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Príďte a uvidíte
Stretnutie skautov Európy



Vďačnosť  
a úcta k starším
Jeseň je prekrásna. Je to nádherný čas, keď 
sú stromy našich lesov odeté do pestrofa-
rebných šiat. Ostré slnečné lúče prerážajú 
chladné závany vetra a hladia tváre. A v tom-
to mesiaci nám práve jeseň pripomína 
vzácne cnosti, ktoré môžu byť zrodené 
v duši človeka. Je to vďačnosť a úcta k star-
ším. Život je Boží dar a dlhý život a Božie 
požehnanie sa sľubuje tomu, kto si ctí svo-
jich rodičov. „Cti svojho otca a svoju matku, 
aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj 
Boh!“(Ex 20, 12) a „Kto si ctí matku, počína 
si tak, ako keby si zhromažďoval poklady. 
Kto si ctí otca, nájde radosť na synoch a bude 
vždy vyslyšaný, keď sa bude modliť“ (Sir 3, 
5 – 6). Lebo rodičia sú pre nás v istom zmysle 
zástupcami Pána. Dali nám život, uviedli 
nás do ľudského bytia. Veď po Bohu sú oni 
našimi dobrodincami.

Žiť dlho je túžbou každého človeka, ak 
je šťastný uprostred svojich dobier. No ako 
staroba môže byť bohatá na skúsenosť 
a na múdrosť, pre nešťastného človeka môže 
byť aj ťarchou, keď je zodratý vekom a stra-
tou všetkej trpezlivosti (pozri Sir 41, 1n). 
A tak staroba dostáva rozličný význam podľa 
toho, či sa javí ako cesta k smrti alebo cesta 
pokroku k večnému šťastiu.

Človek je krásny nielen vtedy, keď má 
pružný krok. Človek je krásny múdrosťou, 
čo sa mu odráža v oku, vráskami a bielymi 
vlasmi, slovami, keď sa ponára s deťmi do ro-
kov svojej mladosti. Človek je krásny vtedy, 
keď ho ľudia majú radi, hovorí jedna ľudová 
múdrosť.

Pápež Ján Pavol I. ešte ako benátsky bis-
kup raz navštívil staršiu chorú paniu a pýtal 
sa na opateru, stravu a kúrenie. Tá odpove-
dala, že je to dobré. „Teda ste spokojná?“ pý-

tal sa jej ďalej. „Nie,“ odpovedala a rozplakala 
sa. „Môj syn a nevesta ma nikdy nenavštívia. 
Rada by som videla vnukov.“

„Nestačí jedlo a teplo,“ dodal už ako pápež 
pri spomienke na túto udalosť pri svojej 
prvej všeobecnej audiencii 6. septembra 
1978. „Jestvuje aj srdce. Treba myslieť aj 
na srdce našich starých.“

Všetci raz budeme starí. Starší ľudia nie 
sú menejcenní. Sú vzácni. Vďaka svojej 
múdrosti. Vždy nám majú čo dať. Človek 
sa učí celý život a najlepším učiteľom sú 
jeho najbližší. Rodičia či starí rodičia. Úcta 
a vďačnosť k nim by mala byť prirodzenou 
súčasťou nášho života, mala by byť spontán-
na a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, 
pretože vekom nadobudli skúsenosti, 
ktoré odovzdávajú mladším. Úcta k starším 
ľuďom je prirodzeným zákonom, ktorý 
poznajú všetky národy.

Svätý Otec František túto pravdu pripo-
menul pri rannej homílii v Dome sv. Marty 
19. novembra 2013, keď zdôraznil, že národ, 
ktorý „nerešpektuje starých rodičov“, je bez 
pamäti, a teda bez budúcnosti. A dodal: 
„Žijeme v dobe, keď sa so staršími neráta. Je 
nepekné to povedať, ale sú odsúvaní, nie? 
Staroba je skutočne veľakrát aj trocha škare-
dá, všakže? Pre choroby a všetko, čo so sebou 
prináša, ale múdrosť, ktorú majú naši starí 
rodičia, je dedičstvo, ktoré musíme prijať. 
A národ, ktorý sa nestará o starých rodičov, 
národ, ktorý nerešpektuje starcov a starenky, 
nemá budúcnosť, pretože nemá pamäť.“

ThDr. PaedDr. Štefan Pacák, PhD.
giraltovský protopresbyter

Megalinarion

„Buďte naplnení Du-
chom a hovorte spo-
ločné žalmy, hymny 

a duchovné piesne. Vo svojich 
srdciach spievajte Pánovi a osla-
vujte ho.“ (Ef 5, 18 – 19)

Začiatky
Práve toto Božie slovo z Listu 
Efezanom najvýstižnejšie vyjad-
ruje hlavné poslanie miešaného 
speváckeho zboru Megalina-
rion, ktorého názov znamená 
chválospev. Slová sa stali silnou 
motiváciou, z ktorej vzišla 
túžba založiť chrámový zbor 
pri gréckokatolíckom Chráme 
Premenenia Pána v Spišskej 
Novej Vsi, ktorý by v duchu cy-
rilo-metodskej tradície neustále 
oživoval naše vlastné hlboké ko-
rene a súčasne posilnil nezastu-
piteľné miesto farnosti v meste 
a v celom regióne Spiša.

Jar 2005 bol ten milostivý 
čas, keď sa začalo niekoľko 
nadšencov stretávať na pozva-
nie otca Jaroslava Štefanka pod 
odborným vedením Mgr. Evy 
Mišenčíkovej, DiS. art. Už 
od prvých nácvikov si uvedo-
movali, že za výsledným dielom 

sa bude skrývať obetavosť, 
pravidelnosť a disciplinovanosť 
všetkých členov zboru. Naj-
krajšie na tomto období však 
bolo, ako sa spoznávali, hoci 
boli z rôznych končín kraja, ako 
sa vytvárali priateľské vzťahy 
a ako sa vytváralo nádherné 
spoločenstvo ľudí, ktorí pocítili 
vzájomnú blízkosť, spolupat-
ričnosť a úprimnú, jednoduchú 
lásku k Bohu.

Prvé vystúpenie nedalo 
na seba dlho čakať a uskutočni-
lo sa na sviatok Paschy. Grécko-
katolíckym chrámom zaznelo 
veľkolepé Christos voskrese, Iže 
cheruvimy a Otče náš. Bola to 
obrovská vnútorná radosť všet-
kých členov zboru, že prispeli 
svojím spevom k vytvoreniu 
neopakovateľnej veľkonočnej 
atmosféry a vo svojej nedokona-
losti sa takto ešte viac priblížili 
k Bohu.

Súčasnosť
Zbor má v súčasnosti 28 členov. 
Stretáva sa pri pravidelných 
nácvikoch so snahou neustále 
sa zdokonaľovať, aby ich spev 
nebol iba nejakým skrášlením 

bohoslužby alebo hudobným 
sprievodom liturgie. Vo svojom 
repertoári má zbor výlučne 
cirkevné skladby v staroslovien-
skom jazyku. Svojimi vystúpe-
niami raz v mesiaci dôstojne 
obohacuje sväté liturgie vo 
vlastnej farnosti. Rád prijíma 
pozvanie predstaviť sa aj pri 
iných slávnostných príleži-
tostiach, či už doma, alebo vo 
farnostiach Spišskonovoveské-
ho protopresbyterátu, ako aj 
na cirkevných a spoločensko-
-kultúrnych podujatiach a pre-
hliadkach vo vlastnom meste aj 
v iných mestách Slovenska.

Prehliadky a vystúpenia
Počas takmer desaťročnej 
existencie sa zbor každoročne 
zúčastňuje na prehliadkach 
Spišských zborových dní, 
dvakrát sa zúčastnil na Festi-
vale duchovnej piesne v Snine, 
päťkrát na prehliadke s názvom 
Sakrálna pieseň východného 
obradu na Poráči Hospodi, 
pomiluj, päťkrát sprevádzal 
svätú liturgiu vysielanú z gréc-
kokatolíckeho chrámu košic-
kou redakciou Rádia Lumen 

v priamom prenose, v roku 
2009 sprevádzal svätú liturgiu 
východného obradu na Mari-
ánskej hore v Levoči, vysielanú 
v priamom prenose televíziou 
Lux, zúčastnil sa na 8. a 9. 
ročníku Stropkovského Meto-
dovho memoriálu, na pozvanie 
predsedu Matice Slovenskej 
v Martine účinkoval na sláv-
nostnom koncerte 17. ročníka 
Festivalu matičných speváckych 
zborov v Dobšinej, vystupoval 
na odpustových slávnostiach 
v Toryskách, Vyšných Repa-
šoch, Slovinkách a naposledy 
na jubilejnom 20. Gorazdovom 
ekumenickom festivale sakrál-
nych piesní v Trebišove.

Za najväčšie a najvýznam-
nejšie považujú členovia zboru 
neviditeľné a nehmatateľné 
ocenenia. Sú to dotyky Boha, 
keď prispejú k hlbokému 
prežitiu božskej liturgie, keď 
precítenou, vrúcne spievanou 
modlitbou preniknú do najvnú-
tornejšieho vnútra poslucháčov, 
do najhlbšej hĺbky ich sŕdc, keď 
ich myseľ naplnia láskou, poko-
jom a pokorou pred veľkolepou 
majestátnosťou trojjediného 
Boha. n

Jozef Habas
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�� 27. augusta vymenoval prezident 
SR Andrej Kiska do funkcie rektora 
Katolíckej univerzity v Ružomberku 
Mons. Jozefa Jaraba. Slávnostný akt 
podpísania a odovzdania vymenúva-
cieho dekrétu sa uskutočnil v Prezi-
dentskom paláci v Bratislave. Zúčast-
nil sa na ňom i predseda Konferencie 
biskupov Slovenska arcibiskup Mons. 
Stanislav Zvolenský a spišský diecéz-
ny biskup Mons. Štefan Sečka.

�� V novozrekonštruovanej kaplnke 
zasvätenej Narodeniu sv. Jána 
Krstiteľa v Čirči slávil 29. augusta 
svätú liturgiu duchovný otec Jaroslav 
Popovec. Pred začiatkom svätej 
liturgie sa uskutočnila posviacka 
kaplnky, ktorej obnovu sa podarilo 
zrealizovať vďaka veriacim miestnej 
farnosti. Slávnosť zakončil Moleben 
k Presvätej Bohorodičke a myrovanie. 
V minulosti ku kaplnke prichádzali 
procesie a v modlitbách sa obracali 
k tomuto obľúbenému svätcovi. 
(Mária Gernátová)

�� Členovia slovenských spolo-
čenstiev Hnutia Svetlo-Život (HSŽ) 
a Kruciaty oslobodenia človeka 
(KOČ) sa stretli 30. augusta pri hrobe 
zakladateľa otca Františka Blach-
nického v poľskom Kroscienku nad 
Dunajcom. Účastníkov povzbudila 
katechéza poľského moderátora KOČ 
otca Wojciecha Ignasiaka z Katovíc 
na tému Radosť evanjelia. Ďalším 
bodom púte bola pobožnosť krížovej 
cesty obetovanej za oslobodenie 
slovenského národa. Vyvrcholením 
slovenskej púte bola svätá omša 
s hlavným celebrantom sloven-
ským moderátorom otcom Petrom 
Komanickým a kazateľom farárom 
Viliamom Marettom zo Slovenskej 
Vsi. (Jozef Heske)

�� Uvedenie rehoľných sestier Kon-
gregácie sestier služobníc Nepoškvr-
nenej Panny Márie do Bratislavskej 
eparchie sa uskutočnilo 31. augusta 
v Kaplnke sv. Anny v Trenčíne. 
V závere svätej liturgie protosynkel 
otec Vladimír Skyba prečítal dekrét 
o zriadení rehoľného domu a kaplnky 
kongregácie. Po záverečnom litur-
gickom požehnaní a poďakovaniach 
vladyka posvätil nový oltár a Kaplnku 
bl. Tarzície Mackivovej SNPM i celý 
novozriadený dom sestier na Ulici M. 
Turkovej v Trenčíne. Na slávnosti sa 
zúčastnila aj generálna predstavená 
sr. Teresa Slotová z Ríma, provinci-

Počas prázdnin sa v Juskovej Voli  
konali letné stretnutia mládeže
Aj v tomto roku sa konali 
v Gréckokatolíckom mládež-
níckom centre (GMC) Bárka 
v Juskovej Voli letné stretnutia 
mládeže. Počas ôsmich päť-
dňových turnusov zariadenie 
navštívilo 980 detí a mladých 
ľudí, o ktorých sa starala stovka 
animátorov a kňazov. Progra-
my jednotlivých turnusov sa 
niesli v duchu citátu, ktorý nám 
na tento rok odporúčal Svätý 
Otec: „Blahoslavení chudobní 

v duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo“ (Mt 5, 3).

Téme boli prispôsobené nie-
len katechézy a prednášky, ale 
aj rôzne hry, divadelné predsta-
venia a koncertné vystúpenia 
hudobných kapiel. Okrem 
možnosti stíšiť sa v modlitbách 
a zažiť ozajstné spoločenstvo 
pri slávení svätej liturgie si 
mohli účastníci vychutnať aj 
atmosféru večerných adorácií 
a eucharistických sprievodov. 

Programy ponúkali aj možnosť 
pracovať v skupinkách, tvori-
vých dielňach a vychutnať si 
túry do okolitej prírody. Počas 
stretnutí navštívil mládež 
prešovský arcibiskup metro-
polita Ján Babjak aj prešovský 
pomocný biskup Milan Lach. 
Po svätých liturgiách sa obaja 
stretávali s mládežou v disku-
siách, ktoré sa mnohokrát ani 
zďaleka nekončili spoločným 
obedom. (Erich Eštvan)

Sviatočný Kojšov s vladykom Milanom Chauturom
Sviatok Sťatia hlavy Jána Krs-
titeľa v rázovitej obci Kojšov 
prežívali veriaci pod holým 
nebom. V ranných hodinách 
sa 29. augusta začala pešia 
krížová cesta, ktorú viedol 
vladyka Milan Chautur, košický 
eparcha. Pri zastaveniach sa 
vladyka v rozjímaniach venoval 
téme bolestnej Bohorodičky. 
Na čistinke čakal obnovený 

poľný oltár s lavicami pre stovky 
veriacich z Kojšova i okolia. 
Vladyka Milan spolu s kňazmi 
slávil archijerejskú svätú litur-
giu za zosnulých baníkov z Koj-
šova a okolitých obcí. V homílii 
vychádzal z obsahu sviatku, kde 
sa kráľ Herodes proti svedo-
miu zbavil Jána Krstiteľa, lebo 
sa miešal do jeho skazeného 
života. Vyzval prítomných, aby 

svoje kresťanstvo podopreli 
vernosťou pravde v osobnom 
i rodinnom živote. Sviatočné 
popoludnie mnohí Kojšovčania 
využili na stretnutie na futba-
lovom ihrisku, kde sa odohral 
vzájomný duel medzi kňazmi 
a domácimi futbalistami. (Mi-
chal Hospodár)

Buková Hôrka má duchovné puto  
s Chrámom sv. Petra v Ríme
Na baziliánskom odpustovom 
mieste Buková Hôrka sa 30. 
– 31. augusta konala púť pri 
príležitosti odpustovej slávnosti 
Premenenia Pána, ktorá bola 
výnimočná tým, že bola spojená 
s vyhlásením puta duchovného 
príbuzenstva medzi Bazilikou 
sv. Petra v Ríme a monastier-
skym Chrámom Povýšenia sv. 
Kríža na Bukovej Hôrke. To so 
sebou prináša mnohé duchov-
né dobrá pre pútnikov, napr. 
v podobe odpustkov.

Slávnosť sa začala v sobotu 

veľkou večierňou s lítiou a vy-
vrcholila v nedeľu slávnostnou 
archijerejskou svätou liturgiou 
za účasti vladyku Jána Babjaka 
SJ, prešovského arcibisku-
pa metropolitu, protosynkela 
Košickej eparchie otca Vladimí-
ra Tomka, protoigumena Rádu 
sv. Bazila Veľkého na Slovensku 
otca Metoda Bilančíka OSBM, 
protoigumena Ukrajinskej pro-
vincie sv. Mikuláša otca Pavla 
Rajčinca OSBM, protoigumena 
Michalovskej viceprovincie 
redemptoristov otca Jaroslava 

Štelbaského CSsR, predsta-
vených gréckokatolíckeho 
kňazského seminára z Prešova 
a ďalších kňazov, sestier bazi-
liánok a hojného počtu veria-
cich. Pútnikom sa slávnostnou 
homíliou prihovoril hlavný 
celebrant vladyka Ján. Na konci 
svätej liturgie otec Peter Haľko 
OSBM prečítal dekrét afiliácie. 
S ďakovným slovom potom 
vystúpil protoigumen otec Me-
tod Bilančík OSBM. (Markián 
Greško)

�� Ukrajinskí gréckokatolícki biskupi 
vydali spoločný apel na ukončenie 
napätí v krajine v dokumente Synody 
gréckokatolíckych biskupov, ktorá 
zasadala 8. – 14. septembra v Ľvove. 
Biskupi na čele s vyšším arcibisku-
pom Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi Sviatoslavom Ševčukom vyzvali 
medzinárodné spoločenstvo, „aby 
na politickej úrovni vykonalo rozhod-
nutia, ktoré by prinavrátili Európe 
pokoj a bezpečnosť“.

�� Prefekt Kongregácie pre východ-
né cirkvi kardinál Leonardo Sandri 
9. septembra vystúpil vo Washin-
gtone na inauguračnom samite 
organizácie Na obranu kresťanov 
(In Defense of Christians), ktoré sa 
konalo 9. – 11. septembra. Zúčastnili 
sa na ňom experti na ľudské práva, 
verejní činitelia, diplomati a zástup-
covia kresťanskej diaspóry Blízkeho 
východu. Hlavným dôvodom samitu 
bolo úsilie priviesť členov kresťan-
skej diaspóry na Blízkom východe 
k jednote a solidarite. Kardinál Sandri 
sa v príhovore zaoberal otázkou 
ťažkej situácie kresťanských cirkví 
na Blízkom východe. Zdôraznil, že 
irackí utečenci sa nachádzajú v stave 
extrémnej núdze a okrem základných 
potrieb na prežitie je tiež dôležité 
vynaložiť úsilie na zabezpečenie ich 
návratu do domovov či premiestne-
nie do bezpečnejších častí krajiny.

�� V jordánskom Ammáne zasadala 
15. – 21. septembra zmiešaná teo-
logická komisia pre dialóg katolíkov 
a pravoslávnych. Zasadanie viedli 
predseda Pápežskej rady na podporu 
jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch 
a za ekumenický patriarchát met-
ropolita Pergama Ioannis Zizioulas. 
Zúčastnili sa na ňom zástupcovia 14 
autokefálnych pravoslávnych cirkví 
a podobne aj katolícki zástupcovia. 
Predmetom bolo skúmanie náčrtu 
dokumentu s názvom Synodálnosť 
a primát.

�� Od nového roka bude možno 
pergameny potvrdzujúce udelenie 
pápežského požehnania získať už 
len na Úrade apoštolskej charity vo 
Vatikáne. Rímske obchody dostali list 
podpísaný pápežským almužníkom 
Konradom Krajewskim, v ktorom 
im k 31. decembru 2014 vypovedal 
zmluvu. (Imrich Gazda/www.svet-
krestanstva.sk)

Vladyka Lach sa zúčastnil na oslavách biskupa Sipoviča 
v Bielorusku
Pomocný biskup prešovskej 
archieparchie vladyka Milan 
Lach navštívil 27. augusta až 1. 
septembra Bielorusko na po-
zvanie tamojšieho apoštolského 
vizitátora pre gréckokatolíkov 
archimandritu Sergeja Gajeka. 
Dôvodom bola účasť na osla-
vách 100. výročia narodenia 
biskupa Česlava Sipoviča MIC, 
apoštolského vizitátora pre 
Bielorusov v zahraničí. Vladyka 
Milan Lach sa počas svojho 
pobytu zúčastnil na oslavách 
v mestách Minsk a Druja a tiež 
viedol duchovné prednášky pre 
kňazov.

Dni pamäti biskupa Sipoviča 
sa začali v gréckokatolíckej 
Kaplnke spravodlivého Jozefa 
v meste Minsk. Archijerejskej 
liturgii predsedal vladyka Milan 
a v jej úvode veriacich pozdravil 
apoštolský nuncius v Bielorusku 
arcibiskup Claudio Gugerotti.

V nedeľu pokračovali oslavy 
na severe Bieloruska, v regióne, 
kde sa biskup Sipovič narodil 

a študoval. V dopoludňajších 
hodinách v jeho rodisku (Dze-
dzina) vladyka Milan posvätil 
pamätník – hrob jeho rodičov 
s trochou zeme z jeho hrobu 
v Londýne, kde je pochovaný. 
Poobede pokračoval program 
v Kostole Najsvätejšej Trojice 
v meste Druja. Prítomní sa 
pomodlili Akatist k Presvä-
tej Bohorodičke, po ktorom 
nasledovala prednáška o živote 
a diele biskupa Sipoviča, odha-
lenie pamätnej tabule s bus-

tou biskupa Česlava Sipoviča 
a posviacka ikony sv. Jozefa. 
Slávnostnej svätej omši za účas-
ti rímskokatolíckeho biskupa 
Vitebska Mons. Olega Boutke-
viča, apoštolského vizitátora 
pre gréckokatolíkov v Bielo-
rusku archimandritu Sergeja 
Gajeka, vladyku Milana Lacha, 
mnohých kňazov a veriacich, 
predsedal apoštolský nuncius 
v Bielorusku arcibiskup Claudio 
Gugerotti. (Stanislav Gábor)

Kardinál Leonardo Sandri inauguroval  
novú eparchiu v Bukurešti
Prefekt Kongregácie pre 
východné cirkvi kardinál 
Leonardo Sandri sa v Rumun-
sku zúčastnil na inaugurácii 
novozriadenej Eparchie sv. 
Bazila Veľkého v Bukurešti. Pri 
slávnosti 30. augusta bol uve-
dený do úradu aj prvý biskup 
eparchie Mons. Mihai Frăţilă.

Kardinál Sandri spolu s vyš-

ším arcibiskupom Fagarasu 
a Alby Iulie kardinálom Lucia-
nom Mureşanom predsedal 
svätej liturgii, pri ktorej kon-
celebroval apoštolský nuncius 
Mons. Lozano, biskupi Synody 
Rumunskej gréckokatolíckej 
cirkvi, spolubratia z východ-
ných cirkví Ukrajiny, Grécka 
a Maďarska a rumunskí biskupi 

latinského obradu.
Kardinál Sandri v ten istý 

deň navštívil aj pravoslávneho 
patriarchu Daniela, aby mu 
odovzdal bratský pozdrav 
od pápeža Františka a vyjadril 
túžbu pokračovať v ceste dialó-
gu a bratskej spolupráce.

Na kongrese Renovabis sa zúčastnili aj zástupcovia  
Gréckokatolíckej cirkvi
V nemeckom Freisingu sa 3. 
až 5. septembra uskutočnil 
Medzinárodný kongres nadácie 
Renovabis na tému Cirkev – mé-
diá – verejná mienka. Kongres 
otvoril biskup Gebhard Fürst, 
zodpovedný za médiá v Ne-
meckej biskupskej konferencii. 
Na kongrese sa zúčastnilo 348 
účastníkov. Program sa venoval 
pôsobeniu médií v strednej 
a východnej Európe a rozoberal 

ich z pohľadu etiky médií a slo-
body tlače. Boli prezentované 
aj nové médiá. Na stretnutí sa 
zúčastnili aj zástupcovia Pre-
šovskej archieparchie otec Peter 
Lach, kancelár Gréckokatolíc-
keho arcibiskupského úradu 
v Prešove, otec Miroslav Dan-
cák, rektor Gréckokatolíckeho 
kňazského seminára bl. biskupa 
P. P. Gojdiča v Prešove, proto-
synkel Bratislavskej eparchie 

otec Vladimír Skyba a bratislav-
ský farár otec Rastislav Čižik.

V rámci programu 4. septem-
bra pri svätej liturgii v kaplnke 
Johanischekirche (Domhof) 
otec Olexander Petrynko, rektor 
Collegia Orientale v Eichstätte, 
posvätil ikonu sv. Mikuláša, 
dielo Emílie Dankovčíkovej 
z Košíc. (Miroslav Dancák)
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a školských zariadení, sa zúčastnil 
aj prešovský arcibiskup metropolita 
Mons. Ján Babjak SJ. (Anton Uhrin)

�� Založenie osobitného Bratstva 
Kristovho Srdca v Zemplínskom 
Hradišti a Kožuchove sa uskutočnilo 
5. septembra počas svätej liturgie. 
Viac ako tridsať veriacich sa po kázni 
zasvätilo osobitnou modlitbou Kris-
tovmu Srdcu. Po tom, ako miestny 
správca farnosti otec Tomáš Haburaj 
odovzdal vymenúvacie dekréty vstu-
pu do bratstva, zložili členovia sľub 
vernosti Ježišovmu Srdcu a prijali po-
žehnanie. Tým sa rozhodli modliť sa 
a obetovať za osobitné potreby uni-
verzálnej Cirkvi a svojej farnosti. Ako 
prvú výzvu prijali pozvanie pápeža 
modliť sa za pokoj vo svete a vyrieše-
nie situácie na Ukrajine. (-th)

�� V centre Hnutia Svetlo-Život 
v Prešove sa stretli 5. – 6. septembra 
na ZLET-e, aby zhodnotili jednotlivé 
letné podujatia. Novozvolený mo-
derátor rodinnej vetvy HSŽ Domácej 
Cirkvi (DC) Viliam Maretta, farár zo 
Slovenskej Vsi, povzbudil účastníkov 
k väčšej a osobnejšej úcte k Panne 
Márii, ktorá je v hnutí uctievaná 
ako Nepoškvrnená Matka Cirkvi, 
Matka nového života. Vrcholom bolo 
celebrovanie eucharistie, pri ktorej 
hlavný moderátor HSŽ otec Peter Ko-
manický požehnal nový národný pár 
DC – manželov Gladišovcov zo Starej 
Ľubovne a nového moderátora DC 
do služby zodpovednosti za oázové 
rodiny na Slovensku. (Jozef Heske)

�� Počas fatimskej soboty 6. 
septembra putovali veriaci zo 
Zemplínskeho Hradišťa a Kožuchova 
do Litmanovej. Záver púte patril 
návšteve Červeného Kláštora – bý-
valého kláštora kartuziánov. (Tomáš 
Haburaj)

�� Odpustová slávnosť Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Drienici sa 
uskutočnila 7. septembra. Predchá-
dzala jej týždňová duchovná obnova, 
ktorú okrem domáceho kňaza viedli 
aj otec Marek Kolesár z Ľubovca, 
otec Slavomír Palfi zo Sabinova, otec 
Peter Borza z Prešova a otec Vladimír 
Dráb z Kyjova. V nedeľu slávnostnú 
svätú liturgiu slúžil otec Ľubomír Pet-
rík spolu s otcom Andrejom Dujčá-
kom, Antonom Mojžišom a domácim 
otcom Milanom Mojžišom. Kazatelia 
sa v príhovoroch zamerali na rodinu 
a na vzťahy v nej. (Milan Mojžiš)

Predstavil projekt erigovania 
nového školského cirkevného 
subjektu a uviedol slávnostný 
akt odovzdania školy. Potom 
primátor mesta Trebišov 
Ing. Marián Kolesár odovzdal 

symbolický kľúč od základnej 
školy vladykovi Milanovi. V ho-
mílii na námestí pri gréckoka-
tolíckom chráme v Trebišove 
sa vladyka Milan prihovoril 
prítomným učiteľom a žiakom 

a vyzval ich, aby nezabudli 
ani v tomto novom školskom 
roku prijaté vedomosti trans-
formovať na skutočnú životnú 
múdrosť. (Tomáš Haburaj)

Mladí putovali do Ľutiny
Na pútnickom mieste v Ľutine 
sa 5. – 6. septembra konal štvrtý 
ročník Púte mladých, na ktorej 
sa zúčastnilo vyše 500 pútnikov. 
Púť sa začala v piatok večer slá-
vením eucharistie, ktorej pred-
sedal otec Martin Mekel. V ho-
mílii sa mladým prihovoril otec 
Patrik Maľarčík, pripomínajúc 
im, že sú Bohom chcení, milo-
vaní a že s každým z nich počíta 
pri šírení evanjelia. Liturgické 
slávenie sprevádzala skupina 
F6. Po krátkom občerstvení 
pokračoval program modlitbou 
malého povečeria, ktorú v krát-
kosti predstavil otec Marko 
Durlák. Modlitbe predsedal vla-
dyka Milan Lach SJ, prešovský 
pomocný biskup. V príhovore 
vyzval mladých, aby k svojmu 
štúdiu pristupovali poctivo 
a vážne, pretože dnešný svet 
potrebuje vzdelaných veriacich 
ľudí. Piatkový večer svojou prí-
tomnosťou spríjemnili aj ľudia 
zo združenia Priatelia sv. Jakuba 
a Jakubskej cesty. Prezentáciou 
fotografií i osobnými svedectva-

mi priblížili mladým putovanie 
k hrobu sv. Jakuba do španiel-
skej Compostely. Spestrením 
bolo vystúpenie rómskeho diva-
delného zoskupenia DIK z Čiča-
vy. V muzikáli Judit stvárnili 
biblický príbeh Starého zákona. 
Piatkový program bol zavŕšený 
adoráciou a modlitbami chvál 
pred Najsvätejšou Eucharistiou.

V sobotu ráno púť pokra-
čovala modlitbou Akatistu 
požehnania rodín, workshop-
mi a modlitbou rozjímavého 

ruženca. Púť vyvrcholila o 10.30 
hod. slávnostnou archijerej-
skou svätou liturgiou, ktorú 
celebroval vladyka Ján Babjak, 
prešovský arcibiskup metropo-
lita. V homílii vyzval mládež 
k zodpovednému zaobchádza-
niu s hmotnými dobrami.

Po krátkej obedňajšej 
prestávke pokračoval program 
na mariánskej hore, kde mladí 
pod vedením skupiny F6 ďa-
kovali Bohu za požehnaný čas. 
(Erich Eštvan)

Na hore Zvir otvorili stálu výstavu bielej reverendy  
a štóly sv. Jána Pavla II.
6. septembra sa na hore Zvir 
počas fatimskej soboty konala 
aj púť starostov a primátorov. 
Program sa začal modlitbou 
rozjímavého radostného ružen-
ca, po ktorom nasledovala svätá 
liturgia. V homílii sa pútnikom 
prihovoril duchovný správca 
hory otec Marcel Pisio. V nej 
zameral svoju pozornosť na sta-
rostov a na dôležitosť vykoná-
vania tejto ich služby. Po svätej 
liturgii nasledovala Korunka 
Božieho milosrdenstva a mod-
litba zverenia sa pod ochranu 
Presvätej Bohorodičky.

Malá púť sa konala 7. 
septembra. Na nej si pútnici 
pripomenuli 6. výročie vyhlá-

senia hory Zvir za mariánske 
pútnické miesto Prešovskej 
archieparchie. Program sa začal 
modlitbou Akatistu k Presvätej 
Bohorodičke a rozjímavého 
ruženca. Hlavným celebrantom 
archijerejskej svätej liturgie bol 
vladyka Ján Babjak SJ, prešov-
ský arcibiskup metropolita, 
ktorý sa pútnikom prihovoril. 
S vladykom Jánom spoluslúžili 
don Luka Jogy Vadakara a otec 
Miroslav Medviď z Apoštol-
skej nunciatúry na Slovensku, 
prof. Tadeusz Zasȩpa a ďalší 
kňazi. Liturgiu spevom spre-
vádzal domáci zbor z Litma-
novej. Po skončení nasledoval 
príhovor apoštolského nuncia 

v SR arcibiskupa Mons. Mária 
Giordanu, ktorý predniesol otec 
Miroslav Medviď CSsR, mod-
litba k Svätej rodine a Korunka 
Božieho milosrdenstva.

Zavŕšením bolo otvorenie 
výstavy spojenej s uctením si 
relikvií svätého Jána Pavla II., 
ktoré miestu daroval kardinál 
Stanislav Dziwisz z Krakova. 
Pútnici môžu od tohto dňa 
zhliadnuť a uctiť si v Aule sv. 
Jána Pavla II. nad spovednicami 
v Spovednom dome bl. M. D. 
Trčku bielu pápežskú reverendu 
a štólu, ktorú nosil tento svätý 
pápež a priateľ cirkvi na Sloven-
sku. (Erik Hrabčák)

álna predstavená sestier služobníc 
na Slovensku sr. Petra Eva Sičáková 
SNPM spolu s ďalšími sestrami. Ge-
nerálna predstavená venovala do no-
vozriadenej kaplnky relikvie blaženej 
mučeníčky Tarzície. (Igor Cingeľ)

�� Banskobystrický protopresbyte-
rát Bratislavskej eparchie zorganizo-
val 1. septembra v Roku Sedembo-
lestnej dekanátnu púť na mariánske 
pútnické miesto Staré Hory pri Ban-
skej Bystrici. Program púte sa začal 
Molebenom k Presvätej Bohorodičke 
a pokračoval svätou liturgiou, ktorej 
hlavným slúžiteľom bol generálny 
vikár otec Vladimír Skyba. Po liturgii 
a obede sa pútnici za spevu mari-
ánskych piesní odobrali k studničke, 
kde sa pomodlili Akatist k Presvätej 
Bohorodičke. (Marián Sabol)

�� Environmentálna subkomisia 
Konferencie biskupov Slovenska 
vydala ku Dňu stvorenstva 1. 
septembra výzvu Návrat k pôde 
môže byť dobrá cesta pre mladých 
aj pre nezamestnaných, v ktorej 
vyzýva občanov Slovenska, najmä 
mladých ľudí a podnikateľov, aby 
hľadali cestu k pôde ako príležitosť 
na podnikanie a zdroj živobytia pre 
tisícky obyvateľov. Vyzýva vlastníkov 
slovenskej pôdy, aby sa jej nezbavo-
vali len za lepšiu cenu od zahranič-
ných kupcov, aby sme neboli o pár 
rokov nájomníkmi vo vlastnom štáte. 
Apeluje na všetkých politikov, aby vy-
tvárali také ekonomické a legislatívne 
prostredie, ktoré bude motivovať 
(aj mladých) ľudí ostať žiť a pracovať 
na krásnom vidieku Slovenska. (Milan 
Lichý)

�� Porada riaditeľov cirkevných 
škôl a školských zariadení Prešov-
skej archieparchie sa uskutočnila 3. 
septembra v priestoroch Gréckoka-
tolíckeho arcibiskupstva v Prešove. 
Na porade, na ktorej sa riešili rôzne 
finančné, organizačné, pracovné i ak-
tuálne problémy v školách a hľadali 
sa riešenia, ako pomáhať školám 
v skvalitňovaní vyučovacieho proce-
su, raste duchovnej stránky žiakov aj 
pedagógov a tiež v ešte výraznejšej 
propagácii týchto cirkevných škôl 

V Spišskej Kapitule aktívne debatovali  
o službe Cirkvi medzi Rómami 
Konferenciu Služba Cirkvi 
v rómskych komunitách 
zorganizovala 31. augusta – 2. 
septembra Rada pre Rómov 
a menšiny pri KBS. Záštitu 
prevzal jej predseda, košický 
arcibiskup metropolita Mons. 
Bernard Bober, ktorý sa na nej 
zúčastnil spolu so spišským 
biskupom Mons. Štefanom Seč-
kom. Pripravili ju tri strediská: 
Bardejov-Poštárka s hlavným 
organizátorom donom Mari-
ánom Drahošom SDB, Čičava 
s gréckokatolíckymi kňazmi 
Martinom Mekelom a Igorom 
Čikošom a Krížová Nová Ves 

s vedúcim misie Róbertom 
Neupauerom.

Na konferenciu prišlo 125 
účastníkov, ktorí si v programe 
vypočuli odborníkov, ktorí sa 
venujú Rómom – profesora 
Arneho Manna, etnológa, 
profesora Adama Bartosza, 
poľského sociológa a jedného 
z najväčších svetových odborní-
kov na rómsku históriu a z toho 
vyplývajúce dosahy na súčas-
nosť, Gézu Dúla, maďarského 
kňaza, národného riaditeľa pre 
pastoráciu Rómov v Maďarsku 
a riaditeľa najväčšieho maďar-
ského katolíckeho rádia Rádio 

Mária, a dona Petra Bešeneyiho 
SDB, ktorý v súčasnosti pôsobí 
ako vedúci misie na Luníku IX. 
v Košiciach.

Súčasťou boli aj prezentá-
cie – muzikál o biblickej Judite 
a scénky o tom, čo čaká človeka, 
ktorý po prvýkrát vchádza 
do rómskej osady, ktoré nacvi-
čili mladí rómski divadelníci 
z Čičavy, ako aj interaktívne 
múzeum o rómskej histórii, 
ktoré pripravili mladí z Bardejo-
va-Poštárky.

Cirkevné školy Prešovskej archieparchie  
začali nový školský rok svätými liturgiami
Pre všetky cirkevné školy 
Prešovskej archieparchie sa 2. 
septembra slávili sväté liturgie 
pri príležitosti začiatku nového 
školského roka. Otec arcibis-
kup Mons. Ján Babjak poveril 
touto službou protopresbyterov 
v Prešove, Humennom a Svid-
níku, kde sídlia gréckokatolícke 
cirkevné školy.

V Prešove bol hlavným ce-
lebrantom otec Daniel Galajda, 
prešovský protopresbyter, ktorý 
slávil svätú liturgiu v Katedrál-
nom chráme sv. Jána Krstiteľa 
pre Gymnázium bl. P. P. Gojdi-

ča, Strednú zdravotnícku školu 
sv. Bazila Veľkého a Cirkevnú 
základnú školu s materskou 
školu bl. P. P. Gojdiča, spolu 
s duchovným správcom škôl bl. 
P. P. Gojdiča otcom Rastislavom 
Bakom a ďalšími kňazmi.

V Humennom bol pre Gym-
názium sv. Jána Zlatoústeho 
hlavným celebrantom svätej 
liturgie v Chráme Zosnutia Pre-
svätej Bohorodičky otec Martin 
Zlacký, humenský protopresby-
ter, spolu s novým duchovným 
správcom gymnázia otcom 
Vasiľom Kindjom.

Vo Svidníku bol hlavným 
celebrantom svätej liturgie 
otec Anton Uhrin, riaditeľ 
Gréckokatolíckeho arcibiskup-
ského školského úradu (GAŠÚ), 
ktorý spolu s protopresbyterom 
Svidníckeho protopresbyterátu 
a duchovným správcom školy 
otcom Markom Pulščákom 
a ďalšími kňazmi slávil svätú 
liturgiu pre Cirkevnú základnú 
školu sv. Juraja v Chráme Božej 
múdrosti vo Svidníku. (Anton 
Uhrin)

Trebišov má novú cirkevnú školu
Vladyka Milan Chautur, košický 
eparcha, slávil 2. septembra ar-
chijerejskú svätú liturgiu v Tre-
bišove. Pri tejto slávnosti bola 
do zväzku gréckokatolíckych 
cirkevných škôl na území mesta 
Trebišov prijatá aj Základná 

škola sv. Juraja s viac ako dvesto 
žiakmi a päťdesiatimi zamest-
nancami. Bývalá mestská škola 
bola po odsúhlasení mestským 
zastupiteľstvom v Trebišove 
od 1. septembra pričlenená 
k novému zriaďovateľovi – 

Gréckokatolíckej eparchii 
v Košiciach. Na začiatku svätej 
liturgie, na ktorej bolo prítom-
ných viac ako tisíc študentov 
cirkevných škôl, sa prihovoril 
otec Peter Orenič, riaditeľ škol-
ského úradu Košickej eparchie. 
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Venite et videte 
Príďte a uvidíte

Koncom júla 2014 sa autobus plný skautov a vodkýň (mládež vo veku 12 – 17 rokov) a ich 
vedúcich z Trebišova, Košíc, Prešova, Litmanovej, Trnavy a Bratislavy-Ivanky pri Dunaji vy-
pravil za dobrodružstvom na trasu dlhú 2 000 km. Cieľom bol Eurojam – stretnutie skautov 
Európy, ktoré sa uskutočnilo pod holým nebom 1. až 12. augusta. Akcia, akú možno zažiť iba 
raz za desať rokov.

na ceste
Po jednodňovej prehliadke nemeckého 
Eichstättu so známym Collegiom Orientale 
pokračovala takmer 50-členná výprava ob-
divujúc francúzsky vidiek v ceste do Saint-
-Evroult-Notre-Dame-du-Bois v daždivej 
Normandii. Lesy v blízkosti obce sa 
na nasledujúcich desať dní stali jej domo-
vom. Naša výprava, hoci v porovnaní najmä 
s niekoľkotisícovými výpravami Francúzov, 
Talianov a Poliakov nepatrila medzi tie po-
četnejšie, bola, čo sa týka duchovnej opory, 
jedinečná – táborový život zdieľali vlady-
kovia Cyril Vasiľ SJ i Milan Lach SJ a tiež 
kňazi – duchovná i zručná opora otec Vlado 
Geletka pre vodkyne a otec Kamil Ganoczy 
pre skautov.

budovanie tábora
Prvé dva dni boli venované budovaniu 
tábora: nanosiť pripravené brvná, využiť 
skautské techniky pri stavbe rôznorodých 

konštrukcií – stanov, stolov, vyvýšených 
lôžok, prístreškov, kaplnky, sprchy, ohnísk... 
Samotné tábory skautov a vodkýň boli od-
delené a rozdelené na podtábory (bivaky). 
Slovenské vodkyne sídlili s Ruskami, Kana-
ďankami a Portugalkami v časti Mater Boni 
Consilii (MC, Matka dobrej rady), skauti 
zdieľali bivak s Kanaďanmi a Rumunmi 
v časti Turris Davidica (TD, Veža Dávidova). 
To okrem iného prinášalo spoločné každo-
denné liturgie, delenie potravín či večerný 
program pri ohni.

uprostred národov
Martin Hafner, najvyšší predstaviteľ 
Federácie skautov Európy (FSE), vo svojom 
príhovore na otváracom ceremoniáli 
naliehavo vyzýval k zmiereniu – s Bohom 
i medzi ľuďmi. Monumentálny program, 
znázorňujúci národy Európy v područí 
najčernejších vášní a utrpenia, no vo finále 
oslobodené dobrom mocnejším než zlo, 

vyvrcholil svätou omšou, ktorej predsedal 
vladyka Cyril Vasiľ SJ. Počas homílie vyzval 
k zamysleniu sa nad priateľstvom medzi 
Ježišom a apoštolmi. Ježiš sa aj nás pýta, čo 
hľadáme. A pozýva nás nielen nájsť odpo-
veď, no vychádza nám v ústrety, aby sme 
naplnili túžbu a rozhodnutie, ktoré nachá-
dzame. Na konci ceremónie mohutné žlté 
balóny vyzdvihli do výšky symboly jednot-
livých podtáborov, ktoré niesli označenia 
Bohorodičky, známe z liturgických spevov. 
Každý večer sa v balónoch zažínali svetlá, čo 
pri ich kruhovom rozmiestnení na modrom 
pozadí oblohy symbolizovalo znak zjedno-
tenej Európy.

Denný program sa v bivaku začínal 
trúbením na rohu, po ranných úkonoch 
nasledoval nástup so zdvíhaním vlajok 
a svätá liturgia. Zažili sme latinskú svätú 
omšu, gréckokatolícku svätú liturgiu 
po anglicky, nemecky i slovensky, kázne 
okrem spomínaných jazykov aj po poľsky, 
francúzsky a taliansky. Skvelá previerka 

Rozhovor s prešovským 
pomocným biskupom 
Milanom Lachom SJ o náv-
števe Bieloruska, ktorá sa 
uskutočnila 27. augusta – 
1. septembra 2014

Čo bolo dôvodom vašej 
návštevy Bieloruska?
Do Bieloruska ma pozval 
apoštolský vizitátor pre 
gréckokatolíkov archiman-
drita Sergej Gajek MIC pri príležitosti osláv 100. 
výročia narodenia biskupa Česlava Sipoviča 
MIC, apoštolského vizitátora pre Bielorusov 
v zahraničí (1960 – 1981).

Ako prebiehali oslavy?
Začali sa v Minsku, kde som slúžil archijerejskú 
svätú liturgiu v bieloruskom a v cirkevnoslo-
vanskom jazyku v Kaplnke sv. Jozefa. V úvode 
prítomných pozdravil apoštolský nuncius 
v Bielorusku arcibiskup Claudio Gugerotti. 
V homílii, ktorú som predniesol po rusky, som 
ich povzbudil k odvahe žiť život viery, lásky aj 
napriek ťažkostiam, aj k tomu, aby sa modlili 
za svojho budúceho biskupa. Na druhý deň osla-
vy pokračovali na severe Bieloruska. V rodisku 
biskupa Sipoviča som posvätil hrob jeho rodičov, 
kam bola privezená hruda zeme z hrobu biskupa 
pochovaného v Londýne. Poobede program 
pokračoval v Kostole Najsvätejšej Trojice v mes-
te Druja pri lotyšských hraniciach. Hlavným 
celebrantom bol apoštolský nuncius v Bielorus-
ku arcibiskup Mons. Claudio Gugerotti za účasti 
miestneho biskupa Oleha Budkieviča a mňa.

Aká je situácia Gréckokatolíckej cirkvi v Bie-
lorusku?
Situácia bieloruských gréckokatolíkov je ťažká. 
Po roku 1990 začínali od nuly. Do druhej 
svetovej vojny mali okolo 40 farností. Nemajú 
biskupa. Považujem to za veľkú škodu, lebo 
bez neho sa len ťažko dá vyjednávať s vládou 
či s inými inštitúciami. Je tam desať ženatých 
kňazov, traja redemptoristi a jeden studita. 
Jedna rehoľná sestra studitka. Chrámy žiadne, 
lebo si ich nemôžu postaviť. Božské liturgie 
slávia v domoch, kde majú domáce kapln-
ky. Niektorí videli živého gréckokatolíckeho 
biskupa po prvýkrát, keď som slúžil v Minsku 
archijerejskú božskú liturgiu.

Čo vo vás zanechalo najhlbšie dojmy?
Cirkev v Bielorusku má veľký duchovný poten-
ciál, lebo ich predchodcovia trpeli, možno ešte 
viac ako u nás. Jeden príklad za všetko z istej 
farnosti: v 1939 prišli Sovieti. Zatkli a mučili až 
k smrti istého gréckokatolíckeho kňaza. V roku 
1942 prišli nacisti, vypálili túto farnosť okrem 
chrámu. V roku 1944 prišla sovietska armáda 
a vypálila cerkev. Mnoho kňazov a laikov tam 
pre vernosť Katolíckej cirkvi vylialo svoju krv. 
A toto nemôže ostať bez odpovede.

Stano Gábor

a motivácia na zlepšovanie komunikač-
ných schopností!

Na stretnutí sa zúčastnilo vyše dvanásťti-
síc skautov a vodkýň z osemnástich krajín. 
Pomáhalo približne dvetisíc dobrovoľníkov, 
ktorí vybudovali kilometre vodovodných 
potrubí, komunikačných káblov, zriadili 
poľnú nemocnicu, miesta na ceremoniály 
a liturgiu, prepravovali potraviny či vydávali  
plnoformátové táborové noviny, distribuo-
vané účastníkom každý deň. Všetky prob-
lémy sa darilo riešiť, len daždivé počasie 
Normandie vytrvalo preverovalo priprave-
nosť účastníkov a márne skúšalo prekaziť 
ich radosť z dobrodružstva.

Venite et...
Program bol rozvrhnutý tak, aby bol každý 
deň jedinečný a vyzýval k určitej činnosti 
(Venite et...). Venite et reconciliate bol deň 
púte do baziliky s ostatkami sv. Terezky 
a jej rodičov v Lisieux, venovaný zmiereniu 
a adorácii. Venite et laborete, ... et gaudete, 
... et cognoscite boli dni na spoznávanie sa 
a výmenu kontaktov v „družobnom“ cudzo-
krajnom bivaku – spoločným rozhovorom, 
spevom alebo učením sa nových skautských 
techník či cudzojazyčných výrazov. Vod-
kyne pri varení špecifických jedál „utŕžili“ 
od Talianok pochvalu za mliečnu ryžu, 
tie nesklamali tradičnou pastou. Medzi 
programom viacerí využili čas na získanie 
nových znalostí, zručností a odborností, 
na slávnostné skladanie sľubov, obdivovanie 
stavieb z dreva, pospájaného iba povraz-
mi či drevenými kolíkmi (päťposchodová 
„ubytovňa“, desaťmetrová stíhačka a mnohé 
iné). V českom bivaku skautov okrem doko-
nalého využitia miesta v obytných častiach 
zaujal dominikánsky páter Pio svojím po-
kojným úsmevom a snehobielym rúchom, 
ostro kontrastujúcim s všadeprítomným 
blatom. Počas Venite et ludite sme urputne, 
no v duchu fair play bojovali o víťazstvo 
proti francúzskym súperom v skautskom 
futbale, Venite et adiungite zmenilo 
táborisko na obrovskú burzu so šatkami, 
nášivkami a inými doplnkami skautských 
uniforiem na pamiatku neopakovateľných 
chvíľ.

Skautskí vedúci v rámci Venite et vincite 
organizovali jednu z viacerých celoden-
ných, tzv. veľkých hier, s názvom Saints 
in Danger (Svätci v ohrození). Tá dvanásť 
zúčastnených družín z Talianska, Francúz-
ska, Kanady a ďalších krajín interaktívne 
vtiahla do príbehu svätých Cyrila a Metoda. 
Skauti vytvorili vlastnú „hlaholiku“ a riadiac 
sa pokynmi v nej napísanými prekonali 
všetky úskalia, nazbierali desať užitočných 
rastlín či zachránili raneného kováča. 

Na konci snaženia všetci začuli z úst pápeža 
Hadriána II. slová schvaľujúce ich jazyk ako 
vhodný na liturgické slávenie. Aká by však 
bola súťaž bez víťaza? Stala sa ním družina 
zo Švajčiarska, ktorá nazbierala najviac 
bodov.

Každodenným rébusom bolo vytvorenie 
jedlého menu z dodaných surovín, ktoré 
boli každý deň niečím iné – na raňajky 
prevažne bagety a džem, potom zelenina, 
ovocie, cestoviny, doplnené chýrečnými 
francúzskymi syrmi a mliekom, hydinovým 
mäsom či predvarenými zemiakmi.

Záverečný ceremoniál opäť sprevádzal 
dážď, s výnimkou chvíle, keď sa na pre-
chod pomedzi zhromaždené družiny vydal 
sprievod nesúci relikvie svätej Terezky 
z Lisieux. Martin Hafner prítomných 
vyzval: Venistis! Vidistis! Vadite! (Prišli ste! 
Videli ste! Choďte!), na čo všetci zborovo 
odpovedali: Veni! Vidi! Vado! (Prišiel som! 
Videl som! Idem!). Rozmer celého táboriska 
síce zaberal viacero desiatok štvorcových 
kilometrov, no po odchode tam ostalo len 
málo známok ruchu predošlých dní, okrem 
do rozmočenej pôdy vychodených chod-
níčkov. Celú organizáciu zvládali domáci 
i zahraniční dobrovoľníci s úsmevom 
a ochotou dorozumieť sa rečou zrozumiteľ-
nou i improvizovanou.

Pražská bodka
Počas spiatočnej cesty došlo aj na dob-
rodružné spoznávanie stovežatej Prahy. 
Družiny explorerov dostali mapy s vyznače-
nými pamätihodnosťami, ktoré mali navští-
viť za určený čas. Ten bol nakoniec dosta-
točný aj na obdivovanie ďalších pamiatok.

Pri videách či fotkách z Eurojamu 2014 
možno aspoň na chvíľu precítiť atmosfé-
ru odhodlania a služby, natoľko odlišnú 
od atmosféry v uzavretých ostrovoch 
izieb so svetielkami televízorov a tabletov. 
Tábor prežíval každý individuálne, podľa 
toho, ako bol na takúto akciu pripravený. 
Vedúcim nastal čas analyzovať, ako ďalej 
podporiť formáciu. Mladí spracúvajú zažité 
emócie. Zážitkov bolo toľko, že každý môže 
napísať vlastný príbeh.

Federácia skautov Európy (FSE) vznikla 
v roku 1956, je jednou z organizácií, ktoré 
rozvíjajú metodiku lorda Badena-Powella, 
zameranú na všestranný rozvoj mládeže 
pomocou formácie, ktorá vedie k službe 
Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe zdieľaním rov-
nakého sľubu, uniformy a zákonov, no vždy 
nových dobrodružstiev.

Viac informácií o skautingu v rámci FSE 
je na stránke www.fse.sk. n

Tibor Krenický
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deti a modlitba
Všetci si pamätáme isté situácie z minulosti, na ktoré radi spomíname. Udalosti v rodine, 
skúsenosti z práce alebo vzťahov... Vždy je niečo, k čomu sa radi vraciame, čo nás oslovilo, čo 
nám ukázalo nový rozmer v živote.

Spomínam si na jednu prednášku, kde 
nám profesor vyučujúci pastorálnu 
teológiu hovoril o dôležitosti vníma-

nia detí pri ich duchovnom sprevádzaní. 
Jeho slová boli naozaj zaujímavé a spô-
sob vyjadrovania pútavý. Ako začínajúci 
kaplán som nemal žiadne podobné osobné 
skúsenosti v duchovnom sprevádzaní detí. 
Učil som sa to tak ako ostatní. Takpovediac 
„na kolene“. Teórie zo štúdia bolo veľa, ale 
praxe pomenej. Spomínaná prednáška bola 
iná. Oslovilo ma, keď prednášajúci hovoril 
o tom, ako sa vo svojej farnosti pripravoval 
na slávenie liturgie s účasťou detí. Že vôbec 
nešlo o strohú prípravu. Naopak, okrem 
osobnej prípravy sa snažil o zapojenie detí, 
a to tak, že sa už skôr podieľali na výrobe (či 
skrášlení) liturgického odevu kňaza tým, že 
naň farebnými fixkami maľovali výjavy jed-
notlivých prerozprávaných udalostí Svätého 
písma, ktoré boli súčasťou katechézy. Bolo 
to pre deti, ktoré túžili po zážitku – zážitku 

účasti na živote farského spoločenstva – 
Cirkvi niečo veľmi osobné. Bolo to niečo 
iné a nové. A ako spomínal náš profesor, 
rodičia a starí rodičia s veľkým záujmom 
prichádzali do chrámu na pozvanie detí 
a vnúčat len preto, aby videli to nádherné 
dielo svojich detí.

Toto je len jedna z možností, ktoré po-
ukazujú na fakt, že dieťa má v Cirkvi svoje 
miesto. Presne tak, ako malo svoje miesto 
pri Ježišovi Kristovi ešte skôr, ako vznikla 
Cirkev. Túto udalosť paralely a vzťahu Kris-
tus – dieťa, Cirkev – dieťa opisuje evanjelis-
ta Marek: „Tu mu prinášali deti, aby sa ich 
dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. Keď to 
Ježiš videl, namrzený im povedal: ,Nechajte 
deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo 
takým patrí Božie kráľovstvo‘. ... Potom ich 
objímal, kládol na ne ruky a požehnával 
ich“ (Mk 10, 13 – 14. 16). To, akú hlbokú 
blízkosť cíti Kristus voči malým a slabým, 
ukazuje na nevôli a pokarhaní svojich 

učeníkov. Prečo to robí? Pretože deti ešte 
bez vlastnej sily a prehnaného sebavedomia 
majú v sebe ochotu dať sa viesť, nechať si 
poradiť a pomôcť. Tu ale treba zdôrazniť, 
že predpokladom skutočnej viery nie je ne-
obyčajná nevinnosť a čistota (akú nenachá-
dzame niekedy ani u detí), ale spôsob detí, 
ktoré sa nechávajú viesť za ruku a s rados-
ťou si nechávajú naplniť prázdne dlane.

Toto je priestor, ktorý majú rodičia vyu-
žívať na duchovné sprevádzanie a formo-
vanie. To je predpoklad rastu viery. Naše 
deti čakajú na to, čo a ako im ponúkneme 
– čo sme ochotní dať im do dlaní, ktoré sú 
od narodenia prázdne. Deti o tom nemusia 
vôbec hovoriť otvorene, nemusia nás prosiť, 
aby sme sa s nimi išli modliť či čítať si Božie 
slovo. Je na nás, aby sme zbadali, čo naše 
dieťa potrebuje. Kristovi nik neprikazoval, 
aby k sebe povolal deti. Nik mu neopako-
val, aby ich požehnával, a predsa to robil. 
Vedel totiž, že sú hodné Božej dobroty. 

A toto by sme mali ukázať našim deťom 
práve vtedy, keď sa spolu modlíme. Keď 
s Bohom vytvárame spoločenstvo, ktoré je 
o vzťahu, nie o suchom splnení denného 
záväzku modlitby v rodine. Tento spoločný 
modlitbový priestor je veľmi dôležitý, pre-
tože otvára nové brány duchovného videnia 
a života. Tak deťom, ako aj rodičom. Keď sa 
s deťmi modlia, čítajú s nimi Božie slovo, 
rozprávajú sa o prečítanom texte a zasvä-
cujú ich do eucharistického tajomstva, 
stávajú sa v plnom zmysle rodičmi, ktorí 
plodia nielen telesný, ale aj duchovný život. 
Predstavovať a ponúkať Boha primeraným 
spôsobom podľa veku dieťaťa nám má byť 
vlastné. Je to podobné, ako keď má majster 
stavbár pozemok, no je bez náradia, ktorým 
by postavil dom. Akoby bol odborník 
na informačné technológie bez počítača, 
lekár bez pacientov alebo učiteľ bez školy či 
žiakov. Jedno napĺňa druhé a dáva to zmysel 
samotnej práci.

Na druhej strane sa zasa ukazuje závä-
zok, ktorý sme na seba zobrali pri krste 
dieťaťa. To je zdôraznené aj pri vysluhovaní 
sviatosti krstu v modlitbe kňaza: že my 
(rodičia a krstní rodičia) máme byť tými, 
čo budú učiť a viesť dieťa k tomu, aby bolo 
počas svojho života prežiarené svetlom 
viery a dobrých skutkov, ktoré sú predpo-
kladom vstupu do nebeskej slávy. Svedectvo 
kresťanských rodičov v slovách, skutkoch 
a prežívaní sviatostného života a modlitby 
veľmi dobre pomáha deťom k ich plod-
nému prežívaniu blízkosti Boha. Možno 
dokonca povedať, že táto prvá kresťanská 
(ne)skúsenosť zanecháva často rozhodujú-
cu stopu, ktorá trvá po celý život.

Ako rodičia si v tejto súvislosti možno 
často kladieme otázku, ako to urobiť. Ako 
ponúknuť deťom život z viery a pre vieru, 
ktorá je vlastne darom od Boha. Akokoľ-
vek by sme sa snažili nájsť jeden zaručený 
postup či techniku na zodpovedanie týchto 
otázok, nikdy by sme neuspeli. Kresťanstvo 
kladie osobné zážitky a skúsenosti pred 
techniku, pred metódu, pred to, „ako sa to 
robí“. Treba však zdôrazniť (a to sa niekedy 
berie na ľahkú váhu), že kresťanstvo nie je 
postavené iba na zážitkoch! Ide v ňom o vý-
chovu k štýlu života, nie o jedno či viacrázo-
vé prežitie zážitku. Východné náboženstvá, 
podobne ako západná kultúra, kladú dôraz 
na techniku, na účinnosť a metódu. Mnoho 
kresťanských rodičov a manželov rieši 
v sebe otázku, ako nájsť Boha. Prechádzajú 
pri tom od metódy k metóde, od techniky 
k technike ako chorá žena, ktorá sa radila 
u mnohých lekárov, ale úľavu nepocítila. 
Dovtedy, kým nenatiahla ruku za Ježišom 
a nedotkla sa ho. To je to, čo má rodič zaží-
vať denne – dotýkať sa Pána a takto uzdra-

vený a posilnený ponúkať svoju skúsenosť 
tým, ktorí sú mu zverení.

Duchovné sprevádzanie – podobne ako 
výchova – nie je univerzálne, všeobecné, 
ale špecifické. Naozaj ťažko povedať, ktorý 
spôsob je osvedčený, a teda aj zaručený. 
Treba  hľadať spoločného menovateľa pre 
modlitbu rodičov s dieťaťom. Skúmať, na čo 
klásť dôraz, aby sa dieťa dokázalo v mod-
litbe „nájsť“ takým spôsobom a osobným 
zážitkom, ktorý sa mu stane vlastným 
i v dospievaní a dospelosti. V tomto prípade 
hľadania takejto modlitby sa rodinná 
modlitba stáva chlebom, ktorý nasycuje a je 
samozrejmým každodenným pokrmom. 
Neuvažujem o tom, či si ho dám – jedno-
ducho je súčasťou dňa. Tak ani modlitba 
nemá byť pre rodičov a deti niečím navyše, 
má byť súčasťou štýlu ich života. Pokiaľ 
sa nám tento rozmer spoločnej modlitby 
s deťmi nepodarí zachytiť, len ťažko bude-
me prežívať ostatné duchovné dobrá, ktoré 
Cirkev ponúka (najmä sviatosť zmierenia 
a pokánia a sviatosť Eucharistie). Budú len 
prázdnym symbolom, gestom či úkonom, 
ktorý nebude znamenať takmer vôbec nič. 
Okrem spomienky na rodinný tradiciona-
lizmus.

O čo teda ide? Čo treba znova a znova 
zakúsiť pri modlitbe v našej rodine? Potre-
bujeme zažiť skutočné spojenie s Ježišom 
Kristom! S tým, ktorý privádza učeníkov 
k modlitbe a kontemplácii (dotknutiu sa 
Ježiša uznaním jeho prítomnosti, lásky 
a starostlivosti v mojom živote). Naučiť seba 
i svoje dieťa modlitbe s Ježišom. Znamená 
to modliť sa tými istými citmi, s akými 
sa on obracal na Otca – klaňanie, chvála, 
ďakovanie, synovská dôvera, prosby, obdiv 
jeho slávy. Tieto city sa odrážajú v modlitbe 
Otče náš, ktorá je vzorom každej kresťan-
skej modlitby.

Aj keď naozaj nemožno hovoriť o kon-
krétnej schéme či technike spoločnej 
modlitby s dieťaťom, predsa len ako inšpi-
ráciu možno uviesť niekoľko praktických 
skúseností, podľa ktorých môžeme dieťa 
vychovávať k modlitbe, ktorá by sa preň 
mala stať duchovným pokrmom.

Nemali by sme zabúdať na vytvára-
nie dialógu. Osobný vzťah sa vyjadruje 
v rozhovore s Bohom v modlitbe. Toto je 
uholným kameňom už od detstva a je zák-
ladom budovania života vo viere. Môžeme 
rátať s tým, že dieťa už vie, čo je to rozho-
vor. Ľahšie pochopí, čo mu takýto rozhovor 
s Bohom môže dať. V každom dialógu má 
svoje miesto aj ticho. Nie preto, že neviem, 
čo povedať, ale preto, že chcem počúvať, čo 
mi ten druhý hovorí a  chcem na to reago-
vať. Naučiť dieťa stíšiť sa a počúvať v mod-

litbe znamená naučiť ho rozoznávať hlas 
Boha vo svojom svedomí.

Predstavme deťom obraz Boha. Obra-
zy v nás vždy evokujú konkrétnu predstavu. 
Pozeráme sa na bytosť, krajinu či konkrétne 
znázornené udalosti na obraze, či foto-
grafii a naše myšlienky sa viažu k tomu, čo 
vidíme. Ako však vidíme Boha? Ako o ňom 
rozmýšľame? „Boh vidí všetko,“ zvykneme 
hovoriť deťom, ak chceme zdôrazniť, že ho 
len tak ľahko neoklameme. Že si nás v tom 
treste predsa len nájde, ak sa nezmeníme. 
Je síce pravda, že Boh všetko vidí, pozoruje 
nás, ale preto, lebo nás miluje. A my ho 
ničím nemôžeme prekvapiť, pretože nás 
dokonale pozná a je vždy pripravený objať 
nás, ak sa od neho vzďaľujeme hriechom, 
ktorý potom ľutujeme. Nechce trestať, chce 
nám dať znova účasť na svojom živote – ži-
vote v plnosti všetkého. Boh je vždy pripra-
vený obdarovať nás natoľko, nakoľko mu 
to dovolíme. Čo nám chce darovať? Istotu, 
že nikdy nie sme sami, nech sa nachádza-
me v akejkoľvek životnej situácii. Istotu, 
z ktorej prúdi nový život. Život kresťana, 
ktorý sa delí so svojou radosťou a nezúfa si 
v ťažkosti, pretože vie, že Bohu všetko slúži 
na dobré.

Napravme svoj obraz. Ak sa cítime 
príliš dobrí alebo naopak bezcenní, je veľmi 
ťažké vytvárať s Bohom vzťah. Správny 
obraz je ten, ktorý spoznávame už v Knihe 
Genezis – teda, že človek je vo svojej pod-
state dobrý. Boh ho stvoril z lásky a zami-
loval si ho. Vyjadrením toho je fakt, že sme 
Božím obrazom. Že napriek tomu, akí sme, 
Boh sa na nás vždy pozerá s láskou ako otec 
na svojho márnotratného syna. Nechce ho 
karhať za to, čo urobil, ale je pripravený 
znova prejaviť svoj postoj lásky a odpuste-
nia. Tento prejav túžby chce Boh napĺňať aj 
na nás. Chce nám vrátiť to, o čo sme prišli 
vlastným pomýlením či poblúdením. V na-
pravení vlastného obrazu treba vnímať aj tú 
skúsenosť, ktorá je pre niektorých rodičov 
veľmi citlivá. Ide o pocit vlastného zlyhania 
výchovy k modlitbe a povzbudzovaní života 
vo viere pre svoje deti. V tomto prípade 
sa zdá, akoby ovocie nášho úsilia vôbec 
neprichádzalo, keďže vidíme svoje deti, ako 
sa vzďaľujú od Boha. Neznamená to však, 
že sme zlyhali! Ak sme sa úprimne pokúšali 
o sprostredkovanie vzťahu s Bohom v spo-
ločnej modlitbe v rodine, majme vieru! My 
sme duchovne sadili, polievali, no vzrast 
dáva Boh (porov. 1 Kor 3, 6 – 8). n

Peter Tirpák
ilustračná snímka:  
Rastislav Štefaňák
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Novela Ústavy SR
Od 1. septembra 2014 platí na Slovensku 
novela Ústavy a týka sa manželstva a súdnic-
tva. Podpredseda NR SR Ján Figeľ to vysvetlil 
verejnosti nasledovne:

„Dôvody pre ústavnú ochranu manželstva 
boli vonkajšie a vnútorné. Podnety prišli 
zo zahraničia i zvnútra Slovenska. Hoci je 
na Slovensku prirodzené chápanie manžel-
stva podporované veľkou väčšinou občanov, 
v Ústave chýbala jeho definícia. Pred vyše 
dvadsiatimi rokmi nikto nespochybňoval 
prirodzenosť manželstva ako zväzku muža 
a ženy. V súčasnosti takáto definícia už nie je 
ani samozrejmá, ani nadbytočná. V ostatných 
dvoch desaťročiach sa pod pojmom rodovej 
rovnosti totiž rozšírila nová ideológia, ktorá 
mení chápanie ľudskej osoby a jej sexuálnej 
identity a s tým súvisiace práva. Na tejto 
báze došlo vo vyše desiatich štátoch sveta 
k redefinovaniu manželstva a k uzákoneniu 
,manželstievʻ homosexuálnych dvojíc, ktorým 
sa umožňujú aj adopcie detí. Krajiny sa tak 
posunuli k oddeleniu práva na manželstvo 
od práva na rodinu. V minulom roku sa v tom-
to smere udiali dôležité zmeny vo Francúzsku, 
Nemecku, Veľkej Británii a v USA. Ústavná 
novela je aj poistkou proti pokusom o harmo-
nizáciu rodinného práva v EÚ, keďže sa o to 
opakovane pokúšajú niektoré vlády. Ústavne 
ukotvené rodinné právo je vecou Slovenska. 
Sme súčasťou Európy, ktorá nie je a nemá byť 
superštátom. V našom regióne tak vznikla 
súvislá línia členských krajín EÚ, ktorá ústav-
noprávne definuje a chráni manželstvo: Litva, 
Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Chorvátsko. 
Samozrejme, sú aj ďalšie takéto štáty.“

Sú to jasné slová a som veľmi vďačný 
za všetku námahu, ktorú pán podpredse-
da NR SR Ján Figeľ a jeho spolupracovníci 
na tomto poli vykonali. Je to krok správnym 
smerom, na posilnenie tradičnej rodiny muža 
a ženy, ktorá je, žiaľ, v dnešnom sekulari-
zovanom svete ohrozovaná z každej strany. 
Manželstvo má byť otvorené odovzdávaniu 
života a zamerané na zodpovednú výchovu 
detí. Vytváranie stabilných rodín je zároveň 
veľmi potrebný a mnohostranný prínos pre 
celú spoločnosť. Slováci starnú. Prognózy 
hovoria o tom, že sa v blízkej budúcnosti 
nedokážeme postarať ani o svojich starých 
otcov a matky. Pokles populácie je z veľkej 
miery aj výsledkom tlaku médií a vytvárania 
falošnej predstavy o šťastí manželov bez detí 
alebo iba s jedným dieťaťom. Mám nádej, 
že aj v tomto smere sa touto novelou veci 
pohnú správnym smerom. Keď štát podporí 
mladé rodiny, iste budú otvorenejšie  prijatiu 
viacerých detí. Žehnám všetkým, ktorí sa 
k tomuto správnemu kroku odhodlajú.

Mons. Ján Babjak SJ

Prvá encyklika pápeža Pavla Vi.

Ecclesiam Suam
Druhým vatikánskym koncilom sa končí potridentské obdobie v živote Cirkvi a začína sa 
nový úsek cirkevných dejín. Koncilom prišli mnohé zmeny do života Cirkvi aj do jej vzťa-
hov k dnešnému svetu. Veriaci človek je tak postavený pred vážne otázky, na ktoré správne 
a zodpovedné nájdenie odpovedí predpokladá určitú mieru filozofických a náboženských 
vedomostí.

encykliky
Koncilové dokumenty vyvolali živé ohlasy, 
ktoré nie vždy zodpovedali myšlienkam 
koncilu. Ozývali sa slová kritiky, ktoré boli 
znakom nesprávneho chápania a vysvet-
ľovania koncilových textov. Tak to bolo aj 
v minulosti. Odpovede alebo pomocnú 
ruku na správne odpovede dávali pápeži 
svojimi encyklikami.

Encyklika je pápežský okružný list adre-
sovaný pôvodne biskupom, dnes aj kňa-
zom a veriacim na celom svete. Obsahuje 
poučenie pápeža o cirkevných zásadách 
v závažných otázkach viery a mravov. Každá 
má danú určitú tému. Pápež obvykle počas 
svojho pôsobenia vydá niekoľko encyklík.

Pápež Pavol VI. napísal počas svojho 
pontifikátu sedem encyklík, s ktorými 
sa budeme stretávať na stránkach tohto 
časopisu.

Poslanie Cirkvi
Prvou encyklikou pápeža Pavla VI. je 
encyklika Ecclesiam Suam (6. 8. 1964) 
o tom, ako má Cirkev plniť svoje poslanie 
v prítomnosti. Táto encyklika bola napísaná 
ešte počas trvania koncilu. Hneď v úvode 
pápež píše: „Keď sme, z milosti Božej, mali 
možnosť osobne sa vám prihovoriť na za-
čiatku druhej sesie Druhého ekumenického 
vatikánskeho koncilu, vyjadrili sme svoj 
úmysel adresovať vám aj písomne svoje 
otcovské a bratské slová, ako je to zvykom 
na začiatku pontifikátu, aby sme vám 
vyjavili niektoré svoje myšlienky, ktoré nám 
ležia na srdci viac než iné a ktoré sa nám 
zdajú zvlášť vhodné, aby prakticky usmer-
ňovali začiatky našej pápežskej služby.“(ES 
4) Pápež ďalej dodáva: „Isteže, nie je nám 
ľahko formulovať tieto myšlienky, pretože 
ich musíme čerpať z pozorného skúmania 
Božieho učenia, pamätajúc na Kristove 
slová: ,Moje učenie nie je moje, ale toho, 
ktorý ma poslal‘; okrem toho ich musíme 
aplikovať na súčasné podmienky samotnej 
Cirkvi, v tejto dobe živosti i útrap tak jej 
vnútornej duchovnej skúsenosti, ako i jej 
vonkajšieho apoštolského úsilia; a napokon, 

nemôžeme neprihliadnuť na podmienky, 
v akých sa nachádza ľudstvo, ku ktorému 
je namierené naše poslanie. Nemáme 
v úmysle povedať tu niečo nové ani úplné; 
to je úlohou terajšieho koncilu. Jeho práca 
nesmie byť rušená touto našou jednodu-
chou písomnou rozpravou, skôr uctená 
a povzbudená. Táto naša encyklika nechce 
mať charakter slávnostný a v pravom slova 
zmysle doktrinálny ani nechce predstaviť 
určité učenie, morálne alebo sociálne, ale 
jednoducho chce byť bratským a rodinným 
posolstvom.“ (ES 5 – 7)

Základné myšlienky encykliky
Tri veci zamestnávajú pápežovu myseľ.

1. Cirkev musí prehĺbiť poznanie o sebe 
samej, musí sa zamyslieť nad tajomstvom, 
ktoré je jej vlastné, musí preskúmať 
na vlastné poučenie i povzbudenie učenie, 
ktoré jej je už známe a ktoré už v tomto 
storočí bolo prehĺbené a rozšírené. Ide 
o učenie Cirkvi o jej pôvode, charaktere, 
poslaní, o konečnom osude, ktoré nikdy 
nebude dostatočne preštudované a po-
chopené, keďže obsahuje „plán tajomstva, 
od vekov skrytého v Bohu, … aby sa teraz 
skrze Cirkev... stala známou Božia múd-
rosť“. Je to téma, ktorá dnes predstavuje 

objekt najväčšieho záujmu pozornosti všet-
kých, ktorí chcú byť poslušnými Kristovými 
nasledovníkmi... (ES 10)

2. Z tohto jasného a činorodého poznania 
cítiť túžbu po obnove. Túžba konfrontovať 
ideálny obraz Cirkvi, ako ju Kristus videl, 
chcel a miloval s jej skutočným výzorom, 
ako sa javí dnes, aby na jednej strane plnšie 
zodpovedala svojmu pôvodnému ideálu 
a na druhej strane povahe ľudskej spo-
ločnosti, ktorú postupne evanjelizovala 
a prijímala. Preto táto túžba po obnove, 
po náprave chýb, odhalených a zavrhnutých 
týmto poznaním, ktoré je akoby vnútorným 
spytovaním pri pohľade na model, ktorý 
nám o sebe zanechal Kristus. Aká je teda 
dnešná povinnosť Cirkvi napravovať chyby 
svojich údov a viesť ich k túžbe po doko-
nalosti, a aká je metóda, ktorou by sa dalo 
prísť k takejto obnove, to je druhá myšlien-
ka, ktorá zamestnáva myseľ pápeža.

3. Tretia myšlienka sa týka vzťahov, ktoré 
Cirkev musí nadviazať so svetom, ktorý 
ju obklopuje a v ktorom žije a pracuje. 
Jedna časť tohto sveta pocítila hlboký vplyv 
kresťanstva a priam ho vstrebala do svojho 
vnútra, často si ani neuvedomujúc, že za to 
najlepšie, čo má, ďakuje kresťanstvu, ale 
neskôr sa postupne odlišovala až oddeľo-
vala, zvlášť v týchto ostatných storočiach, 
od kresťanského pôvodu svojej civilizácie. 
Druhá, väčšia časť tohto sveta, sa rozlie-
ha až po nedozierne horizonty nových 
národov. Objavuje sa tu problém dialógu 
medzi Cirkvou a moderným svetom. Toto je 
problém, ktorý musí koncil popísať v celej 
jeho šírke a zložitosti, a pokiaľ možno, nájsť 
tie najlepšie riešenia. Pápež poukazuje 
na dialóg ako na dôležitú vec v spásnom 
pôsobení Boha vo vzťahu k človekovi. To sú 
dejiny spásy, ktoré robia z dialógu dôle-
žitý bod pri ohlasovaní evanjelia všetkým 
ľuďom: neveriacim, nekresťanom veriacim 
v Boha, odlúčeným bratom – členom iných 
kresťanských Cirkví, ale aj katolíkom rôz-
nych obradov. n

Miroslav Dancák
ilustr. snímka: flicr.com

Cirkev koná ako Ježiš
„Podstatou evanjelia je milosrdenstvo,“ 
povedal Svätý Otec František v stredajšej 
katechéze o Cirkvi. Ďalej pokračoval slovami: 
„Boh poslal svojho Syna, Boh sa stal člove-
kom, aby nás zachránil, teda aby nám dal 
svoje milosrdenstvo. Ježiš to hovorí jasne, 
keď učeníkom zhrňuje svoje učenie do slov: 
,Buďte milosrdní, ako je milosrdný vás Otecʻ 
(Lk 6, 36). Môže existovať kresťan, ktorý nie 
je milosrdný? Nie. Kresťan nutne musí byť 
milosrdný, pretože toto je centrom evanjelia. 
Cirkev koná ako Ježiš. Milosrdne. A tak sa 
Cirkev správa ako Ježiš. Matka Cirkev nás učí 
dávať najesť sa a napiť tomu, kto je hladný 
a smädný, zaobliecť toho, kto je nahý. Matka 
Cirkev náš učí i to, aby sme boli nablízku 
opustenému a umierajúcemu v samote. 
Týmto spôsobom je Cirkev matkou – vyučuje 
svoje deti skutkom milosrdenstva. Toto sa 
naučila od Ježiša; naučila sa, že práve v tomto 
spočíva podstata spásy. Vzdávajme vďaky 
Pánovi za to, že nám dal milosť mať Cirkev 
ako matku, ktorá nás učí ceste milosrdenstva, 
ktorá je cestou života. Ďakujme Pánovi!“ 
(úryvok katechézy z 10. septembra 2014)

Prečo oslavovať kríž?
Pápež František na sviatok Povýšenia úcty-
hodného Kríža pred modlitbou Anjel Pána  
poukázal na zmysel Kristovho kríža. Okrem 
iného povedal: „Niekto, kto nie je kresťan, by 
sa mohol pýtať, prečo oslavovať kríž. Môže-
me odpovedať, že my neoslavujeme hocijaký 
kríž alebo všetky kríže. My oslavujeme 
Ježišov kríž, pretože na ňom sa v maximálnej 
miere zjavila láska Boha k ľudstvu. Ježišov 
kríž vyjadruje dve veci: všetku negatívnu moc 
zla a všetku dobrotivú všemohúcnosť Božie-
ho milosrdenstva. Zdá sa, že kríž potvrdzuje 
Ježišov neúspech, ale v skutočnosti znamená 
jeho víťazstvo. Keď pohliadneme na kríž, kde 
bol pribitý Ježiš, kontemplujeme dôkaz lásky, 
nekonečnej Božej lásky ku každému z nás, 
a prameň našej spásy. Z tohto kríža pramení 
Božia milosť, ktorá objíma celý svet. Skrze 
Kristov kríž je prekonané zlo, porazená smrť 
a je nám darovaný život, vrátená nádej. Toto 
je dôležité: skrze Kristov kríž je nám prinavrá-
tená nádej. Ježišov kríž je naša pravá a jediná 

nádej! To je dôvod, prečo Cirkev oslavuje 
svätý kríž, to je dôvod, prečo sa my kresťania 
žehnáme znakom kríža. Teda neoslavujeme 
kríže, ale preslávny Ježišov kríž, znamenie 
nesmiernej Božej lásky, znamenie našej spásy 
a cesty k vzkrieseniu.“ (úryvok príhovoru zo 
14. septembra 2014)

Mária a Cirkev – nositeľky nádeje
Svätý Otec František na sviatok Presvätej 
Bohorodičky Spolutrpiteľky vo svojej homílii 
povedal: „Ježiš prišiel na svet, aby sa naučil 
byť človekom a zároveň, aby kráčal spolu 
s ľuďmi. Prišiel na svet poslúchať a aj poslú-
chal. Ale tejto poslušnosti sa naučil vďaka 
utrpeniu. Adam vyšiel z raja s prísľubom, kto-
rý trval mnoho storočí. Dnes sa vďaka tejto 
poslušnosti, vďaka Ježišovmu sebazrieknutiu 
a uponíženiu sa stal tento prísľub nádejou. 
A Boží ľud kráča s bezpečnou nádejou. Aj 
Matka, ,nová Evaʻ, ako ju nazýva sám Pavol, 
je účastná na tejto Synovej ceste: učila sa, 
trpela a poslúchala. A stala sa Matkou. Evan-
jelium nám ukazuje Máriu pod krížom. Ježiš 
povedal Jánovi: ,Hľa, tvoja matkaʻ. Mária 
bola pomazaná za Matku. A toto je aj naša 
nádej. My nie sme sirotami, máme mamy 
– matku Máriu, ale aj Cirkev je Matkou a je 
pomazaná za Matku vtedy, keď ide cestou 
Ježiša a Márie: cestou poslušnosti, utrpenia, 
a keď sa snaží neustále sa učiť Pánovej ceste. 
Tieto dve ženy – Mária a Cirkev – sú nositeľ-
kami nádeje, ktorou je Kristus; dávajú nám 
Krista, rodia v nás Krista. Bez Márie by nebol 
Ježiš Kristus. Bez Cirkvi nemôžeme ísť vpred.“ 
(úryvok homílie z 15. septembra 2014)
 
Nemôžeme sa spoliehať na vlastné sily, len 
na Ježiša a jeho milosrdenstvo. (Twitter Svä-
tého Otca Františka z 11. septembra 2014) 

Pán nás vždy čaká, aby nás prijal vo svojej 
láske. Je to úžasná skutočnosť, ktorá nás nik-
dy neprestane prekvapovať. (Twitter Svätého 
Otca Františka zo 16. septembra 2014) 

podľa www.radiovaticana.org  
pripravil Marek Baran

ilustr. snímka: a57.foxnews.com50
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slovom, ale aj osobným životom o Bohu 
a o zachovávaní jeho slova v živote.

Ako by mala vyzerať katechéza v rodine?
„Čo sme počuli a poznali a čo nám roz-
právali naši otcovia, nezatajíme pred ich 
synmi; ďalším pokoleniam vyrozprávame 
slávne a mocné skutky Pánove a zázra-
ky, ktoré urobil.“ (Ž 78, 3 – 4) Rodičia sú 
Bohom pozvaní, aby odovzdávali vieru 
svojim deťom. Nielen tým, že odnesú svoje 
dieťa do chrámu na krst, ale tým, že mu 
budú odovzdávať svoju skúsenosť s Bohom, 
hovoriť o tom, čo Boh urobil v ich živote. 
Ide teda o kresťanskú výchovu, ktorá je 
viac svedectvom než vyučovaním. Rodina 
je definovaná ako „domáca cirkev“, teda 
miesto, kde sa evanjelium nielen uplatňu-
je, ale aj z nej vyžaruje. Tu sú robené prvé 
kroky k modlitbe, tu sa formuje svedomie. 
Tu je miesto aj pre krstných rodičov, aby 
privádzali svoje krstné deti k Bohu. Takéto 
náboženské prebúdzanie detí v rodinnom 
prostredí má nenahraditeľný charakter. 
Celý liturgický rok ponúka veľkú príleži-
tosť na spoznávanie dejín spásy či životy 
svätých, spoločná modlitba ruženca ponúka 
oboznámenie sa so životom Ježiša Krista 
a Panny Márie, rodinné slávenie nedeľných 
ranných chvál odhaľuje krásu žalmov, 
„lámanie“ Božieho slova otcom ako kňazom 
rodinného spoločenstva odhaľuje aktuál-
nosť slova pre dnešný život vrcholiacom 
v osobným prosbách či vďakyvzdaní.

Čo nesmie v správnej katechéze chýbať?
Správna katechéza je vždy tá, v ktorej je 
ohlásený vzkriesený Ježiš Kristus. Je úplne 
jedno, aké metódy či postupy budú zvolené. 
Cieľom katechézy je vždy oslávený Kristus 
ako odpoveď na život kresťana.

Na čo všetko sa môže zameriavať kate-
chéza?
Rozmer katechézy je veľmi široký. Zahŕňa 
deti predškolského a mladšieho školského 
veku, mladých, dospelých i starých ľudí. 
Ide tu o katechézu postihnutých a nespô-
sobilých, ľudí na okraji spoločnosti, pre 
diferencované skupiny.

Mnohí kresťanskí rodičia majú často 
predstavu, že za katechizáciu detí 
zodpovedá škola, katechéta alebo kňaz. 
Za čo nesú zodpovednosť rodičia a za čo 
katechéti?
Vstup do školy znamená pre dieťa zaradenie 
sa do spoločnosti širšej ako rodina. Preto-
že rodičia dali svojim deťom život, viaže 
ich vážna povinnosť zabezpečiť pre nich 
primeranú katechetickú výchovu a prípravu 
na sviatosti. Prihlásenie detí na nábožen-

skú výchovu dopĺňa a prehlbuje celkovú 
výchovu v rodine. Štát a škola nesmú brániť 
rodičom pri plnení ich výchovnej úlohy. 
Od kňazov a katechétov sa preto vyžaduje 
stála spolupráca s rodičmi, prípadne aj 
s učiteľmi v škole.

Rodinnú katechézu treba podporovať 
všetkými spôsobmi. Rodina je najvlastnej-
ším miestom odovzdávania a rozvíjania 
viery, a to najmä silným vplyvom príkladu 
dospelých, vľúdnosťou rodinného prostre-
dia, príbuzenskými vzťahmi postavenými 
na náboženskom základe a pod. Kresťanskí 
rodičia sú prvými vychovávateľmi detí 
k viere. Je to ich právo a povinnosť. Táto 
katechéza sa odohráva v prostredí, ktoré je 
nenahraditeľné žiadnym iným prostredím. 
Rodina je hlavným prostredím na výchovu 
aj na katechézu. Rodičia sú prví zodpo-
vední za výchovu svojich detí vo viere, 
v modlitbe a vo všetkých čnostiach; majú 
sa postarať o hmotné a duchovné potreby 
svojich detí. Kresťanská rodina je prvým 
spoločenstvom povolaným k ohlasovaniu 
evanjelia človeku, ktorý sa rozvíja, aby ho 
postupnou výchovou a katechézou privied-
la k plnej ľudskej a kresťanskej zrelosti. 
V záujme dobra svojich detí sa rodičia ne-
môžu vzdať rodičovskej autority ako svojej 
služby zodpovednosti.

Ako súvisí katechizácia s obrátením 
človeka?
Prvý moment je ten, keď sa v srdci ne-
veriaceho, ľahostajného človeka či prís-
lušníka iného náboženstva ako dôsledok 
ohlasovania rodí záujem o evanjelium. 
Tento prvý záujem o evanjelium vyžaduje 
istý čas hľadania, aby sa zmenil na jasnú 
voľbu. Na tejto voľbe stojí celý kresťanský 
život Pánovho učeníka. Každý, kto počú-
va ohlasovanie, je pozývaný k obráteniu 
a k viere. Viera prináša zmenu života, ktorú 
nazývame metanoia. Je to zmena zmýšľania 
a postoja srdca. Táto zmena sa prejavuje 
vo všetkých úrovniach existencie kresťana 
v jeho rodinnom a manželskom živote, 
v jeho zamestnaní i spoločenskej činnosti.

Prečo je dôležité, aby bol každý človek 
neprestajne katechizovaný? 
Keďže katechéza uvádza kresťana do jeho 
kresťanského života a pomáha mu pripo-
dobniť sa Kristovi, vyžaduje si trvalé úsilie 
myslieť ako on, hodnotiť veci ako on a žiť, 
ako žil on. Keďže kresťan cez svoje hriechy 
a nedokonalosti nie je schopný z vlastných 
síl dosiahnuť toto pripodobnenie, musí byť 
permanentne katechizovaný, znova a znova 
uvádzaný do života s Kristom.

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová 

V súvislosti s vyučovaním náboženstva sa 
často spomína pojem katechizácia. Mohli 
by sme si ho objasniť?
Katechéza – slovo pochádzajúce z gréčtiny 
znamená poučovanie o náboženstve. Veľmi 
jasne to vysvetľuje svätý Ján Pavol II. v apoš-
tolskej exhortácii Catechesi tradendae: „Vo 
všeobecnosti možno povedať, že katechéza 
je výchova detí, mládeže a dospelých vo 
viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. 
Väčšinou sa deje organicky a systematic-
ky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti 
kresťanského života.“ Pod pojmom kate-
chéza rozumieme školskú katechézu, teda 
náboženskú výchovu v školách, a farskú ka-
techézu – katechetickú prípravu na prijatie 
sviatostí, biblické hodiny, stretká, homílie, 
spoločenstvá, hnutia...

Prepojenosť školskej a farskej katechézy 
je veľmi dôležitá. Veľké množstvo kňazov, 
rehoľníkov a laikov sa s nadšením venuje 
katechéze. Dovolím si povedať, že je to jed-
na z najdôležitejších, ak nie najdôležitejšia, 
činnosť Cirkvi.

Prečo je katechizácia v živote kresťana 
taká dôležitá? K čomu má kresťana 
priviesť?
To, čo sprevádza, resp. uvádza kresťana 
do jeho kresťanského života, je práve ka-
techéza. Tí, čo sa obrátili k Ježišovi Kris-
tovi a boli vychovávaní vo viere pomocou 
katechézy, sú prijímaním sviatostí uvádzaní 
do kresťanského života – krstom, myro-
pomazaním a Eucharistiou „oslobodení 
z moci tmy, mŕtvi, pochovaní a vzkriesení 
spolu s Kristom prijímajú Ducha osvojenia 
dietok a slávia so všetkým Božím ľudom 
pamiatku smrti a vzkriesenia Pána“ (porov. 
KKC 1212, 1229). Základnou úlohou kate-
chézy je pomáhať poznať, sláviť, žiť a kon-
templovať Kristovo tajomstvo. Ten, kto sa 
stretol s Kristom, chce ho lepšie spoznať 
a pripodobniť sa mu, čo je vlastne cieľom 
katechézy. Ide teda o sprevádzanie toho, 
kto sa stáva ikonou Ježiša Krista, kto sa mu  
pripodobňuje.

Čo je najhlavnejším prameňom kateché-
zy?

Jediným a hlavným prameňom katechézy 
je Božie slovo obsiahnuté v kresťanskej 
tradícii a Svätom písme. Sväté písmo je 
Božie slovo napísané z vnuknutia Svätého 
Ducha a tradícia zas Božie slovo, ktoré bolo 
Ježišom zverené apoštolom a neporušene 
odovzdané ich nástupcom. Kresťanská 
tradícia, Sväté písmo a Magistérium sú 
vzájomne prepojené.

V akom veku je dobré začať katechizo-
vať?
Aby rodičia boli prvými katechétmi svojich 
detí, musia byť ako prví katechizovaní 
práve oni. Ak je ich osobný a manželský 
život ukotvený v Ježišovi Kristovi, potom 
s radosťou budú poúčať svoje deti nielen 

Čas dozrievania

S jeseňou sa prirodzene 
spájajú jablká, hrušky 
a ďalšie ovocie alebo 
zelenina. Ochutnávame 
a posudzujeme ich kvali-
tu. To, ako prebiehal ich 
proces dozrievania, závisí 
od mnohých faktorov. Aj 
so životom viery je to tak. 
Dozrievanie vo viere sa 
týka každého z nás a o jeho 
správny priebeh sa stará aj 
dobrá katechéza. O tom, čo 
katechéza je a ako súvisí so 
životom kresťana, sme sa 
porozprávali s PaedDr. Pet-
rom Capom, riaditeľom 
Diecézneho katechetické-
ho úradu Prešovskej ar-
chieparchie.

Je nás viac.  
Aj tak žijeme?
Ostatné sčítanie ľudu na Slovensku spre-
vádzalo množstvo šumov, a tak sa jeho 
výsledky často spochybňovali. Týkalo sa 
to i počtu gréckokatolíkov na Slovensku. 
Najnovší výskum Sociologického ústavu 
Slovenskej akadémie vied s názvom Demo-
kratickosť a občania na Slovensku 2014 to 
iba potvrdil. Podľa neho je na Slovensku 
viac evanjelikov a gréckokatolíkov, ako uká-
zalo sčítanie obyvateľstva v roku 2011. 

Ostatné sčítanie ukázalo, že k Evanjelic-
kej cirkvi sa hlási 5,9 percenta obyvateľstva 
a ku Gréckokatolíckej cirkvi 3,8 percenta. 
Prieskum z prelomu mája a júna tohto 
roka, ktorý SAV zadala agentúre Focus, 
ukázal vyššie čísla. Evanjelikov je podľa 
neho až 7,22 percenta a gréckokatolíkov 
6,05 percenta.

Počet ľudí hlásiacich sa k väčšinovej 
Rímskokatolíckej cirkvi bol podľa obidvoch 
zdrojov podobný. Ostatné sčítanie obyva-
teľstva zaznamenalo 62-percentný podiel 
rímskokatolíkov, výskum SAV 61,13-per-
centný podiel na obyvateľstve SR.

Rovnako sa zmenil aj počet ľudí, ktorí sú 
na Slovensku bez vyznania. Podľa sčítania 
obyvateľstva v roku 2011 ich bolo 13,4 per-
centa. Výskum SAV však zistil, že sem patrí 
až 21,88 percenta občanov SR.

Prieskum však ukázal aj to, ako veriaci 
Slováci praktizujú svoju vieru. Skoro polo-
vica gréckokatolíkov napríklad navštevuje 
bohoslužby aspoň raz týždenne, pričom 
pri ostatných cirkevných spoločenstvách je 
tento podiel nižší (u evanjelikov cca 10 %). 
Rovnako podiel aktívnych a pasívnych čle-
nov je u nás vyšší, než je to v kontexte celej 
SR. Tieto výsledky vychádzajú z postoja 
gréckokatolíkov k Bohu. Na vieru v exis-
tenciu Boha pozitívne odpovedalo viac ako 
90 % gréckokatolíkov, čo je znova najvyšší 
podiel v rámci SR.

Výskum SAV ukázal aj to, že gréckokatolí-
ci sú s rímskokatolíkmi najviac proti odluke 
cirkví a štátu a že sú spokojní s vyučovaním 
náboženstva v školách v takom rozsahu, 
ako je to dnes.

Sociologický ústav realizoval tento 
výskum v spolupráci s Ústavom politických 
vied SAV a Filozofickou fakultou UK v Bra-
tislave. Terénny ber dát vykonala agentúra 
Focus od 29. mája do 8. júna 2014 na re-
prezentatívnej vzorke 1 215 dospelých 
obyvateľov Slovenska vybraných kvótnym 
výberom.

Juraj Gradoš
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Joga
Joga nie je iba cvičenie. Joga je pros-
triedkom na dosiahnutie stavu pokoja 
a harmónie. Pojem joga označuje filo-
zofiu, duchovnú náuku, používa sa pre 
telesné aj duchovné cvičenia. Môžeme 
teda povedať, že joga je akási veda 
o tele, mysli, vedomí a duši. Významovo 
znamená spojenie, zjednotenie, rov-
nováhu a vyváženosť. Múdrosť jogy je 
údajne uchovávaná v nemennej podobe 
indickými svätcami a mudrcmi, ktorí 
v meditáciách skúmali prírodu a vesmír, 
a dosiahli úplné poznanie všetkých 
zákonov existencie.

Joga je akýmsi univerzálnym pohľa-
dom na život človeka, ostatných živých 
bytostí a na celý vesmír. Podľa učenia 
jogy sú všetky aspekty života navzájom 
prepojené a práve skrze túto celistvosť 
môže človek uspokojiť svoj vnútorný 
hlad po poznaní a trvalom šťastí. Staro-
indické slovo juj, ktoré je základom slova 
joga, sa chápe v zmysle: zamerať sa 
na seba, sústrediť myšlienky, meditovať. 
Joga je v pravom význame slova stavom 
mysle, potlačením stavu vedomia. 
Upokojenie mysle možno dosiahnuť sú-
stredením sa na hmotný subjekt, ktorým 
je telo, čo znamená, že prostredníctvom 
cvičenia a s ním spojeného dýchania 
človek otvára svoje telo a myseľ, a tak 
ľahšie dosiahne vnútorný pokoj.

Joga učí, že človek sa skladá z mno-
hých aspektov: fyzického tela, mentálne-
ho tela, jemného tela a kauzálneho tela. 
Na dosiahnutie šťastia, pokoja a zdravia 
je nutné, aby boli všetky štyri aspekty 
v rovnováhe. Metódy a techniky jogy 
ponúkajú cestu, ako tento cieľ dosiah-
nuť. Začínajúc telesnými pozíciami, 
dychovými cvičeniami, relaxáciou, rozjí-
maním a pozitívnym spôsobom mysle-
nia človeka vedú k fyzickému zdraviu, 
pokoju a poznaniu seba samého.

Aj v prípade cvičenia jogy, ktoré má 
viesť k fyzickému uzdraveniu človeka, je 
toto uzdravenie chápané ako obnovenie 
harmónie človeka s prírodou. Cieľom 
je teda záchrana človeka z jeho situácie 
pomocou jeho vlastných prostriedkov. 
Joga patrí medzi liečebné metódy, ktoré 
sú lákavou ponukou uspokojiť túžbu člo-
veka po zdraví. Navyše ponúkajú životnú 
orientáciu, ktorá však spočíva v dosiah-
nutí harmónie s prírodou a vesmírom, 
čo je v rozpore s kresťanskou náukou.

Antónia Rabatínová

Práca
 
V nasledujúcich dvoch článkoch na tému Kresťan a peniaze 
budeme hovoriť o práci. Tentoraz sa pozrieme opäť do Božie-
ho slova a skúsime rozlúsknuť, čo nám o nej hovorí Pán. 

Vedeli ste, že v priebehu života strávi 
priemerný človek prácou stotisíc 
hodín? A práca zvyčajne so sebou 

prináša mnohým z nás nespokojnosť a iné 
ťažkosti. No ak správne pochopíme, ako 
sa Boh pozerá na prácu, a pochopíme krok 
za krokom jeho princípy, nájdeme uspoko-
jenie a všetko, čo nám skrze prácu Pán chcel 
darovať.

V náš prospech
Základnou pravdou je, že Pán Boh stvoril 
prácu v náš prospech.

Keď čítame Knihu Genezis, hneď v 2. 
kapitole po stvorení človeka a všetkých diel 
máme túto správu o Adamovi: „I vzal Pán, 
Boh, človeka a umiestnil ho v raji Edenu, 
aby ho obrábal a strážil“ (Gn 2, 15).

Všimnime si, že Pán Boh ustanovil prácu 
ešte pred tým, ako Adamovi daroval Evu 
a pred spáchaním prvého hriechu. Bola to 

prvá vec, ktorú Boh s Adamom urobil. Dal 
mu prácu. Pán sa stará. Dáva mu prácu. Vie, 
že bude mať rodinu a bude sa musieť o ňu 
postarať. Naplnil jeho dni zmysluplnou čin-
nosťou. Bola teda stvorená pre jeho dobro. 
Toto je pravý obraz, aký nám podáva Biblia 
o práci. No ruku na srdce – mnohí z nás si 
myslia, že práca je len kliatba a dôsledok 
hriechu. Iste, po páde sa stala ťažkou a ná-
ročnou (pozri Gen 3, 17 – 19), ale jej cieľom 
stále zostáva, aby bola pre nás požehnaním. 
Myslím si, že najväčšmi si každý z nás 
uvedomuje dar práce vtedy, ak ju nemá, ak 
o ňu príde. Vtedy najviac poznávame, ako 
nám chýba, ako ju potrebujeme a to, že je 
požehnaním.

nevyhnutnosť
Ďalšou pravdou je, že práca je nevyhnut-
ná a potrebná.

Je taká dôležitá, že v Ex 34, 21 dáva Boh 

príkaz: „Šesť dní budeš robiť“.
Práca nás rozvíja a dáva našim živo-

tom zmysel, lebo naše snahy prispievajú 
k životu iných. Apoštol Pavol napísal: „Kto 
nechce pracovať, nech ani neje.“ (2 Sol 3, 
10) V Božom slove nečítame o dôchodku, 
len o zníženej pracovnej schopnosti. Kým 
vládzem, mám pracovať. Všimnime si, že 
v dnešnej dobe panuje názor: Pracuj tvrdo 
zopár rokov, a potom si už len užívaj a nič 
nerob. Mnoho takých už nežije. Zničili 
sa. A keď aj prežili, ničnerobením stratili 
zmysel života a z márnosti a nezmyselnosti 
si zobrali život. Pán nám ukazuje inú cestu.

budovanie charakteru
Každý, kto pracuje, vie, že platí aj ďalšia 
pravda: práca buduje charakter. Rozvíja 
ho, keď sa učíme vytrvalosti v úlohách 
a trpezlivosti so všetkými ľuďmi. Tak ako 
stavbár buduje dom, aj dom buduje stavbá-
ra. Obrusuje sa jeho zručnosť, usilovnosť, 
presnosť a úsudok. Práca nie je len zará-
banie peňazí. Jej účelom je aj vytváranie 
zbožného charakteru v živote pracujúceho. 
Tiež v nej uskutočňujeme Božie plány pre 
náš život.

Kniha prísloví vraví: „Ruka robotných 
(ľudí) bude vládnuť, robotovať však bude 
(ruka) lenivá.“ (Prísl 12, 24)

Usilovné ruky budú vládnuť, ale lenivosť 

sa skončí v otrockej, nútenej práci. Po-
známe príbeh márnotratného syna, ktorý 
nechcel pracovať. Minul všetko a skončil 
zle. Ak si rodičia nedajú pozor vo výchove 
detí na ich postoj k práci, poväčšine je ich 
pracovná morálka a charakter úbohý. Deti 
máme zapájať do veku primeraných prác 
už odmalička. Spomeňte si, ako chceli vaše 
deti, hoci ešte boli maličké, s vami variť, 
piecť, lepiť pirohy či umývať riad. Verím, 
že práve teraz ste sa zasnívali, spomínate 
a usmievate sa, aké to boli čarovné chvíle. 
V kuchyni alebo na dvore síce bolo veľa 
neporiadku, ale bolo úžasné sledovať ich 
nadšenie.

Pre krista
Mnohé problémy v práci súvisia s tým, že 
nerozumieme tomu, že pracujeme pre 
Krista.

Písmo odhaľuje v Kol 3, 23 – 24, že prácou 
vlastne slúžime Pánovi. „Čokoľvek robí-
te, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako 
ľuďom! ... Slúžte Pánovi, Kristovi!“

A ďalej čítame aj v Matúšovom evanjeliu: 
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mo-
jich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Ale 
čítame aj výstrahu: „Čokoľvek ste neurobili 
jednému z týchto najmenších, ani mne ste 
to neurobili.“

Porozmýšľaj nad svojím prístupom 
k práci. Keby si mohol vidieť Ježiša Krista 
ako svojho šéfa, snažil by si sa vykonávať 
svoju prácu vernejšie? Boh je náš najvyšší 
zamestnávateľ (pozri Ef 6, 7 – 8)!

Pozrime sa ďalej do Božieho slova. Na to, 
čo si berie Pán na svoje plecia vo vzťahu 
k nám v oblasti práce. Čo nám Boh dáva?

boh nám dáva pracovné 
schopnosti
Zalistujme v Knihe Exodus: „Hľaďte, Pán 
po mene povolal Beseléla, syna Uriho, syna 
Hurovho, z Júdovho kmeňa, a naplnil ho 
Božím duchom, zmyslom pre umenie, dô-
vtipom, vedomosťou a zručnosťou na kaž-
dú prácu, aby vypracoval plány a uskutoč-
nil ich... Dal mu však aj vlohy poučovať 
iných...“ (Ex 35, 30 – 35; 36, 1 – 3). Boh dal 
každému človeku jedinečné schopnosti 
a talent. Na to sa môžeme s istotou spo-
ľahnúť. On dáva spôsobilosť a my ju máme 
rozvíjať. Niekedy sa preceňuje hľadanie 
toho správneho povolania. No je to jedno-
duché. Jasne nám o tom hovoria zručnosti 
a talenty každého človeka. Boh nás nikdy 
nepovoláva do niečoho, na čo nemáme 
schopnosti. Toto si musia uvedomiť najmä 
rodičia. Nehľadať lukratívne povolanie 
za veľa peňazí, ale všímať si schopnosti 
a zručnosti dieťaťa a vzhľadom na to nájsť 

vhodné povolanie. Vieme si vôbec predsta-
viť, že by každý robil to, čo ho baví, a robil 
by to s radosťou a skvele? Toto chce Pán, 
to je jeho plán. Tiež si všimnime, že Biblia 
pripisuje dôstojnosť rôznym druhom práce 
a žiadne povolanie nevyzdvihuje nad iné. 
Boží služobníci mali rôzne zamestnania. 
Dávid bol pastier, bojovník a kráľ. Lukáš 
bol lekár. Lýdia predávala plátno. Daniel bol 
vládny úradník. Pavol vyrábal stany. Amos 
zbieral figy. Nehemiáš bol čašník. A dokon-
ca sám Ježiš sa vyučil za tesára a vykonával 
toto remeslo. Každá čestná práca má svoju 
dôstojnosť.

boh nám dáva úspech
Jozef je príkladom toho, ako Boh pomáha 
verným ľuďom uspieť. „S Jozefom však 
bol Pán, takže sa mu všetko darilo... Keď 
jeho pán videl, že je s ním Pán a že Pán vo 
všetkom, čo robil, požehnával jeho ruky, 
Jozef našiel milosť v jeho očiach...“ (Gn 39, 
2 – 6; dočítajte do konca). Máme zodpoved-
nosť v práci, ale potrebujeme si uvedomiť, 
že v konečnom dôsledku je to Boh, kto nám 
dáva úspech.

boh riadi povýšenie, postup 
a pokrok
„Veď ani od východu, ani od západu, ani 
z púšte neprichádza povýšenie. Ale sudcom 
je sám Boh: jedného ponižuje, druhého 
povyšuje“ (Ž 75, 6 – 7).

Niekedy sa trápime, či postúpime, či 
budeme povýšení, kedy nám zvýšia plat 
a o koľko. No podľa uvedeného citátu je 
zrejmé, že ľudia nie sú tí, ktorí riadia to, či 
budeme povýšení alebo nie. Toto je Božia 
starosť. Táto pravda by nás mala motivovať 
k práci zo všetkých síl, keďže Boh presne 
vie, koľko síl máme. Aj apoštol Pavol bol 
ambiciózny. A na tom nie je nič zlé, lebo 
jeho motívom bolo slúžiť všetkým tým, čím 
bol. Neuspokojil sa, stále chcel napredovať, 
dosiahnuť viac, byť lepší. Ak nás to isté 
poháňa vpred a motivuje byť lepším služob-
níkom, Pán nám iste úspech dá.

„A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, 
bude sluhom všetkých.“ (Mk 10, 44)

V ďalšom článku sa budeme venovať 
tomu, čo položil Pán na plecia v oblasti prá-
ce nám a čo od nás očakáva. Pozrieme sa, čo 
nám hovorí o zamestnávateľoch, zamest-
nancoch, kolegoch a vzájomných vzťahoch 
na pracovisku. n

Ľudmila Koščová
(spracované podľa kurzu Biblia a penia-

ze Crown Financial Ministries v preklade 
Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša  

v Prešove)
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Stratili všetko
Možno si to mnohí neuvedomujú, 

ale násilie je vo svete stále silne 
prítomné. Štatistiky hovoria o ná-

raste. V ostatnom období, po vzniku tzv. Is-
lamského štátu (ISIS), ktorý bol vyhlásený 
na území Iraku a Sýrie, sa zvlášť vyhrotila 
situácia na Blízkom východe. Stúpenci 
tohto štátu vyhlásili štát za kalifát, ktorý 
si nárokuje na náboženskú autoritu nad 
všetkými moslimami vo svete. Aktuálnu si-
tuáciu opisujú aj sestry dominikánky, ktoré 
pôsobia na území Iraku. Ich svedectvo, 
z ktorého vyberáme niekoľko myšlienok, je 
srdcervúce.

Drahí, chceme sa s vami podeliť o naše 
každodenné boje. Dúfam, že náš nárek 
zasiahne svet. Sme ako slepec z Jericha, 
ktorý nemal čo vyjadriť, ale jeho hlas 
žiadal Ježiša, aby sa nad ním zmiloval. Aj 
keď niektorí ľudia ignorovali jeho hlas, iní 
ho počuli a pomohli mu. Spoliehame sa 
na ľudí, ktorí budú počúvať!

Vstúpili sme do tretieho týždňa nášho 
vysídlenia. Čo sa týka poskytovania prístre-
šia, jedla a uspokojenia potrieb ľudí, veci sa 
hýbu veľmi pomaly. Stále sú tu ľudia, ktorí 
žijú na ulici. ...

Nedokončená trojpodlažná budova bola 
použitá ako utečenecký tábor. V týchto 
nedokončených budovách si rodiny kvôli 
súkromiu vytvorili izby pomocou plasto-
vých fólií. Tieto miesta vyzerajú ako stajne. 
Všetci sme zvedaví, či sa to niekedy skončí. 
Vážime si všetko úsilie, ktoré bolo vynalo-
žené na poskytnutie pomoci vysťahovaným 

ľuďom. Prosím, uvedomte si, že poskytnu-
tie jedla a prístrešia nie je jediná podstatná 
vec, ktorú potrebujeme. Naša situácia je 
oveľa zložitejšia. Hovoríme o dvoch menši-
nách (kresťania a jezidi), ktoré prišli o svoje 
pozemky, domovy, veci, prácu, peniaze, 
niektorí boli odlúčení od svojich rodín 
a blízkych. Všetci sú prenasledovaní pre 
svoje náboženstvo. ...

Ale ťažkosti nie sú len v utečeneckých 
táboroch, kde sú vyhostení ľudia. To, čo 
sa stalo v našich kresťanských mestách, 
ktoré boli evakuované, je ešte horšie. ISIS 
donútili opustiť svoje domovy tých, ktorí 
neodišli z ich miest do noci 6. augusta. 
Včera bolo vyhnaných sedemdesiatdva 
ľudí z mesta Karakosh. Ale nie všetci 
z nich prišli. Tí, ktorí prišli včera v noci, 
boli v úbohom stave. Museli prebrodiť 
rieku Al-Khazi, pretože most bol zničený. 
Niektorí z nich zostali na druhom brehu. 
Nevieme, kedy sa im podarí prísť do Erbi-
lu. To závisí od situácie a rokovaní medzi 
Peshmergou a ISIS. Niektorí ľudia sa 
vrátili, aby pomohli odísť starým ľuďom, 
ktorí nevládali chodiť. Aj jedna z našich 
sestier odišla, aby priviedla svojich rodičov. 
Ďalšia žena rozprávala, že bola odlúčená 
od svojho manžela a detí, a nič o nich 
nevie. Pravdepodobne sú medzi ostatný-
mi, ktorí sú na druhom brehu, alebo by 
mohli byť medzi rukojemníkmi, ktorých 
zajali ISIS. Jednej matke vytrhli z náručia 
trojročné dievčatko a nič o ňom nevie. ... 
Okrem toho vieme o štyroch kresťanských 

rodinách, ktoré už viac ako tri týždne ostali 
zablokované v Sindžári. Pravdepodobne sú 
bez jedla a bez vody. Ak im nikto nepomô-
že, zomrú. V súčasnosti nemáme s nimi 
žiadny kontakt a neexistuje žiadny spôsob, 
ako s ISIS vyjednávať.

Čo sa týka našich komunít, vieme, 
že v našom konvente v Tel Kaife si ISIS 
vytvorili sídlo. Tiež sme sa dozvedeli, že 
sa dostali do nášho konventu v meste 
Karakosh. Tí, ktorí prišli len nedávno, 
tvrdili, že všetky náboženské obrazy, ikony 
a sochy boli zničené. Z veží kostolov sňali 
kríže a zavesili tam svoje zástavy. Nie je 
to len v Karakoshi a Tel Kaife. V Baqofe sa 
jedna z našich sestier dopočula, že situácia 
je pokojná, a tak sa vrátila s niekoľkými 
ľuďmi po svoje lieky. Zistila, že kláštor bol 
vyrabovaný, všetko bolo otvorené a roz-
hádzané po celej miestnosti. V okamihu, 
keď vstúpili do kláštora, zasiahli mesto tri 
bomby. ...

Na záver musíme konštatovať, že ľudia 
strácajú trpezlivosť. Vo svojich rodných 
mestách stratili všetko: kostoly, zvony, ulice 
a susedské vzťahy. Je pre nich strašné počú-
vať, že ich domovy boli vyrabované. Hoci 
milujú svoje mestá, väčšina ľudí uvažuje 
o odchode z krajiny, aby mohli dôstojne 
žiť a aby ich deti mali budúcnosť. Je ťažké 
mať v Iraku nádej alebo dôverovať vedúcim 
predstaviteľom tejto krajiny.

Prosím, pamätajte na nás vo svojich 
modlitbách.

sr. Mária Hanna OP
sestry dominikánky sv. Kataríny Sienskej, 

Irak n
spracovala D. Kolesárová

Osudy Jozafátových vrahov
Po Jozafátovej smrti sa stalo to, o čom čítame 
v Knihe sudcov o Samsonovi, že „mŕtvych, kto-
rých zabil pri svojej smrti, bolo viac než tých, 
ktorých pobil za svojho života“ (Sdc 16, 30). 
Tak sa aj po smrti Jozafáta Kunceviča diali hro-
madné obrátenia a mnohí sa zriekali schizmy, 
prosiac o prijatie do Katolíckej cirkvi. Urobili 
tak všetci obžalovaní z Jozafátovej vraždy a od-
súdení na trest smrti, okrem jedného. Mysleli 
to úprimne a nie z vypočítavosti, lebo sku-
točnosť, že sa zriekli schizmy, nemala žiadny 
vplyv na pozmenenie rozsudku. Metropolita 
Rutský informoval o Jozafátovej smrti pápeža 
i kráľa, od ktorého požadoval spravodlivosť 
a vyšetrenie záležitosti. Kráľ ustanovil komisiu, 

ktorá mala dôkladne celú vec vyšetriť. Súd 
sa začal 17. januára 1624. Všetci zločinci sa 
nielen priznali k brutálnej vražde, ale vyznali 
aj príčiny, ktoré ich k tomu viedli. Nebola to 
Jozafátova krutosť, ako uviedli, ale nenávisť 
voči jednote Cirkvi podporovaná listami 
Smotrického. Po vypočutí mnohých záverečný 
rozsudok znel: „Odteraz Vitebsk prestáva byť 
slobodným mestom a stráca všetky privilégiá, 
ktoré mu v minulosti udelili králi a kniežatá. 
Radnica bude zbúraná a radničný zvon nemož-
no používať. Všetky zvony z chrámov, ktoré 
zvolávali na zločin, budú odvezené do zbrojár-
ne, kde sa z nich uleje nový zvon, na ktorom 
bude zobrazený zločin a potrestanie vinníkov. 

Tento zvon bude umiestnený pri chráme, kde 
došlo k vražde. Devätnásť obžalovaných je 
odsúdených na trest smrti, sedemdesiatštyri 
osôb odsúdených na vyhnanstvo za hranice 
krajiny a stratu všetkých práv.“ Jediný z od-
súdených, ktorý až do konca ostal v schizme, 
bol Peter Vasilevič. Bol to polocký radca, ktorý 
prišiel do Vitebska, aby pomáhal a nahováral 
na zločin. Sám sa dopúšťal takých svätokrá-
deží, že krstil deti a spovedal zomierajúcich, 
len aby k nim nepustili katolíckeho kňaza. Keď 
sa kat chystal odťať mu hlavu, začal sa brániť, 
takže mu najprv odsekol jednu i druhú ruku, 
a napokon hlavu.

Marko Durlák

Príprava mladých na P15 

čistý rok
V srdciach mladých ľudí stále rezonujú dozvuky Národného 
stretnutia mládeže R13 v Ružomberku. Alternatíva k Svetovým 
dňom mládeže v Riu de Janeiro prináša bohaté ovocie. Svedectvá 
animátorov, rehoľníkov, kňazov a mladých hovoria o tom, že zažili 
zjednotenú a mladú Cirkev na Slovensku. V plnej kráse, originálnosti 
a mnohotvárnosti.

Myšlienka pokraču-
je. Biskupi Slovenska 
prijali za svoje, aby 

sa tradícia opakovala. Výsled-
kom je, že už o rok nás čaká 
ďalšie spojenie sŕdc mladých 
ľudí. Národné stretnutie 
mládeže P15 privíta od 31. júla 
do 2. augusta 2015 mesto Po-
prad. „Minulý rok v júli sa diali 
zázraky v Ružomberku, tešíme 
sa, že ich zažijeme aj pod Tatra-
mi,“ teší sa Pavol Danko, režisér 
programu P15.

čistý rok do Popradu
Do Popradu sa mladí budú pri-
pravovať počas duchovnej prí-
pravy Čistý rok. „Pápež Franti-
šek vybral ako tému na stretnu-
tia mládeže v budúcom roku 
blahoslavenstvo: ,Blahoslavení 
čistého srdca, lebo oni uvidia 
Boha.‘ (Mt 5, 8). Od septembra 
2014 do júna 2015 preto mla-
dým ponúkame vždy na konci 
mesiaca katechézu zameranú 
na iný odtieň čistoty,“ odkrýva 
plány Danko. „Mnohí čistotu 
vnímajú veľmi plocho alebo ju 
nechápu vôbec. Preto tím 20 

nadšených kňazov, rehoľníkov 
a laikov pripravil tvorivé materi-
ály na prácu s mladými, vhodné 
pre učiteľov náboženstva či 
animátorov,“ dodáva režisér P15. 
„Balíček“ pre tých, ktorým „horí 
srdce pre mládež“, obsahuje list, 
špeciálne písaný pre mladých, 
rozličné citáty, modlitby, 
texty zo Svätého písma, nápady 
na stretká i životopisy niekto-
rého z patrónov P15. Všetky 
materiály budú voľne dostup-
né na stránke www.narod-
nestretnutiemladeze.sk.

Príprava na krakov
Cieľom Národného stretnu-
tia mládeže P15 je ponúknuť 
mladým ľuďom zážitok živej 
Cirkvi a osobné stretnutie 
s Kristom. „Poprad je mesto 
pod Tatrami, ktoré nás podľa 
slov svätého Jána Pavla II. ne-
oddeľujú od susedného Poľska, 
ale práve naopak – spájajú. 
Národné stretnutie mládeže 
P15 otvorí rok príprav na Sve-
tové dni mládeže (SDM) 2016 
v susednom Krakove, preto je 
krásne, že budeme Poľsku tak 

blízko,“ odhaľuje hlava orga-
nizačného tímu, kňaz Ondrej 
Chrvala, tajomník rady KBS pre 
mládež a univerzity, ktorá pod-
ujatie organizuje spolu s tímom 
dobrovoľníkov.

čistota – pocit domova
„Chcem ti povedať, že sen 
o domove a prijatí sníva už 
dieťa v matkinom lone,“ 
píše v liste mladým otec 
Pavol Hudák. Prihová-
ra sa im ako „starší 
priateľ“. Prináša 
im svoj pohľad 
na to, ako môžu 
nájsť „domov 
v sebe“.

„Iba 
kto 

,má‘ seba, môže dať seba ako 
dar. Ak chceš darovať srdce 
z lásky, musíš ho mať, a to pri-
pravené, slobodné a čisté. Čisté 
srdce je domov pre lásku,“ radí 
otec Pavol.

Mladých pozýva do školy 
lásky. Dobré základy pre svoj 

domov môžu mladí vytvoriť 
modlitbou, čítaním Božieho 
slova a sviatostným životom. 
Steny domu radí postaviť na čis-
tých priateľstvách, v ktorých 
sú vzájomná úcta a dôvera ako 
veľké okná, cez ktoré vchádza 
do domu veľa slnka. „Naopak, 
nečisté vzťahy sú proti láske, 
spôsobujú stratu sebaúcty 
a vzájomnej úcty,“ píše otec Pa-
vol. Aj z toho všetkého existuje 
cesta von. „Keď si prijal pravdu 
o sebe, oľutoval svoje zlyhanie, 
poučil sa z vlastných chýb a roz-
hodol sa pre znovuzrodenie, 
môžeš byť šťastný ako každý 

iný,“ hovorí otec Pavol.
Skutočný domov sme 
podľa otca Pavla schopní 

vytvoriť iba s Božou po-
mocou. V liste vyzýva 

mladých k tomu, 
aby našli cestu 

k Bohu, a tým 
nájdu cestu 

k sebe. „Náj-
di seba 

a budeš 
vedieť 
milo-

vať. Domov je nebo na zemi.“

Domov srdca má svoju 
vnútornú krásu. „Iba čistými 
očami si vieme užiť krásu 
v nás. Iba čistými očami môžeš 
v druhom objaviť Boha,“ dodáva 
otec Pavol, ktorý v závere listu 
všetkým mladým praje, aby im 
nikdy nechýbal „pocit domo-
va“. „Poskytni ho iným, keď ho 
budú hľadať. Buď pripravený 
otvoriť, keď niekto zaklope. 
Kamkoľvek vstúpiš, nech vidia, 
že si správnym človekom. Nech 
tvoje čisté srdce bude domovom 
poskytujúcim bezpečie a teplo 
lásky.“ n

spracoval Michal Lipiak

LOGO P15
Základom loga P15 je kruh v jeho pravej časti, symbolizujúci oko. 
Namiesto zreničky má srdce. Blahoslavení čistého srdca – teda tí, 
ktorí majú čistý pohľad, ktorí majú akoby srdce v očiach.

Oko sa pozerá na tri farebné trojuholníky, ktoré symbolizujú 
Boha, no súčasne označujú končiare Tatier, ktoré sa vypínajú nad 
mestom Poprad.

Modrá farba, ktorá obklopuje srdce a vypĺňa vnútorný trojuholník, symbolizuje Máriu, čistotu, a od-
kazuje na modrú farbu vo vlajke a erbe mesta Poprad. Autorkou loga je Erika Cániková.
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Jesenné vzkriesenie

Vonku bolo čerstvo. Chladný vzduch 
pôsobil osviežujúco a pripomínal 
blížiacu sa zimu. Zubaté slnko sa 

zasa nechcelo vzdať a rozohrievalo tváre 
tých, ktorí k nemu vzhliadali. Dedina bola 
ponorená do nedeľného rána plného ticha 
a prípravy na liturgiu. Na sporáku pomaly 
vrela polievka, vedľa nej pod pokrievkou 
čakali zemiaky na to, že ich Iveta uvarí, keď 
sa vrátia z cerkvi. V chladničke odpočívali 
naklepané rezne. Všetko bolo pripravené. 
Do tohto pokojného nedeľného zhonu sa 
ozval hrubý Michalov hlas: „To sa už nedá 
zrušiť?“

Iveta pochopila, čo mal jej manžel 
na mysli. Pred pár mesiacmi zapísala ich 
rodinu na týždeň modlitieb pred putujúcou 
ikonou Svätej rodiny. Najprv to Michalovi 

nepovedala, lebo sa bála. Potom neskôr, 
síce cez zuby, ale predsa súhlasil. Dnes si 
však mali ikonu prevziať.

„Ja tu šaškovať pred dákym obrazom 
nebudem,“ dodal obliekajúc si sako. „Dosť, 
že to musíme prevziať spoločne.“

„Ak nebudeš chcieť, ja ťa nútiť nebudem,“ 
odvetila mu upravujúc dcére vlasy.

Michal si čosi zamrnčal popod nos, no 
Iveta mu už nerozumela. Vychystala dcérku 
i malého synčeka a počkala Michala, kým 
sa obuje, aby šli spolu do cerkvi. Po nej 
kňaz zobral ikonu, dal im ju a povzbudil 
ich k modlitbe, k spoločnej modlitbe, ako 
zdôraznil hľadiac na Michala. Ten tam len 
poslušne stál. Zrazu sa kňaz otočil a požia-
dal ich, aby počkali.  O minútku bol späť 
a dal im do rúk Akatist požehnania rodín.

„Čo sme dlžní?“ spýtala sa Iveta.
„Nič, len mi sľúbte, že sa ho celý spolu 

pomodlíte,“ odvetil kňaz pokojne. „Dobre? 
Michal, platí?“

„Áno,“ povedal mrzuto a v myšlienkach sa 
zapodieval svojím svetom. Najprv si myslel, 
že kňaz zasa bude chcieť nejaké peniaze. 
Potom bol na neho ešte viac nahnevaný. 
Zasa dačo chcú! Nestačí, že musí chodiť 
v nedeľu do cerkvi? 

Keď vyšli z chrámu, odvrkol smerom 
k manželke: „No toto si chcela? Už si 
spokojná?“ A pridal do kroku zanechajúc 
manželku s deťmi a ikonou za sebou. Ivete 
vyhŕkli slzy. Vedela, že Michal je tvrdý. Pred 
rokom musel prestať pre chorobu fajčiť. 
Bola za to vďačná i kvôli deťom. Konečne 
dom nesmrdel po spálenom tabaku, aj keď 
Michalovo oblečenie sa ani po viacnásob-
nom praní tejto vône nechcelo vzdať. Táto 
pozitívna zmena však vyhrotila aj tak tvrdú 
Michalovu povahu. Bol nespokojný, nevrlý, 
často zaťatý a niekedy mala pocit, že ju už 
nemiluje. Aj preto prihlásila ich rodinu 
na túto akciu. No teraz sa bála. Mala chuť 
sa otočiť, odniesť ikonu späť a s hanbou 
sa vrátiť domov. No jej pohľad spočinul 
na deťoch. Kvôli nim, povedala si v duchu 
a nahodila ťažko vydolovaný úsmev na tvár.

Slávnostný obed doma prešiel pokojne. 
Nič nerobila inak. Prežehnali sa a začali 
jesť. Po obede, ktorý do seba nahádzal, 
si Michal sadol pred televízor a rodinu 
ignoroval. Iveta upratala stôl, odložila 
zvyšky jedla do chladničky a pozrela sa 
na manžela. Ten bol upriamený na film, 
ktorý si pustil na DVD. Zaváhala. Nakoniec 
si sadla k nemu a pozerala film s ním. Deti 
šantili po dome a oni dvaja spolu, no každý 
sám, sledovali dej filmu. No kým sa Michal 
sústredil na film, Ivete sa v hlave rojili 
myšlienky – zákerné, špekulatívne i desivé. 
Keď sa na obrazovke objavili titulky, Michal 
vstal, aby vymenil DVD. Vtedy sa ozvala: 
„Nechceš sa s nami dnes modliť pri ikone?“

„Veď som ti povedal, že nie! Čo si bola 
hluchá?“ tvrdo jej odvetil Michal.

„Nie, len kňazovi si sľúbil niečo iné.“
„Ale veď nie dnes! Možno zajtra.“
„Dobre, ja sa pomodlím s deťmi ruženec.“
„Teraz?“
„Áno.“
„Tak ja idem na pivo do krčmy,“ vstal 

a odišiel sa obliecť. n
Jeremy

(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
ilustr. snímka: gallery.cable.cz

Utiereň
Po všeobecných informáciách o liturgic-
kých princípoch a základných otázkach by 
bolo vhodné zájsť trocha hlbšie do jed-
notlivých modlitieb našej cirkvi a spoznať 
ich nielen zvonka, ale nájsť aj ich histo-
rické korene a dejinné okolnosti, ktoré 
vplývali na ich rozvoj. Keďže o večierni, 
ktorá je prvou modlitbou dňa, sa už napí-
salo mnoho, budeme sa jej venovať na zá-
ver. Na začiatok sa pokúsime spoznávať 
historické pozadie utierne približne od 9. 
storočia, teda od času misie svätých Cyrila 
a Metoda.

Je veľkým omylom myslieť si, že náš spôsob oslavy Boha, 
teda obrad, sa vytvoril v jedinom okamihu a takto nemen-
ne pretrváva až do dnešných dní. Príkladom je nepochyb-

ne aj utiereň, ktorá prešla veľkým vývojom. Podľa svedectva 
ruského pútnika bola utiereň vo veľkom chráme v Konštantí-
nopole (teda vo svätej Sofii) najprv spievaná v predsieni pred 
kráľovskými dverami (išlo o vstupnú bránu do chrámu z pred-
siene), potom sa ľud presunul do stredu chrámu a následne sa 
otvorili sväté (rajské) dvere a pokračovalo sa v oltárnej časti. 
Podľa svedectva Simeona Solúnskeho sa spievaná utiereň 
začínala zvolaním: „Požehnané kráľovstvo“ (teda tak, ako je to 
dodnes pri božskej liturgii), za ktorým nasledovala veľká ekté-
nia. Počas nej spevák začína jeden z troch ranných žalmov – 3. 
žalm („Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú...“) a po prosbe 
„Zastaň sa a spas nás“ spieva spevák časť 6. verša spomínaného 
žalmu s refrénom: „A usnul som. Sláva tebe, Bože“. Po ekté-
nii sa spieva žalm zaradom po veršoch začínajúc 6. veršom: 
„Usnul a zaspal som“ s vyššie spomínaným refrénom. Nasledo-
val 62. žalm „Bože, môj Bože, za rána sa k tebe modlím“ a 133. 
žalm „Hľa, teraz požehnávajte Pána“ s tým istým refrénom, 
ktorý sa na sviatky a v nedeľu praotcov a otcov zamieňa „Tro-
jičnami“: „Sláva tebe, Otče, sláva tebe, Synu, sláva tebe, Svätý 
Duchu“ a podobne. Refrén sa zopakuje na „Sláva“ i na „I teraz“ 
a nakoniec sa zaspieva vyšším hlasom. Počas týchto troch 
žalmov (podobne ako je to dnes pri šiestich žalmoch) čítal 
kňaz ranné modlitby. Celý tento blok žalmov bol zakončený 
malou ekténiou a po nej sa začínal 118. žalm, a to podobne ako 
v prípade iných žalmov, že spevák na úvod predniesol tému 
žalmu a refrén: „Ktorí chodia bez poškvrny, aleluja“. Tento 
refrén slúžil len pre 1. a 3. stať spomínaného žalmu. Pre 2. stať 
bol určený refrén: „Pane, daj mi chápavosť“. Počas tohto žalmu 
kňaz okiadzal najprv predsieň obchádzajúc dookola jej steny. 
Po skončení okiadzania predsiene spevák zvolal: „Požehnaný 
si, Pane“ a kňaz potichu: „Premúdrosť, stojme úctivo“. Potom 
sa okiadzal zatvorený chrám, do ktorého kňaz vstúpil bočnými 
dverami, a napokon aj oltárna časť chrámu. n

Michal Bučko
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

Oslava Boha 
Stvoriteľa
Slová 19. žalmu nás vovádzajú do idylické-
ho obrazu nebeskej oslavy Boha. Nebesá 
hlásajú Božiu slávu. Celá zem neostáva 
v hanbe a pridáva sa. Ale čo človek?

Keď hovoríme o tom, ako príroda a všetko v nej oslavujú 
Boha, často tým myslíme viac ako emotívne vzplanutie 
pri pohľade na západ slnka. Fakt Božej existencie z po-

zorovania stvoreného sveta je zjavný, ak človek skúma okolitý 
svet s otvoreným srdcom. Nejde pri tom  o sentiment. Prírodné 
zákony sú nastavené s takou presnosťou, že zarážajú vedcov 
celé storočia. Ide o presnosť a načasovanie javov. O vnútornú 
nadväznosť rôznych skutočností. Múdrosť fungovania mnohých 
prírodných javov a existencie množstva živočíšnych druhov. 
Odborníci by vedeli rozprávať svoje. Pretože práve pri pohľa-
de na túto premyslenosť, múdrosť, dokonalosť v najmenších 
detailoch, ale aj pri pohľade na všetku krásu a potešenie človek 
nevyhnutne žasne. A chváli Boha. 

Človek je vrcholom stvorenstva. Buďme konkrétnejší. Ja 
(meno) som vrcholom stvorenstva. Ja (meno) mám žiť na Božiu 
slávu. Pri pohľade na môj život by mal iný človek vnímať prinaj-
menšom to, čo vníma pri pohľade na prírodné zákony a krásu 
stvoreného sveta. Mal by v mojom živote vidieť Božiu stvoriteľ-
skú ruku. Múdrosť. Srdce. Krásu... A pri pohľade na dokonalé 
Božie dielo by mal žasnúť a chváliť Boha. Keď sa svet pozrie 
na mňa – žasne? Oslavuje Božiu múdrosť? Alebo sa pohoršuje? 
Súdi? Alebo pre vlažnosť môjho života odvráti oči?

Slová 19. žalmu po úvodnej idyle ponúkajú akési princípy ľud-
ského života, ktoré spôsobia túžbu po Božej oslave u každého, 
kto takýto život zbadá. 

„Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo 
je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým,” začína žalmista a uka-
zuje na Pánov zákon ako na základ ľudského konania. Slová 
Písma sú ako ruky hrnčiara, ktoré z nás robia obdivuhodnú 
nádobu. Ak sú pre nás „vzácnejšie než zlato, než veľký draho-
kam“ (ako hovoria ďalšie slová žalmu), sme poddajnou hlinou, 
z ktorej iste vznikne niečo vzácne. 

„Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Prikázania 
Pánove sú jasné, osvecujú oči,” pokračuje žalm a ukazuje, aké 
podstatné je pre svet svedectvo radosti, ktorou je naplnený 
kresťan. Je ovocím spokojnosti a odpočinutia v Božej dobrote. 
Ovocím spoľahnutia sa na Božiu múdrosť. Dôvery v neho. A je 
radosťou hľadieť na život človeka, ktorý žiť vie. Ktorý vďaka 
poznaniu Božieho srdca žije rozumne a príťažlivo. 

„Ešte i bocian pod nebom pozná svoje obdobie; hrdlička, 
lastovička, žeriav zadržia čas svojho príchodu, ale môj ľud ne-
pozná Pánovo nariadenie,“ smutne konštatuje prorok Jeremiáš 
(8, 7). Jeho slová sú zároveň výzvou k túžbe po tom, aby svet pri 
pohľade na ľudský život žasol viac, ako keď má pred zrakom 
krásu horských štítov. Aby sa svet pre príťažlivosť spôsobu, 
akým človek žije, pozerať chcel. Keď hľadí niekto na mňa, 
po čom túži? Po Božej oslave? n

Valéria Juríčková

Policajt
Sadám si do auta, myšlienkami som v práci. Asi po 400 metroch sa zjavia policajti. Už mi 
kývajú. Zas tie policajné akcie, vzdychnem si pri parkovaní. Policajt, len o čosi starší ako 
ja, požiada doklady. Podávam, on obíde auto. „Viete, prečo sme vás zastavili?“ pýta sa. 
„Kontrola?“ tipujem. Zle. „A čo svetlá, pani vodička?“ Obleje ma studený pot. Druhýkrát 
v živote som zabudla zapnúť ich. Už neskoro. Ospravedlňujem sa, že som práve vyrazila. 
„A čo poviete na 60 eur?“ pýta sa ma. „Takže nejdem ani domov,“ snažím sa byť v nervozi-
te vtipná. Zaberie, policajt sa zasmeje. „Zamestnaná?“ „Hej,“ odpoviem. Ale nie v politike, 
doložím si potichu. Svätý Krištof, staraj sa, modlím sa. Keby spustil aspoň na polovicu. „Na-
budúce dávajte pozor, dobre?“ preberie ma policajt. „Pekný deň vám prajem,“ podáva mi 
s úsmevom doklady. Asi na neho hľadím prekvapene, lebo dodáva: „Môžete ísť.“  Rýchlo 
štartujem a zapínam svetlá. „Ďakujem,“ vychŕlim a rýchlo odchádzam. Ešte mu zakývam. 
Odkýva. Dobrí ľudia ešte nevymreli, ďakujem v duchu.  

Mária Pihuličová
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Milujte svojich nepriateľov. (Lk 6, 27)

Niekedy počuť, že milovať svojich nepria-
teľov znamená vzdať sa a že kresťanstvo 
je náboženstvom porazených. Naozaj sa 
nemáme brániť? Určite máme. Brániť svoj 
(večný) život, svoju vieru, krajinu... je naša 
povinnosť. Nemáme však túžiť po pom-
ste, má nám byť ľúto tých, ktorí robia zle, 
a máme sa modliť, aby nepriateľstvá pomi-
nuli. Spravodlivosť nie je proti láske.

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

UTOROK 21. október
Prepodobný Hilarión Veľký

Čítania: Flp 2, 16b – 23, zač. 242; Lk 6, 37 
– 45, zač. 27

Dávajte a dajú vám... (Lk 6, 38)

Medzi nami tu na zemi funguje princíp 
zrkadlenia: ak sa na mňa niekto usmieva, 
aj ja sa prirodzene usmejem na neho. Alebo 
opačne, ak je ku mne niekto mrzutý, za-
chovám sa podobne. Čo teda budeme robiť, 
keď to vieme? Prosiť Svätého Ducha o silu 
byť tými prvými, čo sa usmejú, ponúknu, 
objímu...

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

STREDA 22. október
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca

Čítania: Flp 2, 24 – 30, zač. 243; Lk 6, 46 – 
7, 1, zač. 28

Čo ma oslovujete: „Pane, Pane“, keď 
nerobíte, čo hovorím?
Aké ťažké je niekedy prejsť od toho, čo 
vieme, že je dobré, k tomu, čo robíme, 
žijeme. A tak si možno pri každej spove-
di či spytovaní svedomia dávame dobré 
predsavzatia... Dnes to skúsme opačne: 
bez nejakých slov, v mlčaní srdca robme to, 
čo by robil „tichý a pokorný srdcom“. A on 
bude Pánom.

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

ŠTVRTOK 23. október
Apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat

Čítania: Flp 3, 1 – 8, zač. 244; Lk 7, 17 – 30, 
zač. 31 (radové) Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Mt 
13, 54 – 58, zač. 56 (apošt.)

Hľa, posielam svojho posla pred tvojou 
tvárou. (Lk 7, 27)

Zvyčajne je ľahšie robiť veci a rozhodnutia, 

keď zodpovednosť za ne nesie niekto iný. 
A toto je aj náš prípad. Sme tu, aby sme 
hovorili a svedčili o Bohu, hoci sme len 
obyčajní ľudia, hriešnici. On si nás vyvolil 
takýchto a nesie zodpovednosť. Lebo tu 
nejde o veľkosť či nádheru nádoby, ale 
o obsah, ktorý nesie.

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

PIATOK 24. október
Mučeník Aretas a spol.

Čítania: Flp 3, 8b – 19, zač. 245; Lk 7, 31 – 
35, zač. 32

Múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. 
(Lk 7, 35)

Kam sa len veriaci človek pozrie, všade vidí 
stopy Boha: v prírode, v dejinách, dokonca 
i v sebe samom. Možno je nám to ťažšie 
prijať, ale ešte aj zlo, choroby či hriech sú 
nepriamym svedectvom o ňom: že je, že 
všetkému dáva bytie, že jeho láska a mi-
losrdenstvo sú nekonečné. Sme deti, ktoré 
ospravedlňujú jeho Múdrosť.

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

SOBOTA 25. október
Mučeníci a notári Marcián a Martyrios

Čítania: 2 Kor 1, 8 – 11, zač. 168; Lk 5, 27 – 
32, zač. 20

Poď za mnou! (Lk 5, 27)

Ak by mi výzvu: „Poď za mnou“ adresoval 
niekto neznámy, určite by som nešiel. Ak to 
povie niekto blízky a mám čas, idem hneď 
a som zvedavý, čo mi chce ukázať, kam ma 
zavedie. Ježiš nás pozná najlepšie. A preto 

vie, ktorou cestičkou má práve mňa priviesť 
do večného života. Pane, dávaj mi veľko-
dušné srdce nasledovať tvoj hlas.

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

NEDEĽA 26. október
20. nedeľa po Päťdesiatnici. Veľkomu-
čeník Demeter Myromvonný. Spomien-
ka na veľké a hrozné zemetrasenie

Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Lk 7, 11 – 
16, zač. 30 (rad.). 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; 
Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (sv.); Hebr 12, 6 – 13. 
25 – 27, zač. 331b; Mt 8, 23 – 27, zač. 27 
(zemetr.)

Práve vynášali mŕtveho ... a Ježiš ho 
vrátil jeho matke. (Lk 7, 12.15)

Náš mediálno-virtuálny spôsob života robí 
zo smrti senzáciu. V miestach či mestách, 
v ktorých žijeme, už nestretávame pohreb-
né sprievody. Len správy v televízii či na in-
ternete nás šokujú nehodami, vraždami, 
vojnami. Keby sme sa ale v realite stretli 
s čímsi podobným, neviem, koľkí z nás by 
vedeli, ako správne zareagovať. 
Kto sa raz narodí, zjavne raz aj zomrie. No 
myslieť na smrť nám príde zvláštne – či tu 
nie sme preto, aby sme žili? 
Áno, Boh je život a darca života. Preto je 
dôležité, aby sme pri tej poslednej ceste 
stretli Ježiša. Veď predsa my kresťania sme 
tí, ktorí veria „vo vzkriesenie tela a život 
večný“. Ale ako stretnúť Ježiša? Tak, že ho 
už teraz budeme hľadať a pozývať, aby bol 
vtedy nablízku. On je kľúč a brána, ten 
prvý, kto otvoril večnosť. 
Naimskej matke vrátil syna pre tento 
dočasný život. Nás nech raz odovzdá, nech 
nás vráti Matke, ktorá je jeho matkou, pre 
život bez konca, pre život, v ktorom už niet 
stonu, bolesti, zahanbenia ani smútku. 
Kto je na tento prechod pripravený, pre 
toho sa smrť stáva súčasťou života. Už to 
nie je senzácia ani katastrofa. Je to návrat 
domov. Modlím sa ale, aby okolnosti nášho 
návratu boli pokojné, aby náš prechod 
odtiaľto tam bol povzbudením pre tých, 
s ktorými v tom čase budeme, a nezadal 
iným vinu, že ho nejako urýchlili, urobili 
horším. Pane, ďakujeme ti za návrat.

Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, zemetrase-
nia a Demetrovi, kondák z hlasu, Sláva, 
kondák Demetrovi, I teraz zo zemetrase-
nia. Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu 
a Demetrovi (HS: 145, 292; PZ: 99, 265; 
HP:100, 278) 

Ján Burda SJ

PONDELOK 13. október
Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agato-
nika

Čítania: Flp 1, 1 – 7, zač. 235; Lk 4, 38 – 44, 
zač. 16

Šimonovu svokru trápila vysoká horúč-
ka a oni ho prosili za ňu. (Lk 4, 38)

Niekedy sa v živote stáva, že sme okolnos-
ťami akoby donútení prosiť. Nie je to nič 
príjemné, cítime sa ponížení, pokorení. 
Prosiť Ježiša je ale niečo celkom iné. On 
do hĺbky pozná stav a bolesť nášho srdca. 
Prosiť ho o dobré veci je tak znakom viery, 
odrazom nášho vzťahu k nemu. Nie ná-
hodou sa naša liturgia začína dvanástimi 
prosbami.

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

UTOROK 14. október
Prepodobná Paraskeva Trnovská

Čítania: Flp 1, 8 – 14, zač. 236; Lk 5, 12 – 16, 
zač. 18 (rad.); Gal 3, 23 – 29, zač. 208; Mt 
25, 1 – 13, zač. 104 (prep.)

Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. (Lk 5, 
12)

Je veľa toho, čo by sme chceli: väčší byt, 
pevnejšie zdravie, viac porozumenia v rodi-
ne... Malomocný však prijal svoje obmedze-
nie natoľko, že v slobode ponúkol Ježišovi 
očistenie aj neočistenie svojho tela. Vedel, 
že vnútorné šťastie závisí od čistoty srdca. 
A čo my? Súhlasíme s tým, že „choroba ne-
musí byť menší dar ako zdravie“ (sv. Ignác 
z Loyoly)?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Menlivé časti prepodobnej 
Paraskeve (HS: 288; PZ: 260; HP: 273)

STREDA 15. október
Prepodobný Eutymios Nový

Čítania: Flp 1, 12 – 20a, zač. 237; Lk 5, 33 – 
39, zač. 21

A nik, kto pije staré (víno), nechce nové, 
lebo si povie: „Staré je lepšie.“ (Lk 5, 39)

So životom je to ako s vínom: čím sme 
starší, tým lepšia sa nám zdá minulosť 
a tým horší sú tí dnešní mladí. Možno je 
to pravda. Musíme ich však nechať zarobiť 
to horšie, mladé víno, aby aj im malo čo 
dozrievať a stávať sa lepším. Nebráňme im 
učiť sa aj na vlastných chybách, ani my sme 
to v očiach našich otcov nerobili lepšie.

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

ŠTVRTOK 16. október
Mučeník Longín Stotník

Čítania: Flp 1, 20b – 27a, zač. 238; Lk 6, 
12 – 19, zač. 23

Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov 
a vyvolil si z nich Dvanástich. (Lk 6, 13)

Noc a tma nám často ponúkajú rôzne myš-
lienky, plány, výstrahy či veci, ktoré by sme 
mali urobiť. Rozhodnutia o tom všetkom si 
ale nechajme na čas, keď vyjde svetlo. Lebo 
veci šité horúcou ihlou, bez vnútorného 
pokoja a pravého svetla, nemávajú dlhé 
trvanie a často sú na škodu. Robiť dobré 
voľby, triezve, a pritom skromné rozhodnu-
tia je umenie.

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

PIATOK 17. október
Prorok Ozeáš 
Prepodobný mučeník Andrej Krétsky

Čítania: Flp 1, 27 – 2, 4, zač. 239; Lk 6, 17 – 
23a, zač. 24

Blažení chudobní, ... ktorí teraz hladuje-
te, ... plačete... (Lk 6, 20 – 21)

Nekresťanom je ťažké pochopiť tieto slová 
o blaženosti. V očiach tohto sveta sú skôr 
blažení bohatí, najedení, bezstarostní. Len-
že čo bude potom? Nebyť prvého hriechu 
Evy a Adama, už táto zem by bola rajom. 
Lenže nie je. Máme život, no vďaka bolesti 
našich mám. Sme tu, no vďaka potu našich 
otcov. Ale vraciame sa domov – vďaka krížu 
Božieho Syna.

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

SOBOTA 18. október
Apoštol a evanjelista Lukáš

Čítania: Kol 4, 5 – 9. 14. 18, zač. 260b; Lk 
10, 16 – 21, zač. 51a (apošt.); 1 Kor 15, 58 – 
16, 3, zač. 164; Lk 5, 17 – 26, zač. 19 (rad.)

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

Kresťan má vždy dôvod na radosť. Dokon-
ca aj vtedy, keď ho premôže jeho slabosť, 
prekabáti zlý duch a on padne. Vtedy 
si spomeňme na sväté tajomstvo krstu, 
ktorým sme dostali adoptívne synovstvo. 
Boh vpísal naše mená do knihy života a už 
nikdy ich nezotrie. Naša vlasť je v nebi. 
Vstaňme teda a znova vykročme k Otcovi.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti Lukášovi (HS: 289; 
PZ: 262; HP: 275)

NEDEĽA 19. október
19. nedeľa po Päťdesiatnici 
Prorok Joel. Mučeník Varus

Čítania: 2 Kor 11, 31 – 12, 9, zač. 194; Lk 6, 
31 – 36, zač. 26

Dobre robte ... a nič za to nečakajte. (Lk 
6, 35)

Dvaja mladí oteckovia sa rozprávali o tom, 
ako to funguje v ich rodinách. Prvý sa chcel 
možno tak trocha pochváliť a vyratúval, čo 
sa mu od svadby podarilo: kúpil pozemok 
a postavil dom, narodili sa mu dvaja sy-
novia a v práci postúpil na vyššiu pozíciu. 
Napriek tomu sa občas cíti sám, nedocene-
ný zo strany manželky. 
Aj tomu druhému sa narodili deti, dokonca 
už tri, ale zatiaľ stále bývajú v paneláku, 
lebo pri jeho plate by hypotéku na dom 
nedostali. Ale sú spokojní, deti sú zdravé 
a občas si urobia výlet do okolia. Na do-
volenku chodia len do Chorvátska. Ale 
nedocenený sa necíti. Vlastne, on to ani 
nejako neočakáva. Má rád svoju ženu, 
svoje deti a v duchu ďakuje Bohu, že ich má 
a môže im slúžiť, vidieť, ako rastú a stávajú 
sa samostatnými. 
„Ja nečakám pochvalu, keď niečo pre ne 
urobím. Som rád, že ich mám a môžem 
to pre ne urobiť. A keď sa mi poďakujú, 
beriem to ako bonus. Veď pred Bohom 
robím iba to, čo je moja povinnosť, nič mi-
moriadne.“ „Dá sa dobre robiť, a nič za to 
nečakať, nič z toho nemať?“ „No to asi nie, 
minimálne aspoň ten dobrý pocit zo seba 
samého, že to tak robím. Ale čakať odmenu 
od ľudí by bolo málo. Často sme nevšímaví, 
čo všetko dobre robia. Ja verím, že Boh ma 
vidí, a to je pre mňa hlavné. On ma odmení, 
ak to uzná za vhodné.“ 
Súhlasím s ním: ak sme stvorení na Boží 
obraz, tak dobre robiť je naša prirodzenosť. 
Človek je vtedy spokojný a šťastný, keď je 
prirodzene sám sebou.

Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Prokimen, 
Aleluja a pričasten z hlasu (HS: 144; PZ: 97; 
HP: 98)

PONDELOK 20. október
Veľkomučeník Artemios

Čítania: Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Lk 6, 24 – 
30, zač. 25
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Mariánska 
ikonografia
Zobrazenie Bohorodičky malo 

v kresťanskom umení už od sa-
mých počiatkov privilegované 

miesto, ba dokonca možno povedať, že 
žiaden iný námet nebol častejšie inter-
pretovaný ako práve Bohorodička a jej 
Syn, pričom sa tejto tematike venuje ne-
spočetné množstvo diel nielen na kres-
ťanskom Východe, ale aj Západe.

Theotokos
Rozmach mariánskej ikonografie a jej 
veľkolepý rozkvet nastáva v 5. stor., 
po Efezskom sneme (431), ktorý bol 
v poradí Tretím všeobecným cirkevným 
snemom, na ktorom bola vyhlásená 
dogma, že Ježišova matka Mária je Božou 
Matkou – Bohorodičkou, po gr. Theo-
tokos. Dogma, ktorá priradila Ježišovej 
matke Márii titul Bohorodička – Theo-
tokos, bola odpoveďou Cirkvi na vtedajší 
blud nestoriánov, ktorí o Márii tvrdili, že 
nik ju nemôže nazývať Bohorodičkou, 
pretože Mária bola obyčajným člove-
kom a z človeka sa Boh nemôže narodiť. 
Odmietajúc tieto rúhavé slová otcovia 
Tretieho všeobecného snemu uviedli 
mnohé svedectvá zo Svätého písma, ako 
napr. slová proroka Izaiáša: „... sám Pán 
vám dá znamenie: Hľa, panna počne 
a porodí syna, a dá mu meno Emanuel!“ 
(Iz 7, 14). A na inom mieste u toho istého 

proroka: „Lebo chlapček sa nám naro-
dil, daný nám je syn, na jeho pleci bude 
kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný 
Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža 
pokoja“ (Iz 9, 6). Alebo slová, ktoré vyslo-
vila Alžbeta pri stretnutí s Máriou: „... 
požehnaná si medzi ženami a požehnaný 
je plod tvojho života. Čím som si zaslú-
žila, že matka môjho Pána prichádza ku 
mne?“ (Lk 1, 42 – 43). Sv. Cyril Alexan-
drijský vyjadril svoj názor v odpovedi 
na bludné učenie nestoriánov týmito 
slovami: „Kto nevyznáva, že Emanuel je 
pravý Boh, a tým aj svätá Panna Boho-
rodičkou, pretože ona telesne porodila 
Boha Slovo, ktoré sa stalo telom, ten 
nech je vyobcovaný z Cirkvi“.

najstaršie zobrazenie katakomb
Je dôležité poznamenať, že aj keď roz-
kvet ikonografie Bohorodičky nastáva 
po sneme v Efeze v 5. stor., jej zobrazenia 
jestvovali už v období 2. – 3. stor., a to 
v maľbách katakomb. Medzi najstaršie 
zachované patrí freska v katakombách 
sv. Priscily v Ríme, datovaná do obdobia 
druhej polovice 2. stor. Freska zobrazuje 
ženu s dieťaťom v náručí, oproti ktorej 
stojí muž so zvitkom v ľavej ruke. Výjav 
obsahuje ešte niekoľko dôležitých detai-
lov – hviezdu zobrazenú nad postavami, 
na ktorú ukazuje muž, či pokrývku 
na hlave ženy – omofor, ktorý bol typic-
kým odevom žien na Východe a v Byzan-
cii, čo je nepriamym dôkazom toho, že 
freska zobrazuje skutočne Bohorodičku 
s Dieťaťom – Kristom a prorokom Izaiá-
šom, ktorý prorokoval o príchode Mesiá-
ša. „Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo 
a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou! 
Lebo, hľa, tma pokrýva zem a temnota 
národy, ale nad tebou sa zaskvel Pán 
a jeho sláva sa zjavila nad tebou.“ (Iz 60, 
1 – 2) A na inom mieste prorokuje týmito 
slovami: „Slnko ti už nebude svetlom vo 
dne ani k žiare ti už nezasvieti mesiac, 
ale Pán ti bude večným svetlom a tvoj 
Boh tvojou ozdobou. Tvoje slnko už 
nezapadne a z tvojho mesiaca neubud-
ne, lebo ti bude Pán večným svetlom; 
ukončia sa dni tvojho zármutku“ (Iz 60, 
19 – 20). n

Milan Gábor
snímka: iconsv.ru

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti – október
50 rokov: Anna Balejčaková, Nižný Tvaro-
žec; Emília Dudová, Vranov nad Topľou; 
Valéria Mihaliková, Michalovce
60 rokov: Terézia Balogová, Brezina; Šte-
fan Bodnár, Vysoká nad Uhom; PhDr. Mi-
roslav Osif, Kuzmice; Michal Slepák, Stráž-
ske; Nataša Tirpáková, Spišská Nová Ves; 
Irena Zdravecká, Košice
70 rokov: Dr. Ing. Edmund Bachman-
-Szabó, Nemecko; Mária Doliničová, Baš-
kovce; Ing. Michal Hatrák, Nový Ruskov; 
Justína Kunčová, Lesné; Helena Šimková, 
Sečovce
75 rokov: Anna Bačová, Sečovce; Zuzana 
Juhasová, Hanušovce nad Topľou; Helena 
Knapčáková, Radvaň nad Laborcom; Jo-
zef Lipovský, Strážske; Mária Lunterová, 
Poprad; Malvína Matejová, Tibava; Fran-
tišek Potočňák, Lesíček; Oľga Sekeľová, 
Prakovce; Helena Semanová, Dlhé Klčovo
80 rokov: Anna Baleková, Horňa; Viera 
Ferenčíková, Sečovce; Mária Hudáková, 
Bukovce; Mária Kačurová, Sačurov; Mar-
gita Michalčíková, Čerhov
85 rokov: Juraj Bačo, Brezina; Michal Špa-
nír, Trnkov
90 rokov: Anna Rosputinská, Matiaška

Všetkým jubilantom vyprosujeme  
mnoho šťastných rokov!

 KOiNONiA SV. JáN KRSTiTEľ
Večer modlitieb za uzdravenie
09.10. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Komunitná svätá liturgia
12.10. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Biblický večer
23.10. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Komunitná svätá liturgia
02.11. Ľubotice, cerkev (10.00 h)

Domy modlitby
Pozývame vás spoznávať Božie slovo 
a modliť sa za svoje potreby.
Prešov – GMPC, Hurbanistov 2, štvrtok, 
17.30 h, kontakt na e-mail: gbvideo@
gbvideo.sk
Humenné – Reštaurácia pod Baštou, Sta-
ničná 3, pondelok o 17.00 h
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Pre-
šovská 2, štvrtok o 16.00 h
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obec-
ný úrad, štvrtok o 19.00 h
Michalovce – mestské kasárne, štvrtok 
o 16.30 h, e- mail:pietrovinne@azet.sk
Michalovce – cerkev, pondelok o 18.15 h

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

 JUBiLEá KňAZOV
Leontín Lizák, farár v Tichom Potoku – 
24. október 1959 – 55 rokov života; An-
drej Gyurkovics, na odpočinku v Kr. Lies-
kovej – 9. október 1924 – 90 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 BLAHOŽELáME
Drahý náš duchovný 
otec Alfonz Boc-
ko, 24. augusta ste 
oslávili 50. výročie 
kňazstva a 50 rokov 
manželstva. Aj my 
vaši veriaci zo Šariš-
ského Čierneho spolu s vami vzdávame 
Bohu vďaku za vaše povolanie a vypro-
sujeme vám veľa síl, pokoja a radosti 
z Božej prítomnosti. Nech Pán Boh žehná 
vašu duchovnú službu a vaše manželstvo 
na mnohaja i blahaja lita!

Bohu vďaka za po-
žehnaných 70 rokov 
života, ktorých sa 
1. októbra dožila 
naša láskavá mam-
ka a babka Kristínka 
Baliková z Drienova. 

Ďakujeme za vašu lásku, výchovu a sta-
rostlivosť. Želáme zdravie a veľa lásky 
v kruhu rodiny. Objímajú vás vaše tri deti 
s rodinami a osem vnúčat.

21. októbra oslávi 
svoje 31. narodeni-
ny duchovný otec 
Tomáš Haburaj. 
Drahý náš otec To-
máš, i keď ste v na-
šej farnosti iba krát-

ky čas, vyslovujeme poďakovanie za vašu 
duchovnú prácu a do ďalších rokov života 
vám vyprosujeme veľa Božích milostí, 
ochranu Panny Márie, dary Svätého Du-
cha, pevné zdravie a úspechy v osobnom 
živote i v pastorácii.
Mnoho rokov, šťastných rokov prajú 
vďační veriaci zo Zemplínskeho Hradišťa.

 OZNAMy
Púť kňazov do Šaštína
Termín: 25. október
Miesto konania: Bazilika Sedembolest-
nej, Šaštín-Stráže 
Program
09.00 Privítanie pútnikov – predstavenie 
programu
09.30 Modlitby za kňazov
10.30 1. prednáška – Mário Tomášik
11.30 Obedňajšia prestávka
13.00 Modlitba posvätného ruženca
13.45 Litánie k sv. Jánovi M. Vianneyovi

14.00 2. prednáška – otec Ján Buc
15.30 Modlitby chvál – Braňo Letko, Lá-
mačské chvály
16.30 Svätá omša – otec arcibiskup Sta-
nislav Zvolenský
Priestor na spovedanie pútnikov bude 
v čase 11.30 – 14.00 hod.
Počas púte bude v priestoroch komple-
xu baziliky inštalovaná výstava fotografií 
s kňazskou tematikou fotografa Petra 
Sedláka.
Viac na www.postaputzaknazov.sk.
Púť za kňazov je vyvrcholením pôstu 
za kňazov, ktorý sa začal 15. septembra.
Prednášky združenia Fórum života pre 
žiakov aj dospelých
Fórum života prichádza s ponukou pred-
nášok pre študentov základných škôl 
(od 7. ročníka), stredných škôl a dospe-
lých. „Uvedomujeme si, že omnoho ne-
vyhnutnejšie, ako sanovať už vzniknuté 
konkrétne problémy (rozpadajúce sa ro-
diny, nečakane tehotné dievčatá, domáce 
násilie, nežiaduce dôsledky užívania hor-
monálnej antikoncepcie či následky po-
tratov), je robiť prevenciu medzi mladými, 
ktorí ešte len začínajú riešiť vzťahy a záleži-
tosti týkajúce sa partnerskej lásky a intimi-
ty,“ uvádza Fórum života na svojej stránke. 
V prednáškach odborníci otvorene hovo-
ria o prenatálnom vývine dieťaťa, potrate 
a jeho dôsledkoch pre ženu i muža, a záro-
veň ponúkajú konkrétnu pomoc. Prinášajú 
prehľad výziev a ohrození, ktorým naša 
spoločnosť čelí v oblasti ochrany ľudského 
života a jeho dôstojnosti, a ktorým je dôle-
žité porozumieť, o devastujúcich účinkoch 
pornografie na životy detí a mládeže, a ho-
mosexualite. Záujemcovia sa môžu ozvať 
na adresu ela@forumzivota.sk alebo 
na telefónne číslo 0904 738 411. Realizá-
cia je podmienená preplatením nákladov 
s amortizáciou. Pre školy v Bratislave je 
uskutočnenie prednášok podmienené za-
platením poplatku 1 euro za osobu. Touto 
sumou sú podporené pro-life aktivity Fóra 
života.

TK KBS
Mediálna škola
V spolupráci so saleziánskou rodinou sa 
po šiesty raz spúšťa Mediálna škola pre 
mladých (trvanie: 2 roky). Ide o sériu 4 
víkendových kurzov zameraných na me-
diálnu výchovu, prax a kritické myslenie. 
Tento rok bude obohatená o mediálne 
workshopy a kurzy mediálnej výchovy, 
ktoré ponúkame stredným školám.
Miesto konania: SOŠ sv. Jozefa Robotní-
ka, Rajecká cesta 17, Žilina 
Termíny: 1. kurz VIDÍM: 7. – 9. november 
2014 (1. ročník)
2. kurz ŽIJEM: 13. – 15. marec 2015 (1. 

ročník)
3. kurz TVORÍM: 24. – 26. október 2014 
(2. ročník)
4. kurz DÁVAM: 27. – 29. marec 2015 (2. 
ročník)

-laura

 iNZERCiA

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344

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

Výškové práce; opravy a maľovanie 
striech, fasád aj interiérov; výmena od-
kvapových žľabov; zatepľovanie a izolácia 
stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub stro-
mov. Tel. fax.:  056 / 64 32 118. Mobil: 
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
_________________________________
Hľadám opatrovateľku pre dôchodkyňu. 
Zabezpečím ubytovanie, stravu a plat. 
Kontakt: 0918 548 275.

 CENNÍK iNZERCiE

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu 
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva) 
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
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obsiahnutej v konkrétnych otázkach. Obsah poskyt-
nutých informácií je pritom plne závislý od obsahu 
položených otázok. 
tlač a distribúcia: Alfaprint, Martin. 
issN 1335-7492. ev 182/08. 
Uzávierka pre číslo 22: 02.10.2014
titulná strana: Eurojam 2014 
(snímka: T. Krenický)

Manželská  
prekážka existu-
júceho manžel-
ského zväzku
Záväzok predchádzajúceho cirkevného manžel-
stva znemožňuje katolíkovi uzavrieť nové platné 
manželstvo dovtedy, kým sa nedokáže neplat-
nosť prvého manželstva. V praxi to znamená, 
že nikto, kto je aktuálne viazaný manželstvom, 
nemôže uzatvoriť nové manželstvo. V našej 
kultúre panuje prísna monogamia, čiže man-
želstvo je chápané ako zväzok jedného muža 
a jednej ženy. Uzavretím nového manželstva 
počas existencie predchádzajúceho manželstva 
by fakticky vznikol polygamný stav. V závislosti 
od situácie musia preto žiadatelia o uzavretie 
manželstva predložiť sobášiacemu na potvrde-
nie svojho slobodného stavu krstný list, ktorý 
bol vydaný najneskôr pred šiestimi mesiacmi. 
Má obsahovať kompletný opis zápisu v matrike 
krstov, pretože v prípade, že už uzavrel manžel-
stvo, je tento fakt zaznamenaný v jeho zápise. 
Ak ide o žiadateľov, z ktorých aspoň jeden je 
vdovcom, má predložiť úmrtný list nebohého 
spolumanžela. V prípade, že nie sú žiadne iné 
písomné dôkazy, treba žiadať autentických 
svedkov o miestoprísažné písomné potvrde-
nie smrti. V prípade, že manželstvo bolo vyhlá-
sené rozsudkom cirkevného súdu za neplatné, 
ako dôkaz sa má predložiť aj tento rozsudok. 
Túto prekážku pozná aj civilný právny poriadok, 
preto k žiadosti o uzavretie druhého manželstva 
v prípade, že prvé bolo na základe akýchkoľvek 
kánonických inštitúcií vyhlásené za neplat-
né, treba priložiť aj rozsudok civilného súdu 
o rozvode manželstva. S veľkou starostlivosťou 
treba pristupovať k manželstvám uzatvore-
ným v pravoslávnych alebo v protestantských 
cirkvách, ktoré súhlasne s ich vlastnou káno-
nickou praxou v niektorých prípadoch  udeľujú 
rozvod. Ak takto rozvedení nekatolícki kresťania 
vstupujú do nového zväzku s katolíkmi, nestačí 
predložiť dokument o rozvode manželstva 
vydaný v ich vlastnom nekatolíckom spoločen-
stve ako dokument o jeho neplatnosti. Tieto 
manželstvá, aj keď sú rozvedené vo vlastných 
cirkevných spoločenstvách, nemôžu byť tým 
istým spôsobom automaticky uznané za ne-
platné aj v Katolíckej cirkvi, ale musia byť znova 
prešetrené katolíckymi cirkevnými tribunálmi. 
Kompetencia Katolíckej cirkvi rozhodovať 
o týchto manželstvách pochádza z vôle týchto 
kresťanov uzavrieť nové manželstvo s katolíkom 
podľa predpisov Katolíckej cirkvi.

František Čitbaj
noVé číSlo účTu

Nové číslo účtu je: 3210206959/0200, KS: 0558, VS: 2015, ŠS: vaše PSČ.
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Pomôcky:  
Anka, Ea, 

Omra
3. časť 

tajničky
Nákazlivá 

nemoc slovo Písmeno 
gréckej 

abecedy
Marínovaná 

zelenina Čadia
Autor:  

Vladimír  
Komanický

Bodavý hmyz Egyptský boh 
slnka Menšie obce Zotni Súhlas Ženské meno

Citoslovce 
povzdychu

Predložka Pokropte 
rosou

Ženijný 
oddiel

National  
Royal Agency

1. časť 
tajničky B

Slon
Zelenina 

bamia
Kanadský 

spevák

Kontinent Zabezpečoval

Chemická 
značka 
neónu

Úryvok 
z opery

Choď, 
po rusky 4. časť 

tajničky Prelud
Olej, 

po anglicky

Plošná miera
Zone tem. 
Australe

Rímske 
peniaze Rozum

Francúzsky 
herec

5. časť 
tajničky

Obyvatelia 
Iránu

Vysadia
Jednotka 
infomácií

Hranica 
(lekársky)

Pokrievka Medikament

slovo Koruna 
českosloven-

ská, skr.

Boh mesta 
Eridu Hlasoval som

Olympia, 
po domácky

Citoslovce 
bečania

Okolo
Bežanie Milý, 

po nemecky
Krvný obraz

Voltampér, 
skratka

Osobné 
zámeno

2. časť 
tajničky O Znalec v etike

Pokrmový tuk Umy Kilogram

 a d b l a t o e a h a n s ň z

 b b e n a h z s m d v n o e d

 z l i e v t a i e z Á r m t m

 b l y l t a j l e l r e a y K

 h o a i o r o o d a p o d b h

 l s o t K K h e a i s l b r e

 y z r a o s d s s t o p a l s

 n a n i l i ž y a c i n i v a

 s b r a n i s K o t i s i K r

 a r t a v t l l v c Ó a t o a

 t e r o r o a a a d t m b i i

 u h t a n c m s a o K o y a č

 r y ch y a o a y K a t Ó d a ž

legenda: aspiK, atÓmy, blato, branisKo, brehy, čiara, 
dedina, dlaha, dopad, elita, hlina, hranica, hymna, 
istič, KatÓda, Klasy, Klony, Koleda, Koliba, Kotva, mrÁz, 
mydlo, ocot, otras, pitva, pleso, robot, satur, sKrat, 
slama, snaha, sÓda, sprÁva, stopa, strach, sviatoK, 
teror, vatra, vinica, vlasy, zemepisy, zlato, žaba, žilina, 
životy.

tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.autor: 
marek pataky. 

Správne riešenia z čísla 18. Krížovka: usilujte sa vždy spájať lásku 
a pokoru. Osemsmerovka: priateľov a zdravia nikdy nemáme dosť.

Výherca: mikuláš mýtnik z Kamienky. riešenia zasielajte na adresu: 
slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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 14.10. (utorok)  17.30 Doma je doma: 
Púť za kňazov – popoludňajšia publicistika 
19.30 Viera v Rusku: Otec a syn – film 
o dvoch výnimočných osobnostiach, 
ktorých si Pravoslávna cirkev vážila ako 
svätých; v temných časoch bezbožnosti 
a úpadku viery boli pre Kostol sv. Mikuláša 
v Moskve plamienkom nádeje
 15.10. (streda)  19.30 S Božou pomocou 
na jeho chválu – dokument o stavbe 
sabinovského organu 20.10 Prehľad kato-
líckych periodík na Slovensku
 16.10. (štvrtok)  14.25 Paulína a Karol 
– dokumentárny portrét o manželoch 
Herákovcoch, ktorí 11 rokov vedú folklórny 
súbor Khamoro v Myjave; v spolupráci 
s mestom založili Osvetu myjavských 
Rómov a Komunitné centrum Khamoro 
a všestranne pomáhajú rómskej komuni-
te 17.30 Doma je doma: Evanjelium cez 
umenie – popoludňajšia publicistika 19.30 
Slovenský ostrov v Ríme – dokumentárny 
film o vzniku, cieľoch a úlohách, aké dnes 
plní Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme, ktorý zohral dôležitú úlohu najmä 
v druhej polovici totality; film vznikol pri 
príležitosti 50. výročia jeho založenia 
 17.10. (piatok)  17.30 Záhada zvaná Ce-
lestín V. – film približuje krátky pontifikát 
svätého Celestína V., ktorý bol mníchom 
a pustovníkom 19.40 Rehoľná abeceda 
– Fidel Marko Pagáč 20.25 Effeta (Mt 22, 
15 – 21) – zamyslenie nad nedeľným evan-
jeliom 21.55 Pavol VI.: Pápež v búrlivých 
časoch (2) ⓬ – film o päťdesiatročnej 

histórii, ktorá zmenila Katolícku cirkev 
a svet, a o pôsobení pápeža, ktorý navšte-
voval veriacich na piatich kontinentoch 
a návštevou Jeruzalema otvoril medziná-
boženský dialóg
 18.10. (sobota)  17.00 Svätá omša z Pav-
loviec nad Uhom – priamy prenos z Púte 
radosti
 19.10. (nedeľa)  08.30 Klbko – relácia pre 
deti, ktorá vykresľuje milosrdenstvo Boha 
cez odpúšťanie 10.00 Svätá omša z Vatiká-
nu – blahorečenie Pavla VI. a ukončenie sy-
nody o rodine 18.35 Ruženec z Mariánskej 
hory – záznam z levočskej púte; modlitba 
ruženca pod vedením Marka Uličného 
20.25 Medzi nebom a zemou – Ján Košút
 21.10. (utorok)  19.30 Viera v Rusku: Valen-
tína Puziková, 80 rokov tajne zasvätená ⓬ 
– dokumentárny seriál o prenasledovaní 
kresťanov v Rusku, ktorý prináša portrét 
Valentíny Puzikovej, odborníčky na tuber-
kulózu a zároveň tajnej sestry Ignácii
 22.10. (streda) 19.30 Na území Boha ⓬ – 
dokument o nepokojoch, občianskej vojne 
na africkom Pobreží Slonoviny a situácii 

utečencov v pallotínskej misii, ktoré svojou 
kamerou zachytáva misionár Zbigniew 
Klos 20.10 Prehľad katolíckych periodík 
na Slovensku
 23.10. (štvrtok)  14.25 Rašaj z Belej – krátky 
dokument o pastorácii Rómov 17.30 Doma 
je doma: Vodcovstvo – popoludňajšia 
publicistika 19.30 Zvláštna akcia ⓬ – film 
o období, keď sa komunistický režim 
rozhodol podniknúť rozhodnejšie akcie 
zamerané proti integrite Cirkvi; na usku-
točnenie svojho zámeru – odtrhnutia Cirkvi 
od Svätého Otca a biskupov rafinovane 
zneužila Katolícku akciu
 24.10. (piatok)  17.30 Kardinál Jozef Tomko 
– film plný hlbokých myšlienok, životných 
skúseností a vtipných poznámok na turisti-
ke v Alpách, na Lomnickom štíte, v chaose 
rímskej dopravy aj v súkromí domova 19.40 
Rehoľná abeceda – Róbert Žilka 20.25 Effe-
ta (Mt 22, 34 – 40) 21.55 Pius XII.: Pod rím-
skym nebom (1) ⓬ – taliansky životopisný 
film z obdobia druhej svetovej vojny, ktorý 
sa odohráva počas okupácie Ríma, keď sú 
tisíce Židov v ohrození života; vo Vatikáne 
sa pápež Pius XII. urputne snažil o ich 

záchranu pred hladom a úplným zničením
 26.10. (nedeľa)  08.30 Klbko – relácia pre 
deti, ktorá vykresľuje mamu Mojžiša 10.00 
Svätá omša z Vydrníka – priamy prenos 
14.40 Môj názor: História Ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi – Mons. Cyril Vasiľ 
17.00 7bolestná – umelecko-duchovný 
program zložený zo svedectiev, piesní 
a choreografií, ktorý rečou dnešných 
výrazových prostriedkov zobrazuje sedem 
Máriiných bolestí 20.25 Medzi nebom 
a zemou – Ján Gallovič

 11.10. (sobota)  11.00 Ako pracovať a ne-
zblázniť sa – rozhovor s Tomášom Hupkom, 
kresťanským filozofom a novinárom 18.00 
Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia 
z Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Michalovciach (slávi otec František Puci)
 12.10. (nedeľa)  12.00 Príhovor biskupa 
– Mons. Cyril Vasiľ 14.00 Egejskí bratia
 13.10. (pondelok)  20.30 Mládež a politika; 
hosť: Marek Degro
 14.10. (utorok)  20.30 Pontifikát budúceho 
blahosloveného pápeža Pavla VI.; hosť: 
Gabriel Brendza, cirkevný historik
 15.10. (streda)  20.30 Rímskokatolícka 
farnosť Čeľadice
 18.10. (sobota)  11.00 Mladí Európania 
za svet bez násilia; hosť: Erik Kapsdofer 
20.30 Nová evanjelizácia v rodinách cez 
biblické stretnutia
 19.10. (nedeľa)  12.00 Príhovor biskupa 
– Mons. František Rábek 13.00 Literárna 
kaviareň – Paul Claudel: Kantáta pre tri 
hlasy 14.00 Fakľa vo vetre – rozhlasová hra 
20.30 60 rokov práce s pamiatkami – rozho-
vor s reštaurátorkou Máriou Spoločníkovou
 20.10. (pondelok)  20.30 Október – mari-
ánsky mesiac so ZMM
 21.10. (utorok)  20.30 Rozobratie Ruženca 
Sedembolestnej Panny Márie a úcta k star-
ším; hosť: don Anton Červeň
 22.10. (streda)  20.30 Rímskokatolícka 
farnosť Dunajská Lužná
 25.10. (sobota)  11.00 Čo vieme i nevieme 
o slnku; hosť: Juraj Lorinčík, astronóm 
18.00 Medzinárodný festival gregorián-
skeho chorálu a svätá omša z jezuitského 
kostola v Bratislave; celebruje: Mons. 
František Rábek
 26.10. (nedeľa)  14.00 Veľké nádeje – 
Ľudovít Štúr 20.30 Naučte sa posunok; 
hostia: zakladateľky a pracovníci združenia 
Effeta v Nitre
 27.10. (pondelok)  20.30 Internetová 
poradňa ipecko.sk; hostia: Marek Madro, 
Janka Fibichová
 28.10. (utorok)  11.00 Modlitba za zosnu-
lých v Cirkvi; hostia: otec Peter Staroštík, 
otec Štefan Fábry
 31.10. (piatok)  20.30 Chudoba na Sloven-
sku a jej riešenie
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František dancák: Veľké tajomstvo
Ďalšou publikáciou Františka Dancáka, gréckokatolíckeho kňaza a náboženského publi-
cistu, ktorá vyšla v septembri 2014 ako druhé doplnené vydanie, je dielo Veľké tajomstvo. 
Súvisí s Rokom rodiny, ktorá sa v Prešovskej archieparchii slávi tento rok. Má šestnásť 
tematických celkov. Myšlienky a príklady o manželstve sú výberom zo zbierky Dal nám 
príklad. Obsah čerpá z viacerých zdrojov: Sväté písmo, výroky pápežov, teológov, citáty 
z koncilov, cirkevných dokumentov a tiež zo života známych i menej známych osobnos-
tí. Je určená nielen mládeži, snúbencom a manželom, ale aj duchovným pastierom, lebo zrozumiteľným 
spôsobom a príkladmi vysvetľuje tajomstvo sviatosti manželstva. (Ivana Sedláková)

Úder pod pás
Mám rada komédie. Veď kto by nie? Dobre si pri nich oddýchnete aj sa zasmejete. 
Možno je to tým, že nám ponúkajú pohľad na život s odstupom. Je v tom kus slobody 
a voľnosti. Život však nie je komédia a so všetkou vážnosťou je nutné povedať, že je 
v ňom dosť smútku i bolesti. Aj film, o ktorom dnes píšem, je taký. Ťažký, možno až po-
nurý, útočiaci na city. Ponúka pohľad na ženu, matku a učiteľku hudby. Ťažká choroba 
ju prebudí k životu, z hodiny na hodinu sa zmení život jej i celej jej rodine. Zisťuje, že 
si máme plniť svoje sny a žiť svoj vlastný život, nebyť v ňom len divákom. Žiť naplno, 
a tým, ktorí ho s nami zdieľajú, ukázať, že nádej zomiera vždy posledná. Ak vôbec... (Valeria Horvátová)

Zázrakovanie
Piesne pre deti nemusia vždy vyzerať úplne detsky. Takto by sa dal charakterizovať aj 
album „piesní na biblické námety pre deti“ Zázrakovanie. Profesionálna inštrumentálna 
úroveň, pestré aranžmány s bohatým nástrojovým obsadením a otvorené texty, dovo-
ľujúce ponaučenie si dotvoriť. Autorsky ho „stvorila“ Anka Tomaštiková, pôvodne ako 
piesne pre deti na nedeľné bohoslužby. Vďaka tomu je k nim aj samostatne vydaný spevník, ktorý okrem 
znotovaných textov obsahuje aj výtvarné nápady pre prácu s deťmi a interaktívne stvárnenie skladieb. 
Okrem autorky CD naspievali samotné deti, hudbou a spevom pomohli banskobystrickí muzikanti J. Haš-
ko, M. Novák, M. Páv, J. Fiala a R. Schranz. (Kumran)

DVOJKA
 09.10. (štvrtok)  10.00 Osudy umeleckých 
diel
 10.10. (piatok)  09.05 Môj otec Gulag – 
príbeh
 12.10. (nedeľa)  10.25 Organ v nebi – doku-
ment 13.15 Orientácie 13.45 Slovo 15.55 
Osud Ríma – dokument 01.30 Slovo R
 14.10. (utorok)  15.28 Orientácie R
 18.10. (sobota)  11.13 Moja misia – do-
kument
 19.10. (nedeľa)  10.00 Blahorečenie Jána 
Pavla VI. – zahraničný prenos 13.58 Orien-
tácie 14.25 Slovo 01.45 Slovo R
 21.10. (utorok)  14.38 Príbehy písané 
životom 15.53 Orientácie R
 26.10. (nedeľa)  14.00 Orientácie 14.20 
Slovo 01.50 Slovo R

RáDiO SLOVENSKO A REGiNA
 12.10. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje: Mons. 
Stanislav Stolárik

RáDiO REGiNA
Utorok  20.00 Viera v živote R
Sobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 
Ekuména vo svete R
Nedeľa  05.00 Spravodajstvo Rádia Va-
tikán 07.41 Z duše 17.05 Viera v živote 
18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
 25.10. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Ján Blaško, Medzila-
borce)
 26.10. (nedeľa)  21.00 Duchovné slovo R

RáDiO DEVÍN
Nedeľa 08.30 Sakrálne umenie

 Zmena programu vyhradená.

Liturgicképexeso
Dikirion
Dikirion je svietnik podobný 
trikirionu, ale iba dvojramenný, 
symbolizujúci dokonalé božstvo 
a dokonalé človečenstvo ježiša 
Krista podobne ako dva zložené 
prsty pri žehnaní. tento svietnik sa 
má nachádzať po ľavici biskupa. 
oboma svietnikmi biskupi žehnajú 
ľud na všetky štyri svetové strany. 
tieto svietniky majú plochý základ 
a často sa do nich používajú 
špeciálne dlhé sviece. v niektorých 
prípadoch sú sviece zviazané 
stuhami.

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

n V robote kolega kolegovi:
„Môžem sa ťa spýtať, koľko máš 
na hodinu?“
„Môžeš.“
„A koľko máš?“
„Nepoviem.“

n Letuška v letiacom lietadle sa 
pýta:
„Nie je medzi cestujúcimi nejaký 
lekár?“
Jeden z cestujúcich vstane a ide 
do pilotnej kabíny. Za chvíľu vyjde 
von a pýta sa:
„Nie je medzi cestujúcimi nejaký 
pilot?“

n Po roku od promócie sa stretli 
dvaja bývalí spolužiaci:
„Človeče, keď pomyslím na to, akí 
sme my inžinieri, tak sa normálne 
bojím ísť k lekárovi!“

n Čo je to jašterica? Krokodíl, 
čo prežil hospodársky zázrak 
na Slovensku.

n „James, zapni počítač.“
„Prečo, pane?“
„Myš povedala.“

Moja televízia Premiéra PI 21:55   Repríza SO 20:25 Viac na www.tvlux.sk. 

Právo na zmenu programu vyhradené. 

October Baby

Októbrové fi lmové večery 
s Televíziou LUX

Pavol VI. - Pápež 
v búrlivých časoch (1-2/2)

Pius XII. - Pod 
rímskym nebom (1-2/2)

10.10.
17.10.

24.10.
31.10.3.10.
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 GR.KAT. MLáDEŽNÍCKE CENTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

07.11.    – 09.11. Kurz Filip. Veková kategória účastní-
kov je od 14 rokov. (Peter Lipták & tím)
14.11. – 16.11. AŠAD – Archieparchiálna škola ani-
mátora dobrovoľníka
 21.11. – 23.11. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxač-
né podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu  
Svidník a Medzilaborce. Veková kategória účastní-
kov je od 9 do 30 rokov.
28.11. – 30.11. Kurz Filip. Veková kategória účastní-
kov je od 14 rokov. (Peter Lipták & tím)

 CENTRUM PRE RODiNU
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

24.10. – 26.10. MMM – Manželstvo Misia Možná. 
Víkend pre manželské páry túžiace obnoviť si man-
želskú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie. 
Víkend je pod vedením známeho slúžiaceho tímu 
SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie Dolný Kubín. 
Príspevok je 90 eur za manželský pár.
10.11. – 13.11. Duchovné cvičenia pre seniorov, 
vdovcov a vdovy. Pozývame dôchodcov, vdovcov 
a vdovy na duchovné cvičenia. Exercitátorom bude 
otec Ján Karas, špirituál kňazského seminára. Počas 
duchovných cvičení je vytvorený čas predovšetkým 
na osobnú modlitbu, stíšenie sa, načúvanie Božie-
mu hlasu, sebareflexii, ale aj hľadanie Božej vôle pre 
vlastný život.

 PÚTNiCKé MiESTA

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

04.10. Fatimská sobota (10.00 h)
11.10. Púť seniorov (10.00 h)
16.10. Liturgia za kultúru života (18.00 h)

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

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

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

19.10. Púť mužov, otcov (10.30 h)
01.11. Fatimská sobota – modlitby za zosnulých 
(10.30 h) 
09.11. Malá púť (09.00 h)

 GR.KAT. MLáDEŽ. PASTOR. CENTRUM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:  

Dominik Gromoš: dominik.gromos@gmail.com

Pondelok 17.45 Študentský zbor 20.00 Svätá litur-
gia (internát, Ul. 17. novembra)
Utorok 16.30 Svätá liturgia (Katedrálny chrám sv. 
Jána Krstiteľa) 18.00 Stretnutie pri čaji/ Projekcia 
filmov a beseda (Šarišanka, Hurbanistov 3)
Streda 18.00 Modlitbové večery a katechézy (GTF 
PU)
Štvrtok 15.00 Študentské stretko (Šarišanka)

14.10. Beseda s otcom Matúšom Marcinom na té-
mu Ako sa žije na misiách (18.00 h)
21.10. Beseda k filmu Posledný hriech (hosť: Martin 
Tkáč, ThLic., 18.00 h)

ŠKOLA V PRÍRODE SV. LUKáŠA

PáPEžSKé MISIJNé DIELA
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových 

známok v rámci vašich farností. Stačí iba známku s pečiatkou vystrih-
núť s min. 1 cm okrajom alebo poslať aj s obálkou, či pohľadnicou. 

NEODLEPUJTE!    
Akcia nie je časovo obmedzená.

Známky môžete potom príležitostne zaslať alebo doručiť 
do redakcie časopisu Slovo na adresu: Slovo – PMD,  

Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnostiam 
i desiatkam jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali tisíce zná-
mok. Často tí najväčší dobrodinci ostávajú skrytí za in-

štitúciami či iba v iniciálach v listoch. Práve túto skrytosť však Boh 
miluje. To nás vedie k tomu, aby sme vám poďakovali touto formou 

a nie výpisom všetkých dobrodincov. Za seba môžem povedať, že vás 
zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii a úprimne vám 

ďakujem za vašu pomoc i obetu.
Juraj Gradoš


