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Chcem...
Po prečítaní časti evanjelia o slepcovi 
Bartimejovi (Mk 10, 46 – 52) som sa začal 
zamýšľať nad otázkou, čo potrebuje človek, 
aby niečo dosiahol (úspech, kariéru, vytú-
žený cieľ, uzdravenie...). Odpoveď možno 
prekvapí. Človek potrebuje chcieť! Ale sku-
točne chcieť! Možno to teraz bude vyzerať 
iba ako hra so slovíčkami, ale celkom iba 
ako hra to nie je. Všimnime si evanjelium, 
kde sa Ježiš pýta slepca: „Čo chceš, aby som 
ti urobil?“ On odpovedal: „Pane, aby som 
videl.“ A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja 
viera ťa uzdravila.“ A hneď videl, šiel za ním 
a velebil Boha. Slovíčko chcieť má veľmi 
veľkú váhu. Tento slepec chcel a hneď videl. 
Vidíme, aké dôležité sú maličkosti. Problém 
je ten, že sú už akoby zovšednené. Možno si 
povieme: „Chcel by som toto, tamto, tak by 
som to chcel“, ale tomuto obyčajnému slovíč-
ku nedáme prirodzenú váhu. Veľmi pekný 
príklad skutočnej hodnoty chcenia nám 
ukazuje malé dieťa, s ktorým sme v obcho-
de. Zbadá hračku, po ktorej už dlhšie túži. 
Vytrhne sa z ruky a uteká k nej. Zoberie ju 
do ruky. Začne si ju prezerať, túliť ju k sebe 
a svojimi detskými očami vám naznačí, že 
bez nej neodíde. Vy to ale v pláne a rozpočte 
nemáte. Vysvetlíte mu to. Ale vaše dieťa tú 
hračku chce. Je ochotné urobiť čokoľvek, aby 
ju malo. Hodí sa o zem, bude plakať a kričať, 
lebo tak veľmi ju chce. Nehľadí na hanbu, 
pohľady okolia, lebo v očiach má iba hračku, 
ktorú chce, a na jej dosiahnutie pozná iba 
tieto prostriedky. Vy máte len dve možnosti. 
Buď mu ju kúpite, alebo nie.
Aké je to krásne skutočne chcieť. Ak 

skutočne chceš nehnevať sa, tak urob 
všetko preto, aby si to dosiahol. Využi všetky 
dostupné prostriedky, aby si to zrealizoval. 
Ak si povieš, že chceš chodiť každý mesiac 
na spoveď, tak sa snaž odbúrať predsudky 

(čo o tebe budú hovoriť) a začni chodiť 
každý mesiac. Ak to skutočne chceš. Ak si 
povieš, že sa chceš modliť so svojou rodinou, 
tak urobíš všetko preto, aby si im ukázal, že 
toto je správne, lebo na rodine ti skutočne 
záleží. Lebo slovo chcem má silu iba vtedy, 
keď si za ním stojíš.
Spomínanému uzdraveniu predchádza 

situácia, keď národ, ktorý išiel s Ježišom, 
slepca okríkal, aby mlčal. Ale on kričal ešte 
viac. Neposlúchol ľudí. Chcel vidieť a toto 
jeho chcenie ho previedlo aj ponad pred-
sudky davu. Denne sa stretávame s tým, že 
robíme veci, s ktorými ani veľmi nesúhlasí-
me, a ospravedlňujeme to tým, že „veď každý 
tak robí“ alebo „hovorili, že tak je najlepšie“ 
a podobne. A konáme to, čo nechceme.
Veľakrát sa nás Ježiš opýta: „Čo chceš, aby 

som ti urobil?“ My len zo zvyku odpovieme, 
že toto alebo toto. A keď sa po čase nad tým 
zamyslíme, zistíme, že Boh nás nevypočul. 
Nastupujú výčitky: „Prečo? Ako je to možné, 
keď som to chcel?“ No na mieste je otázka, 
či sme to skutočne chceli. Slepec prehlušil 
dav a ukázal Bohu, že skutočne chce. A bol 
uzdravený.
Uznávam! Prehlušiť tento svet je v dnešnej 

dobe ťažké. Tlaky televízie, rádia, priesku-
mov, internet, kamaráti, ktorí všetko vedia... 
Objavenie skutočného chcenia nám môže 
ukázať smer ku Kristovi. On nás povedie 
správnou cestou, lebo iba on je cesta, pravda 
a život.
Ešte stále si myslíte, že chcieť – skutočne 

chcieť – je len hra so slovíčkom?

Mgr. Peter Iľko
orlovský protopresbyter

Orlovský protopresbyterát
Orlovský protopresbyterát je jeden z najmladších v Prešovskej 
archieparchii, bol zriadený kvôli lepšiemu spravovaniu územia 
archieparchie. Prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak 
SJ ho zriadil 1. apríla 2012 a za jeho prvého protopresbytera 
vymenoval otca Petra Iľka, farára v Orlove. Orlovský protopresbyterát 
bol vyčlenený zo Staroľubovnianskeho protopresbyterátu. 

Územie
Protopresbyterát sa skladá 
z deviatich farností a deviatich 
aktívnych filiálok. V dekanáte 
je deväť národných kultúrnych 
pamiatok. Podľa ostatného 
sčítania žije v dekanáte, ktorý 
sa rozprestiera blízko poľských 
hraníc na severe východného 

Slovenska, celkovo 6 114 gréc-
kokatolíkov. Jednou zo zau-
jímavostí je, že farnosť Orlov 
ako sídlo protopresbyterátu 
je presne uprostred ostatných 
farností, ktoré obklopujú 
Ľubovnianska vrchovina, Le-
vočské vrchy a pohorie Čergov. 
Od Orlova smerom na Starú 

Ľubovňu sa nachádzajú farnosti 
Šambron, Údol, Malý Lipník 
a Sulín. Cestou k Prešovu sú 
farnosti Čirč, Vislanka, Šarišské 
Jastrabie a Kyjov.

Mariánske pútnické 
miesto
Srdcom protopresbyterátu je 
mariánske pútnické miesto vo 
farnosti Čirč. Archieparchiálna 
odpustová slávnosť pripadá 
na sviatok Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky. Kaplnka, kde sa 
odpusty konajú, je vzdialená 
necelé tri kilometre od obce. 
Čirčiansky odpust sa koná 
podľa juliánskeho kalendára 
koncom augusta. Po roku 1968 
štyri roky do farnosti dochádzal 

aj terajší emeritný pražský po-
mocný biskup Ján Eugen Kočiš, 
ktorý ju spravoval excurrendo 
z Prešova.

Kaplnky
Viditeľným znakom a prejavom 
úprimnej viery okolitého ľudu 
a toho, že ľudia chceli prežívať 
život s Kristom neustále a vša-
de, sú kaplnky, ktoré si zbožný 
národ staval počas rokov na roz-
ličných miestach. V Orlovskom 
protopresbyteráte ich nájdete 
dvadsaťdva. Mnohé sa nachá-
dzajú hlboko v lese.

Zaujímavosti
K zaujímavostiam dekanátu 
patrí obec Legnava, ktorá je fili-
álkou farnosti Malý Lipník, kde 
sa podľa historických prameňov 
nachádzal kláštor.
Vo farnosti Šarišské Jastrabie 

sa rozbieha pastorácia Rómov, 
ktorí začínajú byť veľmi aktív-
nym spoločenstvom. Stretnutia 
a pravidelné slávenie svätej 
liturgie s rómskou komunitou 
začal otec Miroslav Šimko, 
terajší farár. Vo farnosti žije 
množstvo Rómov, ktorí boli ako 
ovce bez pastiera. V súčasnosti 
sa stretávajú v budove miest-
nej školy, pretože ich počet 
neustále narastá. Momentálne 
sa na spoločných stretnutiach 
zúčastňuje 80 až 100 Rómov.
V obci Andrejovka, ktorá je fi-

liálkou farnosti Orlov, si veriaci 
postavili nový chrám, ktorý je 
ako jediný na území Slovenska 
zasvätený svätému Jozafátovi 
Kuncevičovi, veľkému svätcovi 
Gréckokatolíckej cirkvi. Táto 
stavba je nezvyčajná aj tým, 
že je vystavaná z betónových 
prefabrikátov. n

Peter Iľko

 
z obsahu
8 Synoda o rodine 
vo Vatikáne

10 Nielen o vernosti 
Kristov odkaz manželom

12 Mysterium fidei 
50 rokov od Druhého  
vatikánskeho koncilu

14 Doma v chráme 
rozhovor s cerkovníčkou 
Annou Gavaľovou

16 Ako lepšie kontrolovať výdavky 
Biblia a peniaze (5)

18 Kráčame k P15 
katechéza mladým

19 Tri svedectvá 
z Ázijských dní mládeže

20 Jesenné vzkriesenie 
príbeh jednej rodiny (3)

21 Hexampsalmos 
liturgická katechéza (1)

21  Poďakovanie za kráľovo víťazstvo 
biblická katechéza

24 Mariánska ikonografia 
zamyslenie nad ikonou (3)

Čirč

Šambron

Malý Lipník

Šarišské Jastrabie

Kyjov

Sulín

Údol

Vislanka

Orlov

Štatistika
Gréckokatolíkov: 6 114
Farností: 9  Filiálok: 11
Chrámov: 19  Kaplniek: 22
Najstarší chrám: Sv. Valentína, Ďurková (1778)
Najnovší chrám: Sv. Jozafáta, Andrejovka (2011)
Prvý doložený kňaz: Jakub Bučov v Šambrone (1500)

zdroj: Schematizmus 2014
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�� Na Gréckokatolíckej teologickej 
fakulte v Prešove sa začal nový 
akademický rok slávnostným zhro-
maždením Prešovskej univerzity (PU) 
v Divadle Jonáša Záborského v Prešo-
ve 23. septembra. 24. septembra slá-
vil prešovský arcibiskup metropolita 
Mons. Ján Babjak SJ v Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
archijerejskú svätú liturgiu pri príleži-
tosti začiatku nového akademického 
roka na Gréckokatolíckej teologickej 
fakulte (GTF). Slávnosť pokračovala 
imatrikuláciou študentov prvého 
ročníka. (Ľubomír Petrík)

�� Nový školský rok pre katechétov 
Prešovskej archieparchie otvoril 25. 
septembra svätou liturgiou v Kaplnke 
bl. P. P. Gojdiča na pôde Gréckoka-
tolíckej teologickej fakulty v Prešove 
prešovský pomocný biskup Mons. 
Milan Lach SJ. V pracovnej časti 
v priestoroch Metodicko-pedago-
gického centra v Prešove otec Jozef 
Zorvan priblížil knihy Jozue, Tobiáš 
a Skutky apoštolov, ktoré sú témou 
biblickej súťaže a olympiády v tomto 
školskom roku. (Peter Cap)

�� Archieparchiálna škola animátora 
dobrovoľníka (AŠAD), na ktorej sa 
zúčastnilo 50 mladých ľudí, sa začala 
26. – 28. septembra v Gréckokato-
líckom mládežníckom centre Bárka. 
Hosťom víkendu bol otec Igor Čikoš, 
duchovný správca Pastoračného 
centra pre Rómov v Čičave. (Patrik 
Maľarčík)

�� Univerzitné pastoračné centrum 
sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave 
(UPC) privítalo 30. septembra začia-
tok akademického roka slávnostným 
Veni Sancte. Otvorenie sa uskutočnilo 
v priestoroch UPC v Mlynskej doline. 
Hlavným celebrantom slávnostnej 
svätej omše bol provinciál spoloč-
nosti Božieho slova páter Ján Halama 
SVD. Koncelebrovali kňazi pôsobiaci 
v UPC: správca centra páter Ján 
Štefanec SVD, kaplán páter Juraj 
Cibula SVD, otec Ľubomír Matejovič, 
bratislavsko-trnavský protopres-
byter, a ďalší kňazi. Po svätej omši 
nasledoval večerný program a agapé, 
ktorého hosťom bol aj žilinský biskup 
Mons. Tomáš Galis, predseda rady 
KBS pre mládež a univerzity. (Karin 
Čaklošová)

�� Spomienka na stredoškolského 
prof. Pavla Kušníra sa uskutočnila 1. 
októbra v trebišovskej gréckokatolíc-

Gréckokatolícki veriaci v Kamenici nad Cirochou  
majú svoj chrám
V Kamenici nad Cirochou, 
filiálnej obci gréckokatolíckej 
farnosti Hažín nad Cirochou, 21. 
septembra veriaci privítali pre-
šovského arcibiskupa metropo-
litu Mons. Jána Babjaka SJ, ktorý 
posvätil nový gréckokatolícky 
Chrám bl. P. P. Gojdiča OSBM.
Vladyku Jána privítal starosta 

obce Alexander Bugyi. Nasledo-
vala posviacka nového chrámu, 
ktorej súčasťou bolo posvätenie 
oltára a sprievod okolo chrámu 
s relikviou bl. P. P. Gojdiča. 
Archijerejskú svätú liturgiu 
koncelebroval emeritný pražský 

pomocný biskup Mons. Ján 
Eugen Kočiš a pätnásť kňazov, 
medzi ktorými boli bývalí 
správcovia farnosti otec Ján 
Rusnák a otec Rastislav Baka, 
ako aj bývalý rímskokatolícky 
farár v Kamenici nad Cirochou 
Štefan Gábor, humenský proto-
presbyter Martin Zlacký a ďalší.
V homílii otec arcibiskup Ján 

povedal, že nie každej generá-
cii sa podarí postaviť chrám, 
a preto je to osobitná milosť 
pre terajších obyvateľov obce. 
Na konci slávnosti sa vladykovi 
Jánovi za jeho osobnú zaan-

gažovanosť na stavbe chrámu 
poďakoval správca farnosti otec 
Matúš Nastišin a za veriacich 
Mária Gondová. Veriaci neza-
budli vyjadriť vďaku svojmu 
duchovnému otcovi a jeho 
manželke. Vladyka odovzdal 
Medailu bl. biskupa mučení-
ka P. P. Gojdiča OSBM Márii 
Gondovej, ktorá obetavo plní 
službu cerkovníčky, a ďakovné 
listy všetkým kurátorom, ktorí 
nezištne pomáhali pri stavbe 
chrámu, ako aj Františkovi Si-
tarčikovi, ktorý bol stavebným 
dozorom. (Ľubomír Petrík)

V Ladomirovej posvätil Mons. Ján Babjak SJ  
obnovený drevený chrám
Gréckokatolícky drevený Chrám 
sv. archanjela Michala v Lado-
mirovej z roku 1742 je národnou 
kultúrnou pamiatkou, ktorá je 
zapísaná v Zozname svetového 
dedičstva UNESCO. Po nie-
koľkých rokoch rekonštrukcie 
posvätil prešovský arcibiskup 
metropolita Mons. Ján Babjak 
SJ 28. septembra jeho obno-
vený exteriér a interiér. Pred 
chrámom ho privítal starosta 

obce Ladislav Bojčík. Liturgic-
kú slávnosť, ktorú v priamom 
televíznom prenose odvysielala 
RTVS, umocnil spev Zboru sv. 
Romana Sladkopevca z pre-
šovského Gréckokatolíckeho 
kňazského seminára bl. biskupa 
P. P. Gojdiča. Na konci slávnosti 
sa všetkým, ktorí sa podieľali 
na oprave chrámu, poďakoval 
správca farnosti otec Pavol 
Seman. Na rekonštrukcii sa po-

dieľali súčasný správca farnosti 
a bývalí správcovia farnosti 
spolu s kurátormi a veriacimi 
v Ladomirovej, Ministerstvo 
kultúry SR, Nadácia SPP, Úrad 
vlády SR, Krajský pamiatkový 
úrad v Prešove, Obecný úrad 
v Ladomirovej, reštaurátorky 
zo Slovenskej komory reštaurá-
torov, viacerí sponzori a firmy. 
(Ľubomír Petrík)

Zomrela sr. Benedikta Mária Nováková SNPM
Sestra Benedikta Mária Nováko-
vá SNPM sa narodila 1. mája 
1929 v Rešove. Navštevovala 
osemročnú ľudovú školu v rod-
nej obci a neskôr si v Čechách 
urobila ošetrovateľskú školu. 
Do kandidatúry sestier služob-
níc Nepoškvrnenej Panny Márie 
v Prešove vstúpila 6. novembra 
1948. V roku 1949 sa rozhodla 
odísť spolu s ostatnými sestra-
mi do Čiech. Pre nepriaznivé 
politické pomery prijala rehoľné 
rúcho až 1. júla 1956.
Pracovala ako zdravotná 

sestra v nemocnici v Uherskom 
Hradišti a neskôr v Domove 
dôchodcov v Kolešoviciach, kde 
25. marca 1961 zložila doživotné 
rehoľné sľuby.
Po návrate na Slovensko 

v roku 1969 pracovala až 
do roku 1991 ako zdravotná 

sestra v Ústave sociálnej starost-
livosti v Rakovci nad Ondavou. 
Bola oporou mnohých – za-
mestnancov a klientov z ústa-
vu alebo ľudí z dediny. Mala 
láskavé, citlivé a dobre počúva-
júce srdce, preto ju ľudia radi 
vyhľadávali a zverovali sa jej so 
svojimi starosťami a ťažkosťa-
mi. Sestra Benedikta bola tichá, 
nenápadná a skromná sestra. 
Rozprávala málo, no veľmi dob-
re vnímala a chápala svoje oko-
lie i ľudí, ktorí k nej prichádzali. 
Aj v čase pripútania na lôžko 
nestratila záujem o svoje okolie, 
rodinu a spolusestry. 24. marca 
tohto roka dostala náhlu moz-
govú príhodu, po ktorej ostala 
pripútaná na lôžko a odkázaná 
na permanentnú starostlivosť 
sestier. Bola nesmierne vďačná 
aj za najmenší prejav opatery 

a lásky. V ťažkých chvíľach sa 
zverovala pod ochranu Presvä-
tej Bohorodičky a z jej úst bolo 
často počuť modlitbu: „Voz ňa, 
mamko moja, voz.“
Zomrela na zlyhanie srd-

ca 18. októbra v Sobranciach 
na nemocničnom lôžku vo veku 
85 rokov. Večná jej pamiatka! 
(-snpm)

�� Prvý pravoslávny kláštor na ra-
kúskom území bude vybudovaný 
v obci St. Andrä am Zicksee – 40 km 
od Bratislavy. Pozemok poskytne 
Eisenstadtská rímskokatolícka diecé-
za Gréckej pravoslávnej metropolii 
Rakúska. Rozhodnutie eisenstadtské-
ho diecézneho biskupa Mons. Ägidia 
J. Zsifkovicsa vyplniť prosbu grécko-
pravoslávneho metropolitu Rakúska 
Arsenia Kardamakisa je výnimočnou 
odpoveďou na naliehavú výzvu 
pápeža Františka, ktorý ju 8. októbra 
pri generálnej audiencii na Námestí 
sv. Petra adresoval veriacim všetkých 
kresťanských vierovyznaní, aby sa 
nezmierili s faktom rozdelenia, ale 
aby sa otvorili dialógu a vzájomnému 
stretnutiu. (www.pfarre-st-andrae.
comuf.com)

�� 500. výročie narodenia sv. Terézie 
Avilskej si Cirkev pripomenula 15. 
októbra. Pri tejto príležitosti bol 
otvorený Jubilejný rok výročia naro-
denia svätice. (RV)

�� Vyšší súd v Lahore potvrdil 16. 
októbra trest smrti pre Asiu Bibiovú, 
kresťanku obvinenú z rúhania a od-
súdenú v roku 2010. Súd potvrdil ako 
platné a dôveryhodné obvinenia zo 
strany dvoch moslimských sestier, 
ktoré svedčili proti nej. Teraz zostáva 
apelovať na Najvyšší súd. (RV)

�� Oslavy 100. výročia vzniku 
Schönstattského hnutia prebiehali 
16. – 19. októbra v Schönstatte, štvrti 
nemeckého mesta Vallendar nad 
Rýnom. Pri tejto príležitosti Svätého 
Otca zastupoval na slávnosti kardinál 
Giovanni Lajolo. (RV)

�� Za pomoc Ukrajine bol v októbri 
v Ternopile ocenený otec Rastislav 
Strojvus, administrátor gréckokato-
líckej farnosti v Olomouci a riaditeľ 
tamojšej oblastnej gréckokatolíckej 
charity, ktorý je koordinátorom 
humanitárnych projektov. (www.
exarchat.cz)

�� Pápežská univerzita Urbaniana 
21. októbra pomenovala svoju hlav-
nú aulu po pápežovi Benediktovi 
XVI. Ide o univerzitu v správe Kon-
gregácie pre evanjelizáciu národov, 
na ktorej študujú najmä seminaristi 
a kňazi z misijných krajín. Na sláv-
nostnej ceremónii spojenej s otvo-
rením akademického roka sa v mene 
emeritného pápeža zúčastnil jeho 
sekretár Mons. Georg Gänswein. 
 
 
 
 

��

V USA chcú cez Rok zasväteného života  
otvoriť kláštory pre verejnosť
V snahe pomôcť veriacim kato-
líkom získať lepšiu predstavu 
o zasvätenom živote chcú kňazi 
a rehoľníci na jeden deň otvoriť 
pre verejnosť konventy, kláštory, 
opátstva a rehoľné domy.
Na tlačovej konferencii vo 

Washingtone 1. októbra ohlásili 
Deň otvorených dverí kláštorov, 
ktorý sa uskutoční 8. februára 
2015. Deň otvorených dverí je 
len jedným z mnohých podujatí 
pripravovaných v USA na Rok 
zasväteného života, ktorý sa 
začne v prvú adventnú nedeľu 
30. novembra 2014 a potrvá až 
do 2. februára 2015, Svetového 
dňa zasväteného života. Tento 
špeciálny Rok zasväteného živo-
ta vyhlásil Svätý Otec František. 
Koná sa pri príležitosti 50. vý-
ročia vydania dekrétu o rehoľ-
nom živote Perfectae Caritatis 

a dokumentu Lumen Gentium, 
teda dogmatickej konštitúcie 
Druhého vatikánskeho kon-
cilu o Cirkvi. Sestra Marcia 
Allenová, členka rehole sestier 
sv. Jozefa z Concordie v štáte 
Kansas a zároveň predsedníčka 
vedenia konferencie ženských 
reholí, oznámila, že ďalšou 
iniciatívou nadchádzajúceho 
roka bude Deň s rehoľníkmi, 
počas ktorého budú mať veriaci 
možnosť pripojiť sa k službe, 

ktorú konajú zasvätené osoby, 
a to v priebehu leta 2015.
Treťou veľkou iniciatívou 

počas Roka zasväteného života 
v USA bude spoločný Deň mod-
litby, naplánovaný na 13. septem-
bra 2015. Páter James Greenfield, 
predseda Konferencie vyšších 
predstavených mužských reholí, 
dodal, že počas dňa rehoľníci 
pozvú ľudí, aby sa s nimi prišli 
pomodliť ich denné modlitby, 
ruženec a liturgiu hodín.

Blahoslaveného pápeža Pavla VI.  
si Cirkev bude pripomínať 26. septembra

Pri eucharistickej slávnosti 19. 
októbra na Námestí sv. Petra, 
ktorá uzavrela 3. mimoriad-
ne generálne zhromaždenie 
Synody biskupov, Svätý Otec 
František za účasti emeritného 
pápeža Benedikta XVI. a syno-
dálnych otcov vykonal slávnost-
ný akt blahorečenia Božieho 
služobníka pápeža Pavla VI. 
(vlastným menom Giovanniho 
Battistu Montiniho).
Medzi 70 000 veriacimi 

z Talianska i zo zahraničia bolo 
aj päťtisíc pútnikov z Brescie 
a tritisíc z Milána. Žiadosť o bla-
horečenie v rámci predpísaného 

rítu predniesol Mons. Luciano 
Monari, biskup Brescie, rodnej 
diecézy Pavla VI. Životopis Bo-
žieho služobníka prečítal postu-
látor kauzy P. Antonio Marraz-
zo CSsR. Nasledoval slávnostný 
výrok Svätého Otca v latinskom 
jazyku, ktorým povolil litur-
gickú úctu pápeža Pavla VI. 
s titulom „blahoslavený“. Ako 
príslušný deň liturgického slá-
venia určil 26. september.
Potom bola vystavená relikvia 

nového blahoslaveného na ve-
rejnú úctu. Priehľadná schránka 
obsahovala kus bieleho odevu 
pápeža Pavla VI., na ktorom 

zostali stopy krvi po pokuse 
o atentát počas apoštolskej náv-
števy filipínskej Manily. Útok sa 
udial 27. novembra 1970 rukou 
nepríčetného muža. Bodnutie 
nožom bolo stlmené vďaka du-
chaprítomnosti okolostojacich.
Pápež František pri boho-

službe použil biskupskú palicu 
a kalich Pavla VI. Mal oblečené 
liturgické rúcho zlatej farby, 
ktoré kedysi dostal Pavol VI. 
do daru k 80. narodeninám. 
Okrem biskupa Brescie Mons. 
Luciana Monariho a kardinála 
Giovanniho Battistu Rea ako 
spolurodáka blahoslaveného 
Pavla VI. boli medzi hlavnými 
koncelebrantmi predstavitelia 
synody: generálny relátor kar-
dinál Péter Erdő, predsedajúci 
delegáti kardináli André Vingt-
-Trois, Raymundo Damasceno 
Assis a Luis Antonio Tagle, 
generálny sekretár kardinál 
Lorenzo Baldisseri a ďalší.
V závere slávnosti Svätý 

Otec vyzval prítomných verne 
nasledovať učenie a príklad no-
vého blahoslaveného (snímka: 
http://www.catholicsun.org).
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i skúsenosťami podelil otec Cyril 
Jančišin ml. so svojou manželkou. 
Archijerejskú liturgiu slávil vladyka 
Milan Chautur, košický eparcha, 
s protoigumenom Jaroslavom 
Štelbaským CSsR, riaditeľom Epar-
chiálneho školského úradu Petrom 
Oreničom a ďalšími kňazmi. Spe-
vom ju sprevádzali mladí hudobníci 
z cirkevnej strednej odbornej školy 
v Trebišove. V programe nechýbala 
beseda o odovzdávaní viery v rodi-
nách. (Michal Hospodár)

�� Na malej púti na hore Zvir 5. 
októbra predsedal svätej liturgii otec 
Juraj Popovič, súdny vikár Prešovskej 
archieparchie, homíliu predniesol 
otec Daniel Dzurovčin, synkel pre 
ekonomiku Prešovskej archieparchie. 
Po svätej liturgii sa v mene otca arci-
biskupa metropolitu Jána Babjaka SJ 
poďakovali starostovi obce Litmano-
vá Vasiľovi Vislockému za 25-ročnú 
službu vo verejnej správe, počas 
ktorej prispel aj k rozvoju pútnického 
miesta. Pútnikom sa prihovoril aj 
moderátor Pápežských misijných diel 
Štefan Kondis. (Michal Zorvan ml.)

�� Archieparchiálna škola animátora 
dobrovoľníka pokračovala 10. – 12. 
októbra v Gréckokatolíckom mlá-
dežníckom centre Bárka v Juskovej 
Voli. 51 účastníkov sa zamýšľalo nad 
témou Evanjelizácia pod vedením 
otca Milana Zalehu CSsR. Objavovali 
základné pravdy kerygmy – Boh je 
láska, hriech zabíja, Ježiš Kristus 
Spasiteľ a následné osobné prijatie 
Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa. 
Obohatením boli osobné svedectvá 
účastníkov. (Patrik Maľarčík)

�� Svätú liturgiu pri príležitosti 
misijnej nedele slávil 14. októbra 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešo-
ve prešovský pomocný biskup Mons. 
Milan Lach SJ. Liturgiu sprevádzal 
mládežnícky spevácky zbor pod 
vedením Jany Tirpákovej, pôsobiaci 
pri Gréckokatolíckom mládežníckom 
pastoračnom centre v Prešove. 
Po svätej liturgii s prednáškou o misii 
na Sibíri v rokoch 2006 – 2008 vy-
stúpil gréckokatolícky kňaz Košickej 
eparchie otec Matúš Marcin. (Ľubo-
mír Petrík)

účastník odniesol diplom, ruč-
ne maľovanú mapu drevených 
kostolíkov a hlboké duchovné 
zážitky.

Realizácia výtvarného 
plenéra sa mohla uskutočniť 
vďaka ústretovosti duchovného 
správcu Bukovej Hôrky otca 
Juraja Sedláčka, ktorý poskytol 

priestory monastiera, ukázal 
nádherný chrám, kaplnku 
a obohatil prítomných duchov-
ným slovom. (Anna Komišá-
ková)

V Repejove odhalili a posvätili pamätník  
hrdinom prvej svetovej vojny
Spomienková slávnosť pri 
príležitosti 100. výročia začiatku 
prvej svetovej vojny, ktorá bola 
spojená s odhalením a posvä-
tením pamätníka padlým hrdi-
nom, sa uskutočnila 11. októbra 
vo farnosti Repejov.
Spomienka sa začala sláve-

ním svätej liturgie za padlých 
a pochovaných vojakov, ktorú 
slúžil v miestnom Chráme 
Troch svätiteľov otec Ján Blaško, 
medzilaborecký protopresbyter, 
spolu s miestnym správcom 
farnosti otcom Markom Valen-
číkom. Po svätej liturgii nasle-

doval program pri pamätníku. 
Po privítaní hostí starostom 
obce Pavlom Cipkom vystúpil 
s prejavom pplk. Gyula Téglás, 
vedúci kancelárie Vojnového 
pietneho odboru z Ministerstva 
obrany Maďarskej republiky, 
a Martin Drobňák, prezident 
Klubu vojenskej histórie Bes-
kydy. Nasledovala posviacka 
pamätníka, ktorú vykonal otec 
Ján Blaško, a dobové piesne, 
ktoré spievali hostia z Maďar-
ska. Po skončení programu pri 
pamätníku nasledovala pre-
zentácia bojov v okolí Repejova 

na jar v roku 1915, ktorú viedol 
János Rózsafi, výskumník, člen 
Verejnoprospešnej nadácie pre 
výskum veľkej vojny, aj z toho 
dôvodu, že dvaja vojaci, ktorí 
padli a boli pochovaní v Repe-
jove, pochádzali z jeho rodnej 
obce. O organizáciu slávnosti sa 
postaral Klub vojenskej histórie 
Beskydy, Generálny konzulát 
Maďarska v Košiciach, Nadácia 
Krajczáros zo Székesfehérváru, 
Verejnoprospešná nadácia pre 
výskum veľkej vojny so sídlom 
v Budapešti a starosta obce 
Pavol Cipka. (Marek Valenčík)

V Stráňanoch odhalili pamätnú tabuľu  
Mikulášovi Nikodémovi Krettovi OSBM
Odpustová slávnosť v Chráme 
Ochrany Presvätej Bohorodičky 
v Stráňanoch sa 12. októbra 
konala za účasti prešovského 
pomocného biskupa Milana 
Lacha SJ. Pri tejto príležitosti 
vladyka Milan posvätil a od-
halil pamätnú tabuľu tajnému 
biskupovi a rodákovi otcovi 
Mikulášovi Nikodémovi Kret-
tovi OSBM, ktorá sa nachádza 
na priečelí chrámu, a posvätil 
nové nástenné maľby v interiéri 
chrámu. (Miroslav Čerňanský)

Odpustová slávnosť a posviacka  
obnoveného interiéru chrámu v Ondavke
V Ondavke, filiálnej obci gréc-
kokatolíckej farnosti Becherov, 
sa 19. októbra konala odpustová 
slávnosť na sviatok Ochrany 
Presvätej Bohorodičky spojená 
s posviackou obnoveného inte-
riéru chrámu. Veriaci s radosťou 
privítali prešovského pomocné-
ho biskupa Mons. Milana Lacha 
SJ, ktorý posvätil obnovený in-

teriér chrámu a slávil archijerej-
skú svätú liturgiu spolu s otcom 
Jánom Hromom, zástupcom 
bardejovského protopresbytera, 
otcom Jozefom Urvinitkom, 
vicerektorom Gréckokatolíc-
keho kňazského seminára bl. 
P. P. Gojdiča v Prešove, a miest-
nym správcom farnosti otcom 
Petrom Halgašom.

V homílii sa vladyka Milan 
sústredil na lásku, ktorá sa vie 
rozdávať pre všetkých rovnako, 
tak priateľov, ako aj nepriateľov. 
Po slávnostnom obede vladyka 
Milan zavítal do farnosti Beche-
rov, kde navštívil farský Chrám 
Narodenia Presvätej Bohorodič-
ky a rodinu otca Petra. (Ivana 
Halgašová)

kej farnosti. Začala sa na mestskom 
cintoríne, kde sa prešovský pomocný 
biskup Milan Lach SJ s kňazmi a prí-
buznými nebohého modlil panychídu 
za túto významnú osobnosť Grécko-
katolíckej cirkvi. Potom v miestnom 
farskom chráme slávil archijerejskú 
liturgiu, pred ktorou predniesol 
príležitostný medailón s osobnými 
spomienkami otec Michal Hospo-
dár. Slávnosť svojou prítomnosťou 
podporil aj trebišovský protopres-
byter otec Dušan Seman s kaplánmi 
a miestny oddiel skautov. (Michal 
Hospodár)

�� Environmentálna subkomisia 
KBS zasadala 2. októbra v Banskej 
Bystrici pod vedením arcibiskupa 
Mons. Jána Babjaka. Hlavnou témou 
rokovania bola príprava konferencie 
Pôda ako Boží dar a jej zodpovedné 
využívanie v súčasnom svete, ktorá 
by sa mala konať 22. – 23. mája 
2015 v pastoračnom centre pútnic-
kého miesta Gréckokatolíckej cirkvi 
v Ľutine. Konferencia sa má zaoberať 
témami, ako sú zodpovedné pôdo-
hospodárstvo v kontexte klimatic-
kých zmien a erózie pôdy; ohľadupl-
né pôdohospodárstvo a zachovanie 
biodiverzity; problematika inváznych 
organizmov na Slovensku; možnosti 
rozvoja vidieka na Slovensku v duchu 
zásad kresťanského života; hospo-
dárenie na cirkevnej pôde a ďalšími. 
(Milan Lichý)

�� Charitatívny koncert za mier 
na Ukrajine sa uskutočnil 3. októbra 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Pre-
šove a 4. októbra v Chráme Božej 
múdrosti vo Svidníku. Počas svätých 
liturgií sa po skončení liturgických 
slávení predstavil Zbor chlapcov 
a mládencov Mukačevskej zboro-
vej školy z Mukačeva pod vedením 
umeleckého vedúceho a dirigenta 
Vladimíra Volontyra. Dobrovoľné 
finančné prostriedky boli vyzbierané 
pre charitu gréckokatolíckej Muka-
čevskej eparchie. (Ľubomír Petrík)

�� Fatimská sobota na hore Zvir sa 
uskutočnila 4. októbra. Svätú liturgiu 
viedol otec Marcel Pisio, duchovný 
správca hory Zvir. (Michal Zorvan ml.)

�� Púť kresťanských pedagógov 
cirkevných škôl Košickej eparchie 
do Klokočova sa uskutočnila počas 
októbrovej Fatimskej soboty 4. 
októbra. V prednáške na tému odo-
vzdávania viery v rodine sa slovom 

V Bardejove-Vinbargu majú súsošie  
blahoslavených biskupov mučeníkov
Prešovský arcibiskup metropo-
lita Mons. Ján Babjak SJ požeh-
nal 27. septembra na sídlisku 
Vinbarg v Bardejove súsošie 
blahoslavených hieromuče-
níkov P. P. Gojdiča OSBM a V. 
Hopka. Nachádza sa na malom 
námestí, ktoré vzniklo pred 
gréckokatolíckym chrámom, 
ktorý je zasvätený týmto dvom 
mučeníkom. Požehnaniu ume-
leckého diela, ktorého autorom 
je Tomáš Királyi, predchádzalo 
slávnostné odhalenie vladykom 
Jánom a primátorom Bardejova 
Borisom Hanuščakom.

Arcibiskup metropolita Ján 
potom slávil archijerejskú svätú 
liturgiu spolu s emeritným 
pražským pomocným bisku-
pom Mons. Jánom Eugenom 
Kočišom a prítomnými kňazmi. 
V homílii vyzdvihol skutočnosť, 
že mesto podporilo realizáciu 
diela a vyjadril presvedčenie, 
že súsošie mnohých privedie 
k zamysleniu sa nad životom 
oboch svätcov a bude posúvať 
ľudí k hodnotám. Na konci 
slávnosti sa všetkým poďakoval 
miestny farár Florián Potočňák. 
(Ľubomír Petrík)

UPC pripravilo pôdu pre gréckokatolíckych študentov  
z celého Slovenska
V sobotu 4. októbra slávil 
v kaplnke Univerzitného 
pastoračného centra (UPC) 
svätého Jozefa Freinademetza 
v Bratislave-Mlynskej doline 
svätú liturgiu otec Ľubomír 
Matejovič, ktorý je poverený 
službou pre gréckokatolíckych 
študentov prichádzajúcich 
študovať do Bratislavy z celého 

Slovenska. Sväté liturgie sa 
v rámci akademického roku 
2014/2015 slávia o 20.00 hod. 
Novinkou je, že k rôznym 
tímom študentov UPC bol 
zaradený aj gréckokatolícky tím 
Orientalium. Tím má pomáhať 
gréckokatolíckym študentom 
upevňovať svoju identitu v no-
vom prostredí. Ďalšou dôleži-

tou úlohou je oboznamovať so 
špecifikami gréckokatolíckeho 
obradu študentov latinského 
obradu. Dôležitou súčasťou du-
chovnej služby pre gréckokato-
líckych študentov sú pravidelné 
štvrtkové stretká vo večerných 
hodinách v priestoroch UPC, 
ktoré vedie subdiakon Andrej 
Škoviera. (-ľm)

Duchovná obnova Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho  
v Humennom
Žiaci 1. a 2. ročníka spolu so 
študentmi 3. B triedy Gym-
názia sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom sa 6. – 7. októbra 
zúčastnili na duchovnej obnove 
v Gréckokatolíckom mládež-

níckom centre v Juskovej Voli. 
8. – 9. októbra sa uskutočnila 
duchovná obnova študentov 3. 
a 4. ročníka gymnázia. Zahŕňala 
modlitby a liturgie, prednášky 
a ich praktické aplikácie do bež-

ného života, o ktoré sa postaral 
duchovný správca gymnázia 
otec Vasil Kindja a sr. Antónia 
Ľudmila Chovanová. (-jd, -kb)

Na Bukovej Hôrke sa stretli mladí výtvarníci
Na počesť akademického malia-
ra Františka Veselého organi-
zuje Odbor školstva a kultúry 
MsÚ v Stropkove každý rok 
Výtvarný plenér F. Veselého. 
12. ročník sa konal 8. októbra 
na známom pútnickom mieste 
Buková Hôrka, kde sa príroda 
snúbi so sakrálnym umením. 
Do výtvarnej súťaže na tému 
Krajina a jej premeny sa mohli 
zapojiť žiaci základných a ume-
leckých škôl z okresu Stropkov 
a z poľských družobných miest. 
Malí výtvarníci súťažili v troch 

vekových kategóriách a práce 
hodnotila odborná porota. 

Okrem príjemne stráveného 
dňa a spomienok si každý 

Chcete si pozrieť viac fotografií z akcií?  
Navštívte www.grkatpo.sk/?fotogalerie.
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Synoda o rodine
Svätý Otec František zvolal 5. – 19. októbra Tretie mimoriadne generálne zasadnutie 

Biskupskej synody na tému Pastoračné výzvy rodiny v kontexte evanjelizácie. 

Dotazník
Zvolaniu synody predchádzalo stretnutie 
Riadnej rady synody, ktorej členovia pripra-
vili Prípravný dokument, ktorý bol následne 
rozoslaný diecézam so žiadosťou, aby ho 
postúpili dekanátom a farnostiam. Slúžil 
na zistenie skutočnej situácie pre potreby 
synody. Odpovede boli zaslané sekretari-
átu synody a spracované do predbežného 
dokumentu, ktorý slúžil synodálnym otcom 
v rámci bezprostrednej prípravy na synodu.

Otvorenie
Duchovnou prípravou v predvečer otvo-
renia synody bola 4. októbra modlitbová 
vigília na Námestí sv. Petra za prítomnosti 
desiatok tisíc talianskych rodín. Strieda-
vo s biblickými čítaniami a premietaním 
pasáží z prejavov pápeža Františka zazneli 
svedectvá troch párov: snúbencov, man-
želského páru, ktorý má okrem štyroch 
vlastných detí aj jedno dieťa v pestúnskej 
starostlivosti, a svedectvo manželskej dvoji-
ce, ktorá sa po šiestich rokoch odluky opäť 
vrátila k spoločnému manželskému životu. 
Svätý Otec v tento večer povedal:

„Nech zavanie vietor Turíc nad synodál-
nymi prácami, nad Cirkvou, nad celým 
ľudstvom. Nech rozpletie uzly, ktoré bránia 
ľuďom, aby sa stretli, nech uzdraví zrane-
nia, ktoré tak veľmi krvácajú, nech znova 
zažne nádej, pretože toľkým ľuďom chýba. 
Nech nám udelí tú tvorivú lásku, ktorá nám 
dovolí milovať tak, ako miloval Ježiš. A naše 
ohlasovanie získa živosť a dynamiku prvých 
misionárov evanjelia.“

Pracovný program
5. októbra sa v synodálnej aule vo Vati-
káne začal pracovný program zasadnutia 
Biskupskej synody. Generálnym reláto-
rom bol kardinál Péter Erdő, arcibiskup 
Ostrihomu-Budapešti. Svätý Otec spolu 
s 253 účastníkmi synody, medzi ktorými 
boli aj prešovský arcibiskup metropolita 
Mons. Ján Babjak SJ a predseda KBS Mons. 
Stanislav Zvolenský, vstúpili do dvojtýždňo-
vého obdobia intenzívnej práce vzývaním 
Svätého Ducha. V rámci tohto počtu bolo 
191 synodálnych otcov (162 z titulu úradu, 
traja zvolení a 26 vymenovaných pápežom). 
Z nich 42 synodálnych otcov pochádza z Af-

riky, 38 z Ameriky, 29 z Ázie, 78 z Európy 
a 4 z Oceánie. Je medzi nimi 61 kardinálov, 
7 patriarchov, jeden patriarcha kardinál, 66 
arcibiskupov a jeden vyšší arcibiskup, 48 
biskupov, jeden kňaz a 6 rehoľníkov. Ďalej 
sa na synode zúčastnilo 16 expertov, 38 
audítorov a 8 bratských delegátov.
Po úvode sa v aule začala 1. generálna 

kongregácia synody, ako sa označujú jed-
notlivé zasadnutia, ktorých bolo na progra-
me 15.
Generálny sekretár predstavil jednotlivé 

témy: Boží plán pre manželstvo a rodi-
nu, Poznanie a prijímanie Svätého písma 
a cirkevných dokumentov o manželstve 
a rodine, Evanjelium o rodine a prirodzený 
zákon, Rodina a povolanie osoby v Kristo-
vi, Pastorácia rodín, Výzvy pri pastorácii 
rodín, Kríza viery a rodinný život/Kritické 
situácie vnútri rodín, Vonkajší tlak na ro-
diny/Niektoré špecifické prípady, Ťažké 
situácie v pastorácii, Rodinné situácie/O 
zväzkoch medzi osobami rovnakého pohla-
via, Pastoračné výzvy týkajúce sa otvore-
nosti pre život, Cirkev a rodina pred výzvou 
výchovy, Výzva výchovy vo všeobecnosti/

Rozhovor s Valériou Hri-
covovou, predsedníčkou 
združenia Sakrálne spevy 
Východu a organizátorkou 
Festivalu duchovných 
piesní byzantského obradu 
v Prešove

Prešovský festival sa stal 
súčasťou náboženského aj 
kultúrneho života mesta. 
Ktorý ročník usporadúvate 
v tomto roku?
Festival sa po prvýkrát uskutočnil v roku 1990, 
bezprostredne po zmene politického systému. 
Jeho cieľom bolo priblížiť verejnosti krásu 
byzantských zborových spevov a zachovať 
duchovný odkaz sv. Cyrila a Metoda. Je to 
najstarší festival svojho druhu na Slovensku. 
Prvé ročníky sa realizovali striedavo v Košiciach 
a v Prešove. Ostatné sa stali súčasťou prešov-
ského jesenného kultúrneho života. Tohtoroč-
ný 23. ročník bude s medzinárodnou účasťou 
speváckych zborov.

Ako prebieha príprava na festival?
Príprava sa začína rok pred realizáciou, keďže 
treba vypracovať žiadosť o poskytnutie dotácie 
na podporu projektu, ktorá sa podáva na Mi-
nisterstvo kultúry SR. Všetky ročníky organizo-
vané združením boli realizované s finančnou 
podporou ministerstva. Na jar sú oslovení 
dirigenti zborov. Výber je podmienený tým, či 
ide o domáci ročník, alebo o ročník s medzi-
národnou účasťou. Potom sa pripraví program 
a začiatkom októbra sa spresní dramaturgia, 
pripravia sa pozvánky, plagáty, bulletiny a pa-
mätné listy. Okrem umeleckej stránky sú tu aj 
„prozaické“ požiadavky – nocľahy, občerstve-
nie, miestnosti na nácvik, spoločná večera...
Ťažisko práce je na združení Sakrálne spevy 
Východu, ale je nutné mať okolo seba aj ľudí, 
ktorí sú ochotní pomôcť. Festival je organizova-
ný Gréckokatolíckym arcibiskupstvom v Prešo-
ve, pomoc prichádza hlavne od prešovského 
arcibiskupa metropolitu Mons. Jána Babjaka 
SJ, ktorý poskytuje priestory, finančnú a morál-
nu oporu. Vždy pripravená pomôcť je aj pani 
Janka Pristášová zo sekretariátu.

Koho môžeme očakávať medzi účinkujúcimi?
Na koncerte 8. novembra vystúpia katedrálne 
zbory z Prešova, Bratislavy a Košíc, Zbor sv. 
Romana Sladkopevca a dva zahraničné zbory 
– Spevácky zbor Gaudeamus z Brna a Zbor sv. 
Damiána pri gréckokatolíckom kňazskom semi-
nári v Nyíregyháze. Asi najväčším prekvapením 
bude zbor maďarských bohoslovcov. V nedeľu 
si v rámci festivalu na svätých liturgiách v ka-
tedrálnom chráme vypočujeme zbor Hlahol 
zo Sídliska 3 v Prešove a Kyrillomethodeon 
z Bratislavy.

Dada Kolesárová

Kresťanská výchova v ťažkých rodinných 
situáciách.
Svätý Otec František, ktorý sa zúčastnil 

na celom programe, povzbudil účastníkov 
k otvorenosti: „Preto vás prosím o tieto dva 
postoje bratov v Pánovi: hovoriť s ,paréziou‘ 
a počúvať s pokorou. A robte tak s veľkou 
nerušenosťou a pokojom, lebo synoda sa 
vždy uskutočňuje ,cum Petro et sub Petro‘ 
(s Petrom a pod vedením Petra) a prítom-
nosť pápeža je garanciou pre všetkých 
a ochranou viery.“
Po prednesení prihlásených príspevkov 

k témam (ich dĺžka je stanovená na 4 minú-
ty) bol daný priestor na diskusiu.
Generálny sekretár Synody biskupov 

kardinál Lorenzo Baldisseri v mene Svätého 
Otca a za jeho prítomnosti na úvod 11. ge-
nerálnej kongregácie oficiálne oznámil, že 
14. riadne generálne zhromaždenie Synody 
biskupov na tému Povolanie a poslanie 
rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete sa usku-
toční 4. – 25. októbra 2015. Hlavným bodom 
programu tejto kongregácie bola prezentá-
cia očakávanej Relácie po diskusii (Relatio 
post disceptationem), ktorá bola zhrnutím 
úvah synodálnych otcov a slúžila ako základ 
na záverečné dokumenty. Po tom ako kar-
dinál Erdő prečítal 13-stranový dokument, 
nasledovala takmer dvojhodinová diskusia, 
v ktorej vystúpilo 41 synodálnych otcov.
V závere prác Biskupskej synody v Ríme 

synodálnym otcom a prítomným účastní-
kom Svätý Otec František 18. októbra po-
vedal, že majú ešte jeden rok, aby prostred-
níctvom pravého duchovného rozlišovania 
mohli dozrievať predložené idey a aby sa 
našli konkrétne riešenia mnohých ťažkostí 
a nespočetných výziev, ktorým musia čeliť 
rodiny; a aby poskytli odpovede na mnohé 
skľučujúce skutočnosti, ktoré obklopujú 
a ťažia rodiny. 
Pri eucharistickej slávnosti 19. októbra 

na Námestí sv. Petra, ktorá uzavrela 3. mi-
moriadne generálne zhromaždenie Synody 
biskupov, Svätý Otec František za účasti 
emeritného pápeža Benedikta XVI. a syno-
dálnych otcov blahorečil pápeža Pavla VI.

Závery
Výslednými dokumentmi synody o rodi-
ne sú trojstranový text Posolstva určený 
na povzbudenie rodinám celého sveta a tzv. 
Relácia synody, ktorá je určená Svätému 
Otcovi na prípravu budúcoročnej synody.
V záverečnom posolstve sa okrem iného 

uvádza:
„My synodálni otcovia, zídení v Ríme 

okolo pápeža Františka na mimoriadnom 
generálnom zhromaždení Biskupskej 
synody, sa obraciame na všetky rodiny 
rozličných kontinentov, a najmä na tie, 

ktoré nasledujú Krista – cestu, pravdu 
a život. Vyjadrujeme náš obdiv a vďačnosť 
za každodenné svedectvo, ktoré ponúkate 
nám i svetu vašou vernosťou, vašou vierou, 
nádejou a láskou. ...
Samotná príprava tohto synodálneho 

zhromaždenia, počnúc odpoveďami na do-
tazník zaslaný cirkvám po celom svete, nám 
umožnila načúvať hlasu mnohých rodin-
ných skúseností. Náš dialóg v dňoch synody 
nás potom vzájomne obohatil a pomohol 
nám pozrieť sa na celú živú a komplexnú 
realitu, v ktorej rodiny žijú. ...
Je tu v prvom rade veľká výzva vernosti 

v manželskej láske. Oslabenie viery a hod-
nôt, individualizmus, ochudobnenie vzťa-
hov, stres z uponáhľanosti bez toho, aby sa 
človek zastavil a premýšľal, poznačujú aj 
rodinný život. Neraz sme takto svedkami 
manželských kríz, často riešených povrchne 
a bez odvahy k trpezlivému premýšľaniu, 
vzájomnému odpusteniu, zmiereniu a obe-
te. Zlyhania takto vedú k vzniku nových 
vzťahov, nových párov, nových civilných 
zväzkov a nových manželstiev, a vytvárajú 
sa rodinné situácie, ktoré sú komplikované 
a problematické vzhľadom na kresťanský 
život. ...
Myslíme aj na množstvo chudobných 

rodín, na tie, ktoré nastúpia na loď, aby 
dosiahli cieľ, kde by prežili, na utečenecké 
rodiny, ktoré z beznádeje migrujú naprieč 
púšťami, na tie, ktoré sú stíhané pre svoju 
vieru a svoje duchovné a ľudské hodnoty, 
na tie, ktoré sú zasiahnuté brutalitou vojny 
a útlaku. ...
Nad vami bdie prítomnosť rodiny Ježiša, 

Márie a Jozefa v ich skromnom dome. My sa 
tiež spájame s rodinou z Nazareta a vzná-
šame k Otcovi všetkých našu modlitbu 
za rodiny zeme:
„Otče, daruj všetkým rodinám prítom-

nosť silných a múdrych manželov, ktorí 
budú zdrojom slobodnej a zjednotenej 
rodiny.
Otče, daj, aby rodičia mali dom, kde 

budú žiť v pokoji so svojou rodinou.
Otče, daj, aby deti boli znamením dôvery 

a nádeje, a daj mladým odvahu k celoživot-
nému záväzku vernosti.
Otče, daj každému možnosť zarobiť si 

na chlieb svojimi rukami, zakúšať pokoj 
ducha a udržať zažatý plameň viery aj 
v dobe tmy. 
Otče, daj nám všetkým vidieť rozkvet 

Cirkvi, stále vernejšej a dôveryhodnejšej, 
mesto spravodlivé a humánne, svet, ktorý 
miluje pravdu, spravodlivosť a milosrden-
stvo.“ n

spracované podľa TK KBS a RV
snímka: jto.s3.amazonaws.com
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Nielen o vernosti
V roku 2013 sa pre kresťanov stala hlavnou témou určite rodina. No zdá sa, že čím viac 
o rodine rozprávame, tým viac unavujeme ľudí, ktorí majú opačný názor. Jednoducho – keď 
kresťania začnú rozprávať o manželstve, mnohí začnú mať v tej chvíli dosť. A do istej miery 
majú pravdu, lebo nechápu, prečo je pre kresťanov táto téma doležitá. Manželstvo nie je 
kresťanský výmysel, existovalo omnoho skôr a zdá sa, že je zabudované do identity človeka. 
Prečo teda kresťanom dnes tak veľmi záleží na ochrane manželstva a čo je teda Kristov 
odkaz manželom? 

Pohanský Odyseus
Prv sa však pozrime na veľké dielo antic-
kého Grécka – Homérovu Odyseu. Príbeh 
je mnohým známy. Odyseus je kráľ, ktorý 
sa vracia z Trójskej vojny a na svojej ceste 
domov spolu s vojskom zablúdi, pričom 
stretáva nebezpečenstvá ako kyklopov – 
jednookých obrov, sirény – morské panny 
a pod. Nás bude zaujímať 23. kniha tohto 
diela.
V nej sa Odyseus konečne dostáva domov 

a zisťuje, že o ruku jeho ženy Penelopy bo-
jujú ziskuchtivci, ktorí bažia po korune, ako 
sa zdá, strateného mŕtveho kráľa. Morálna 
sila krásnej Penelopy je vyobrazená vo ver-
nosti svojmu manželovi. Odyseus sa skrýva 

v žobráckej halene a bojuje so svojimi 
nepriateľmi. Nakoniec odhalí svoju totož-
nosť, a práve tu sa začína jeden z najhlbších 
príbehov gréckej antiky. Penelopa totiž 
Odysea neprijíma. Nazdáva sa, že to môže 
byť len nejaký boh, ktorý vzal na seba po-
dobu jej zosnulého manžela, aby potrestal 
ľudí s nepravým srdcom. Tu ale prichádza 
jej slúžka Euryclea, a presviedča ju, že keď 
žobráka umyla, na vlastné oči videla jazvu 
od diviaka, ktorý Odysea poranil pred rok-
mi. Vzhľad ale pre Penelopu nie je dosta-
točným dôkazom. Ako druhý prichádza ich 
syn Telemachus, ktorý prvý rozoznal otca 
a presviedča matku, aby prijala svojho prá-
voplatného manžela. Svedectvo syna ale nie 

je dostatočným dôkazom, a tak pristupuje 
Odyseus sám. Telemachovi nariadi, aby 
zriadil hostinu veľkú ako svadba. To pobúri 
ľud, ktorý sa nazdáva, že Penelopa podľahla 
zvodným podvodníkom a neostala verná. 
Odyseus je však pevne presvedčený vy-
znávať svoju lásku za zvukov lýry Phemia. 
Penelopa síce vstúpi do nádvoria, no celý 
čas mlčí, čo napokon Odysea rozruší a chce 
ísť spať. Penelopa po prvýkrát prehovorí – 
nariadi slúžke, aby posteľ z ich spálne pre 
Odysea vyniesla von. Tu Odyseus vybuchne 
hnevom: „Kto mohol vziať posteľ z mies-
ta, na ktorom som ho nechal?! Muselo to 
byť preň mimoriadne ťažké, nech by bol 
akokoľvek zdatný, ibaže by mu pomohli 

odniesť ju bohovia. Na tejto zemi neexistuje 
nijaký človek taký mocný, kto by ju odniesol 
z miesta, veď ja sám som ju vysekal svojimi 
vlastnými rukami do mladého olivového 
stromu, ktorý vyrastal v záhradach nášho 
domu, v jeho plnom rozkvete a veľkej šírke 
som zbudoval okolo neho izbu z veľkých 
silných kameňov, prikryl som ju strechou 
a osadil som dvere silné a mocné.“ Penelopa 
v tej chvíli padne manželovi k nohám. Iba 
takýto opis postele je pre ňu dôkazom.
V tomto texte sú dva dôležité momenty 

vyrážajúce dych:
Po prvé, podľa Odysea manželskou 

posteľou nemôže pohnúť na tomto svete 
nijaký človek, je to totiž opis manželstva 
ako intimity a vernosti.
Druhým dôležitým bodom je Penelopino 

prijatie, ktoré prezrádza, že ani sami boho-
via nevedia, aký hlboký vzťah sa nachádza 
medzi manželom a manželkou. Intimita 
manželov je tajomstvom aj pre bohov, 
keďže Penelopa sa zdráhala prijať Odysea 
preto, lebo si myslela, že ide iba o podvod 
istého boha.

Svätý Pavol a Odyseus
K dobrým manierom občanov Rímskeho 
impéria z čias Krista iste patrila znalosť Ho-
mérových diel, Iliady a Odysey. Ak niekto 
z apoštolov toto dielo poznal určite, musel 
to byť sv. Pavol. Opis 23. knihy Odysey je to-
tiž jeden z mála antických textov (a zrejme 
najdôležitejší), ktorý hovorí o manželstve 
ako veľkom tajomstve. Tajomstvo, v gréč-
tine mysterion a v latinčine sacramentum, 
môžeme preložiť aj ako sviatosť. Teda keď 
apoštol Pavol v Liste Efezanom vyhlási 
o manželstve: „Toto tajomstvo je veľké; 
ja hovorím o Kristovi a Cirkvi“, vytvára 
veľký obrat v mysliach jemu načúvajúcich 
Efezanov. Áno, používa im známy príbeh 
manželstva o Odyseovi a Penelope, ktorý 
sme si opísali. No prehlbuje jeho obsah 
– vyhlasuje ho za príbeh lásky a vernosti 
človeka a Boha. Grécki bohovia nepoznali 
to, čo budovalo vernosť manželov, a viac-
-menej nemali problém klamať človeka 
prijatím zdanlivej podoby milujúcej osoby. 
Pavol, ktorý ale teraz okusuje skutočnú 
Božiu lásku, vyhlasuje vzťah Boha a člove-
ka za rovnako veľké tajomstvo ako vzťah 
manželov.
Pavol našiel Boha, ktorý skutočne miluje.

Autorita Boha
Čo teda Kristus ako Bohočlovek pridáva 
k manželstvu – inštitúcii, ktorá existovala 
dávno pred jeho narodením na tento svet? 
Odpoveď je ľahká – svoju autoritu. Vysvetlí-

me to takto: v Evanjeliu podľa Matúša (19, 1 
– 12) prichádzajú k Ježišovi farizeji a pýtajú 
sa, či smie muž prepustiť svoju manželku, 
pričom sa opierajú o Mojžiša, ktorý im dal 
zákon. Kristus ale odpovedá: „Mojžiš vám 
pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť 
vaše manželky; ale od počiatku to nebolo 
tak.“ Ruší azda Kristus Mojžišovo prikáza-
nie? Neruší, iba ho napĺňa. Pretože otázku, 
či smie muž prepustiť svoju manželku, 
možno teraz rozšíriť o otázku, či smie člo-
vek prepustiť svojho Boha. V kresťanskom 
manželstve ide o rovnakú otázku. Odpoveď 
je jasná – človek nesmie prepustiť svojho 
Boha. Ak nesmie prepustiť Boha, nemôže 
prepustiť ani manželku (manžela), keďže 
autorita manželstva je teraz podopretá 
autoritou Boha.

Vernosť buduje lásku
Autorita Boha, podopierajúca autoritu 
manželstva, dáva manželstvu mimoriadnu 
vážnosť. Veď samotní učeníci sú v rozpa-
koch a pýtajú sa: „Keď je to takto medzi 
mužom a ženou, potom je lepšie neženiť 
sa.“ (Mt 19, 10) Dôvod rozpakov je jasný – 
Boh je verný, a my nie. Je to dar Božej ver-

nosti, ktorý potrebuje človek ako manžel/-
-ka, ale aj ako kresťan, aby nezlyhal.
Vráťme sa znova na chvíľu k Odyseovi 

a Penelope, a to najmä pre zvláštny obraz 
vernosti opísaný cez posteľ. „Ísť s niekým 
do postele“ dnes už akiste nepatrí k typic-
ky kresťanskej fráze o vernosti manželov. 
Na otázku o vernosti dnešní mladí zvyknú 
povedať: „Keď ju/jeho budem milovať, 
nebudem ju/jeho podvádzať.“ Práve takáto 
veta raz výrazne zapôsobila na istého pána, 
ktorý vydal takéto svedectvo: „Napriek 
dlhoročnému manželstvu mi veľmi dlho 
trvalo uvedomiť si jeho podstatu. Neplatí, 
že keď ju budem milovať, zostanem verný. 
V manželstve to funguje úplne naopak – ak 
budem verný svojmu slovu, táto vernosť 
bude dávať vzrast našej láske.“
Možno chápať ľudí, ktorým kresťania 

s neustálym omieľaním témy manželstva 
začnú liezť na nervy. Ale pre kresťanov nie 
je manželstvo iba prirodzenou záležitosťou 
– manželstvo nás vedie a posilňuje vo vzťa-
hu k Bohu. A pri takejto pravde nemôžeme 
ostať mlčať. n

Lukáš Mitro
ilustračná snímka:  

upload.wikimedia.org
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Fotografická súťaž Slova 2014
Redakcia Slova vyhlásila na rok 2014 fotografickú súťaž. Súťaž trvá od 1. januára do konca roku 
2014. Vyhodnotenie súťaže bude začiatkom roku 2015.

Podmienky súťaže:
1. Tematické okruhy: 1. Ľudia (dieťa, mladý 

človek, rodina, dôchodcovia v rozličných si-
tuáciách); 2. Príroda (všetky ročné obdobia, 
krajina, zátišie, detail); 3. Cirkev (cirkevné 
sviatky, pôstne obdobie, liturgia, liturgické 
predmety, sakrálne stavby)

2. Veľkosť fotografie: min. 3 Mpx v elektronickej 
podobe.

3. Forma zasielania: Elektronická na adresu 
fotosutaz2014@gmail.com, v predmete 

uveďte: Fotografická súťaž 2014 + tema-
tický okruh (napr. Ľudia). Priamo v popise 
fotografie uveďte názov fotografie a meno 
autora fotografie (s diakritikou). Do tela  
e-mailu pripíšte poštovú adresu autora.

4. Autor fotografie automaticky súhlasí s uve-
rejnením fotografie v periodikách a publiká-
ciách neziskovej organizácie Petra.

5. Počet fotografií je neobmedzený.
6. Víťazi každej kategórie získavajú hodnotnú 

knihy, DVD a CD v hodnote 100, 50 a 30 eur.

Odber čaSOPiSu Na rOk 2015
Príspevok na rok 2015 je vo výške 15 eur (pre počet odberateľov do 10 
vrátane) alebo 13 eur (pre počet odberateľov 11 a viac do 20. novembra 
2014). Príspevok okrem celoročného zasielania časopisu zahŕňa aj nástenný 
kalendár na rok 2016, ktorý budeme expedovať v jeseni 2015. Šeky nájdete 
v balíkoch pri najbližších vydaniach časopisu. Cena kalendára navyše je 
1,50 eura.

redakcia; 051/7731 481; slovo5@grkatpo.sk
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Susedia ako vzor
V pondelok 29. septembra 2014 sa kňazi 
a zamestnanci Arcibiskupskej kúrie zúčastnili 
na spoločnej púti v Maďarsku. Navštívili 
sme Hajdúdorog, Máriapócs a Nyíregyházu 
a spoznali sme život gréckokatolíkov u našich 
južných susedov. Hlavným cieľom našej púte 
bola bazilika v Máriapócsi, najväčšom mari-
ánskom pútnickom mieste gréckokatolíkov 
v Maďarsku. Púťou nás sprevádzal miestny 
vladyka Filip Kocsis, ktorý sa nám nadmieru 
venoval, a tiež iní kňazi, ktorí nás po tých-
to miestach sprevádzali. Počas prehliadky 
Hajdúdorogu som mal možnosť položiť 
vladykovi niekoľko otázok ohľadom situá-
cie rodín v Maďarsku. Bol som veľmi milo 
prekvapený vládnou prorodinnou politikou 
a jedným dychom dodávam: želal by som si 
podobný prístup aj našich vládnych činiteľov. 
Posúďte sami.

Vladyka Filip mi rozprával, že v Maďarsku 
je v tomto čase veľmi dobrá vládna politika. 
Vláda podporuje viacdetné rodiny a zvý-
hodňuje ich tak, že čím viac detí, tým menej 
daní, za predpokladu, že rodičia riadne pra-
cujú, žijú usporiadane a starajú sa o výchovu 
svojich detí. Tento fakt je skutočne prínosom 
pre samotnú rodinu aj pre štát. V dobre 
vychovaných deťoch je sila štátu. Ďalší 
pozitívny moment vladyka vidí v tom, že štát 
podporuje rodiny, ktoré sa starajú o svojich 
starých rodičov a nedávajú ich do domovov 
dôchodcov či iných zariadení pre seniorov. 
Maďarskí politici veľmi prezieravo oceňujú 
skutočnosť, že starým ľuďom sa dostane 
najlepšej opatery a vďačnosti nie v staro-
bincoch, kde sa obyčajne cítia odstavení, 
ale doma so svojimi blízkymi, kde sú často 
nápomocní pri výchove detí a osožní svojimi 
životnými skúsenosťami a radami. Finančná 
podpora rodín, ktoré dochovajú svojich 
starých rodičov, vyjde štát oveľa menej než 
udržiavanie starobincov. Pýtal som sa, aký 
pohľad má vláda na maďarských občanov 
vo svete, keďže ich tiež zvýhodňuje. Dostal 
som zaujímavú odpoveď. Štát, ktorý preja-
vuje záujem o svojich ľudí, hoci žijú v iných 
štátoch, vytvára veľmi dobrú klímu pre život 
týchto ľudí, ktorí si vážia krajinu svojho 
pôvodu, prezentujú ju vo svete iba v dobrom 
svetle a radi sa vracajú do vlasti. Je to tiež 
veľmi dôležitý prvok prorodinnej, ale aj múd-
rej vládnej politiky. 

Je múdre sa v tejto veci inšpirovať našimi 
susedmi a žiadať, aby aj naša vláda podobne 
podporovala rodiny, ktoré takto motivované 
budú zárukou rastu a nie vymierania našej 
vlasti.

 
Mons. Ján Babjak SJ

Tajomstvo viery

Mysterium fidei
Po Druhom vatikánskom koncile v celej Katolíckej cirkvi, 
ale aj v cirkevných spoločenstvách rastie záujem o liturgiu 
a Eucharistiu. Dôvodom je realizovanie liturgickej obnovy. 
Ak chceme dobre poznať Eucharistiu, musíme poznať 
dokumenty, ktoré pápeži napísali na túto tému. Jedným 
z mnohých dokumentov je aj encyklika Pavla VI. Mysterium 
fidei (3. september 1965) Je to tretia encyklika pápeža 
Pavla VI. 

Zdroj života
Pápež Pavol VI. v úvode encykliky píše: 
„Katolícka cirkev neustále ako najcen-
nejší poklad stráži ,tajomstvo viery‘, čiže 
nevýslovný dar Eucharistie, ktorý dostala 
od Krista, svojho ženícha.“ Ďalej pokračuje: 
„Ak je liturgia na poprednom mieste v ži-
vote Cirkvi, tak jej srdcom je eucharistické 
tajomstvo, lebo ono je zdroj života, v kto-
rom očistení a posilnení žijeme nie sebe, 
ale Bohu, a zjednocujeme sa navzájom 
najčistejšou láskou. Konciloví otcovia tak 
potvrdzujú učenie, ktorého sa Cirkev ne-
ustále drží a učí, a ktoré Tridentský koncil 
slávnostne vyhlásil. Uznali za správne viesť 
dialóg o najsvätejšom tajomstve Eucha-
ristie nasledujúcim zhrnutím právd: ,Náš 
Spasiteľ pri Poslednej večeri, v tú noc, keď 
bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu 
svojho tela a svojej krvi, aby ňou nepre-
stajne pokračoval v priebehu vekov v obete 
kríža, dokiaľ on sám nepríde. Tým zveril 
Cirkvi, svojej milovanej neveste, pamiatku 
svojej smrti a svojho vzkriesenia – sviatosť 
nežnosti, znak jednoty, puto lásky, veľko-
nočnú hostinu, na ktorej sa prijíma Kristus, 
duch sa naplňuje milosťou a dáva sa nám 
záruka budúcej slávy‘“ (SC 47).

dôvody na pastoračné starosti 
a znepokojenie
Liturgická reforma vyvolala živé ohlasy, 
ktoré nie vždy zodpovedali myšlienkam 
koncilu. Pápež v encyklike vyjadril starostli-
vosť a znepokojenie, keď píše: „Predsa však 
existujú, ctihodní bratia, práve v predmete, 
o ktorom hovoríme, dôvody na vážne pas-
toračné starosti a znepokojenie, o ktorých 
nám naša apoštolská povinnosť svedomia 
nedovoľuje mlčať. Zistili sme totiž, že me-
dzi tými, ktorí hovoria a píšu o tomto naj-
svätejšom tajomstve, ktorí o súkromných 
omšiach, o dogme o transsubstanciácii 

a eucharistickom kulte rozširujú také názo-
ry, ktoré veriacich znepokojujú a z hľadiska 
právd viery im zapríčiňujú nemalé zmätky, 
ako keby každému bolo dovolené usilovať 
sa len o to, aby zapadlo prachom to učenie, 
ktoré bolo raz Cirkvou definované, alebo 
ho vysvetľovať tak, aby sa pravý význam 
slov alebo prijatá platnosť pojmov oslabi-
la... Nie je dovolené hovoriť o tajomstve 
transsubstanciácie, a pritom nespomenúť 
podivuhodné premenenie celej podstaty 
chleba na telo a celej podstaty vína na krv 
Kristovu, o ktorom hovorí Tridentský kon-
cil, a neobmedzovať sa iba, ako sa hovorí, 
na ,transsignifikáciu‘ alebo ,transfinalizá-
ciu‘. Napokon nemožno zastávať a prakti-
zovať názor, podľa ktorého by náš Pán Ježiš 
Kristus v konsekrovaných hostiách, ktoré 
po slávení omšovej obety zostali zvyšné, 
nebol už viac prítomný.“ (MF 9 – 11) 

Pravidlo vyjadrovania sa v Cirkvi
„Pravidlo vyjadrovania sa (regula loquendi), 
ktoré Cirkev v stáročnej práci a za asis-
tencie Ducha Svätého ustanovila a ktoré 
sa autoritou koncilov potvrdilo a stalo sa 
známkou a symbolom pravovernosti, treba 
mať v úcte. Nech sa ho nikto neodvažuje 
podľa vlastného dobrozdania alebo pod 
zámienkou nejakej novej vedy meniť. Veď 
ktože by mohol trpieť, aby sa dogmatické 
formuly, ktoré používali ekumenické kon-
cily na vyjadrenie tajomstiev Najsvätejšej 
Trojice a vtelenia, považovali pre ľudí našich 
čias už za nevhodné a aby boli opovážlivo 
zamenené za iné? Takisto nemožno trpieť, 
aby hocikto mohol na vlastnú päsť siahnuť 
na formuly, pomocou ktorých Tridentský 
koncil predložil eucharistické tajomstvo 
ako predmet viery. Lebo tieto a iné formuly, 
ktoré Cirkev používa, aby predložila dogmy 
viery, sa neviažu na nejakú kultúrnu formu, 
na nejakú určitú fázu vedeckého pokroku 

a ani na takú alebo onakú teologickú školu, 
ale predstavujú to, čo ľudský duch vypra-
cúva ohľadom skutočnosti vo všeobecnej 
a nevyhnutnej skúsenosti a označuje prime-
ranými a určitými slovami, ktoré boli pre-
vzaté z bežnej alebo kultivovanej reči. Preto 
tieto formuly zodpovedajú ľuďom všetkých 
čias a všetkých miest. Tieto formuly však 
možno užitočne jasnejšie a hlbšie vysvetliť, 
nikdy však v inom zmysle, než v akom boli 
používané; a tak pokrokom v chápaní viery 
zostávajú pravdy viery nedotknuté.“ (MF 23)

eucharistická prítomnosť skrze 
transsubstanciáciu
„Aby však nikto nesprávne nechápal tento 
spôsob prítomnosti, ktorá presahuje zákony 
prírody a spôsobuje najväčší zázrak svojho 
druhu, s ochotným duchom musíme 
počúvať hlas učiacej a modliacej sa Cirkvi. 
A tento hlas, echo Kristovho hlasu, nám 
hovorí, že Kristus je v tejto sviatosti nie inak 
prítomný, len premenením celej podstaty 
chleba na jeho telo a celej podstaty vína 
na jeho krv; je to celkom podivuhodné 
a jedinečné premenenie, ktoré Katolícka 
cirkev nazýva vhodne v úzkom zmysle 
transsubstanciáciou (Tridentský koncil). 
Po premenení majú podoby chleba a vína 
bezpochyby nový zmysel a nový účel, pre-
tože to už nie je obyčajný chlieb a obyčajný 
nápoj, ale sú to znaky svätej veci a znaky 
duchovného pokrmu; nový význam a nový 
účel dostávajú však preto, že obsahujú 
novú skutočnosť či realitu, ktorú právom 
nazývame ontologickou, lebo pod menova-
nými podobami sa už neskrýva to, čo bolo 
predtým, ale niečo celkom nové; a to nie 
na základe úsudku viery Cirkvi, ale skrze 
objektívnu realitu, pretože po premenení 
podstaty či bytnosti chleba a vína na telo 
a krv Kristovu nezostáva už nič, iba podoby, 
pod ktorými je celý a úplný Kristus vo svojej 
fyzickej ,realite‘ prítomný aj telesne, aj keď 
nie takým spôsobom, akým sa inak telesné 
predmety nachádzajú na svojom mieste.“ 
(MF 43)
Záverom sa pápež Pavol VI. dotýka aj 

východných cirkví, keď píše: „S pocitom 
bratskej lásky sa obraciam k tým, ktorí 
patria do východných cirkví, ktoré dali 
toľko slávnych otcov, svedectvo ich viery 
v Eucharistiu. Naše srdce je naplnené 
veľkou radosťou, keď myslíme na vašu vieru 
v Eucharistiu, ktorá je i naša, keď počúva-
me vaše liturgické modlitby, ktorými slávite 
také veľké tajomstvo...“ Pred záverečným 
požehnaním cituje sv. mučeníka Ignáca: 
„Snažte sa užívať jednu Eucharistiu. Jedno 
je telo nášho Pána Ježiša Krista a jeden ka-
lich jeho krvi, jeden oltár, jeden biskup...“ n

Miroslav Dancák

Modlitba chvály
Svätý Otec František vo svojej rannej homílii 
upriamil pozornosť na modlitbu chvály. 
Okrem iného povedal: „Je to modlitba 
chvály, ktorú nemáme bežne zaužívanú. 
Chváliť Boha je čistou veľkodušnosťou 
a znamená vstúpiť do veľkej radosti. Vieme 
sa vrúcne modliť, keď o niečo prosíme, 
aj keď ďakujeme Pánovi, ale modlitba chvá-
ly je pre nás trocha náročnejšia. Nie je ob-
vyklé chváliť Pána. A môžeme si to uvedomiť 
vtedy, keď si spomenieme na to, čo učinil 
v našom živote. V ňom – v Kristovi – si 
nás vyvolil pred stvorením sveta. Požeh-
naný si, Pane, že si si ma vyvolil! Je to ra-
dosť z otcovskej láskavej blízkosti. Modlitba 
chvály nám prináša túto radosť, že sme 
šťastní pred Pánom. Kresťan je ten, kto 
je vyvolený, kresťan bol vyvolený v Bo-
žom srdci pred stvorením sveta. Aj táto 
myšlienka napĺňa radosťou naše srdcia: Som 
vyvolený! A dáva nám to istotu. Modlitba 
chvály je teda v prvom rade modlitbou rados-
ti, a potom modlitbou pamäti: Koľko toho 
Pán pre mňa urobil! S akou veľkou nehou 
ma sprevádzal, ako sa znížil. Sklonil sa, ako 
sa otec zohýna k dieťaťu, aby mohlo kráčať.“ 
(úryvok homílie zo 16. októbra 2014)

Nádej kresťanov
Pápež František vo svojej katechéze pouká-
zal na úlohu Cirkvi prinášať nádej. Povedal:  
„Všimnite si, že kresťanská nádej nie je 
jednoduchou túžbou, želaním, nie je opti-
mizmom: pre kresťana je nádej očakávaním, 
vrúcnym očakávaním, nadšeným z koneč-
ného a definitívneho naplnenia tajomstva, 
tajomstva Božej lásky, v ktorej sme sa 
znovuzrodili a už v nej žijeme. Je očakávaním 
niekoho, kto má prísť: Krista, Pána, ktorý je 
nám čoraz bližšie, deň čo deň, a ktorý príde, 
aby nás konečne uviedol do plnosti svojho 
spoločenstva a svojho pokoja. Úlohou Cirkvi 
teda je udržiavať zažatú a dobre viditeľnú 
lampu nádeje, aby mohla i naďalej žiariť ako 
bezpečné znamenie spásy a svietiť celému 
ľudstvu na cestu, ktorá ho privedie k stretnu-
tiu s milosrdnou tvárou Boha. Toto teda 
očakávame: Ježišov návrat! Nevesta Cirkev 

očakáva svojho ženícha! Musíme sa však 
veľmi úprimne opýtať seba samých, či sme 
skutočne žiariví a dôveryhodní svedkovia 
tohto očakávania, tejto nádeje. Žijú naše 
spoločenstvá v znamení prítomnosti Pána 
Ježiša a vo vrúcnom očakávaní jeho prícho-
du alebo sa javia ako unavené, strnulé, pod 
ťarchou námahy a rezignácie? Hrozí aj nám, 
že sa nám minie olej viery a olej radosti? 
Buďme ostražití!“ (úryvok katechézy z 15. 
októbra 2014)

Boh je štedrý ku všetkým
Svätý Otec František pred modlitbou Anjel 
Pána povzbudil veriacich týmito slovami: 
„Boh je voči nám dobrý, ponúka nám nezišt-
ne, zdarma, svoje priateľstvo, zdarma nám 
ponúka svoju radosť, spásu, no veľakrát jeho 
dary neprijímame, dávame na prvé miesto 
naše materiálne starosti, naše záujmy, a aj 
keď nás Pán volá, hovorí nám do srdca, veľa-
krát sa zdá, že je nám na obtiaž. Božia dob-
rota nemá hranice a nikoho nediskriminuje. 
Preto je hostina Božích darov univerzálna, 
je pre všetkých. Všetkým je daná možnosť 
odpovedať na jeho pozvanie, na jeho vola-
nie; nikto nemá právo cítiť sa privilegovaným 
alebo sa dožadovať exkluzívnosti. Toto všetko 
nás vedie k prekonaniu návyku uvelebiť sa 
pohodlne v strede, ako to robievali veľkňa-
zi a farizeji. Toto nemáme robiť. Máme sa 
otvoriť perifériám a uznať, že aj tí, čo sa 
nachádzajú na okrajoch, a dokonca tí, čo sú 
odmietnutí a opovrhovaní spoločnosťou, sú 
adresátmi Božej štedrosti.“ (úryvok príhovoru 
z 12. októbra 2014)

Kresťan je nevyhnutne milosrdný, toto je 
centrom evanjelia. (Twitter Svätého Otca 
Františka z 16. októbra 2014)

Pane, daj svoju útechu všetkým, ktorí trpia, 
najmä chorým, núdznym, nezamestnaným. 
(Twitter Svätého Otca Františka z 14. októbra 
2014)

podľa www.radiovaticana.org  
pripravil Marek Baran

ilustr. snímka: www.theguardian.com50
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Mali ste v rodine niekoho, kto tiež chodil 
pomáhať do chrámu?
Môj otec bol viac ako 30 rokov hlavným 
kurátorom. Bolo to ešte za čias pôsobe-
nia otca Ladislava Németha v Trhovišti. 
Do chrámu sme mali veľmi blízko, pretože 
medzi naším domom a chrámom bola len 
úzka cestička. Dá sa povedať, že sme spolu 
so všetkými siedmimi súrodencami rástli 
pri chráme. Bolo pre mňa prirodzené každý 
deň chodiť na sväté liturgie a zapájať sa 
do diania vo farnosti.

Ako ste sa vy dostali k službe cerkovníčky 
v chráme?
Keď som sa po dlhých rokoch vrátila do svo-
jej rodnej obce, začala som samozrejme 
chodiť aj do svojho chrámu, ktorý som mala 
v detstve hneď v susedstve. V tom čase naša 
farnosť nemala cerkovníka. Každý týždeň 

túto službu robil niekto iný. Tak to bolo 
niekoľko rokov. Vtedajší kňaz otec Ladislav 
Németh ma oslovil, či by som túto bohu-
milú službu v chráme neprijala. Rozhodla 
som sa, že túto ponuku kňaza prijmem. Tak 
sa začala moja služba Bohu v chráme. Až 
na dva roky, keď som ju nemohla vykoná-
vať, robím cerkovníčku dodnes.

Koľko je to už rokov?
Cerkovníčku robím v našom chráme vyše 
20 rokov. Počas tohto obdobia sa vystrie-
dali vo farnosti traja kňazi. Otec Ladislav 
Németh pôsobil vo farnosti 27 rokov, otec 
Jozef Ivan 14 rokov a terajší kňaz otec Maroš 
Rinik tu pôsobí 6 rokov. Každý z týchto 
kňazov priniesol do farnosti niečo svojské 
a všetci, ktorí tu pôsobili, boli pre nás ve-
riacich požehnaním. Pre mňa sú tieto roky 
služby veľkým požehnaním. Sú to šťastne 

prežité roky. Neľutujem, že som ich prežila 
v Božom chráme.

Toľko rokov pracovať ako cerkovníčka 
iste nie je ľahké. Naučila vás táto služba, 
ako pracovať s ľuďmi, alebo sa to ešte 
stále učíte?
Práca cerkovníčky nie je prácou v pravom 
zmysle slova. Je to služba. A služba si 
vyžaduje srdce plné lásky. Bez srdca sa nedá 
slúžiť Bohu ani ľuďom. V každej farnosti 
sú ľudia rôzni. Každý má svoj názor, iný 
pohľad na veci. Cerkovník je človek, ktorý 
sa snaží ľuďom prispôsobiť, prijímať ich 
takých, akí sú. Úprimne sa snažím, aby som 
bola milá a dobrá na ľudí aj ja. Ako sa mi 
to darí, neviem, ale myslím si, že ľudia sú 
s mojou službou v chráme spokojní.

Čo všetko má na starosti cerkovník vo 
vašej farnosti?
Cerkovník má na starosti v prvom rade 
otvárať a zatvárať chrám. Musím tam byť 
teda prvá a odchádzať posledná. Druhou 
úlohou je zvoniť nielen na bohoslužby, ale 
aj zosnulým. U nás je dávny zvyk zvoniť 
všetkým kresťanom – gréckokatolíkom, 
rímskokatolíkom aj kalvínom. Sme v obci, 
kde sú nadštandardne dobré vzťahy medzi 
kňazmi aj veriacimi. Roky žijeme v obci 

spolu a nikto sa nerozdeľuje podľa ná-
boženstva. Ak niekto zomrie a rodina si 
praje, aby sme mu zvonili, tak mu zvoníme 
od chvíle smrti až po pohreb každé ráno, 
na obed aj večer. Ďalšou dôležitou úlohou 
je pripraviť všetko na dôstojné slávenie 
božskej liturgie. Pripraviť bohoslužobné 
predmety, žertveník, oltár, rúcho pre kňaza, 
sviečky, kadidlo atď. K tomu, samozrejme, 
patrí aj pranie a čistenie všetkých bohoslu-
žobných predmetov – lentionov, ilitonov, 
rôznych utierok, sticharov, rúch, čiaš, 
kadidiel, svietnikov atď. Mám na starosti 
aj distribúciu časopisov, ktoré prichádzajú 
do chrámu.

Ste matkou piatich detí, ako ste dokázali 
skĺbiť úlohu matky a manželky v rodine 
so službou v Božom chráme?
Keď som začala slúžiť v chráme ako cer-
kovníčka, všetkých mojich päť dievčat bolo 
odrastených. Nebol teda problém popri 
rodine chodiť aj do chrámu. Aj môj už 
nebohý manžel ma v tejto službe  vždy pod-
poroval, hoci bol rímskokatolík. Často mi 
sám v tejto službe pomáhal. Hlavne v jeseni, 
keď bolo veľa popadaného lístia, chodil so 
mnou hrabať a čistiť okolie cerkvi.

Aký je váš najkrajší zážitok z farnosti?
Z farnosti mám veľa pekných zážitkov, 
keďže sme pomerne živá farnosť, v ktorej 
sa vždy čosi deje. Veľmi hodnotné zážitky 
nám priniesli misie v roku 2007, ktoré viedli 
otcovia redemptoristi. Pomáhala som pri 
misiách varením pre duchovných otcov. Cez 
túto službu Pán veľmi požehnával mňa aj 
celý náš dom. Tiež sa mi páčila duchovná 
obnova s otcom kapucínom Félixom, ale aj 
veľa ďalších vecí, ktoré sme mali možnosť 
vo farnosti zažívať. Ale predsa si spomínam 
na jeden zážitok, ktorý vo mne ostal ako 
ten najmocnejší. Bolo to vtedy, keď náš 
malý miništrant Martin Mráz predstúpil 
v našom chráme pred oltár ako kňaz a slúžil 
svoju primičnú liturgiu. Vtedy som bola 
veľmi dojatá. Vyrastal pri mne v chráme ako 
malý chlapec. Hoci už je kňazom, má svoju 
farnosť, sme dodnes spolu v kontakte a vždy 
sa teším jeho úspechom v kňazskom aj 
osobnom živote. Ďalším hlbokým zážitkom 
bolo, keď mi miestny kňaz otec Rinik spolu 
s otcom Martinom Mrázom pripravili pre-
kvapenie na moju osemdesiatku. Doniesli 
mi veľký obraz s požehnaním od Svätého 
Otca Františka. Neviem opísať tie chvíle, ale 
bola a dodnes som z tohto daru nesmierne 
dojatá.

Navštívili ste viacero pútnických miest. 
Kde sa vám najviac páčilo a prečo? Spo-
mínate si aj na nejakú konkrétnu púť?

Veľmi rada navštevujem pútnické miesta. 
Navštívila som viaceré: Rím, Klokočov, 
Litmanovú, Ľutinu, Sanktuárium Božieho 
milosrdenstva v Krakove, studitský kláštor 
v Uneve, Kyjevsko-pečerskú lavru, kated-
rálu v Užhorode a Mukačevo. Sú to neo-
písateľné zážitky. Som rada, že aj napriek 
svojmu veku som stihla vidieť toľko nád-
herných pútnických miest. Najviac sa mi 
páčilo v Pečerskej lavre (nádherné zvonice) 
a v Krakove. Doma na Slovensku sa mi páči 
cerkev v Ihľanoch, kde som bola už dvakrát.

Máte ešte nejaký nesplnený sen?
Môj nesplnený sen je, aby som sa v zdraví 
dožila posviacky nového ikonostasu v našej 
cerkvi, ktorý sa už začal stavať. Posviac-
ka ikonostasu by mala byť na odpustovú 
slávnosť v máji budúceho roka. Tiež by som 
chcela absolvovať púť po drevených chrá-
moch tu na Slovensku. Máme veľa krásnych 
a historických chrámov, a nepoznáme ich, 
čo je škoda.

Čo radi robíte vo voľnom čase?
Najradšej sa modlím, najmä modlitbu 
ruženca, vtedy si oddýchnem. Cez deň sa 
pomodlím niekoľko ružencov na rôzne 
úmysly. Rada čítam kresťanské časopisy 
a knihy. Napríklad časopis Slovo prečítam 
vždy celý. Máte veľmi pekné a vždy aktuálne 
články, kde si každý môže nájsť to svoje. 
Teším sa na každé nové číslo. V lete som vo 
voľnom čase rada v záhradke. Rada háč-
kujem a pri tom pozerám televíziu, hlavne 
TV Lux. Rada tiež varím a pečiem, aj keď 
teraz už varí prevažne moja dcéra, ktorá 
býva spolu so mnou v dome. Organizujem 
zbierky pre Ukrajinu, pripravujeme darčeky 
na Mikuláša pre deti z Ťačiva. Taktiež rada 
lúštim osemsmerovky a krížovky. Venujem 
sa aj vnúčatám a pravnúčatám a teším sa, 
keď ma navštívia.

Čo vám do života priniesla a prináša 
služba v chráme?
Byť každý deň na svätej liturgii je veľkým 
požehnaním. Vždy sa veľmi teším, keď mô-
žem ísť slúžiť do chrámu. Prichádzam prvá, 
otváram chrám. Sadám si do chrámovej 
lavice a modlím sa. Byť neustále v Ježišovej 
prítomnosti, prijímať jeho pokrm v Eu-
charistii – to ma napĺňa veľkou radosťou, 
pokojom a požehnaním. Nič viac okrem 
Boha vo svojom živote nepotrebujem. Som 
vďačná Bohu za službu cerkovníčky, lebo 
mi priniesla veľa požehnania do všetkých 
oblastí môjho života. Som vďačná  aj Panne 
Márii za roky prežité v zdraví a sile.

za rozhovor ďakuje Helena Krenická
snímky: Maroš Riník

Doma v chráme

Vyše dvadsať rokov pôsobí 
pani Anna Gavaľová z Trho-
višťa v službe cerkovníčky. 
Hovorí, že jej táto služba 
dáva viac, než berie, a že 
si svoj život už nevie pred-
staviť inak ako v chráme, 
kde sa cíti ako doma.

V mene slobody
Sloboda je neprítomnosť donucovania, 
keď sa nemusí robiť to, čo sa nechce. Toľko 
výklad na internete. Reálne si však slobodu 
predstavuje každý inak. Často sa toho či 
onoho aspektu slobody slobodne vzdávame 
v prospech všetkých. Často sa však sloboda 
zamieňa so svojvôľou, teda s túžbou konať, čo 
sa mi zachce.

V mene slobody prebehli mnohé vojny, 
stačí spomenúť Irak a Afganistan, revolúcie 
v Egypte, Líbyi, Sýrii... Dosiahli tam ľudia 
po tomto počine slobodu? Vonkoncom nie. 
Nastúpila nová diktatúra. Akoby v samotnej 
podstate arabskej spoločnosti nebolo miesto 
pre skutočnú slobodu, ale iba pre svojvoľné 
konanie jedincov i celých organizovaných 
skupín.

Najmarkantnejšie je to dnes vidno v Iraku 
a Sýrii. Státisíce irackých kresťanov utieklo zo 
svojich domovov pred vojskami Islamského 
štátu, ktorý teraz ovláda tridsať percent Sýrie 
a štyridsať percent Iraku. Ako je možné, že 
takéto niečo vôbec vzniklo? Korene treba 
hľadať vo vnucovaní vlastného západného 
či amerického vnímania slobody miestnym 
komunitám nehľadiac na samotnú podstatu 
arabskej spoločnosti.

A aký je následok? „Chrámy sú okupované, 
ich kríže boli strhnuté,“ povedal patriarcha 
Louis Raphaël I. Sako z Chaldejskej katolíc-
kej cirkvi, do ktorej patrí väčšina irackých 
kresťanov. „Je to katastrofa, tragická situácia,“ 
povedal chaldejský katolícky arcibiskup z Kir-
kúku Yousif Thomas Mirkis. „Žiadame Radu 
bezpečnosti OSN, aby okamžite zasiahla. Kým 
tu hovoríme, desaťtisíce vydesených ľudí je 
vyháňaných z domovov, je to neopísateľné.“

Na druhej strane, v mene slobody sa 
rozvracia európska a americká spoločnosť 
zvnútra. V rámci amerického chápania 
slobody sa v Orange County v štáte Florida 
deti na vyučovacích hodinách môžu hravou 
formou zoznámiť so základmi satanizmu. Toto 
vyučovanie bolo umožnené po rozhodnutí 
sudcu štátu Florida, ktorý rozhodol, že ak 
školy zabezpečujú a rozširujú školákom Biblie 
a ďalšiu kresťanskú literatúru, tak aj zástup-
covia iných náboženstiev a ateisti majú právo 
distribuovať svoje materiály. Takto vnímané 
uplatňovanie princípu náboženskej slobody 
neváhali využiť stúpenci Antikrista.

Naše pomýlené chápanie slobody nás tak 
robí neslobodnými. A kým sa nenaučíme žiť 
slobodne, kým nenájdeme skutočnú slobodu, 
nebudeme jej svedkami a nebudeme schopní 
učiť túto slobodu iné národy a spoločnosti.

Juraj Gradoš
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Alternatívna 
medicína
Homeopatia, akupunktúra, akupresúra, joga, 
magnetizmus, reiki, Silvova metóda, liečenie 
zariekavaním, liečenie pomocou talizmanov 
a amuletov patria medzi najznámejšie druhy 
alternatívnej medicíny. Metódy alternatívnej 
medicíny odporujú vedeckým poznatkom, 
ich účinnosť nebola doteraz preukázaná ve-
deckým postupom a navyše, účinok týchto 
metód má byť sprostredkovaný duchovnými 
silami.

Niektoré formy liečiteľstva predstavujú 
širokú bránu pre nový vstup pohanstva 
a okultizmu do súčasnej spoločnosti. Alter-
natívne liečebné metódy sú mnohokrát spá-
jané so svetonázorom, ktorý je označovaný 
ako ezoterika. Pôvodný význam tohto slova 
vyjadruje tajnú náuku, ktorá má pomáhať pri 
nachádzaní zdravia, šťastia a sebapoznania.

Do okruhu ezoterických liečebných metód 
patria spôsoby liečenia, ktoré svojimi koreňmi 
siahajú práve do oblasti okultizmu alebo 
pohanstva. Vychádzajú teda z obrazu sveta, 
ktorý nie je v súlade s biblickým chápaním. 
Veriaci človek, ktorý prijíma alebo praktizuje 
tieto liečebné metódy, vstupuje do reálneho 
nebezpečenstva, že sa vo svojom duchov-
nom živote dostane do oblasti pôsobenia 
diabla. Liečebné metódy z oblasti ezoteriky 
a okultizmu ponúkajú niečo „viac“ ako len 
fyzické uzdravenie. Ich snahou je liečiť človeka 
celého, snažia sa ho priviesť do stavu har-
mónie s prírodou, s vesmírom a duchovným 
poriadkom sveta. Ponúkajú mu určitý druh 
„spasenia“. V porovnaní s biblickým učením je 
zrejmé, že ide o úplne iné chápanie Boha, člo-
veka, sveta a taktiež zdravia a vzniku chorôb.

Nebezpečenstvo metód alternatívnej 
medicíny a rôznych spôsobov okultného 
liečiteľstva spočíva najmä v riziku zanedba-
nia včasného stanovenia správnej diagnózy 
a nasadenia liečby. V prípade nesprávneho 
postupu a preukázaného zavinenia je lekár 
zodpovedný a postavený pred súd. Liečitelia, 
ponúkajúci služby v oblasti alternatívnej 
medicíny, však nie sú viazaní žiadnou zodpo-
vednosťou, a to aj napriek tomu, že niektorí 
z nich odporúčajú vysadenie klasických 
liekov, čím môžu pacientovi zapríčiniť iné 
vážne problémy.

Človek túži po duchovnom uspokojení 
a diabol robí všetko pre to, aby mu ponúkol 
svoje služby a tovar. Pre veriaceho človeka 
je najväčším nebezpečenstvom to, že spolu 
s alternatívnou liečebnou metódou prijíma 
falošný obraz sveta, ako aj falošný pohľad 
na zdravie a chorobu.

Antónia Rabatínová

Naši rodičia majú výhodu mnohoročných 
skúseností a dobre nás poznajú a milujú. 
Vypýtať si od nich radu a múdre slovo isto 
nebude na škodu. Môžu nám priniesť nový 
pohľad na vec a priniesť inšpiráciu pri 
hľadaní riešenia v procese rozhodovania sa. 
Ak nastane konflikt medzi radou rodičov 
a manželky, má prednosť rada manželky, 
pretože muž opustí svojho otca i matku 
a pripúta sa k svojej manželke.

Zbožní ľudia
Radu by sme tiež mali hľadať u zbožných 
ľudí, ktorí vedia, ako uplatňovať princípy 
Božieho slova. Ľudia so skúsenosťami, ktorí 
poznajú Bibliu, sú obzvlášť cennými po-
radcami. „Blažený človek, čo nekráča podľa 
rady bezbožných a nechodí cestou hriešni-
kov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov...“ (Ž 1)
Ak je človek skutočne zbožný, ctí si Boha, 

je veľký predpoklad, že je aj odborníkom vo 
svojom remesle. Radiť sa s takýmito ľuďmi 
je požehnaním.

Mnohí poradcovia
„Vychodia nazmar plány, keď niet porady, 
daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.“ 
(Prís 15, 22)
Každý z nás má len obmedzený rámec 

poznania a skúseností; potrebujeme počuť 
názory druhých, aby sme získali náhľad 
z inej strany a prišli na alternatívy, ktoré by 
nám predtým nenapadli.
„Kde nieto zrelej rozvahy, tam ľud upadá, 

dobre je však tam, kde niet núdze o radcov.“ 
(Prís 11, 14)

Alebo v ekumenickom 
preklade tento verš 
nachádzame takto:
„Kde chýba vedenie, 

tam ľud upadá, v množ-
stve radcov však spočíva 
záchrana.“
Keď radcov potrebo-

vali králi a faraóni a stále 
potrebujú aj prezidenti 
a ministri, nepotrebuje-
me ich azda my, aj keď 
jednoduchí ľudia? O čo 
viac!

Vyhýbajte sa zlým 
radám! 
Biblia nám hovorí, aby 
sme nikdy nevyhľadá-
vali rady veštcov, médií 
a špiritistov:
„Neobracajte sa 

na vyvolávačov duchov 
a na veštcov! Nevypytuj-

te sa ich: poškvrnili by ste sa tým. Ja, Pán, 
som váš Boh!“ (Lv 19, 31)
Pozorne čítajme:
„Saul zomrel pre svoju nevernosť, ktorej 

sa dopustil voči Hospodinovi; pretože neza-
chovával slovo Hospodinovo, aj preto, že sa 
dopytoval ducha zosnulého a nehľadal radu 
u Hospodina.” (1 Krn 10, 13 – 14)
Kráľ Šaul sa radil s iným bohom a mzdou 

mu bola smrť. My kresťania nesmieme 
využívať metódy, ktoré sa používajú pri 
predpovedaní budúcnosti, ako sú horosko-
py a všetky ostatné okultné praktiky. Je to, 
rovnako ako u Šaula, hriech proti prvému 
Božiemu prikázaniu. Vieme, že náš Boh je 
jediný, Jahve, a že všetko ostatné je satanovo 
klamstvo, ktoré nás pripravuje o identitu 
Božích detí.
„A keď zdvihneš oči k nebu a uvidíš tam 

slnko, mesiac a hviezdy, všetky voje nebies, 
nedaj sa oklamať a neklaňaj sa im, a ne-
uctievaj to, čo Pán, tvoj Boh, stvoril na osoh 
všetkým národom, ktoré sú pod nebom.“ 
(Dt 4, 19)
Na záver už len povzbudenie od apoštola 

Pavla:
„O nič nebuďte ustarostení. Ale vo 

všetkom modlitbou, prosbou a so vzdá-
vaním vďaky prednášajte svoje žiadosti 
Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú 
chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle 
v Kristovi Ježišovi.“ (Flp 4, 6 – 7) n

Ľudmila Koščová
(spracované podľa kurzu Biblia a penia-

ze Crown Financial Ministries v preklade 
Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša  
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kontrolovať výdavky. 
kde hľadať radu?
V nasledujúcom bloku vyučovaní Biblia a peniaze sa zameriame na tému Ako lepšie 
kontrolovať výdavky. Dozvieme sa o dôležitosti hľadania rady, o tom, ako míňať peniaze 
rozumne a čo hovorí o dlhoch Biblia.

Pán obdaroval ľudí rôznymi darmi, 
aby sme si mohli navzájom účinne 
pomáhať. Povzbudzuje nás, aby sme 

hľadali radu a nespoliehali sa len na vlastný 
úsudok. „Bláznovi sa zdá, že je správna jeho 
cesta, múdry však poslúcha radu.“ (Prís 12, 
15) On nám posiela do cesty ľudí, aby nám 
mohli radou pomáhať aj v oblasti financií. 
Niektorí ľudia sa vyhýbajú hľadaniu rád 
u iných, pretože sú pyšní. Vnímajú to ako 
znak slabosti. No Božie slovo upozorňuje, 
že človek pýchou vyvoláva len spor, ale 
pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múdrosť. 
Iní môžu mať problém s tvrdohlavosťou: 
„Nechaj tak! Už som sa rozhodol!“ Príslovia 
však obmäkčujú – ten, kto má múdre srdce, 
dá si povedať.
Najlepšie rozhodnutia si vyžadujú ana-

lýzu faktov, radu kvalifikovaných a citlivosť 
na to, čo hovorí Boh. No Pán Boh nás 
niekedy vedie smerom, ktorý je v rozpore 
s našimi túžbami, logikou alebo radou 
iných. Rozlíšiť jeho hlas od našich vlastných 
želaní nie je vždy ľahké. Udržať si postoj, 
ktorý uprednostní jeho vôľu pred našou, je 
však kľúčové. Ako sa to nepodarilo Izraeli-
tom, si prečítajte v 13. a 14. kapitole Knihy 
Numeri.

Písmo nás povzbudzuje žiadať o radu 
viaceré zdroje. 

božie Slovo – božia rada
„Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie 
ako každý dvojsečný meč;... rozsudzuje 
myšlienky a úmysly srdca.“ (Hebr 4, 12)
Najlepšie nás pozná Pán, ten, ktorý nás 

stvoril a pozná i našu budúcnosť, a miluje 
viac ako ktokoľvek z ľudí. Môžeme spolu 
s Dávidom volať:
„Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myš-

lienky a ich počet aký je obrovský“ (Ž 139).
Chcem vedieť, Pane, čo si myslíš ty a čo 

mi radíš, veď „tvoje ustanovenia sú mi roz-
košou a tvoje príkazy sú mojimi radcami“ 
(Ž 119, 24). Nijaká pravda nie je pred Bohom 
skrytá.
Teda prvým miestom, kde hľadať radu, 

je Biblia, Božie slovo, modlitba, ticho, 
čakanie. Veď jedno z mien Boha je zázračný 
radca.

Ďalej nám Pán Boh zjavuje svoje slovo 
a radí nám skrze ľudí, ktorých nám daroval. 
Prejdeme si všetkých v poradí podľa dôle-
žitosti.

Manželka
Ak žijete v manželstve, prvým človekom, 
s ktorým by ste mali finančné veci konzul-
tovať, je vaša manželka. Manžel a manželka 
sú jedno a navzájom sa potrebujú, aby robili 
správne rozhodnutia. Ženy sú zvyčajne 
obdarené presnou prirodzenou intuíciou. 
Muži sa zasa viac sústredia na fakty. Mno-
hokrát Pán najjasnejšie hovorí k manželovi 
cez jeho manželku, pretože ju stvoril, aby 
mu pomáhala. Manžel by mal hľadať radu 
u svojej manželky vo finančnej oblasti bez 
ohľadu na úroveň jej skúseností. Takýto 
postup prináša vzájomnú zodpovednosť, 
prejavuje lásku a úctu a uznáva, že finančné 
rozhodnutia vás budú ovplyvňovať oboch 
rovnako.
„Potom Pán, Boh, povedal: ,Nie je dobre 

byť človeku samému. Urobím mu pomoc, 
ktorá mu bude podobnáʼ.“ (Gn 2, 18)
Z praxe viem, že mnohí manželia by pre-

dišli mnohým finančným ťažkostiam, keby 
sa poradili. Keby sa nebáli komunikovať 
a pýtať si radu. A rovnako aj v tej pozitívnej 
oblasti. Dva páry očí si všimnú viac ako 
jeden. O koľko lacnejšie sa dá napríklad 
nakupovať? Ten si všimne zľavu tu, iný tam. 
Nie nadarmo vravíme: „Viac hláv, viac rozu-
mu.“ A rovnako tak: „Skúpy dvakrát kúpi.“ 

Niekedy sa ulakomíme práve na „akcie“, ale 
tie nemusia hovoriť aj o kvalite produktu 
či služby, a potom kupujeme zasa tú istú 
vec. Nechajme si teda poradiť, ak vieme, že 
manželka alebo manžel sa v danej proble-
matike viac vyzná. Pre deti je to najľahšia 
cesta výchovy, váš vzor. Ak uvidia, že otec 
sa radí s mamou, budú robiť takisto a budú 
sa chcieť tiež poradiť. Ak muž nedokáže 
počúvať vlastnú ženu, neubližuje tým len 
jej, ale aj Božiemu plánu. Zodpovednosť 
za rozhodnutia stále nesie manžel ako hlava 
rodiny (porov. Ef 5, 22 – 23), ale manžel, 
ktorý pozorne načúva s otvoreným srdcom, 
bude robiť lepšie rozhodnutia.

rodičia
Ďalším zdrojom rady sú naši rodičia.
„Zachovaj prikázania svojho otca, syn 

môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere!“ 
(Prís 6, 20)

Dobrá rada nad zlato.
Dobrá rada nikdy neprichodí neskoro.
Dobrá rada stojí groš (a planá dva).
Dobrá rada vzácna.
Drž sa starších rady a nedôjdeš vady.
Hnev je zlý radca. 
I bez brady ľudia mladí dajú niekedy 
dobrej rady.
Komu niet rady, tomu niet pomoci.
Kto sa radí, nezavadí.
Lepšie je dvakrát sa radiť, ako naraz 
chybu spraviť.
Ľudí sa raď a rozumu sa drž.
Múdra rada pre múdrych a pre bláznov 
palica.
Po nečase zlá rada.
Prijmi dobrú radu, tak ujdeš úpadku.
Aj pod otrhaným klobúkom často múdra 
hlava býva.
Ráno múdrejšie večera. 
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Tri svedectvá
Počas Ázijských dní mládeže pri stretnutí so Svätým Otcom 
v Solmoe vystúpili aj traja mladí ľudia so svojím svedectvom. 

Mladé dievča Mai z Kambodže 
rozprávalo o mnohých materi-
álnych a duchovných daroch, 

ktorých sa jej dostalo vďaka jej farnosti 
a misijným sestrám, ktoré pôsobia v jej 
meste. Vďaka ich podpore mohla chodiť 
do školy, spoznala Sväté písmo a navštevo-
vala núdznych ľudí zo vzdialených dedín. 
Ako 12-ročná spolu s otcom začala prichá-
dzať na sväté omše. Už odmala pociťovala 
pomoc Pána Boha aj v ťažkých situáciách: 
„Najmä, keď som sa pre ekonomické 
ťažkosti musela zriecť univerzity, Boh mi 
pomohol prostredníctvom dobrodincov, 
ktorí mi pomohli prihlásiť sa na univerzitu 
tu v Kórei.“ Mai sa vo svojom svedectve 
Svätému Otcovi zdôverila aj s tým, že v jej 

krajine, ktorá nie je katolícka, sa veriacim 
často dostáva výsmechu, pričom katoliciz-
mus považujú za európske náboženstvo, 
ktoré konkuruje tradičnému kambodžské-
mu. Nakoniec spomenula mnohých kam-
bodžských mučeníkov: „Na začiatku roku 
1970 v našom národe zahynulo mnoho osôb 
pre vyhladzovacie tábory (killing fields) Pol 
Potovho režimu. V tom čase mnoho kňazov 
a rehoľných sestier, ktorí boli v Kambodži, 
ale aj ostatných veriacich prišlo o život. 
Aj prvý biskup Kambodže Mons. Joseph 
Chhmar Sala v tom čase prišiel o život.“
Ďalšie zo svedectiev patrilo Giovanni-

mu z Hongkongu, ktorý pracuje v oblasti 
žurnalistiky. Hovoril o ťažkosti života 
v jeho rodnom veľkomeste medzinárod-

ného charakteru, kde mladí čelia mnohým 
kultúram a mentalitám, pričom strácajú 
morálne princípy. Trápi ho situácia veria-
cich v kontinentálnej Číne: „Medzi konti-
nentálnou Čínou a Hongkongom je veľmi 
silné puto. Naše Cirkvi sú ako bratia. To, 
čo nám spôsobuje bolesť, je, že čím viac sa 
rozvíjajú cirkvi v kontinentálnej Číne, tým 
viac sa zvyšuje kontrola a utláčanie. Ale aj 
v tejto ťažkej situácii naši bratia a sestry 
kontinentálnej Číny zachovávajú svoju vie-
ru. Preto veríme, že Cirkev v kontinentálnej 
Číne má pevnú vieru a všetci dúfame v Boží 
prísľub.“ Okrem toho  hovoril o ťažkosti 
ľudí, ktorých život je poznačený škvrnou, 
ale ktorí už konali pokánie, nájsť prijatie 
v spoločenstve veriacich.
Tretím svedectvom bola skúsenosť 

Maríny z Južnej Kórey, ktorá hovorila 
o kórejskej spoločnosti silne ovplyvnenej 
kapitalizmom, kde mladí zakúšajú zmätok 
v oblasti hodnôt. Povedala: „Za dôležitejšie 
sa považujú peniaze a kvôli ich získaniu sa 
ľahko porušujú tie najzákladnejšie morálne 
princípy. Kvôli tomu prichádzame o členov 
rodín a o vzácnych priateľov. Osoby, ktoré 
by mali mať vzájomný vzťah priateľstva, sa 
stávajú rivalmi, aby sa stali váženým sub-
jektom spoločnosti. ... Ako výsledok mnohí 
mladí prežívajú frustráciu a blúdia životom 
ako porazení pre nízke sebavedomie, a táto 
situácia spôsobuje rast sociálnych problé-
mov, ako sú zločiny a samovraždy.“ Svätému 
Otcovi a prítomným mladým povedala aj 
o svojej reakcii na túto situáciu, o svojom 
malom podniku. Vytvorila priestor, kde sa 
ľudia môžu stretnúť, porozprávať a venovať 
sa umeleckej činnosti. n

-zk/RV
snímka: thedialog.org

Beatifikačný proces
Hoci pápež Urban VIII. iba nedávno vydal 
nariadenie, že kanonizačný proces nemož-
no začať, kým neuplynie päťdesiat rokov 
od smrti toho, kto zomrel v povesti svätosti, 
kráľ Žigmund sa spolu s biskupmi obrátil 
na pápeža s prosbou o blahorečenie Jozafáta 
Kunceviča už rok po jeho smrti. Bola vymeno-
vaná komisia, ktorá mala preskúmať Jozafátov 
život. Bolo vypočutých stošestnásť svedkov, 
hoci tých, čo chceli svedčiť, bolo oveľa viac. 
Otvorili rakvu s telom. Bolo dobre zachované, 
rozpadlo sa na ňom jedine rúcho. Telo obliekli 
do nového rúcha a umiestnili na tróne v stre-
de cerkvi. Dnes sa nám to zdá divné. Ešte 
divnejšie pôsobí správa, že tamojší pomocný 

biskup Jurij Tyškevič nadvihol mŕtvu ruku Jo-
zafáta a požehnal ňou ľud. Žijeme v inej dobe 
a ináč sa dívame na veci. Zhotovili novú rakvu 
a uložili ho do nej. Proces sa pre rozličné pre-
kážky naťahoval. O štrnásť rokov mala nová 
komisia opäť naštartovať proces. Opäť otvorili 
hrob a opäť ten istý výsledok: telo zachované 
vo veľmi dobrom stave, hoci trocha vysušené, 
biskupské rúcho rozpadnuté na prach. Rafail 
Korsak, vtedajší metropolita, poslal dokumen-
ty do Ríma a v roku 1643 pápež rozhodol, že 
Jozafát môže byť oficiálne zapísaný do zozna-
mu blahoslavených. Stalo sa to 12. novembra 
1643. Hoci pre toho, kto zomrel ako mučeník, 
sa nevyžadujú zázraky, aby bola potvrdená 

jeho svätosť, Jozafát zázrakmi nešetril. Boli 
to uzdravenia, záchrana v nebezpečenstve 
smrti či nejedno obrátenie. V roku 1650 bola 
na rozkaz kniežaťa Sapiehu rakva s Jozafáto-
vým telom uložená do strieborného sarkofágu 
a vyložená na mramorový prestol. A tu sa stala 
zvláštna vec: rana na hlave, stará dvadsaťse-
dem rokov, sa otvorila a vytiekla z nej čerstvá 
krv. A pretože nábožný ľud, ako to už býva, 
by si bol relikvie Jozafátovho tela rozobral 
na kúsky, metropolita vydal prísny zákaz do-
tknúť sa tela pod hrozbou prísnych trestov.

Marko Durlák

 R I G I N A L
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7bolestná ukázala smer

kráčajme k P15
 
Tisícky mladých nadšených tvárí plných radosti a úsmevu vytvorili jedinečné spoločenstvo 
v septembrovom programe 7bolestná v Šaštíne. Program, inšpirovaný Jubilejným rokom, 
ukázal mladým ďalší smer, ku ktorému môžu putovať – na Národné stretnutie mládeže P15 
do Popradu. Originálna príprava pokračuje, kráčajme spolu naďalej. 

čistota – vedomie 
jedinečnosti
Túžime byť jedineční. Túžbu 
odkrýva druhý list mladých 

v duchovnej 
príprave na P15. 
Po „pocite 
domova“ 
od Pavla 
Hudáka 
sa 

s mladými spája Andrej Darmo. 
Nelení, hneď hľadá, pýta sa 
i odpovedá.
Jedinečnosť, ktorá nesie 

v sebe mnoho odtienkov, cez 
ktoré môže byť správne alebo 
nesprávne pochopená, môžeme 
hľadať a nachádzať rôznymi 
spôsobmi. Andrej píše, že jed-
nou z ciest je byť iný za každú 
cenu, ďalšou zas robiť to, čo ro-
bia všetci, alebo to, čo ako ideál 
predstavujú médiá. Skutočnú 
„jedinečnosť“ však vníma inde.
„Ak so mnou súhlasíš, tak 

skutočne jedineční sme vtedy, 
ak sa snažíme byť takí, akých 
nás Boh stvoril. Vtedy sme 
krásni,“ radí mladým ľuďom. 
Práve v rozdielnosti, inakosti 
a originalite je podľa neho „naša 
jedinečnosť“. „Z nich vyplýva 
naše povolanie i poslanie,“ píše 
mladým, ktorých prosí, aby 
objavili svoju jedinečnosť a boli 
sami sebou.
„Byť jedinečný iba podľa 

meradiel sveta je málo a je to 

nebezpečné. Boh je farebnejší. 
On ti chce pomôcť objaviť tvoj 
vlastný odtieň, veď on skúma 
tvoje srdce (Ž 139, 23). On vie, 
prečo ťa stvoril, si v jeho mozai-
ke nenahraditeľný.“
Andrej verí, že napriek tomu, 

že sme v hľadaní „jedinečnos-
ti“ často „stratení“, existuje 
množstvo príkladov, 
ktoré ukazujú, ako ju 
nájsť. Krásne to vidno 
na živote svätej Jany 
z Arku. V sedem-
nástich rokoch 
ju Boh pozval 
robiť úplne 
neoby-
čajné 

veci – 
viesť 
fran-

cúzsku armádu (...), „múd-
rosťou umlčovať svojich 
sudcov a až do konca 
žiť medzi toľkými 
mužmi čistý život 
panenstva“.
Ďalším prí-

kladom „jedi-
nečnosti“ je 
blaho-
sla-

vená Chiara Luce 
Badanová, ktorá 
napriek svojej bo-
lestnej rakovine 
a krátkemu 
životu bola 
čistým 
svetlom 
pre celé 

svoje okolie. 
„Ako vidíš, byť jedineč-
ný znamená byť sám 
sebou, byť čistý, teda 
byť svätý. Prinášať 
tú našu jedineč-
nú, čistú vôňu. 
Nepozeraj sa 
na druhých, 
si originál, 
nie 
kópia. 
(...) 

Ideme spolu na vec, lebo nám 
ide o jediné – čnosť,“ pozýva 
mladých otec Andrej Darmo.
Celé znenie druhého listu 

mladým je na www.narod-
nestretnutiemladeze.sk. n

Michal Lipiak 
ilustrácie: Erika Cániková

Umy si okná svojho srdca alebo 
Ako vidieť pravdivejšie...
Pani učiteľka sa pýta žiakov: „Ako pomocou vody získame svetlo?“ 
Odpovedá Jožko: „Prosím tak, že poumývame 
okná...“
Jožko chtiac-nechtiac povedal veľkú pravdu. 

Voda je základ a treba ju často používať. Vodou 
sme boli obmytí v deň nášho krstu a bolo nám 
všetko odpustené. No treba sa často vrátiť 
k svojmu srdcu a prekontrolovať, ako na tom 
sme.
V jednom príbehu sa hovorí, že susedka prišla 

na návštevu k susedke. Pozerali sa na tretiu, 
ktorá vonku vešala práve vypranú bielizeň. Domáca pani 
ju začala ohovárať: „No pozri sa na tú našu susedku, teraz 
vytiahla bielizeň z pračky a už má na nej čierne škvrny. Ani len vyprať si to nevie poriadne...“ 
Druhá pozerá a pozerá. Potom otvorí okno a hovorí: „Tie škvrny nie sú na jej bielizni, ale na tvo-
jom okne...“
Poumývajme si srdce a budeme vidieť lepšie a pravdivejšie. A dajme pozor na ohováranie a oso-

čovanie. Keď totiž ohovárame, veľa prezradíme o sebe samých. n
Marián Bublinec, ilustrácia: Adriana Pernišová
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 Jesenné vzkriesenie

Pri čítaní akatistu sa v Michalovi čosi 
začalo diať. V tej chvíli vstúpil do za-
sadačky generálny riaditeľ a jeho 

myšlienky boli stratené. Večer, keď prišiel 
domov, vytiahol brožúrku z vrecka a tak, 
aby ho manželka nevidela, začal si ju čítať 
od začiatku. Slovo za slovom až po posled-
né Amen. Jeho zmrznuté srdce ohrialo je-
senné slnko. Do chladného vnútra zasvietil 
lúč svetla a ukázal krásu, ktorá v ňom spala. 
Nemohol byť doma. Vstal a šiel na cintorín 
– k hrobu otca. Rozplakal sa. Jeho chlap-
ské horúce slzy padali na studený kameň. 
Zrazu zacítil pohladenie. Otočil sa a zbadal 
svoju mamu. Objali sa a plakali spolu. 
Šťastná matka videla syna plakať po prvý-
krát od smrti manžela. „Prečo?“ spýtal sa 
Michal. „Prečo sa to muselo stať?“ doplnil 
otázku. 
„Ja neviem,“ odvetila mu. „Boh má plány, 

ktorým nerozumieme.“
„Ale mne tak veľmi chýba,“ povedal 

Michal hľadiac na podobizeň otca vytesanú 
do kameňa.
„I mne, ale keď vidím teba, vidím jeho. 

On žije v tebe – si mu podobný viac, než 
sám chceš priznať. Si dobrák ako on. Ja to 
viem.“
Ich rozhovor sa začal zapodievať spo-

mienkami na spoločné chvíle, keď bol 
šťastný v otcovej prítomnosti a nevedel, že 
ich mama sleduje.
„I tvoje deti chcú otca. Ja viem, že ich 

miluješ. Ale povedz im to, ako to on hovoril 
tebe,“ vyzvala ho.
„Poviem,“ prisľúbil. „Poď k nám, Iveta 

isto navarila niečo dobré. A sestre zavolám, 
že prídeš domov neskôr.“ Neoponovala. 
Mala Ivetu rada a bola jej oporou, keď mal 
Michal ťažké dni. Poznala svojho syna 
a vedela, že raz sa táto nočná mora musí 
skončiť. Modlila sa za to každý deň.
Dvere domu sa otvorili. Iveta nakukla 

do chodby a zbadala manžela so svokrou. 

Prekvapilo ju to. Kde bol? No nepýtala sa. 
„Budete na večeru?“ položila jednoduchú 
otázku.
Michal pristúpil k nej, pobozkal ju 

na čelo a povedal: „Bude, pozval som ju. 
Nehneváš sa?“
„Nie, som rada,“ s radosťou priložila ešte 

jeden tanier na stôl.
Spolu zasadli za stôl a namiesto obyčaj-

ného prežehnania sa Michal začal modliť 
Otče náš. Iveta zdvihla prekvapené oči a ich 
pohľady sa stretli. Už to nebol pohľad do ka-
menného tmavého sveta ukrytého vnútri jej 
manžela, ale pohľad do očí, v ktorých videla 
smútok, bolesť, žiaľ, no i nádej a lásku.
Keď skončili a chcela odložiť zo stola, po-

vedal: „Počkaj, to neskôr,“ a vytiahol z vrec-
ka brožúrku akatistu. „Pomodlime sa.“ 
A sediac spolu za stolom začal čítať slovo 
po slove. Z jeho úst to znelo ako vyznanie 
lásky, ako prosba o odpustenie všetkého zla, 
čo urobil. Znelo to ako výkrik o záchranu, 
ako svetielko nádeje, ktorého tichý svit je 
čoraz bližšie. Ivetina tvár rozkvitla. Vrás-
ky zmizli. Únava bola preč. Zasa tu mala 
muža, do ktorého sa zaľúbila ešte ako malé 
dievča. Muža, ktorý ju miluje, ktorý miluje 
celú ich rodinu. A kým sa on modlil, jej oči 
sa upriamili na ikonu Svätej rodiny a v srdci 
opakovala jediné slovo: Ďakujem! n

Jeremy
(dokončenie z minulých čísel)

ilustr. snímka: flickr.com

Hexampsalmos
Úvodná časť utierne je zvýraznením 
celej tejto bohoslužby a zároveň 
ju odlišuje od ostatných modlitieb 
dňa. Šesť žalmov na úvod je trocha 
nezvyčajných, keďže pri ostatných 
modlitbách dňa (či už sú to hodinky, 
večiereň, alebo malé povečerie) sú 
tri (resp. jeden žalm) okrem veľkého 
povečeria. Táto skutočnosť je podľa 
Michala Skaballanoviča vysvetlená tým, 
že týchto šesť žalmov je vybraných 
rovnomerne z celého žaltára a vyjadrujú 
pozvanie Cirkvi modliť sa celý žaltár, tak 
ako to robili pustovníci počas celej noci.

Hexampsalmos tvoria žalmy: 3. Pane, jak mnoho 
je tých, 37. Pane, nech nie som zahanbený tvojím 
rozhorčením, 62. Bože, Bože môj, za rána sa k tebe 

modlím, 87. Pane Bože mojej spásy, 102. Dobroreč moja 
duša Pánovi, 142. Pane, vyslyš moju modlitbu.
Všetky žalmy vyjadrujú jednu myšlienku – 

prenasledovanie spravodlivého nepriateľmi. Patria 
do skupiny Dávidových žalmov (okrem 87., ktorý má 
nadpis Synov Koreho).
Vyjadrujú pevnú nádej v Boha, ktorá rastie tým viac, 

čím viac je prenasledovaná, a nakoniec dosahuje konečný 
pokoj v Bohu. Vyjadrujú duchovný rast speváka v týchto 
prenasledovaniach – teda Dávida prenasledovaného 
Šaulom, resp. Absolónom. Tieto žalmy sú vybrané aj preto, 
že na niektorých ich miestach sa spomína noc a ráno (napr. 
Ž 3, 6: „Usnul a zaspal som, prebudil som sa“).
Je zaujímavosťou, že text žalmov je v hexapsalme trocha 

rozšírenejší ako v Biblii – v závere je totiž rozšírený o verš 
či verše, ktoré najviac charakterizujú daný žalm – môže 
ísť o prvé alebo posledné verše. K hexampsalmu sa tiež 
pričleňuje staro-novozákonné slávoslovie – Sláva, i teraz. 
Aleluja. Táto doxológia slúži ako zakončenie pre každú 
skupinu troch žalmov.
V apoštolských časoch sa pravdepodobne utiereň 

v počte žalmov neodlišovala od ostatných bohoslužieb 
– najmä večierne. Aj utiereň mala jeden žalm, a to 62 
(porov. O panenstve u Pseudo Atanáza). Podľa vzoru 
kláštorov a pustovní v Palestíne a inde sa začali tieto žalmy 
rozširovať v počte, čo bolo odkazom na už spomínané 
celonočné spievanie žalmov u pustovníkov – v západnej 
cirkvi (v benediktínskom predpise dokonca na 12 
žalmov) a u Arménov na 4 žalmy, ktoré sú zhodné s tými 
v byzantskej praxi, vynechané sú len 37. a 87. žalm. 
V byzantskom predpise podľa Simeona Solúnskeho boli 
praxou Ž 3, 62 a 133.

Michal Bučko
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

Poďakovanie 
za kráľovo 
víťazstvo
Autori výkladov k 21. žalmu nemajú jasno 
v pár veciach. Hovorí v ňom Dávid o sebe? 
Hovorí o Mesiášovi? O kom? Kto je tým 
kráľom?

Nech už je to akokoľvek, pri čítaní tohto žalmu sa mi neod-
bytne natískalo na myseľ jedno slovo: úspech. Požehnanie, 
hojnosť, blahobyt... V Písme nájdeme časti, ktoré požehna-

nie a úspech dávajú do súvisu so zachovávaním Zákona. A naopak. 
Jeho ignorovanie a život v svojvôli súvisia s prekliatím a zlými 
dôsledkami. Netreba byť však znalcom Biblie, aby ste mi opono-
vali, že v žalmoch a u prorokov sa spomínajú prípady, keď zbožný 
človek s výčitkou hľadí na úspech bezbožných a kladie Bohu 
nechápavú otázku, prečo slová z Tóry nefungujú. Som rada, že táto 
otázka nie je v Písme sformulovaná jednoznačne. Som rada, že 
utrápených ľudí nemôžeme nálepkovať zahanbujúcim prívlastkom 
hriešnik, a tých úspešných nemôžeme zaradiť do siene farizejskej 
dokonalosti. Pretože žitý osobný vzťah s Pánom Ježišom človeka 
prevedie cez jednu aj druhú skúsenosť. Aby sme zmúdreli.
Mám rada tú časť Biblie, kde Abrahám dáva Lótovi na výber časť 

krajiny, ktorá mu bude patriť. Nesebecky. Od srdca. Lót si vyberie 
to, čo sa mu zdá ako lepší podiel. A jeho voľba ho zavedie do Sodo-
my. A odtiaľ k trápeniu. Ani cesta Abraháma nebude bez skúšok, 
ale povedie k „sýtosti života“. Páči sa mi srdce Jakuba, ktorý obeta-
vo slúži pri Labanovi, hoci pozná Labanovu zištnosť a úskočnosť. 
Jakub je napriek tomu dobroprajný. Ani on sa nevyhne ťažkostiam. 
Nemá dokonalý charakter. Ale dovoľuje Bohu meniť ho. Dávid 
nezávidí Saulovi jeho pozíciu. Napriek pomazaniu Samuelom 
rešpektuje Saula. Jeho srdce je dobroprajné. Radšej uteká a čaká 
na Božiu ruku, ktorá ho povýši a požehná. A dočká sa. Fascinuje 
ma v tejto súvislosti ešte jeden text. Podobenstvo o robotníkoch, 
ktorých pán najíma do služby a za hodinu práce ich odmení rov-
nako ako tých, ktorí pracovali celý deň. Výčitka reptajúcim tohto 
podobenstva triafa do čierneho: „Či na mňa zazeráš preto, že som 
dobrý?“ (Mk 20, 15).
Tento žalm prekypuje radosťou z úspechu a požehnania. Nie iba 

svojho. A takúto radosť by mal okolo seba šíriť každý, kto má srdce 
premieňané kráčaním v Božej prítomnosti. Lebo taký je náš Boh. 
Dobrý. Nenávidí hriech preto, lebo nám bráni, aby sa nám žilo 
dobre. Klamstvo nás oberá o životný komfort. Ohováranie nám 
ničí vzťahy. Hnev nám nedovolí vychutnať si vzácnosť životných 
drobností a pod. Ale dodržiavanie Zákona otvára nespočetné príle-
žitosti, aby na nás bolo vylievané požehnanie a hojnosť. Boh nám 
praje dobro. Preto dal Zákon, a preto podmieňuje požehnanie jeho 
dodržiavaním. Boh nástojčivo túži vidieť človeka požehnaného. 
Srdce pod Božou vládou by malo byť také isté. Prajné. Radostné 
pri pohľade na úspech iného človeka. Ale ak človek nepraje dobro 
inému človeku, kto potom formuje jeho srdce? Kto vládne srdcu, 
ktoré prajné nie je? n

Valéria Juríčková

Od očakávania k názoru
V Holandsku dvaja ľudia vyskúšali reakcie ľudí na trhu. Priniesli tam jedlo z McDonaldu, 
nakrájali ho, zapichli doň holandskú vlajku a ponúkali okoloidúcim ako prvotriednu orga-
nickú stravu. Ľudia boli presvedčení, že jedia čerstvé jedlo bez konzervačných látok. Ne-
chali sa nachytať. Chuťové bunky tiež. Dodatok k malému výskumu: to, čo človek očakáva, 
môže ovplyvniť jeho názor. Platí to vo všetkom, aj v oblasti medziľudských vzťahov. Naše 
očakávania ovplyvňujú naše názory na iných. Aj na Boha.

Dada Kolesárová
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... lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie 
– a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš. 
(Lk 11, 32b)

Človek v živote môže zápasiť so zlými 
návykmi. Medzi najčastejšie závislosti 
patrí alkoholizmus, fajčenie a gamblerstvo. 
Koľkí ľudia si už dali predsavzatie, že s tým 
skončia alebo prinajmenšom to obmedzia. 
Stačí, že príde choroba a lekár oznámi slová: 
„Ak s tým prestanete, váš stav sa zlepší.“ 
Božie slovo je silnejšie a pravdivejšie ako 
slovo človeka. Neustále sa usilujme o zmenu 
v našom živote, v každodenných situáciách, 
ktoré zažívame.

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

UTOROK 18. november
Mučeníci Platón a Roman

Čítania: 1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 – 
41, zač. 60

Vy farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale 
vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. 
(Lk 11, 39)

O vykonanej práci rozhoduje kvalita, nie 
kvantita. Kristus upozorňuje na povrchnosť 
a na veci konané iba naoko. Koľko ľudí sa 
v chráme na liturgii zapája aktívne do spevu 
a prijíma Najsvätejšiu Eucharistiu? Kresťan-
stvo nie je v konaní úkonov iba navonok, ale 
o prežívaní vzťahu s Bohom v srdci človeka. 
Prežime dnešný deň v úprimnosti a otvore-
nosti pred Pánom, nebuďme kresťanmi iba 
povrchne, ale aj v srdci.

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

STREDA 19. november
Prorok Abdiáš

Čítania: 1 Sol 4, 1 – 12, zač. 269; Lk 11, 42 – 
46, zač. 61

No beda vám, farizeji, lebo dávate desiat-
ky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale 
spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! 
(Lk 11, 42a)

Ak človek prispeje na rôzne zbierky, môže 
materiálne alebo finančne pomôcť. Sme 
ochotní takýmto spôsobom podať pomocnú 
ruku. No na základe takejto formy pomoci 
sa neraz môžeme dostať do postoja, akí 
sme dobrí, ako sme pomohli... Pomáhať 
tým, čo to potrebujú, ešte dokážeme, ale byť 
spravodlivými a milovať je pre nás niekedy 
cudzie. Ježiš nás upozorňuje a kladie dôraz 
na postoj spravodlivosti a lásky k blížnym. 
Takýto postoj núti človeka ísť do hĺbky a hľa-

dať zmysel toho, čo robí. Pane, prosím ťa, 
daj nám silu žiť v pravde a Božej láske, aby 
sme nezanedbávali to, čo je dôležité.

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

ŠTVRTOK 20. november
Obdobie pred sviatkom Vstupu Presvä-
tej Bohorodičky do chrámu. Blahoslave-
ná prepodobná Jozafáta Hordaševská

Čítania: 1 Sol 5, 1 – 8, zač. 271; Lk 11, 47 – 12, 
1, zač. 62 (rad.); Gal 3, 23 – 29, zač. 208; Mt 
25, 1 – 13, zač. 104 (Jozafáte)

Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytec-
tva. (Lk 12, 1b)
Na to, aby bolo cesto dobré, treba pridať 
kvas. Dnešný deň nás Kristus vystríha pred 
kvasom farizejov, ktorý spôsobuje premenu 
človeka. Ak si osvojíme zmýšľanie a spôsob 
života ľudí, ktorých príklad nie je správny, 
ba je až hriešny, postupne sa aj náš život 
zmení na hriešny. Dávajme pozor na to, 
podľa akého príkladu žijeme a čí kvas 
prijímame do svojho srdca. Pane, prosím ťa, 
daj nám silu chrániť sa kvasu farizejov, čiže 
pokrytectva, a prijímať tvoj kvas, ktorý má 
moc robiť nás lepšími.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár z obdobia pred sviatkom, 
tropár Jozafáte, Sláva, kondák Jozafáte, 
I teraz, kondák z obdobia pred sviatkom. 
Prokimen, Aleluja a pričasten z dňa (HS: 
306, 158; PZ: 280, 112; HP: 296, 113)

PIATOK 21. november
Vstup Presvätej Bohorodičky do chrá-
mu

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

Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Bo-
žie slovo a zachovávajú ho. (Lk 11, 28)
Dnešný deň slávime sviatok Vstupu Presvä-
tej Bohorodičky do chrámu. S akým úmys-
lom chodíme do chrámu? Čo nám to dáva? 
Chrám je miesto, kde nás Kristus sýti svojím 
slovom a Eucharistiou. Mária nám ukazu-
je, že Božie slovo treba vo svojom srdci aj 
zachovávať. Prosme Presvätú Bohorodičku, 
aby sme chrám navštevovali s úmyslom 
počúvania, sýtenia sa Božím slovom a jeho 
zachovávaním – premieňaním do konkrét-
nych skutkov a postojov.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Vchod: Poďte, pokloňme sa... 
na príhovor Bohorodičky... Tropár, kondák, 
prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku. 

Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a deviaty irmos z utierne sviatku. Myrova-
nie. Voľnica (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

SOBOTA 22. november
Apoštol Filemón a spol.

Čítania: 2 Kor 11, 1 – 6, zač. 191; Lk 9, 1 – 6, 
zač. 40

Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo 
a uzdravovať chorých. (Lk 9, 2)
Apoštoli boli poslaní ohlasovať Božie 
kráľovstvo a uzdravovať chorých. Ako prvé, 
čo mali robiť, bolo ohlasovanie, až potom 
uzdravovanie. Aj my sme pozvaní ohlasovať. 
Veľakrát sa to však bojíme robiť. Nezna-
mená to, že máme niekoho presviedčať, ale 
treba ukázať, že náš osobný vzťah s Bohom 
vychádza z hĺbky srdca, je úprimný a sku-
točný. Nech sa naše ohlasovanie Božieho 
kráľovstva prejavuje konaním dobrých 
skutkov, milými a povzbudivými slovami, 
úprimnými vzťahmi a postojmi v každoden-
nom živote.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. Menlivé 
časti zo sviatku (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

NEDEĽA 23. november
Nedeľa Krista Kráľa

Čítania: Kol 1, 12 – 20, zač. 250; Jn 18, 33 – 
37, zač. 59B

Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je 
z tohto sveta.“ (Jn 18, 36a)
S kráľovstvom je spojené bohatstvo, moc, 
sláva, sila, úspech... Ku kráľovstvu patrí kráľ, 
ktorý žije kráľovským životom. Starý zákon 
a proroci predpovedali príchod kráľa, ktorý 
obnoví kráľovstvo Izraela. Židia žili v očaká-
vaní takéhoto kráľa. Prišiel na svet ako malé 
dieťa, ale nie v kráľovských podmienkach. 
Kristus Kráľ nežil kráľovský život ani nemal 
kráľovstvo tu na zemi. Ohlasuje kráľovstvo, 
ktoré nie je z tohto sveta. Večný život v Božej 
prítomnosti a neustálej oslave Boha. Zmys-
lom a cieľom nášho života má byť nasledova-
nie Boha a zaujatie miesta v Božom kráľov-
stve pri pravom a jedinom Kráľovi.

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

Pavel Sirotňák

PONDELOK 10. november
Apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spol.

Čítania: 1Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 – 24, 
zač. 52

Potom sa obrátil k učeníkom a povedal: 
„Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte 
vy.“ (Lk 10, 23)
Denne vidíme mnohé veci okolo nás, rôzne 
udalosti, ale aj množstvo ľudí. Nie všetko 
to, čo počas života zakúšame a vidíme, je 
pre človeka príjemné a povzbudivé. Počas 
nášho pozemského života nemožno všetko 
vidieť, zažiť a s každým sa stretnúť. Predsa je 
na svete ten, s kým sa môžu každodenne stre-
távať všetci ľudia. Ide o stretnutie s Bohom. 
Boha môžeme vidieť vo všetkých dobrách, čo 
nás obklopujú, a zároveň v našich blížnych. 
Ďakujme Bohu, že sa nám dáva vidieť.

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

UTOROK 11. november
Mučeníci Ménas, Viktor a Vincent

Čítania: 1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; Lk 11, 1 – 10, 
zač. 55

... odpusť nám naše hriechy, lebo aj my 
odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. 
(Lk 11, 4)

„Odpustím, ale...“ Občas sa môžeme 
s takýmto postojom človeka stretnúť. Ten, 
kto to vysloví, neodpustil zo srdca. Všetci 
túžime po odpustení, ale ak máme odpúšťať 
my, je to ťažké. Boh nám bezpodmienečne 
odpúšťa hriechy v sviatosti pokánia a zabú-
da na nich. Prosme o silu odpúšťať zo srdca, 
bez podmienok a zabúdať na to, ako a kým 
nám bolo ublížené. Majme tento pohľad 
na odpúšťanie stále, keď sa modlíme modlit-
bu Otče náš.

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

STREDA 12. november
Hieromučeník Jozafát

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

Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier polo-
ží svoj život za ovce. (Jn 10, 11)
Pravým pastierom je Ježiš Kristus. Neraz sa 
bojíme byť pastiermi aj my pre iných. Priam 
sa toho vzdávame, lebo nemáme ochotu 
zriekať sa svojho pohodlia. Bojíme sa ísť 
proti prúdu – proti súčasnému trendu. Kris-
tus je pastierom, ktorý dáva život. Nebojme 
sa prijať službu a byť dobrými pastiermi.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár Jozafátovi, Sláva, kondák 
Jozafátovi, I teraz, podľa predpisu. Proki-
men, Aleluja a pričasten Jozafátovi (HS: 
300; PZ: 274; HP: 289)

ŠTVRTOK 13. november
Arcibiskup Ján Zlatoústy

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

Aj svoj život položím za ovce. (Jn 10, 15b)
Denne počúvame a čítame veľa slov a tvrde-
ní od rôznych ľudí. Neraz ide o vážne veci, 
kde nestačia iba slová, ale dôležitejšie sú 
skutky, ktoré je nutné urobiť. Slová Krista, 
ktoré hovoria o položení života, sa napĺňajú 
smrťou na kríži. Slová potvrdzuje konkrét-
nymi skutkami. Dávajme pozor na naše 
slová, pretože nestačí iba pekne hovoriť, ale 
aj podľa toho konať.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá. 
Tropár Jánovi, Sláva, kondák Jánovi, I teraz, 
podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten Jánovi (HS: 301; PZ: 275; HP: 291)

PIATOK 14. november
Apoštol Filip

Čítania: 1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk 11, 23 – 
26, zač. 58 (rad.); 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Jn 
1, 43 – 51, zač. 5 (Filipovi)

Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto 
nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. (Lk 
11, 23)

Počas športového zápasu sú fanúšikovia 
na tribúne rozdelení podľa toho, komu 
drukujú. Na akej strane sa nachádzam 
počas zápasu medzi dobrom a zlom? Komu 
alebo čomu verím? Ako veriaci by som mal 
byť na strane dobra – Krista. Buďme na jeho 
strane a zhromažďujme k nemu aj našich 
blízkych.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár Filipovi, Sláva, kondák 
Filipovi, I teraz, podľa predpisu. Prokimen, 
Aleluja a pričasten Filipovi. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 303; PZ: 277; HP: 293)

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

Čítania: 2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 21, 
zač. 36

Nik nezažne lampu a neprikryje ju 
nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale 

postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádza-
jú, videli svetlo. (Lk 8, 16)
Dnešným dňom začíname obdobie pôstu 
pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista – 
Filipovku. Je časom, keď sa človek má stíšiť 
a intenzívnejšie sa stretávať s Bohom. Je ča-
som pokánia, očisťovania a obety. Využime 
aj tento pôstny čas, ktorý je darom od Boha, 
na očistenie našej duše a srdca. Aby lampa 
mohla prinášať svetlo, musí byť čistá a mať 
v sebe olej. Potom dáva svetlo. Využime 
tento čas, aby sme mohli svietiť svetu ako 
lampy zapálené Kristovým svetlom.

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

NEDEĽA 16. november
23. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý apoš-
tol a evanjelista Matúš

Čítania: Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Lk 8, 26 – 39, 
zač. 38 (rad.); 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Mt 9, 
9 – 13, zač. 30 (Matúšovi)

A všetci obyvatelia gergezského kraja 
ho prosili, aby od nich odišiel, lebo sa ich 
zmocnil veľký strach. On teda nastúpil 
na loď a vrátil sa. (Lk 8, 37)
Ak sa niečoho bojíme, jedinou našou veľkou 
túžbou je nezažiť to. Občas je strach človeka 
opodstatnený a inokedy zbytočný. V evan-
jeliu obyvatelia gergezského kraja prosia 
Ježiša, aby od nich odišiel. Zmocnil sa ich 
veľký strach. Mnohí, ktorí chodia do chrá-
mu a občas pristupujú k sviatostiam, neraz 
majú z Boha strach. Lebo prijali predstavu 
Boha ako toho, ktorý nás trestá, čaká, kedy 
spáchame hriech. Ako toho, ktorý sa pozerá 
z neba, ako sa trápime. Takáto predstava je 
pomýlená a je v rozpore s Božími vlastnosťa-
mi, ako sú láska, trpezlivosť, milosrdenstvo 
... Je pravdou, že Boh človeka necháva samot-
ného, ale iba vtedy, ak to človek vyjadruje 
cez svoj postoj. Boh dal človeku pri stvorení 
rozum a slobodnú vôľu. Toto rešpektuje. 
Nepozerajme sa na neho s obavou, ale obra-
cajme sa k nemu s prosbou, aby posilnil našu 
vytrvalosť byť stále v jeho blízkosti.

Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu a Matúšovi, 
kondák z hlasu, Sláva, kondák Matúšovi, 
I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja 
a pričasten z hlasu a svätému (HS: 149, 304; 
PZ: 103, 279; HP: 104, 294)

PONDELOK 17. november
Biskup Gregor Divotvorca

Čítania: 1 Sol 2, 20 – 3,8, zač. 267; Lk 11, 29 
– 33, zač. 59
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Mariánska 
ikonografia
Ikonografické typy – sú známe tri zák-

ladné typy ikonografie Bohorodičky:
1. umilenije (po gr. eleusa) – milujúca, 

milosrdná
2. putevoditeľnica (po gr. hodigitria) – 

vodkyňa
3. moljaščajasja (po gr. oranta) – tá, 

ktorá sa modlí.

Tieto ikonografické typy Bohorodič-
ky predstavujú stupne spásy ľudského 
pokolenia, kde prvý typ eleusy (milujúcej) 
je obrazom Božieho vtelenia, počiatkom 
našej spásy v momente, keď Bohorodička 
vo chvíli zvestovania radostnej blahej zves-
ti prijala Božiu vôľu stať sa Božou Matkou. 
Druhý typ reprezentovaný hodigitriou 
(vodkyňou) je obrazom cesty nášho života 
k spáse prostredníctvom Krista, na ktorého 
ukazuje rukou. Oranta sa modlí za spásu 
každého člena Kristovej Cirkvi i za tých, 
ktorí ešte nie sú jej členmi a ktorých sa ešte 
nedotklo Božie slovo.

V súvislosti s ikonografiou Bohorodičky 
treba vedieť, že každá ikona Bohorodič-
ky z uvedených troch typov má aj svoje 
ďalšie pomenovania, ktorými sa poukazuje 
na miesto, kde bola napísaná, alebo loka-
litu, kde sa zázračne zjavila, alebo kde sa 
udial s ňou spojený zázrak. A tak spome-
dzi zázračných ikon typu eleusa môžeme 
spomenúť napr. vladimírsku, donskú, 
počajevskú či ikonu Vzyhranie mladenca 
alebo Dostojno jesť. Spomedzi zázračných 
ikon typu hodigitria možno spomenúť 
blachernskú, gruzínsku, jeruzalemskú, 
kazanskú či z nám známych ikon čensto-
chovskú, máriapócssku, krásnobrodskú 
či klokočovskú. A nemožno zabudnúť ani 
na ikony typu oranta, kde je celá postava 
Bohorodičky s Kristom na hrudi, ktorý je 
zobrazený po pás a umiestnený v kruhu. 
Takáto ikona sa nazýva vsesvjataja (z gr. 
panagija) – najsvätejšia. V prípade, že je 
Bohorodička zobrazená len po pás, nazýva 
sa známenije. Jeden z významov slovanské-
ho slova známenije je zázrak. A skutočne, 
zobrazenie dieťaťa Krista v lone Bohorodič-
ky je symbolom veľkého zázraku – Božieho 
vtelenia, keď sa bezpočiatočný a beztelesný 
Boh zaodel ľudským telom. Medzi najroz-
šírenejšie zázračné ikony ikonografického 
typu oranta patrí novgorodská ikona Božej 
Matky Známenije, ikona Božej Matky 
Nerušimaja stena, ikona Božej Matky Neu-
pivajemaja čaša či jaroslavľská oranta.
Ďalšia kategória prívlastkov nesúvisí ani 

tak s konkrétnym typom ikony, ako s vy-
jadrením niektorých vlastností Bohorodič-
ky, napr. eleusa (gr.) – milujúca, milosrdná; 
peribleptos (gr.) – pekná; gorkoepikos (gr.) 
– rýchla pomoc; episkepsis (gr.) – ochran-
kyňa; panachranta (gr.) – najmilostivejšia; 
agiosoritissa (gr.) – zástankyňa; či v našom 
prostredí veľmi známa Matka ustavičnej 
pomoci a iné. n

Milan Gábor
snímka: www.catholictradition.org

 SpOLOK 
 SV. cyriLa a MetOda

Naši jubilanti – november
50 rokov: Iveta Fabianová, Sedliská; otec 
ThDr. Pavol Zemko, Kátlovce
60 rokov: Helena Ažimová, Rudlov; Fran-
tišek Čornej, Kusín; Magdaléna Gábo-
rová, Košice; Margita Guregová, Vranov 
nad Topľou; Ing. Andrej Jurko, Kazimír; 
Helena Kidalová, Dlhé Klčovo; Emil Semi-
van, Sobrance
70 rokov: Anna Hoptová, Volica; Alexan-
der Kuchár, Moravany; Mikuláš Lukáč, 
Kuzmice; Jozef Semko, Nižný Hrabovec
75 rokov: Anna Kačmárová, Okružná; 
Mária Legezová, Priekopa; Andrej Mihá-
lik, Michalovce; Mária Rafajová, Spišská 
Nová Ves; Anna Šimková, Sobrance
80 rokov: otec Valér Čonka, Košice; Mi-
chal Kunca, Nižný Hrabovec; Michal Ma-
ďoran, Kuzmice; Ján Onuško, Humenné; 
Imrich Salaga, Zemplínske Jastrabie; Má-
ria Stašová, Hriadky; Anna Statniková, 
Ložín
90 rokov: Helena Lipčáková, Radvaň nad 
Laborcom

Všetkým jubilantom vyprosujeme  
mnoho šťastných rokov!

Výzva Spolku sv. Cyrila a Metoda
Žiadame členov spolku a farské úrady, 
ktorí ešte nevyrovnali členské za tento, 
prípadne aj za minulý rok, aby to urobili 
v čo najkratšom čase.
Pre spracovanie zoznamov členov za rok 
2015 prosíme nahlásiť zmeny v členstve, 
ktoré sa udiali v ostatnom roku. Taktiež 
žiadame správcov farností, ktorí to dopo-
siaľ neurobili, o vrátenie zoznamov čle-
nov za tento rok. V súlade so stanovami 
spolku bude pri neuhradení členského 
za dva roky dotyčný člen vyradený. Rov-
nako aj skupinový člen, ktorý si neobnovil 
členstvo po uplynutí 10 rokov.

výbor SSCM

 KOiNONiA SV. JáN KRSTiTeľ
Večer modlitieb za uzdravenie
06.11. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Liturgia s modlitbami za manželstvá
09.11. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)
Komunitná svätá liturgia
16.11. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Biblický večer
20.11. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Večer modlitieb za uzdravenie
04.12. Záborské, obecný dom (18.00 h)

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

 BLAHOŽeLáMe
Drahý náš duchovný 
otec Michal Kočiš, 
pri príležitosti vašich 
menín aj narodenín 
vám chceme zaželať 
veľa Božích milostí 
a popriať vám do ďal-
ších rokov všetko najlepšie. Na vašej 
duchovnej ceste vám vyprosujeme pev-
né zdravie, veľa síl, lásky a radosti, spo-
kojnosti a trpezlivosti, ktorú vo svojom 
bohumilom povolaní potrebujete. Nech 
Božia láska a starostlivá ochrana Presvä-
tej Bohorodičky požehnáva ďalšie vaše 
kroky i vašu duchovnú činnosť na mno-
haja i blahaja lita!

členovia farskej rady  
a veriaci farnosti Cabov

Drahý náš duchovný otec Emil Turiak, ti-
tulárny kanonik, žilinský protopresbyter. 
Pri príležitosti 20. výročia vašej kňazskej 
vysviacky prijmite úprimné blahoželanie 
od veriacich zo Žiliny a okolia.
Veľká vďaka za všetko, čím zveľaďuje-
te naše srdcia, zviditeľňujete náš ob-
rad a skrášľujete náš chrám. Ďakujeme 
za všetko, čo pre našu farnosť robíte. 
Do ďalších rokov kňazského i osobného 
života vám vyprosujeme hojnosť Božích 
milostí, pevné zdravie, dary Svätého Du-
cha a ochranu Presvätej Bohorodičky. 
Nech vás i celú vašu rodinu Pán žehná 
na mnohaja i blahaja lita!

veriaci zo Žiliny

Ďakujeme Pánu 
Bohu, že 12. novem-
bra sa naša mamka 
a babka Anna Fe-
dorová  zo Šamudo-
viec dožíva 85 rokov. 

K vášmu sviatku vám prajeme veľa Božích 
milostí a dobré zdravie.

deti s rodinami

Drahý duchovný 
otec Valér Čonka sa 
13. novembra do-
žíva požehnaných 
80 rokov života. My 
veriaci sačurovskej 
farnosti vám touto 

cestou chceme popriať zdravie, lásku, 
pekné chvíle strávené uprostred rodiny, 
veriacich a priateľov. Želáme vám hojnosť 
Božích milostí a ochranu Panny Márie. 
Nech vás Svätý Duch sprevádza jeseňou 
vášho života. Mnohaja i blahaja lita!

vďační veriaci zo Sačurova

 OZnAMy
Seminár domáceho vzdelávania
Stretnutie rodičov doma vzdelávajúcich 
svoje deti s každým, koho téma výchovy 
a vzdelávania doma zaujíma.
Termín: 22. november 2014 (sobota, 
08.30 – 17.00)
Miesto konania: Ivanka pri Dunaji, Ná-
mestie padlých hrdinov 7
Účastnícky poplatok: 5 eur (dospelý), 3 
eurá (dieťa)
Zabezpečujeme službu stráženia detí 
animátormi v čase prednášok. Účasť 
potvrďte do 16. novembra registráciou 
na https://branok.wufoo.com/forms/se-
minar-domaceho-vzdelavania-jese-2014/
Viac informácií: http://www.domacasko-
la.sk/seminar-domaceho-vzdelavania-
-2014-v-ivanke-pri-dunaji/
Hanusove dni 2014:  
neformálna stredoeurópska diskusia 
o novembri 1989 v Prešove
Neformálna diskusia v štýle lampy s otvo-
reným koncom na tému 25 rokov bez ne-
slobody? určená širokej verejnosti
Termín: 7. november (16.30 – 18.30 h)
Miesto: Divadlo Alexandra Duchnoviča, 
Prešov, Jarková 77
Pozvaní hostia: Andrea Turčanová (otvo-
renie podujatia), Roman Joch, riaditeľ 
Občanského institutu (ČR), Jana Žitňan-
ská, poslankyňa Európskeho parlamentu, 
Piotr Bajda, politológ Poľskej akadémie 
vied, František Neupauer, riaditeľ OZ Ne-
nápadní hrdinovia, Jaroslav Varchola, ria-
diteľ občianskeho združenia Myslím, teda 
som, a ďalší zaujímaví hostia.
Hudobný hosť: skupina Sion (Snina)
Vstup voľný

(-mh)

 iNZeRCiA

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie 
striech, fasád aj interiérov; výmena od-
kvapových žľabov; zatepľovanie a izolácia 
stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub stro-
mov. Tel. fax.:  056 / 64 32 118. Mobil: 
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk

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

 CeNNÍK iNZeRCie

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 

Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu 
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva) 
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.

Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá. 
Bližšie informácie: 051 – 7731 481

viac na slovo.grkatpo.sk
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Osobitosti situ-
ácie zmiešaných 
manželstiev 
Dnes vzájomné kontakty medzi ľuďmi 
presahujú nielen regionálne, ale aj štátne 
hranice. Pritom sa nedá vyhnúť ani láskam 
a vzťahom, ktoré môžu vyústiť do manžel-
stva. Pre špecifické situácie preto Kato-
lícka cirkev stanovila konkrétne pravidlá. 
Manželstvá, ktoré katolíci uzatvárajú 
s nepokrsteným alebo pravoslávnym, 
alebo protestantom, sa v Katolíckej cirkvi 
uzatvárajú na základe dišpenzu alebo 
dovolenia eparchiálneho biskupa v chráme 
podobným spôsobom, ako je to v prípade, 
ak sú obidvaja snúbenci katolíkmi. Tým, že 
snúbenci žiadajú o vyslúženie manželstva 
Katolícku cirkev, musia celkom prirodze-
ne prijať aj podmienky, ktoré predpisuje. 
Medzi ne patrí povinnosť katolíckej stránky 
žiť podľa katolíckej náuky a postarať sa, 
aby deti, ktoré sa z manželstva narodia, 
boli pokrstené v Katolíckej cirkvi. Na tom 
sa dohodnú pred sobášiacim kňazom ešte 
pred uzavretím manželstva. Treba však 
pamätať na to, že nie je dovolené dvojité 
uzatváranie toho istého manželstva, čiže 
katolíckym aj nekatolíckym spôsobom. Ne-
katolícky duchovný však môže byť účastný 
na katolíckom slávení manželstva, pričom 
môže čítať zo Svätého písma, prihovoriť sa 
novomanželom, prípadne aj požehnať nový 
manželský pár. Takéto manželstvo má mať 
ekumenický charakter, pričom manželia 
majú rešpektovať a mať v úcte náboženské 
presvedčenie manželského partnera. V prí-
pade, že o manželstvo s katolíkom v Kato-
líckej cirkvi žiadajú nekatolíci po civilnom 
rozvode predchádzajúceho manželstva, 
musí platnosť alebo neplatnosť ich pôvod-
ného manželstva preveriť cirkevný súd. 
Treba však pamätať aj na to, že ak by katolík 
uzavrel manželstvo s nekatolíkom v neka-
tolíckom chráme, jeho manželstvo by bolo 
neplatné. Katolík je totiž viazaný povinnos-
ťou uzatvárať manželstvo vo vlastnej cirkvi. 
To je podmienkou jeho platnosti, keďže 
katolícke manželstvo je zároveň sviatosťou. 
V mimoriadnom prípade možno požiadať 
Apoštolskú stolicu o dišpenz od tejto povin-
nosti. Výnimkou z tejto situácie je uzatvo-
renie manželstva s pravoslávnou stránkou 
v Pravoslávnej cirkvi. Tieto manželstvá 
sú platné, ale z hľadiska Katolíckej cirkvi 
nedovolené.

František Čitbaj

NOVé číSlO účTu
Nové číslo účtu je: 3210 2069 59/0200 (SK4502 0000 0000 3210 2069 59),  

KS: 0558, VS: 2015, ŠS: vaše PSČ

ObJedNaJTe Si SlOVO Na rOk 2015
a vyhrajte knihu Ivana Bentcheva Ikony anjelov.  

Žrebujeme po každom tisícom predplatiteľovi, tak neváhajte, 
môžete sa dostať do žrebovania až šesťkrát.
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Pomôcky:  
Ejektor,  

Iroko, Lie, 
Votant

Mastné 
kvapaliny

1. časť 
tajničky

Asociácia 
oprávnených 
organizácií

Značka pre 
staršieho

Hovoríte 
hlúposti Africký teak Povrchová 

baňa Krajec chleba
Autor:  

Vladimír  
Komanický

Zľava, 
po česky

Má právo 
hlasovať

2. časť 
tajničky

Tanková 
divízia, 
skratka

Natrelo  
tukom Príbuzný

Patriaci 
listárovi

Anglický 
šľachtic

holo

Meno 
Romančíka

Kratší román
Dub, 

po anglicky
Športový čln

Juhočeská 
univerzita, 

skratka

Sieť na ryby Umývadlo 
v kostole

Domácke 
ženské meno Usmerňoval

Prúdové 
čerpadlo

Anna, 
po domácky

EČV Nitry

slovo Rod 
tropických 
mravcov

Nórsky 
matematik

Dietlova 
sestrička Prúd vody

Medikament Úkon, knižne Noemova loď

Písmeno 
hebrejskej 
abecedy, 

halaf

Hrací list Antenna 
Control Unit, 

skratka
Dôveruj Ruské mesto

Americký 
veľhad

Čínska opera
Punkt Náš rázovitý 

kraj
Toho roku, 

stratka
Duša 

u Egypťanov

Odborník 
v tektonike

3. časť 
tajničky

Akvarijná 
rybka Popevok Svätožiara

 V P L O P Á R R C E S T O I z A D

 T O E y Ľ O V O O E P T V b A E z

 A D J K b O R R z E L E R A J V K

 I N A E L P N T I Á Á A K E D A y

 M N I I D E R T S E N T P M L Á V

 M L č L R R E K K E y I R I D A I

 Ch O y h h Á A S R R S O b I L I E

 A M A N R T K b A E Á E P L U P R

 L U N I Á O S N T N R D O E O M A

 U I A L M R b A A É I P E Ch R G ž

 P R V O R y I Á L R A L A ž O A y

 Á T A b A S A I R T b S I N E T R

 R y S A F A R b A I A N I ž Ú ť A

Legenda: ATLAS, ÁTRIUM, bARDEJOV, bLOGy, bRANKÁRI, 
CESTO, DEJEPIS, EPOChA, FARbA, FARMÁR, hLINA, hNI-
LObA, hRObÁRI, ChALUPÁR, ChLIEb, KALIbER, KRÁDEžE, 
LÁSKA, LIEKy, LOPÁR, LOPATA, MLyNÁRI, NÁzOR, ObILIE, 
ObJAV, OChOTA, OPERA, OPERÁTOR, PALEC, PLÁNy, RIA-
SA, RyžA, SAbAT, SAVANA, SKRAT, STRED, STRELA, STROP, 
TENIS, TORySA, TRÉNER, TyRAN, ÚžINA, VIERA, VOLIč, 
yTRIUM, zbRANE, zELER, žILINA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. 

Správne riešenia z čísla 21. Krížovka: boží Syn sa stal 
človekom, aby nás urobil bohom. Osemsmerovka: Deň bez 
modlitby je ako obloha bez slnka.

Výherca: Janka Lisinovičová z Trnavy. Riešenia zasielajte 
na adresu: SLOVO, hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo 
slovo1@grkatpo.sk.
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 10.11. (pondelok)  16.05 Univerzita 
tretieho veku: Teórie hriechu a sviatosť 
zmierenia – autor: Marek Krošlák
 11.11. (utorok)  19.30 Viera v Rusku: Piotr 
Čaadajev, bláznova obhajoba ⓬ – Čaada-
jev výrazne ovplyvnil filozofické a nábožen-
ské myslenie v Rusku v 19. storočí; pre jeho 
volanie po slobode a výzvy k zjednoteniu 
cirkví ho ruská vláda považovala za blázna
 12.11. (streda)  17.00 Svätá omša pre 
deti z Trnavy – priamy prenos svätej 
omše v predvečer Trnavskej novény 19.30 
Majstrova šifra: Pozadie da Vinciho kódu 
⓬ – dokumentárny seriál o dramatickom 
pozadí k intelektuálnym argumentom Maj-
strovej šifry, ktorý ponúka svojský pohľad 
na otázky spojené s hľadaním pravdy 20.10 
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
 13.11. (štvrtok)  14.25 Áno, beriem: Kľúč 
k šťastnému manželstvu – Poznáš svojho 
partnera? (1) – dokument adresovaný tým, 
ktorí plánujú uzavrieť manželstvo v Kato-
líckej cirkvi, ale aj manželom, ktorí chcú 
v tomto zväzku vytrvať celý život 15.30 
Ruženec z Lúrd – priamy prenos modlitby 
posvätného ruženca z Lúrd 18.00 Trnavská 
novéna – priamy prenos svätej omše z Ba-
ziliky sv. Mikuláša v Trnave
 14.11. (piatok)  17.00 Prešiel som hranicu 
⓬ – dokument o Titusovi Zemanovi 18.00 
Trnavská novéna – priamy prenos svätej 
omše z Baziliky sv. Mikuláša v Trnave 19.40 
Rehoľná abeceda: Poctivo až do konca, 
horlivo – Ferdiš Takáč SJ 20.25 Effeta (Mt 

25, 14 – 30) – zamyslenie nad nedeľným 
evanjeliom 21.55 Filip Neri (2) ⓬ – ži-
votopisný film patróna mládeže svätého 
Filipa Neriho
 15.11. (sobota)  18.00 Trnavská novéna 
– priamy prenos svätej omše z Baziliky sv. 
Mikuláša v Trnave
 16.11. (nedeľa)  08.00 Animované biblické 
príbehy: Abrahám a Izák – príbeh pre deti, 
ktorý rozpráva o skúške poslušnosti, viery 
a dôvery v Boha 09.30 Svätá omša z Trnavy 
– priamy prenos svätej omše z Baziliky sv. 
Mikuláša v Trnave 14.40 Aktuálne s kar-
dinálom Tomkom: Rok Sedembolestnej 
18.00 Trnavská novéna – priamy prenos 
svätej omše z Baziliky sv. Mikuláša v Trnave 
19.30 Spojení oceánom – dokument o Já-
novi Holom, rodákovi z Novej Bane, ktorý 
hovorí o svojom dlhoročnom pôsobení 
v rámci Slovenskej ligy v Amerike 20.25 Me-
dzi nebom a zemou – hosť: Mária Borovská
 17.11. (pondelok)  15.30 Univerzita tretie-
ho veku: 1. – 3. prikázanie – autor: Vladimír 
Thurzo 18.00 Trnavská novéna – priamy 
prenos svätej omše z Baziliky sv. Mikuláša 
v Trnave
 18.11. (utorok)  06.45 Pod ochranou Mat-
ky – dokument k 300. výročiu milostivého 
obrazu trnavskej Panny Márie 18.00 Trnav-
ská novéna – priamy prenos svätej omše 
z Baziliky sv. Mikuláša v Trnave
 19.11. (streda)  18.00 Trnavská novéna – 
priamy prenos svätej omše z Baziliky sv. 
Mikuláša v Trnave 20.10 Prehľad katolíc-

kych periodík na Slovensku
 20.11. (štvrtok)  14.25 Áno, beriem: Kľúč 
k šťastnému manželstvu: Vzťahy bez sexu? 
(2) 18.00 Trnavská novéna – priamy prenos 
svätej omše z Baziliky sv. Mikuláša v Trnave 
 21.11. (piatok)  17.00 Kresťanská solidár-
nosť – dokument prináša pohľad mladých 
ľudí, ktorí s kamerou navštívia ľudí anga-
žovaných v rozvojových projektoch troch 
najväčších katolíckych mimovládnych 
organizácií, na rozvojovú pomoc 18.00 
Trnavská novéna – priamy prenos svätej 
omše z Baziliky sv. Mikuláša v Trnave 20.25 
Effeta (Mt 25, 31 – 46) 21.55 Svätý Peter 
(1) ⓬ – film o pôsobení svätého Petra 
v prvopočiatkoch Cirkvi
 23.11. (nedeľa)  08.00 Animované biblické 
príbehy: Jozef v Egypte – relácia pre deti 
približuje príbeh Jozefa, ktorý ani v otroc-
tve nezabúda na Božie princípy a svojou 
poctivosťou si získa úctu každého, koho 
stretne 10.00 Svätá omša z Vatikánu – 
priamy prenos svätej omše s pápežom 
Františkom 19.10 Katechéza: Oslovenie 
Otče náš – autor: František Trstenský

 06.11. (štvrtok)  20.30 50 rokov od smrti 
pomocného spišského biskupa Štefana 
Barnáša; hosť: Dr. Hromják
 07.11. (piatok)  22.00 Veža z kociek – roz-
právanie poľskej novinárky Kataríny Ko-

towskej o tom, ako sa s vierou dá zvládnuť 
náročný proces adopcie dieťaťa
 08.11. (sobota)  10.00 Kresťan v interne-
tovej sieti (3); hosť: Imrich Gazda 13.00 
Týždeň pred komunálnymi voľbami; hosť: 
politológ Ján Baránek 18.00 Emauzy – 
gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu 
sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach 20.30 
Pastorácia rodiny vo farnosti – záznam 
z konferencie v Badíne
 09.11. (nedeľa)  12.00 Príhovor biskupa 
– Mons. Jozef Haľko 20.30 Konferencia 
Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. 
storočí
 10.11. (pondelok)  20.30 FF rádio – už len 
týždeň do spustenia internetového projek-
tu pre mladých; hosť: Ivo Novák
 11.11. (utorok)  20.30 Nahrávky zo stretnu-
tí na Katolíckej univerzite
 12.11. (streda)  20.30 Výber z tvorby 
novembrových skladateľských jubilantov
 13.11. (štvrtok)  20.30 800 rokov od zalo-
ženia kláštora premonštrátov v obci Leles
 15.11. (sobota)  10.00 Čo nás čaká po smr-
ti? (1); hosť: Igor Giboda
 16.11. (nedeľa)  12.00 Príhovor biskupa 
– Mons. Marián Chovanec 13.00 Piráti 
krásy – básnici katolíckej moderny 20.30 
Rozhovor s manželmi Nátherovcami, zakla-
dateľmi OZ Nádej deťom, ktoré sa venuje 
marginalizovaným rómskym rodinám pri 
rovnomernom rozvoji osobnosti ich detí
 17.11. (pondelok)  20.30 Mládež a politika 
alebo Ako sa starať o verejný život; hosť: 
Marek Degro
 18.11. (utorok)  20.30 Božie kráľovstvo 
v evanjeliách v pohľade na Nedeľu Krista 
Kráľa; hosť: doc. František Trstenský
 19.11. (streda)  20.30 Rímskokatolícka 
farnosť Zbehy 22.00 Hudobný skladateľ 
Mikuláš Zmeškal
 21.11. (piatok)  20.30 Ebola a ďalšie 
infekčné ochorenia; hosť: infektológ 
prof. Jarčuška
 22.11. (sobota)  10.00 Čo nás čaká po smrti 
(2); hosť: Igor Giboda 18.00 Emauzy – gréc-
kokatolícka svätá liturgia z Prešova
 23.11. (nedeľa)  12.00 Príhovor biskupa – 
Mons. Viliam Judák 14.00 Kristova nevesta 
– rozhlasová hra
 24.11. (pondelok)  20.30 Geocaching – 
možnosť, ako spoznávať nové miesta
 25.11. (utorok)  20.30 Okienko do dog-
matickej teológie – Blahoslavený pápež 
Pavol VI.
 26.11. (streda)  20.30 Rímskokatolícka 
farnosť Ivanka pri Dunaji 22.00 Frank 
Martin – hudobný skladateľ
 27.11. (štvrtok)  20.30 Jezuitské vzdeláva-
nie v dobovom a súčasnom kontexte
 29.11. (sobota)  10.00 Čo nás čaká po smrti 
(3); hosť: Igor Giboda
 30.11. (nedeľa)  14.00 Eugénia Grande-
tová – rozhlasová hra 15.30 Rezbár Juraj 
Mertuš – rozhovor
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Rosa Pich-Aguilera Roccová:  
Ako byť šťastná s 1, 2, 3... deťmi
Môže sa nám zdať nepredstaviteľné, že matka 18 detí (20 rokov pracovala ako textilná 
návrhárka) má čas napísať knihu, ktorá navyše rýchlo zaujme, lebo nie je sériou abstrakt-
ných rád, ale sériou svedectiev, ako vyzerá všedný či sviatočný deň v rodine. Autorka má 
dar v skratke formulovať svoje skúsenosti, ktoré sa dajú použiť pri výchove jedného dieťa-
ťa, ale aj pätnástich. Hovorí o stolovaní, upratovaní, výletoch, športovaní, o škole, o smrti, 
o trestoch i odmenách, o sexe, peniazoch... A napokon hovorí aj o svojom tajomstve, ktoré jej osobne umož-
ňuje toto všetko zvládať. Je ním každodenne praktizovaná viera v Boha. (Kumran)

Ida
Čiernobiely film – čierno-biely dojem. Dve ženy hľadajúce stratenú identitu. Minulosť 
môže byť predsa len o čosi černejšia, ako sú naše predstavy o nej. A medzi tým je biely 
pruh, ktorý nás privedie k poznaniu, že odkrytie vlastnej minulosti nedáva vždy novú 
nádej do budúcnosti. Novicka Anna, mlčiaca, poslušná, pravdivá predovšetkým sama 
pred sebou, je hlavná hrdinka. Život jej očierni návšteva jedinej príbuznej, ktorá o ňu ani 
nemá záujem. Anna je vlastne Ida, zachránené židovské dieťa, vychované v katolíckom 
kláštore, jej teta – krvavá Wanda, sudkyňa, ktorá posielala v 50. rokoch odporcov režimu na smrť. Spolu 
s Idou sa vracia na miesta svojho detstva a stretávajú sa so zlom, ktoré nie je banálne. (Valéria Horvátová) 

Erik Stupka: Detský ostrov
Erik Stupka, autor piesní na CD Detský ostrov, ktoré vyšlo v tomto roku, pôsobí na slo-
venskej gospelovej scéne niekoľko rokov. Po svojich prevažne popových albumoch sa 
rozhodol venovať tvorbe deťom. V jedenástich skladbách (Dobré ráno; My sa radi smeje-
me; Výlet; Strom; Ryba; Dobrú chuť; Poď s nami a spievaj; Dvere; Hahahahaleluja – Pán 
Ježiš láska je; Superhrdina; Zaspáva celý náš dom) plných radosti, ktoré si zaspieval spolu s deťmi, má svoje 
pevné miesto Boh, ktorý je zdrojom skutočnej radosti. Rytmické melódie sú chytľavé a vďaka jednoduchým 
textom sa ich deti rýchlo naučia. (Kumran)

DVOJKA
 09.11. (nedeľa)  10.50 Orientácie 11.20 
Slovo 01.40 Slovo R
 11.11. (utorok)  15.25 Orientácie R
 14.11. (piatok)  15.40 Cyrilo-metodské dni
 16.11. (nedeľa)  12.40 Orientácie 13.07 
Slovo R 01.30 Slovo R
 18.11. (utorok)  15.30 Orientácie R
 22.11. (sobota)  10.28 Moja misia – Pod 
sudánskym slnkom
 23.11. (nedeľa)  09.47 Svätá omša z Bazi-
liky sv. Emeráma v Nitre; celebruje Mons. 
Viliam Judák 14.21 Orientácie 14.49 Slovo 
01.44 Slovo R
 25.11. (utorok)  15.30 Orientácie R

RáDiO SLOVeNSKO A ReGiNA
 09.11. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola 
Svätej rodiny v Bratislave
 16.11. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola 
Božieho milosrdenstva v Košiciach; celeb-
ruje Mons. Stanislav Stolárik, pomocný 
košický biskup (Slovensko) 09.00 Gréckoka-
tolícka svätá liturgia z Chrámu sv. apoštolov 
Petra a Pavla v Jakubanoch (Regina)
 22.11. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Michal Bučko, Žakovce)
 23.11. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie z Rimavskej Soboty; káže Viktória Li-
sáková (Slovensko) 21.00 Duchovné slovo R
 30.11. (nedeľa)  09.05 Bohoslužby Kresťan-
skej reformovanej cirkvi v Bratislave; káže 
doc. Imrich Peres

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
RáDiO DeVÍN
Nedeľa 08.30 Sakrálne umenie

 Zmena programu vyhradená.

Liturgicképexeso
Enkolpion
Enkolpion (engolpion) pôvodne 
znamenal niečo, čo sa nosí 
na prsiach. Dnes je to medailón 
s ikonou v strede, ktorý nosia 
na prsiach východní biskupi. Ikona 
je zvyčajne zasadená do celkovo 
vyzdobeného šperku, pričom 
z hornej strany je doplnená 
biskupskou mitrou a z dolnej strany 
príveskom. Môže mať oválny, 
kosoštvorcový i štvorcový charakter. 
Metropolita nosí enkolpiony 
s ikonou Krista, bohorodičky 
a svätého Kríža, biskupi iba s ikonou 
bohorodičky a svätého Kríža.

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

n „Lienka, kam letíš?“
„No a čo!“

n Aký je rozdiel medzi mužom 
a dieťaťom?
Takmer žiadny, ale dieťa aspoň 
môžeš nechať samo s varovky-
ňou!

n Za siedmimi horami, siedmimi 
dolinami, siedmimi moriami stojí 
chalúpka a v tej chalúpke za sto-
lom sedí babka a nadáva:
„Prečo práve ja musím bývať tak 
ďaleko!“
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 GR.KAT. MLáDeŽNÍCKe CeNTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

14. – 16.11. AŠAD – Archieparchiálna škola animá-
tora dobrovoľníka
21. – 23.11. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu 
Svidník a Medzilaborce. Veková kategória účastní-
kov je od 9 do 30 rokov.
28. – 30.11. Kurz Filip. Peter Lipták & tím (od 14 ro-
kov)
05. – 07.12. AŠAD – Archieparchiálna škola animá-
tora dobrovoľníka

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

21. – 23.11. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz, ktorý po-
máha manželom posilniť, oživiť a uzdraviť ich vzťah 
prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu 
Boha pre kresťanské manželstvo. Príspevok je 90 
eur za manželský pár.
11. – 14.12. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa 
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte 
len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných 
príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len 
prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť 
ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysníva-
nej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. 
Viac sa o kurze prípravy na manželstvo môžete do-
zvedieť na www.domanzelstva.sk. Príspevok je 60 
eur za osobu.

 PÚTNiCKé MieSTA

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

06.12. Fatimská sobota – zamestnanci GTF (10.00 h)
07.12. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (10.00 h)

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

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

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

06.12. Fatimská sobota (10.30 h)
07.12. Malá púť – Počatie Presv. Bohorodičky sv. An-
nou (patrocínium kaplnky) (10.30 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 15.50 Študentský ruženec 16.30 Svätá li-
turgia (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa) 18.00 
Stretnutie pri čaji/ Projekcia filmov a beseda (Šari-
šanka, Hurbanistov 3)
Streda 18.00 Modlitbové večery a katechézy (GTF 
PU)
Štvrtok 15.00 Študentské stretko (Šarišanka)

18.11. Film s besedou – Nič nás nerozdelí (hosť: 
doc. Gabriel Paľa, 18.00 h)
25.11.2014 Stretnutie pri čaji (hosť: psychologička 
Mgr. Katarína Gromošová, 18.00 h)

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

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka
Riaditeľ centra: PaedDr. Erich Eštvan    Duchovný správca centra: Mgr. Patrik Maľarčík
Tel.: +421 57 44 902 90; +421 57 44 907 61   Mobil: 0903 603 477; 0904 738 191; 0911 812 170
e-mail: skolacentrum@centrum.sk
Adresa: Juskova Voľa, č. 118, 094 12 Vechec

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli

vás pozýva na 

Kurz Filip 
28. – 30. november

Je tvoj kresťanský život len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou?
Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom.
Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu?
Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov!

Kurz vedie: Peter Lipták a jeho tím

Veková kategória účastníkov: 14 a viac rokov 

Príspevok: pre člena CVČ je 10 eur, pre nečlena CVČ 14,60 eur.


