrdenstvu a svätou omšou
priamo v dejisku. Po svätej omši
vystúpili kapely Ciao Mam-

ma (saleziáni z Michaloviec),
Projekt Z (Záhor), Sion (Snina),
F6 (Čičava) a domáca kapela Agatangel (Dobrý posol).
Duchovným slovom program
sprevádzali otec Matúš Marcin, P. Peter Vaľo a otec Pavol
Hudák. Súčasťou podujatia
bola Služba ucha i workshopy
pre deti a mládež – maľovanie
na tvár, skladanie puzzle, hry

s farbami, Zvieratkovo – skladanie balónikov do tvaru zvieratiek, ako aj ukážky historického
šermu. Podujatie, ktoré navštívilo 500 účastníkov, sa skončilo
o 23.30 spoločnou ďakovnou
modlitbou pod vedením otca
Martina Goča a Matúša Marcina. (Erika Vagaská)

Vyšný Tvarožec si pripomenul 600 rokov
prvej písomnej zmienky
V nedeľu 27. júla sa v obci Vyšný
Tvarožec uskutočnila slávnosť
600. výročia prvej písomnej
zmienky o obci. Program sa začal slávnostnou archijerejskou
svätou liturgiou, ktorú slávil pomocný prešovský biskup Milan

Lach SJ. Pred dverami chrámu
ho privítal starosta obce Jozef
Balaščák, ktorý zdôraznil spojitosť obce s biskupmi: „V tejto
slávnostnej chvíli si uvedomujeme, že s Vyšným Tvarožcom sú
spojené osudy našich biskupov

Jozefa Gaganca, ktorý má
na chráme pamätnú tabuľu,
a blahoslaveného Vasiľa Hopka,
ktorý podľa pamätníkov vždy,
keď navštívil obec Hrabské,
prišiel aj do Vyšného Tvarožca.
Tu sú jeho rodinné korene.
Často opakoval: ,Ja tu idu. Bo
mij koriň stadi. Bo jak strom
bez koreňa rosnuti nebude, ta
ja tu idu.‘ Nikdy na rozlúčku
nepovedal zbohom, ale Slava
Isusu Christu. Kiež tieto milé
spomienky na našich biskupov
umocnia srdečnú atmosféru.“
Aj vladyka Milan vyzdvihol vo
svojej homílii biskupov


Na sviatok Premenenia Pána
6. augusta 014 zavítal prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ do dvoch sesterských farností –
Nižného Hrabovca a Poše, ktoré boli
takmer dvesto rokov súčasťou jednej
farnosti. V sprievode otca Miloša
Barana si pozrel novostavbu farskej
budovy v Nižnom Hrabovci, ktorý je
jednou z najmladších farností Prešovskej archieparchie. Potom slávil
v spoločenstve so správcom farnosti
Poša otcom Igorom Zimovčákom
a ďalšími kňazmi archijerejskú svätú
liturgiu v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Poši. Pred svätou
liturgiou vladyka posvätil nástenné
ikony, ktoré zhotovil otec Kamil Dráb
so spolupracovníkmi. Tieto ikony
budú miestnym veriacim pripomínať
200. výročie vzniku farnosti Poša
odčlenením z farnosti Pusté Čemerné. (J. Gradoš)

Vladyka Milan Lach sa v utorok
12. augusta stretol s mladými na 6.
turnuse stretnutia gréckokatolíckej
mládeže v Juskovej Voli. V poobedňajších hodinách slávil v Centre pre
mládež Bárka svätú liturgiu a zúčastnil sa na besede s mladými. (Ľ. Petrík,
J. Gradoš)

Katedrála sv. Jána Krstiteľa bola
15. augusta svedkom archijerejskej
svätej liturgie, ktorú slávil pri príležitosti prvých a doživotných sľubov
sestier služobníc Nepoškvrnenej
Panny Márie a 25. výročia rehoľného
života troch sestier tejto komunity
prešovský arcibiskup metropolita
Mons. Ján Babjak SJ. (Ľ. Petrík, J.
Gradoš)

Aliancia za rodinu v auguste reagovala na upieranie slobody prejavu
a rozdeľovanie spoločnosti občianskym združením Inštitút ľudských
práv. „Vymyslený pojem ,homofóbʻ
používajú lobisti na ostrakizovanie
ľudí, ktorí sa neboja homototalite
povedať svoj názor do očí. Je dôležité, aby sme v slobode prejavu vedeli
pokojne argumentačne diskutovať
a nie rozdeľovať spoločnosť nálepkovaním na dobrú liberálnu a zlú konzervatívnu,“ hovorí hovorca Aliancie
za rodinu Anton Chromík. „Anketa
Homofób roka vyvoláva v spoločnosti
práve takéto rozdeľovanie, pričom
vynecháva často dôležitý kontext
hodnotených výrokov. Tým môžu
byť hodnotiaci uvedení do omylu.

6|
Organizátor by sa namiesto vyvolávania nenávisti mal zamyslieť
nad tým, prečo spoločnosť reaguje
negatívne na neúmerné požiadavky
homolobistických skupín a prečo ich
aktivity vyvolávajú negatívne vášne
proti homosexuálom,“ dodáva Anna
Verešová, druhá z hovorcov Aliancie
za rodinu.
Aliancia za rodinu je občianska iniciatíva organizácií a jednotlivcov, ktorá
vznikla v decembri 2013 na podporu
hodnôt manželstva a rodiny. Neviaže
sa na žiadnu ideológiu, vierovyznanie či politickú stranu a je otvorená
pre všetky organizácie, jednotlivcov,
skupiny, inštitúcie, spoločenstvá či
iné zoskupenia občanov, ktoré sa
stotožňujú s jej vyhlásením.
Alianciu podporuje už viac ako 100
organizácií venujúcich sa sociálnej
práci v teréne, pomoci rodinám, deťom z detských domovov, slobodným
matkám, hendikepovaným, vzdelávacím aktivitám a ochrane a presadzovaniu ľudských práv. Organizácie
združené v Aliancii za rodinu zastupujú vyše 200 000 občanov Slovenska
od stredoškolákov cez vysokoškolskú
mládež, aktívnych dôchodcov až
po podnikateľov a akademické prostredie. Hovorcami aliancie sú Anna
Verešová, Anton Chromík a Peter
Kremský. Zber podpisov pod petíciu
za vyhlásenie referenda o ochrane
rodiny sa začal 5. apríla 2014, dnes
už má viac ako 300 000 podpisov.

Vznikla nová webová stránka pre
zasvätených www.zasvatenyzivot.
sk. Konferencia vyšších rehoľných
predstavených spustila novú internetovú stránku www.zasvatenyzivot.
sk. Ide o výstup projektu s názvom
Z4Z. Ponúka prehĺbenie v mnohých
dimenziách zasväteného života. Má
štyri ciele – formovať a vzdelávať –
prostredníctvom aktuálnych rubrík
ako teológia, spiritualita, formácia či
psychológia, zdieľať banku dát, kde
sa dajú vypočuť a pozrieť rôzne prednášky a nahrávky, mediálne školiť
(kurzy na rôzne témy zo sveta médií)
a spoločne tvoriť (priestor na články
zasvätených osôb).
„Prostredníctvom celej dynamiky
projektu chceme podnecovať rast
v kvalite, podporovať ľudské, duchovné, intelektuálne a kultúrne vzdelanie
a formáciu. Ponúkame možnosť
načerpať, osviežiť sa, ale sa zo svojich
,zásobʻ aj navzájom podeliť a poskyt-
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Jozefa Gaganca a Vasiľa Hopka.
Prirovnal ich k apoštolom.
Vyzval veriacich, aby si ich
vážili a nasledovali ich príklad.
Archijerejskú liturgiu spevom
viedli kantorky Mária Balaščáková a Terézia Polčová. Počas
myrovania zazneli piesne na počesť blahoslaveného biskupa
Vasiľa Hopka. Na konci liturgie
si starosta uctil vladyku Milana

Lacha a prítomných kňazov pamätnými listami. Potom nasledoval slávnostný obed. Medzi
hosťami boli aj veriaci gréckeho
obradu z Bikič-Dolu zo Srbska,
ktorých predkovia pochádzali
z Vyšného Tvarožca.
Pri tejto príležitosti bola
pripravená aj malá výstava kníh,
v ktorej si záujemcovia mohli
pozrieť rukopisný cyrilský evan-

jeliár zo začiatku 17. storočia,
ktorý sa nachádza v archíve
farského úradu, príspevok
prof. Petra Žeňucha s názvom
Kultúrne a jazykové dimenzie
cyrilo-metodského dedičstva
v Historickej revue, v ktorej
použil ukážku Jánovho evanjelia z tvarožského evanjeliára,
a príspevok správcu farnosti
Miroslava Gavalu s názvom
Vyšný Tvarožec a jeho živý
vzťah k našim biskupom v Gréckokatolíckom kalendári 2014,
v ktorom sa nachádza vzácna
rodinná fotografia biskupa
Vasiľa Hopka.
Poobede nasledoval kultúrny program. Najprv vystúpili
Kandráčovci, potom nasledovala prezentácia knihy Vyšný
Tvarožec – história obce od roku
1414, ktorú napísal Emil Balaščák. Vystúpili aj ľudové súbory
z okolia. (Miroslav Gavala)

V Ruskej Kajni posvätili obnovený chrám
Posviacku obnoveného Chrámu
sv. archanjela Michala v Ruskej
Kajni vykonal v sobotu 26. júla
vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup. Počtom
obyvateľov i rozlohou maličká
obec zažila slávnostnú chvíľu,
keď dverami miestneho chrámu
prešiel po 88 rokoch gréckokatolícky biskup. Privítala ho
starostka obce Anna Kuzmová,
ktorá pripomenula, že po ne-

dávnej primičnej slávnosti
obec zažíva ďalšiu mimoriadnu
milosť.
Vladyka Milan vyzval v homílii veriacich k tomu, aby kládli
Krista vždy na prvé miesto vo
svojom živote. Ako prostriedok
na spásu ponúkol práve modlitbu v chráme. V závere slávnosti
sa správca farnosti Pakostov
otec Pavol Dolinský poďakoval
všetkým, ktorí prispeli k obnove

chrámu. Osobitne spomenul
troch dobrodincov, ktorí darmi,
prácou a modlitbou sprevádzali
toto dielo. V chráme bola uložená nová podlaha, zrekonštruoval sa ikonostas, vymaľovali
sa vnútorné steny a v minulom
roku sa zrealizovali práce na odvlhčení stien. Chrám v Ruskej
Kajni, z ktorej pochádzajú dvaja
kňazi, slúži 98 miestnym veriacim. (Pavol Burda)

Klientky z Domu sv. Faustíny zavítali na festival Lumen
Tohtoročný gospelový festival
Lumen navštívili aj klientky
a pracovníci z Domu sv. Faustíny vo Svidníku. Vďaka návšteve
rádia Lumen a odvysielanému
rozhovoru ich organizátori
festivalu Lumen na základe práce, ktorú vykonávajú s klientkami, pozvali na festivalový
workshop. Workshop sa uskutočnil v sobotu 7. júna na Trnavskej univerzite. Napriek
pestrej ponuke iných prednášok
zavítalo do posluchárne dosť
mladých ľudí, ktorých zaujímal život dievčat v Dome sv.
Faustíny. Stretnutie pozostávalo z informácií o zariadení

a svedectve, záujemcovia si mali
možnosť pozrieť rôzne výrobky z pracovnej terapie, ale aj
naživo vypočuť rusínske piesne

z muzikoterapie. Zúčastnení sa
živo zaujímali o klientky a o ich
smerovanie v ďalšom živote.
(Helena Paňková)
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Mladí Bardejovčania
putovali do Šašovej
Aj tohto roka sa v sobotu 9. augusta skupina mladých ľudí z Bardejovského protopresbyterátu pod
vedením otca Michala Galmusa vybrala na pešiu púť
do Šašovej, kde sa zúčastnili na odpustovej slávnosti
na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Putovanie sa začalo posvätením dreveného kríža, ktorý
statočne niesli chlapci a dievčatá v procesii, a požehnaním na cestu v Chráme svätých apoštolov Petra
a Pavla v Bardejove miestnym farárom otcom Jánom
Hromom. (Jozef Mačejovský)

V Šašovej posvätili nový liturgický priestor
9. – 10. augusta sa na najstaršom mariánskom pútnickom
mieste Prešovskej archieparchie, v Šašovej, uskutočnila
každoročná archieparchiálna
odpustová slávnosť na sviatok
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Slávnosť sa začala v sobotu
privítaním pútnikov z Bardejova, Ortuťovej, Kurimy a celého
okolia miestnym správcom
farnosti otcom Radoslavom
Tóthom. Po privítaní nasledovalo posvätenie vody v kaplnke
nad prameňom. Počas celej
púte bola vysluhovaná sviatosť
zmierenia. Otec František
Dancák zhrnul v krátkej prednáške celú históriu putovania
k zázračnej ikone miraculosa
v Šašovej. Pripomenul, že
v tomto roku si pripomíname
235. výročie udelenia odpustkov
pápežom Piom VI. z 21. augusta

1779. V priebehu večernej svätej
liturgie, ktorú slúžil novokňaz
otec Radko Blichár, sa veriacim
prihovoril otec Michal Onderko
ml., bardejovský protopresbyter.
Odpustová slávnosť pokračovala v nedeľu o 7.30 slávením
svätej liturgie, ktorej hlavným
slúžiteľom bol otec Michal Kočiš. Po nej sa pútnikom duchov-

nými piesňami prihovorila pani
Monika Kandráčová v sprievode
hudobnej zložky. Vrcholným
bodom celej odpustovej slávnosti bolo o 10.00 posvätenie
nového liturgického priestoru
pri chráme prešovským arcibiskupom metropolitom Mons.
Jánom Babjakom SJ, ktorý bol
zároveň aj kazateľom a hlavným
celebrantom slávnostnej archijerejskej svätej liturgie. Vo svojej
homílii poukázal na to, kým
sa chceme v živote naozaj stať,
na rodinu, ktorá je v dnešnej
dobe vystavovaná rôznym
nebezpečenstvám. Osobitne
dojímavá bola jeho modlitba
za pokoj vo svete a v rodinách. Na záver slávnosti sa
otec Radoslav Tóth poďakoval
vladykovi Jánovi Babjakovi SJ
za jeho účasť a povzbudivé slová
na tomto pútnickom mieste, otcovi Kamilovi Fechovi,
predošlému správcovi farnosti,
za doterajšiu prácu, a starostovi obce Jozefovi Vargovčíkovi
a všetkým ostatným za úsilie pri
postavení nového liturgického
priestoru. (Kristína Maňková,
snímky: F. Dancák)

núť svoje myšlienky, postoje, pohľady
a skúsenosti. Jednoducho bude tu
možnosť zastaviť sa na chvíľu a dopriať si v turbulentnej spoločnosti čas
na seba, na rehoľný doping a doplnenie zdrojov na zdravý život povolania,“ uvádzajú autori na stránke.
Na stránke sú aj vyjadrenia niekoľkých rehoľníkov, ktorí odpovedajú
na otázku, aké sú ich očakávania
od tohto projektu. „Mojím očakávaním aj prianím je, aby bol tento
web pre zasvätených miestom
informácií, zdieľania toho, kým sme
a čo máme, miestom spoločenstva,“
hovorí verbista Milan Bubák SVD.
„Očakávam od projektu veľký tresk.
Máme možnosť začať a ponúknuť
niečo nové. Zároveň môžeme doplniť
,dieruʻ, ktorú vnímam medzi jedným
a druhým číslom časopisu v tlačenej
podobe. Prianie je ešte viac zjednotiť
zasvätených na Slovensku aj cez toto
médium, viac sa podporovať, viac
o sebe vedieť a nebáť sa dialógu
a diskusie o tom, s čím zápasí zasvätený život vo svete a u nás doma,“
spomína garant a manažér projektu
augustián Juraj Pigula.

Web www.vyveska.sk hľadá
pomoc pri propagácii kresťanských
podujatí. Portál www.vyveska.
sk, ktorý už vyše tri roky pravidelne pozýva na rozličné kresťanské
podujatia na Slovensku i v zahraničí,
hľadá pomoc pri propagácii akcií.
Kresťanských akcií sa organizuje
veľa, niektoré z nich však na stránke
nie sú dostupné. Tvorcovia Vývesky
to chcú zmeniť. Cieľom tejto aktivity
je zvýšiť informovanosť o organizovaných podujatiach.
„Pekných a hodnotných kresťanských podujatí sa organizuje veľa,
niektoré z nich však nie sú dostupné
na www.vyveska.sk. Výveska hľadá
pomoc pri vyhľadávaní a zadávaní
kresťanských podujatí a hľadá ochotných dopisovateľov z jednotlivých
krajov, ktorí by chceli pomáhať s vyhľadávaním a zadávaním lokálnych
podujatí,“ povedal Tomáš Kuzár,
iniciátor projektu. Záujemcovia sa
môžu prihlásiť na e-mailovej adrese
vyveska@vyveska.sk.
Portál www.vyveska.sk bol spustený
10. apríla 2011. Pravidelne informuje o kresťanských festivaloch,
koncertoch, duchovných obnovách,
seminároch a ďalších kresťanských
podujatiach prostredníctvom webovej stránky vyveska.sk, na sociálnych
sieťach a v newslettri.
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Rozhovor s Mons. Stanislavom Stolárikom, predsedom liturgickej komisie
Konferencie biskupov
Slovenska (KBS), o zavedení
nového sviatku v Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku
Vo štvrtok po Zoslaní
Ducha Svätého budú veriaci
na Slovensku sláviť nový
sviatok nášho Pána Ježiša
Krista, najvyššieho a večného kňaza. Prečo
sa rozhodla zaviesť KBS tento sviatok?
Podnetom bolo rozhodnutie pápeža Benedikta XVI., o ktorom v júli 2012 informovala
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí
jednotlivé konferencie biskupov vo svete.
Pápež vníma tento sviatok ako ovocie Roka
kňazov a je aj akýmsi pokračovaním Svetového dňa modlitieb za posväcovanie kňazov,
ktorý zaviedol dnes už svätý Ján Pavol II. Aj
KBS vnímala dôležitý rozmer tohto sviatku,
ktorý je aktuálny aj na Slovensku – podpora
svätosti života kňazov a modlitby za povolania k sviatostnému kňazstvu. V podstate sa
KBS nerozhodla „zaviesť“ tento sviatok, ale
„uviesť“ ho do života na Slovensku v intencii
Katolíckej cirkvi na celom svete.

Mariánsky odpust
v pútnickom
Klokočove
Tajomstvo Máriinho zosnutia oslávili veriaci na najväčšej odpustovej slávnosti
Košickej eparchie v Klokočove.

V

   sobotný podvečer 9. augusta
liturgickú modlitbu Veľkej večierne
viedol otec Milan Kmec, poverený
pastoráciou mládeže. Posvätený prameň
vody mnohí veriaci využívali na svoje duchovné posvätenie i osvieženie. Keďže táto
slávnosť patrí tematicky mládeži, mladí
zo Zemplínskej Teplice sa modlili ruženec
a spievali aj na večernej archijerejskej svätej
liturgii. V kázni sa vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha, zameral na jedno

z ôsmich blahoslavenstiev: „Blažení čistého
srdca, lebo oni uvidia Boha“. Najlepšie
toto blahoslavenstvo uskutočnila Presvätá
Bohorodička, ktorá oplýva nadprirodzenou čistotou a krásou. Preto bola ako prvá
s telom i dušou vzatá do neba. „Dnešný
človek musí voliť medzi príjemnosťami
tela a zachovaním čistoty srdca. Diabol
útočí najmä na citovú oblasť ľudí a nadnáša
cit nad rozum. Z toho vzniká neporiadok
v ľudskom živote i v celej spoločnosti.“

Vladyka vyzdvihol Matku Božiu ako tú,
ktorá vie súcitiť s bolesťami, ale vo svojom
živote dáva prvé miesto Božej vôli. Po svätej
liturgii boli odovzdané certifikáty mladým
úspešným absolventom animátorskej
školy. Po dvojročnom úsilí prijalo dvanásť
chlapcov a dievčat z rúk vladyku Milana
poverenie využiť svoje znalosti v materskej
farnosti. Nočný program obohatila krížová
cesta mládeže zo Stropkova. Nádherné
texty rozjímaní nad zastaveniami počas

noci prelínal obraz Kristovho utrpenia
z videoprojekcie. Vytrvalí pútnici ostali aj
na program nedele, a tak vlastne obsiahli
celé pravidlo liturgickej modlitby dňa.
Rannú svätú liturgiu v nedeľu 10. augusta
slávil vladyka Peter Rusnák z Bratislavy.
Spieval Zbor sv. Jozefa z Michaloviec. V homílii vladyka pripomenul veriacim, že ak sa
chce človek dostať do neba, musí sa najprv
vnútorne premeniť. To znamená odovzdať
sa celý Bohu a nechať sa ním formovať.
Na hlavnej archijerejskej svätej liturgii,
ktorú viedol vladyka Milan Chautur, sa početnému zástupu prihovoril vladyka Milan
Lach z Prešova. Zameral sa v nej na pravé
ľudské šťastie v protiváhe k ponukám sveta.
„Ak chceš byť šťastný, buď odvážny. Nemaj
strach odpovedať na Boží plán ako Mária.

Ona je blahoslavená, šťastná, lebo uverila
tomu, čo jej povedal Pán. Matka Božia už
stáročia priťahuje ľudí na toto miesto. Je
na nej čosi blízke, ľudské, sympatické. “
Zo života Bohorodičky dokumentoval jej
odvahu pre život, lásku a prinášanie utrpenia. Prítomných povzbudil k nasledovaniu
týchto hodnôt, ktoré robia život plným
a šťastným. Ku kráse a hĺbke liturgie prispel
aj katedrálny zbor z Košíc pod vedením
Lucie Lovašovej. Na záver zaznel pozdrav
pre Svätého Otca Františka a zasväcujúca modlitba k Božej Matke z Klokočova.
Slávnosť okrem hrejivého slnka priniesla
hlavne nové svetlo do života pre mnohých
Máriiných ctiteľov. n
Michal Hospodár
snímky: R. Hospodár

V čom je jeho dôležitosť a čo veriacim
pripomína?
V niektorých krajinách a reholiach sa
tento sviatok slávil už dávnejšie s bohatým
duchovným ovocím. Sviatok vyzýva Cirkev
rozjímať o svätosti a kráse Kristovho kňazstva,
podnecuje k modlitbe za posvätenie kňazov,
ale i všetkých veriacich povzbudzuje v ich
úsilí o svätosť. Veriacim pripomína, aby si
vážili kňazov a modlili sa za nich. Kňazi sú zas
nabádaní, aby kňazstvo prežívali v úplnom
odovzdaní sa Bohu a Cirkvi, a aby sa stále
usilovali o osobné posväcovanie. Ešte viac je
zdôraznená výzva k modlitbe samotných kňazov ako poďakovanie za dar kňazstva, v čom
je obsiahnutá i výzva k modlitbe kňazov
za seba navzájom. Obe výzvy sú v dnešnej
dobe veľmi aktuálne.
Ako si ho môžu veriaci nábožne pripomenúť?
Duchovným rozmerom by mali byť hlavne modlitby za našich kňazov. Osobitne
v tento sviatok môžu veriaci v modlitbách
vyprosovať, aby sa kňazi pôsobiaci v našich
farnostiach stále viac podobali najvyššiemu
kňazovi Ježišovi Kristovi, aby v odovzdanosti
jemu prežívali svoje kňazstvo a aby mu úplne
zasvätili svoj život. A to si majú vyprosovať
v tento sviatok i samotní kňazi.
TK KBS
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Šaštín
a gréckokatolíci
Katolícka cirkev na Slovensku slávi rok 2014 ako Rok Sedembolestnej Panny Márie, ktorej
kult je neodmysliteľne spojený s národnou svätyňou v Šaštíne. Tohto roka si pripomíname
450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia
Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Základným cieľom
mariánskeho roka je primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej vzoru. V týchto dňoch vrcholí tento jubilejný rok Národnou púťou do Šaštína, počas ktorej bude Slovensko zverené pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie.

„V

itajte v dome mamy!“ Týmito
slovami vítajú miestni saleziáni
mariánskych pútnikov v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach, ktorí si konajú púť na toto
miesto milostí. V roku 1995 do Šaštína
putoval aj „lietajúci pútnik“ pápež sv. Ján
Pavol II. počas návštevy Slovenska a pri
tejto príležitosti korunoval zázračnú sochu
Sedembolestnej Panny Márie. Vo svojom
príhovore povedal: „Tu je jej príbytok
a vďaka tomu, že na vašej slovenskej zemi
stojí dom Matky Božej, nik z vás nie je bez
domova. Sem môže prísť každý a môže sa
cítiť ako v matkinom dome.“ (1. júl 1995)
V dome mamy sa tu pomaly začínajú cítiť
aj gréckokatolíci Bratislavskej eparchie,
ktorí rok čo rok (už po šiestykrát) putujú na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky
do Šaštína. Veď putovanie veriacich na pútnické miesta a s tým spojené získavanie
odpustkov, milostí a pristupovanie k sviatostiam patrí medzi významné prejavy
náboženského života.
Tradícia eparchiálnych pútí do Šaštína sa
začala písať v roku 2009, keď vladyka Peter
Rusnák po pozornom zvážení pre väčšie
duchovné dobro Božieho ľudu, ako aj šírenia mariánskej úcty a po vzájomnej dohode
s miestnym rímskokatolíckym arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským a otcami saleziánmi vyhlásil Baziliku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne za pútnické
miesto Bratislavskej eparchie s pravidelnou
každoročnou púťou na deň Spolutrpiacej
Bohorodičky (v sobotu po Sviatku najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista,
milujúceho ľudí). Tento prezieravý výber
eparchu Rusnáka sa ukázal ako veľmi vhodný. Svedčí o tom aj skutočnosť, že z roka
na rok účasť gréckokatolíkov – z blízkych
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i ďalekých farností od Bratislavy až po Horehronie – na týchto púťach rastie.

Za tých šesť rokov sa za ambónom na eparchiálnych odpustoch vystriedali mnohí
kazatelia, medzi nimi arcibiskup Cyril Vasiľ
SJ, vladyka Milan Chautur CSsR, Mons.
Jozef Haľko či otec Marko Durlák. Ten
napr. vo svojej homílii poukázal na odlišné
vnímanie sviatku Sedembolestnej na kresťanskom Západe a na Východe. Západná
tradícia chce zvýrazniť osobné bolesti
Panny Márie. Nazýva ju Sedembolestná,
lebo vypočítava konkrétne situácie, kde
Presvätá Bohorodička prežívala krušné
chvíle. Byzantsko-slovanská tradícia sa
zameriava na iný aspekt. Preto používa aj
iný názov sviatku. Nechce hovoriť o konkrétnych bolestiach Bohorodičky. V centre
pozornosti nie sú jej vlastné, ale Kristove
bolesti a jeho utrpenie. To, čo naša tradícia
vyzdvihuje na Bohorodičke, je jej postoj
ku Kristovmu utrpeniu. Tento postoj sa
nazýva po cirkevno-slovansky sostradánije,
čiže schopnosť deliť sa s ním o jeho bolesť,
a takýmto spôsobom mu túto bolesť urobiť
ľahšou a znesiteľnejšou.

ikony uchovávali spravidla v baziliánskych
kláštoroch, napr. v Máriapócsi, na Černečej
hore pri Mukačeve či v Krásnom Brode pri
Medzilaborciach.
Tradičné púte sa v nich konali na veľké
mariánske sviatky: na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky alebo na sviatok jej narodenia či pokrovu. Koniec koncov – a na to
môžeme byť právom hrdí – aj tieto sviatky,
ba väčšina mariánskych sviatkov má svoj
pôvod na Východe, a to už v prvých storočiach Cirkvi. Dokonca aj úcta k siedmim
bolestiam Bohorodičky (sedem je biblické
číslo označujúce plnosť a vyjadrujúce, že
bola nielen plná milostí, ale aj plná bolestí)
má svoj pôvod na kresťanskom Východe
u cirkevného otca sv. Efréma Sýrskeho (306
– 373), ktorý šíril úctu k bolestiam Panny
Márie.
Kým východná cirkev uctieva ikony
Bohorodičky, západná Cirkev uctieva
jej sochy. Ide v podstate len o inú formu
zobrazenia ľudskej podoby Bohorodičky,
pričom na ikonách býva väčšinou zobrazená s dieťaťom Ježišom. Ako príklad uveďme
ikonu vladimírskej, krásnobrodskej, klokočovskej Bohorodičky; na Západe zasa sochy
lurdskej, fatimskej, medžugorskej alebo
guadalupskej Panny Márie.

Sviatok

Socha Sedembolestnej

Sedembolestná – Spolutrpiaca

V latinskom obrade sa Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávi
15. septembra, deň po sviatku Povýšenia sv.
Kríža. V našom obrade je Sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky pohyblivým sviatkom,
ktorý závisí od sviatku Paschy. Pôvodne
sa táto spomienka slávila v druhý piatok
po Päťdesiatnici. Keďže sa na tento piatok
presunul sviatok Božského Srdca Ježišovho,
sviatok Bohorodičky bol preložený na sobotu (v latinskom obrade je vtedy spomienka
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie).

Mariánska úcta medzi
gréckokatolíkmi

Po vzniku najmladšej gréckokatolíckej
eparchie na Slovensku, Bratislavskej eparchie, rozprestierajúcej sa prevažne v diaspóre, nemali veriaci svoje mariánske pútnické
miesto. Prešov má Ľutinu, Košice Klokočov,
Mukačevo Černeču horu, Hajdúdorog
Máriapócs ...
Mariánska úcta medzi Božím ľudom,
a zvlášť medzi gréckokatolíkmi, má svoje
hlboké korene. Bola vždy spojená s uctievaním konkrétnej ikony Presvätej Bohorodičky, ktorá sa považovala za čudotvornú
či zázračnú (niektoré ikony dokonca aj
slzili). V Podkarpatskom regióne sa takéto

Aj Šaštín má svoju milostivú sochu Panny
Márie. Bolestná matka (z lat. Mater Dolorosa) na nej drží mŕtve Kristovo telo po sňatí
z Kríža. Socha, ktorú vyrezal neznámy
ľudový rezbár z hruškového dreva v roku
1564, má výšku 85 cm a šírku 91 cm. Sochu
Sedembolestnej dala zhotoviť manželka
grófa Imricha Czobora, majiteľa šaštínského panstva, grófka Angelika Czoborová,
rod. Bakičová, veľká ctiteľka Panny Márie
Bolestnej, aby splnila svoj sľub, a tým vyjadrila svoju vďaku za vyslyšanie v rodinných
trápeniach. Sochu po jej zhotovení uložili
na verejnú úctu do trojhrannej kaplnky,
ktorá v Šaštíne stojí podnes.

Dejiny pútnického miesta

Podľa cirkevných historikov sa úcta k Sedembolestnej Panne Márii na Slovensku
začala rozvíjať už po prijatí kresťanstva
od vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Boží
ľud staval na jej počesť kaplnky a chrámy.
Slováci sa k nej utiekali počas dlhých stáročí v národnom, náboženskom a sociálnom
útlaku. Aj neďaleko miestneho zámku pri
Šaštíne visel na strome obraz Sedembolestnej.
Spomínanú sochu, ktorú dala vyhotoviť
ako poďakovanie za vyslyšanie Angelika

Coborová-Bakičová, v roku 1654 počas
tureckých vojen preniesli do blízkeho
zámku a uschovali v Kaplnke sv. Imricha.
V roku 1710 sochu znova uložili na pôvodné
miesto do trojhrannej kaplnky. Ľud si ju
veľmi uctieval a došlo k mnohým zázračným uzdraveniam (telesným i duchovným),
čo vzbudilo záujem cirkevnej vrchnosti
a začalo sa s vyšetrovaním. Cirkevná komisia preskúmala 726 zázračných prípadov
a 10. novembra 1732 za účasti mnohých
duchovných a 20-tisíc pútnikov bola socha
slávnostne vyhlásená za zázračnú.
V apríli 1733 prišli do Šaštína mnísi paulíni, ktorým bola zverená zázračná socha
do opatery, a podujali sa postaviť pútnický
chrám a kláštor. To sa im za takmer tridsať
rokov aj podarilo. Slávnostná posviacka chrámu sa za účasti ostrihomského
arcibiskupa Barkóczyho, cisárovnej Márie
Terézie a jej manžela Františka Lotrinského, mnohých duchovných a tisícov pútnikov konala 12. augusta 1762. O tri dni, 15.
augusta, bola zázračná socha slávnostne
prenesená na hlavný oltár. Paulíni zo Šaštína odišli v roku 1786 (v dôsledku zrušenia
reholí v Rakúsko-Uhorsku cisárom Jozefom II.) a správa pútnického miesta prešla
na takmer 150 rokov do rúk diecéznych kňazov. V roku 1924 prišli do Šaštína saleziáni,
ktorí tam (s výnimkou rokov komunizmu)
požehnane pôsobia doteraz.
Pápež Pius XI. v roku 1927 dekrétom
Celebre apud Slovaccham gentem (z 2.
apríla) vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska. Pri príležitosti
400. výročia uctievania zázračnej sochy
v roku 1964 pápež Pavol VI. povýšil svätyňu
Sedembolestnej dekrétom Ad perpetuam
rei memoriam (z 23. novembra) na baziliku
minor (menšiu). Ten istý pápež apoštolským listom Quam pulchram potvrdil starobylosť kultu Panny Márie Sedembolestnej
ako hlavnej patrónky Slovenska.
Čo dodať na záver? Uvádzame slová vladyku Petra Rusnáka, ktoré povedal v súvislosti
s Rokom Sedembolestnej: „Sedembolestná
– to nie je zvelebovanie bolesti a utrpenia,
ale to je obdiv a prijatie tej, ktorá v plnosti
miluje. Panna Mária zostáva pod krížom
so svojím Synom, pretože miluje, neuteká
od bolesti, neuteká od ťažkostí. Zostáva
a identifikuje sa s bolesťou každého z nás.
Zaiste, prosí u svojho Syna aj o zmiernenie
našich bolestí, ale predovšetkým o rozmnoženie našich síl skrze lásku. Lebo len láska
je tou energiou, ktorá dokáže niesť kríž každodenných problémov a ťažkostí, ktorá dáva
ľuďom silu vydržať... Sedembolestná zostáva
pod krížom, pretože miluje!“ n
Stanislav Gábor
snímka: slovart.sk

Deklarácia o postoji Cirkvi
k nekresťanským náboženstvám

Nostra aetate

Konciloví otcovia sa na svojich zasadnutiach zaoberali aj svetovými náboženstvami, predovšetkým islamom a židovstvom. Stanovili smernice, podľa ktorých Katolícka cirkev vníma
a vyjadruje svoj postoj k nim. Deklarácia má päť článkov. V súčasnej globalizácii naberá tento najkratší dokument koncilu nový význam.
a almužnu. Má v úcte rodinu, ale morálny
kódex je odlišný. Tzv. militantný islam nie
je jeho pravou interpretáciou, preto koncil
vyzýva kresťanov i moslimov na vzájomné
rešpektovanie a pestovanie vzťahov.

Židia

Štvrtý článok analyzuje vzťah Cirkvi
k židom. Židovské náboženstvo je prísne
monoteistické. Deklarácia stručne charakterizuje spoločný základ židov a kresťanov
ako spoločné duchovné dedičstvo. Uznáva,
že kresťanstvo sa historicky zrodilo zo
židovstva, a preto odporúča vzájomné spoznávanie, úctu a bratský dialóg. Vyslovuje aj
poľutovanie nad všetkými prejavmi antisemitizmu, ktoré sa v dejinách vyskytli.

Diskriminácia

Pôvod a cieľ

V úvode dokumentu sa konštatuje, že
všetky národy majú jeden spoločný pôvod
a súčasne jeden spoločný cieľ v Bohu.
Ľudia očakávajú od náboženstiev odpoveď
na existenciálne otázky svojho života: kto
som, odkiaľ som, načo žijem a kam spejem.

odzrkadľujú lúč Pravdy, ktorá osvecuje všetkých ľudí. Cirkev však ohlasuje a je povinná
neprestajne ohlasovať Krista, ktorý je ,cesta,
pravda a životʼ (Jn 14, 6), v ktorom ľudia
nachádzajú plnosť náboženského života
a v ktorom Boh zmieril so sebou všetko.“
(NE, 2)

Hinduizmus a budhizmus

Moslimovia

V prvej kapitole je vyjadrený postoj Cirkvi
k budhizmu a hinduizmu. Sú to polyteistické náboženstvá rozšírené najmä v Ázii,
ktoré majú veľa spoločného. Deklarácia
učí, že „Katolícka cirkev nezavrhuje, čo
je v týchto náboženstvách pravdivé a sväté. S úprimnou úctou hľadí na spôsoby
konania a správania, na pravidlá a učenia,
ktoré sa síce v mnohom líšia od toho, čo ona
sama zachováva a učí, no predsa nezriedka

V treťom článku deklarácie sa Cirkev s úctou pozerá i na moslimov, klaňajúcich sa
jedinému, živému, jestvujúcemu, milosrdnému a všemohúcemu Bohu, Stvoriteľovi
neba i zeme, ktorý prehovoril k ľuďom
(porov. NE, 3). Islam je teda monoteistické
náboženstvo, ktoré síce neuznáva Ježiša ako
Boha, ale ctí si ho ako proroka. Podobne si
ctia aj Ježišovu matku Pannu Máriu. Islam
vyžaduje od svojich členov modlitbu, pôst

Nakoniec v piatom článku sa odsudzuje
akákoľvek diskriminácia z náboženských
alebo iných motívov. Predsa jediný Boh
a Pán nemôže byť oslávený tým, že sa jeho
deti navzájom neznášajú alebo vraždia. Postoj človeka k Bohu Otcovi a postoj človeka
k ľuďom, svojim bratom, natoľko súvisia, že
Sväté písmo hovorí: „Kto nemiluje, nepoznal Boha“ (1 Jn 4, 8).
Myšlienky obsiahnuté v deklarácii preverilo pokoncilové obdobie. Na príslušníkov
iných náboženstiev už nepozeráme ako
na nepriateľov, ale ako na bratov. To je veľký
historický posun správnym smerom. Dôkazom toho sú i viaceré stretnutia najvyšších
predstaviteľov náboženstiev na modlitbách
za mier v Assisi, ktoré inicioval pápež Ján
Pavol II. Pritom treba neustále pamätať
na to, že vzájomné kontakty, rešpekt a úcta
neznižujú centrálnu a jedinečnú spasiteľskú úlohu Ježiša Krista v záchrane všetkých
ľudí. n
Michal Hospodár
ilustračná snímka: www.cleveland.com
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Vernosť v manželskom živote

Trpezlivý Otec

Pápež František vo svojom príhovore pred
modlitbou Anjel Pána rozoberal podobenstvo
o pšenici a kúkoli na roli. Okrem iného povedal: „Boh sa pozerá na ,roľuʻ života každej
osoby s trpezlivosťou a milosrdenstvom: vidí
omnoho lepšie než my špinu a zlo, ale vidí
i výhonky dobra a čaká s dôverou, že dozrejú.
Boh je trpezlivý, vie vyčkávať. Aké je to krásne: náš Boh je trpezlivý Otec, ktorý nás vždy
vyčkáva a čaká na nás so srdcom na dlani,
aby nás prijal, aby nám odpustil! Vždy nám
odpúšťa, ak prídeme k nemu... Pánov postoj
je postojom nádeje založenej na istote, že
zlo nemá ani prvé, ani posledné slovo. Voči
kúkoľu prítomnému vo svete je Pánov učeník
povolaný napodobňovať Božiu trpezlivosť, živiť nádej majúc oporu v neochvejnej dôvere
v konečné víťazstvo dobra, čiže Boha. Akým
metrom budeme súdení? Rovnakým metrom, akým sme súdili: milosrdenstvo, ktoré
sme uplatnili voči druhým, bude uplatnené aj
voči nám. Prosme Pannu Máriu, našu Matku,
aby nám pomáhala rásť v trpezlivosti, v nádeji a v milosrdenstve voči všetkým bratom.“
(úryvok príhovoru z 20. júla 2014)

Boh na prvom mieste

Počas návštevy veriacich v Caserte sa v homílii Svätý Otec František zameral na Božie
kráľovstvo: „Čo robiť pre získanie Božieho
kráľovstva? Treba klásť Boha na prvé miesto
vo svojom živote, dávať mu prednosť pred
všetkým. Dať primát Bohu znamená mať
odvahu povedať nie zlu, násiliu, akémukoľvek útlaku, aby sme žili život služby druhým
v prospech zákonnosti a všeobecného dobra.
Keď človek objaví Boha, pravý poklad, opúšťa
štýl egoistického života a snaží sa s druhými deliť o dobročinnú lásku, pochádzajúcu
od Boha. Kto sa stáva priateľom Boha, má
rád bratov, snaží sa chrániť ich život a ich
zdravie, a rešpektovať aj životné prostredie
a prírodu. Kde je Ježiš, tam je nádej, kde
je Ježiš, tam sa bratia majú radi, usilujú sa
o ochranu ich života, ich zdravia aj prostredníctvom úcty k životnému prostrediu
a prírode. Toto je nádej, ktorá nikdy neklame
a ktorú dáva Ježiš. Vyžaduje si to od všetkých,

aby boli služobníkmi pravdy a zachovávali
v každej situácii evanjeliový štýl života, ktorý
sa prejavuje sebadarovaním a pozornosťou
voči chudobným a vylúčeným na okraj.“
(úryvok homílie z 26. júla 2014)

Spolucítenie, delenie sa
a Eucharistia

Pápež František priblížil veriacim podobenstvo
o rozmnožení piatich chlebov a dvoch rýb
skrze tri odkazy. „Prvým je spolucítenie. Znamená to spolupreciťovanie, čiže vcítenie sa
do utrpenia druhého až do tej miery, že ho berie na seba. Takýto je Ježiš: trpí spolu s nami,
trpí za nás. Druhým odkazom je delenie sa.
Ježiš uvažuje podľa Božej logiky, ktorá je logikou delenia sa. Koľkokrát sa otáčame bokom,
akoby sme nevideli bratov v núdzi! A toto nie
je od Ježiša, toto je egoizmus. Keby rozpustil
zástupy, mnoho ľudí by zostalo bez jedla. Ale
tých zopár chlebov a rýb, podelených a požehnaných Bohom, vystačilo pre všetkých. A tretí
odkaz: zázrak s chlebmi predpovedá Eucharistiu. V Eucharistii nedáva hocaký chlieb, ale
chlieb večného života, dáva seba samého,
obetujúc sa Otcovi z lásky k nám. Toto je cesta,
ktorú nám Ježiš ukazuje v tomto evanjeliu.
Cesta, ktorá nás vedie k tomu, že sa s bratskosťou postavíme potrebám tohto sveta, no
ktorá nás privádza až poza tento svet, pretože
vychádza od Boha Otca a vracia sa k nemu.“
(úryvok príhovoru z 3. augusta 2014)
Keď žijeme pripútaní k peniazom, pýche či
moci, nemožno byť šťastnými. (Twitter Svätého Otca Františka z 24. júla 2014)
Viac si vážme prácu pomocníkov v domácnosti
a opatrovateľov. Je to cenná služba. (Twitter
Svätého Otca Františka z 29. júla 2014)
Prajem každej rodine, aby nanovo objavila
spoločnú modlitbu v domácnosti. Toto pomáha aj vzájomnému porozumeniu a odpúšťaniu. (Twitter Svätého Otca Františka z 31. júla
2014)
podľa www.radiovaticana.org
pripravil Marek Baran
ilustračná snímka: catholicphilly.com

Začiatkom júna sa na rannej svätej omši
v Dome sv. Marty zúčastnilo aj pätnásť manželských párov, aby spolu so Svätým Otcom
poďakovali Bohu za spoločne prežité roky. Išlo
o pätnásť manželských príbehov, príbehov
rodín, ktoré sa začali pred oltárom pred dvadsiatimi piatimi, päťdesiatimi a šesťdesiatimi
rokmi. Svätý Otec František počas homílie
hovoril o troch charakteristikách lásky, ktorú
Ježiš prechováva k Cirkvi, svojej neveste.
Láska je verná, vytrvalá a plodná. A to sú
zároveň charakteristiky opravdivého kresťanského manželstva, zdôraznil Svätý Otec.
Dnes sa dotknem prvej charakteristiky.
Láska je verná.
Svätý Otec povedal, že vernosť, vytrvalosť
a plodnosť sú tri piliere, ktoré z pohľadu viery musia podporovať manželskú lásku. Ako
povedal, u Ježiša nachádzame vzor v jeho
troch láskach: v láske k Otcovi, k svojej matke a k Cirkvi. Svätý Otec František povedal:
„Je to láska verná. Je to láska vytrvalá,
on sa nikdy neunaví milovať svoju Cirkev. Je
to láska plodná. Je to verná láska! Ježiš je
verný! Svätý Pavol v jednom zo svojich listov
hovorí, že ak vyznáš Krista, aj on ťa vyzná
pred Otcom; ak ho zaprieš, aj on ťa zaprie;
ak nie si verný Kristovi, on zostane verný,
lebo nemôže zaprieť sám seba! Vernosť
je samotnou podstatou Ježišovej lásky.
A Ježišova láska v jeho Cirkvi je verná. Táto
vernosť je pre manželstvo ako svetlo. Stála
vernosť lásky.“ Podľa slov Svätého Otca treba
byť vždy verným aj v manželskom živote.
Vernosť sa dnes nenosí, médiá hovoria
o škandáloch rôznych celebrít. Filmy sú preplnené manželskými trojuholníkmi a nevernosťou každého druhu. To všetko vplýva aj na manželov a pokúša ich k nevere. Lenže treba si
uvedomiť, že každý človek má svedomie a každý hriech mu spôsobí veľkú duchovnú škodu.
Pevné manželstvo je to, v ktorom muž
zostane celý život verný svojej manželke
a manželka zostane celý život verná svojmu
manželovi. A to platí aj v oblasti myšlienok,
nielen slov a skutkov.
Vernosť v manželstve prináša obom manželom ovocie zrelej lásky. Nič pred sebou
neskrývajú, maximálne si dôverujú a nie je
medzi nimi žiarlivosť, ktorá otravuje manželský život, lebo je často ovocím nevery.
Je medzi nimi čistý vzťah lásky, ktorý čerpá
svoju silu a vitalitu z Božej lásky.
Drahí manželia, usilujte sa o vzájomnú
vernosť jeden voči druhému. Božie požehnanie, ktoré spočinie na vás, vám bude veľkou
odmenou.
Mons. Ján Babjak SJ
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Slovensko chráni
manželstvo
4. júna slovenský parlament rozhodol
zakotviť v Ústave republiky presnú definíciu manželstva ako jedinečného zväzku
medzi mužom a ženou, a povinnosť
verejných orgánov manželstvo chrániť
a podporovať. Pán Figeľ, v čom spočíva
táto novela?

Pridali sme len dve vety, ale veľmi dôležité.
Prvá veta novelizovaného ústavného textu
jasne definuje, čo je manželstvo. „Manželstvo je jedinečným zväzkom medzi mužom
a ženou.“ Toto považujeme za dôležitý krok
k spoločnému dobru.
Pre každodenný život rodín je ešte dôležitejšia druhá veta: „Slovenská republika
manželstvo všestranne chráni a napomáha
jeho dobro.“ A teda ukladá štátu povinnosť
chrániť manželstvo a napomáhať jeho
dobro. Ústavné ukotvenie totiž vyžaduje
prístupy a opatrenia skutočne zamerané
v prospech rodiny v sociálnej, hospodárskej,
vzdelávacej, zdravotnej oblasti... To, ako
konkrétne, stojí za starostlivú analýzu, a to
najmä zo strany verejných inštitúcií, ktoré
budú musieť podporovať dobro manželov,

a tým dobro celej spoločnosti. Budúce
legislatívne a exekutívne akty budú musieť
byť prijaté vo svetle tejto povinnosti chrániť
a podporovať manželstvo; a od 1. septembra, keď novela nadobudne účinnosť, zákony a všeobecne záväzné predpisy nesmú byť
v rozpore s týmto ustanovením.

Navzdory tomu, že je vaša strana v opozícii, ste získali podporu vládnucej sociálnodemokratickej strany. Ako ste dosiahli
túto dohodu?
14. januára som predstavil verejnosti návrh
ústavnej zmeny. Zároveň hlboko presvedčený o tom, že tu nejde o dosiahnutie víťazstva nad žiadnou politickou skupinou, som
zo svojej funkcie podpredsedu Národnej
rady Slovenskej republiky listom osobne
pozval každého jedného z poslancov, aby sa
pripojil k tejto iniciatíve.
Od začiatku bolo jasné, že na presadenie
budeme potrebovať spoluprácu vládnucej
strany Smer-SD, ktorá má v parlamente
83 zo 150 členov. Koncom februára nám
Smer-SD ponúkol svoju podporu žiadajúc

Od 1. septembra 2014
platí na Slovensku ústavná
zmena, ktorá definuje manželstvo ako zväzok medzi
mužom a ženou. O nej sme
sa porozprávali s jej iniciátorom, podpredsedom
slovenského parlamentu
a bývalým európskym komisárom Jánom Figeľom.
tú našu v nimi navrhovanej ústavnej zmene
týkajúcej sa súdnictva. Keďže i pre nás bola
otázka súdnictva dôležitá, dohoda bola
možná. Novela nakoniec získala 102 hlasov
zo 128 prítomných poslancov. Môže sa zdať
prekvapujúce, že sa kresťanskí a sociálni
demokrati zhodli v tomto bode, ale to
potvrdzuje, že politický a sociálny kontext
na Slovensku umožňuje dosiahnuť zhodu
v týchto otázkach. Dohoda v oblasti rodiny
je užitočná pre celú spoločnosť: mnoho
závisí od rodiny. V predchádzajúcich stredo-pravicových koalíciách sme podobnú
dohodu nedosiahli.

Iniciatíva bola veľmi rýchlo zrealizovaná.
Ale bolo to až také ľahké?

Rozhodli sme sa predložiť tento návrh
koncom augusta minulého roka, keď slovenská vláda pripravovala svoju Celoštátnu
stratégiu na ochranu ľudských práv, silne
ovplyvnenú ideológiou rodovej rovnosti.
Už 10. septembra som oznámil, že v Ústave
SR treba jasnejšie definovať manželstvo
a pozval som predsedov všetkých parlamentných strán, aby sme začali vzájomné
rozhovory.
Odvtedy a ešte intenzívnejšie od predloženia návrhu ústavnej zmeny v januári pre-

slovo 18 | 2014

šli náročné mesiace rokovaní, vysvetľovania
vo verejnosti a úsilia presvedčiť. Dostali sme
podporu od mnohých občanov, mimovládnych organizácií a cirkví, ale museli sme
čeliť aj veľkému politickému a mediálnemu
tlaku a odporu skupín, malých, ale veľmi
hlučných, ktoré videli v ústavnej ochrane
manželstva diskrimináciu osôb s homosexuálnymi sklonmi. Nechýbali ani tlaky zo
zahraničia na slovenský parlament, aby túto
reformu neschválil.
Treba spomenúť, že 22. septembra sa
konal v Košiciach Národný pochod za život,
na ktorom sa zúčastnilo viac ako 80 000
ľudí: jedna z najväčších udalostí, ktoré si
pamätá história našej krajiny, ktorá má
len vyše päť miliónov obyvateľov. Bol to
dôležitý signál, že mnohí slovenskí občania
si želajú zlepšenie úrovne ochrany ľudského života, rovnako ako manželstva a rodiny.
Záverečný manifest z tohto pochodu vyzýval verejne činné osoby, aby „legislatívnym
spôsobom zabezpečili ochranu manželstva
muža a ženy ako jedinečného a ničím nenahraditeľného zväzku, ktorý je rešpektovaním prirodzeného zákona rozpoznateľného
rozumom“.
V tomto zmysle som rád, že podľa nedávneho prieskumu 82% Slovákov súhlasí
s nedávno prijatou novelou.

Ostatné okolité krajiny: Chorvátsko, Maďarsko... uskutočnili podobné kroky.

Áno, niektoré krajiny urobili to isté ako
my. Nielen Maďarsko a Chorvátsko, ale aj
Poľsko, Litva, Bulharsko... Nekráčame sami.
Cesta, po ktorej napredujeme, vychádza
z prirodzenosti, tradícií a overených hodnôt, medzi ktorými majú významnú úlohu
rodina a manželstvo.
Nemožno zabudnúť, že naše krajiny, kedysi ovládané socialistickým systémom, sa
z hľadiska hodnôt a kultúry veľmi zmenili.
Na druhej strane sa zdá, že v západoeurópskych krajinách prevláda prúd,
ktorý zakotvuje do legislatívy údajné práva
založené na takzvanej rodovej ideológii,
ktorá sa neopiera o prirodzený zákon ani
o vedecké poznatky, ale o kultúrne zmeny.
To vedie k mnohému zmätku, pretože sa
spochybňuje koncepcia antropológie osoby
ako muža a ženy, rovných si v dôstojnosti,
ale biologicky rozdielnych. Muž a žena
ako pár vytvárajú jednotu so vzájomnou
komplementaritou, aby v tejto jednote žili,
odovzdávali život novým osobám a vychovávali svoje deti.
Práve preto, že sa podieľa na odovzdávaní
života, a kvôli stabilite, ktorú potrebuje
takáto mikrospoločnosť zložená z rodičov
a detí, je manželstvo jedinečným putom,
ktoré si zaslúži osobitnú podporu.
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Pre každý štát je výhodné, ak môže rátať
s dobrými a stabilnými vzťahmi v rodinách, ktoré vytvárajú priaznivé prostredie
na výchovu detí. Starostlivý otec a milujúca
matka sú pre deti dôležitejšie, než je
budúcnosť národa, jeho kultúry, jeho
dôchodkového systému. Ochrana rodiny
je prospešná zo všetkých uhlov pohľadu:
ekonomického, finančného, kultúrneho,
občianskeho.

Možno potom vypozorovať rozličné smerovania v rovnakom európskom priestore: Slovensko a ďalšie stredo-východné
krajiny na jednej strane, a niektoré
západné štáty na druhej strane?

Som presvedčený, že v dnešnom svete
prebieha zápas o ideové chápanie človeka
a spoločnosti. Je tu možnosť stavať na prirodzených hodnotách alebo to robiť z umelo
definovanej perspektívy, ako je to v prípade
rodovej ideológie. Ak by sa táto ideológia
stala určujúcou, dôsledky by boli ďalekosiahle.
Treba si tiež pripomenúť, že Západ je
veľmi rozmanitý a badať v ňom dôležité
hodnotové zmeny. Napríklad francúzske
národné zhromaždenie schválilo právny
predpis o manželstve pre všetkých
a umožnilo adopciu detí homosexuálnymi
pármi. V rovnakom čase ale milióny ľudí
protestovali na uliciach. Je to, ako keby
sa zástupná demokracia otočila proti
demonštrujúcemu davu.
Napokon je dôležité si uvedomiť, že
rodinná politika v Európskej únii sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi
každého štátu. V tomto kontexte naša
reforma ústavne zakotvujúca rodinné právo
prináša jednoznačne záruku proti snahe
harmonizovať európske právne predpisy
v týchto oblastiach, čo opakovane navrhujú
niektoré vlády. No chápem ju aj ako prínos
Slovenska do Európy. Aj v krátkodobom
horizonte už dáva jasný odkaz západným
krajinám. Mnohí nám blahoželajú a ďakujú za tento podnet v čase, keď sa sociálne štruktúry dynamicky menia. Keď sa
prostredníctvom legislatívy mení poradie
hodnôt i každodenná realita v školách,
úradoch, podnikoch a v komunikačných
prostriedkoch. Ukotvenie jedinečnosti
manželstva v ústave nie je materiálny
výsledok, ale kultúrny fenomén. A kultúra
je v mojom presvedčení na vrchole hodnôt.
Dáva charakter našim vzťahom a zmysel
našim životom.
rozhovor pripravil Alfonso Riobó,
šéfredaktor španielskeho časopisu
Palabra (Slovo)
preložila Mária Eksler

Smer:
stredná škola
Rozvoj spoločnosti mení ju samu i jej potreby.
Profesie neznáme pred päťdesiatimi rokmi
sú dnes najlepšie ohodnocované a niektoré
tradičné profesie naopak zanikajú pre nepotrebnosť, ako aj paradoxne pre nedostatok
záujemcov o štúdium.
Mladí si hľadajú často ľahšiu cestu životom
a rodičia ich v tom podporujú – a to i svojím
vlastným správaním. Ale ľahší štart často prináša tvrdé pristátie. Práve zlý výber strednej
školy do značnej miery vplýva na nezamestnanosť mladých ľudí. Tá v Európe v apríli dosiahla
23,9 %. V Grécku je to neuveriteľných 56,9 %
mladých ľudí, v Španielsku 53,5 % a v Chorvátsku 49 %. My sme na tom lepšie. Ale niet sa
čím chváliť. Na Slovensku si viac ako tretina
ľudí do tridsať rokov nevie nájsť prácu.
Ako tomu predísť? Zodpovednou výchovou.
Mladí prirodzene vyhľadávajú ľahší spôsob
života – či už na úkor spoločnosti, alebo i rodičov. Treba im dať dobré základy a nechať ich
postaviť sa na vlastné nohy. Chce to i odvahu
rodičov vykročiť takýmto smerom. Základy,
ktoré môžu odovzdať deťom, nespočívajú iba
v hodnotách a vzťahu k práci, ale aj k zodpovednému výberu strednej školy. Na Slovensku
je pri našej vysokej nezamestnanosti paradoxom absencia mnohých profesií na trhu
práce, kde by mladí nemali problém nájsť
svoje uplatnenie. Ide o oblasť informačných
technológií, technických smerov, strojárstva,
telekomunikácie, elektrotechniky či dopravy.
Dnes sa uplatnia aj kedysi bežní remeselníci.
Znova platí, že remeslo má zlaté dno.
Na druhej strane razantne pribúda nezamestnaných, ktorí si zvolili stredné školy
zamerané na obchod, hotelový a stravovací
sektor, marketing či podnikanie. Aj absolventi
gymnázií, ktorí sa nedokázali dostať na vysokú
školu, končia často na úradoch práce. No ani
vysoké školy nie sú záchranou. I tu existujú
odbory, kde si ťažšie nájdete prácu. Ide o štúdium práva, filozofie, pedagogiky, andragogiky, kulturológie, sociálnej práce či ekonomiky.
Náš vzdelávací systém nie je pripravený
na rozvoj technológií, ktorý zasiahne spoločnosť v najbližšom období. Ale zodpovedný
výber strednej školy a následne i vysokej
je jedným zo základov budúcnosti mladých
ľudí. Podobná situácia nastala na začiatku 20.
storočia a viedla nielen k veľkej hospodárskej
kríze, ale aj k druhej svetovej vojne. Dnes sa
však vieme pred podobným scenárom chrániť
a zabrániť podobným následkom. Dôležité je
však nevyberať si ľahké cesty, ale tie, ktoré
nás privedú k skutočnému životu.
Juraj Gradoš

16 | slovo v rodine
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To, že Boh všetko riadi, je každému
kresťanovi jasné. Ale naozaj veríš, že je to
pravda? Nemyslíme si často, že Boh síce
všetko riadi, ale pokiaľ ide o veci, ktoré
robíme my, Boh svoju vládu obmedzil? Veď
máme slobodnú vôľu, a to musí obmedziť
Božiu vôľu. Ale Boh nie je obmedzený
nikým. On sa obmedzuje sám. Logicky
sa to vysvetliť nedá, je to paradox. Boh je
zvrchovaný, neobmedzený, ale aj my máme
slobodnú vôľu. Rozhodujeme sa a z našich
rozhodnutí vyplývajú dôsledky. Ak verím,
že Boh je obmedzený mojimi rozhodnutiami a ja financie nespravujem dobre, tak
Boh mi nemôže pomôcť. Nesiem dôsledky
svojich zlých rozhodnutí. Ale ak verím,
že Boh riadi všetko, aj moje financie, vie
ma dostať z ťažkej situácie, napr. keď som
v krachu, v nedostatku. Ak verím, že Boh
všetko vlastní a riadi, môžem zažívať nekonečný pokoj.

Biblia a peniaze
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Boh sa stará a vždy postará o naše
potreby

„Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa
svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.“
(Flp 4, 19)
„Ani vy sa nezháňajte, čo budete jesť
alebo čo budete piť, a nebuďte ustarostení!
Veď toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta.
Váš Otec predsa vie, že toto potrebujete...“
(Lk 12, 22 – 34)
Ak sa stará o vtáčiky a ľalie, o koľko viac
to robí pre nás? Nie sme v pozícii, že sa
musíme snažiť otočiť Božiu ruku, aby nám
niečo dal. Nedáva všetko, čo chceme, ale
všetko, čo potrebujeme. Boh sa stará a stará
sa rád o nás a o naše potreby. n
Ľudmila Koščová
pokračovanie v nasledujúcom čísle
(spracované podľa kurzu Biblia a peniaze Crown Financial Ministries v preklade
Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša v Prešove)

Dohovor chrániaci ženy
pred domácim násilím

Božia a naša
časť v oblasti
peňazí
Druhú tému začneme tromi vecami, ktoré sú základom nášho
chápania peňazí a majetku. Tým, ktorí majú internet, najprv
odporúčam pozrieť si film Boží koláč (God´s pie).
Božia časť

Pán Boh nie je povinný robiť nič z toho, čo
pre nás robí a ako sa o nás stará, no je to
jeho prirodzenosť. Robí to z vlastnej vôle,
lebo chce.

Boh je vlastníkom všetkého

„Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh
zeme aj tí, čo bývajú na ňom.“ (Ž 24, 1)
Ako kresťania to nemáme problém vyhlásiť. Ale v skutočnosti si to často nemyslíme.
Preto sme minule hovorili o našej skutočnej
teológii. O tom, čomu v našom srdci sku-

točne veríme. A naše skutky často dokazujú, že niektoré veci pokladáme za svoje
vlastníctvo. Ale Biblia hovorí jasne. Bohu
patrí všetko. Dokonca aj my sami.
V podobenstve o bohatom bláznovi
(pozri Lk 12, 16 – 21), ktorému zem priniesla
mnoho úrody, čítame, že si sadol a sám dumal, čo bude robiť s toľkou úrodou. Na Blízkom východe je z kultúrneho kontextu
tento fakt zvláštny, pretože tam ľudia sami
nerozhodujú. Ježiš teda ukazuje človeka,
ktorý žije sám, je odcudzený komunite.
Zbúral sýpky, postavil väčšie a povedal

svojej duši: „ Odpočívaj, jedz, pi a veselo
hoduj.“ Všímate si? Používa slová: ja, moje,
svoje. Rozpráva sa sám so sebou: moja úroda, môj majetok. Ale na konci príbehu Ježiš
hovorí: „Blázon, ešte tejto noci požiadajú
od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie
bude?“ Mali by to dostať dedičia, ale tam
sa nikto nespomína. Čiže v jeho vlastných
očiach je sám a myslí si, že mu všetky tieto
veci patria. No v skutočnosti nepatrili. Lebo
to, že zem zarodila, nebola jeho snaha, bolo
to požehnanie. Keď zomrie, už nevlastní
nič, ani sám seba. Môj, moje – to nemá
zmysel, pretože nám nič nepatrí. Takto sa
potrebujeme pozerať na svoje vlastníctvo.
Ak si myslíme, že niečo vlastníme, tak sa
o to bojíme. Snažíme sa to chrániť. Nie je
nič zlé na tom, že sa o veci staráme. Ale ak
máme vzťah vlastnenia, strácame správny
pohľad. Biblia hovorí, že nie sme vlastníkmi. Sme správcami, manažérmi. Boh nám
všetko dal do správy.

Boh má vládu nad všetkým
a všetko riadi

Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi,
v mori a vo všetkých priepastiach (porov.
Ž 135, 6; Dan 4, 34; Jn 19, 11). On je ten, kto
zvrháva i povyšuje kráľov.

1. augusta vstúpil do platnosti dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách
a domácemu násiliu, a boji proti nemu. Riaditeľ Agentúry Európskej únie pre základné práva
(FRA) Morten Kjaerum túto zmluvu, známu aj ako Istanbulský dohovor, označil za míľnik
v boji proti odstraňovaniu násilia páchaného na ženách. Tento medzinárodný dohovor sa
vzťahuje na násilie páchané na ženách vo všetkých jeho prejavoch a podporuje politické
opatrenia na pomoc obetiam a podporným organizáciám, ktoré sa usilujú o odstránenie
násilia na ženách.
Istanbulský dohovor jasne stanovuje, že žiadna forma násilia páchaného na ženách nie je
prijateľná a že orgány činné v trestnom konaní musia okamžite reagovať na domáce násilie
a na prejavy násilia založeného na rodovej rozdielnosti. V dohovore sa zároveň zdôrazňuje
potreba koordinovanej činnosti medzi tvorcami politiky, vládnymi orgánmi a občianskou
spoločnosťou a zdôrazňuje, že je nevyhnutné presadzovať princíp rovnosti žien a mužov
a uplatňovať zákony proti diskriminácii na základe pohlavia.
Po troch rokoch od prijatia tohto dohovoru 23 štátov Rady Európy už podpísalo dohovor
a 13 krajín ho aj ratifikovalo. Spomedzi 28 členských krajín EÚ tak urobilo sedem – Dánsko,
Francúzsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Maďarsko a Rumunsko
dohovor podpísali, ale ešte neratifikovali.
Podľa slov riaditeľa FRA v súvislosti s násilím páchaným v domácnostiach možno hovoriť
o porušovaní ľudských práv v masovom meradle. Agentúra EÚ má tieto skutočnosti jasne
zdokumentované a je preto nevyhnutné, aby čo najviac štátov podpísalo a následnej aj
ratifikovalo dohovor.
Správa FRA o násilí na ženách, uverejnená začiatkom tohto roka, bola založená
na prieskumnej vzorke 42 000 žien vo všetkých 28 členských štátoch EÚ. Prieskum odhalil
široký rozsah násilných prejavov voči ženám od detského veku až po starobu – doma, v zamestnaní, na verejnosti aj prostredníctvom internetu. Prieskum zistil, že 33 percent žien vo
veku 15 a viac rokov, čo sa týka zhruba 62 miliónov občanov Európskej únie, už zažilo fyzické
alebo sexuálne násilie. Spomedzi žien, ktoré boli obeťou domáceho násilia, 67 percent
nenahlásilo polícii a úradom ani tie najvážnejšie incidenty.
FRA opätovne pripomenula, že nedostatok komplexných údajov bráni rozvoju cielenej
politiky pre boj proti násiliu na základe pohlavia. Ustanovenia Istanbulského dohovoru nútia
krajiny zhromažďovať podrobné údaje o všetkých aspektoch násilia na ženách v pravidelných intervaloch – čo je dobrý podklad na tvorbu príslušnej politiky v budúcnosti. (TASR)

Mandala
Mandala je magický obrazec, ktorý
má podľa učenia feng-šuej vyžarovať
do priestoru harmonické vibrácie. Ide
o spojenie obrazov kruhu a štvorca, kde
kruh je symbolom neba, nekonečna
a štvorec predstavuje to, čo je spojené so
zemou a človekom.
Mandaly sú v súčasnosti veľmi populárne. Sú obľúbenou textúrou textílií,
z ktorých šijú oblečenie rôzne módne
značky. Sú ozdobou školských pomôcok
(zošity, tašky, perá...), dekoráciou stien
miestností, stále obľúbenejším motívom tetovania. Maľovanie mandál je
súčasťou relaxačných terapií. Maľujú ich
nielen profesionálni výtvarníci, ale i deti
v škôlkach. Podľa učenia feng-šuej môže
mandala pomôcť človeku prekonať ťažké
životné obdobie, inšpiruje a motivuje
ho k dosiahnutiu stanovených cieľov.
Mandala údajne dokáže človeka upokojiť, urobiť ho šťastnejším, podporiť
jeho duchovný rast, viesť ho k zdravému
životnému štýlu. Mandaly sa využívajú
aj ako druh arteterapie. Pri maľovaní
mandaly sa človek dokáže uvoľniť a stíšiť,
vďaka čomu sa má rýchlo odbúrať napätie a stres.
Okrem maľovania sa obrazy vytvárajú
aj zo zafarbeného piesku, ryžovej múky
alebo iného sypkého materiálu. Tvorba
mandál predstavuje určitý rituál. Tvorca
na jej povrchu vyjadruje geometrickými
obrazcami a symbolmi svoje videnie
sveta, prírodných síl, astrologických
znamení, božstiev i svoje náboženské
vyznanie.
Existuje niekoľko rôznych druhov mandál. Osobné mandaly vyjadrujú jedinečné
energie človeka. Vzor mandaly nie je
náhodný, jej tvar určuje dátum narodenia
človeka, pre ktorého je mandala vytváraná. Ochranné mandaly sú vyhotovované do negatívnych zón na zmiernenie
negatívnej energie. Mandaly sa využívajú
aj ako liečebný prostriedok, magický
architektonický prvok starovekých observatórií, ale aj ako zábavný prostriedok
na zmenenie stavu vedomia (kolotoč).
Ikona, okno do neba, nech je obrazom,
ktorému venujeme náš pohľad. Cez toto
okno preniká do našich životov kúsok
tajomstva večnosti, požehnanie i neutíchajúca milosť. Pohľad svätosti darujúci
sa nám skrze ikonu prináša do sŕdc pokoj,
ktorý nevyprchá po chvíli meditácie, ako
je to pri mandalách.
Antónia Rabatínová
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Svedectvo
rozhodnutia
P

Poklad
M
nohokrát som sa
zamýšľala nad tým,
ako nájsť, respektíve
kde nájsť skutočného priateľa.
Hľadať topánky či knihu je jednoduché, ale hľadať priateľa? Je
to hľadanie náročné či jednoduché? Podľa mňa náročné viac
než dosť. Možno si každý z nás
predstavuje skutočného priateľa iným spôsobom, ale som
presvedčená, že isté vlastnosti
hľadáme spoločne.

Kde ho ale nájsť?

Nájsť v dnešnom svete plnom
intríg, predsudkov, klebiet
a závisti človeka, ktorý nezradí,
je naozaj umenie. Občas sa mi
zdá, akoby sa podoba pravého
priateľstva niekam vytratila.
Našťastie, nie všetci zabudli
na jeho pravú hodnotu.
Ja sama mám priateľov, ktorí
dobre vedia, aké je priateľstvo
vzácne, preto si ho chránia. Je
však fakt, že týchto priateľov
porátam na prstoch jednej ruky.
Je to mínus? Možno. No v tomto
prípade je určite lepšia kvalita

ako kvantita J a som vďačná aj
za tých pár skvelých ľudí.
Praví priatelia sa hľadajú
ťažko, no ak sa ich podarí nájsť,
nájdeme poklad. Aj v Biblii sa
spomína:
„Verný priateľ je ako mocná
pevnosť. Kto takého nájde,
nájde si poklad.“ (Sir 6, 14)
Priateľstvo je dar, ktorý musíš
strážiť, aby si ho nestratil. Najprv však musíš pochopiť, akú
má obrovskú hodnotu.
Možno ti napadne otázka, ako spoznať, či je človek
skutočným priateľom. Či nie
je pokrytec, klamár. Tu je
jediná možnosť na spoznanie:
s otvoreným zrakom a s Božou
milosťou na to prídeš.

Skutočný priateľ chce
pre teba len to najlepšie

Cítiš sa s ním dobre, máte veľa
spoločného, berie ťa takého/
takú, aký/aká si. Môžeš sa mu
s čímkoľvek zveriť, pretože vieš,
že to ostane len medzi vami.
A tu je podľa mňa kameň
úrazu.

Dôvera.
Veriť jeden druhému.
Niekomu natoľko, že mu odhalíš svoje problémy, ťažkosti,
bolesti, smútok...
Ale aj to pozitívne, to krajšie,
čo zažívaš, keď všetko ide
podľa plánov a si šťastný. Môžeš
sa s ním deliť o svoje radosti
a úspechy.
Najťažšie je zažiť sklamanie.
Niekedy sa uzatvárame,
pretože sme možno zažili zradu
priateľa, o ktorom by sme nikdy
nepredpokladali, že to urobí.
Cítime sklamanie. Naše srdce
je zranené, sotva dokážeme
odpustiť a veriť ľuďom znova.
Ale to nie je správne riešenie.
Človek je spoločenská bytosť,
potrebuje mať ľudí okolo seba,
snaží sa zapadnúť, nájsť si svoje
miesto. A hoci sa sklamem,
snažím sa nezanevrieť na ľudí
a nestrácať nádej, že skutoční
priatelia ešte existujú. Dôležité je odpustiť. A kráčať vpred
v očakávaní, že tí praví ešte prídu. Treba len chcieť spoznávať
a obetovať svoj čas na spoznávanie, lebo pravé priateľstvo dáva
nesmierne veľa.
Možno si už počul vetu, že
,,Ozajstný priateľ prichádza,

keď ostatní odchádzajú“. Nie
je priateľom ten, kto s tebou
zdieľa len radosti života.
Skutočný priateľ hneď zbadá,
keď niečo nie je v poriadku
a trápiš sa. Príde aj vtedy, keď
sa cítiš na dne, keď nemáš síl
vstať a kráčať ďalej, keď sa cítiš
sklamaný. Zabudnutý a opustený. Dvíha ťa a podáva pomocnú
ruku. Potešuje ťa, povzbudzuje,
radí, počúva, súcití s tebou aj
v týchto chvíľach a dokáže ťa
pochopiť. Pochopenie – práve
to mladým ľuďom tak veľmi
chýba. Byť pochopený.

Skutočný priateľ sa
dokáže obetovať

Najlepšie nám to ukázal Pán
Ježiš, keď sa obetoval na dreve
kríža za spásu sveta. Božie slovo
hovorí, že nik nemá väčšiu
lásku ako ten, kto položí život
za svojich priateľov. On je teda
najlepší priateľ. Má všetky spomínané vlastnosti. Nekonečne
ťa miluje a rád ti pomôže nájsť
skutočných priateľov, pretože
vie, kde sú.
Skús hľadať s ním. n
Dominika Kotradyová
ilustr. snímka: sxc.hu

oľská federácia na ochranu ľudského
života od počatia so smútkom a rozhorčením komentovala odvolanie
lekára prof. Bogdana Chazana z postu riaditeľa Nemocnice Svätej rodiny vo Varšave.
Za odvolaním stojí primátorka poľského
hlavného mesta. Svoj krok zdôvodnila tým,
že prof. Chazan porušil poľskú interrupčnú
legislatívu. Ľavicové a feministické skupiny rozpútali proti prof. Chazanovi hnutia
za jeho odvolanie po tom, čo ako lekár
odmietol vykonať potrat tehotnej žene. Tá
prišla do nemocnice s tým, že čaká choré
dieťa. Po vyšetrení bolo zrejmé, že dieťa trpí
rozsiahlymi vrodenými chorobami, ktoré
sú nezlučiteľné so životom. Prof. Chazan
ale odmietol ukončiť život dieťaťa. Matke
vysvetlil, že jej dieťa je vážne choré a zrejme
ešte v čase gravidity alebo tesne po pôrode
zomrie. Matke aj dieťaťu ponúkol širokú
mieru odbornej pomoci, hospicovej starostlivosti a podpory a osobné sprevádzanie
v ťažkej životnej situácii. Dieťa počaté
v procese in vitro (kde sa riziko vrodených
vývojových chýb výrazne zvyšuje) sa narodilo živé, ale 9. júla po 20. hodine zomrelo.
Primátorka svoje odvolanie postavila
na skutočnosti, že prof. Chazan nielen odmietol vykonať potrat (v súlade s poľským
potratovým zákonom), ale ženu ani neodoslal do alternatívneho zdravotníckeho
zariadenia s cieľom dohodnúť interrupciu.
To prof. Bogdan Chazan naozaj neurobil,

pretože aj v tomto kroku videl svoju aktívnu
spoluúčasť na zabití dieťaťa, s ktorým
nesúhlasí.
Pro-life skupiny v Poľsku hodnotia odvolanie riaditeľa nemocnice ako porušenie
slobody svedomia a neodôvodnenú odvetu
voči osobám, ktoré s vysokou mierou
profesionality pomáhajú ľuďom. Vyzývajú
širokú verejnosť k protestu voči takýmto
politickým krokom a k obrane výhrady svedomia pre všetkých. Vyslali tiež požiadavku
na zmenu zákona, ktorý by mal chrániť
slobodu svedomia a nie trestať lekára za to,
že bezvýhradne ctí právo na život od počatia po prirodzenú smrť. Dr. Chazan okrem
iného dostal aj pokutu vo výške 70-tisíc
zlotých za porušenie zákona. Keď sa ho
novinári pýtali, či je pokuta pre neho vysoká, odpovedal, že „cena ľudského života je
nevyčísliteľná“.
Svedectvo jeho rozhodnutia je mocné.
Ponúkame preto aj časť jeho vyjadrení
v súvislosti s touto kauzou.
Pacientka, ktorá žiadala o potrat, bola
už po 24. týždni tehotenstva. Mohli ste ju
odmietnuť preto, že po uplynutí tejto doby
potrat už jednoducho nie je legálny. Namiesto toho ste namietali na základe svojho
svedomia. Prečo ste sa to rozhodli urobiť?
Povedať, že potrat po 24. týždni je
v Poľsku nezákonný, nie je presné tvrdenie.
Neexistuje žiadny predpis, ktorý určuje
počet týždňov, v ktorých by už vykonanie

potratu nemalo byť povolené. To všetko
závisí od zváženia lekára.
Keď som na požiadanie pacientky písomne zdôvodnil svoje odmietnutie vykonať
potrat na základe výhrady vo svedomí,
úprimne som napísal, prečo som nesúhlasil
s potratom vo svojej nemocnici. Aj v televízii som povedal, že som si nedokázal predstaviť potraty v Nemocnici Svätej rodiny,
iba ak by sme zmenili svoj názov na Nemocnica Félixa Dzerzhinského po neslávne
známom vrahovi z NKVD (pozn. redakcie:
Dzerzhinský sa narodil v Poľsku. NKVD je
sovietska tajná a krvavá polícia, ktorá bola
predchodkyňou KGB). n
spracované podľa Res claritatis
a Lifenews
ilustr. snímka: www.turtlebayandbeyond.org

Davová psychóza ešte viac začala naberať
na obrátkach a ľudskej zlobe a zaslepenosti
srdca nebolo konca. Hneď sa všetci rozbehli
po rezidencii a začali ju rabovať a ničiť, každý
odnášal, čo sa mu dostalo pod ruky. Kuchynský riad, nádoby, vzácne predmety. Čo nevzali,
to zničili. Vlámali sa aj do biskupskej pivnice,
kde sa potužili vínom, aby im svedomie ešte
viac otupelo. Medzitým sa k mŕtvemu telu
Jozafáta posadil pes, ktorého biskup rád hladil.
Brechal a nechcel nikoho pustiť k svojmu
pánovi, ale zúriví vrahovia zabili aj psa, rozsekali ho na kusy a pokládli ich na Jozafátovo
telo. Potom mŕtvolu vyvliekli von. Na znak
potupy telo oholili, sadali si naň, preskakovali

ho i pľuvali naň, ťahali ho za nohy a volali:
„Vstávaj, vladyka, veď je nedeľa, treba ti
kázať!“ Mŕtve telo vyniesli na strmú horu nad
riekou Dvina, odkiaľ ho zhodili, volajúc: „Drž
sa dobre, vladyka, drž sa!“ Keď telo dopadlo
k rieke, naložili ho na loďku a odviezli ďaleko
od brehu. K hlave i nohám mu priviazali
ťažké kamene a vhodili ho do vody. Ale telo
nechcelo klesnúť. Vrahovia sa dali na útek, no
telo im bolo stále v pätách. Aj rybári sa neskôr
snažili dostať telo na dno. Napriek tomu, že
bola nedeľa, nebola v ten deň v meste slúžená
žiadna liturgia. Nad mestom sa vznášal temný,
hustý mrak.
Marko Durlák

Vitebská tragédia
Masa ľudu, ktorá sa na hlas zvona zbehla k rezidencii, sa do nej násilím vlámala. Každý mal
v ruke nejakú zbraň, čo si priniesol z domu.
Služobníctvo sa ukrylo, ostali len najbližší Jozafátovi pomocníci, ktorí bránili kéliu biskupa.
Všetkých troch pobili a odstránili z cesty. Tu
sa otvorili dvere. Objavil sa Jozafát Kuncevič.
Pozdvihol ruky ako na požehnanie a povedal:
„Deti moje, ak máte niečo proti mne, prečo
bijete nevinných sluhov?“ Všetci zmĺkli, ba
chceli dokonca cúvnuť, ale vtom zo susednej
izby vyskočili dvaja rozbesnení muži. Jeden
udrel Jozafáta ťažkým nástrojom po hlave
a druhý mu sekerou rozťal hlavu. Zakrvavený padol na zem. Ale to ešte nebol koniec.
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Je liturgia
záležitosťou len
starých mám?

Pane, zachráň
ma pred
bezbožníkmi

Prednedávnom som dostal otázku, čo treba
robiť, aby sa liturgia nevnímala len ako
záležitosť starých mám.

V 17. žalme sa autor opäť dožaduje Božej
pozornosti. Nehľadá pomoc nikde inde.
Bez horkosti pri pohľade na úspech „bezbožných“ sa zaťato drží Božej ruky.

J

Keď Múdrosť prehovorí
O
d počiatku vekov som bola pri všetkom. Bola som poctená, keď si ma
najvyšší Vládca povolal. Ponuka,
ako je táto, sa neodmieta. Mal plán. Dokonalý plán. Predostrel mi návrh zhmotnenia
svojej lásky. Sadli sme si k tomu a dlhé hodiny sme plánovali každučký detail života.
Život je to, čo chcel dať.
Po podrobnom naplánovaní sme sa
pustili do práce. Svetlo, tma, obloha, zem,
stromy, hviezdy, slnko, mesiac, rastliny,
zvieratá. Všetko nám rástlo pod rukami.
Utvorili sme celý vesmír a zaviedli dokonalý
poriadok. No zrazu sa ku mne naklonil
a tajomným hlasom mi povedal: „Mám pre
teba prekvapenie. Urobíme človeka na náš
obraz...“ Vzrušenie mi prebehlo po tele ako
elektrina. Bolo to fascinujúce! Boh, Pán
všetkého, vzal do svojich rúk hlinu a láskou
tvoril človeka. Keď mal hotové telo, celý
svet sa zastavil, lebo chcel čo i len zďaleka uvidieť, ako Boh dáva život človeku.
Adam, tak sme ho nazvali, otvoril oči. Tá
dokonalá jednota, ktorá bola medzi nimi,
sa nedá opísať ľudskými slovami. Ale Boh
ma neprestal prekvapovať. Adamovi zveril
správcovstvo nad celou zemou.
Boh miloval Adama nadovšetko.
Jedného dňa prišiel za mnou a znova mal
v očiach ten výraz ako predtým.
„Chcem urobiť Adamovi radosť. Chcem
mu vytvoriť dar – ten najväčší dar, ktorý mu
bude podobný.“ Zodvihla som oči a keď sa
naše pohľady stretli, presne sme vedeli, čo
to má byť. Usmiali sme sa na seba a každý
vedel, čo má robiť.
„On bude hlava a ona bude srdce. Tak

môžu vytvoriť dokonalú jednotu.“ Stvorili
sme ich odlišných, no predsa podobných.
Boli utvorení tak, aby sa priťahovali, aby sa
dopĺňali.
„Nemôžem sa dočkať, keď ju uvidí. Čo asi
povie?“
„Určite nebude mať slov! Poznám ho!“
pobavene mi povedal Pán.
Konečne prišiel ten okamih. Adam
pristúpil k Bohu ako vždy s úplnou dôverou
a radosťou.
„Láska môjho srdca, niekoho som ti priviedol. Videl som, ako ti tu niekto chýba, že
okrem mňa sa nemáš s kým podeliť o svoju
lásku a tento svet. Preto som pre teba stvoril
poklad, ktorý bude blízky tvojmu srdcu.
Priviedol som ti to najkrajšie a najkrehkejšie, čo som kedy utvoril.“
Mala som tu česť priviesť ju k Adamovi.
Hľadela som mu priamo do očí. Presne
viem, čo cítil, pretože som bola v ňom. Srdce mu prudko bilo, nemohol z nej spustiť
zrak, ruky sa mu potili a nohy triasli. Bolo
to neopísateľné. Pristúpil k nej bližšie.
„Eva...“ vydralo sa mu z hrdla. Stála tam
v plnej kráse. Ničím sme pri jej stvorení

nemrhali. Dali sme jej všetko, aby bola Adamovi tou najlepšou spoločníčkou. Hľadeli
jeden na druhého a vedeli, že patria k sebe.
Že samostatne už nemôžu ani nedokážu
žiť.
„Eva, povedz niečo,“ štuchla som ju
do boku a s napätím som čakala, čo povie.
Popravde, nemusela vravieť nič. Cítila som
lásku a túžbu, ktorá sa jej vynárala zo srdca.
Obdivovali sa navzájom. Ich mysle, srdcia
a telá pracovali na plné obrátky. Krása, sila,
nežnosť, odvaha, úcta, oddanosť, divokosť,
pokora, citlivosť, rozvážnosť... To všetko
sa miešalo a spájalo. Boh k nim pristúpil.
Zobral ich za ruky a pritiahol ich bližšie
k sebe. Naveky mi ten obraz ostane pred
očami. Pán celého vesmíru ich požehnal
a vložil medzi nich svoju lásku, ktorá ich
spojila v jedno. Vytvoril dokonalú jednotu,
ktorej nič nechýba a ktorá nepotrebuje nič
doplniť.
Viem to, lebo som bola od počiatku pri
všetkom. n
Monika Frišničová
ilustr. snímka: azbyka.ru

Deti
Aj v tom najhoršom filme sa dá nájsť niečo poučné, aspoň jedna veta, výrok, situácia...
V istom americkom detektívnom filme vystupuje ako hlavná postava istý vyšetrovateľ, ktorý sa rozviedol so svojou manželkou. Kolegom sa videlo, že by možno bolo dobré, keby sa
s niekým zoznámil. Pri jednom z rozhovorov na túto tému zaznela otázka: „Ste osamelý?“
A vyšetrovateľ odpovedal: „Kto má deti, nie je osamelý.“ Naozaj, deti ustavične prinášajú
do našich životov rozruch. Keď sú malé, ale aj neskôr, keď podrastú. No a keď si založia
vlastné rodiny, postarajú sa o ďalší rozruch. (Dada Kolesárová)
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e pravdou, že v mnohých prípadoch to tak môže vyzerať,
vnímajúc účasť v našich chrámoch, no riešiť tento problém môže byť ťažké. Problémom nemusí byť ani tak účasť
v chráme, ale skôr zásady riešenia otázky vnímania našich bohoslužieb a ich prispôsobovania tomu, aby sme zvýšili návštevnosť bohoslužieb. V tomto prípade sa potom stáva, že chrámy
sa menia na divadelné a koncertné sály, z bohoslužieb sa stáva
americká šou a kňaz sa vníma ako klaun či šašo, ktorý stále musí
vymýšľať čosi nové, aby to bolo zaujímavé.
Problém však treba hľadať v základoch duchovného života našej
cirkvi. Cirkev nám dáva možnosť prejavovať sa ako východní kresťania nielen v bohoslužbách, ale aj v teológii, myslení, disciplíne
a celom duchovnom živote. Práve preto treba začať budovať duchovný život na reálnych základoch – nie v nejakých predstavách
a ilúziách, ale skutočne reálne, pretože duchovný život musí byť
reálny, nie iluzórny. Ani liturgia nemôže byť o nejakom cite, o tom,
čo sa mi páči, čo nepáči, ale o slobodnom rozhodnutí pre život
v jednej cirkvi, o jej spoznávaní v jej realite, aj historickej, pretože
život našej cirkvi nie je len našou záležitosťou, ale aj záležitosťou
veriacich, ktorí žili pred nami, aj tých, ktorí prídu po nás. Po tomto
rozhodnutí je dôležité budovať duchovný život v spojitosti s tými,
ktorí ho prežívali v našej cirkvi a ktorí ju budovali v jej duchovných
a teologických základoch – je dôležité čítať duchovnú literatúru
svojej cirkvi, modliť sa v spojitosti so svojou cirkvou, mať účasť
na jej reálnom každodennom živote – nemožno totiž byť skutočne gréckokatolíkom a nepoznať diela Jána Zlatoústeho, Bazila
Veľkého a ostatných prepodobných otcov (ako ich nazýva naša
cirkev), nepoznať základné termíny, ako je trióda, minia či oktoich
– v mnohých prípadoch naši veriaci poznajú všetkých západných
svätcov aj ich učenie, názory, často aj modlitby, ktoré používali.
A tak sa potom stáva, že nechápu rozmer svojej cirkvi, a preto sa ju
snažia premieňať na svoj obraz, vnucovať jej tieto predstavy. A tak
sa v srdci takéhoto človeka stáva z cirkvi karikatúra. Samozrejme,
následne nemôže byť ani jej svedkom, pretože navonok prezentuje
jednu vec, no v srdci je presvedčený o inej.
Spoznávanie svojej cirkvi sa deje zásadne v jej bohoslužbe. Bohoslužba zahŕňa nielen božskú liturgiu, ale aj večiereň a utiereň –
práve tu možno spoznať duchovné názory svojej cirkvi a mať účasť
na jej reálnom živote. Takto spoznám aj svoje dary pre svoju cirkev
– ak viem posluhovať v chráme, prednášať isté časti bohoslužieb,
spievať a podobne – takto môžem vnímať potreby svojej cirkvi.
A odpoveďou nemôže byť: „Ale ja tam nejdem, to je pre staré babky.“ Nikto, kto takto hovorí, sa nemôže nazvať gréckokatolíkom, ba
čo viac, je zodpovedný za to, že sa naše bohoslužby zredukujú len
na božskú liturgiu, pretože ak nebude „starých babiek“, nemá kto
rozvíjať krásu našej cirkvi v jej úplnom celku a dokonalosti. n
Michal Bučko
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

P

osledná veta žalmu zhŕňa text do výstižného obrazu: „Ja
však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár a až raz vstanem
zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba“ (Ž 17, 15).
Otázke toho, čím sa sýtime, sa venovať nemusíme. Vieme,
že ak si srdce napĺňame hriechom a zháňaním sa po všeličom,
presne to budeme mať. Zmätok. Dá sa žiť aj inak.
Ježiš pri stretnutí so Samaritánkou odporúča živú vodu
slovami: „Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude
žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom“ (Jn 4, 14). O kúsok ďalej nájdeme stať o rozmnožení
chleba po tom, čo ochotný mladík dal k dispozícii to málo, čo
bolo v jeho kapse. Riskoval hlad tela, aby nasýtil ducha.
O potrebe sýtiť sa Bohom a Božími vecami vieme naozaj
mnohí. Plníme si dni modlitbou, Písmom a nášmu konaniu
dávame neraz nálepku duchovnosti (organizovanie farských
aktivít, venovanie sa umeniu, vedenie skupiniek a pod.). Napriek tomu ostáva nejeden takýto život vyprahnutý a biedny.
Vzťah s Bohom nesmie byť zameraný na človeka v prvom
rade. Naše konanie má smerovať k Bohu. Ak sa človek snaží
robiť všeličo s cieľom, aby bol šťastný, nebude! Ak cieľom nie
je Boh, ide o uctievanie samého seba. Modloslužbu Božia štedrosť nepožehná. Požehná rozdávačov chleba a rybičiek. Tých,
čo nehľadia na svoj hlad, a podelia sa. Požehná smädných pri
studni, ktorí ho uctievajú v Duchu a pravde, ktorí zhodili svoju hrdosť a v pravde vidia, že bez Boha sa ďaleko zájsť nedá.
Ak sa človek snaží hľadať šťastie s pohľadom upretým
na seba, zažije efekt čiernych dier, ktoré všetko pohltia. Efekt
egyptských kráv, ktoré ostávali chudé napriek hojnej potrave.
Robenie čohokoľvek s túžbou po pochvale, po pocite, že nás
majú iní radi spôsobuje len zranenia z nenaplnených očakávaní.
Zranenia vedú k horkosti a horkosť z nás robí zlých spoločníkov.
V dôsledku toho sa človek opäť vrhne do aktivity s následným
rozčarovaním... Kým neskloní svoju hrdosť pred Bohom.
Ale ak človek prináša všetky životné drobnosti neustále
k Bohu, začnú sa diať zázraky studní so živou vodou, zázraky rozmnoženia. Takýto život sa bude chcieť deliť. Čím viac
požehnania dostane, tým viac dá k dispozícii. Vzťah s Bohom
v ľudskom srdci bude premieňať človeka na Ezechielov chrám,
z ktorého vodné toky prinášajú život všade, kam prídu (porov.
Ezch 47, 1 – 10). Lebo „kto miluje svoj život, stratí ho“ (Jn 12, 25),
ale kto ho stráca pre Boha a pre iných, získava omnoho viac.
A nielen v nebi. Ježiš povedal: „Niet nikoho, kto by pre mňa
a pre evanjelium opustil... (doplň si čokoľvek), aby nedostal
stonásobne viac; teraz, v tomto čase domy, bratov, sestry, matky,
deti i polia...“ (Mk 10, 29) ... a veľa lásky a spokojnosti k tomu. n
Valéria Juríčková

22 | na každý deň
PONDELOK 1. september
Začiatok indiktu – cirkevného roka
Prepodobný Simeon Stĺpnik a jeho
matka
Čítania: 2 Kor 8, 7 – 15, zač. 186; Mk 3, 6 –
12, zač. 11 (rad.); 1 Tim 2, 1 – 7, zač. 282; Lk
4, 16 – 22a, zač. 13 (indiktu)

… aby som hlásal evanjelium chudobným... oznámiť zajatým, že budú prepustení... slepým, že budú vidieť... utláčaných
prepustiť na slobodu. (Lk 4, 18)
Kto sa dnes preferuje? Ten, kto je bohatý,
slávny, uznávaný, zdravý. Ježiš však dáva
do popredia tých, čo sú chudobní, biedni,
utláčaní, chorí. Chce pozdvihnúť človeka
a vrátiť mu to, čo mu chýba. Dnes, keď začíname nový cirkevný rok, začnime ho tak
ako Kristus. Žime evanjelium, vydávajme
svedectvo viery a všímajme si potreby tých,
ktorých svet možno už dávno odpísal.
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S prázdnym žalúdkom sa ťažko robí.
Nevieme si predstaviť nejesť trikrát denne,
v pravidelnom čase. Keď sme hladní, náš
výkon klesá. Pri ohlasovaní evanjelia sa
však nemá pozerať na vlastný prospech,
ale na prospech toho, kto počúva. Neriadiť
sa heslom, čo z toho budem mať ja, ale
aký úžitok to prinesie tomu druhému. Ježiš
nikoho od seba neodohnal. Bol totiž hladný
po spáse ľudských duší.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP:112)

ŠTVRTOK 4. september
Hieromučeník Babylas
Prorok Mojžiš, ktorý videl Boha
Čítania: 2 Kor 10, 7b – 18, zač. 190; Mk 3,
28 – 35, zač. 14

Kto je moja matka a moji bratia? (Mk 3, 33)

UTOROK 2. september

My rodičia vyžadujeme od svojich detí
poslušnosť na prvé slovo a bez odvrávania.
Učíme ich úcte k starším. Sám Boh v treťom
prikázaní vyžaduje úctu k rodičom. Na prvý
pohľad sa nám môže zdať, že Ježiš dáva
prednosť iným, nie svojej najbližšej rodine. No týmto nám ukazuje, že patríme aj
do inej rodiny – Božej, kde mojimi rodičmi,
bratmi a sestrami sú tí, ktorí sa snažia žiť
podľa Božej vôle.

Mučeník Mamant
Prepodobný Ján Pôstnik

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

Čítania: 2 Kor 8, 16 – 9, 5, zač. 187; Mk 3,
13 – 19, zač. 12

PIATOK 5. september

Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z indiktu, tropár zo
Zhromaždenia, tropár Simeonovi, Sláva,
kondák Simeonovi, I teraz, kondák z indiktu. Prokimen, aleluja a pričasten z indiktu
a Simeonovi. (HS: 262, 188; PZ: 232, 145;
HP: 247)

Povolal k sebe tých, ktorých sám chcel...
(Mk 3, 13)

Pri výberových konaniach sa dáva prednosť
kvalifikovaným a tým, ktorí majú za sebou nejakú prax. Pri výbere dvanástich
apoštolov si môžeme všimnúť, že Ježiš si
vyberá ľudí bez kvalifikácie a bez praxe.
Vsadil kartu na jednoduchých rybárov,
vyberačov daní, zlodejov, zradcov, prchkých
a výbušných, nedokonalých a slabých, aby
sa na každom z nich ukázala veľká Božia
láska.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 3. september

Prorok Zachariáš, otec Jána Krstiteľa
Čítania: 2 Kor 11, 5 – 21a, zač. 192; Mk 4,
1 – 9, zač. 15

Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli,
rástli a priniesli úrodu. (Mk 4, 8)
Snom každého učiteľa je mať dobrých
a poslušných žiakov, ktorí ho počúvajú,
učia sa a, samozrejme, dosahujú výsledky.
Kristus je učiteľ a ja som v pozícii žiaka.
Do jeho školy chodíme dobrovoľne, už to
nie je povinná školská dochádzka, a preto
s radosťou načúvajme jeho slovu a učme
sa od neho. Dovoľme mu vstúpiť do nášho
srdca a otvorme sa pôsobeniu jeho Svätého
Ducha.

Hieromučeník Antim
Prepodobný Teoktist

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

Čítania: 2 Kor 9, 12 – 10, 7, zač. 189; Mk 3,
20 – 27, zač. 13

SOBOTA 6. september

… a znova sa zišiel toľký zástup, že si
nemohli ani chleba zajesť. (Mk 3, 20)

Spomienka na zázrak archanjela
Michala v Kolosách

Čítania: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 22, 15 –
22, zač. 90

Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi,
a čo je Božie, Bohu. (Mt 22, 21)
Dnes sa niektorí ľudia vyhýbajú aj jednému,
aj druhému v domnienke, že sa na to nepríde. Sú však aj takí, čo žijú dobre, nikomu
neublížili, ale Pána Boha k svojmu šťastiu
nepotrebujú. V obidvoch prípadoch platí, že
keď prestaneš platiť dane, čaká ťa súd. Keď
nebudeš počúvať Boha, tiež ťa čaká súd. Je
teda lepšie žiť bezúhonne už tu na zemi,
lebo tu sa pripravujem na svoj večný život.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 7. september
13. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa
pred Povýšením. Predprazdenstvo
Narodenia Presvätej Bohorodičky
Čítania: 1 Kor 16, 13 – 24, zač. 166; Mt 21,
33 – 42, zač. 87 (radové) ; Gal 6, 11 – 18,
zač. 215; Jn 3, 13 – 17, zač. 9 (Nedeľa pred
Povýšením)

Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým... (Mt 21, 36)
Na tento svet som neprišiel náhodou, nie
som tu len do počtu. Človek je najdokonalejšie Božie stvorenie – stvorené na Boží obraz. Na svoj život tu na zemi sme od Boha
dostali všetko potrebné: „... vysadil vinicu,
obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu.“ Ale len na určitý čas. Keďže každý
ľudský život je od Boha, som tu v prenájme.
Čo to znamená? Nežiť a netváriť sa ako
vlastník, majiteľ, ale podriadiť svoj život
jeho tvorcovi. Komu sa veľa zverilo, od toho
sa bude veľa požadovať. Boh nie je výpalník:
keď nezaplatíš – zomrieš. On má o teba záujem. V každom čase ti posiela svojich poslov, najmä vtedy, keď blúdiš a nevieš nájsť
cestu späť domov, keď si stratený a sám,
keď chceš žiť život podľa svojich predstáv.
Môže to byť kňaz, manžel, manželka,
kolega v práci, tvoj priateľ alebo hocikto iný,
koho stretneš a kto ti pomôže, či povie slová
napomenutia. Dáva nám i svojho Syna,
ktorý dokonale pozná život tu na zemi. Pozná aj život každého z nás. Neodmietajme
pomoc, ktorú nám ponúkajú, aby prenájom
nemusel byť ukončený predčasne.
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu a predprazdenstva, Sláva, kondák z hlasu, I teraz,
kondák predprazdenstva. Prokimen,
Aleluja a pričasten z hlasu a z Nedele pred
Povýšením (HS: 147, 263, 268; PZ: 100, 233,
238; HP: 101, 249, 255)
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PONDELOK 8. september
Narodenie Presvätej Bohorodičky
Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 –
42; 11, 27 – 28, zač. 54

Mária si vybrala dobrý podiel... (Lk 10,

42)

Na svet prichádza tá, ktorú si Boh už v lone
jej matky vyvolil na to, aby spolupracovala
na Božom diele spásy človeka. Čistá a nepoškvrnená. Pripravená pohotovo odpovedať
anjelovi na Božiu výzvu stať sa matkou
Spasiteľa. Ani moje narodenie nebolo
žiadnou náhodou. Boh do mňa vložil svoj
obraz, ktorý mám zjavovať tomuto svetu.
Prosme Máriu o odvahu vždy hovoriť Bohu
svoje áno.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Narodenia. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z kánona utierne sviatku. Odporúčaný sviatok.
Myrovanie (HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

UTOROK 9. september
Spravodliví Pánovi predkovia Joachim
a Anna
Čítania: 2 Kor 12, 20 – 13, 2, zač. 196; Mk 4,
24 – 34, zač. 17

… hlásal slovo podľa toho, ako boli
schopní počúvať. (Mk 4, 33)
Keď som bol mladý, počúval som hudbu
na plné pecky. Vo svojej izbe, v aute... Bol
som pripravený nasávať cez uši energiu
plnú života a radosti. Ako počúvam dnes
Boží hlas? Prichádzam do chrámu načúvať
alebo len stále čosi Bohu hovoriť? Otváram
Sväté písmo s túžbou nasýtiť svoj hlad alebo
len preto, že som to dostal ako pokánie pri
spovedi? Effeta!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z Narodenia a spravodlivým, Sláva, kondák spravodlivým, I teraz
z Narodenia. Ostatné z Narodenia a spravodlivým. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku (HS:
264, 265; PZ: 234, 235; HP: 250, 252)

kričím: „Bože, kde si bol, keď som ťa najviac
potreboval?!“ A zobudil si ho vôbec? Volal si
k nemu o pomoc? Alebo si sa spoliehal len
na to, že to zvládneš sám? Nezabudni, že
Boh nedovolí skúšať nás nad naše sily, ani
na to, že bez neho nič nezmôžeme.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Narodenia Bohorodičky (HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

ŠTVRTOK 11. september
Prepodobná Teodora Alexandrijská
Čítania: Gal 1, 1 – 10; 1, 20 – 2, 5, zač. 198;
Mk 5, 1 – 20, zač. 19

A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja.

NEDEĽA 14. september

Bilbordy či reklama v televízii pol roka vopred oznamujú, že k nám príde taký spevák
či onaká skupina. Predstavenie je, samozrejme, vypredané. No zvony by bolo najlepšie
zo zvoníc našich chrámov odstrániť. Lebo
ma ráno, keď zvolávajú ľudí na bohoslužbu,
budia, a ja si chcem dlhšie pospať. „Bože,
daj pokoj môjmu stádu prasiatok. Tie sú mi
milšie ako pokoj v duši.“

Povýšenie svätého Kríža

Liturgia: Všetko ako 10. septembra

PIATOK 12. september
Zakončenie sviatku
Narodenia Presvätej Bohorodičky
Hieromučeník Autonomos
Čítania: Gal 2, 6 – 10, zač. 201; Mk 5, 22 –
24; 5, 35 – 6, 1, zač. 20

Neboj sa, len ver! (Mk 5, 36)
Ako dobre padnú slová povzbudenia, keď
ma čaká skúška či ťažká operácia. Alebo
keď si neviem dať s niečím rady. Podľa
Ježišových slov viera aj vrchy prenáša. Viera
v toho, komu nič nie je nemožné. Dovoľme
Bohu zázračne pôsobiť v našich životoch.
Svätý Ján Pavol II. často opakoval: „Nebojte
sa!“ Aj keď ti rozum káže niečo iné, len ver!
Liturgia: Všetko ako 10. septembra. Zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA 13. september

Mučenice Ménodora, Métrodora
a Nymfodora

Pamiatka založenia Chrámu vzkriesenia. Sobota pred Povýšením

Čítania: 2 Kor 13, 3 – 13, zač. 197; Mk 4, 35
– 41, zač. 18

Čítania: Hebr 3, 1 – 4, zač. 307; Mt 16, 13
– 18, zač. 67 (chrámu); 1 Kor 2, 6 – 9, zač.
126; Mt 10, 37 – 11, 1, zač. 39 (sobota pred
Povýšením)

Niekedy sa nám zdá, akoby Boh spal.
Zabudol na mňa, opustil ma, nechal ma
samého sa trápiť. A keď už ďalej nevládzem,

Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár zo založenia chrámu
a z predprazdenstva, Sláva, kondák zo založenia chrámu, I teraz z predprazdenstva.
Prokimen, Aleluja a pričasten zo založenia
chrámu (HS: 269; PZ: 239; HP: 256)

(Mk 5, 17)

STREDA 10. september

Zobudili ho... (Mk 4, 38)

Myslím si, že pre každého z nás je veľmi
nepríjemné niečo stratiť. Nehovoriac už
o strate svojho blížneho. A predsa len dnes
počuješ, že je dobré strácať svoj život pre
Krista, pre Božie kráľovstvo, pre nebo. Koľkí
odvážni si radšej zvolili smrť, t. j. večný
život s Bohom, ako by sa mali pokloniť
falošnému bohu, ktorý ich ničím nemohol
odmeniť.

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

Čítania: 1Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19, 6b –
11. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35a, zač. 60

Tam ho ukrižovali... (Jn 19, 18)
Po prvýkrát sa nebo sklonilo k zemi pri
narodení Božieho syna. Po druhýkrát sa
zem spojila s nebom smrťou Božieho syna.
„Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte,
že Ja Som...“ povedal Ježiš Židom, aby im
dokázal, že on a Otec sú jedno. Keď Krista
ukrižovali, ľudia vysoko dvíhali svoje hlavy,
aby si prečítali nápis, ktorý bol nad jeho
hlavou. Až vtedy spoznali, že zabili samého
Boha. Dnes je nad našimi hlavami opäť
vztýčený kríž, aby sme aj my mohli pohliadnuť do tváre Boha. Kríž nás núti dvíhať
svoje hlavy k nebu, k večnosti. Cez kríž ako
po rebríku môžem prísť bližšie k svojmu
Otcovi. Neveriaci sa pohoršujú, že my kresťania nosíme na svojej hrudi kríž – symbol
smrti. Apoštol Pavol už dávno vo svojom
liste napísal: „... my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre
pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných,
tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc
a Božiu múdrosť.“ A Božia moc sa prejavila
v tom, že Ježišovou smrťou na kríži sa nič
neskončilo. Na tretí deň vstáva z mŕtvych,
čím svoj kríž oslávil. Kríž už pre nás nie
je symbolom smrti, ale symbolom Kristovho víťazstva nad smrťou. Je majákom
pre všetkých, čo sa plavia na loďke života
k večnosti.
Liturgia: Menlivé časti z Povýšenia. Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu Krížu.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a 9. irmos z utierne sviatku. Myrovanie.
Zdržanlivosť od mäsa (HS: 270; PZ: 241;
HP: 257)
Martin Mikula
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Ikona posledného
súdu
Koniec sveta

Priestor v pravej spodnej časti ikony z pohľadu nazerajúceho vypĺňajú dva výjavy:
koniec sveta a peklo. Ako uvádza E. Sendler,
podľa chronologického poriadku by mala

teľov, ktorých prehltol. Príkladom toho
je novgorodská ikona z 15. storočia, kde
v kruhu symbolizujúcom koniec sveta je
uprostred zobrazená žena, sediaca na ozrutnej veľrybe. Tento výjav je personifikáciou
mora, v ktorom žena pravou rukou drží
a vracia veľký koráb, ktorý prehltla aj s jeho
plachtami a námorníkmi.

Peklo

byť scéna zobrazenia konca sveta umiestnená na samotnom vrchu ikony, ale podľa
hierarchických koncepcií byzantského umenia je toto miesto vyhradené Bohu Otcovi
a druhému príchodu Krista.
Svojimi zvlnenými líniami a množstvom
detailov vyjadruje výjav, ktorý zobrazuje
koniec sveta, obrovský nepokoj pozemského
sveta. Samotný koniec sveta sa symbolicky
odohráva v kruhu nad peklom. Anjeli s veľkými rozprestretými krídlami zostupujú
do kruhu a trúbia na poľniciach. Prebúdzajú
a zvolávajú mŕtvych na Posledný súd. V tej
chvíli zem, zobrazená ako žena sediaca
na poduške, vydáva mŕtvych zo svojich
hrobov. S týmto výjavom sa stretávame aj
na ikone z Lukova-Venécie, kde uprostred
kruhu lemovaného tmavými vlnami je
zobrazený otvorený hrob a v ňom hlava
človeka, pod ktorým sedí žena zosobňujúca
zem. Nechýbajú ani zobrazenia vodných či
suchozemských živočíchov (divoké zvieratá
a plazy), ktoré vyvrhujú časti ľudských tiel,
pochádzajúcich z bytostí, ktoré zožrali.
Takto aj oceán musí vydať svojich obyva-

Posledné dejstvo tejto veľkej drámy sa
odohráva v ohnivej rieke Božieho hnevu,
ktorá pramení pod nohami samotného
Spasiteľa a akoby symbolicky spája všetky
spodné rady ikony, pričom sa smerom nadol
k pravému rohu ikony rozširuje a vytvára akoby ohnivé jazero pekla. Pred jeho
vstupom sa tlačia odsúdení, ktorých anjel
dlhou kopijou zvrháva do pekelného ohňa,
v ktorom možno rozpoznať tých, ktorí sa
dopustili hlavných hriechov. Sú medzi nimi
králi, biskupi či mnísi, ako to dokumentuje
novgorodská ikona z 15. stor., alebo mozaika
z 12. stor. v chráme Santa Maria Assunta
v Torcelle neďaleko Benátok. Na niektorých
ikonách, ako napr. ukrajinských či ikone
z Lukova-Venécie možno v pekle vidieť
zobrazené obludné zviera podobné dvojhlavému drakovi. Jedna hlava požiera tých,
ktorí zostupujú do pekla, z druhej vychádza
had. Mohutné telo hada pretína celú spodnú časť ikony prechádzajúc cez akési obruče
(prstence), akoby cez mýta, pri ktorých stoja
démoni, pričom každý prstenec, každé mýto
s démonom má pomenovanie konkrétneho
hriechu. Tak napr. na ikone z Lukova-Venécie sa pri mýtach objavujú hriechy: rúhanie, závisť, klamstvo, hnev, pýcha, prázdne
reči, ctižiadostivosť, chamtivosť, opilstvo,
obžerstvo, modloslužba a iné. Hlava tohto
mohutného hada siaha na pätu Adama –
otca ľudstva, čo je, ako uvádza E. Sendler,
vyjadrením zloby kniežaťa temnôt a zároveň
symbolom bolestivých následkov Adamovho hriechu pre celé ľudstvo, z ktorého nás
vylieči iba Kristova krv. Uprostred pekla
tróni satan buď sediaci na obludnom zvierati, alebo bez neho. Je celý čierny a v prípade,
že je zobrazený s krídlami, má ich rozpäté.
K telu si pritíska dušu nejakej ľudskej bytosti, akoby si pritískal svoje dieťa. Tou ľudskou
bytosťou je Judáš. n
Milan Gábor
snímka: iconsv.ru

Manželská
prekážka veku
Manželstvo má uzatvárať človek
zrelý fyzicky aj psychicky. Základnou
požiadavkou na uzavretie manželstva je preto dosiahnutie veku
dospelosti. Dnes je to problém,
pretože sa všeobecne konštatuje, že človek dozrieva psychicky
neskôr ako fyzicky. Máme dospelých tridsiatnikov, ktorí nevedia žiť
v manželstve. Cirkev preto nastoľuje vekové minimum na uzavretie
manželstva, ktoré vyžaduje, aby
mal muž aspoň šestnásť a žena
aspoň štrnásť rokov. Možno sa to
zdá málo. Musíme si však uvedomiť,
že Cirkev je univerzálna a účinkuje
aj v národoch, v ktorých človek
dospieva oveľa skôr, ako je to v Európe. Autoritou, ktorá môže zmeniť
tento vek, je v latinskej cirkvi konferencia biskupov a vo východných
katolíckych cirkvách partikulárne
právo, ktoré schvaľuje Apoštolská
stolica. V našich podmienkach je
upravené podľa ustanovenia civilného práva (hovoríme o recepcii alebo
aj o kanonizácii civilného práva). Pre
obidvoch nupturientov tak platí vek
na uzavretie manželstva osemnásť
rokov. Je to dôležité pre súčasnú
situáciu, keď manželstvá uzavreté
pred Cirkvou sú platné aj podľa
civilného práva. Ak chcú manželstvo
uzavrieť snúbenci mladší ako osemnásť rokov, ale starší ako šestnásť
rokov, musia najprv získať dovolenie
civilného súdu a potom požiadať
o dišpenz miestneho hierarchu. Ak
snúbenci ešte nemajú osemnásť
rokov, čiže nie sú plnoletí, musia
o ich úmysle uzavrieť manželstvo
vedieť ich rodičia alebo ich právni nástupcovia (napr. adoptívni
rodičia), alebo iní zákonní vychovávatelia, a zároveň musia súhlasiť
s týmto ich úmyslom. Ak rodičia
nesúhlasia a ich dôvody sú dôvodné
alebo existujú iné okolnosti, ktoré
hovoria proti tomu, aby nupturienti
uzatvorili manželstvo, miestny ordinár alebo hierarcha môže zakázať
uzatvorenie takéhoto manželstva.
František Čitbaj
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 jubileá kňazov
Mikuláš Pružinský, titulárny kanonik, výpomocný duchovný v Prešove – 12. september 1939 – 75 rokov života; Miroslav
Gavala, správca farnosti Nižný Tvarožec
– 13. september 1964 – 50 rokov života;
Jozef Vaszily, farár v Čiernej nad Tisou –
18. september 1969 – 45 rokov života;
Gabriel Németh, na odpočinku v Košiciach – 23. september 1922 – 92 rokov
života; Jozef Duda, výpomocný duchovný
vo farnosti Čirč – 23. september 1939 –
35 rokov kňazstva
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – september
50 rokov: Mgr. Miroslav Gavala, Nižný
Tvarožec; Miroslav Chalachan, Humenné
60 rokov: Vladimír Bučko, Kusín; Michal
Bumbera, Poša; Anna Dandárová, Kožuchov; Božena Fejková, Vranov nad Topľou; Galina Juriaková, Spišská Nová Ves;
Imrich Knap, Zdoba; Mária Krupová, Malý
Ruskov; Jozef Lukáč, Poša; Pavol Makohus, Sečovská Polianka; Marcela Sabová,
Nový Ruskov
70 rokov: Mária Andrijková Vlača; Magdaléna Jendželovská, Košice; Anna Knutová, Svinia; Anna Pivovarniková, Kravany; Helena Reváková, Sečovce; Anna
Tomková, Vranov nad Topľou
75 rokov: Ján Čontoš, Sečovce; Anna Hermanovská, Vlača; Ján Konárik, Kusín; Anna
Kozáková, Sačurov; Mária Niková, Košice;
Mária Onušková, Cabov; Helena Piskoriková, Vranov nad Topľou; Helena Stachová,
Mlynárovce; Mária Šinglarová, Lesíček
80 rokov: Mária Gažiová, Kazimír; Anna
Lišková, Nacina Ves; Mária Melniková,
Hatalov; Katarína Piataková, Poprad; Ján
Rebjak, Bajany; Ján Sinčák, Zbudza; Regina Sinčáková, Michalovce; Juraj Tkáč,
Pusté Čemerné
85 rokov: Mária Bernátová, Ložin; Anna

Hlavatá, Moravany; prof. Augustín Marián Húska, Bratislava; Mária Maruščáková, Vyšná Olšava; Terézia Valková, Košice
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým anonymným darcom,
ktorí nám darovali 2 % z dane. Tieto dary
predstavovali spolu 586,54 eur. Pán Boh
zaplať! (výbor spolku)
 koinonia sv. ján krstiteľ
Komunitná svätá liturgia
07.09 Ľubotice, cerkev (10.00 h)
21.09. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Stretnutie pre mladých
11.09. Prešov – Opál, pastoračná miestnosť (17.30 h)
Liturgia s modlitbami za uzdravenie
14.09. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)
26.09. Levoča, cerkev (18.00 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
Ďakujeme
Pánu
Bohu, že 3. septembra sa naša milá
mamka a babka
Anna Knutová zo
Svinej dožíva 70 ro-

kov. Za lásku, starostlivosť a obetavosť
vám ďakujú, dobré zdravie, veľa Božieho
požehnania a ochranu Presvätej Bohorodičky vyprosujú deti s rodinami.
9. septembra oslávi
náš kurátor Miroslav Chalachan krásne okrúhle 50. narodeniny. K vášmu
sviatku vám prajeme veľa Božích
milostí, dobré zdravie, veľa síl a pohodu
v rodinnom kruhu, v zamestnaní a v službe farnosti. Nech vás náš Pán žehná
na každom kroku a pri každom diele,
a nech vás stále chráni jeho láska. To vám
zo srdca želá otec Ján s rodinou.
Oznamy
Konferencia na tému Duch Svätý a Sedembolestná
S požehnaním trnavského arcibiskupa
Mons. Jána Oroscha vás 29. – 31. augusta pozývame na 21. katolícku charizmatickú konferenciu na tému Duch Svätý
a Sedembolestná na Slovensku a v rodinách do Mestskej športovej haly Slávia
v Trnave. Program, ktorého súčasťou sú
sväté omše, adorácia, chvály, svedectvá,
modlitby za uzdravenie, sa začne v piatok o 14.00 a skončí sa v nedeľu o 14.30.
Hlavným prednášateľom bude P. Joseph
Vadakkel z Filipín. Viac informácií môžete
nájsť na stránke www.jas-zv.sk.
Duchovné cvičenia o vnútornom
uzdravení
25. až 28. septembra sa v michalovskom
kláštore redemptoristov (ul. Masarykova 35) uskutočnia trojdňové duchovné
cvičenia pre mužov a ženy na tému vnútorného uzdravenia. Bude ich viesť otec
Metod Lukačik CSsR. Cena je 39 eur. Treba si priniesť Sväté písmo a modlitebnú
knihu Hore srdcia. V rámci programu je
aj účasť na modlitbách za uzdravenie
duše i tela pri relikviách bl. Metoda v ba-

Národná púť v Šaštíne
PROGRAM
Sobota 6. septembra
16.00 Dožinková slávnosť a Fatimská sobota, hlavný
celebrant: Mons. Stanislav Zvolenský
Začiatok deviatnika k Sedembolestnej Panny Márii
Piatok 12. septembra
18.00 Svätá omša
19.00 – 21.00 Modlitby za kňazov, otvorené
modlitebné stretnutie spoločenstva
Pešia púť s otcom biskupom Jozefom Haľkom
(Marianka – Šaštín)
Nedeľa 14. septembra
7bolestná – celoslovenský mládežnícky program
18.00 Dramatizovaný ruženec
19.00 Svätá omša, kazateľ: otec Marián Kuffa

21.30 7bolestná, večerný program
23.30 Adorácia
24.00 Polnočná svätá omša s novokňazmi
Registrácia na 7bolestnú na www.bazilika.sk/7bolestna.
Nedeľné sväté omše: 07.00; 08.45; 10.30; 19.00
Pondelok 15. septembra
Hlavná púť k Sedembolestnej Panne Márii
07.00 Svätá omša
08.00 Svätá omša
10.30 Slávnostná svätá omša,
kazateľ: kardinál Jozef Tomko
Zverenie Slovenska Panne Márii
14.00 Akatist k Bohorodičke a požehnanie pútnikov
16.00 Koncert Hanky Servickej

Na adrese www.bazilika.sk/narodnaput nájdete všetky podstatné informácie a pokyny. (Martin Ližičiar)

zilike. Začiatok je vo štvrtok 16.30 hod.,
ukončenie v nedeľu (obedom). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. septembra
prostredníctvom e-mailu metodcssr@
yahoo.com alebo na telefónnom čísle
0911 221 119.
Duchovné cvičenia Linky Valentín
Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach-Starom Meste
a občianske združenie Rieky pozývajú
na trojdňové stretnutie, ktoré je určené
ľuďom zraneným v oblasti vzťahov, citov,
sexuality, ktorí prežívajú vo svojom živote
homosexuálne cítenie, ako aj ľuďom inak
sexuálne cítiacim. Ak si sám, je ti smutno a túžiš po prijatí, spoločenstve, láske
a dobrých medziľudských vzťahoch, ak
hľadáš naplnenie svojho života na správnej ceste smerom k Bohu, príď medzi nás.
Téma: Sebadarovanie
Termín: 16. – 19. október
Miesto: okolie mesta Banská Bystrica
Bližšie informácie:
Linka Valentín, Gréckokatolícka cirkev,
P. O. Box B - 43, 040 01 Košice 1
mail: valentinskespolocenstvo@centrum.sk
Občianske združenie Rieky, Puškinova 1
811 04 Bratislava (korešpondenčná adresa)
inzercia
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Edita Steinová:
Siedma komnata

Septembrové
FILMOVÉ
VEČERY

19. 9.

Ivetka
a hora

s Televíziou LUX

Premiéra PI 21:55 | Repríza SO 20:25

26. 9.

Viac na www.tvlux.sk.

ceda – Ondrej Lazár Tkáč 20.25 Effeta (Mt
18, 15 – 20) – zamyslenie nad nedeľným
evanjeliom 21.55 Edita Steinová: Siedma
komnata ⓬ – filmový portrét židovky,
ktorá konvertovala na katolícku vieru
06. 09. (sobota) 22.20 Vlastná cesta –
gréckokatolícky kňaz Igor Čikoš R 22.50
Na východ od Ríma – dokument o arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi R
07.09. (nedeľa) 09.30 Katechéza: O márnotratnom synovi – autor: Anton Pariľák
R 10.00 Svätá omša z Gbelian – priamy
prenos z Kostola sv. Jozefa Robotníka 14.40
Môj názor – Mons. Milan Lach 19.10 Katechéza: Kto bola Terézia z Lisieux, učiteľka
Cirkvi – Veronika Barátová 19.30 Spojení
oceánom – publicistická relácia o živote
slovenskej komunity v USA a Kanade
08. 09. (pondelok) 03.20 Folklórny festival
Kalap dolu! – účinkujú Hanka Servická, folklórny súbor Torysa, Ľudová hudba Jozefa
Hrušovského, Ondreja Kandráča, Monika
Kandráčová... R 11.35 Na východ od Ríma
– dokument o arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi R 14.00 Folklórny festival Kalap dolu!
R 16.05 Večerná univerzita 17.30 Doma je

Tomáš Morus
Právo na zmenu programu vyhradené.

doma: Spokojne opäť v zamestnaní – popoludňajšia publicistika
09. 09. (utorok) 17.30 Doma je doma:
7bolestná – celoslovenský mládežnícky
program v Šaštíne 19.30 Poklad najväčší
– dokument o Farnosti Kráľovnej rodiny
v Bratislave 21.40 Na východ od Ríma – dokument o arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi R
10. 09. (streda) 19.30 Baro mariben – film
o rómskom holokauste na Slovensku 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
20.20 Kresťan v spoločnosti (1) – diskusná
relácia, ktorá prináša kresťanský pohľad
na politiku a veci verejné 21.20 Môj názor
– Mons. Milan Lach R
11. 09. (štvrtok) 14.25 Štefan – dokument
o Štefanovi Matiašovi z Prievidze, ktorý je
športový talent 19.30 Slovak export – dokument o slovenskej Farnosti svätých Cyrila
a Metoda v Detroite
12. 09. (piatok) 09.15 Folklórny festival
Kalap dolu! R 17.30 Ján Pavol Veľký: Pápež,
ktorý zmenil dejiny ⓬ 19.40 Rehoľná
abeceda – Šebastián Jačuč 20.25 Effeta (Jn
3, 13 – 17) 21.55 Benefičný koncert pri prí-

hudba film kniha

Marek (Komentáre k Novému zákonu)

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha
vydali v roku 2013 ďalší zo série komentárov k Svätému písmu, ktoré sú dielom kolektívu
slovenských biblistov. Po komentároch ku knihám Genezis, Exodus, Abdiáš, Jonáš a Micheáš pridali novozákonnú knihu Evanjelium podľa Marka. Okrem stabilnej štruktúry
v knihe nájdete ako novinku aj súbor štúdií a v závere preklad sýrskeho textu evanjelia.
Ak vám pri vašej práci, štúdiu alebo samoštúdiu chýba odborný pohľad biblistov, nazrite
do publikácie, ktorá môže obohatiť vaše vedomosti aj knižnicu. (Dada Kolesárová)

Kráľovná Viktória (The young Victoria)

Slová ruského básnika Tolstého: „Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine“ presne vystihujú život anglickej kráľovnej Viktórie, aspoň ten rodinný, napriek aranžovanému sobášu.
Historická dráma Kráľovná Viktória mapuje život mladučkej Viktórie, ktorá napriek
intrigám vlastnej rodiny a dvora nastupuje na trón a za manžela si berie princa Alberta.
Táto silná, panovačná a rozhodná kráľovná prežila po boku inteligentného a rozvážneho
manžela šťastné manželstvo, v ktorom priviedla na svet deväť detí. Film s príjemným hereckým obsadením (Emily Bluntová, Rupert Friend), s dobovými kostýmami a priehrštím
romantiky sa dobre pozerá, aj keď by sme mu mohli vytknúť určité historické nepresnosti. (Valeria Horvátová)

Andres & Colorband: V ústraní

Andrej Studenčan, hudobník a bývalý frontman skupiny Outline, ktorá v roku 2006
zvíťazila v súťaži Košický zlatý poklad a nahrala svoj prvý album s názvom Motýľ.
Cesty členov sa však v lete 2011 rozišli. Andrej sa rozhodol písať piesne a vystupovať
pod umeleckým menom Andres. Po úspešnej spolupráci s kapelou Tretí deň na Albume 10 sa o dva roky neskôr producentsky ujal tvorby spoločného CD s názvom Merné laná. V tomto roku
však už predstavil svoj prvý samostatný gospelový album s názvom V ústraní. Na tomto albume sa spevácky
podieľalo viacero významných osobností slovenského gospelu ako Marián Lipovský, Peter Lacho, Miro Tóth
či Julo Slovák. (Kumran)
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ležitosti jubilejného Roka Sedembolestnej
Panny Márie – záznam z Kostola Božieho
milosrdenstva z farnosti Výčapy-Opatovce;
účinkujú: Daniel Čapkovič, Rastislav Štúr,
Patrícia Janečková 23.05 Ruženec z Mariánskej hory – modlitba mladých pútnikov
pod vedením Marka Uličného; záznam
z levočskej púte 2014
14.09. (nedeľa) 09.00 Svätá omša z Vatikánu – pápež František celebruje omšu, pri
ktorej si 20 párov vyslúži sviatosť manželstva 14.40 Môj názor: Misionárska transformácia Cirkvi – Mons. Milan Chautur
18.00 Dramatizovaný ruženec – radostný
ruženec s meditáciami; pripravilo Združenie mariánskej mládeže 19.00 Svätá omša
z Národnej baziliky Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne; kazateľ: Marián Kuffa
25.08. (pondelok) 20.30 Kultúra ako
prostriedok spájania; hosť: Milan Zvada
z neziskovej organizácie Záhrada – centrum
nezávislej kultúry

28.09. (nedeľa) 14.00 Egejskí bratia –
rozhlasová hra

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) 11.10 Vojaci druhej svetovej vojny – príbeh najznámejšieho slovenského pilota Otta Smika a príslušníčky
anglo-americkej vojenskej misie pri veliteľstve 1. čs. armády na Slovensku Chavivy
Reikovej 20.30 Inštitút milosrdných sestier
sv. Kríža v Podunajských Biskupiciach 22.00
Tvár vojny odtlačená v hudobnej partitúre – výber z diel skladateľov reagujúcich
na hrôzy svetových vojen 20. storočia
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) 13.00 Zo súkromného
slovníka literatúry: Jozef Palaščák, básnik
a literárny vedec 14.00 Ctihodná matka
– rozhlasová hra 15.30 Rozhovor s učiteľkou Máriou Stopkovou, autorkou básní
na invokácie Loretánskych litánií 20.30
Manželská láska; hostia: Peter a Zuzana
Lempochnerovci
06.09. (sobota) 14.00 Zo súkromného
slovníka literatúry: Jozef Palaščák, básnik
a literárny vedec R
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)
14.09. (nedeľa) 14.00 Sedembolestná –
rozhlasová hra
21.09. (nedeľa) 14.00 Dolorosa – rozhlasová hra

Liturgické
pexeso

DVOJKA

Lampada

31.08. (nedeľa) 13.00 Poltón – Téma: Čím
väčší človek, tým viac pokory má v sebe
13.30 Slovo 00.40 Slovo R
02.09. (utorok) 14.45 Poltón R

Na Strednom východe boli
v časoch Ježiša Krista bežné olejové
lampy. Išlo o zvyčajne hlinené
nádoby, v ktorých bol naliaty
olej a zažatý knôt. Boli zdrojom
svetla a symbolizovali nádej v tme.
Ježiš Kristus ich dokonca použil
v podobenstve o desiatich pannách.
Mať zažatú lampu a pripravený olej
bolo jedným z prejavov bedlivosti.

rádio slovensko
Pondelok – Piatok 05.20 Zamyslenie
na dnešný deň
Nedeľa 19.30 D. Mozolová: Encyklopédia
spravodlivých 21.05 Cesty
rádio slovensko a regina

Časom sa z týchto zdrojov svetla
vyvinula lampada. Ide o nádobu
z kovu, prípadne zo skla, naplnenú
olejom, v ktorej horí knôt. Nachádza
sa najčastejšie pred ikonami či nad
žertveníkom.

31.08. (nedeľa) 09.05 Bohoslužba Apoštolskej cirkvi v Bratislave; káže Pavol Zsolnai
07.09. (nedeľa) 09.05 Rímskokatolícka
svätá omša
rádio regina

lumen

01.09. (pondelok) 16.05 Večerná univerzita 20.00 Závislosti: Ochmelené story – krátky dokument o závislostiach 22.30 Vlastná
cesta – gréckokatolícky kňaz Igor Čikoš R
02. 09. (utorok) 11.40 Katechéza: O márnotratnom synovi – autor: Anton Pariľák
R 17.30 Doma je doma: Saleziánska 90-ka –
publicistická relácia, ktorá dokumentuje 90
rokov prítomnosti saleziánov na Slovensku
21.10 Vlastná cesta – gréckokatolícky kňaz
Igor Čikoš R
03. 09. (streda) 14.00 Katechéza: O márnotratnom synovi – autor: Anton Pariľák
R 19.30 Listy z osamelého ostrova: List
do Laodicey ⓬ – dokumentárny seriál
o Turecku a o ostrove Patmos, ktorým boli
určené najznámejšie a najprekladanejšie
listy 20.10 Prehľad katolíckych periodík
na Slovensku 20.20 Fundamenty (7) – diskusná relácia, ktorá rozoberá Katechizmus
Katolíckej cirkvi
04. 09. (štvrtok) 10.35 Vlastná cesta –
gréckokatolícky kňaz Igor Čikoš R 14.25
Na východ od Ríma – dokument o arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi 19.30 Pápežov
sakristián ⓬ – dokument so sakristiánom
Pavlom Benediktom na miestach, kam sa
bežní ľudia nedostanú 22.10 Na východ
od Ríma – dokument o arcibiskupovi
Cyrilovi Vasiľovi R
05. 09. (piatok) 17.30 Benedikt XVI.: Človek, ktorý miluje pravdu ⓬ – dokument
o životnej ceste Jozefa Ratzingera od detstva po pápežský stolec 19.40 Rehoľná abe-

Moja televízia

rtv:

tv lux
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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 07.41 Z duše 17.05 Viera v živote
18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
rádio devín
Nedeľa 08.30 Sakrálne umenie
Zmena programu vyhradená.
n Máš pocit, že si každému ľahostajný? Skús tento rok nepodať
daňové priznanie.
n Príde Rusín do Prahy a potrebuje si zatelefonovať. Príde k telefónu, vytočí číslo, no na druhej
strane sa ozve: „Vhoďte minci,
vhoďte minci...“ A Rusín na to:
„Pani, ja s vami nebisiduju, ja
choču Helenu!“
n Intelektuál príde do kníhkupectva a pýta sa:
„Chcel by som si kúpiť nejakú
hodnotnú knihu, nijaký sex, žiadne vraždy, konzumné hodnoty
a sladkosti.“
„To vám teda odporúčam zimný
cestovný poriadok pre železnice,“
radí mu predavačka.
n Používajte pri telefonovaní
striedavo obidve uši, lebo vaša
hlava začína byť nechutne asymetricky preliačená. Váš operátor.
n V reštaurácii:
„Pán vrchný, som hladný ako vlk.“
„Prepáčte, ale Červené čiapočky
na jedálnom lístku nemáme.“

Pomôcky:
Ios, Iss, Kán, Mačkovitá
Kaua, Monat šelma

Úžitok

Označenie
citlivosti
filmov

Patriace
Vladovi

Zámedzie

Lord justice,
skratka

slovo

Cela, naos Grécky ostrov

Tam

Spojovací
článok

Hranol

Sťa
Domácke
ženské meno
Umenie,
po anglicky

Grécky ostrov
Nedal do ruky
Kazašský
básnik
4. časť
tajničky

Prines

Ampér-hodina,
značka

Letecké
opravovne
Pomimo

Talianska
herečka

Modlikaj

Vykonávam

Športová
potreba

Vedela
Policajný zbor,
skratka
Cievka
na vlákno

Letec

Okovaná
nádoba pri
studni

Jeden,
po anglicky

Anglikánsky
cirkevný
hodnostár

Spojka

Mesiac,
po nemecky

Krvný obraz,
skratka

2. časť
tajničky

Rímske číslo
495

Zacláňal

1. časť
tajničky

slovo

Autor:
Vladimír
Komanický

Botswanská
rieka
Okraj,
zriedkavo

Časť stromu

Túz

Česká
predložka
Latinská
predložka
Kilotona,
značka

Popínavá
rastlina

3. časť
tajničky

Bil

Ovinul

Chemická
značka zlata
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Legenda: ATLAS, ÁTRIUM, BARDEJOV, BLOGY, BRANKÁRI,
CESTO, DEJEPIS, EPOCHA, FARBA, FARMÁR, HLINA, HNILOBA, HROBÁRI, CHALUPÁR, CHLIEB, KALIBER, KRÁDEŽE,
LÁSKA, LIEKY, LOPÁR, LOPATA, MLYNÁRI, NÁZOR, OBILIE,
OBJAV, OCHOTA, OPERA, OPERÁTOR, PALEC, PLÁNY, RIASA, RYŽA, SABAT, SAVANA, SKRAT, STRED, STRELA, STROP,
TENIS, TORYSA, TRÉNER, TYRAN, ÚŽINA, VIERA, VOLIČ,
YTRIUM, ZBRANE, ZELER, ŽILINA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 16. Krížovka: Už sa nebojím Boha, ja
ho milujem. Osemsmerovka: Deň bez modlitby je ako obloha
bez slnka.
Výherca: Štefan Krendželák z Liptovského Mikuláša. Riešenia
zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov
alebo slovo1@grkatpo.sk.

Archieparchiálne
večeradlo v Prešove

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
05.09. – 06.09. Archieparchiálna púť mládeže
do Ľutiny
26.09 – 28.09. AŠAD - Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
03.10. – 05.10. Kurz Zbav nás zlého. Zámerom je
poukázať na najčastejšie ponuky zlého. Veková kategória účastníkov je od 14 do 30 rokov. (otec Jozef
Maretta)
 centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649

V rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie
a Roka rodiny vás srdečne pozývame
na večeradlo, ktoré sa uskutoční
v sobotu 13. septembra 2014
v Chráme Povýšenia svätého Kríža na sídlisku
Sekčov v Prešove.
08.30 Radostný ruženec (laici)
09.15 Prednáška
09.45 Ruženec svetla (deti)
10.30 Archijerejská svätá liturgia
12.00 Obedňajšia prestávka
14.00 Akatist požehnania rodín
14.40 Prednáška
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 Bolestný ruženec – kňazi
16.00 Adorácia
Večeradlo bude jedinečnou
mariánskou duchovnou obnovou
pred slávnostným zasvätením
Slovenska Sedembolestnej
Panne Márii, ktoré sa uskutoční
15. septembra v Šaštíne.
Bližšie informácie o večeradle: 0904 738 048
Plagát a iné informácie o večeradlách vám môžeme preposlať z e-mailu
veceradla@grkatpo.sk alebo ich nájdete na www.mkh.sk/grkat.
„Celý som tvoj, Ježišu, skrze Máriu, tvoju Presvätú Matku...“

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. Zodpovedným za duchovné cvičenia je otec
Peter Jakub, riaditeľ CPR Sigord. Príspevok je 36 eur
za osobu.
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 80 eur za manželský
pár.
22.09. – 26.09. Kňazské duchovné cvičenia. Pozývame kňazov Prešovskej archieparchie na duchovné
cvičenia pre kňazov. Príspevok je 64 eur za osobu.
 pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
28.08. Malá púť
06.09. Fatimská sobota (10.00 h)
14.09. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.09. 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
06.09. Fatimská sobota (10.30 h)
07.09. Malá púť  (09.00 h)
15.09. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka – zbory
 pastoračné centrum rómov
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,
0915 951 081

 škola v prírode sv. lukáša
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk,
0903216197

 gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk

