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Slobodní po tridsiatke:
generácia zúfalcov?
P15 odkryje poklady
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výstavby Východoslovenských
železiarní v Košiciach zažívali
veľký prílev obyvateľov, boli
postavené veľké sídliská bez
chrámov. Po roku 1990 sa veriaci na týchto sídliskách začínali
stretávať na  bohoslužbách.
Po vzniku Košického exarchátu
v roku 1997 boli erigované štyri
nové košické farnosti a začalo
sa s výstavbou nových chrámov.
Gréckokatolícke spoločenstvá
sú dnes vo viacerých mestských
častiach Košíc, kde sa pravidelne slávia sväté liturgie. Migráciu veriacich zohľadňuje aj
prerozdelenie hraníc jednotlivých farností protopresbyterátu
a vytvorenie nových farností
(Rozhanovce 2006).

Súčasnosť

Košický protopresbyterát

K

ošický protopresbyterát
sa nachádza na území šiestich okresov
(Košice I., Košice II., Košice
III., Košice IV., Košice-okolie
a Rožňava). Svojou rozlohou je
to zrejme najväčší  protopresbyterát na východnom Slovensku. Rozprestiera sa na východ
od hraníc Trebišovského
okresu, od Dargovských vrchov
až po západnú hranicu Rožňavského okresu, teda po hranicu
Košického a Banskobystrického
kraja. Na juhu je ohraničený
štátnou hranicou s Maďarskom a na severe Prešovským
a Spišskonovoveským okresom.
Do štrnástich farností patrí 208
obcí a miest. Svojím charakterom v určitých častiach najmä
Rožňavy je to cirkev v diaspóre. Veriaci sú  v malom počte
roztrúsení na veľkom území.
Košický protopresbyterát
má v rámci Košickej eparchie najväčší počet veriacich.
Rozlohovo najväčšou farnosťou
sú Chorváty. Farnosť zahŕňa
časť okresu Košice-okolie a celý
Rožňavský okres. Vo farnostiach sa stará o veriacich
dvadsaťdva kňazov a na území

protopresbyterátu pôsobia
ďalší kňazi v rôznych službách
a mimofarskej pastorácii.

História

Prvé písomné zmienky o gréckokatolíkoch v Košiciach sú už
z 15. storočia v bule pápeža Bonifáca IX. z 1. marca 1402, keď
hovorí o veľkom množstve veriacich i neveriacich, Valachov
a Rusínov, ktorí prichádzajú
do Kostola sv. Alžbety v Košiciach. Prítomnosť gréckokatolíkov potvrdzuje aj história
jednej z najstarších farností –
Zdoba. Po roku 1720 sa do  tejto
obce sťahovalo nové, prevažne
slovenské gréckokatolícke obyvateľstvo. Konskripcia cirkví
a farárov z roku 1746 udáva, že
v Zdobe sa rozpráva po slovensky a po maďarsky, pričom prevláda slovenčina. V roku 1746
mala obec Zdoba 50 obyvateľov
(30 gréckokatolíkov) a jedného gréckokatolíckeho farára,
ktorý kázal v tunajšej drevenej
cerkvi. Prítomnosť gréckokatolíkov na území protopresbyterátu potvrdzujú aj samotné
gréckokatolícke chrámy z 18.
a 19. storočia. Medzníkom

bolo zriadenie miesta kaplána
v Košiciach v roku 1851. V roku
1871 bola oddelením od farnosti
Zdoba povýšená na gréckokatolícku farnosť, no gréckokatolíci
v Košiciach nemali svoj chrám.
Z Božej milosti bolo košickému
spoločenstvu dopriate postaviť chrám (dnešnú košickú
katedrálu). Posviacka chrámu
bola 18. augusta 1896. Veľmi
ťažko zasiahli životy veriacich
a kňazov 50. roky 20. storočia.
Po roku 1968 došlo k oživeniu
života Gréckokatolíckej cirkvi.
Plný rozvoj začali gréckokatolícke farnosti zažívať až
po nežnej revolúcii v roku 1989,
keď hlavne v Košiciach vznikali
na sídliskách nové gréckokatolícke spoločenstvá. Počas

Život v Košickom protopresbyteráte je postavený na farskej
pastorácii (pravidelné stretnutia rodín, manželov, mládeže,
biblické školy...). Mladým
z protopresbyterátu druhý rok
ponúkame pravidelné víkendové stretnutia a tematické
večery. Pre chlapcov a dievčatá
organizujeme športové a duchovné aktivity. Cez školy pre
snúbencov sa snažíme ponúkať
kvalitnú prípravu mladým pred
prijatím sviatosti manželstva.
Mnoho veriacich dochádza
do Košíc za prácou a štúdiom.
Aj týchto všetkých prechodne
bývajúcich, študujúcich a pracujúcich v Košiciach pozývame, aby sa zapájali do života
gréckokatolíckych farností.
Kňazi a farské spoločenstvá vás
ochotne prijmú v duchu Kristovej lásky a služby do svojho
stredu. n
Jozef Miňo
snímky: archív redakcie

Štatistika
Gréckokatolíkov: 20 124
Farností: 14		
Chrámov: 18
Filiálok: 25		
Kaplniek: 4
Najstarší chrám:  sv. Petra a Pavla (1211), Perín-Chym
Najnovší chrám: bl. Metoda Dominika Trčku (2012), Rozhanovce
Prvý doložený kňaz: Ján Czizsemkó (1792), Zdoba
zdroj: Košická eparchia 2013 (schematizmus),
Gabriel Szeghy, Peter Jambor: Košickí gréckokatolíci
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Moderný život?
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Milí čitatelia,
azda nikomu z nás sa nebude zdať prehnané, ak označíme spôsob života človeka
v dnešnej spoločnosti za chaotický. Stres,
náhlenie, absencia času „pre seba“, nároky
okolia na našu angažovanosť sú také naliehavé, že je temer nemožné ich ignorovať
a vystúpiť z tohto chaotického kolotoča
života.
V takomto životnom štýle už vôbec nie
je miesto na uvažovanie o potrebe zachovania životne dôležitých hodnôt. Dnešná
civilizácia sama sebou kreuje zásady života
a hodnotový systém, pričom sa nestačíme
čudovať, čo sa z nás ľudí stáva.
Namiesto osobných výrazov pre človeka
ako otec, mama sa nám natláčajú vecné,
neosobné výrazy rodič 1, rodič 2. Namiesto
vzťahu, ktorý sme zvykli označovať ako láska, nám moderná civilizácia predkladá akýsi
vzťah založený na technike, vyjadrený biochemickou reakciou hormónov. Namiesto
uznania etických hodnôt v srdci človeka sú
dnes vyzdvihované outfity tzv. spoločenskej smotánky. A aby toho nebolo málo,
ak človek tomuto tempu nestačí a nie je
schopný sa do spoločenského rámca zaradiť,
spoločnosť ho nemilosrdne posunie na okraj
priepasti, ktorej dno sa volá sebadeštrukcia.
Som si vedomý toho, že tieto riadky nie
sú príjemným čítaním, o to viac chcem
preto obrátiť pozornosť na príjemné slová
o tom, že harmónia a dobro osobného
života sú možné a reálne. Sväté písmo sa
začína slovami plnými dobra: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. ... Tu povedal
Boh: ,Buď svetlo!‘ ... Boh videl, že svetlo je
dobré... Potom Boh povedal: ,Vody, ktoré ste
pod nebom, zhromaždite sa...‘ A Boh videl,
že je to dobré. Tu Boh povedal: „Zem, vyžeň
trávu, rastliny...‘ A Boh videl, že je to dobré.
... Tu Boh povedal: ,Buďte svetlá na nebeskej
oblohe...‘ A Boh videl, že je to dobré. ... Tu
Boh povedal: ,Vody, hemžite sa množstvom

živých tvorov...‘ A Boh videl, že je to dobré.
... Potom Boh povedal: ,Zem, vydaj živé
bytosti podľa svojho druhu...‘ A Boh videl,
že je to dobré. Nato Boh povedal: ,Urobme
človeka na náš obraz...‘ A stalo sa tak. A Boh
videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi
dobré.“ (Gn 1)
Týchto tridsaťjeden veršov zhrnul do jednej nádhernej vety svätý apoštol a evanjelista Ján v prológu svojho evanjelia takto:
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha
a to Slovo bolo Boh.“ (Jn 1, 1)
Toto slovo Boha priniesli ako dar pre
usporiadanie chaotického spôsobu života
našich predkov vierozvestcovia svätí Cyril
a Metod. Sú to slová o kráse pôvodnej
hodnoty človeka pred sebou samým i pred
Bohom, čo sa až podnes vníma ako pozitívum.
Ak chceme čítať príjemné a hodnotné slová, ktoré nám pomôžu prekonať chaos vlastného života, siahnime opäť po Biblii, dare
od Boha. Jej slová sú naozaj živé a majú moc
pretvoriť súčasnú hrozbu civilizácie smrti
a stať sa manifestáciou civilizácie života. Kto
by chcel použiť jej obsah na usporiadanie
hodnôt vlastného života, ponúkam ako
pomôcku učenie dvoch pápežov, blahoslaveného Pavla VI. a svätého Jána Pavla
II., ktorí na záchranu dnešnej civilizácie
života ponúkajú zachovanie štyroch zásad:
1. primát osoby pred vecou; 2. primát etiky
(morálky) pred technikou; 3. primát „byť“
pred „mať“ ; 4. primát milosrdenstva pred
spravodlivosťou.
Prajem všetkým čitateľom časopisu Slovo,
aby i na jeho stránkach našli dostatok slov,
ktoré im pomôžu prežívať hodnotný a dobrý život.

ThDr. Marko Rozkoš, PhD.
kancelár Košickej eparchie
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V Trhovišti obnovili farský chrám


V Prahe sa konal od 30. mája
do 6. júna festival kresťanstva Dni
viery. Do celomestských misií sa
zapojili aj spoločenstvá zo Slovenska.
Organizátori pripravili viac než tristo
programov pre tisícky návštevníkov. Festival sa skončil koncertom
na Staromestskom námestí a sprievodom svetla centrom Prahy. Projekt
bol ekumenický a okrem Katolíckej
cirkvi sa k nemu pripojili i ďalšie cirkvi
a zbory pôsobiace v Prahe.

Európsky parlament schválil
9. júna dokument nazvaný Strategický plán genderovej rovnosti na roky
2015 – 2020. Pod pojmom rodina
rozumie aj spolužitie homosexuálnych dvojíc a detí. Ako totiž vyplýva
z dokumentu, Európsky parlament
si uvedomil, „že definícia rodiny sa
vyvíja“. Hoci ide o právne nezáväzné
odporúčanie členským štátom Európskej únie, je tu zrejmá pokračujúca
snaha o redefiníciu ústavne ukotvenej rodiny ako zväzku muža a ženy
a ako prirodzenej základnej jednotky
spoločnosti, vysvetlil sekretár talianskej biskupskej konferencie Mons.
Nunzio Galantino. (RV)

Svätý Otec prijal 10. júna na audiencii prezidenta Ruskej federácie
Vladimíra Putina. Rozhovor venovali
predovšetkým konfliktu na Ukrajine
a situácii na Blízkom východe.

Charizmatické komunity viedli 10. – 14. júna v Ríme svetovú
duchovnú obnovu kňazov na tému:
Povolaní k svätosti pre novú evanjelizáciu. Podujatie určené biskupom,
kňazom a diakonom zo všetkých
kontinentov organizovala v Lateránskej bazilike Medzinárodná katolícka
charizmatická služba obnovy a Katolícke bratstvo. Súčasťou bohatého
programu duchovnej obnovy boli
okrem meditácií aj chvály, eucharistická adorácia, možnosť prijatia sviatosti zmierenia, modlitba za uzdravenie a vyliatie Svätého Ducha či
svedectvá.

Kardinál Dominik Duka vysvätil
13. júna v Katedrále sv. Mikuláša
v Českých Budějoviciach nového
českobudějovického biskupa Mons.
Vlastimila Kročila.

Encyklika Laudato si (o starostlivosti o spoločný dom) pápeža
Františka zameraná na ekológiu bola
predstavená 18. júna.
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Praha privítala východných katolíckych hierarchov
Rodina, situácia na Ukrajine
a vzťah cirkví a občianskej
spoločnosti v strednej a východnej Európe – to boli hlavné
okruhy stretnutia východných
katolíckych biskupov Európy,
ktoré sa konalo 4. – 7. júna
v Prahe. Podujatie, na ktorom
sa zúčastnilo viac ako štyridsať východných katolíckych
biskupov, bolo súčasťou príprav
na nadchádzajúcu biskupskú
synodu o rodine a konalo sa
na pozvanie Mons. Ladislav
Hučka, apoštolského exarchu
pre katolíkov byzantského
obradu v Českej republike.
Témou stretnutia bola
Rodina v Európe v kontexte
úlohy a poslania východných
katolíckych cirkví. Zúčastnili sa
na ňom zástupcovia z Ukrajiny,
Slovenska, Rumunska, Bieloruska, Talianska, Poľska, Veľkej
Británie, Maďarska, Chorvátska

a Kazachstanu. Na stretnutí sa
zúčastnil aj apoštolský nuncius v Českej republike Mons.
Giuseppe Leanza a sekretár
Kongregácie pre východné
cirkvi arcibiskup Mons. Cyril
Vasiľ SJ. Medzi hosťami bol
aj kardinál Dominik Duka.
Zo Slovenska sa na stretnutí
zúčastnili všetci štyria gréckokatolícki biskupi. Stretnutie
prebiehalo v Benediktínskom
arciopátstve sv. Vojtecha a sv.
Markéty v Břevnove.
Diskusie vychádzali z dvoch
prednášok: Súčasná rodina
v Európe, ktorú predniesol
diakon Jaroslav Max Kašparů;
druhú prednášku na tému
Sviatostný potenciál rodiny
predniesol otec Volodymyr Los,
kňaz Bučačskej eparchie (Ukrajina). Mons. Ladislav Hučko
predstavil aktuálnu situáciu
a poslanie Gréckokatolíckej

cirkvi v Českej republike.
V piatok večer biskupi slávili
božskú liturgiu v Chráme Panny Márie v Emauzách, ktorej
predsedal prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ. V sobotu 6. júna ráno bola slávená
svätá liturgia v gréckokatolíckej
Katedrále sv. Klementa, ktorej
predsedal kyjevsko-haličský
vrchný arcibiskup Sviatoslav
Ševčuk. V sobotňajšom programe nechýbala návšteva Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtecha
na Hradčanoch a stretnutie
s českým kardinálom Dominikom Dukom OP, pražským
arcibiskupom.
Podujatie vyvrcholilo 7. júna
božskou liturgiou v Katedrále
sv. Klementa, ktorej predsedal sekretár Kongregácie pre
východné cirkvi arcibiskup
Cyril Vasiľ SJ. (www.grkatba.sk,
snímka: Ivan Malý)

Gymnazisti z Humenného a Prešova
sa zúčastnili na študijnom pobyte v Nórsku
Študenti Gymnázia sv. Jána
Zlatoústeho v Humennom
a Gymnázia bl. Pavla Petra
Gojdiča v Prešove sa 27. – 30.
mája zapojili do realizácie
študijného pobytu v nórskom
Osle v rámci environmentálneho projektu Modré školy. Pobyt
bol financovaný Úradom vlády
SR. Zúčastnili sa na ňom S. Bacák a L. Kužmová, študenti
Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho
v Humennom, s riaditeľom
Emilom Jarošom, a M. Viazanková a B. Záleha z Gymnázia bl.
Pavla Petra Gojdiča v Prešove

sprevádzaní učiteľkou Henrietou Nemcovou.
V prvý deň pobytu navštívili
veľvyslanectvo SR v Nórsku,
kde ich privítal veľvyslanec
František Kašický. Vysvetlil im
význam a poslanie veľvyslanectva a sprevádzal ich hlavným
mestom. Nórsko vo všetkých
zanechalo nezabudnuteľné zážitky, ktoré sa spájajú
s miestami ako Vigelandov
park s úžasným sochárskym
umením Gustáva Vigelanda,
Nansenpark – bývalé letisko
pretvorené na modro-zelenú

štvrť, Holmenkollen – fascinujúci skokanský areál, Kon Tiki
– múzeum nórskej histórie,
Nórsky Nobelov inštitút či
kráľovský palác.
V rámci návštevy Nórskeho
riaditeľstva pre vodné a energetické zdroje (NVE) predstavili
študenti svoje environmentálne
projekty, získali mnoho poznatkov týkajúcich sa prevencie
povodní a sucha v krajine, aplikácie protipovodňových aktivít
či plánovania modro-zelených
miest. (H. Nemcová, S. Bacák,
L. Kužmová)

3. júna sa vo farnosti Trhovište
konala odpustová slávnosť spojená s historickou udalosťou.
Pred archijerejskou liturgiou,
ktorej predsedal vladyka Milan
Chautur, košický eparcha, bol
požehnaný nový ikonostas, krížová cesta a obnovený chrám.
Archijerejskú liturgiu obohatili Zbor sv. Jozefa z Michaloviec a domáci mládežnícky
zbor.
Na záver slávnosti miestny
farár odovzdal ďakovné listy
cerkovníčke A. Gavaľovej, kantorke M. Paľovčíkovej a hlavnému kurátorovi B. Kačkošovi
za celoživotnú spoluprácu pri
zveľaďovaní farnosti a Božieho
chrámu. Na slávnosti sa zúčastnilo trinásť kňazov oboch
katolíckych obradov a brat
farár z miestnej Reformovanej
kresťanskej cirkvi so svojimi
veriacimi.
Ikonostas zhotovil stolár
M. Hurčík, ikony P. Vereščák
zo Sečoviec, rezbárske práce
vykonal V. Smuda z Rajeckých

Teplíc a zlatnícke J. Takáč zo
Sečoviec. Na obnovu chrámu
prispeli veriaci farnosti, nadácie
Kirche in Not, Merzbistum
Köln, VÚC Košice a obec Trhovište. Pred slávnosťou prebiehala duchovná obnova na tému
Zasvätený život. Vo štvrtok
ju viedol otec P. Jacoš OSBM
z Trebišova. V homílii predstavil život sv. Bazila Veľkého a sv.
hieromučeníka J. Polockého.
Po svätej liturgii bola prezentácia sestier baziliánok zo

Sečoviec o ich rehoľnom živote
a misii na Slovensku. V piatok
obnovu viedol otec M. Lukačik
CSsR. V homílii vysvetlil rehoľné sľuby: chudobu, čistotu
a poslušnosť na živote otca J.
I. Mastiliaka CSsR. Po svätej
liturgii nasledovala prezentácia
sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie z Michaloviec o ich pastoračnej službe
a živote bl. J. Hordaševskej
a mučeníčky T. Mackivovej.
(Maroš Rinik)

Zomrel otec Andrej Kerešťan
V stredu 3. júna Pán života
a smrti povolal k sebe v 80.
roku života a v 55. roku kňazstva gréckokatolíckeho kňaza
Prešovskej archieparchie otca
Andreja Kerešťana, titulárneho
kanonika. Večná mu pamiatka!
V piatok 5. júna slávil v Chrá
me sv. archanjela Michala v Osturni vladyka Milan Lach SJ,
prešovský pomocný biskup,
za zomrelého zádušnú svätú
liturgiu a pohrebné obrady.
Otec Kerešťan bol pochovaný
na obecnom cintoríne v Osturni.
Na pohrebe sa v mene rímskokatolíckych kňazov prihovoril rímskokatolícky dekan
z Popradu Anton Oparty, ktorý
vyzdvihol to, že otec Andrej
ochotne ako spovedník slúžil aj
rímskokatolíckym veriacim.
Otec Andrej Kerešťan sa
narodil 6. apríla 1935 v Pavlovciach nad Uhom. Mal dvoch
súrodencov. Bohosloveckú
fakultu v Prešove ukončil
magisterským diplomom.

Manželstvo uzavrel s Nadeždou
Oláhovou a Boh im požehnal
dcéry Vlastu a Kristínu. 18.
septembra 1960 bol v Michalovciach ordinovaný. Pôsobil
v Porostove a v Blatných Revištiach. 1. októbra 1968 prišiel
do Osturne. Veriaci ho privítali
s veľkou poctou. Zvonili zvony,
veriaci od radosti tancovali
a modlitbou ďakovali Bohu
za obnovenie činnosti Gréckokatolíckej cirkvi. V Osturni
slúžil otec Andrej do 30. júna
1997 – 29 rokov.
Pri príležitosti posviacky
obnoveného chrámu a udelenia myropomazania tridsiatim
siedmim deťom, pokrsteným
do roku 1968 v rímskokatolíckych farnostiach, bol vymenovaný za titulárneho dekana.
V roku 1995 bol vymenovaný
za titulárneho arcidekana
a v roku 2002 bol vymenovaný za titulárneho kanonika.
V roku 1997 sa s manželkou
Nadeždou presťahoval do Po-

pradu, kde prežíval požehnané
chvíle zaslúženého odpočinku.
Napriek možnosti odpočinúť
si naďalej obetavo prežíval
svoje kňazstvo. Od roku 1997
bol výpomocným duchovným
vo Vernári a od roku 1998 v Poprade. Bol neúnavným a vyhľadávaným spovedníkom.
Jeho radostná ochota pomôcť
radou, povzbudiť, vliať nádej,
vyslúžiť sviatosti a požehnávať
je to, čo pre kňazov, veriacich
i rodinu zostane ako svetlá spomienka na manžela, otca, dedka, spolubrata v kňazskej službe
a duchovného otca. (ISPA)


Účastníci Archieparchiálnej školy
animátora dobrovoľníka ukončili
5. – 7. júna Školu učeníka v Gréckokatolíckom mládežníckom centre
Bárka v Juskovej Voli. Štyridsaťtri
účastníkov zavŕšilo formačný rok
v ľudsko-kresťanských základoch
témou Animátor – človek viery.
Nadobudnuté zručnosti si vyskúšali
v tímovej práci pri vytváraní výstupov na ohlásenie kerygmy. Mladí
animátori vytvorili bulletiny, plagáty,
piesne a krátke divadelné predstavenia. V septembri účastníci Školy
učeníka nastúpia do školy služby.
Hosťom tohto víkendu bola Dominika
Komišaková. (Patrik Maľarčík)

V sobotu 6. júna slávili na hore
Zvir v Litmanovej fatimskú sobotu.
Program sa začal o 10 hod. modlitbou rozjímavého ruženca, po ktorom
nasledovala svätá liturgia. V homílii
sa pútnikom prihovoril otec Marcel
Pisio, duchovný správca hory. Po svätej liturgii nasledovala modlitba
Korunky Božieho milosrdenstva
a modlitba zverenia sa fatimskej
Panne Márii. (Matúš Marčák)

Farnosť Štefurov navštívila v nedeľu 7. júna patronátnu farnosť Prešov-Sekčov. Patronátna farnosť pod
vedením otca R. Baku a kurátorov pre
nich pripravila celodenný program.
Správcovia oboch farností spoločne
slávili svätú liturgiu, ktorú sprevádzal zbor Stauros a speváčka Hanka
Servická. Po krátkom občerstvení
v pastoračnom centre sa presunuli
do kňazského seminára, kde po obede nasledovala prezentácia seminára
a jeho okolia. Navštívili katedrálny
chrám a arcibiskupskú rezidenciu, zapojili sa do eucharistického sprievodu
a zúčastnili sa na Dni rodiny v centre
mesta. Deň sa ukončil v pastoračnom
centre na Sekčove spoločnou večerou. (V. Lakomý)

Malá púť na hore Zvir sa uskutočnila 7. júna. Program sa začal
uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou Akatistu požehnania
rodín. Potom nasledovala modlitba
ruženca a svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Marcel
Mojzeš, docent na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Svätú liturgiu spevom
sprevádzal zbor veriacich z Litmanovej pod vedením Erika Hrabčáka,
bohoslovca pastoračného ročníka,

6|
a obohatili ju aj Pavla Hudziková
a Patrícia Gregušová. Po svätej liturgii
nasledovala modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. (Matúš Marčák)


13. júna sa uskutočnila púť veriacich z Vernára, Telgártu a Popradu
do Ľutiny. Päťdesiat pútnikov hneď
po príchode autobusu privítal rodák,
bohoslovec Šimon Gajan a otec Jozef
Novický. V Kaplnke Zosnutia Presvätej
Bohorodičky sa pomodlili Moleben
k Božej Matke. Svätú liturgiu v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky
slúžil otec Jozef. Po nej využili čas
na posedenie v altánku pri grilovačke
a guľáši. (-a)

V Ľutine vysvätil metropolita Ján
Babjak osem novokňazov Prešovskej
archieparchie v nedeľu 14. júna v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičke
počas archijerejskej svätej liturgie.

Po Veľkom vchode a Cherubínskej
piesni diakoni Peter Fučo, Martin
Krišš, Peter Lazorík, Ján Pavlovský,
Martin Snak, Michal Sopko, Peter Šturák a Rastislav Zápach prijali svätenie
vkladaním rúk vladyku Jána. Liturgiu
koncelebroval aj emeritný pomocný pražský biskup Ján Eugen Kočiš.
Je naozaj obdivuhodné, že napriek
problémom s mobilitou sa v sprievode bohoslovca v pastoračnom ročníku
rád zúčastňuje niektorých dôležitých
cirkevných udalostí, ktoré sprevádza
svojou modlitbou a obetou. V homílii
sa metropolita Ján zameral na význam
utrpenia v živote kresťana. Svätencom
pripomenul, že aj Ježiš vo večeradle
predpovedal vlastné utrpenie, ale
aj utrpenie tých, ktorí sa stanú jeho
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Gorazdov ekumenický festival vstúpil do tretej dekády
V poradí už 21. ročník Gorazdovho ekumenického festivalu
sakrálnych skladieb sa konal 8.
júna v Trebišove. Sprievodným
podujatím bola 5. júna vernisáž
výstavy Sväté Trojhviezdie Cyril-Gorazd-Metod na Cirkevnom
gymnáziu sv. Jána Krstiteľa,
na ktorej boli prezentované výtvarné práce žiakov základných
a umeleckých škôl, z ktorých
najlepšie ocenili riaditeľka
múzea Beáta Kereštanová
a primátor Marek Čižmár.
Vernisáž kultúrnym vystúpením obohatili študenti cirkevného gymnázia. Na odbornom
seminári vystúpil doc. Michal
Hospodár s prednáškou Sv.
Cyril a Metod – protagonisti
politiky v kresťanskom duchu,
v ktorej poukázal na korene
byzantskej politiky v ranom
stredoveku. V druhej prednáške

Miroslav Holečko z Národného
osvetového centra v Bratislave
pripomenul význam svätogorazdovskej tradície na Slovensku. Program pokračoval
podvečer v gréckokatolíckom
chráme v Sečovciach odborným
výkladom M. Holečka na tému
Životné medzníky nášho prvého
arcibiskupa sv. Metoda, spolupatróna Európy. V duchovno-umeleckom pásme vystúpili
gréckokatolícke mládežnícke
zbory z Novosadu a Zemplínskej Teplice. Svätú liturgiu
celebroval protopresbyter otec
Miroslav Pohár.
V nedeľu sa podujatie vrátilo
do Trebišova, kde v miestnom
gréckokatolíckom chráme
prebiehal festival sakrálnych
skladieb. Nevšedným interpretačným umením ho obohatil
Miroslav Sýkora, víťaz súťaže

Československo má talent.
V programe vystúpili aj gréckokatolícke cirkevné zbory
z Trebišova a Prešova, a Rímskokatolícky zbor sv. Faustíny
z Košíc-Geče. Zborovo zazneli
tóny liturgických piesní kresťanského Východu i Západu.
Za vydarené podujatie, ktorého
hlavným organizátorom bolo
Múzeum a Kultúrne centrum
južného Zemplína v Trebišove
v spolupráci s mestom Trebišov
a cirkevnými i kultúrnymi organizáciami, sa poďakoval autor
projektu Miroslav Holečko.
Nad podujatím po siedmykrát
prevzal záštitu exprezident SR
Ivan Gašparovič a konalo sa
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. (Michal
Hospodár)

Gréckokatolícki hierarchovia sa stretli
na 17. riadnom zasadnutí Rady hierachov
Na 17. riadnom zasadnutí Rady
hierarchov sa 10. júna stretli
hierarchovia Gréckokatolíckej
metropolitnej cirkvi sui iuris
na Slovensku. Rokovanie sa konalo na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom
úrade v Prešove. Viedol ho prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ, ďalšími účastníkmi boli košický eparchiálny
biskup Milan Chautur CSsR,
bratislavský eparchiálny biskup
Peter Rusnák, pomocný biskup
Prešovskej archieparchie Milan
Lach SJ. Ako hosť sa na ňom

zúčastnil pražský apoštolský
exarcha Ladislav Hučko.
Po spoločnej modlitbe si vypočuli list, ktorý im zaslal apoštolský nuncius na Slovensku
arcibiskup Mons. Mario Giordana. Schválili štatút metropolitného zhromaždenia, ktorého
prvé zasadnutie by sa malo
konať 26. – 27. novembra. Prijali informáciu o príprave štatútu
stáleho diakonátu. Hierarchovia sa dohodli aj na vypracovaní
partikulárneho práva Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi
sui iuris na Slovensku. Na jeho

prípravu bude vymenovaná
komisia. Schválili návrh nových
antimenzionov. Navzájom sa
informovali o podujatiach vo
svojich eparchiách a pokračovali aj v riešení tém z minulého
zasadnutia. Venovali sa potrebe
šíriť úctu k bl. rehoľnej sestre
Miriam Terézii Demjanovičovej, gréckokatolíčky pochádzajúcej od Bardejova, ktorá bola
v minulom roku blahorečená
v USA, prekladu Katechizmu
Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi a niektorým ďalším.
(Ľubomír Petrík)

predstavili ďalšie kapely: Peter
Milenky Band, The Weather,
Lámačské chvály, Christallinus,

The Wind, Godknows, eSpé,
F6). Veľkým obohatením piatkového večera bolo slovo otca

Bárkafest
Počas víkendu 12. – 14. júna
Gréckokatolícke mládežnícke
centrum Bárka (GMC) v Juskovej Voli privítalo vyše 600 ľudí
nadšených pre hudbu, slovo
a spoločenstvo na festivale
Bárkafest. Mottom bola výzva
Budete mi svedkami. Festival
otvorila kapela BCC Worship.
Nasledovalo požehnanie a príhovor vladyku Milana Lacha
SJ, prešovského pomocného
biskupa. Počas víkendu sa

učeníkmi. Ale uistil ich, že zostane
s nimi až do konca vekov. Za všetkých
sa otcovi metropolitovi a ostatným
prítomným poďakoval novokňaz Ján
Pavlovský. Pri slávnostnom obede si
novokňazi prevzali svoje prvé dekréty.
(Ľubomír Petrík)

Mariána Kuffu, ktorý prítomným svedčil o živote s Kristom
za každých okolností. Otec
arcibiskup  metropolita Ján
Babjak SJ v sobotu ráno slávil
svätú liturgiu, pri ktorej všetkých zúčastnených povzbudil
k úprimnému vzťahu s Presvätou Bohorodičkou. V besede
odpovedal na otázky mladých.
Mladých k čistote vo vzťahoch povzbudzoval otec Cyril
Jančišin s manželkou. Pozvanie
k životu s Kristom zaznelo zo
slov Jula Slováka či Petra Liptáka, ktorý spolu so Sebastiánom
Palaščákom ďakovali za sobotný deň modlitbou chvál.
Účastníkom boli neustále
k dispozícii kňazi pripravení
slúžiť sviatosťou zmierenia aj
laickí modlitebníci pripravení
vypočuť, poradiť a modliť sa.
Vrcholom festivalu bola nedeľ-


Slovensko navštívil v utorok
16. júna luxemburský arcibiskup
Jean-Claude Hollerich. Na pôde
Eparchiálneho úradu v Bratislave ho
v zastúpení vladyku Petra Rusnáka
prijal generálny vikár Bratislavskej
eparchie otec Vladimír Skyba. Následne sa vzácny hosť stretol s členmi
rady KBS Iustitia et pax. Mons.
Hollerich je predsedom Európskej
konferencie Iustitia et pax, ktorá sídli
v Bruseli a spolupracuje s Komisiou
biskupských konferencií Európskej
únie (COMECE) a s Pápežskou radou
Iustitia et pax vo Vatikáne. Hlavným
cieľom návštevy bolo nadviazanie
kontaktu s radou KBS Iustitia et pax,
ktorej predsedom je vladyka Peter
Rusnák. Predmetom rozhovorov so
zástupcami bolo informovanie o jej
činnosti a aktuálnych témach ako
migrácia či vojnové konflikty vo svete.
(Stanislav Gábor)
ná svätá liturgia, ktorú slávil
otec Slavomír Palfi, zodpovedný za Bárkafest. V homílii
povzbudil prítomných otec
Martin Mekel, riaditeľ Pastoračného centra pre Rómov

v Čičave, k vydávaniu svedectva
životom s Kristom. Program
festivalu moderoval otec Peter
Milenky. (Patrik Maľarčík;
snímky: Michal Tiňo)

Siedma púť Bratislavskej eparchie do Šaštína
V šaštínskej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie sa 13. júna
konala siedma púť Bratislavskej
eparchie. Slávnosť sa začala
modlitbou akatistu, ktorý viedol otec Ján Kovaľ z Brezna.
Archijerejskú svätú liturgiu,
ktorej predsedal bratislavský
eparcha Mons. Peter Rusnák,

koncelebrovalo dvanásť kňazov.
Liturgické slávenie sprevádzal
Katedrálny zbor Chrysostomos
pod vedením dirigenta Martina
Škovieru.
V homílii sa vladyka Rusnák
zamýšľal nad tým, aký postoj
mala Sedembolestná Panna Mária k utrpeniu a čo sa

môžeme od nej v tomto smere
naučiť. Ako zdôraznil, Bohorodička len z lásky ku Kristovi
a v Kristovej láske stála pod
krížom a zdieľala jeho poslanie,
jeho misiu. Po svätej liturgii
nasledoval spoločný obed pre
pútnikov. (Stanislav Gábor)

Žiaci z Prešova sa zapojili do projektu Digiškola
Žiaci a pedagógovia Cirkevnej
základnej školy s materskou
školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa v tomto školskom roku
zapojili do projektu Digiškola
s témou Máme radi Slovensko.
Podstatou bolo vytvoriť multimediálneho sprievodcu po zaujímavých lokalitách Slovenskej
republiky. Pedagógovia si zvolili

za cieľ priblížiť žiakom byzantské umenie a kultúru, byzantský obrad, sakrálne artefakty,
drevené chrámy a osobnosti,
ktoré sa podieľali na rozvoji
byzantského obradu v živote
gréckokatolíkov na Slovensku.
Vytvorili didaktický materiál
o živote patróna školy bl. Pavla
Petra Gojdiča, ktorý budú mať

možnosť využívať aj iné základné školy. V rámci realizácie
projektu sa 1. júna uskutočnila
v škole prednáška prof. Petra
Šturáka, dekana Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove, na tému Blahoslavený Pavol
Peter Gojdič a jeho odkaz pre
súčasnosť. (Jana Tirpáková)


Žiaci CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča
v Prešove majú vlastnú hymnu.
V rámci súťaže o najlepší text pre
hymnu školy mali žiaci tvoriť texty,
ktoré by výstižne charakterizovali
školu. Zvíťazil text Ivony Fekovej
a Veroniky Gromošovej z 3. ročníka a Tatiany Fekovej z 5. ročníka.
Hudobnú nahrávku vytvorili pedagógovia školy s pomocou učiteľov
Cirkevnej základnej umeleckej školy
sv. Mikuláša, ktorá má svoje elokované triedy aj v priestoroch CZŠ s MŠ
bl. P. P. Gojdiča. Hymnou sa žiaci
po prvýkrát prezentovali v rámci Dňa
rodiny, na námestí v Prešove. Okrem
hymny tam žiaci zatancovali ľudový
tanec a predviedli hudobnú rozprávku Ženích pre slečnu Myšku. (Jana
Tirpáková)

Organizátori Národného pochodu
za život spustili online registráciu
účastníkov pochodu. Vyplnenie
registračného formulára na stránke
pochodzazivot.sk umožní účastníkom
prihlásiť sa na ubytovanie. Zistený
počet zaregistrovaných účastníkov
pomôže organizátorom pochodu
zabezpečiť hladký priebeh podujatia,
ktoré sa uskutoční 20. septembra
v Bratislave.
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Rozhovor o tvorbe katechéz
na P15 v Poprade s Michalom Lipiakom, zodpovedným
za komunikačný tím P15

P

Ako vznikali katechézy
určené mladým na P15?
Prvotná inšpirácia pochádza
z rozhovoru s rektorom
Domu Anky Kolesárovej vo
Vysokej nad Uhom Pavlom
Hudákom, ktorý sa roky
venuje mladým a ich otázkam o čistote. S ním
sme vymysleli Desať odtieňov čistoty, ktoré sa
stali témami desiatich katechéz. Až potom sme
oslovovali ďalších, spolu viac než tridsiatich
spolupracovníkov – kňazov, rehoľníkov, seminaristov a laikov.
Môžeme povedať, že katechézy vznikli po oslovení vzácnych ľudí, ktorým „horí srdce pre mladých“. Sú to zástupcovia rôznych diecéznych
centier mládeže a ďalší, ktorí sa aktívne venujú
pastorácii mládeže u nás. Vznikali po hodinách
diskusií medzi nimi a režisérom P15 Pavlom
Dankom. Ukazujú, že čistota je aj pocit domova, vedomie jedinečnosti, dar srdca, prameň
radosti, základ vernosti, bohatstvo ľudskej
dôstojnosti, krása nevinnosti, prejav múdrosti,
sloboda voľby a nebo na zemi. O tom je Čistý
rok. Ten vyvrcholí na P15. Zároveň však rád
dodávam, že katechézy a celý Čistý rok nie sú
určené len tým, ktorí sa chystajú na P15, ale
všetkým, ktorí túžia mať čisté srdce.
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Necelý mesiac nás delí od Národného stretnutia mládeže
P15 v Poprade (31. júla – 2. augusta). Celý jeho program je
zameraný na odkrývanie pokladov.

T

í, ktorí sa ešte neprihlásili, majú poslednú možnosť do 14. júla. Tešiť sa
môžu na desiatky umeleckých čísiel
pripravených na mieru, ktoré predvedú
profesionálni aj amatérski umelci, ale aj
na slávenia a modlitby, ktoré sa mladým
predstavia v netradičnom šate. Mladých
čaká aj expedícia s túžbou objaviť poklady
živej Cirkvi. Na akcii, ktorá sa koná v znamení motta „Blahoslavení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha“, vyvrcholí duchovná
príprava Čistý rok. Mladí pod Tatrami symbolicky odštartujú aj prípravu na Svetové
dni mládeže (SDM), ktoré sa uskutočnia
o rok v poľskom Krakove. Prebiehať budú
pod názvom Milosrdný rok. Nadviažu tak
na Jubilejný rok milosrdenstva, ktorý ohlásil
Svätý Otec František.

Blahoslavenstvo na „súčiastky“

Oficiálna príprava sa začala vlani v septembri v Šaštíne, kde tím pripravil celoslovenský mládežnícky program 7bolestná. P15
nadväzuje na R13, ktoré sa konalo v roku
2013 v Ružomberku. Alternatívu pre tých,
ktorí nemohli vycestovať na Svetové dni
mládeže (SDM) do Ria de Janeiro, navští-

vilo okolo tritisíc mladých ľudí z viacerých
krajín. „Tentoraz nepôjde o paralelu s SDM.
Mesto Poprad však nie je vybrané náhodne. Je pod Tatrami, ktoré nás podľa slov
svätého Jána Pavla II. od Poliakov nerozdeľujú, ale naopak – spájajú. Mesto si zároveň
tento rok pripomína dvadsať rokov od jeho
historickej návštevy. Túto udalosť si pripomenie odhalením pamätnej tabule priamo
počas programu P15. P15 bude teda pozvánka pre našich mladých – na ceste do Krakova. Nikdy doteraz nám svetové stretnutie
mládeže nebolo bližšie,“ hovorí režisér P15
Pavol Danko.
„V Poprade na P15, kúsok od Poľska, kam
budeme putovať o rok, rozoberieme blahoslavenstvo na ,súčiastky‘. Pozrieme sa naň
hlbšie a z iného pohľadu,“ odkrýva Danko.
Prvý deň, ktorý sa začne otváracím ceremoniálom s tajomným názvom 1984, bude
v centre pozornosti srdce. Vystúpia rôzni
hostia, napríklad skupiny Ameň Kameň,
Tanečné divadlo ATak, ForDžoj či Projekt
36 a Ochotnícky divadelný súbor Šariš
W. P. E. Tím plánuje i sprievod ulicami
Popradu spojený s charitatívnou zbierkou
šatstva. V Konkatedrále Sedembolestnej
Panny Márie je potom naplánovaná svätá

omša. Predsedať jej bude spišský biskup
Štefan Sečka, mladým sa prihovorí košický
arcibiskup Bernard Bober. Po agapé sa mladí stretnú v skupinkách a program ukončí
netradičná krížová cesta, ktorú chystá
bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef
Haľko. Vystúpi i Pavel Helan z Čiech.

Spievajúci rehoľníci

Druhý deň sa ponesie v znamení témy
Poklady. Program odštartujú modlitby,
ktoré bude mať každá diecéza samostatne. Nasledovať bude katechéza Hľadá sa
poklad s bratislavským eparchom Petrom Rusnákom, doplnená o svedectvá
a umelecké čísla. Predstaví sa i autorka
hymny P15 Sima Martausová. Po stretnutí
v skupinách mladí spoznajú dar svätej
liturgie prešovským pomocným biskupom
Milanom Lachom. Sobotné popoludnie
bude patriť rehoľníkom, ktorí slávia Rok
zasväteného života. Na Námestí sv. Egídia
chystajú tzv. EXPO povolaní – prehliadku
aktivít a činností reholí, hnutí, inštitútov
a pro-rodinných organizácií. Sprievodnými
aktivitami budú open air koncert zasvätených, divadelné predstavenia, sprievodné
aktivity a adorácie v kostole s relikviami
patrónov P15. Program vyvrcholí vigíliou
so žilinským biskupom Tomášom Galisom
a projektom Godzone.
„V nedeľu venujeme veľkú časť programu
blahoslavenstvám. Spustíme i prípravy

na Svetové dni mládeže v Krakove.
Z toho dôvodu bude mať celý nedeľný program poľskú príchuť. Chýbať
nebudú ,heslá‘ ako Chopin, Sienkiewicz, Wojtyla, Faustína či Krakov.
V programe zaznejú piesne poľského
skladateľa Piotra Rubika, ktorý nám
dal špeciálny súhlas preložiť ich
do slovenčiny. Budeme sa modliť
Korunku Božieho milosrdenstva,“
odkrýva Danko. Po chválach s rožňavským biskupom Stanislavom Stolárikom si mladí vypočujú katechézu
sekretára Kongregácie pre východné
cirkvi Cyrila Vasiľa. Predstaví sa aj
známy klavírny virtuóz Richard Rik
kon. P15 vyvrcholí spustením Milosrdného roka – duchovnej prípravy na SDM
2016 v Krakove a svätou omšou, ktorú bude
celebrovať predseda Konferencie biskupov
Slovenska Stanislav Zvolenský.

Dvesto účinkujúcich

P15 je určená v prvom rade mladým.
Program, ktorý je pripravený, je preto
predovšetkým pripravený „optikou“ mladých. Hymnu na toto stretnutie mládeže
zložila a naspievala Sima Martausová.
Sväté omše budú sprevádzať mnohopočetné zbory zo Spišskej Novej Vsi, katedrálny mládežnícky zbor z Banskej Bystrice
a keďže v sobotu bude gréckokatolícka
svätá liturgia, budeme počuť aj ich krásne

Čo bolo inšpiráciou pre výber tém katechéz?
Inšpiráciou bolo blahoslavenstvo, ktoré vybral
pápež František na duchovnú prípravu mladých do Krakova – „Blahoslavení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8). Naň nadväzuje
Čistý rok i P15. A téma blahoslavenstiev sa
objaví aj v programe samotnej P15. Vychádza
z nej aj hymna. Pridajú sa k tomu ešte ďalšie
dve hlavné témy – Poklad a Srdce. Z nich budú
vychádzať všetky vystúpenia, z nich vychádza
logo i ďalšie dôležité body.
spevy. V programe vystúpi okolo dvesto
účinkujúcich. V mozaike programu zaznie
moderná i klasická hudba, dokonca aj
folklór a chvály. Pri spoločných modlitbách
prispejú svojimi darmi Zuzana Eperješiová
(Poetica Musica), Dominika Gurbaľová,
skupina Godzone. Medzi účinkujúcimi
budú aj divadelníci z Popradu, Veľkého
Šariša a Bratislavy, tanečníci z Tanečného
divadla ATak, z tanečného súboru For Džoj
a mnohí ďalší.
Prehľadný program možno nájsť
na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. n
komunikačný tím P15
snímky z R13 a nahrávania hymny P15:
komunikačný tím R13, Martin Buzna

Na katechézach spolupracovali aj výtvarníci ...
Áno, je to pravda. Po R13 máme vynikajúcu spoluprácu s autorkou loga R13 Erikou
Cánikovou a výtvarníčkami z celého Slovenska.
Aktívne prispeli svojimi návrhmi aj do prípravy
samotných katechéz. Erika napríklad prekreslila a graficky upravila návrhy Pavla na piktogramy Čistého roka, vytvorila kompletný vizuál
katechéz, upravila pätnásť podobizní patrónov
z rôznych zdrojov do jednotnej modernej
podoby. Ďalšia členka výtvarného tímu Adriana
Pernišová napríklad nakreslila komiksové postavičky k jednej časti katechéz – Čistič, ktoré
pre nás napísal otec Marián Bublinec. Patrí im
veľké poďakovanie.
Juraj Gradoš
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Slobodní po tridsiatke:
generácia zúfalcov?
Lesana má 39. Žije v malom meste, pracuje v ženskom kolektíve a stále je single. Jednu z príčin svojej samoty vidí v zženštenej Cirkvi: „Dlho som sa pohybovala v prostredí kostolov,
zborov, stretiek, ktoré je plné žien...“ Svoj single život nezvláda ľahko: „Nemôžem uveriť tomu, že nebudem nikoho milovať a nikto nebude milovať mňa.“

P

omenovanie single sa ujalo pre ľudí
bez stáleho partnera. Možno ich
rozdeliť do troch skupín: nedobrovoľní singli, dobrovoľní singli krátkodobí
a dobrovoľní singli dlhodobí. Tí tretí sa
svojou životnou filozofiou môžu blížiť
k ľuďom so záväzkom celibátu, ale kňazov
a rehoľníkov medzi singlov nezaraďujeme. V západnej Európe sa single život
masívnejšie rozšíril v 60. rokoch, dnes je
v Európskej únii 56 miliónov jednočlenných domácností, obývaných zďaleka nie
iba seniormi. V našich končinách zapustil
tento fenomén hlbšie korene po roku 1989.
Každý piaty Bratislavčan nad pätnásť rokov
hospodári a zväčša aj býva sám.
Laický dojem napovedá, že medzi
singlami je viac žien – čo je nelogické. Isté

Odovzdávam
aj túto časť života
Bohu a verím,
že on má pre mňa
aj v tomto plán.
vysvetlenie tohto zdania možno hľadať
v ženskej psychológii – ženy oveľa častejšie
vnímajú pocit samoty a oveľa intenzívnejšie prežívajú obdobia samoty. Štatistickú
významnosť tohto tvrdenia dokázala vo
svojom výskume Monika Hricáková, ktorá
v r. 2011 na Teologickej fakulte Trnavskej

univerzity obhájila diplomovku Fenomén
single v Katolíckej cirkvi. V jej vzorke 208
single katolíkov (rímskych aj gréckych)
bolo 22,6 % mužov a 77,4 % žien – čo tiež
vypovedá o silnejšej tendencii žien svoj
problém zdieľať a riešiť. To, že single ženy
sú na tom naozaj horšie ako single muži,
potvrdzuje aj psychológ Juraj Holdoš:
„U mužov sa vekom otvárajú širšie možnosti, aj štyridsaťročný chlap môže mať
dvadsaťpäťročnú babu. Niežeby to opačne nebolo možné, ale je to menej časté
a považujeme to za divné. Môže to súvisieť
s evolučnou psychológiou: staršia žena má
menšiu pravdepodobnosť, že bude matkou
a že to bude bez problémov.“

Čo je na vine?

O príčinách singlovstva možno zoširoka
špekulovať aj moralizovať. Katolícky kňaz
a profesor Anton Fabian v texte Zostať
single – alternatívny životný štýl? za príčiny
tohto životného štýlu považuje hospodársko-ekonomický rozvoj, jav neoromantizmu a problémy vo výchove. Singlom
prischla aj povesť karieristov a sebeckých
pôžitkárov. Lesanu to uráža: „Niektorí
známi si myslia, že dôvodom mojej situácie
je práca a pomyselná kariéra, ale je to
hlúposť. Hneď by som prácu vymenila
za lásku. Pracujem, lebo nemám lásku,
nemám dieťa. To je celé.“
Singlovia sami vidia príčiny svojej situácie rôzne. Niektorí si uvedomujú vlastnú
hanblivosť, plachosť, introvertnú pova-

hu. Iní si sebakriticky vyčítajú nezrelosť,
nedostatok tolerancie, priveľké nároky.
Ženy často spomínajú nedostatok mužov
vo svojom pracovnom prostredí a v prostredí Cirkvi – tak ako Lesana. Monika (34)
hovorí: „Ako tínedžerka som sa pohybovala v cirkevnom prostredí, kde bolo
jednak málo príležitostí stretnúť chalanov,
jednak randenie a vzťahy tam boli vnímané
špecificky – v zmysle bozkávanie je hriech,
slaďáky sú hriech...“ V istom veku už
singlovia začnú vo svojom okolí pociťovať
nedostatok vhodných kandidátov na vzťah.
Podľa Betky (30) je väčšina chalanov v jej
veku už zadaná alebo v manželstve. Klára
(40) pripisuje nedostatok vhodných adeptov na randenie tomu, že „ak aj sú rovesníci
single, sú buď už rozvedení, alebo ešte
stále deti, prípadne ‚čudní’, alebo úplne
inak hodnotovo naladení“. Niektoré ženy si
pripadajú príliš dominantné. „Som asi príliš samostatná a muži sa ma boja,“ hovorí
Mária (38).

Za a proti

Za pozitívum single stavu sa zvykne považovať najmä osobná nezávislosť. „Mám
rád osobnú slobodu,“ hovorí Štefan (32).
Prisilná potreba nezávislosti sa tak môže
stať z výhod singlovstva jeho príčinou.
M. Hricáková vystopovala medzi svojimi respondentmi dve hlavné výhody ich
situácie: nezávislosť (v oblasti týkajúcej sa
slobody a slobodných rozhodnutí, flexibilného, prípadne hedonistického správania
sa) a ego-čas (čiže voľne disponibilný čas
na seba – na voľnočasové aktivity, sebarozvoj, službu, duchovnú formáciu, vzťahy...).
V niekoľkonásobne menšej miere sa
vyskytujú ďalšie výhody: egocentrizmus
(vnímaný ako ochrana pred sklamaním
a pred záväzkom) a sebarealizácia.
Medzi negatívami single stavu vo výskume M. Hricákovej jednoznačne viedli
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osamelosť a prázdnota, absencia partnerského vzťahu, intimity a rodinného
života. Okrem toho, že samotu väčšmi
prežívajú ženy, vplýva na jej pociťovanie aj vzťah s rodičmi (čím horší vzťah
s matkou a otcom, tým horší pocit samoty) a pocit zmysluplnosti vlastného
života. Z hľadiska životného naplnenia
identifikovala M. Hricáková medzi
singlami tri pomerne rovnako veľké
skupiny: 38,5 % respondentov prežíva
pocit vlastného naplnenia, 32,7 % respondentov necíti zmysluplnosť života
a 28,8 % osôb sa k otázke nevedelo
vyjadriť. Samotu výrazne najťažšie
prežívajú tí, ktorí necítia zmysluplnosť
svojho života. Najviac dolieha osamelosť na singlov v prítomnosti iných ľudí
(partnerské dvojice, zvedaví dotieraví
ľudia, blízki). V pomerne rovnakej
miere, paradoxne, vplýva na prežívanie
samoty neprítomnosť iných ľudí (byť
osamote, prehliadaný, bez blízkych
osôb). Tieto dve situácie sú najkritickejšie. Pridáva sa k nim trávenie
voľného času (napr. plánovanie aktivít
v piatok večer) a v menšej skupine ľudí
aj osobné krízy (najčastejšie depresívne nálady alebo problémové situácie).

Otravné okolie

Psychické nastavenie singlov významne ovplyvňuje okolie. Podľa vyjadrení
ľudí, ktorých sme oslovili, sa zdá, že
väčšie príkoria zažívajú od známych
než od rodiny. Rodina zväčša svojho
člena prijíma a netlačí. Obmedzí sa
na vtipy či občasné mamičkovské
poznámky. „Naša rodinná situácia zahŕňa dva rozvody, asi to berú
v tomto kontexte,“ hovorí Lesana. „Nie
je hlavné vydať sa, ale šťastne žiť.“
Naopak, mnohí priatelia a známi sú
podľa nej otravní. „Jedni tým, ako sa
ma stále pýtajú, či dakoho mám, druhí
tým, že sú ,opatrní’ a nahlas mi dávajú
najavo, že je to moja vec.“ Citlivo sa
vníma aj dobre myslená snaha singla
stále s niekým zoznamovať. „Chcú ma
vydať,“ konštatuje o priateľoch lakonicky Mia (34). Klára (32) dokonca cíti
zo strany vydatých kamarátok, najmä
tých, čo majú deti, určitú nadradenosť.
„Veľakrát si myslia, že sú ,nado mnou’,
resp. nad všetkými single ženami, že sú
niečo viac... Ale to neriešim...“ Monika
cíti niečo podobné: „Aj keď si kamošky rady vypočujú moje skúsenosti
s randením, cítim tam taký ten odstup,
keďže sú už ,za vodou’. Našťastie, mám
stále pár kamošov, s ktorými sa dá ísť
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Čo sa zmenilo?

Je dnes zoznamovanie sa zložitejšie ako
v minulosti? Názory na to sa medzi singlami diametrálne líšia – jedni jednoznačne
poukazujú na bohatšiu ponuku aktivít
a možností komunikovať s druhými,
druhým súčasné nastavenie spoločnosti
prekáža. „Rozhodovanie o manželstve sa
presúva do obdobia, keď už človek prirodzene nestretáva toľko nových ľudí a keď
je po dlhom období slobody a cestovania
zvyknutý na pohodlnosť,“ hovorí Klára (32).
Introvertnému Štefanovi (32) zasa prekáža
nastavenie súčasnej kultúry na extrovertov.
„Myslím si, že to platí aj v medziľudských
vzťahoch...“ Michal (30) zasa vníma ustavičnú nespokojnosť a prieberčivosť – aj vo
vzťahoch. „Konzumný svet nás učí nebyť
s ničím spokojný, a tak mnohí neustále hľadajú dokonalého partnera.“
Doba sa teda zmenila, ale nie vždy sa
zmenili aj názory „staromilcov“. Monikina
mama „žije vo svete, kde všetko má byť dokonalé, vydať sa, mať deti a mať, citujem,
,normálne starosti‘. Stále mám pocit, že
som ju v tomto sklamala, dokonca mi bolo
nepriamo vytknuté, že som sa ,pričasto
pomýlila‘.“ Ak sa človek nezmestí do štandardov, podľa ktorých má byť v tridsiatke
už minimálne päť rokov po sobáši a mať
dve deti, a má cudzie predstavy o svojom
živote stále na tanieri, je to frustrujúce.

Internet – pomáha?

Na širokej ponuke, vyberaní a preberaní výrazne participuje internet. Štúdia
prof. Johna Cacioppa z Chicagskej univerzity ukázala, že viac ako tretina (amerických) manželstiev medzi rokmi 2005 a 2012
sa začala na internete. J. Cacioppo dokonca
tvrdí, že dvojice, ktoré sa zoznámili na internete, majú šťastnejšie a dlhšie manželstvo ako tí, ktorí sa zoznámili klasicky, teda
tvárou v tvár. Lesana však na internete nikdy nerandila. Flirt cez internet sa jej bridí.
„Táto forma je pre mňa ponižujúca. Inzerát,
čet, zoznamky – to všetko vnímam ako ,ponúkanie‘ seba samej, ako sebaprezentáciu.
Ak bude zvládnutá, bude o mňa záujem. Je
naozaj ponižujúce zavesiť sa na nejakú sieť
a čakať, kým si vás niekto vyberie. A platí
to aj opačne, zdajú sa mi zvláštni muži,
ktorí sa sami takto zavesia. Preto si takých
mužov ani nevyberám.“

Ďalším negatívom internetového zoznamovania sa sú – podľa Kláry (40) – „riziká
spojené s čudákmi, ktorí na webe sú“. Potvrdzuje to aj Monika, ktorá má skúsenosť,
že v osobnom kontakte sa niekedy časom
ukáže nejaká záležitosť, ktorá začne prekážať. „Je to pomerne náročné zistiť hneď,
väčšinou to trvá.“ Preto ľudia randiaci
na internete odporúčajú nepredbehnúť vo
virtuálnej otvorenosti realitu, „nenamotať
sa“ na svoju predstavu o danom človeku –
lebo o to väčšie je potom sklamanie. To sa
často týka základných hodnotových otázok
a predstáv o manželstve. Prípadne sa ten
druhý ukáže príliš zranený na vzťah. Veronika (31) sa z internetových známostí už
poučila a tvrdí, že „klin sa klinom nevybíja“.
Ľudí s nespracovanými minulými vzťahmi
alebo so snahou za každú cenu nebyť sám
považuje za nevhodných na partnerstvo.
Je teda internet pomocníkom? Áno, ale...
„Zoznámiť sa je ľahké,“ konštatuje Klára
(40), zložitejšie je spoznať sa. A to z tých
istých dôvodov, vďaka ktorým je zoznámiť
sa ľahšie. Aj Veronika si myslí, že randenie
je ľahké, „horšie je to už so serióznym prístupom k vzťahu“. Podľa Moniky sú ľudia
dnes v osobnom styku uzavretejší. „Na internete síce narozprávajú hocičo, sú veľmi
otvorení, ale naživo je to už o inom.“ Pre
súčasných osamelých ľudí, ktorí dokážu
komunikovať s celým svetom, ale s partnerskými vzťahmi majú problémy, sa už
vžilo označenie „generácia zúfalcov“. Bezmocne stoja pred akousi bariérou, ktorá im
bráni „priblížiť sa“.
Jej rúcanie si podľa M. Hricákovej
možno nacvičiť v kvalitných, dlhodobých,
hlbokých priateľských vzťahoch. Priateľstvá sú pre singlov kľúčové. A spolu s nimi
komunikácia. V tejto súvislosti cituje
Gibranovho Proroka: „A dávajte svojmu
priateľovi zo seba to najlepšie. Ak musí
poznať chvíle vášho zúfalstva, nech pozná
aj chvíle vašej radosti.“

LITMANOVÁ

Nahí a nespútaní

Singlovia, ktorých sme oslovili, považujú
za svoju životnú filozofiu dôveru. Paľo (37)
sa modlí, aby pochopil Boží plán pre svoj
život. Na Boží plán sa odvolávajú aj ďalší.
Betka (30) konštatuje: „Odovzdávam aj
túto časť života Bohu a verím, že on má pre
mňa aj v tomto plán. Je to veľmi ťažké, ale
inak by som to zvládala fakt oveľa, oveľa
horšie...“ Ema (43) sa snaží tento „medzičas“ využiť na rozvíjanie svojich schopností
a talentov, a používať ich v službe blížnym.
Podobne Jana (31) konštatuje, že „človek by
si mal vážiť tento čas so sebou a mal by ho
využiť na sebazdokonaľovanie.“

M. Hricáková zdôrazňuje, že pre
uplatňovanie slobody je kľúčová prítomná chvíľa. Upínanie sa na minulosť
prináša sebaľútosť a sklamanie, upieranie
sa do budúcnosti vedie zasa k obavám
a márnym očakávaniam. Navyše, takáto
sloboda je možná bez ohľadu na okolnosti. „Slobodným sa človek stane, len keď
dokáže prijať aj to, čo si nevybral,“ tvrdí
M. Hricáková. Cituje Jacquesa Philippeho:
„Skutočne slobodným sa možno stať iba
vtedy, ak človek prijme, že nebude slobodný!“ V knihe Vnútorná sloboda Philippe
píše: „Naša sloboda má vždy nádhernú
moc. (...) Osud sa stáva slobodnou voľbou,
prinútenie sa stáva láskou, strata sa stáva
plodnosťou. Vždy sme pánmi zmyslu, ktorý
životu dáme.“ Krása obetovanej slobody
nespočíva podľa M. Hricákovej v zbavení
sa toho, čo nás spútava, ale v povznesení
sa nad to. Slovami Gibranovho Proroka:
„Naozaj slobodní budete, keď vaše dni nebudú bez starostí a vaše noci bez žiadostí
a žiaľu, ale ešte skôr, keď tieto veci budú
zväzovať váš život, a predsa sa povznesiete
nad ne nahí a nespútaní.“ Exupéry obliekol
túto myšlienku do metafory v Citadele: „Ak
dokážeš pochopiť, že si vetvou, ktorá sa
kolíše, pevne pripútaná k stromu, potom
vo svojom pohybe okúsiš večnosť.“

25. výročie zjavení na hore Zvir

STREDA 05.08.2015
10.00 Ruženec
10.30 Svätá liturgia
17.00 Archijerejská svätá liturgia –
vladyka Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup
metropolita
18.30 Hudobno-slovné pásmo –
Hanka Servická
19.30 Akatist požehnania rodín

ŠTVRTOK 06.08.2015
10.00 Ruženec
10.30 Svätá liturgia
17.00 Archijerejská svätá liturgia –
vladyka Milan Lach SJ,
prešovský pomocný biskup
18.30 Hudobno-slovné pásmo –
Monika Kandráčová
19.30 Predstavenie ženských reholí

Terapia službou

Za kľúčovú príležitosť objaviť takúto slobodu považuje M. Hricáková službu druhým.
Ona sama je riaditeľkou evanjelizačného
domu Quo vadis v Bratislave a uvádza, že
práve singli tvoria 98 % dobrovoľníkov, ktorí tam pracujú (asi 40 ľudí). „Je badateľné,
ako služba otvára singlov pre vzťahy, a preberanie zodpovednosti za službu pôsobí
takmer terapeuticky na formáciu singlov,
ich prežívanie, vytváranie a udržiavanie
vzťahov, rozhodovanie v ich životoch... Treba prihliadať aj na extrém úniku do služby.
Stále však služba ostáva darovaním sa,
a preto si myslím, že je to vhodná príležitosť na integráciu singlov v Cirkvi.“ Dom
Quo vadis sa profiluje pre cieľovú skupinu
singlov zámerne, lebo v Katolíckej cirkvi je
podľa M. Hricákovej málo aktivít zameraných práve na túto kategóriu. „Väčšinou
sa pastorácia orientuje na deti, mládež,
rodiny, núdznych či seniorov.“ To, čo singli
očakávajú od Cirkvi, je pomoc pri hľadaní
svojho miesta. Preto je táto úloha podľa M.
Hricákovej úzko spojená s upevnením a akceptovaním statusu laika v Cirkvi. n
Terézia Rončáková
ilustračná snímka: Nathan Csonka,
flickr.com
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PIATOK 07.08.2015
10.00 Ruženec
10.30 Svätá liturgia
17.00 Archijerejská svätá liturgia –
vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparchiálny biskup
19.30 Predstavenie mužských reholí

SOBOTA 08.08.2015
15.30
16.00
17.15
18.00
20.30

Svätenie vody
Ruženec
Veľká večiereň s lítiou
Archijerejská svätá liturgia
Hudobno-slovné pásmo –
Peter Milenky & band
22.30 Krížová cesta
24.00 Svätá liturgia (slovenská)
a eucharistická adorácia

NEDEĽA 09.08.2015
07.00 Zakončenie eucharistickej
adorácie s požehnaním
07.30 Akatist k Presvätej Bohorodičke
08.15 Katechéza o zasvätenom živote –
otec Metod Lukačik CSsR, viceprovinciál rehole redemptoristov
09.15 Ruženec
10.30 Archijerejská svätá liturgia –
kazateľ vladyka Virgil Bercea,
eparchiálny biskup Oradey v Rumunsku

SPOVEDANIE

Sobota: od 16.00 h do 20.00 h
Nedeľa: od 08.00 h do konca púte

Grafický návrh a výroba: © ŠANZI

von aj vo večerných hodinách J. Ale je ich
čoraz menej...“ Ako konštatuje, je vďačná
za každý nový kontakt s človekom, ktorý je
v podobnej situácii. Partia single priateľov
je na nezaplatenie.
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Farnosť Litmanová, tel.: 0903 982 828, www.horazvir.sk, č.ú.: 5031407797/0900.

Slovanskí apoštoli

Slavorum apostoli
Svätý pápež Ján Pavol II. povedal: „Každý človek, každý národ, každá kultúra a každá civilizácia majú svoje poslanie
a svoje miesto v tajomnom Božom pláne i v dejinách spásy.“
Je dôležité objaviť poslanie, ktoré má splniť každý národ.

„V

ieme, že jedna z hlavných úloh
Druhého vatikánskeho koncilu spred dvadsiatich rokov
bola znova oživiť cirkevné sebavedomie
a vnútornou obnovou v nej podnietiť nový
misionársky rozmach s cieľom hlásať večné
posolstvo spásy, mieru a vzájomnej svornosti medzi rôznymi kmeňmi a národmi,
a to bez ohľadu na hranice, ktoré doteraz
rozdeľujú našu planétu, určenú z vôle Boha
Stvoriteľa a Vykupiteľa na to, aby bola spoločným sídlom celého ľudstva,“ píše pápež
v encyklike. (SA 16)
Predstavme si situáciu misionárov, ktorí
prichádzajú z územia so silnou kresťanskou tradíciou na územie rodiacej sa
slovanskej kultúry, medzi ktorými je veľká
priepasť. Cyril a Metod sa museli stať „všetkým pre všetko“, aby mohli prebývať medzi
pohanskými Slovanmi.
„Evanjeliové posolstvo, ktoré sv. Cyril
a Metod preložili pre slovanské národy, a pri
tejto práci múdro vynášali z cirkevného pokladu ,staré i nové veci‘, bolo odovzdávané
hlásaním a katechézou v súlade s večnými
pravdami, a zároveň bolo prispôsobené
konkrétnej historickej situácii. Vďaka
misijnému úsiliu oboch svätcov si slovanské
národy mohli po prvý raz uvedomiť svoje
povolanie a mať účasť na večnom záme-

re Najsvätejšej Trojice vo večnom pláne
spásy sveta. Takto poznali aj svoju vlastnú
úlohu v dejinách celého ľudstva, stvoreného Bohom Otcom, vykúpeného Synom
Spasiteľom a osvieteného Duchom Svätým.
Vďaka tomuto hlásaniu, schválenému v tom
čase Cirkvou, tak rímskymi biskupmi, ako
aj carihradskými patriarchami, Slovania sa
mohli cítiť spolu s ostatnými národmi zeme
potomkami a dedičmi zmluvy, ktorú Boh
uzavrel s Abrahámom. (SA 20)
„... vidíme celkom jasne, že dedičstvo solúnskych bratov pre Slovanov je a zostáva
hlbšie a pevnejšie než akékoľvek rozdelenie.“ (SA 25)
Pápež pripomína, že Európa nie je len
západnou Európou, ale aj východnou. Podobne ako Cirkev, ktorá dýcha obidvoma
pľúcami, má dýchať celá Európa.

Aký odkaz pre Európu má misia
Cyrila a Metoda?

Možno dedičstvo východnej Európy pomôže nájsť odpoveď na krízu viery na západe
Európy. Je v nej veľa pozitívnych vecí, ale
nad tým je viditeľný úpadok praktizujúcich
veriacich. V niektorých štátoch žije viac
praktizujúcich moslimov ako praktizujúcich
kresťanov. Poukázaním na východnú Európu chce pápež západnej Európe pripomenúť

jej kresťanské korene: „Obidve kresťanské tradície – východná, ktorá pochádza
z Carihradu a západná pochádzajúca z Ríma
– vznikli v lone jedinej Cirkvi, hoci v rozličných kultúrach a pri rôznom prístupe k tým
istým problémom. Takáto rôznosť, ak správne chápeme jej pôvod, hodnotu a význam,
môže len obohacovať európsku kultúru i jej
náboženské tradície a môže sa práve tak isto
stať primeranou základňou pre duchovnú
obnovu, po ktorej toľko túžime.“ (SA 25)
Encyklika je pripomenutím dôstojnosti
a významu Cirkvi východnej časti Európy.
Svätý Ján Pavol II. to neraz pripomínal.
Najlepším príkladom je Prvá synoda európskych biskupov v roku 1991. Na nej počet
biskupov z východnej časti Európy značne
prevyšoval počet biskupov zo západnej
Európy.
Na záver pápež píše: „Celá Cirkev ti
ďakuje za to, že si povolal slovanské
národy do spoločenstva viery, za ich prínos
k všeobecnému dedičstvu ľudstva. Zvlášť
ti za to ďakuje pápež slovanského pôvodu.
Kiežby tento prínos nikdy neprestával
obohacovať Cirkev, európsky svetadiel
a celý svet. Kiežby nechýbal ani v dnešnej
Európe a v súčasnom svete, ani vo svedomí
našich vrstovníkov. Chceme plne prijímať
všetko pôvodné a hodnotné, čím slovanské
národy prispeli a prispievajú k duchovnému bohatstvu Cirkvi a ľudstva. Celá Cirkev
si uvedomuje toto spoločné bohatstvo
a vyhlasuje, že je s nimi duchovne solidárna a zdôrazňuje svoju zodpovednosť
za evanjelium a dielo spásy, ktoré je povolaná i dnes uskutočňovať v celom svete až
do konca zeme. Je nevyhnutné zostúpiť
do minulosti, aby sme v tomto svetle pochopili terajšiu skutočnosť a aby sme mohli
predvídať, aký bude zajtrajšok.“ (SA 31)
„Hoci sa budúcnosť,“ zakončuje pápež encykliku, „môže zdať plná hrozieb
a neistoty, predsa ju s dôverou vkladáme
do tvojich rúk, nebeský Otče, a prosíme pritom o príhovor Matku tvojho Syna i Cirkvi,
Matku tvojich apoštolov Petra a Pavla i svätého Benedikta, Cyrila a Metoda, Augustína
a Bonifáca i všetkých ostatných hlásateľov
evanjelia v Európe, ktorí silní vo viere,
nádeji a láske, hlásali našim otcom tvoju
spásu a tvoj pokoj a svojou namáhavou duchovnou siatbou začali budovať civilizáciu
lásky a nový poriadok, založený na tvojom
svätom zákone a na pomoci tvojej milosti,
ktorá na konci časov oživí všetko a všetkých
v nebeskom Jeruzaleme. Amen.“ (SA 32) n
Miroslav Dancák
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
snímka: mozaika na hlavnom oltári
od Jozefa Cincíka v Slovenskom ústave
sv. Cyrila a Metoda v Ríme; archív red.

PRÍHOVORY | 15

SLOVO 14 – 15 | 2015

slovo svätého otca

SLOVO 14 – 15 | 2015

Prvé roky
manželstva

Eucharistia – zdroj lásky

Svätý Otec František vo svojom príhovore
poukázal na podstatu sviatku Najsvätejšej
Eucharistie: „Posledná večera predstavuje
cieľový moment celého Kristovho života.
Nestačí povedať, že v Eucharistii je prítomný Ježiš, ale treba v nej vidieť prítomnosť
darovaného života a mať na ňom účasť. Keď
prijímame a jeme ten chlieb, stávame sa
spojenými s Ježišovým životom, vstupujeme
do spoločenstva s ním, usilujeme sa vytvárať
spoločenstvo medzi nami, premeniť náš život
na dar. Kristus, ktorý nás živí pod spôsobmi
premeneného chleba a vína, je ten istý, ktorý
nám prichádza v ústrety v každodenných
udalostiach. Je v chudobnom, ktorý naťahuje ruku, je v trpiacom, ktorý úpenlivo prosí
o pomoc, je v bratovi, ktorý žiada našu ochotu a čaká na naše prijatie. Je v dieťati, ktoré
nevie nič o Ježišovi, o spáse, ktoré nemá
vieru. Je v každej ľudskej bytosti, aj v tej najmenšej a bezbrannej. Eucharistia, zdroj lásky
pre život Cirkvi, je školou lásky a solidárnosti.
Kto sa živí Kristovým chlebom, nemôže zostať
ľahostajný voči tým, ktorí nemajú každodenný chlieb.“ (úryvok príhovoru zo 7. júna 2015)

Kresťanská identita

Pápež František vo svojej homílii povzbudil
k vernosti kresťanskej identite. Okrem iného
povedal: „Boh nám dal prejsť dlhou cestou
dejín, až kým poslal svojho Syna. Aj my
musíme prejsť v našom živote dlhou cestou,
aby kresťanská identita bola silná, aby tak
bolo možno vydávať skrze ňu svedectvo. Je
pravda, je tu hriech, a hriech spôsobuje naše
pády, ale máme Pánovu silu, aby sme vstali
a napredovali s našou identitou. Ale tiež by
som povedal, že hriech je súčasťou našej
identity: sme hriešnici, ale hriešnici s vierou
v Ježiša Krista. Je to nielen viera z poznania,
nie. Je to viera, ktorá je darom od Boha
a ktorá vstúpila do nás od Boha. Je to Boh
sám, kto nás upevňuje v Kristovi. A udelil
nám pomazanie, dal nám jeho pečať, dal
nám závdavok, znak Ducha do našich sŕdc. Je
to Boh, kto nám dáva tento dar identity. Je
zásadne dôležitým, aby sme boli verní tejto
kresťanskej identite a dovolili, aby nás Svätý
Duch, ktorý je skutočne zárukou, znakom
v našom srdci, viedol v živote dopredu. Nie

sme ľuďmi, ktorí idú za nejakou filozofiou,
sme pomazaní a máme záruku Ducha.“ (úryvok homílie z 9. júna 2015)

Nedávať pohoršenie

Svätý Otec František v homílii nabádal kresťanov, aby nedávali pohoršenia, ale prijímali
milosti od Pána skrze tiché a pokorné srdce.
Povedal: „Pán nám dáva milosť v každom
čase. Je to dar, ktorý je zdarma. Prijmime ho
a venujme pozornosť aj tomu ostatnému,
čo hovorí sv. Pavol, totiž nikomu v ničom
nedávať pohoršenie. Je škandálom kresťan,
ktorý sa nazýva kresťanom, aj chodí do kostola, v nedeľu je na omši, ale nežije ako
kresťan, žije ako sveták alebo ako pohan.
Keď je nejaký človek taký, pohoršuje. Preto
Pavol hovorí: ‚Neprijímajte nadarmo.‘ A ako
máme prijímať? Predovšetkým je to milostivý čas, hovorí. Musíme byť vnímaví, aby
sme zachytili čas Boha, teda chvíľu, keď bude
Boh prechádzať naším srdcom. Prah tejto
citlivosti dosahuje kresťan tým, že sa uvedie
do stavu bdelosti srdca, vzdiali sa od každého
rozruchu, ktorý nevychádza od Pána, a zbaví
sa vecí, ktoré oberajú o pokoj. Byť slobodný
od vášní a mať pokorné a tiché srdce. Srdce
sa stráži pokorou a tichosťou. Nikdy nie
bojom a vojnami. Nikdy. To je lomoz: svetský
lomoz, pohanský či diabolský lomoz. Pokojné
srdce nedáva nikomu dôvod na pohoršenie,
aby nebola hanená naša služba.“ (úryvok
homílie z 15. júna 2015)
Treba budovať spoločnosť vo svetle blahoslavenstiev, kráčať smerom ku kráľovstvu
v spoločnosti tých najposlednejších. (Twitter
Svätého Otca Františka zo 4. júna 2015)
Vo sviatosti Eucharistie nachádzame Boha,
ktorý dáva seba samého. (Twitter Svätého
Otca Františka z 9. júna 2015)
Dnešná Cirkev je cirkvou mučeníkov: mnohých hrdinských svedkov. Učme sa od nich
odvahe. (Twitter Svätého Otca Františka z 13.
júna 2015)
podľa www.radiovaticana.org
pripravil Marek Baran
ilustr. snímka: time.com

„Prvé roky manželstva sú dôležitým a citlivým
obdobím, počas ktorého sa páry rozvíjajú v hlbšom uvedomovaní si úloh a významu manželstva. Z toho vyplýva potreba pastoračného sprevádzania, ktoré pokračuje aj po slávení sviatosti
manželstva,“ píše sa v 40. bode Záverečného
dokumentu mimoriadnej synody o rodine.
Uzavretím sobáša sa mladým ľuďom radikálne zmení ich doterajší spôsob života. Preto
je to veľmi dôležité obdobie vzájomného spoznávania sa, porozumenia, odpúšťania si chýb
a vzájomného tolerovania sa. Toto obdobie sa
preklenuje vzájomnou láskou. Dôležitým faktorom je to, aby mladí novomanželia mali svoje
vlastné súkromie, keď zostávajú bývať u rodičov
jedného z nich. Žiaľ, vyskytujú sa aj negatívne
príklady, keď sa rodičia miešajú v tom období
do manželstva mladých, a tak vznikajú nemalé
napätia. Odporúčam rodičom efektívne pomáhať mladým manželom – formou modlitby.
Toto obdobie prvých rokov manželstva je dôležité pre položenie pevného základu manželského života. Ak bude pevný základ, potom aj
manželský zväzok bude pevný, ak základ bude
chýbať, obyčajne dochádza k rozvodu, čo je
trauma pre obidvoch manželov.
V dokumente sa ďalej uvádza: „Veľmi dôležitá je v rámci tejto pastoračnej starostlivosti
prítomnosť skúsených manželských párov.
Za vhodné miesto, kde sú skúsené páry k dispozícii tým mladším a pomáhajú im prípadne
aj cirkevné združenia, hnutia a nové spoločenstvá, sa považuje farnosť.“
Preto každý kňaz, správca či farár farnosti
by mal prejavovať veľkú starostlivosť o mladé
manželské páry. Užitočné sú spoločné stretávania sa s novomanželmi, diskusie na rôzne
témy, spoločné modlitby, ale ešte účinnejšia
pomoc sa mladým manželom môže dostať cez
príklad a priateľstvo skúsených manželských
párov. Tých môže novomanželom vyhľadať
kňaz alebo by ich mohli samotní manželia
nájsť v Centre pre rodinu na Sigorde, alebo cez
farské spoločenstvo.
V rodine si všetci členovia majú vzájomne
pomáhať. Tak to má byť aj vo farskej rodine.
Veď farnosť je veľká duchovná rodina, ktorú
má kňaz zjednocovať, upevňovať, viesť k spoločným modlitbám a k vydávaniu kresťanského
svedectva. Ak to takto funguje vo farnosti,
všetci veriaci môžu zažiť silu farskej rodiny.
Novomanželia, žičím vám veľa vzájomnej
obetujúcej sa lásky, veľa vzájomného porozumenia a odpustenia, a hlavne pamätajte, že
zdrojom lásky je Ježiš Kristus. U neho môžete
svoju lásku stále občerstviť a posilniť. Zo srdca
vám žehnám.
Mons. Ján Babjak SJ

slovo metropolitu

50 rokov od druhého vatikánskeho koncilu
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musia postupne naberať hĺbku a gradáciu.
Ide o lásku. Nezabúdajte, že čistota chráni
vaše srdcia.“
Na našej webovej stránke v rubrike
Domáce pravidlá pripomíname našim
členom, aby nezabúdali, že katRande je len
jednou z viacerých možností, ako si nájsť
životného partnera, a nemali by zabúdať
na rôzne stretnutia „naživo“, ktorých je pre
slobodných v ostatnom čase o niečo viac
ako kedysi. Zároveň ich upozorňujeme, že
zoznamka by mala byť hlavne miestom zoznámenia, ale ďalšia komunikácia by mala
prebiehať naživo. Pretože komunikácia
z tváre do tváre je nenahraditeľná.

ZOZNÁMTE SA,
PROSÍM!
Kedy vznikla táto katolícka zoznamka
(prečo ste si zvolili tento dátum) a komu
je určená?

KatRande.org je katolícka zoznamovacia
agentúra pre Slovákov a Čechov. Vznikla 1.
mája 2015 a je určená slobodným katolíkom hľadajúcim svojich životných partnerov, s ktorými by sa delili o vieru a hodnoty.
KatRande hovorí o katolíckom stretnutí
(z francúzskeho randez-vous). Dátum 1.
máj sme nevybrali náhodne. Slováci a Česi
ho stále považujú za sviatok zaľúbených.
V máji, mesiaci lásky, si už naši predkovia
preukazovali svoju lásku bozkami pod
rozkvitnutou čerešňou. No a my chceme
dať šancu tým, ktorí lásku hľadajú.

Čo vás viedlo k realizácii tohto projektu?

Oslovila ma moja dlhoročná priateľka
Gudrun Kuglerová z Rakúska, či by som
nemala záujem vytvoriť katolícku zoznamku pre Slovákov a Čechov. Dlho som
neváhala, veď aj ja mám vo svojom okolí
množstvo priateľov, mojich rovesníkov,
ktorí sú stále nezadaní. Slobodní, krásni,
šikovní, inteligentní ľudia, ktorí si nevedia
nájsť životných partnerov. Či už sú veľmi
nároční, alebo v ich okolí, práci, či farnosti
nestretli spriaznenú dušu, zoznamka cez
internet môže byť pre nich ďalšou príležitosťou, kde stretnúť toho pravého alebo tú
pravú.

Takže idea založiť katolícku zoznamku nie
je vaša?

Nie. Gudrun Kuglerová vyštudovala laickú
teológiu a právo, a dlhé roky je aktívna
v pro-life hnutiach. V organizáciách, ktoré
založila, bojuje proti spoločenskej diskriminácii a za práva prenasledovaných
kresťanov v Európe a na celom svete. No
a jedným z jej projektov je aj Kathtreff,
katolícka zoznamka v Rakúsku, ktorá v júni
oslávila 10. výročie. Po veľkom záujme zo
strany slobodných Rakúšanov ju postupne
rozšírila do susedného Nemecka, Švajčiarska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska,
Rumunska, Lotyšska, Litvy a do našich
dvoch štátov.
A prečo ju založila? Ako sama hovorí:
„Salzburský biskup Andreas Laun sa mi raz
posťažoval, že je nešťastný, pretože nevie
poradiť slobodným katolíkom, ako si nájsť
partnera do manželstva. Chcel im pomôcť
viac ako len radou, aby sa modlili za svojho
manžela/manželku. Takto vznikla prvá
idea – založiť katolícku on-line zoznamku.“

Prečo ste sa rozhodli rozšíriť okruh
katRande aj na Českú republiku?

Rozšíriť katRande aj do Čiech bol Gudrunin nápad a veľmi sa mi páčil. Nedávna
spoločná história, blízkosť pováh a hlavne
veľký počet slovensko-českých manželstiev
hovorí jasne: Slovákom a Čechom to spolu
funguje a pristane.
Navyše, ja som niekoľko rokov žila so
svojou rodinou v Bruseli, kde je Slovenská
katolícka misia a Slováci s Čechmi tam
vytvárajú nádherné spoločenstvo a blízke
priateľstvá. Stále ich nosím v srdci, a tak
ma nápad ďalšej spolupráce veľmi nadchol.

Aké sú špecifiká katRande oproti iným
zoznamovacím portálom?

Našim členom ponúkame možnosť spolu
četovať, onedlho to bude i videočet. Môžu
si vyskúšať aj Test zhody, ktorý by mal
pomôcť nájsť partnerskú zhodu, a to na základe určitých otázok. Tie boli vytvorené
po rozhovoroch s kňazmi, psychológmi,
staršími manželskými pármi. Sú v nich
otázky týkajúce sa viery, životných hodnôt či počtu detí. Dôležitými sú aj otázky

Martina Brenčičová (39) je
zakladateľkou katolíckej
online zoznamky katRande.
org pre Slovákov a Čechov.
Vyštudovala žurnalistiku,
je mamou štyroch detí.
o vzťahu k iným ľuďom, voľnom čase či
poriadkumilovnosti, veci, ktoré nami hýbu,
angažovanosti v spoločenstvách či postoj
k intimite.
Ako som už spomenula, katRande je
zoznamka pre Slovákov a Čechov, zanedlho sa však prepoja všetky štáty kathtreff
International, čo bude znamenať, že Slovák
si bude môcť hľadať svojho životného
partnera v Slovinsku, v Chorvátsku alebo
v Nemecku. Všetko však bude, samozrejme, na báze dobrovoľnosti. Staneme sa
európskou zoznamkou. Kto však záujem
nebude mať, stačí jeden klik a ostáva
„doma“.
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Dnes si ľudia úzkostlivo chránia svoje
súkromie. Ako je zabezpečená ochrana
chúlostivých informácií?

Všetky osobné informácie sú, samozrejme,
zabezpečené. Dlhými rokmi overený systém chráni každého člena, verejné diskusie
prebiehajú v rôznych fórach, ale k osobnej
korešpondencii sa nemá šancu dostať nikto
nepovolaný. Každý člen sa v rámci profilu
a profilovej fotografie otvorí len do tej
miery, akú uzná za vhodnú. Na druhej
strane však platí, že do akej miery sa človek
otvorí, do takej miery môže byť spoznaný
a „nájdený“.

Má katRande aj nejakú „pridanú“
hodnotu? Pripravujú sa nejaké špeciálne
akcie pre členov?

Raz ročne by sme mali vydať knihu
o vzťahoch a komunikácii, ktorá by mohla
pomôcť slobodným katolíkom nájsť nielen
„toho pravého“, ale aj spoznať seba samého
a pracovať na svojom vzťahu k Bohu. Ďalšou „pridanou“ hodnotou budú víkendové
stretnutia, kde sa môžu členovia katRande

stretnúť naživo. V rámci nich budú prednášky s kňazmi a psychológmi, nebudú
chýbať ani výlety do prírody či spoločné
kultúrne podujatia. Radi by sme pripravili
aj duchovné cvičenia k najväčším cirkevným sviatkom v roku.

Aké sú podmienky pre členov katRande?

Ako som už spomínala, pri prihlasovaní musí každý záujemca potvrdiť, že je
katolík a že chce prijať sviatosť manželstva.
Členstvo na katRande je platené, pretože
chceme zabrániť tomu, aby sa na stránku
prihlasovali ľudia, ktorí to nemyslia vážne,
a zároveň si vedenie stránky vyžaduje svoje
náklady.

Čím by ste presvedčili tých, ktorí so zapojením sa do zoznamky váhajú?

Mnohí ľudia si myslia, že zoznamky cez
internet sú len pre tých, ktorí „zostali navyše“ a nevedia si nikoho nájsť. Pre dnešnú
generáciu je však už prirodzené hľadať si
partnera cez internet.
Majte odvahu! Skúste to, možno pre vás
Pán pripravil cestu práve týmto spôsobom.
Zoznámením cez inzerát začali svoj
vzťah aj rodičia emeritného pápeža
Benedikta XVI. Jeho otec si v roku 1920
ako 43-ročný podal inzerát v miestnych
novinách a o šesť mesiacov neskôr sa ženil.
Po siedmich rokoch sa im narodil Jozef
Ratzinger.
V rakúskom kathTreff si pred časom
povedal svoje áno už stý pár. Boli to ľudia,
ktorí našli v sebe odvalu a riskli stretnutie
s ľuďmi na internetovej zoznamke, s ktorými by inak zrejme nikdy nemali šancu
spoznať sa.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš

Nevedie tento spôsob zoznamovania sa
iba k virtuálnym priateľstvám?

Toto nebezpečenstvo tu samozrejme existuje. Netreba byť naivný. Hoci pri prihlasovaní má každý žiadateľ o členstvo potvrdiť,
že je katolík a chce mať sobáš v katolíckom
kostole, nikoho nemôžeme žiadať o potvrdenie, že absolvoval sviatosť birmovania.
Navyše do srdca nikomu z profilovej fotky
nazrieť nevieme. Ako hovorí rímskokatolícky kňaz Pavol Hudák, ktorý sobášil
už niekoľko párov, ktoré sa zoznámili cez
internet: „Pri zoznamovaní buďte opatrní,
prezentujte sa jasne a pravdivo, a nehľadajte dokonalého partnera. Aj vzťah, ktorý
sa začína prostredníctvom zoznamovacej
agentúry, ponúka možnosť rásť. Stretnutia

Festival CampFest v Kráľovej Lehote
Festival CampFest pozná mená domácich i zahraničných kapiel. Tento rok ich 6. – 9.
augusta na ranči v Kráľovej Lehote vystúpi hneď niekoľko. Najväčším prekvapením je
účasť dvoch známych zahraničných chválových lídrov – Martina Smitha a Jeremyho Riddla.
Slovensko bude tento rok reprezentovať Timothy, Tretí deň, Lámačské chvály, eSPé, F6,
Richard Čanaky, Sima Martausová a ďalší. Informácie aj prihlasovací formulár možno nájsť
na stránke campfest.sk.
TK KBS

Sklamanie
Už ste videli bezdomovca s taškou plnou
jedla, ktoré si vy nedovolíte pre napätý
rozpočet kúpiť? A o pár dní vás ten istý
človek zastaví a prosí o eurá na rožky pre
deti? Veľká dilema. Prispieť mu alebo nie?
Alebo inak – na ulici sedí bezvládny
muž z Rumunska a žobre. Dáte mu niečo?
V televízii dávali v správach šot o gangu
žobrákov a ich pasákov práve z tejto krajiny.
Ako zareagujete?
A do tretice: Osloví vás charitatívna
agentúra a požiada vás o finančnú pomoc
pre umierajúcich. Uľahčiť im posledné
chvíle života. A potom si podobne ako v USA
prečítate, že vaše peniaze išli na dovolenky,
drahé autá, školské poplatky a provízie
na vedenie agentúr. Ak vás osloví niekto
ďalší, prispejete?
V týchto a mnohých ďalších prípadoch ide
o hazard s ľudskosťou. Títo ľudia sú pre svoj
zisk, pohodlie, peniaze ochotní zničiť všetko.
I v druhom človeku. Sú schopní pretvoriť
jeho srdce na svoj obraz – na kameň.
Bezcitný, chladný kameň bez života. A tešia
sa, lebo si myslia, že nás majú v hrsti. Ak
budeme dávať almužnu, tak nás finančne
vycicajú a urobia si z nás zdroj svojich
príjmov. Ak naopak prestaneme poskytovať
almužnu, premenia nás na obraz seba.
A docielia svoj skutočný cieľ – Boh lásky,
pokoja, súcitu bude mŕtvy a zvíťazí bôžik
sebectva, chamtivosti a chaosu – peniaze.
Alebo, no povedzme si to rovno, diabol.
Ako sa zachovať? Ako nestratiť svoju
ľudskosť, svoju podobu s milujúcim
a súcitným Otcom, a pritom nepodporovať
toto zločinné a chamtivé správanie sa
druhých? Jednoducho. Pravou láskou,
skutočným súcitom. Doteraz sme našu
lásku obmedzili iba na vysypanie pár
drobných. No my sme povolaní dať omnoho
viac – dať seba, svoj čas, svoj úsmev,
svoje požehnanie. A aj kúsok chleba. Veď
z rozhovoru s bezdomovcom uvidíte, o čo
mu ide. Či klame, alebo je úprimný. Ak vás
žiada o peniaze na jedlo, najedzte sa s ním.
Ak chce na nocľah, choďte s ním a zaplaťte
noc v útulku. Verte mi, všetci podvodníci sa
vás budú strániť, lebo vedia, že od vás svoje
špinavé peniaze nedostanú. A vaše srdce
bude omnoho živšie, než je teraz. A možno
sa ten, komu venujete pár vľúdnych slov
a svoj čas, spamätá a jeho kamenné srdce
sa ozve. A vy vtedy spoznáte silu skutočnej
charity – úprimnej pomoci konkrétnemu
človeku v núdzi. Vo vašom srdci tak nebude
miesto pre trpké sklamanie.
Juraj Gradoš
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Ruské ikonopisecké
školy
Skutočným centrom ikonopisného umenia bola Moskva (spomína sa v letopisoch už v roku
1147), ktorá sa stala hlavným mestom novotvoriaceho sa štátu.
Moskva

História umenia v Moskve sa
však začína až od 14. storočia,
z ktorého sa do dnešných dní
zachovali najstaršie pamiatky
moskovskej architektúry a maliarstva. Moskovská maliarska
škola vznikla a rozvíjala sa v období upevnenia Moskovského
kniežatstva.
Na počiatku nebola veľkým
kniežatstvom, až neskôr sa postupne pretvárala na mesto so
svojím kniežaťom, s Kremľom,
so svojimi remeselníkmi a kupcami. V 14. stor. sa začína rýchly
politický rast Moskvy, ktorý
možno považovať za jeden
z dôležitých medzníkov ruskej
histórie. Moskovské kniežatá
nastupujú na cestu sústredenia
národných síl v boji s Tatármi, ktorí si podrobili Rus v 13.
storočí a dlho brzdili jej rozvoj.
V tomto boji bolo Moskve
súdené zohrať vedúcu úlohu.
Moskovské kniežatá viedli
ťažkú a dlhú vojnu so silnými
Tverskými a Suzdaľskými kniežatstvami, s Litvou a tatárskou
Zlatou hordou. Najúspešnejším
z týchto kniežat bol Ivan Kalita
(1328, 1340), nazývaný veľké
knieža celej Rusi. Za jeho vlády
bol po veľkom požiari v roku
1337 postavený nový drevený
Kremeľ, obložený pevnými
dubovými stenami, za jeho
panovania boli vybudované
prvé kamenné chrámy (Uspenský sobor, ako aj Chrám Jána
Lestvičnika, Chrám Spasiteľa
na Bore či Chrám archanjela
Michala), ako aj monastiere
(Spasski,j). Dôležitým momentom panovania Ivana Kalitu
bol fakt, že v tomto období
založil nový metropolita

Teognost svoje sídlo v Moskve,
čo pozitívne vplývalo na status
moskovských kniežat. Od tohto momentu pôsobil v hlavnom
meste metropolita celej Rusi.
To pozitívne vplývalo aj na autoritu moskovských kniežat
z roka na rok upevňujúcich
svoj vplyv v politickom živote
krajiny.
Tým, že sa do dnešných dní
nezachovali moskovské fresky
a ikony z obdobia 12. – 13. stor.,
si nemôžeme vytvoriť predstavu
o týchto maľbách. Ale je pravdou, že Moskva bola pokračovateľkou starých vladimírskych
tradícií. Tak ako metropolita
Peter, ktorý prišiel do Moskvy
z Vladimíra. To nevylučuje, že
prišiel aj s metropolitnými maliarmi. Je to však len hypotéza
vychádzajúca zo skutočnosti,
že v starej Rusi sa ikonopisecké
dielne zvyčajne nachádzali
na kniežacích, metropolitných
a biskupských dvoroch. Tak ako
moskovské kniežatá do obdobia
vlády Ivana Kalitu nemali veľkú
moc a bohatstvo, aj umenie sa
rozvíjalo až na metropolitnom
dvore.
V moskovskom maliarstve
prvej polovice 14. stor. určite
jestvovali, podobne ako aj
v neskoršom období, rozmanité
umelecké prúdy – tak domáce,
ako aj zahraničné (z Byzancie
a od južných Slovanov). Miestny prúd bol nasmerovaný k archaickým tradíciám 13. stor.,
ktorý dominoval do obdobia
prijatia moskovského umenia
k novotám paleologovskej
renesancie. S týmto umeleckým
smerom je spätých niekoľko
diel raného moskovského ikonopisectva, spomedzi ktorých

zjaviac veriacemu. Ich tváre sú
sústredené a smutné. Okrem
krížov, poukazujúcich na mučenícku smrť oboch bratov,
sú v ich rukách zobrazené
meče ako symboly ich kniežacej moci. Podstatný dôraz je
na línii – strohej a odmeranej.
Na základe zobrazených postáv
svätcov, ich línií a farebného
riešenia, môžeme ikonu považovať za prológ k nasledovným
ikonám ruského ikonopisectva.

Evanjeliár

Nesporne moskovskou pamiatkou je evanjeliár napísaný na príkaz Ivana Kalitu
(nazývaný aj Sijskij), ktorý sa
v súčasnosti uchováva v Ruskej akadémii vied v Petrohrade.
Ikonopisné miniatúry boli
napísané maliarom Jánom v r.
1339 – 1340. Miniatúra zobrazuje Kristovo kázanie apoštolom.
Podľa spôsobu zobrazenia postáv sa miniatúra radí k tradíciám umenia 12. – 13. stor.

Ikona Borisa a Gleba
s klejmom

patrí prvé miesto ikone Borisa
a Gleba, datovanej do obdobia
druhého desaťročia 14. storočia.
Synovia veľkého kniežaťa Vladimíra Boris a Gleb, ktorí boli
podľa tradície zabití vlastným
bratom Sviatopolkom, boli
Cirkvou už v roku 1071 zaradení
k zástupu svätých. Ich zobrazenia nadobudli veľkú popularitu
v Kyjevskej Rusi, odkiaľ sa ich
kult preniesol do Konštantínopola, kde Dobrinja Jadrejkovič,
budúci novgorodský arcibis-

kup, videl v Chráme sv. Sofie
monumentálnu ikonu Borisa
a Gleba. Podľa jeho slov si bolo
možno z tejto ikony zakúpiť
od miestnych ikonopiscov
kópie, ktoré sa pravdepodobne predávali pri samotnom
chráme.

Ikona Borisa a Gleba

Boris a Gleb nestoja na zemi,
ale akoby sa vznášali vo vzduchu, zázračným spôsobom sa
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Ďalšou ranou pamiatkou je
nesporne ikona Borisa a Gleba
s výjavmi z ich života (klejmom), napísaná v polovici 14.
storočia. Ikona sa v súčasnosti
nachádza v Tretiakovskej galérii
v Moskve. Pochádza z Kolomny, ktorá bola k Moskovskému
kniežatstvu pripojená v r. 1302.
Plášte mučeníkov boli na centrálnom zobrazení obnovené
po požiari v 16. stor., keď bolo aj
pôvodné červené pozadie ikony
nahradené zlatým. V klejmach,
lemujúcich zo všetkých štyroch
strán centrálnu ikonu, umelec
prerozprával život a mučenícku
smrť bratov. Na jednom z vrchných klejm sprava zobrazil
pod stanom spiaceho Gleba,
vidiaceho prorocký sen o nadchádzajúcej smrti. Nad bielym
stanom sa nachádza čierne
zviera symbolizujúce smrť. Nasledujúca scéna zobrazuje smrť
Borisa, na pozadí je zobrazený
stan a pahorok. Jeden z vrahov
prebodáva Borisa kopijou,
druhý stína mečom jeho sluhu

Juraja Uhrina. Sluha sa svojím telom snaží prikryť zabité
knieža, pričom hovorí trúchlivé
slová: „Nenechám ťa, môj drahý
pane! Kde vädne krása tvojho
tela, tam aj ja položím svoj
život.“ V cykle scén zo života
Gleba je zvlášť zvýraznená scéna s pohodeným mŕtvym telom
kniežaťa v pustatine medzi
dvoma kladami (vyhĺbené kmene stromov, v ktorých Slovania
uchovávali zosnutých), nad
ktorým sú anjeli a ohnivý stĺp.
Náhle sa objavil ohnivý stĺp,
horiace sviece a spev anjelov,
čo upútalo pozornosť lovcov
a pastierov, ktorí prechádzali
okolo. Tí telo kniežaťa zobrali
a odniesli ho Jaroslavovi. Umelec sa v tomto prípade sústredil
na sprítomnenie prvej časti rozprávania o živote Gleba.

Vplyv Grékov

Je pravdou, že v moskovskom
maliarstve sa dlho pridŕžali
miestnych archaických tradícií,
ale zmena nastala až v štyridsiatych rokoch 14. storočia, keď
sa v umeleckom živote Moskvy
odohrala významná udalosť –
príchod konštantínopolských
maliarov. Na naliehavú prosbu
metropolitu Teognosta. Kontakty medzi Konštantínopolom
a Moskvou boli v 14. storočí
veľmi čulé. Sprostredkovateľmi
gréckych vplyvov a šíriteľmi
gréckeho jazyka boli predovšetkým metropoliti a biskupi
gréckeho pôvodu. V Moskve
žila grécka kolónia, ktorá mala
svoj grécky monastier s Chrámom sv. Mikuláša. Centrom
byzantskej osvety bol moskovský Bohojavlenský monastier,
z ktorého pochádzalo mnoho
vzdelaných ľudí, ako napr.
budúci metropolita Alexej či
brat Sergeja Radonežského Štefan. Keďže sa v tomto období
vzmáha kamenné staviteľstvo
pravoslávnych svätýň, ktoré
bolo treba aj náležite umelecky vyzdobiť, je pochopiteľné
konanie metropolitu Teognosta, ktorý sa obrátil s prosbou
na Konštantínopol, aby mu
poslali gréckych umelcov –
ikonopiscov.

Moskovské letopisy podrobne popisujú epizódu spojenú
s príchodom gréckych ikonopiscov. V roku 1344 im metropolita Teognost nariadil, aby
vymaľovali jeho metropolitný
Chrám Prečistej Bohorodičky. Táto práca bola ukončená
v priebehu jedného roka, no,
žiaľ, tieto maľby, ba ani ostatné
z iných chrámov sa nám z tohto
obdobia (polovice 14. storočia)
nezachovali. Ale na základe
letopisov sa dozvedáme, že už
v tomto období mali chrámy
freskové maľby v interiéri. Realizovali ich tak grécki, ako aj ruskí
majstri, a neskôr ruskí majstri,
ktorí sa vyškolili popri Grékoch.
Z povedaného je zrejmé, že
v rozvoji moskovského umenia
mali štyridsiate roky 14. storočia
rozhodujúci vplyv na prienik
nového štýlu gréckych majstrov.
Ten si hneď na svojom počiatku
našiel svojich priaznivcov v rade
ruských umelcov, z ktorých časť
prešla výučbou u Grékov.

Teofan Grék

Na prelome 14. – 15. storočia
preniká do Moskvy druhá

byzantská vlna spätá tak
s privezením veľkého počtu
gréckych ikon, ako aj s činnosťou Teofana Gréka, ktorý prišiel
do Moskvy najneskôr v roku
1395, keď začal spoločne so
Semenom Čiernym a svojimi
učňami maľovať Chrám Narodenia Bohorodičky. V deväťdesiatych rokoch 14. storočia
a na začiatku 15. storočia bol
centrálnou postavou medzi
moskovskými umelcami Teofan
Grék. On bol prvý, kto do ikonostasu zakomponoval Deésis
v celých postavách. Následkom
toho začali vzrastať rozmery
ikonostasov. Začali vypĺňať
celý priestor medzi oltárom
(rozumej svätyňou) a chrámovou loďou. V tomto smerovaní
sa pokračovateľom Teofana
Gréka stal Andrej Rublev,
ktorý navŕšil výšku postáv radu
Deésis až do troch metrov. To
predstavovalo nové smerovanie a neskôr sa ikonostas stal
hlavnou témou staroruského
maliarstva. n
Milan Gábor
ikona s klejmami Boris a Gleb:
www.rollins.edu

Pozývame vás
na archieparchiálnu odpustovú slávnostnosť

Panny Márie Karmelskej
v Sečovskej Polianke,
ktorá sa uskutoční

26. júla 2015.
Počas tejto slávnosti sa možno dať zaobliecť do svätého
škapuliara a zapísať sa do Knihy Karmelskej.

Blahoslavení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha.
(Mt 5,8)

Hľadá sa
poklad j

SIMA
MARTAUSOVÁ

V

Národné stretnutie
mládeže P15
Členovia výpravy:

DOMINIKA ZUZANA EPERJEŠIOVÁ RICHARD
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Tak som ho poznal
Palibáči. Pod týmto menom poznali hlavne starší Sečovčania duchovného otca Pavla Tirpáka.

Čas odkrytia a lokalita:

31.7. - 2.8.2015
Poprad
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mestečku pod Dargovskými vrchmi
prežil tridsať rokov svojho života.
Prvých päť rokov do roku 1950,
do násilnej likvidácie Gréckokatolíckej
cirkvi, ako kaplán a po jej obnovení 25
rokov ako správca farnosti. Storočnicu jeho
narodenia sme si pripomenuli 15. apríla.
Na otca Pavla si spomínam ako na kňaza, o ktorom sa doma hovorilo s veľkou
úctou a vážnosťou. Nielen preto, že sme
boli rodina alebo že mojich rodičov učil náboženstvo, ale preto, že bol naozaj veľkou
osobnosťou mesta. Omnoho viac som ho
začal spoznávať po prvom svätom prijímaní, keď ma pozval miništrovať. Dennodenne sme boli v kontakte.
Keďže starý Chrám Premenenia Pána
v Sečovciach bol počas druhej svetovej
vojny zničený, po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v Československu aj sečovskej
farnosti v roku 1968 bolo prvoradou úlohou
sečovských gréckokatolíkov postaviť nový
chrám. Z rozprávania rodičov viem, aké
príkoria otec Pavol zo strany vtedajšej moci
zakúšal. Je ťažké posúdiť, či bolo väčšou
skúškou to, že nedostal povolenie pozvať
vtedajšieho ordinára Jána Hirku na posviacku dokončeného chrámu, či zrezanie takmer dokončenej chrámovej veže,
na ktorej sa mal týčiť cyrilo-metodský kríž,
ktorý musel byť nahradený jednoramenným krížom. Z týchto dôvodov 3. augusta
1969 sám požehnal základný kameň a 16.
mája 1975 novopostavený chrám musel
sám aj posvätiť. Okrem stavby chrámu
pokračovala aj stavba chrámu vo filiálnej
obci Trnávka. Chrám bol dokončený už
v roku 1969.
Otca Pavla som mal možnosť poznať
ako:
Muža modlitby.
Veľa sa modlil. Takmer vždy som ho
nachádzal v jeho kancelárii s časoslovom
v rukách. Pred svätou liturgiou v sakristii
kľačal a odriekal modlitbu ruženca. Často
mi opakoval: „Aj mnohí kňazi sa málo
modlia, nikdy sa neprestaň modliť.“
Kňaza.
Okrem spravovania farnosti a denného slávenia liturgií vo farskom chráme
spravoval aj filiálnu obec Trnávka. Každú
nedeľu v Sečovciach slávil dve liturgie,
jednu v slovenskom a druhú v cirkevnoslovanskom jazyku. Treťou bola svätá

liturgia v Trnávke. Nedeľná večiereň bola
samozrejmosťou. V máji sväté liturgie vždy
predchádzal Moleben k Presvätej Bohorodičke a v júni k Božskému Srdcu. Vždy bol
ochotný poslúžiť sviatosťou zmierenia. Pre
nás mladých to boli aj tradičné sviatosti
zmierenia pred začiatkom školského roka.
Šíriteľa cyrilo-metodského dedičstva.
Nový chrám, ktorý je zasvätený sv.
Cyrilovi a sv. Metodovi, bol vždy 5. júla
centrom odpustovej slávnosti. Vyhláseniu
slovanských vierozvestcov za patrónov
Košického exarchátu, ktoré sa uskutočnilo 5. júna 1997 pri odpustovej slávnosti
v Sečovciach, predchádzali dve významné
udalosti: slávnosť 1100. výročia smrti sv.
Metoda v roku 1985 a 10. – 12. júla 1992
slávnostná svätá liturgia na začiatku cyrilo-metodských slávností, ktorej hlavným celebrantom bol vtedajší prešovský pomocný
biskup Mons. Milan Chautur CSsR. Aj prípravu spomínaných udalostí vzal na svoje,
už nie najmladšie plecia. A sečovskí gréckokatolíci sa naozaj hrdo hlásili k odkazu
sv. Cyrila a Metoda. Práve sečovský rodák
otec Ján Murín bol v roku 1941 spoluzakladateľom Jednoty sv. Cyrila a Metoda,
predchodkyne Spolku sv. Cyrila a Metoda.
Úcta k apoštolom Slovanov sa v Sečovciach
prejavila aj na premenovaní Sečovského
námestia na Námestie sv. Cyrila a Metoda.
Otec Pavol bol zvolený za člena výboru
Spolku sv. Cyrila a Metoda na obdobie
rokov 1991 – 1995 a ako zakladajúci člen
spolku veľmi veľa vykonal pre šírenie ich
odkazu. Veľmi horlil aj za zriadenie gréckokatolíckeho biskupstva v Michalovciach.
Jeho túžba sa niekoľko rokov po jeho smrti
naplnila zriadením Košického exarchátu.
Sečovský gréckokatolícky chrám sa stal
pútnickým miestom exarchátu a neskôr aj

Sečovského protopresbyterátu.
Začiatkom 90.
rokov minulého
storočia patrila
sečovská farnosť
k farnostiam s najvyšším odberom
časopisu Slovo
v Prešovskom biskupstve.
Manžela, otca
a dedka.
Manželka Katarína, rod. Jeneyová, s ktorou prežil 54 rokov
spoločného života, stála často v úzadí,
no bola prvou, ktorá po Bohu manželovi
najviac pomáhala. Bola mu oporou nielen
v pastorácii, ale najmä počas núteného
vysťahovania v Starom Meste pod Sněžníkom v Čechách. Ako otec bol milujúci
a spravodlivý, ale svojim deťom ponechával
slobodu. Počas letných prázdnin bola sečovská fara plná detí – vnúčat zo Sečoviec
či Bratislavy.
Futbalového fanúšika.
Bol veľkým fanúšikom futbalového
klubu Slovan Bratislava. A aj keď pod jeho
vedením sečovská mládež nacvičovala
divadelné hry, organizoval aj športové
podujatia.
Ranné zvonenie otca Pavla Tirpáka
v chráme 1. januára 1993 o 7.30 hod. bolo
symbolickou rozlúčkou so Sečovčanmi. Chystali sme sa do chrámu na svätú
liturgiu a on odchádzal z chrámu k svojmu
Bohu. Pamätám si to zvonenie. Bolo ako
vždy presné. Na minútu. Pred chrámom
stála sanitka, i keď poliklinika je na druhej
strane cesty. V sakristii som našiel svojho
duchovného otca ležať na zemi obklopeného lekárom i veriacimi. On nás zvonmi
povolával na novoročnú liturgiu, a Pán
života a smrti si jeho povolal sláviť ju už pri
nebeskom oltári.
Sečovským gréckokatolíkom bude ich
Chrám sv. Cyrila a Metoda stále pripomínať
ich kňaza, Pálibáčiho, ktorý zomrel medzi
chrámom a oltárom.
Životopis otca Pavla je zachytený v knihe
Mons. Jána Babjaka Zostali verní, osudy
gréckokatolíckych kňazov (1). n
Peter Cap
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Archieparchiálna
odpustová
slávnosť
v Šašovej

ROK 2014

Bratislavská eparchia

Košická eparchia

-10% a menej       0%       +10% a viac

A to Slovo bolo...
Dnešný svet, dnešná generácia – jednoducho my sme ľuďmi zážitku. Chceme zažívať nové
a nové dobrodružstvá, túžime po príjemných pocitoch, príjemných zážitkoch plných adrenalínu, vzrušenia. Ak ich už nemôžeme prežívať sami, chceme sa vcítiť do prežívania iných,
často fiktívnych postáv na striebornom plátne. Komédie pobavia, potešia. No citovo hlboké
okamihy naplnené obetou človeka ostávajú hlboko v nás.

Č

o je na nich také príťažlivé? Prečo nám stále
pri spomienke na takýto
okamih nabehne husia koža
a stokrát povedaný vtip nám už
nepripadá taký smiešny? Myslím si, že je to preto, lebo v hĺbke srdca túžime po niekom,
kto by za nás obetoval život.
Po niekom, kto by sa kvôli nám
znížil a stratil svoju kráľovskú
dôstojnosť. Po niekom, kto
by nás povýšil z Popolušky
na kráľovnú, kto by bežnému
človekovi dal punc vzácnosti,
výnimočnosti.
Prečo je potom Ježišova
obeta za nás taká nezaujímavá, taká neosobná? Veď spĺňa
všetky tieto naše očakávania!
Lebo sa to stalo pred dvetisíc
rokmi, lebo on sám je nám
veľmi vzdialený. Dnes chceme
zažiť Božie odpustenie, chceme
zažiť to, že nás miluje. Chceme

sa cítiť výnimoční, vyvolení,
povýšení, zbožštení. Chceme
to ale dnes! A osobne! Nestačí
nám spomienka na minulosť,
potrebujeme aktuálny zážitok,
potrebujeme si túto minulosť
znova prežiť vo svojom živote.
Vo svete moderných technológií by som mohol povedať, že si
ju potrebujeme zaktualizovať.
To ale nie je nič nové! To
isté robili ľudia pred nami.
Zaktualizovali Ježiša do svojho
života. Možno to robili iným
spôsobom, ale robili to. A tak
napríklad v umení nájdeme
Ježiša ako belocha i černocha.
Dokonca i ako aziata. A on
bol Semita, Žid! Nájdeme ho
oblečeného do tógy i barokových šiat. Nájdeme ho v biednom obydlí i v bohatom paláci.
Ľudia aktualizovali vzhľad
Ježiša podľa doby, v ktorej
žili. A často neostalo iba pri

aktualizovaní vzhľadu, niektorí
sa pokúšali aktualizovať i jeho
slovo. No nie vždy tým správnym spôsobom.
A tak sa Božie slovo začalo
prekrúcať, kriviť, až prestalo
byť priame, rovné, pravdivé.
No potom to už nebolo Božie
slovo, ale slovo človeka, ba
niekedy i démona. A ako také
prestalo prinášať zážitok, ktorý
ľudia očakávali. Prestalo prinášať život, hoci na neho hľadeli
ako na slovo Boha a obviňovali
ho z toho, že ich opustil, že ich
nezachránil, že ich nechal v ich
biede a bolesti... Preto treba
dnes viac ako inokedy vnímať
Božie slovo osobne – nie cez
sprostredkovateľa. Vytvoriť si
vzťah Boh a ja, osobný vzťah
s Bohom. To neznamená samotu! Ak si dieťa vytvorí osobný
vzťah s otcom, neznamená to,
že už nie je a nežije v rodine.

Naopak, práve cez tento vzťah
sa stáva súčasťou rodiny, jej
plnohodnotným členom. Ak
spozná Otcov hlas, jeho myšlienky, nájde ich aj v slovách
bratov a sestier. A toto Božie
slovo podávané z toľkých úst
vždy v aktuálnej situácii a aktuálnym spôsobom ho zachráni,
urobí výnimočným, prinesie
mu pokoj do rozbúreného
života, odpustenie do bolesti
utrpenia... To slovo sa v ňom
stane Slovom a bude s ním.
My vám, naši milí čitatelia,
chceme priblížiť vašu rodinu.
Chceme vám ukázať, že nie ste
sami a že ste členmi veľkého
spoločenstva gréckokatolíkov.
Možno nie každý vo vašom
okolí sa skutočne správa ako
brat a sestra. Možno by ste takých ľudí napočítali na prstoch
jednej ruky. A s úzkosťou môžem pridať ešte jedno možno

– možno medzi nimi nebude
chýbať váš kňaz a jeho rodina.
My vám chceme povedať, že
takýchto rúk je oveľa viac. Že
spoločenstvo, vaša rodina,
sa nekončí na hranici ulice,
obce, farnosti, ale že ide ďalej
a dotýka sa aj ľudí vôkol vás,
ktorých nepoznáte. Slovo vám
prináša okamihy ich života, to,
čo prežívajú. Prináša vám ich
svedectvá, pohľady na život
i Boha. Prináša vám aj ich pomocnú ruku do vašich problémov a životných situácií. Aj cez
toto naše gréckokatolícke Slovo
môžete spoznať silu Božieho
odpustenia a jeho lásky. Aj pre
nás ste výnimoční. Ste členmi našej rodiny čitateľov, pre
ktorých tu sme, ktorým chceme
pomáhať. A robíme to dnes
a osobne. A vnímame, že sa
naša rodina rozrastá.
Kým k 12. februáru minulého roka sa Slovo dostávalo
do 5 974 rodín na Slovensku,
19. júna tohto roka je to už
6 023 rodín. Najviac rodín Slova
je v Prešovskej archieparchii
– 3 904. V Košickej eparchii
je týchto rodín 1 765 a v Bratislavskej eparchii 289. Sú aj
rodiny Slova v Prahe, Belgicku,
Taliansku či v Kanade. Táto
rodina rastie každý rok, čo nás
potešuje i zaväzuje. Je česť byť
vašimi pomocníkmi na ceste
k Otcovi, no i zodpovednosť
a záväzok robiť to z úprimného
srdca, najlepšie, ako sa dá. Dať
do toho všetky dary, ktorými
nás Boh obdaril. Otvoriť sa
každej dobrej myšlienke, každej možnej pomoci, otvoriť sa
Božiemu Duchu.
K tomu chcem povzbudiť
všetkých, ktorí tvoria cestu,
po ktorej Slovo ide k vám. V prvom rade kňazov, aby prijali

Slovo do svojej farnosti. Je to
jedno z mála spojív, ktoré spája
gréckokatolíkov na celom Slovensku. Nedeľme sa, vytvorme
naozaj jedno živé spoločenstvo.
Mnohí to už pochopili a my si
to vážime. I vy ste výnimoční,
ste vyvolení, aby ste Božie slovo, a nakoniec i to naše Slovo
prinášali do rodín, kde ste ustanovení za vodcov podľa obrazu
Ježiša na Poslednej večeri.
Kňaz nie je osamotený,
často má pomoc. Preto moja
vďaka smeruje aj ku každému, kto Slovo roznáša, kto ho
propaguje, rozširuje. Bez vás
by pomoc neprišla k tomu,
komu je adresovaná. Neprišla
by včas. Poznám farnosti, kde
doručovateľka roznesie Slovo,
a ono nájde adresáta omnoho
skôr. Veľká vďaka vám všetkým.
Ste tými, ktorí obetujú svoj
čas, svoje pohodlie pre šírenie
tejto dobrej myšlienky. Ste jej
apoštolmi, ohlasovateľmi.
Na záver chcem povedať,
že mnohé farnosti tohto roka
klesli, lebo naši čitatelia odišli
do večnosti a nenašiel sa
nik, kto by štafetu časopisu
po nich prevzal. Sú aj farnosti,
do ktorých prišiel mladý kňaz
a rodina čitateľov Slova sa tam
zniekoľkonásobila. To len ukazuje na dôležitosť ohlasovateľa
tejto myšlienky. I vy rodičia sa
môžete stať ohlasovateľmi Slova pre svoje deti. Stačí, ak im
objednáte Slovo a ono im bude
chodiť na ich aktuálnu adresu.
Už tak mnohí robíte. Verím,
že príde okamih, keď sa Slovo
stane jedným zo svadobných
darov. Keď sa stane súčasťou
gréckokatolíckej rodiny už
od jej počiatku. n
Juraj Gradoš

P

red rokom vyšla publikácia o postavení a posviacke
nového liturgického priestoru na mariánskom pútnickom mieste v Šašovej (okres Bardejov). Keďže je tu opäť
odpustová slávnosť (15. – 16. august), chceme upozorniť na toto
najstaršie pútnické miesto Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie aj touto publikáciou.
Knihu bude možno dostať aj na tohtoročnom odpuste.
Autorom publikácie je gréckokatolícky kňaz PaedDr. František
Dancák. Publikácia bola vydaná v roku 2014 pri príležitosti
posviacky nového pútnického areálu a 235. výročia udelenia plnomocných odpustkov pápežom Piom VI. pútnickému miestu
v Šašovej (30. jún 1779). Je rozdelená do štrnástich tematických
celkov.
O tomto pútnickom mieste v Šašovej autor napísal aj ďalšie
dve knihy: Šašová a jej zázračná ikona (2011) a Premeny Šašovej
(2014).
Obec Šašová vznikla v 14. storočí a prvá písomná zmienka
je z roku 1352. V obci majú murovaný chrám z r. 1838 a 27.
augusta 1845 bol chrám posvätený a zasvätený sviatku Zosnutia
Presvätej Bohorodičky. Predtým mali v obci drevený chrám,
ktorý stál na inom mieste. Dnes tam stojí kríž a kaplnka z 19.
storočia.
V Šašovej sa v minulosti diali mimoriadne uzdravenia a boli
vypočuté mnohé modlitby. Údaje o zázrakoch sa však nezachovali. Svedčí o tom apoštolské breve pápeža Pia VI. z 30.
júna 1779 o udelení plnomocných odpustkov chrámu v Šašovej.
Breve bolo vyhlásené 21. augusta 1779 v Šašovej, nariadil ho
na základe spomínaného dokumentu Andrej Bačinský, gréckokatolícky mukačevský biskup. Dokument kanonickej vizitácie
mukačevského biskupa Andreja Bačinského z roku 1834 spomína ikonu Presvätej Bohorodičky ako obraz miraculosa, teda
zázračný. Ikona bola reštaurovaná v roku 2000.
Na severnej strane obce sa nachádza prameň, pri ktorom
postavili v roku 1888 kaplnku. Pripisujú sa mu zázračné účinky
najmä pri očných chorobách. Púť k zázračnej ikone sa koná
vždy v nedeľu po 10. auguste – týždeň pred odpustom v Ľutine. Bohoslužby sa kedysi konali v chráme, od roku 1998
v novopostavenom liturgickom priestore postavenom v rámci
mikroprojektu Podpora náboženskej a kultúrno-poznávacej
cezhraničnej turistiky z najstaršieho pútnického miesta Prešovského arcibiskupstva (2014).
V publikácii autor predstavuje oficiálny program odpustovej
slávnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky Šašová v roku 2014.
Nasledujú príhovory, homílie kňazov aj príhovor otca arcibiskupa metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ. V publikácii nájdete
aj štatistické údaje zo slávnosti a šestnásť farebných fotografií.
Tohtoročná odpustová slávnosť sa uskutoční 15. – 16. augusta. n
Ivana Sedláková
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Sakrálne stavby
vo Vranove nad Topľou
„Ak si na Zemplíne, brat môj, neobíď Vranov. Ak pre nič iné, tak pre jeho kostoly.“ V skutočnosti tým pravým dôvodom má byť len jeden z nich. Pôvodnú verziu tohto výroku nájdete
v novej publikácii mesta Vranov nad Topľou o štrnástich pamiatkach sakrálneho umenia −
nielen priamo na jeho území, ale aj v jeho prímestských častiach.

P

o príhovore primátora mesta sú
na tridsiatich stranách postupne
predstavené jednotlivé sakrálne stavby. Nezabudlo sa na žiaden chrám z piatich
cirkví na území mesta ani v jeho mestských
častiach. Miesto si v nej našli i kláštory
a zvonica.
Zo šiestich rímskokatolíckych chrámov
je najväčší priestor venovaný bazilike
minor, známej vďaka milostivému obrazu
Panny Márie. Text predstavuje zhrnutie jej vyše 550-ročnej histórie. Výklad
architektonického členenia a výzdoby
interiéru baziliky poskytuje čitateľovi
kvalitný podklad na prípadnú návštevu jej
vnútorných priestorov i okolia. Nasleduje
náhľad do histórie a fungovania ďalších
sakrálnych budov: Kostola sv. Františka
z Assisi (Vranov nad Topľou-Juh); Kostola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
(Vranov nad Topľou-Na vŕšku); Kostola sv.
Joachima a sv. Anny (Vranov nad Topľou-Čemerné); Kostola Panny Márie Fatimskej
(Vranov nad Topľou-Čemerné) i Kostola
Nanebovstúpenia Pána (Vranov nad Topľou-Lomnica).
Päť sakrálnych pamiatok gréckokatolíkov je zastúpených Chrámom Zosnutia Presvätej Bohorodičky (Vranov nad
Topľou-Čemerné), gréckokatolíckym
farským Chrámom Najsvätejšej Eucharistie
a Chrámom sv. Pátra Pia (Vranov nad Topľou-Juh). V mestskej časti Lomnica je to
Chrám Matky ustavičnej pomoci a Kláštor
Najsvätejšej Trojice (kláštor sestier redemptoristiek).
Evanjelickú cirkev a. v. reprezentuje
Chrám Ducha Svätého. Zastúpenie v publikácii má i kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi a pravoslávny Chrám Pokrova
(Ochrany) Presvätej Bohorodičky.
Symbolickým zvoncom na konci sú
informácie o zvonici so starobylým zvo-

nom času, najstarším v tomto regióne, vo
Vranovskom Dlhom.
Autorsky sa na vzniku knihy podieľali
zasvätené osoby (kňazi, rehoľníci) aj laici
poskytnutím sprievodného textu. Čitateľom (a potenciálnym návštevníkom) tak
ponúkajú dekódovanie symbolov zašifrovaných v architektonickom riešení vonkajších častí sakrálnych budov i dôvtipného
riešenia interiérov. V každom z príspevkov
možno nájsť informáciu, vďaka ktorej
je radno vybrať sa na konkrétne miesto
a vidieť ho, vychutnať si jeho atmosféru
a vnímať jeho pulzovanie v čase.
Textové informácie sú v publikácii
obohatené o fotografie exteriéru aj interiéru konkrétnej pamiatky. Posledné strany
knihy sú venované zahraničným návštevníkom Vranova: príspevky autorov sú
preložené do anglického jazyka. Kniha je
rámcovaná úryvkom básne Karola Kuzmá-

nyho v úvode a mapou sakrálnych pamiatok v závere.
Redakčná rada pracovala v zložení:
V. Machková, Mgr. K. Gáliková, Mgr. E.
Fedorňáková a Ing. I. Kónya. Odborným
a jazykovým redaktorom bol PhDr. Ján
Kopina. O preklad do anglického jazyka
sa postarala Bc. J. Hanidžiarová. Autorom
fotografií je E. Miňo. Grafické úpravy sú
výsledkom práce Š. Miňa (návrh obálky)
a V. Kobielskej (úprava knihy).
Kniha Sakrálne stavby vo Vranove nad
Topľou je určená obyvateľom Vranova, ale
aj jeho návštevníkom. Milovníkom modlitby i milovníkom kultúry. Má ambíciu byť
pozvánkou i sprievodcom pre tých, ktorí
žijú na Zemplíne, ale aj pre všetkých hostí,
ktorí kráčajú po vranovských chodníkoch
či jazdia po tunajších cestách. (I pre tých,
čo hľadajú. Tú správnu...) n
Zuzana Džurdženíková
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Cesta
k Užhorodskej
únii
B
rest-litovská únia v Poľskom kráľovstve z roku 1596 sa stala inšpiráciou
aj pre usporiadanie vzťahov medzi
Katolíckou cirkvou a východnými nezjednotenými kresťanmi v Uhorsku. Tí boli
organizovaní v rozsiahlej Mukačevskej
eparchii. Sídlo eparchie sa nachádzalo
v mukačevskom kláštore, ktorý podobne
ako väčšina územia obývaného príslušníkmi východného obradu patril pod
správu sedmohradských kniežat. Územie
Mukačevskej eparchie bolo začiatkom 17.
storočia rozložené vo viacerých panstvách.
Dve najsilnejšie panstvá patrili rodine Rákociovcov a rodine Drugetovcov. Rákociovcom patrilo mukačevské panstvo a Drugetovcom humenské a užhorodské. Kniežatá
si nárokovali právo zasahovať do cirkevných záležitostí, schvaľovať biskupov
a obmedzovať ich činnosť. Vážny problém
nastal po tom, ako šľachta v Sedmohradsku prešla na protestantizmus. Zemepáni
sa snažili na svojich teritóriách všemožne
získať obyvateľstvo pre nové náboženstvo
podľa zásady: čie územie, toho náboženstvo. V prípade východných kresťanov však
boli neúspešní pre ich naviazanosť na liturgický obrad a tradíciu.
Sedmohradsko bolo pritom bojovým
poľom a terčom útokov sa nevyhol ani
mukačevský kláštor, ktorý  bol neraz
vydrancovaný. Mukačevskí biskupi hľadali
pomoc u katolíkov najmä po tom, ako
videli dobré výsledky únie v susednom
Poľskom kráľovstve. Nezanedbateľnou
motiváciou pre úniu bola aj vidina lepšieho
sociálneho postavenia duchovenstva, ktoré
bolo v 17. storočí veľmi biedne. Východní

kňazi, na rozdiel od katolíckych, nemali
zaručené výsady, duchovní boli poddanými
ako pospolitý ľud a žili len z toho, čo sa
im urodilo, a milodarov. Medzi ich jediné
výsady patrilo oslobodenie od platenia
desiatkov panovníkovi, ktoré im odpustil
na základe dekrétov Matej Korvín (1458 –
1490) a Vladislav II. (1490 – 1516).
Procesu zjednotenia výrazne pomohol
návrat rodiny Drugetovcov ku katolíckej
viere. Juraj III. Druget študoval v jezuitských školách v Prahe a pravdepodobne
v roku 1605 pod vplyvom jezuitov opätovne
konvertoval na katolícku vieru. Po návrate
na humenské panstvo začal vyvíjať rekatolizačné snahy. Do Humenného pozval
jezuitov, ktorí s jeho podporou v roku 1615
založili v Humennom kolégium pre synov
uhorských šľachticov. Napriek tomu, že
nebolo určené pre poddané obyvateľstvo, sa stalo náboženským a kultúrnym
centrom, z ktorého jezuiti uskutočňovali
misie do okolitých oblastí. Počas misií sa
nezameriavali len na protestantov, ale aj
na veriacich byzantsko-slovanského obradu, ktorých takisto získavali pre Katolícku
cirkev. Rekatolizačná a zjednocovacia práca
jezuitov narážala na ťažkosti tam, kde
predtým zlyhali aj protestanti, a to bolo
lipnutie východných veriacich na vlastnom
liturgickom obrade a tradícii. Pre tieto
okolnosti sa ako najlepšie východisko ukázalo vyhlásenie  únie podľa vzoru z Poľského kráľovstva.
Juraj Druget sa obrátil na rímskokatolíckeho biskupa Stanislava Siecinského v poľskom Przemysli, aby mu poslal niekoho,
kto by úniu podobnú Brest-litovskej únii

zrealizoval aj na jeho území. V septembri
1613 prišiel do Humenného v sprievode
jezuitov gréckokatolícky przemyslský biskup Atanáz Krupecký (1610 – 1652). S jeho
menom je spojený aj prvý pokus o úniu
na našom území. Svoju pozornosť upriamil
na duchovenstvo humenského regiónu.
Prijatie únie prezentoval ako dokonalejší
stupeň ich doterajšieho stavu, pričom im
Juraj Druget prisľúbil zrovnoprávnenie
s katolíckym duchovenstvom a prístup
mládeže do novozaloženého kolégia.
Taktiež im bolo deklarované, že sa nemusia
zriecť ničoho zo svojich zvykov a tradícií,
východnej disciplíny, a najmä obradu.
Za zjednotenie sa predbežne vyjadrilo
okolo päťdesiat kňazov z panstva Drugetovcov. Slávnostné vyhlásenie únie bolo
naplánované na sviatok Zoslania Svätého
Ducha v roku 1614 na pútnickom mieste
v Krásnom Brode. Symbolicky k tomu malo
dôjsť počas vysviacky novovybudovaného
chrámu, ktorý stál na mieste protestantmi
zničeného kláštora, aby akt únie poukázal
na pozitívny prínos jednoty s Katolíckou
cirkvou. Tá obnovuje, buduje a prináša
pokoj. Príprava zjednotenia prebehla v príliš krátkom čase na to, aby sa už mohla
uskutočniť. Duchovenstvo bolo ochotné,
ale jednoduchý ľud ešte nebol na úniu
pripravený. Pred samotnou slávnosťou
došlo k vážnemu nedorozumeniu medzi
biskupom Atanázom Krupeckým a veriacimi, ktorých protivníci únie presviedčali, že
im biskup odníma ich staré práva a zvyky.
Biskup sa pred rozvášneným davom ukryl
v chráme a len vďaka promptnému zásahu
grófa Juraja Drugeta, ktorý poslal svojich
vojakov, nedošlo k najhoršiemu. Vyhlásenie únie napokon prebehlo na druhý
deň, ale pre nízku účasť ho možno označiť
za neúspešné.
Gróf Juraj III. Druget zomrel v roku 1620
na svojom poľskom panstve v Laski vo veku
37 rokov za záhadných okolností pripomínajúcich otravu. Myšlienka zjednotenia
však nezomrela s ním, ale našla pokračovanie v jeho synovi Jánovi IX. Drugetovi.
A zvlášť intenzívne sa rozvíjala v 40.
rokoch 17. storočia. Okrem Drugetovcov
na projekte únie pracovali jezuiti a dvaja
zjednotení baziliánski rehoľníci Peter
Partenius Petrovič a Gabriel Kosovický,
ktorí boli neúnavnými propagátormi únie
medzi duchovenstvom a jednoduchým
ľudom. Obom misionárom darovala grófka
Katarína Drugetová, vdova po Jánovi IX.
Drugetovi, misijný dom v Užhorode, a tak
sa stredisko unionizmu prenieslo do Užhorodu. n
Peter Borza
snímka užhorodskej katedrály: archív red.
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SVETOVÉ

STRETNUTIE

Stvorení pre lásku
V septembri sa vo Filadelfii stretnú rodiny z celého sveta na ôsmom svetovom stretnutí.
Bude to čas povzbudenia, ale aj hľadania nových ciest do budúcnosti. Na stránkach nášho
časopisu vám ponúkame desať tém, ktoré boli nosnými pri tvorbe prípravných katechéz
na toto stretnutie z dielne Filadelfskej arcidiecézy a Pápežskej rady pre rodinu.

V

úvodnom slove ku katechézam
arcibiskup Filadelfie Mons. Charles J. Chaput OFMCap. a predseda
Pápežskej rady pre rodinu Mons. Vincenzo
Paglia píšu: „Láska je naším poslaním,
lebo len vtedy, keď milujeme Boha a jeden
druhého, sme plní života. Druhý vatikánsky koncil učil, že každá rodina je ,domáca
cirkev‘, malá bunka veľkej univerzálnej
Cirkvi. Uvedené katechézy vysvetľujú, čo
to znamená. Povzbudzujeme všetkých, aby
sa týmito katechézami zaoberali, diskutovali o nich s inými, predovšetkým vo farnostiach, a aby sa modlili o poznanie, ako
môže Cirkev lepšie slúžiť rodinám, a ako
môžu rodiny slúžiť Cirkvi. Rodina a Cirkev
totiž závisia jedna od druhej.“

Raz mi istý známy povedal:
„Pozdravuje ťa XY!“
Celý natešený hovorím:
„Naozaj?“
„Áno. Povedal mi, aby som pozdravil
všetkých.“
Moja radosť ihneď zhasla.

Tieto slová druhého žalmu sa vzťahujú
predovšetkým na Ježiša Krista, Božieho
Syna. Boh sa však rozhodol aj nás prijať
za svoje deti, preto tento výrok platí aj
o nás. Tak môže sv. Ján napísať: „Pozrite,
akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme
sa Božími deťmi a nimi aj sme.“ (1 Jn 3, 1)

My ľudia túžime pocítiť svoju výnimočnosť. Nechceme byť len nejakým
kolieskom v gigantickom stroji, súčasťou
davu, človekom číslo 6.456.453.879. Tento
svet sa nás snaží presvedčiť, že existujeme
len ako náhoda evolúcie, trocha lepšie
organizovaný zhluk buniek, zrnko prachu
v nekonečnom vesmíre.
Boh nám hovorí niečo úplne iné: „Ty si
môj syn, ja som ťa dnes splodil.“

Ako nám Boh prejavuje svoju lásku?
• Tým, že nás stvoril.
To, že existujem, mi hovorí, že Boh ma
tu chcel mať. Každý okamih môjho života
môžem povedať: Som tu, lebo Boh ma
chce. Stvoril ma a udržuje môj život. Hovorí mi svoje áno.
• Tým, že sa pre nás stal človekom.
Stal sa takým ako ja, lebo ma miluje. „On, hoci má božskú prirodzenosť,
nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale
zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu.“ (Flp 2, 6 – 7)
• Tým, že za nás dal svoj život.
Nemusel to urobiť, mohol rešpektovať
moju voľbu, ktorou som ho odvrhol. Urobil
to z čistej lásky. „Čo je láska, poznali sme
z toho, že on položil za nás svoj život.“ (1
Jn 3, 16) „Boh dokazuje svoju lásku k nám
tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli
ešte hriešnici.“ (Rim 5, 8)
• Tým, že nám dáva svojho Ducha.
Svätý Duch ti dáva to, čo nielen napĺňa,
ale presahuje všetky tvoje túžby. „Božia
láska je rozliata v našich srdciach skrze
Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim

„Človek nemôže žiť bez lásky. Človek ostáva sám sebe
nepochopiteľnou bytosťou a jeho životu chýba zmysel, ak sa
mu nezjaví Láska, ak sa nestretne s Láskou, ak ju nezakúsi a ak
si ju určitým spôsobom neosvojí, ak nemá na nej živú účasť.
Práve preto Kristus Vykupiteľ, ako sme už povedali, v plnej miere
zjavuje človeka človekovi samému. A to je – ak možno tak
povedať – ľudský rozmer tajomstva vykúpenia. V ňom človek
nachádza svoju veľkosť, dôstojnosť a hodnotu svojej ľudskosti.“
(Ján Pavol II.: Redemptor hominis, 1979)

OTÁZKY NA DISKUSIU

RODÍN

• Čo je to, čo robí Ježiša dôveryhodným?
• Čo ťa v tvojom živote odvádza od Ježiša? Čo by pomohlo k tomu, aby ti bol Ježiš
bližší, aby sa dokonca stal tvojím dôverným priateľom?
• Čo znamená byť „stvorený na Boží obraz“? Možno pochopiť ľudskú identitu bez
Boha? Prečo áno, prečo nie?
• „Láska je naše poslanie“ – tak znie ústredná téma katechéz. Čo znamená láska
v tvojom živote? Ako môže poslanie milovať ovplyvňovať tvoje rozhodnutia, tvoje
priority a ambície?

5, 5) „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo,
ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh
pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1 Kor 2, 9)

Milovať

Neopätovaná láska nemôže priniesť človeku plnosť šťastia. Poznáme to z medziľudských vzťahov a platí to aj v našom vzťahu
k Bohu. Je to tak preto, lebo Boh nás stvoril
pre lásku.
Naším najzákladnejším povolaním
je milovať. „Milovaní, keď nás Boh tak
miluje, aj my sme povinní milovať jeden
druhého.“ (1 Jn 4, 11)
Kniha Genesis hovorí hneď na začiatku: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz,
na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich
stvoril.“ (Gn 1, 27)
Prirodzeným povolaním človeka
je povolanie do manželstva, ktorého
úlohou je byť obrazom Božej lásky, lásky
vernej, výlučnej, stálej a plodnej.
Láska medzi mužom a ženou dáva život
ich deťom a vytvára pre nich bezpečný
domov. Láska je naplnením základných
ľudských túžob: túžby po bezpečí a túžby
po význame. Byť milovaný napĺňa našu
túžbu po bezpečí a milovať napĺňa našu
túžbu po význame.
Existuje aj nadprirodzené povolanie:
povolanie k zasvätenému životu. Človek
sa ním zrieka svojho prirodzeného povolania do manželstva, aby mohol patriť Bohu
a ľuďom telom i dušou, v úplnosti. Stáva sa
znamením toho, čo má ešte len prísť. Jadrom tohto povolania je láska, ktorá vyviera
z toho istého zdroja, ktorým je Boh.

Sebadarovanie

Sv. Terézia z Lisieux v Príbehu mojej duše
píše o tom, ako sa snažila nájsť, čo je jej
poslaním v Cirkvi. Odpoveď našla pri čítaní
13. kapitoly Prvého listu Korinťanom, známej ako Hymnus na lásku, kde sa hovorí
o láske ako o najvznešenejšej ceste k Bohu.
Sv. Terézia napísala: „Ó, Ježišu, moja
láska... konečne som našla svoje povolanie,
mojím povolaním je láska.“ Z lásky k Bohu
a ľuďom sv. Terézia mystickým úkonom
obetovala svoj život za tých, ktorí neveria,
a Boh prijal túto obeť.
Nie inak je to aj v prípade povolania
do manželstva a rodičovstva. Láska znamená byť darom pre druhého. Manželia jeden
pre druhého a rodičia pre deti. Príkladom
takéhoto sebadarovania je sv. Gianna Beretta Mollová, talianska lekárka, manželka
a matka štyroch detí. Keď čakala svoje
štvrté dieťa, zistili jej nádor na maternici.
Niekoľko dní pred pôrodom bola pripravená obetovať svoj život, aby zachránila
dieťa: „Ak sa treba rozhodnúť medzi mojím
životom a životom môjho dieťaťa, neváhajte a zachráňte ten jeho.“ Aj jej obeta bola
prijatá.
Príbehy týchto svätých nie sú príbehmi
o zármutku a smrti, ale o radosti a živote.
Boh volá aj teba k skutočnej radosti, a to
nielen v nebi, ale už tu na zemi. Prijmi jeho
plán. n
Peter Labanič
ilustračná snímka: Anna Carrol;
flickr.com

Odpustenie
V predchádzajúcich článkoch sme písali
o moci slova, zlorečení, prekliatí, ktorých
ovocím je strach, hnev, nenávisť, nedôvera,
posudzovanie, zničené vzťahy atď. Dôležitým krokom k uzdraveniu a náprave toho,
čo spôsobujú spomínané skúsenosti, je
odpustenie.
Ľudskej prirodzenosti je ťažké odpustiť
niekomu, kto ju svojou zlobou, neprajnosťou
či závisťou zranil. Pohľad človeka hovorí, že
ten druhý by si mal vstúpiť do svedomia,
prísť, prosiť o odpustenie a kajať sa. Keď
prežívame krivdu, zranenie od iných, pomyslime si, čo by na našom mieste robil Ježiš
Kristus. Pýtajme sa, aký by bol Ježišov postoj
v situácii, ktorú prežívame. Uvažovanie nás
privedie k poznaniu, že ak chceme zažiť
oslobodenie od našich problémov, prvý krok
musíme urobiť my sami.
Prečo by sme mali odpustiť?
Po prvé preto, lebo Boh miluje toho, kto
nás zranil, rovnakou láskou ako nás. A keďže
on odpúšťa nám, pozýva aj nás, aby sme odpúšťali iným. Vo chvíli, keď sa rozhodneme
odpustiť, Boh môže pracovať s tým, kto nás
zranil, a práve preto by sme nikoho nemali
držať vo väzení svojho neodpustenia.
Po druhé, neodpustenie je hriechom,
ktorý zabraňuje odpusteniu iných hriechov.
„Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec
neodpustí vaše hriechy.“ (Mt 6, 15) Znamená
to, že ak prechovávame v srdci neodpustenie, vzťahuje sa na nás „Boží zákon neodpustenia“.
„A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom,
kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský
Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca
každý svojmu bratovi.“ (Mt 18, 34 – 35)
Následkom neodpustenia je trápenie. Človek
nedokáže počuť Boží hlas, nie je schopný
rozlišovať Božiu vôľu, nevie sa správne rozhodovať. Jeho modlitba neprináša ovocie,
pretože neodpustením stavia medzi seba
a Boha múr, ktorý bráni prijatiu Božieho
požehnania.
Odpustenie je rozhodnutie. Vedomé
rozhodnutie, ktoré robíme vôľou, nie citmi.
Nemusíme sa znepokojovať, že k človeku,
ktorému sme sa rozhodli odpustiť, hneď necítime lásku a nedokážeme sa k nemu správať milo. Rozhodnutie spočíva v tom, že sa
vzdáme „svojho práva na odplatu“ a dovolíme Bohu vstúpiť do zraneného vzťahu, aby
ho uzdravil a odstránil strach, hnev, horkosť,
nenávisť, ktoré voči iným prežívame. Odpustenie je proces, ktorý sa začína rozhodnutím
a cez modlitbu vedie k uzdraveniu, preto
prosme Boha o dar odpustenia.
Antónia Rabatínová
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O mesiac je tu P15

Na podujatí, ktoré bude oslavou radosti,
priateľstva a viery, sa očakáva účasť tisícok
mladých. Privítať ich môžu aj rodiny
v Poprade, ktoré sa môžu nahlásiť tímu
P15. Oficiálna registrácia účastníkov trvá
do 14. júla.

Po čistote príde milosrdenstvo

Na Národnom stretnutí mládeže P15 vyvrcholí spoločná duchovná príprava, ktorá sa
začala vlani v septembri. Práve vtedy
bola pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie,
Nr.1
patrónky Slovenska,
0
oficiálne predstavená
séria
katechéz
s názvom
Čistý rok. Tím kňazov, rehoľníkov i laikov
spoločne pripravil materiály,
ktoré každý mesiac postupne ponúka. Písali listy mladým, ich úryvky sme
pravidelne uverejňovali aj na tomto mieste
v časopise Slovo. Išlo o zamyslenia o rôznych aspektoch čistoty. Putovanie s Čistým rokom ukončíme účasťou na P15 pod
Tatrami. Cesta do Krakova však pokračuje
naďalej. Už teraz sa môžete tešiť na Milosrdný rok.
Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský opísal P15
ako „bohato prestretý stôl“. „Prináša skúsenosť spoločenstva, vzájomného prehĺbenia
vo viere, ponúka svedectvá o nadšení a istote vyplývajúcej z Božej blízkosti v živote
konkrétnych ľudí,“ povedal arcibiskup
Zvolenský. Ide o podujatie P15, ktoré sa
uskutoční od 31. júla do 1. augusta v Poprade. Prípravy naň vrcholia práve v týchto
týždňoch po viac než ročnej príprave
zástupcov centrálneho tímu a stoviek dob-

rovoľníkov zo všetkých diecéz. Koordinuje
ich rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska.

Čistota – nebo na zemi

Práve jeden z jej zástupcov, Marek Uličný, ktorý je zodpovedný za Centrum pre
mládež Premeny vo Važci, sa prihovára
v ostatnom liste mladým na ich spoločnej
duchovnej ceste do Popradu. Spomína, že
aj on si niekedy myslel, že nebo je len pre
veľkých a pár vyvolených. „Nie, nebo je
pre maličkých. Pre tých, ktorí majú čisté
srdce,“ píše mladým otec Marek, člen centrálneho tímu P15.
„Preteká cez nás čistá voda, keď sme
napojení na prameň, ktorým je Ježiš. Jeho
láska je osobná. On nám to dokázal tým, že
pre nás otvoril svoje srdce na kríži.
Ak mu to dovolíš, premení aj
tvoje srdce. On plní svoj
prísľub: Vezmem
z vášho tela srdce kamenné

a dám vám
srdce z mäsa
(porov. Ez 36, 24 –
27). On stále klope na naše
srdcia a záleží len na nás, či mu
otvoríme,“ píše ďalej Marek.
Odkrýva aj svoje vnútro. „To neznamená,
že keď som kňazom, mám po problémoch.
Aj ja robím denne rozhodnutia a zápasím
s pokušeniami. Raz sa ma mladí pýtali, aké

mám najväčšie duchovné zápasy. A povedal
som im pravdu – zápas o svoju čistotu.
Mnohí potom prišli za mnou a ďakovali
za túto odpoveď. Potrebujeme sa podržať
a podporovať,“ radí Marek.

V rodine

Čistota vytvára nebo na zemi

„Čistota vytvára nebo na zemi. Pravú
radosť môžeš vždy zažiť medzi ľuďmi,
ktorí majú čisté srdce. Preto sú požehnané
vzťahy mladých, keď ich žijú v čistote,“
uvádza ďalej Marek. Vždy to zažíval vo
Vysokej nad Uhom na púťach radosti. Bol
očarený atmosférou pokoja a radosti, kde
sa nikomu nechce ísť domov. „Keď sme sa
zdieľali, mnohí mali podobné myšlienky
ako ja: ,Keby som teraz zomrel, prišiel by
som do neba.‘ A nie je to zlá myšlienka.
Práve naopak. Toto je naša najväčšia túžba.
Tým, že Boh nám dal nesmrteľnú dušu, je
v nás túžba po večnosti,“ spomína Marek.
Na ceste k čistote ako k nebu na zemi
oslovila otca Marka sv. Terézia Ježiškova.
Je to obľúbená svätá vyobrazená v habite
karmelitánok s ružami. Patrónka misií,
hoci v nich nikdy nebola, a učiteľka Cirkvi,
hoci okrem vlastného životopisu a niekoľkých úvah nenapísala nič teologicky
dôležité. Sladkú legendu, ktorá obklopovala jej život, vyvrátilo v roku 1956 vydanie jej
denníkov, ktoré ukazujú jej veľký duchovný boj, ale aj potvrdzujú Pánove slová:
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia
Boha“ – motto P15.
„Bohatým schody výhodne nahradí výťah.
Aj ja by som chcela vynájsť výťah, ktorý by
ma vyniesol až k Ježišovi, lebo som príliš
malá na to, aby som vystupovala po namáhavom schodisku k dokonalosti. Preto som
hľadala vo svätých knihách nejakú zmienku
o vytúženom výťahu. A natrafila som na slová, ktoré vyšli z úst večnej Múdrosti: ,Kto je
malý, nech príde ku mne‘ (Prís 9, 4). A tak
som prišla, tušiac, že som našla, čo som
hľadala,“ cituje v ostatnom liste mladým sv.
Teréziu Ježiškovu Marek Uličný. n
Michal Lipiak

Rozkrojený citrón alebo Preč s hrošou kožou
Citrón rozkrojte a postupne ním potierajte celú plochu kuchynskej linky. Nechajte chvíľu
pôsobiť a umyte. Linka bude nielen vydezinfikovaná, ale bude doslova žiariť. Citrón pomôže odstrániť aj veľmi zažraté fľaky zo svetlých povrchov. Ak máte biele kuchynské povrchy,
je citrón pre vás to pravé.
Citrón sa často spomína ako čistiaci prostriedok. Ale určite až vtedy, keď ho rozkrojíme
a zbavíme kože. Dovtedy nie je veľmi užitočný. Kým človek dozrieva, musí byť chránený,
musí mať na sebe dosť hrubú kožu, ktorá ho chráni... No nesmie tak prežiť celý život. Ak
chceme byť užitoční, treba sa nechať rozkrojiť, otvoriť, vyjsť zo seba. Zažiť svoj exodus. Ak
chce byť citrón užitočný, musí byť rozkrojený. Ak chce byť človek užitočný, musí sa vyzliecť
zo svojej hrošej kože.
Marián Bublinec

Spomienky
na Prešov
P
atrím medzi gréckokatolíkov, ktorí
študovali na gymnáziu v Prešove
počas vojnových rokov. Na gymnázium som nastúpil v roku 1943. Keď prišiel
v roku 1944 do Prešova front, vyučovanie
prerušili a nás poslali domov. Nakoniec
sme študovali v roku 1945 iba tri mesiace.
Počas celého môjho štúdia som chodil
na náboženskú výchovu. My gréckokatolíci
z prvého a druhého štátneho gymnázia
a z učiteľskej akadémie sme sa jedenkrát v týždni v popoludňajších hodinách
stretávali na náboženstve v budove prvého
štátneho gymnázia. Toto vyučovanie viedol
pán profesor Michal Kizák. Niekedy mu
vypomáhal otec Ladislav Hučko, v roku
1969 prvý šéfredaktor časopisu Slovo.
Podobne ako ostatní spolužiaci z hodín
gréckokatolíckeho náboženstva, aj ja som
sa stal 23. apríla 1944 členom Mariánskej
kongregácie. Tú v tom čase viedol práve
otec Michal Kizák, prefektom bol Ján
Kapišinský a tajomníkom Ján Krajňák.
Ako člen kongregácie som bol aktívne
účastný na rôznych duchovných podujatiach. Nacvičovali sme napr. divadelné
predstavenia s náboženskou tematikou,
ktoré sa potom hrávali na Jarkovej ulici
v Prešove, v priestoroch terajšieho Divadla
Alexandra Duchnoviča. Otcovia viedli
aj náš duchovný život, a tak sme spolu
chodievali raz do mesiaca na sviatosť
zmierenia. Toto moje členstvo v kongregácii výrazne prispelo k môjmu duchovnému
rastu nielen počas gymnaziálnych štúdií,
ale aj neskôr počas štúdia na Vysokej škole
veterinárskej v Košiciach.
Ako gréckokatolícky študent v Prešove
som sa mal možnosť často stretávať s oboma blahoslavenými biskupmi – Pavlom
Petrom Gojdičom OSBM aj Vasiľom Hop-

kom. Stávalo sa to nielen na nedeľných
svätých liturgiách, ale aj na duchovných
cvičeniach organizovaných v priestoroch
tzv. konviktu. Otca biskupa Hopka som
raz osobne navštívil v jeho rezidencii so
žiadosťou o povolenie účasti na tanečnej
zábave v Močarmanoch (dnes časť Petrovian). V tom čase totiž mali gréckokatolíci
ešte pôst. Opísať moje pocity zo stretnutí
s blahoslavenými biskupmi v rokoch 1943
až 1950 nie je jednoduché. Budú vryté
v mojej duši i mysli až do konca života.
Hoci obaja boli mimoriadne osobnosti,
ich vzťah k nám študentom i k ostatným
ľuďom bol veľmi dobrosrdečný.
V obci, kde som vyrástol, žijú prevažne
rímskokatolíci a evanjelici. Naša rodina
bola v dedine jedinou gréckokatolíckou, a tak sme chodievali každú nedeľu
do gréckokatolíckej cerkvi v Prešove až
do okamihu zrušenia Gréckokatolíckej
cirkvi. Potom sme začali navštevovať
miestny rímskokatolícky kostol v Petrovanoch. Spomínam si na osudný rok 1950.
Bol to čas, keď som maturoval. Vtedy nás
v triede navštívil istý pán a presviedčal nás,
aby sme vstúpili do Pravoslávnej cirkvi.
Všetci, až na jedného spolužiaka, sme to
odmietli. V tom čase bol tajomníkom KV
KSS Vasil Biľak. Neskôr som videl sprievod
ľudí, ktorí sa zúčastnili na sobore pred
našou cerkvou. Išli ju „prebrať“. Tu sa prerušil život Gréckokatolíckej cirkvi u nás.
Napriek tomu, že som potom vyrastal
v rímskokatolíckom prostredí, v mojom
srdci ostanú natrvalo uchované spomienky
na gymnaziálne štúdiá a stretnutia s veľkými gréckokatolíckymi kňazmi a biskupmi.
Veľkými nie vzrastom či hodnosťami, ale
srdcom a láskou k človeku. n
Juraj Balaščák

Svedectvo sestry Márie, staršej dcéry
Demjanovičovcov: „Obidvaja rodičia
boli vzorní. Milovali Boha a žili životom
modlitby. Otec, hoci býval unavený
z práce, sa každý večer  verne modlieval
pri posteli. Predtým, než sme si na obed
sadli za stôl, modlievali sme sa Anjel
Pána. Keď nás matka ukladala do postele,
vždy nám urobila na čelo krížik. Rodičia
chodievali na nedeľnú omšu, modlievali
sa ráno i večer a konali aj iné pobožnosti.
Preukazovali veľkú úctu Najsvätejšiemu
menu Ježiš a vždy ho vyslovovali
úctivo. Nikdy sme ich nepočuli kliať
alebo hrešiť. Svetáckosť nemala u nás
miesto a dvojzmyselné žarty sa nikomu
nedovoľovali v prítomnosti Božích
detí. V našom dome sa praktizovalo
sebazapieranie a obeta, ako aj starostlivá
láska o všetkých.
Doma sme nemali kočíky. Rodičia nosievali deti na rukách. Nemali sme hračky,
ale vždy sa nás niekto ujal. Nemali sme ani
detskú vysokú stoličku, lebo môj otec brával
deti na kolená a nakŕmil ich prv, ako sa sám
najedol. Matka umývala riad. My sme sa
mali učiť a robiť si domáce úlohy.
Obidvaja rodičia radi pozývali k prestretému stolu príbuzných a starali sa o nich
ako o vlastné deti. V čase potreby preukazovali susedom všakovaké láskavosti. Otec
písaval listy za tých, čo nevedeli písať. Býval
veľkodušný voči klientom, ktorí si kupovali
topánky na dlh; v jednom prípade prišiel
o šesťsto dolárov. K debnárskemu remeslu
sa vracal iba preto, lebo mu lekár radil, aby
mal trocha pohybu, lebo ustavičné sedenie
pri výrobe a opravovaní topánok mu poškodzovalo zdravie.
Náš život sa sústreďoval na školu, kostol
a domácnosť. Nemali sme rádio, nechodievali sme do kina ani tancovať do zadnej izby
v krčme. Náš voľný čas napĺňalo čítanie,
hudba (hra na husliach a na klavíri) a hry
s príbuznými. Počas nedieľ a sviatkov sa
v našom dome schádzali všetci príbuzní, my
sme ich navštevovali iba zriedka.
Pred obrazmi a sochami Božského Srdca,
Srdca Panny Márie a svätého Jozefa horievali votívne sviece. Steny zdobili len sväté
obrazy. Naučili sme sa strelné modlitby,
napríklad ‚Ježiš, Mária, Jozef‘. S týmito menami na ústach umrela naša matka.“
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou, bl. Miriam Terézia
Demjanovičová, Dobrá kniha,
Trnava 2014)  

miriam terézia demjanovičová

Čistý rok
vrcholí
oprad privíta o mesiac jednu z najväčších akcií pre mladých katolíkov v strednej Európe – Národné
stretnutie mládeže P15. Je predprípravou
na Svetové dni mládeže (SDM), ktoré nás
čakajú o rok v Krakove.
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Sára
Sára je významnou biblickou ženou, o ktorej hovorí Kniha
Genezis v kapitolách 11 až 23. Bola manželkou patriarchu
Abraháma, muža viery, ktorého si Boh vyvolil, aby s ním
a s jeho potomstvom uzavrel večnú zmluvu. Stal sa praotcom
nielen vyvoleného židovského národa, ale aj všetkých veriacich. Jeho žena Sára je teda pramatkou židovského národa
a je akoby predobrazom Cirkvi, ktorá je nositeľkou viery pre
všetky národy.
Sarai, Abramova manželka

Pôvodné meno Abraháma bolo Abram =
môj otec je vznešený. Meno Sarai znamená
moja kňažná, moja pani, moja princezná.
Je zakončené privlastňovacím i, teda Sarai,
akoby za svoje postavenie vďačila tomu,
že je Abramovou manželkou. Abrama Boh
povolal, aby opustil príbuzenstvo a odišiel
bývať do krajiny, ktorú mu ukáže. Keď
odišiel z Cháranu, mal 75 rokov, Sára bola
65-ročná. Poslúchli a vo viere vykročili.
Nevedeli kam. Vedeli len, že Boh ich volá
všetko zanechať a odísť do „krajiny, ktorú
im ukáže“ a ktorú prisľúbil Abramovi
a jeho potomstvu. Ako čudne museli znieť
Sáre a Abramovi, ktorí už boli vo vysokom
veku, a navyše neplodní, tieto Božie slová.
Sára poslušne a bez výhrad poslúchla
svojho manžela Abrama a nasledovali ho.
Vzdala sa svojich istôt, pohodlia aj svojej
vôle.
Aj my máme zasľúbenú zem, do ktorej
nás Pán povoláva, a je ňou večný život
v nebi. Ale sme ochotní vykročiť vo viere
a zanechať naše pozemské istoty, pohodlie,
a hlavne hriech? Čoho všetkého sme, resp.
nie sme ochotní sa vzdať, aby sme ho získali? Boh nám večný život dáva zadarmo
vierou v jeho Syna Ježiša Krista, ktorý povedal: „Každý, kto verí vo mňa, má večný
život“ (Jn 3, 15). Skutkami však naša viera
dosahuje dokonalosť (Jak 2, 22). Len výnimočne od nás Boh žiada, aby sme sa vzdali
našej vlasti alebo príbuzenstva. Oveľa
častejšie sa potrebujeme vzdať menej
podstatných vecí. Sme však ochotní aspoň
na chvíľu vypnúť televíziu alebo mobil, zanechať dlhé hodiny neplodného surfovania
po internete, prípadne odísť od zdieľania
sa na sociálnych sieťach a radšej sa zdieľať
s Pánom v osobnej modlitbe? Sme ochotní
vzdať sa svojich vlastných predstáv a oča-

kávaní, čo, kedy, kde a ako by mal Boh
konať v našom živote?

Sára a Agar

Písmo sa o Sárinej neplodnosti zmieňuje
viackrát. Napriek tomu Boh postupne dáva
prísľub Abramovi, že z neho urobí veľký
národ a že jeho potomstvu dá zasľúbenú
zem. Sľubuje mu potomka, ktorý vyjde
z jeho lona. V 15. kapitole Boh dokonca
s Abramom kvôli tejto záležitosti prvýkrát
uzatvára zmluvu, ktorú spečaťuje prísahou.
„Abram uveril Bohu, a to sa mu počítalo
za spravodlivosť.“ Uverila tomuto prísľubu
aj Sára? Verím, že áno. Ibaže mala svoju
vlastnú predstavu o spôsobe, ako sa Boží
prísľub naplní. Keď videla, že napriek
Božím prisľúbeniam stále neporodila,
rozhodla sa svoju egyptskú slúžku Agar
dať svojmu manželovi, aby s ňou počal
potomka. Jej úmysel bol jasný: „Pozri, Pán
ma uzavrel, že nemôžem porodiť. Vojdi
teda k mojej slúžke! Možno, že aspoň z nej
dostanem synov.“ Chcela mať syna za každú cenu a svojím spôsobom „dopomôcť“
naplneniu Božieho prísľubu. Neurobila
však nič protizákonné. Podľa platných
zákonov žena, ktorá bola bezdetná, mohla
dať svoju otrokyňu mužovi a deti, ktoré
sa z nej narodili, sa považovali za zákonité potomstvo panej. Keď mal Abram 86
rokov, Agar porodila syna, ktorý sa volal Izmael. A hoci vyšiel z Abramovho lona, Boh
si ho nevybral za dediča svojho prísľubu.
Aj my máme v Božom slove rôzne
prísľuby od Pána. Ak však už pár rokov
nevidíme ani náznak toho, žeby sa mali
naplniť, máme tendenciu „siahať po Agar“.
Hľadáme svoje vlastné riešenia, vylepšenia,
aby sa „Božia vôľa“ naplnila. Niekedy začneme robiť kompromis s hriechom, resp.

aj keď nehrešíme a neprestupujeme Zákon,
máme tendenciu zameniť si Božiu vôľu
za tú našu. A možno sa v tej chvíli aj domnievame, že konáme správne. Paradoxne
môžeme dokonca aj dobré veci konať „pre
Boha bez Boha“, ibaže vo vlastnej moci
a sile, a nie vo viere a v moci Svätého Ducha. Písmo hovorí: „Nie silou a nie mocou,
ale mojím duchom! – hovorí Pán zástupov.“
(Zach 4, 6) Voláme však Svätého Ducha,
aby nás naplnil a viedol vo všetkom? Alebo
sa radšej spoliehame na vlastné riešenia?

Povolanie

Keď mala Sára asi 88 rokov a jej muž Abram 99, Pán s ním po druhýkrát uzatvára
zmluvu ohľadom potomstva. Tentoraz
však Boh hovorí veľmi konkrétne. Zatiaľ
čo v 15. kapitole sa jeho dedič označuje ako
„ten, čo vyjde z jeho lona“, v 17. kapitole
Boh priamo hovorí, že mu dá syna zo Sáry.
Ešte predtým sa však odohralo čosi oveľa
dôležitejšie. Boh sa predstavuje Abramovi
ako Boh Všemohúci – po hebr. El-Šaddaj.
Mení Abramovo na meno Abrahám = otec
mnohých národov. Takisto aj meno Sarai
mení na Sára – princezná, kňažná, pani pre
všetky národy. Doteraz bola len princeznou
Abrama, teraz je princeznou par excellence.
Doteraz išlo o zmluvu výlučne s Abrahámom, teraz sa aj Sára stáva rovnocennou
účastníčkou zmluvných prisľúbení. Ak Boh
niekomu v Biblii zmení meno, znamená
to povolanie do špeciálnej služby, ktorú
pre neho pripravil. Abrahámovi hovorí, že
mu zo Sáry dá syna Izáka, že ju požehná
a že z nej budú pochádzať národy a králi.
Je prirodzené, že Abraháma táto Božia
reč nečakane zaskočila. Veď mal predsa
Izmaela. Mohol sa domnievať, že prísľub
o potomstve sa naplní na ňom. Preto je

jeho reakcia trocha zmätená. Padne na tvár
a smeje sa. Podľa učenia cirkevných otcov
Abrahámov smiech nedokazuje neveru
v Pánovo slovo, ale skôr úžas a radosť nad
udalosťami, ktoré sa mali stať. Aj rabínske
komentáre tvrdia, že sa smial od radosti, že
mu Sára porodí syna, lebo uveril Bohu. Ako
znak zmluvy Pán teraz vyžaduje od Abraháma obriezku pre každého, kto je v jeho
dome mužského pohlavia.
Obriezka je bolestivý úkon, no oveľa
bolestivejší úkon než obriezka predkožky
je „obriezka srdca v duchu“ (Rim 2, 29b ).
Ak dovolíme Bohu, aby menil naše srdce
do podoby, v akej ho chce mať, bude nás
to bolieť. Očisťovanie našej viery, pokánie
a premena srdca sú azda tie najbolestivejšie
záležitosti. Napriek tomu je to jediná cesta
na získanie prisľúbenia. Boh má s nami
trpezlivosť. Nebude robiť niečo nasilu, „pre
nás bez nás“, kým mu to sami nedovolíme.

Návšteva troch mužov

Po obriezke Pán znova prichádza k Abrahámovi v podobe troch mužov. Jeden
z nich prehovorí: „O rok v tomto čase sa
vrátim a tvoja žena Sára bude mať už syna.“
Sára načúva pri vchode do stanu, smeje sa
a myslí si: „Teraz, keď som stará, budem
mať rozkoš? A môj pán je tiež už starec!“
Výraz: „Sáre sa už nestávalo, čo sa stáva
ženám“ jasne potvrdzuje, že jej lono už
bolo odumreté. Z prirodzeného hľadiska
už nebolo žiadnej nádeje, aby mohla počať.
Sárin smiech je však iný než Abrahámov.
On sa smial preto, lebo uveril Bohu, Sára
sa smiala preto, lebo pochybovala. Akoby
sa vysmievala Božej všemohúcnosti. Preto
ju Pán usvedčuje: „Prečo sa Sára smeje? Je

azda Pánovi nejaká vec nemožná?“ Sára
však zapiera. Klame Bohu, že sa nesmiala,
ale on jej v pravde ukazuje úmysel jej srdca.
Sára bola väčšiu časť svojho života neplodná. Vedela o prísľube potomstva. Verila
tomu, a určite sa za to aj modlila. Napriek
tomu v jej živote nenastala žiadna zmena.
Vyriešila situáciu po svojom a zmierila
sa s Izmaelom. Zdalo sa, že už nie je čo
riešiť. Keďže jej zhasla aj posledná nádej,
nečakala vo svojom živote žiadnu zmenu.
Rezignovala. Keď Boh zrazu rúca jej predstavy a hovorí, že počne a porodí Izáka,
jej smiech je plný pochybností, horkosti
a zatrpknutosti. Napriek všetkému zakúsila
moc Všemohúceho a Izáka porodila. Jeho
meno znamená „radostný smiech mi spôsobil Boh“.
Mnohí máme nejaký problém, ktorý trvá
dlhé roky. Napriek modlitbám a vlastným
snahám sa však nič nemení. Vtedy potrebujeme počuť, čo nám do tejto situácie
hovorí Boh. Aká však bude naša reakcia?
Bude to smiech dôvery a radosti, lebo veríme, že Boh svoje slovo uskutoční? Alebo
bude našou odpoveďou smiech pochybností či beznádeje? Práve tie problémy,
ktoré považujeme za stratené, v ktorých
sme rezignovali, sú pre El-Šaddaj – Boha
Všemohúceho, toho, ktorý sám stačí a má
moc nás usvedčiť, uzdraviť, povzbudiť, potešiť, usmerniť, ale predovšetkým zbudovať
v našom v srdci vieru, tie najlepšie.

Predobraz Márie

V živote Sáry sa odohrali dve podobné
nezvyčajné situácie. V starom Oriente bolo
zvykom, že pekné ženy patrili kráľovi. Keď
že Sára bola veľmi pekná, Abrahám o nej

hovoril, že je to jeho sestra.
Neklamal. Sára bola jeho
neter a Písmo na označenie
príbuzenstva často používa
výraz sestra. Nepovedal
však celú pravdu, že je to
jeho manželka, lebo inak
by mu hrozila smrť. A tak
bola Sára dvakrát unesená
– raz ju dal uniesť egyptský
faraón a druhýkrát gerarský kráľ Abimelech. Boh
však bil faraóna a jeho dom
ťažkými ranami, až kým ju
neprepustil. Abimelecha
Pán varoval vo sne, aby sa
s ňou nedopustil hriechu.
V obidvoch prípadoch Boh
nadprirodzeným zásahom
ochránil Sárinu čistotu.
Sára je predobrazom Márie. Opustila všetko a poslušne nasledovala svojho manžela na ceste
za Pánom. Mária sa tiež vzdala vlastných
predstáv a očakávaní, keď povedala Bohu
svoje áno a prijala Boží plán pre svoj
život. Uverila anjelovým slovám, že počne
a porodí Mesiáša. Sára však, ako jej menej
dokonalý predobraz, pochybovala o tom,
že počne a porodí Izáka. Tak ako sa v Sárinom odumretom lone Božím nadprirodzeným navštívením počal nový život, tak sa
aj v Máriinom panenskom lone počal nový
život, keď na ňu zostúpil Svätý Duch. Sára
porodila Izáka, ktorý je predobrazom Ježiša
Krista. Tak ako Boh nadprirodzene uchránil čistotu matky vyvoleného národa, tak
je Mária ako Matka Cirkvi dokonale čistá,
nepoškvrnene počatá, Bohom uchránená
od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu.
Keďže Pán bil Egypt ťažkými ranami pre
Sáru, o čo viac na Máriin mocný príhovor
bude Pán biť nepriateľa našej duše, diabla.
Sára je pochovaná v Hebrone, vo Svätej
zemi, Mária však bola vzatá s telom aj dušou do inej zasľúbenej zeme, do neba. Tak
ako Sára za svoje postavenie vďačí svojmu
manželovi Abrahámovi, tak Mária za svoje
výnimočné postavenie v dejinách spásy
vďačí svojmu a Božiemu synovi Ježišovi
Kristovi. Sára aj Mária počali a porodili, až
keď na nich zostúpil Svätý Duch.
Prosme teda Svätého Ducha, ktorý je
Oživovateľ a Darca darov, nech oživí našu
nádej a daruje nám vieru, na ktorú odpovieme poslušnosťou. On jediný má moc
premeniť náš bolestný smiech na smiech
plný radosti. n
Martina Diheneščíková
snímky mozaík z Chrámu sv. Marka v Benátkach: www.ruicon.ru
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Odomknuté
„S
tále neviem, či je to piate, alebo
šieste poschodie.“ Sestra Faustína
vytrvalo premýšľala a kráčala
schod po schode. „Naozaj musím Luciu
navštevovať častejšie,“ sľubovala si. Úsmev
jej vzal myšlienku skôr, ako sa stihla
udomácniť. „Len neviem kedy. Najbližšie
dni sú naozaj náročné.“ Zavŕšenie štúdia jej
kradlo všetok čas, preto hneď poľavila. „No
nič, modliť sa za Lucku a jej rodinu môžem
stále. Pán si nájde spôsob a čas na stretnutie.“ Poschodia jej ukrojovali zo síl. Zrazu
začula krik. Spoza niektorých dverí ho bolo
počuť až na chodbu. Faustína sa zastavila.
„Aha! Už som tu.“ No potešenie netrvalo
dlho. Krik bolo počuť spoza dverí bytu jej
kamarátky.
„Faustína, vitaj! Poď ďalej,“ srdečné privítanie si podávalo ruku s vypätou atmosférou, ktorou dýchala domácnosť.
„Som rada, že vezmeš Sandru so sebou. Neviem, ako sa ti mám poďakovať.
Má toho teraz naozaj veľa. Vieš, nielen
prijímacie pohovory na medicínu, ale aj
jazykový kurz a k tomu absolventský koncert na umeleckej škole. Je veľmi náročné
časovo to zladiť. No je to veľmi šikovné
dievča.“
Sandra iba prekrúcala očami.
„O tom nepochybujem. Dobre, Lucka,
tak my už pôjdeme. Som rada, že ti môžem
pomôcť a odviesť Sandru na tie skúšky.“
Prvé minúty v aute boli ťaživé ako v byte.
Rehoľníčka nehovorila nič, iba sa tichučko
v duchu modlila. Sandra vnútorné vypätie
nezakryla. Trhavé pohyby a hlasné vzdychy
hnevu prezrádzali jej vnútro.

„Aha, chrám, keď ho už máme po ceste,
nezájdeme sa pomodliť? Poprosiť Boha
o požehnanie na čas a udalosti, ktoré nás
čakajú?“ navrhla sestra. „Keď to musí byť!
Mne je to jedno,“ precedila Sandra ľahostajne pomedzi zuby.
Chrám príjemne chladil. Faustína sklonila nielen kolená, ale aj srdce do tichej modlitby. Sandra sa prechádzala po chráme
ako po múzeu. Chladný prístup by znížil aj
vonkajšiu teplotu letného dňa. Nečakane
uprela svoj pohľad na jeden bod. Malé, asi
dvojročné dievčatko sedelo na rukách otca
a veľmi sa mu snažilo svojím nezrozumiteľným bublaním čosi povedať. Ten s veľkou
láskou prikyvoval na znak porozumenia
a súhlasu. Nežný úsmev hladil dievčatko
po tvári. Netrvalo to dlho. Sandra sa nevydržala dlhšie dívať na túto scénu. Rýchla
otočka na opätku a odpochodovala z chrámu. Aj Faustína si to všimla, no k autu
prišla o pár minút za ňou. „Mám pocit, že
moje srdce je zamknuté ako toto auto,“
vyhŕklo zo Sandry. „Nemôžem kráčať životom v radosti a pokoji. Ja už nevládzem.“
Faustína odomkla auto. Nasadli, no kľúčik

neotočila: „Chceš ešte niečo povedať?“
Sandra pozerala pred seba. Hoci srdce bolo
zamknuté, ústa začali chrliť slovo za slovom. „Pre rodičov som ako trofej. Všade sa
mnou chvália. Každému, kto príde, hovoria
o svojej talentovanej dcéruške. A viete, čo
je paradox? Nikdy, naozaj nikdy na žiadnom mojom koncerte neboli. Nepočuli ma
hovoriť po anglicky. Iba jedno ich zaujíma
– moje vysvedčenie, certifikát, jednoducho
výsledky.“ Faustína ticho počúvala, ako
Sandra z tmy všetko vyniesla na svetlo
slnečného dňa. „Jednoducho neviem, kto
som,“ sklonila hlavu, ktorú dovtedy hrdo
držala vzpriamene. „Moje výsledky mi nedali odpoveď. Rodičia sa ma nepýtajú, ako
sa mám. Ako sa mi darí. Nezaujíma ich, či
mám chlapca a čo budem robiť cez prázdniny. Nie! Iba môj výkon.“ Krátke ticho si
prisadlo do auta. „Vezmú ma do úvahy,
iba ak niečo potrebujú. Napísať narodeninové blahoželanie starkej, zahrať strýkovi
na oslavách päťdesiatych narodenín... Inak
ma ignorujú! Akoby som nebola ich dcéra!
Iba automat na príležitostné udalosti!“
„Tvoja mama nemala také možnosti
na rozvíjanie svojich talentov ako ty. Jej
matka nešťastne zahynula, keď bola ešte
dieťa. Nevie dať to, čo sama nedostala. No
jej radosť z tvojich úspechov je úprimná,
aj keď to prezentuje svojsky a pre teba
bolestne.“ Sandre prešiel červený rumenec
po tvári. „Sadni si v chráme pred Boha
tak ako to malé dievčatko na ruky svojho
otca. Skús Otcovi vyrozprávať svoj príbeh.
A pýtaj sa, kým si pre neho.“
Sandra skúšky stihla a bravúrne ich
absolvovala. Chrám, kde sa vtedy zastavili,
sa postupne stal cieľom jej ciest. Sadala
si na miesto, na ktorom videla to malé
dievčatko s otcom. Rozprávala sa s Bohom
presne tak, ako jej to Faustína povedala.
Odpovede na otázky jej pomaly odomykali srdce a aj na svojich rodičov začala
hľadieť novým pohľadom. Veľmi ich túžila
priviesť na toto miesto. Aby sa aj ich srdcia
odomkli. n
Eva
ilustr. snímka: www.flickr.com

V nemilosti
Keď sme našu mamu nahnevali, nerozprávali sa s nami ani dvere. Jedného dňa som bola
opäť v nemilosti, a bola sobota! Všade plno práce, ale mama si zaumienila, že sa bude
hrať na superženu a všetko urobí sama! Nielen nedostatok činnosti, ale aj to ticho bolo
neznesiteľné... Odišla som do izby. Vrátila som sa pokornejšia ako kedykoľvek predtým,
okolo pása zástera, na chrbte plagát s nápisom: „Prijmem akúkoľvek prácu“. Niekoľkokrát
som musela prejsť mame popred oči, kým sa začala smiať...
Marta Gromošová
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Pán, záchranca
spravodlivých
34. žalm je zaujímavý tým, že nás hneď
v prvom verši uvádza do situácie, v ktorej
bol napísaný. Nájdeme ju opísanú v 1 Sam
21, 11 – 22, 2.

Kristovo vojsko
Vojsko, vojak, boj, vojna – tieto pojmy sú
často, a iste správne, spájané s čímsi negatívnym, mocnosti dnes napínajú svaly, ukazujú, aké majú zbrane, kde všade dokážu
rozmiestniť svoje ťažké zbrane. Posielajú
rôzne bezpilotné lietadlá, aby preskúmali
teritórium nepriateľa. Provokujú sa navzájom a často manipulujú mienkou ľudí, aby
stáli na ich strane. Toto je bežná prax vedenia vojny v tomto svete.

V

ojna sa však nevedie len v tomto materiálnom svete, ale
prebieha, a prakticky bez prestania, aj v duchovnom
svete. Svete, ktorý je síce neviditeľný, ale predsa sa všetci na tomto boji, na tejto vojne zúčastňujeme.
Už pri krste sa novoosvietený nazýva „novým Kristovým
vojakom“ – každý pokrstený totiž začína bojovať vo vojsku Ježiša Krista. Ako správny vojak nemôže byť lenivý a zaoberajúci
sa nezmyselnosťami. Správny vojak je ostražitý a vždy pripravený na boj. Práve preto Cirkev často vyzýva veriacich, aby
bdeli, aby nezleniveli – v Cirkvi sa často konajú dlhé bohoslužby, často cez celú noc, aby sa každý dobre pripravil na tento
boj v duchovnom živote. Účasť v Kristovom vojsku je navonok
zjavne vyjadrená aj cirkevnými zástavami – koruhvami, ktoré
sú v chrámoch a nesú sa pri cirkevných sprievodoch. Označujú
našu príslušnosť k táboru bojujúcich za pravdu. Majú rôzne
podoby, či už plátenné, ako ich poznáme z našich chrámov,
alebo kované, zdobené drahými kameňmi a vzácnymi ikonami
a krížmi.
No ak hovoríme o boji, azda najťažší boj človek zvádza
sám v sebe, keď bojuje so svojimi vášňami a myšlienkami, so
svojimi predstavami o Bohu a o duchovnom živote. Práve na to
je nesmierne potrebné duchovné vedenie a skúsený vodca.
Podobne ako vo vojsku generáli a náčelníci správne vedú
bojovníka, aby nezahynul. Keď teda máme pred očami všetky
modlitby a znaky duchovného vojska, majme oči obrátené
k tomu, kto zvíťazil nad smrťou, a smelo bojujme svoj boj, aby
sme dosiahli víťazstvo v Kristovom vojsku. n
Michal Bučko; snímka z Dubovej: M. Žarnayová

D

ávid sa po úteku od kráľa Šaula dostáva pred kráľa
Achisa a v stave ohrozenia mu napadne chrániť sa
čudným spôsobom. Predstiera pomätenosť. Čmára
po dverách brány, z úst vypúšťa sliny, a tak oň nepriateľ stratí
záujem. Následne Bohu spieva žalm, v ktorom vyzdvihuje jeho
dobrotu a chváli ho za to, že ho vytrhol z hrôzy, oslobodil ho.
Pri úvahách o tomto žalme som sa, priznávam, k ďalším
veršom ani nedostala. Kto pozná Boží charakter, vie o Božej
dobrote. O všetkých veciach, ktoré Dávid v tomto žalme
vyzdvihuje. Oveľa viac ako Boží charakter ma zaujal spôsob,
akým Boh človeku prináša záchranu.
V tomto prípade išlo o predstieranie pomätenosti. Ak by
sme ale hľadali v Biblii návod, ako postupovať, keď sme bezradní, budeme sklamaní. Nájdeme tam mnoho rozporov.
Písmo napríklad hovorí, že je dobré mlčky očakávať Pánovu
pomoc. Inde však vyzdvihuje biedneho, ktorý hlasno a neodbytne prosí o zmilovanie. Inde sa píše: „Proste a dostanete.“
Starozákonná Anna bola vypočutá, keď si vyliala srdce pred
Bohom. Pohanská matka to s prosbou nevzdala ani po Ježišovom odmietnutí (ba urážke, keď jej deti prirovnal k šteňatám).
Na inom mieste však Ježiš ocení pokoru pohana, ktorý nežiada, aby Ježiš vstúpil do jeho domu, chce iba „slovo“. Starozákonný príbeh o kráľovi Jozafátovi (2 Krn 20) ukazuje situáciu,
keď sa vojsko namiesto boja pustí do chvály. Keď však Židia
uprednostnia sobotný odpočinok a nebojujú, nájdeme v Písme výčitku (1 Mak 2, 40). Apoštol Pavol na mnohých miestach
ukazuje princíp Cirkvi ako tela, v ktorom sa jednotlivé údy
navzájom potrebujú a v núdzi si majú preukazovať pomoc (zavolať starších, aby sa modlili, mazali olejom a pod.). Na druhej
strane Ježiš pomôže ochrnutému, ktorý už o nič neprosí.
Ako to teda je? Prosiť v núdzi o pomoc alebo očakávať
mlčky Boží zásah? Robiť racionálne kroky vedúce k zmene
alebo očakávať zázračný zásah z neba? Prosiť a naliehať, kričať
na Boha a dožadovať sa pomoci alebo sa usadiť na smetisku
biedy ako Jób a topiť sa v trápení? Biblia jednoznačnú odpoveď v tomto duchu nedáva.
Človek by chcel vedieť správny postup a podľa neho sa
zachovať. Bolo by ľahké postupovať podľa takých návodov. Je
skvelé, že Boh od nás žiada niečo náročnejšie. Vzťah. Osobný.
Od srdca. Chce, aby sme v núdzi hľadali jeho samého, nie
riešenia svojich problémov. Koná rozlične. Podľa rôznosti
našich pováh. Rôznosti situácií, v ktorých sa ocitáme. Rôznosti úmyslov, ktoré s nami má. Ide mu o to, aby sme hľadali
jeho a on sa dá nájsť. Aby sme sa k nemu túlili, keď nám chýba
neha. Aby sme kričali, keď to v nás kypí. Aby sme boli úprimní
a naozajstní. Túži po vzťahu, ktorý nepotrebuje biblický návod
na vypočutie. Ako si na tom ty? Máš s Bohom taký vzťah? n
Valéria Juríčková

34 | NA KAŽDÝ DEŇ JEDEN

SLOVO 14 – 15 | 2015

PONDELOK 6. júl

ŠTVRTOK 9. júl

Prepodobný Sisoés Veľký

Hieromučeník Pankrác

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

Čítania: 1 Kor 7, 24 – 35, zač. 138; Mt 15, 12b
– 21, zač. 61

Proroka si všade uctia, len nie v jeho
vlasti a v jeho dome. (Mt 13, 57)

Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo
srdca a poškvrňuje človeka. (Mt 15, 18)

Často chceme, aby k nám Boh prehovoril
mimoriadnym spôsobom. Očakávame
mimoriadnych ľudí a mimoriadne udalosti.
Popritom prehliadame tých, ktorí sú nám
najbližší a cez ktorých k nám Boh najčastejšie hovorí. Lenže nám sa od nich Božie
slovo ťažko počúva. Prosme o srdce pozorné
na slová manžela, manželky, mamy, otca,
brata, sestry, svojho kňaza...

Hovorí sa: Oči sú zrkadlom duše. A možno pripojiť: Ústa sú zrkadlom srdca. Naše
vnútro je teda viditeľné a poznateľné tým,
ako sa prejavujeme. Naše vnútro je úkrytom
našich „tajomstiev“, ale len dočasne. To, čo
skrývame v srdci, rastie a časom prerastie
do úst. A vtedy to už nebudeme môcť ukryť.
Vytrhnime včas burinu zo svojho srdca, aby
neotrávila nás samých i ľudí okolo nás.

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

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

UTOROK 7. júl

PIATOK 10. júl

Prepodobní Tomáš z Maley a Akakios

Prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský. Štyridsiati piati mučeníci
z arménskeho Nikopola

Čítania: 1 Kor 6, 20b – 7, 12, zač. 136; Mt 14,
1 – 13, zač. 57

Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho
a vrhol do väzenia... A chcel ho zabiť...
(Mt 14, 3. 5)

Božie slovo je zrkadlom pravdy, do ktorého
sa ťažko pozerá, ak nás usvedčuje z hriechu.
Vtedy človek neraz zahorí hnevom aj voči
tomu, kto mu toto zrkadlo nastaví. Takto
sa zachoval Herodes voči Jánovi, takto sa
zachovali ľudia voči Ježišovi Kristovi. To
isté často opakujeme aj my, keď nám chýba
pokora prijať pravdu o sebe a ochota meniť
svoj život podľa Božieho slova.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

Čítania: 1 Kor 7, 35 – 8, 7, zač. 139; Mt 15,
29 – 31, zač. 63 (rad.); Gal 5, 22 – 6, 2, zač.
213; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (Antonovi)

Ale poznanie nadúva, kým láska buduje.
(1 Kor 8, 1b)

Často si myslíme, že máme pravdu, lebo si
vieme zdôvodniť svoje konanie. A nemusí to
byť sebaklam. My naozaj pravdu môžeme
mať. Treba sa však pýtať, či tá pravda a to
moje konanie slúžia dobru a budovaniu
môjho blížneho alebo slúžia len na moje
vyniknutie. Skutočnú lásku máme len
vtedy, keď všetko používame pre dobro toho
druhého.

Veľkomučeník Prokop

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti prepodobnému.
Zdržanlivosť od mäsa (HS: 188; PZ: 145;
HP: 401)

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

SOBOTA 11. júl

STREDA 8. júl

Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje
otcov? (Mt 15, 2)
Zákon bol pre Izrael Božím slovom. Farizejov a zákonníkov – učiteľov Zákona, a teda
ohlasovateľov Božieho slova – trápilo, že sa
prestupujú obyčaje otcov. Netrápili sa tým,
že nechali upadnúť do zabudnutia to, čo
mali zo svojho úradu chrániť a zachovávať.
Aké veci trápia nás? Mrzí nás, že Božie slovo v živote kresťanov upadá do zabudnutia?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

Mučenica Eufémia
Odchod do večnosti blaženej Oľgy
Čítania: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Mt 10, 37 –
11, 1, zač. 39

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale
premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste
vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je
dobré, milé a dokonalé. (Rim 12, 2)
Dnes sa ľudia chcú odlišovať od ostatných
a hľadajú si niečo, čo by im pomohlo odlíšiť
sa. Kresťania sa majú líšiť od ľudí tohto
sveta, no oni so svetom stále viac a viac
splývajú. Ak ide o život podľa evanjelia

do dôsledkov vždy, všade a za každých okolností, chýba nám odvaha mať tento odlišovací znak. Alebo je pre nás často nevýhodné
snažiť sa o takúto odlišnosť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 12. júl
Siedma nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci Proklos a Hilarios
Čítania: Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 9, 27 –
35, zač. 33

No oni šli a rozprávali o ňom po celom
kraji. (Mt 9, 31)
Keď zažijeme niečo naozaj silné, ťažko si to
nechávame sami pre seba. Potrebujeme to
niekomu povedať. Uzdravení slepci zažili
naozaj silnú vec, keď im Ježiš otvoril oči. Zažili niečo, čo zmenilo ich život. Vyšli medzi
ľudí a delili sa nielen s tým, že ich život sa
zmenil, ale rozprávali o ňom, o Ježišovi, ktorý má moc meniť život. Rozprávali o osobe,
ktorá má moc vniesť svetlo do tmy ľudského
života a dať mu nový zmysel. Stali sa svedkami svetla. A ktovie, koľkým ďalším ľuďom
ich svedectvo pomohlo, koľkým ďalším
žijúcim v tme svitla nádej a boli povzbudení
vyhľadať Ježiša, a v ňom našli svetlo.
Na veľkom štadióne v istom meste raz večer
veľké množstvo ľudí čakalo, kedy začne
rečník svoj prejav. Zrazu zhaslo svetlo a celý
štadión zahalila tma. Vtedy sa cez amplión
ozval rečníkov hlas: „Na štadióne je úplná
tma. Ale, hľa, ja zapaľujem jednu zápalku.
Všetci to vidíte. Ani všetka tma tohto sveta
nemôže zakryť toto malé svetlo. A keby
ste aj vy zapálili svoje zapaľovače alebo
zápalky...“ O krátky čas bol štadión ožiarený nekonečným počtom malých svetiel.
Čímsi takým môže byť každý kresťan vo
svojom prostredí. Ak máš osobnú skúsenosť
s Ježišom, nenechávaj si ju pre seba. Povedz
aj ostatným o svetle, ktoré prežiarilo tmu
v tvojom živote, a tak môžeš pomôcť aj
iným otvoriť sa svetlu. Staň sa šíriteľom
svetla. Priprav svetlu cestu. A možno aj
vďaka tebe ubudne v tomto svete slepcov.
Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné
z hlasu (HS: 149; PZ: 103; HP: 104)

PONDELOK 13. júl
Zhromaždenie k sv. archanjelovi
Gabrielovi
Čítania: 1 Kor 9, 13 – 18, zač. 142; Mt 16, 1 –
6, zač. 65
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Vzhľad oblohy viete posúdiť, a znamenia
časov neviete?! (Mt 16, 3b)

ŠTVRTOK 16. júl

potvrdzovať a vtedy sa odsudzujeme.

Pred očami ľudí Ježišovej doby sa stalo
mnoho znamení. No tieto znamenia
dokázali rozpoznať len ľudia, ktorí ich čítali
srdcom a nielen očami. Ani náš život nie je
bez znamení. Ak sa nám zdá, že to tak nie
je, skúsme sa zamyslieť nad tým, či udalosti
nášho života vidia len naše oči, počujú naše
uši, alebo ich vníma aj naše srdce.

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

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

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

UTOROK 14. júl
Apoštol Akvila
Čítania: 1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 16, 6 –
12, zač. 66

Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva
pozor, aby nepadol. (1 Kor 10, 12)
Keď sa v živote občas obzrieme a vidíme
svoje dobré výsledky, môžeme mať dobrý
pocit a motiváciu ísť ďalej. Ak sme však
príliš zahľadení do svojich diel, môže nás
ovládnuť pocit, že je to všetko len a len
naše dielo. A vtedy zabúdame na toho, kto
nám dáva úspech. Hľaďme viac na neho
a na požehnanie, ktoré nám dáva, aby nás
spoliehanie sa na vlastné sily nepriviedlo
k pádu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 15. júl
Apoštolom rovný knieža Vladimír
Čítania: 1 Kor 10, 12 – 22, zač. 145; Mt 16, 20
– 24, zač. 68 (rad.); Gal 1, 11 – 19, zač. 200;
Jn 10, 1 – 9, zač. 35b (Vladimírovi)

Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých
duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov. (1 Kor

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet
získal, a svojej duši by uškodil?!
Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!

NEDEĽA 19. júl

Ľudia sa snažia získať alebo zachovať si to,
čo má pre nich veľkú cenu: život, zdravie,
úspech, postavenie... Často však aj prostriedkami, ktoré sú v rozpore s tými Božími.
Čo z toho, čo človek má na tomto svete,
je cennejšie ako jeho nesmrteľná duša?
Modlime sa, aby sme spoznali jej hodnotu
a nezapredali ju za to, čo je možno dobré,
ale zostáva len pre tento život.

Čítania: 1 Kor 1, 10 – 18, zač. 124; Mt 14, 14
– 22, zač. 58 (rad.), Hebr 13, 7 – 16, zač. 334;
Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (otcom)

(Mt 16, 26)

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

PIATOK 17. júl
Hieromučeník Pavol Peter,
prešovský biskup
Čítania: 1 Jn 4, 11 – 16, zač. 73b; Lk 12, 32 –
40, zač. 67

Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri
svojom príchode nájde bdieť. (Lk 12, 37a)
Obdivujeme slávnych ľudí, ale povieme si:
„Ja som len obyčajný človek.“ Obdivujeme
možno aj svätých, ale povieme si: „Ja som
len obyčajný človek, to nie je pre mňa.“ Dnes
máme pred sebou život blahoslaveného
sluhu, ktorý je taký práve preto, že neprestal bdieť. Všetci máme to isté povolanie
k svätosti, ktoré, okrem iného, znamená
neprestať bdieť.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti biskupovi. Voľnica
(HS: 398; PZ: 379; HP: 407)

10, 21)

SOBOTA 18. júl

Dnešná doba je charakteristická silným
synkretizmom. Ľudia spájajú veci
z rôznych kultúr a náboženstiev takmer
bez rozlišovania. Veľkým problémom je,
že tomuto trendu podliehajú aj mnohí
kresťania. Niektoré veci sa im zdajú byť
neškodné, i keď sú v úplnom rozpore
s Kristom. Koľkí pristupujú k sviatostiam,
a zároveň otvárajú dvere zlému. Ten sa
dokáže ukryť aj za veľmi vznešené veci.

Mučeník Emilián

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

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

Lebo podľa svojich slov budeš
ospravedlnený a podľa svojich slov
budeš odsúdený. (Mt 12, 37)
Slovo má moc budovať alebo ničiť. Slovami
tento život budujeme alebo ničíme.
Slovami sa stávame účastnými na večnom
živote alebo sa o neho pripravujeme.
Slová odzrkadľujú srdce, veď „srdcom
veríme na spravodlivosť a ústami
vyznávame na spásu“ (Rim 10, 10). A ak
srdcom popierame, aj naše ústa to začnú

Ôsma nedeľa po Päťdesiatnici
Svätých otcov prvých šiestich
ekumenických snemov

Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene,
ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako
my. (Jn 17, 11b)
Hriech prarodičov v raji nielenže oddelil
ľudí od Boha, ale vniesol rozdelenie aj
medzi nich samých. Keď Ježiš dovršuje dielo
znovuzjednotenia ľudí s Bohom, modlí sa aj
za vzájomnú jednotu tých, ktorí v toto dielo
lásky uveria.
Skupinka mladých ľudí sa zvykla stretávať
v parku v istom meste. Nerobili nič
výnimočné, len stáli alebo sedeli v kruhu,
zdieľali sa a vzájomne povzbudzovali.
Ak prišiel niekto smutný, zo stretnutia
odchádzal naplnený nádejou a radosťou.
Takto boli silným svedectvom jednoty pre
celé mesto. Raz prišiel diabol, poklepal
po pleci jedného chlapca a čosi mu ukázal.
Chlapca to tak zaujalo, že ani nezbadal,
ako odišiel z kruhu priateľov. Potom diabol
pristúpil k dievčine, čosi jej ukázal a ona,
zaujatá tou vecou, vzdialila sa z kruhu.
Takto diabol zaujal rôznymi vecami
každého člena, až sa všetci rozišli. A kruh
ľudí, vzájomne sa posilňujúcich, sa zmenil
na jednotlivcov zahľadených do svojich
vecí. Ak sa necháme nadmieru zamestnať
vecami, či už dobrými, alebo zlými, ľahko sa
staneme jednotlivcami, ktorí budú oslabení.
Svätý Otec František hovorí: „Duch sveta
je duchom rozdelenia, žiarlivosti a bojov.“
Boh nechce, aby biskupstvá, farnosti,
rehoľné spoločenstvá, či dokonca rodiny boli
skupinami jednotlivcov, ale spoločenstvami
jednoty, svedčiacimi o jej sile. Sme povolaní
byť Božím obrazom nielen jednotlivo, ale
aj ako spoločenstvo, lebo takto zvestujeme
to, čo je v Bohu od večnosti a čo je Božím
plánom pre človeka na večnosť.
Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu a otcom, Sláva,
kondák otcom, I teraz, podľa predpisu.
Ostatné z hlasu a otcom (HS: 150, 396; PZ:
104, 377; HP: 105, 405)
Milan Diheneščík

36 |
PONDELOK 20. júl
Prorok Eliáš
Čítania: Jak 5, 10 – 20, zač. 57; Lk 4, 22 –
30, zač. 14

Eliáš bol krehký človek ako my a keď sa
naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo
na zemi tri roky a šesť mesiacov. (Jak 5, 17)
Prorok Eliáš bol krehký človek. Nenapísal
ani jediné slovo, ale svojím životom a vernosťou Bohu robil zázraky a naplnil Písmo ako
jeden z najväčších prorokov. Po prechode
Jordánu ho ohnivý voz zobral do neba. Zjavil
sa spolu s Mojžišom Ježišovi pri jeho premenení na hore Tábor. Aj my naplníme písmo
svojho života vernosťou Bohu, ak využijeme
všetko, čo nám Boh v živote daroval.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 400;
PZ: 382; HP: 410)

UTOROK 21. júl
Prepodobní Simeon a Ján
Čítania: 1 Kor 12, 12 – 26, zač. 152; Mt 18, 18
– 22; 19, 1 – 2 . 13 – 15, zač. 76

Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov.
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naša povinnosti sa dá najkratšie zhrnúť
do dvoch pravidiel: Usiluj sa a pros!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätej (HS: 402; PZ:
384; HP: 411)

ŠTVRTOK 23. júl
Mučeníci Trofim, Teofil a spol.
Čítania: 1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155; Mt 20, 17
– 28, zač. 81

A kto bude chcieť byť medzi vami prvý,
bude vaším sluhom. (Mt 20, 27)
Pán Ježiš chápe prirodzenú túžbu človeka
po veľkosti. Ale ukazuje nám cestu k pravej
veľkosti: slúžiť svojim blížnym. Túto cestu
nám ukázal a osvetlil osobným príkladom.
Neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť. Slúžil
svojou náukou, skutkami milosrdenstva,
útechou, pomocou, radou – a predovšetkým
tým, že za ľudstvo vylial svoju krv do poslednej kvapky.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 24. júl

(1 Kor 12, 14)

Mučeníci Boris a Gleb

Ide tu o Cirkev, mystické Kristovo telo. Táto
náuka je jeden zo základných stĺpov pavlovskej teológie. Keď prenasledoval Kristových
učeníkov, Ježiš ho pred Damaskom jasne
upozornil, že prenasledovaním jeho učeníkov
prenasleduje jeho, Krista. Sme údmi jedného
mystického tela, a preto sa máme milovať
a nerozdeľovať. Nech nás heslo bl. Vasila
Hopka Da vsi jedno budut pohýna k jednote.

Čítania: 1 Kor 14, 26 – 40, zač. 157; Mt 21, 12
– 14 . 17 – 20, zač. 83b (rad.); Rim 8, 28 – 39
zač. 99; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (mučeníkom)

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

STREDA 22. júl
Myronosička Mária Magdaléna
Čítania: 1 Kor 13, 4 – 14, 5, zač. 154; Mt 20, 1
– 16, zač. 80 (rad.); 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141;
Lk 8, 1 – 3, zač. 34 (svätej)

Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice
svojmu správcovi: „Zavolaj robotníkov
a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až
po prvých!“ (Mt 20, 8)
Odmeny, o akých uvažovali robotníci, sa
vyplácajú v pozemských kráľovstvách. V nebeskom kráľovstve tak, ako to urobil hospodár. Pri získaní Božej výplaty je rozhodujúce
hneď sa na jeho zavolanie pohnúť z miesta
a dať sa do práce, ktorú nám vyznačil. Pán
Boh si nás najal už pri krste. Ako máme
teda pracovať vo vinici svojej duše? Všetka

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali
navzájom. (Jn 15, 17)
Ježiš toto prikázanie lásky označuje za nové
(porov. 13, 34). Prečo nové, keď Starý zákon
ho má v Dekalógu premenené na drobné?
Novosť je spojená s novosťou zmluvy, ktorá
sa uzatvára pri Poslednej večeri. Nevyjadruje podobnosť, ale zdroj lásky, od Ježiša
k nám, jeho učeníkom. „Tou láskou, ktorou
som ja miloval vás, milujte sa aj vy.“ Svoje
prikázania Boh dal z lásky k nám, aby nás
všetkých privítal vo večnej láske.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti mučeníkom. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 191; PZ: 149; HP: 413)

SOBOTA 25. júl
Zosnutie sv. Anny, matky Presvätej
Bohorodičky
Čítania: Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 15, 32 –
39, zač. 64 (rad.); Gal 4, 22 – 31, zač. 210b;
Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (Anne)

Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo
a nedostalo na verejnosť. (Lk 8, 17)

O rodičoch Bohorodičky Biblia mlčí. Pán
nepotrebuje bombastickú reklamu, aby sa
vyjavila duchovná hodnota ním povolaných
a vyvolených ľudí. Skrytý život svätých
Joachima a Anny zjavil Pán cez apokryfný
spis a Svätý Duch ho osvietil tak, že je v prospech Cirkvi uctievať ich ako vzory pokory
a zbožnosti. Svätí Joachim a Anna, rodičia
Matky Pána, chráňte našich manželov!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sv. Anne. Namiesto
Dôstojné je spievame Zvelebuj a irmos
Živoprijemnyj istočnik (HS: 403; PZ: 385;
HP: 414)

NEDEĽA 26. júl
Deviata nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobná mučenica Paraskeva
Čítania: 1 Kor 3, 9 – 17, zač. 128; Mt 14, 22 –
34, zač. 59

Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ (Mt 14, 31)
Čo primälo Petra požiadať Pána Ježiša
o rozkaz, aby išiel k nemu po vode? Ľahkomyseľnosť, túžba po zvláštnosti a či radosť,
že je to Ježiš? Nevieme. Pán to vie, a preto
hovorí: „Poď!“ Apoštol Peter na Ježišovo slovo doslova pozabudol na fyzikálne zákony,
ktoré poznal zo skúseností. Na pár okamihov na ne úplne zabudol, vykročil z loďky
a „kráčal po mori“! Topiť sa začal až vtedy,
keď sa vnútri dal presvedčiť, že toto vlastne
nie je možné, a začal sa topiť. Pán Ježiš
na volanie vystiera ruku a zachytáva ho.
„Maloverný, prečo si pochyboval?“ Verím, že
to pokarhanie bolo milé, aby si zapamätal,
že Boh je vždy s nami. Aj ľudová múdrosť
hovorí: „Keď je núdza najvyššia, Božia
pomoc najbližšia.“
Manželka istého obchodníka sa bála cestovať lietadlom. Keď ju manžel nakoniec prehovoril, z celej cesty si zapamätala iba to, že
pilot stále držal ruku na kormidle lietadla.
Pilotom nášho života je Boh Svätý Duch.
V dôvere v neho môžeme kráčať po mori,
v búrke aj v nečase. Peter i ostatní apoštoli
zbadali, že hneď ako Ježiš vstúpil do loďky,
vietor utíchol. Ak do loďky nášho srdca
vstúpi Ježišov Duch a bude v ňom prebývať,
všetko sa v Božej láske utíši.
„Maloverný, prečo pochybuješ?“ Túto
otázku dáva Ježiš dnes aj nám. No nie ako
výčitku, skôr ako slová povzbudenia k silnej
viere a dôvere.
Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné
z hlasu (HS: 152; PZ: 106; HP: 107)
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PONDELOK 27. júl
Veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Prepodobní otcovia sedmopočetníci
Čítania: 1 Kor 15, 12 – 19, zač. 159; Mt 21, 18
– 22, zač. 84 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292;
Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (veľkomučeníkovi)

Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom ...
márna je aj vaša viera. (1 Kor 15, 14)
Ale Kristus bol vzkriesený. To je základ našej
viery. Túto pravdu hlásali apoštoli, v tejto
viere umierali mučeníci, v nej žili velikáni
duchovného života a v nádeji na vlastné
vzkriesenie žijú všetci veriaci kresťania.
Ježišovo vzkriesenie je existenciálnou výpoveďou, tou najdôležitejšou správou. Prináša
totiž revolúciu do ľudského uvažovania:
živú nádej ohľadne „verných zomrelých“,
istotu o našom novom živote s Bohom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 190;
PZ: 148; HP: 416)

UTOROK 28. júl

Boh nás volá k práci na spáse duše rôznym
spôsobom. Ako mu odpovedáme? Najlepšie
je odpovedať ako Mária: „Staň sa!“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 30. júl
Apoštoli Silas, Silván a spol.
Čítania: 2 Kor 1, 1 – 7, zač. 167; Mt 21, 43 –
46, zač. 88

Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. (Mt 21, 43)
Pán Ježiš povedal túto vetu veľkňazom a farizejom ako zástupcom vyvoleného národa
po podobenstve o vinohradníkoch. Rakúska
kráľovná Anna sa v rozhovore so sv. Vincentom de Paul pýtala, čo máme robiť, aby sme
v živote niečo vykonali. Svätec jej odpovedal
jediným slovom – viac. Viac majú robiť
vodcovia národa, viac máme robiť my, viac
máme veriť, viac dúfať, viac milovať.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

Apoštoli Prochor, Nikanor,
Timón a Parmenas

PIATOK 31. júl

Čítania: 1 Kor 15, 29 – 38, zač. 161; Mt 21,
23 – 27, zač. 85

Obdobie pred sviatkom Vynesenia
svätého Kríža. Svätý a spravodlivý
Eudokim

Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto
moc? (Mt 21, 23)
Takto sa pýtali veľkňazi a starší ľudu
Ježiša, keď učil v chráme. Bola to úprimná otázka alebo ho ňou chceli podchytiť?
Ježiš odpovedá otázkou, na ktorú nevedia
odpoveď, a preto ich necháva tak. Spisovateľ
Werfel v motte k Piesni o Bernadete uvádza:
„Kto verí v Boha, zázraky nepotrebuje,
a tým, ktorí v Boha neveria, žiadne zázraky
nepomôžu.“ To je prípad veľkňazov a azda aj
mnohých kresťanov.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 29. júl
Mučeník Kallinik
Čítania: 1 Kor 16, 4 – 12, zač. 165; Mt 21, 28
– 32, zač. 86

Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?
(Mt 21, 31)

Poslucháči odpovedali: „Ten prvý.“ Na prvé
volanie ju nesplnil ani jeden. Splnil ju ten
prvý, keď si uvedomil nesprávnosť odpovede
a oľutoval to. Pán Ježiš využíva príležitosť
a porovnáva postoj tých prvých povolaných
a postoj mýtnikov a neviestok. Tí na rozdiel od farizejov Jánovi uverili a kajali sa.

Čítania: 2 Kor 1, 12 – 20, zač. 169; Mt 22,
23 – 33, zač. 91

Nuž ktorému zo siedmich bude manželkou pri vzkriesení? (Mt 22, 28)
Saduceji chceli zosmiešniť Ježišovu náuku
o zmŕtvychvstaní a zosmiešnili sami seba,
lebo nepoznali „Písmo ani Božiu moc“. Ich
vymyslená udalosť mala veľké trhliny. Boh je
predsa Bohom živých, nie mŕtvych. Bohom
živých v tomto živote i v živote večnom.
Ježiš prišiel na svet spasiť človeka svojím
zmŕtvychvstaním. Jasne to hovorí tropár
vzkriesenia. „Kristus slávne vstal z mŕtvych,
smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval.“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 1. august
Vynesenie svätého Kríža.
Makabejskí mučeníci
Čítania: Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 17, 24 –
18, 4, zač. 73 (rad.); 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125;
Jn 19, 6 – 11 . 13 – 20 . 25 – 28a . 30b – 35, zač.
60 (krížu); Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt
10, 32 – 33 . 37 – 38; 19, 27 – 30, zač. 38 (muč.)

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj
ja vyznám pred svojím Otcom... (Mt 10, 32)
Dnes si pripomíname aj umučenie starca
Eleazára, siedmich makabejských bratov
a ich matky (2 Mak 6, 18 – 7, 42). Nádherný je
príklad Eleazára, ktorý odmietol navrhovanú
pretvárku, aby nepohoršil mnohých mladíkov a neprivolal hanbu sa svoju starobu. Aj
všetci makabejskí mučeníci dokázali vernosť
pravému Bohu. Vieme dokázať vernosť Bohu
i za cenu menšiu ako smrť? Musíme, ak chceme, aby nás Ježiš vyznal pred svojím Otcom.
Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Menl.
časti Krížu. Namiesto Svätý Bože sa spieva
Tvojmu Krížu (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

NEDEĽA 2. august
Desiata nedeľa po Päťdesiatnici. Prenesenie ostatkov prvomučeníka Štefana
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 17, 14 –
23a, zač. 72

Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko
a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto
ta!“ – prejde. (Mt 17, 20)
A zasa viera! Aspoň ako malé horčičné
zrnko. Ježiš stále zdôrazňuje potrebu viery
v našom živote. Vierou dosiahneme večný
život. Viera je milosť, dar a povolanie. Boh
nikomu neodopiera milosť viery, ale s týmto
darom treba spolupracovať. Spolupracovať
radostne, nie so strachom. Páter Bubák SVD
spomína jednu dievčinu, ktorá sa mu zverila,
že je ateistkou, lebo kým bola kresťankou
a bola v istom spoločenstve, vo všetkom
videla hriech. Keď s tým všetkým praštila, je
voľná a slobodná. Pre koho? Boh je láska. Ak
verím v Boha, verím v jeho lásku. Ak verím
v Ježiša Krista, verím v jeho milosrdenstvo.
Ak verím v Svätého Ducha, verím v jeho silu
priviesť ma do večného života. Život viery
má byť život radostný i cez životné tŕnie
a bodľačie. Dekalóg nie je súhrn príkazov
a zákazov, ale súbor turistických značiek po ceste do večného života. Aby som
nezablúdil v spleti nástrah a nejasností.
Možno poznáte príbeh opilca, ktorý pristúpil
k náhodnému človekovi, vrazil mu fľašu
do pŕs a pýtal sa: „Veríš v Boha?“ Aby sa ho
zbavil, povedal: „Verím!“ „To je dobre,“ vraví
opilec, „máš sa čoho chytiť.“ Svätý Ján Pavol
II. v jednej katechéze povedal: „Nech je vám
Kristus priateľom a oporou na životnej ceste.
Jedine on má slovo večného života.“
Ježiš je cesta, pravda a život. Iba cez neho
prídeme k Otcovi.
Liturgia: Hlas 1. Tropár z hlasu, Sláva,
kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu.
Ostatné z hlasu (HS: 143; PZ: 96; HP: 97)
František Fedor

Odpovedzme: Svedomie je prítomné vnútri
človeka. Ide o úsudok rozumu, ktorý človeka
pohýna robiť dobro a vyhýbať sa zlu. Zvykne
sa prirovnávať k vnútornému hlasu, v ktorom sa človeku zjavuje sám Boh. Ak múdry
človek počúva svoje svedomie, môže počuť
hlas Boha, ktorý sa mu prihovára. Zaujímavo to vyjadril Julian Tuwim: „Svedomie je
tichý hlások, ktorý nám šepoce, že sa niekto
díva.“ Svedomie nás síce nedokáže odvrátiť
od hriechu, ale nedovoľuje nám tešiť sa
z neho.
Je dôležité je, aby sa svedomie stávalo jemnejším, ale nie tak, aby to prerástlo do ustavičného sebasledovania, až tzv. škrupulantstva. Takíto ľudia potom majú viac strachu
z hriechu ako radosti z Božieho milosrdenstva, žijú v ustavičných pochybnostiach.
Matka Terézia ponúka jednoduchý návod
na spytovanie svedomia: „Večer pred
spaním sa  jednoducho spýtajte: Čo som
dnes urobil pre Ježiša? A čo som dnes urobil
s Ježišom? Pozrite sa na svoje ruky. To je to
najlepšie spytovanie svedomia.“

Bazalka pravá (Ocimum
basilicum) sa pestuje ako
jednoročná rastlina. Pre
bohatosť kvitnutia je cennou
včelárskou rastlinou. Pochádza z Indie a poznali ju už
v staroveku. Je nenáročná
na pestovanie. Využiť môžeme celú rastlinu, sušíme ju
pri teplote 35 °C.
Bazalka uvoľňuje všetky
druhy kŕčov. Je dobré denne
preventívne piť šálku čaju. Udržiava rovnováhu črevnej flóry, pomáha pri hnačkách
a nadúvaní. Zvyšuje chuť do jedla, zlepšuje
činnosť obličiek a náladu, pôsobí upokojujúco. Zmierňuje stavy po chemoterapii
a osviežuje dych.
Čerstvé alebo sušené lístky sa výborne hodia do šalátov, polievok, paradajkovej šťavy
a omáčok. Používame ju i na dochucovanie
majonézy a na prípravu bylinkového masla.
Skvelo dopĺňa tekvicu, fazuľu, huby a mäso.
Do varených jedál ju pridávame tesne pred
dovarením. Čerstvé lístky si zachovajú arómu, ak ich naložíme do oleja alebo octu.
Bazalkový olej
Do litra kvalitného olivového oleja dáme
hrsť čerstvej bazalky a necháme v chlade
a tme aspoň štrnásť dní. A potom šup s ním
na paradajky s mozzarelou (alebo aj bez
nej). J

Zdroj života
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Hurá! Prázdniny sú tu. Odpočítavanie sa
skončilo a vhupli sme spolu s deťmi do času
plného dobrodružstiev. Máme viac príležitostí
objavovať nepoznané – viditeľné i neviditeľné – spolu s našimi deťmi. A spolu sa vystaviť
pôsobeniu životodarných slnečných lúčov.
A mimochodom, pamätáte si zo školských
lavíc ešte niečo o našom Slnku?
• Slnko má približne 109-krát väčší priemer
ako Zem a do jedného Slnka by sa zmestilo viac ako milión Zemí. Vzdialenosť Slnka
od Zeme je 149,60 milióna kilometrov.
• Je to obrovská rotujúca plazmová guľa
s priemernou hustotou len o málo väčšou ako
hustota vody. Slnko tvorí 92 % vodíka, 7,8 %
hélia, zvyšok sú ďalšie plyny.
• Slnko sa otáča podobne ako Zem. Aby sa
však celé otočilo, potrebuje 27,4 dňa.
• Vek Slnka sa odhaduje na približne 4,7
miliardy rokov.
• V jadre Slnka je teplota 15 miliónov °C.
Najchladnejšie miesta na Slnku majú 6 000 °C.
• Slnečná energia je základom takmer
všetkých procesov prebiehajúcich na Zemi.
Ohrieva povrch, oceány a atmosféru, vytvára
vietor, spôsobuje odparovanie vody, poháňa
vodné toky, dodáva životnú energiu všetkému
živému.
• Každý rok dopadne zo Slnka na Zem asi
desaťtisíckrát viac energie, ako ľudstvo za toto
obdobie spotrebuje. Každú sekundu vydá
toľko energie, ako by sme naraz odpálili 100
miliárd ton dynamitu.
• Ultrafialové žiarenie, ktorého najintenzívnejším zdrojom je Slnko, najviac podmieňuje
tvorbu vitamínu D v koži človeka. Vitamín je
dôležitý na stavbu kostí a ako prostriedok
proti osteoporóze. Aj vďaka nemu sa do kostí
ukladá vápnik. Stimuluje imunitný systém,

telesnú výkonnosť, zmierňuje depresie a pozitívne pôsobí na srdce a krvný obeh.
Okrem oprášenia vedomostí môžete spolu
s deťmi využiť slnečné dni na rozličné experimenty. Budú príležitosťou odhaliť možnosti
a silu Slnka. Ponúkame vám dva tipy.
Kryštály
Do pohára naplneného z jednej štvrtiny
vodou pridajte lyžičku preháňadla (alebo aj
soli a môžete pridať aj potravinársku farbu)
a miešajte, kým sa nerozpustí. Vystrihnite
kruh papiera a položte ho na panvicu. Zalejte
ho roztokom a položte na slnečné miesto.
Vytvoria sa kryštály, najlepšie pozorovateľné
lupou.
Farebné svetlo
Ak chcete deťom ukázať farebné spektrum,
z ktorého je zložené svetlo, stačí na to jednoduchý pokus, ktorý je dobré urobiť niekedy
okolo poludnia. Do polovice dostatočne
hlbokej a širokej misky nalejte vodu. Vložte
do nej zrkadlo tak, aby bolo opreté o jej okraj.
Potom ho natáčajte, aby pod hladinou odrážalo slnečné lúče na bielu stenu vášho domu.
Prekvapenie bude dokonalé. J
Možno vám napadnú ďalšie možnosti alebo
sa nechajte inšpirovať rôznymi knihami, či
internetovými stránkami. No a nakoniec si
môžete spolu so svätým Františkom z Assisi
zaspievať Pieseň brata Slnka:
Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím
tvorstvom,
najmä s pánom bratom Slnkom,
ktorý je dňom a skrze neho nám dávaš svetlo.
A on je krásny, a žiari veľkým jasom;
o tebe, Najvyšší, je nám znamením. n

ETIKETA

Etiketa si vyžaduje trocha námahy. Je nevyhnutné, aby sme pred stretnutím s významným
cirkevným hodnostárom alebo štátnikom (čo už nie je také nezvyčajné) získali správne informácie. Skomolené meno alebo nesprávne priradený titul sa považujú za hrubú chybu, ktorá
môže priniesť negatívne reakcie okolia. Naše vystupovanie nereprezentuje iba nás, ale celý
región či krajinu, ktorú zastupujeme.
Oslovenie Vaša Excelencia sa používa v osobnom styku s biskupmi a arcibiskupmi. V písomnom sa za skratku J. E. dodáva skratka Mons. a meno. Kardinál sa oslovuje Vaša Eminencia,
v písomnom styku Jeho Eminencia kardinál a meno. Pápež sa oslovuje Vaša Svätosť, písomne
Jeho Svätosť pápež a meno.
V prípade najvyšších predstaviteľov vlády, parlamentu a súdnictva sa pri ústnom oslovení nepoužíva spojenie pán či pani s priezviskom, ale len v spojení s funkciou, napr. pán
prezident, pán predseda vlády. Veľvyslanci cudzích krajín sa oslovujú pán veľvyslanec alebo
oficiálne Vaša Excelencia.
Nositeľa čestného doktorátu honoris causa oslovujeme pán doktor, rektora univerzity pri
slávnostných ceremóniách Vaša Magnificencia a dekana fakulty Vaša Spektabilita. V oficiál
nom i obchodnom styku by sme mali každého oslovovať jeho titulom, ak má titulov viac,
použijeme najvyšší.
dvojstranu pripravili Dada Kolesárová a Helena Krenická

Viem, čo urobí moju manželku šťastnou?

Blíži sa leto s ním aj čas horúčav. Vtedy si radi
pochutíme na niečom osviežujúcom, lahodnom. Dozreli ríbezle, preto sme sa rozhodli
ponúknuť vám recept na chutné ríbezľové
rezy. Koláčik je nenáročný, osviežujúci a veľmi šťavnatý. Vyskúšajte si ho pripraviť s nami.
Rezy s ríbezľami
Cesto: 5 vajec, 5 PL cukru, 5 PL polohrubej múky, 5 PL vlažnej vody, 1/2 balíčka prášku do pečiva, 2 PL kakaa
Postup: Do vyšľahaných vajec s cukrom postupne pridávame kakao, polohrubú múku, vlažnú
vodu a prášok do pečiva. Cesto vylejeme na vymastený plech a pečieme v predhriatej rúre
na 180 stupňov zhruba 15 minút. Koláč vyberieme z rúry a necháme vychladnúť.
Krém: 1 liter očistených ríbezlí, 5 PL cukru, číra želatína (pripravíme ju podľa návodu na obale), 250 g mascarpone s 3 PL cukru
Postup: 10 g ríbezlí s cukrom trocha povaríme, pridáme želatínu a necháme mierne vychladnúť. Hmotu potom natrieme na piškótové cesto a necháme stuhnúť. Mascarpone vyšľaháme
s cukrom, zmiešame s vyšľahanou šľahačkou, natrieme na ríbezle a posypeme strúhanou
čokoládou.
Dobrú chuť praje pani Irena Píšová z Banskej Štiavnice.

Ľudia Slnka
V istom článku písal mladý študent, ktorý
na dva roky zavítal do Austrálie, o svojich
dojmoch z tejto krajiny. Najzaujímavejšie bolo
jeho hodnotenie ľudí. Prekvapilo ho, že sa
často usmievali, no ešte viac to, že sa navzájom povzbudzovali. Hľadeli najprv na potenciál, možnosti, až potom na prekážky. Samozrejme, v diskusii pod článkom sa ozvali aj tí,
ktorí mali aj negatívne skúsenosti z Austrálie,
ale viac bolo tých, ktorí študentovu skúsenosť
potvrdili a mnohí z nich mali túžbu znova sa
do tejto krajiny vrátiť.
Prečo? Povzbudzovanie okolia im dodávalo
síl alebo poukazovalo na otvorené dvere v ich
živote a na to, čo všetko je pred nimi a čím
všetkým sa môžu stať. Slová povzbudenia
podopreli a ukázali, že síl je dostatok, len ich
treba správne využiť.
A potom nasledovala v článku iná skúsenosť. Keď sa študent vrátil medzi svojich
– na Slovensko, životný zápal pomaly hasol.
Akoby balón, v ktorom lietal a videl veci
z nadhľadu, z vyššej perspektívy, zrazu strácal
plyn a začal klesať k zemi. Akoby slnko zastreli
mračná a všetky farby dostali šedivý nádych.
Na ulici stretával zachmúrených ľudí a počúval, čo všetko sa nedá a prečo.
Možno máte podobnú skúsenosť. Napriek
tomu, že Slovensko je úžasná krajina, niekedy sa nevieme ubrániť dojmu, že v nej slnko
nevychádza. To, ktoré je v ľuďoch. A možno by
stačilo tak málo. Navzájom sa povzbudzovať.
Manžel manželku, rodičia deti, kolega kolegu,

šéf podriadených, profesor študentov... A kresťan má bonus navyše – požehnanie.
V kresťanským mládežníckych archívoch
sa nachádza jedna stará pesnička, v ktorej sa
spieva: „Nech slnko svieti, kde si ty. Nech ožiari celú zem a všetko zlé nech v dobré zmení.
Nech slnko svieti, kde si ty.“ Boh nám zveril
úžasnú moc. Slovom a vnútorným nasadením
môžeme zvrátiť situácie. Stačí hľadieť naňho.
Na Slnko. Na to, čo a ako robí. A stať sa ľuďmi
Slnka. Prinášať ho do ulíc a domov. Medzi ľudí.
Niekedy stačí tak málo. Môžeš začať už dnes.
Hneď zrána. Usmej sa. Potľapkaj po pleci toho,
komu sa momentálne nie celkom darí. Prisadni si k smutnému a osamelému. A prehovor.
Odkrývaj a ukazuj možnosti, cesty. Skúmaj to,
čo je v ľuďoch dobré, a povedz im to.
Leto sa už rozbehlo. Slnečných lúčov pribúda. Vždy, keď vystavíš svoju tvár slnku, pamätaj na Slnko, ktorému sa môžeš pripodobniť.
Keď sa budeš opaľovať, vystav Slnku aj svoju
dušu. Dostane „zdravú Kristovu farbu“. Nechaj
planétu svojho života obiehať okolo večného
Slnka. Nech je vždy v jeho strede, v strede
jeho ciest. A keď sa budeš dívať hore, nezabúdaj na to, čo Boh zjavil apoštolovi Jánovi:
„... jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh,
a Baránok. A mesto nepotrebuje ani slnko, ani
mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožaruje Božia
sláva, a jeho lampou je Baránok. V jeho svetle
budú kráčať národy a králi zeme doň prinesú
svoju slávu. Jeho brány sa cez deň nezavrú
a noci tam nebude.“ (Zjv 21, 22b – 25) n

Jeden kňaz rozpráva, ako mu na faru prišli
dvaja mladí ľudia, ktorí sa chceli zobrať.
Pri rozhovore sa kňaz pýta muža: „Prečo si
ju vlastne chcete vziať?“
„No predsa preto, aby som bol šťastný.“
Potom sa otočí k dievčine: „A prečo si ho
chcete vziať vy?“
„Tiež chcem byť šťastná.“
„Tak sa teda neberte!“ hovorí kňaz.
Zhrození sa pýtajú prečo.
„Lebo v manželstve máš urobiť šťastným
toho druhého. Pravá láska totiž myslí viac
na druhého ako na seba samého.“
Viem, čo moja manželka prežíva?
Zaujímam sa, ako sa má?
Kedy som jej urobil vedome radosť
(kúpou kvetu, pozvaním na obed/večeru,
drobným darčekom len tak pre potešenie,
urobením poriadku napríklad v kuchyni či
trpezlivým načúvaním jej problémom)?
Ženy túžia byť v prvom rade milované,
potrebujú prejavy náklonnosti a pozornosti,
chcú mať pocit bezpečia, istoty a ochrany.
Ak to viem a podľa toho aj konám, mám
vyhraté.
Pane, otvor mi oči, aby som videl a vedel,
čo urobí moju manželku šťastnou.
„Muži, milujte manželky, ako aj Kristus
miluje Cirkev, a seba samého vydal za ňu.“
(Ef 5, 25)
Viem, čo urobí môjho manžela šťastným?
Raz mi jedna žena povedala: „My s manželom sme ako dve koľajnice...“ V tej chvíli
som si pomyslel: „Ako pekne to povedala:
celý život idú spolu bok po boku, spoločne
cez prekážky...“ No ona vzápätí pokračovala
slovami, ktoré ma zarazili: „... nemáme nič
spoločné!“
Viem, čo má môj manžel rád?
Povedal mi niekedy, kam by rád so mnou
šiel?
Rada s ním trávim čas?
Je dôležité, aby nás okrem detí, bytu/
domu a možno auta spájalo aj niečo iné:
spoločné záujmy, záľuby, spoločne trávený čas spôsobom, ktorý vyhovuje obom.
Poznám rodinu, v ktorej je manžel vášnivý
rybár a manželka rada trávi čas s ním – chodia teda spolu na ryby: on loví a ona prežíva
chvíle s ním.
Pane, otvor mi oči, aby som videla a vedela, ako by som mohla urobiť môjho manžela
šťastným.
„Čo chceš, aby som ti urobil?“ (Lk 18, 41)
Ivan Molčányi

pre manželku

božia lekáreň

Keď sa dieťa opýta: Čo je to svedomie?
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Teologické pozadie sviatku

Chrám, ktorý sa spomína nielen v názve
sviatku, ale aj v jeho bohoslužbách večierne
a utierne, nás v spojitosti s Bohorodičkou
privádza k jeho pochopeniu. Dievčatko
Máriu priviedli do chrámu, aby sa zasvätila
Bohu a sama sa stala ešte dokonalejším
chrámom pre Najvyššieho, čo vyjadruje aj
kondák sviatku: „Prečistý chrám Spasiteľov,
nádherná panenská sieň, svätosvätá archa
Božej slávy dnes prichádza do Pánovho
domu, prináša milosť Svätého Ducha.“
Boží anjeli ju ospevujú: „Ona je príbytkom
nebeského vládcu.“
Z povedaného vyplýva, že slávenie
tohto sviatku nie
je iba o pripomenutí udalosti
z raných liet
Márie na základe
apokryfov, ale aj
o narodení Krista,
ktoré je úzko späté
s týmto sviatkom
Bohorodičky. Je to
tajomná príprava
Ježišovho vtelenia a narodenia.
V Jeruzalemskom
chráme je Panna
pripravená, aby
sa sama stala
chrámom, „Dnes
duchovný chrám
Krista (...) prichádza do chrámu, aby prebývala vo svätyni
svätých“ (stichyra z Veľkej večierne). Práve
preto sa sviatok Vstupu Bohorodičky
do chrámu slávi v období Filipovky – štyridsaťdňovej duchovnej prípravy na sviatok
Kristovho narodenia, na ktorý upriamujú
pozornosť aj bohoslužobné texty sviatku.
„Dnes plesajme a Pánovi žalmy spievajme.
Vzdajme úctu presvätému chrámu, lebo sa
v ňom ubytoval nekonečne veľký Boží Syn.
Hľa, do chrámu ju privádzajú ešte maličkú.
Kňaz ju radostne víta ako svätý príbytok
Boží.“ (stichyra z Veľkej večierne) Radosť
nielen z udalosti vstupu do Božieho chrá-

mu, ale aj z blížiacej sa spásy prostredníctvom Božieho vtelenia vyjadruje aj lítijná
stichyra sviatku: „Nech sa dnes radujú nebesia, z oblakov nech na zem prší veselosť
na oslavu veľkých Božích diel, lebo sa narodila tá, čo sa má stať východnou bránou. Je
dcérou neplodnej, posvätená, aby sa stala
Božím príbytkom. Dnes ju vedú do chrámu ako nepoškvrnenú obetnú ovečku.
Radostne hraj, Dávid, na husliach. Splnilo
sa, čo si predpovedal: ,Privádzajú ti pannu,
za ňou družky jej, do svätyne svätých, kde
je archa zmluvy, aby tam bola pretvorená
na dôstojný príbytok toho, ktorý je
zrodený z Otca
pred všetkými
vekmi na spásu
našich dušíʻ.“
Predzvesťou
Božieho vtelenia
je v tomto sviatku
Bohorodičky aj
stichyra z utierne:
„Dnes sa privádza
do chrámu úplne
nepoškvrnená
Panna, aby sa
stala príbytkom
Boha, Kráľa všetkého...“
Prostredníctvom bohoslužobných textov,
píše E. Sendler,
sa nám odkrýva
celé teologické bohatstvo Máriinej osoby,
ktorá je vovedená do svätyne svätých, aby
sa sama stala Pánovým chrámom, kde je
prítomný nevýslovný Boh, ktorý vychádza
odetý telom prijatým od matky. Aj on je
jej chrámom, nepoškvrneným chrámom
Božieho Syna, ktorý sa vydáva na obetu,
jedinú obetu, v ktorej má Otec zaľúbenie, aby takto zmieril Otca s ľuďmi. Toto
tajomstvo, ktoré sa začalo prostredníctvom
trojročného dievčatka, je prostredníctvom
ľudského jazyka len ťažko vyjadriteľné. n
Milan Gábor
snímka: www.days.pravoslavie.ru

V minulosti tvorili obce aj mestá uzavreté
celky, v ktorých každý o každom všetko
vedel. Aj manželstvá, ktoré sa v týchto
komunitách uzatvárali, sa uzatvárali medzi
ľuďmi, ktorých rodiny sa často už celé
generácie poznali. Dnes je situácia iná.
Medzi ľuďmi je veľká komunikácia nielen
na miestnej, ale aj na medzinárodnej
úrovni. Manželstvo preto často uzatvárajú
celkom neznámi ľudia a aj rodiny sa väčšinou spoznajú až pred svadbou. Manželstvo však nemôže byť lotériou, a preto
každý, kto doň vstupuje, má mať dostatok
informácií o svojom budúcom manželskom partnerovi. Do popredia vystupuje
povinnosť vzájomnej informovanosti. Snúbenci si pred uzavretím manželstva musia
vymeniť navzájom všetky informácie a nesmú pred sebou zatajiť nič, čo by v budúcnosti mohlo negatívne ovplyvniť ich manželské spolužitie. Ide napr. o informácie
ohľadom problémov zdravotného charakteru, závislosti od alkoholu alebo narkotík,
o záležitostiach finančného charakteru,
o pôžičkách a dlhoch a pod. Týka sa to tiež
informácií o vzdelaní, práci, zamestnaní,
ale aj o prípadných súdnych a exekučných
konaniach. Podvodné je aj také správanie,
v ktorom niekto predstavuje niektorú
svoju vlastnosť v nepravdivom svetle s cieľom dosiahnuť manželský súhlas druhej
stránky. Takéto správanie nemusí byť len
aktívne, ale môže byť aj pasívne. Môže
totiž ísť o zatajenie niektorej skutočnosti,
týkajúcej sa svojej osoby, ktoré môže
mať neskôr vážny vplyv na manželské
spolužitie, napr. zatajenie neplodnosti.
Ide tu teda o falošné, nepravdivé, ale
aj nemorálne predstavenie vlastných
kvalít. Táto vzájomná informovanosť je
veľmi dôležitá. Manželstvo totiž spája dva
životné osudy do jedného a životný príbeh
jedného sa uzavretím manželstva stáva aj
životným príbehom druhého manželského
partnera. Tým priamo ovplyvňuje kvalitu
ich života. V prípade, žeby niekto pred
svojím budúcim manželským partnerom
úmyselne zatajil takéto informácie, dopúšťa sa podvodu a toto jeho počínanie môže
ohroziť samotnú platnosť manželstva ešte
pred jeho uzavretím.
František Čitbaj

SPOLOK
SV. CYRILA A METODA
Blahoželáme pánovi Antonovi Minčíkovi,
dlhoročnému kantorovi z farnosti Košice-Terasa, k jeho 80. narodeninám.
výbor spolku
KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ
Nedeľná svätá liturgia
s Koinoniou Ján Krstiteľ
05.07. Ľubotice, cerkev (10.00 h)

zavolal. Ubiehali dni, mesiace, ba aj roky,
k Pánovi vás viedli vaše kroky. Dávno
a akoby dnes bol ten deň, keď oddali ste
sa slúžiť Pánovi len. Ďakujeme Bohu, že
vás duchovného vodcu máme, v modlitbách pod Božiu ochranu vás vkladáme.
Nech Pán aj naďalej riadi vaše kroky, aby
ste mu slúžili ešte mnohé roky.
veriaci z gréckokatolíckej
farnosti Brezno

Chvály s modlitbou za uzdravenie
22.08. Ľutina, Mariánska hora (20.00 h)

4. júla si otec Michal Kučera pripomínal
50. výročie kňazskej vysviacky. Pri tejto
príležitosti vám želáme pevné zdravie
a vyprosujeme hojnosť darov Svätého
Ducha a ochranu Matky ustavičnej pomoci. Na mnohaja i blahaja lita!
bývalí farníci z Dvorianok

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

11. júla si pripomenú 45. výročie prijatia sviatosti manželstva
naši milovaní
rodičia Paulína
a Andrej Hamžíkovci z Čeľoviec. Ďakujúc
Bohu za vašu príkladnú kresťanskú výchovu vám vyprosujeme do ďalších rokov
veľa Božích milostí, vzájomnej manželskej
úcty a vzájomného porozumenia. Ďakujeme vám za všetko, čo pre nás robíte.
Na mnohaja i blahaja lita! s vďačnosťou
dcéra Anna s manželom Slavomírom
a vnúčik Adamko

Stretnutie – Ježiš uzdravuje
19.07. Prešov, Biely dom (10.00 h)

Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk
BLAHOŽELÁME
9. júna oslávil otec Slavomír Jusko jubilejných 40 rokov života. Na jeho ceste
životom mu vyprosujeme od Pána Boha
hojné milosti na mnoho šťastných rokov.
veriaci z Lastomíra
19. júna oslávil náš duchovný otec Ján
Kovaľ 10. výročie kňazskej vysviacky.
Milý otče, sťaby tajomný hlas v diaľke volal, to Pán si služobníka do svojej vinice

poradňa

Vstup Presvätej
Bohorodičky
do chrámu

Povinnosť
vzájomnej
informovanosti
snúbencov
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16. júla oslávi náš duchovný otec Vojtech
Lakomý, správca farnosti Štefurov, najmenšej farnosti v Prešovskom arcibiskupstve, pekných 40 rokov života. Chceme sa
mu poďakovať za Božie slovo, ktoré hlása, za sviatosti, modlitby a prácu s deťmi.
Ďakujeme za jeho úprimnosť a ľudskosť,
za prejavy citlivého a milosrdného srdca.
Dôstojný otče, nech vás dobrotivý Vládca
na príhovor sv. Vojtecha požehnáva vo
vašej i farskej rodine. Nech ste požehnaný
vo vašej zodpovednej duchovnej činnosti, aby prinášala úžitok vám aj vám zverenému ľudu. Nech vás všemohúci Pán

chráni od svetských náklonností, aby bol
váš život živým svedectvom jeho prítomnosti. Mnohaja i blahaja lita!
vďační veriaci z farnosti Štefurov
Náš drahý duchovný
otec Jozef Harvilko
oslávi 16. júla 35 rokov života.
My veriaci Haburčania vám chceme z celého srdca popriať
veľa Božích milostí, dobré zdravie, šťastie
a veľa tvorivých síl vo vašom krásnom,
ale náročnom povolaní. Ďakujeme vám
za prekrásne kázne, ktoré nás povzbudzujú, za úprimnosť, skromnosť a lásku,
ktorou nás zahŕňate.
Ešte raz ďakujeme za vašu starostlivosť
o farnosť a želáme vám, aby vás neopúšťalo nadšenie a aby vás aj vašu rodinu náš
Pán požehnával na každom kroku.
veriaci Haburčania
Duchovný otec František Kuzmiak oslávi
17. júla okrúhle 50.
narodeniny. Drahý
náš duchovný otec
František, svedectvom príkladného
kňazského života nás učíte nielen milovať Boha a slúžiť mu, ale vaše úprimné
slová a krásne kázne sú pre nás veriacich
veľkým povzbudením, za ktoré sme vám
veľmi vďační. Ďakujeme Pánu Bohu za to,
že nám dal takého horlivého a obetavého kňaza, ako ste vy. Je naším úprimným
želaním, aby ste nás aj naďalej viedli ako
dobrý pastier na ceste k spáse. Do ďalších
rokov vám vyprosujeme hojnosť Božích
milostí, darov Svätého Ducha a ochranu
Panny Márie. Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z Cerniny
NA SLOVO DAROVALI
veriaci, Humenné-mesto – 20 eur; spolok
ruženca, Koromľa – 50 eur; Anna Šuvadová, Bobrov – 26,50 eur; Anna Tkáčová,

Nedávno sme zrekonštruovali hygienické jadro v bytovom dome. Používaním kúpeľne
sme zistili niekoľko závažných nedostatkov. Skontaktovali sme stavebnú firmu, ktorá
práce vykonala. Vo firme nám nikto nedvíha telefóny, zodpovední pracovníci firmy sa
nám zatajujú. Ako máme postupovať, ak chceme, aby nám nedostatky po rekonštrukcii
opravili?
Dobrý deň. V prvom rade vám určite odporúčam navštíviť niektorú z advokátskych kancelárií,
ktoré vám poskytnú obšírnejšiu pomoc. V stručnosti vám odporučím určite zaslať písomnú reklamáciu na adresu sídla podľa obchodného registra, resp. na miesto podnikania podľa živnostenského registra stavebnej firmy, kde uvediete, aké chyby diela sa objavili, priložíte fotky a potvrdíte,
že požadujete ich odstránenie v lehote siedmich dní. Ak s vami dotyční nebudú komunikovať,
váš nasledovný postup prekonzultujte s advokátom aj vzhľadom na skutočnosť, že neviem, či ste
uzavreli písomnú zmluvu o dielo, či vám bola vystavená faktúra, prípadne iné skutočnosti podstatné pre podanie kvalifikovanej odpovede.
JUDr. Pavol Vargaeštok, advokátsky koncipient
Advokátska kancelária, JUDr. Róbert Slamka, advokát

Cigla – 16 eur; veriaci z farnosti Trebišov
– 70 eur; bohuznámy – 10 eur; ružencové spoločenstvo, Okružná – 50 eur;
bohuznámy – 10 eur; bratstvo ruženca,
Kazimír – 30 eur; veriaci, Petkovce – 15
eur; arcibratstvo ruženca, Lesné – 24 eur;
Jozef Polačko, Hatalov – 11 eur; Anna Šuvadová, Bobrov – 23 eur; Juraj Marcin,
Dvorianky   – 10 eur; ružencové spoločenstvo, Stanča – 25 eur; ružencové spoločenstvo, Vysoká nad Uhom – 30 eur;
bohuznámy – 10 eur; ružencové spoločenstvo, Falkušovce – 20 eur; bohuznáma
Mária, Poprad – 20 eur; bohuznámy – 10
eur; Koinonia sv. Ján Krstiteľ, Prešov – 70
eur; bohuznámy – 50 eur; A. Knapová,
Košice – 10 eur; Gréckokatolícky farský
úrad, Drienov – 45 eur; Margita Škovranová, Drienica – 44 eur; Gréckokatolícky
farský úrad, Helcmanovce – 40 eur; Janka
Fügediová, Košice – 35 eur; Ľubica Bačová, Poprad – 35 eur; Mária Baránková,
Komárno – 35 eur; Gréckokatolícky farský
úrad, Slovinky – 35 eur; Ľubomír Porhinčák, Bratislava – 30 eur; Mária Kločanková, Michalovce – 25 eur; Jozef Muha, Hamilton, Kanada – 24 eur; Imrich Anderko,
Veľký Šariš – 15 eur
Srdečne ďakujeme!
INZERCIA
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
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návšteva detskej nemocnice 21.25 Muzikál
Judid R 22.50 Dialóg R
12.07. (nedeľa) 11.40 Dialóg R 14.15
Pápež v Paraguaji − návšteva obyvateľov
Baňado Norte 23.00 Pápež v Paraguaji −
stretnutie s mladými
13.07. (pondelok) 09.40 Môj názor: Celibát vo východných cirkvách − hosť: Mons.
Cyril Vasiľ 11.35 Dialóg R 20.00 V Samárii
pri studni: Trojrodičovstvo − náboženská
publicistika na aktuálnu tému
14.07. (utorok) 02.30 Môj názor: Celibát
vo východných cirkvách R 17.30 Doma
je doma: Mám 1, 2, 3, 4, 5... detí 21.10
Dialóg R
15.07. (streda) 09.10 Viera v Rusku: Piotr
Čaadajev, bláznova obhajoba ⓬ – Čaadajev
ovplyvnil filozofické a náboženské myslenie
v Rusku v 19. stor.; ruská vláda ho považovala za blázna 23.00 Môj názor: Celibát vo
východných cirkvách R
16.07. (štvrtok) 14.25 Dialóg R 17.30
Doma je doma: Vodcovstvo trocha inak
21.07. (utorok) 18.45 Viera v Rusku:
Patriarcha Tichon − dokument, ktorý
opisuje jeho život od misionárskej činnosti
v Amerike až po chvíľu, keď ho po páde
ZSSR vyhlásili za svätého
24.07. (piatok) 18.45 Iná škôlka − dokument predstaví pôsobenie sestry Anne
McNamara, ktorá so spolusestrami z Írska
zriadila škôlku pre Rómov 21.55 Kapucíni
& Stanley − záznam  koncertného turné

26.07. (nedeľa) 14.40 Môj názor: Gréckokatolícky veľkonočný pozdrav a veľkonočné sviatky − hosť: Mons. Peter Rusnák
27.07. (pondelok) 09.40 Môj názor:
Gréckokatolícky veľkonočný pozdrav
a veľkonočné sviatky R
28.07. (utorok) 02.30 Môj názor: Gréckokatolícky veľkonočný pozdrav a veľkonočné sviatky R 16.40 Môj názor R 18.45
Viera v Rusku: Kornejevová, príbeh nádeje
a lásky ⓬ – statočná žena pred komunistami skrývala kňaza a nestratila vieru ani
počas prenasledovania
29.07. (streda) 10.00 Na levockej hure
− mariánske vyznanie a piesne skupiny
Kandráčovcov a speváckeho Zboru sv.
Cecílie z Košíc 23.00 Môj názor: Gréckokatolícky veľkonočný pozdrav a veľkonočné
sviatky R
31.07. (piatok) 15.15 P15: Otvárací
ceremoniál – 1984 − netradičný začiatok
národného stretnutia mládeže, v ktorom
sa presunieme o 31 rokov späť 21.15 P15:
Nielen na papieri − originálna krížová cesta
s bratisl. pom. biskupom Jozefom Haľkom
01.08. (sobota) 09.15 P15: Hľadá sa
poklad − katechéza s bratislavským eparchom Petrom Rusnákom so svedectvami;
spoluúčinkujú: Detský folklórny súbor
Kremienok, Sima Martausová, Tanečné
divadlo ATak 12.15 P15: Slávenie svätej
liturgie − celebruje pom. biskup Prešovskej archieparchie Milan Lach SJ; spieva
Onezim z Prešova a gréckokat. seminaristi

hudba film kniha

Andrej Muszala: Modlitba v tichu

Dielo krakovského spoločenstva Pustovňa od kňaza Krakovskej arcidiecézy Andreja
Muszalu je prípravnou fázou na aktivity spoločenstva v rámci Svetových dní mládeže
2016 v Krakove aj pre slovenskú mládež. Pozýva každý deň pobudnúť s Bohom, odložiť
bokom svoje plány, myšlienky aj slová. Navrhuje venovať polhodinu z dňa výhradne
Bohu. Tá sa časom spontánne predĺži na celý život, ktorý sa stane modlitbou. Čo je vnútorná modlitba, ako sa modliť a čo znamená úkon viery v modlitbe vám priblíži táto útla
kniha, ktorá je postavená na mnohých duchovných perlách sv. Jána z Kríža, sv. Terézie
z Avily a ďalších mystikov Západu. (Tatiana Janočková)

Misie – Až na kraj světa s jezuity
Dokumentárny film predstavuje misijné poslanie kresťanov. Zaoberá sa fenoménom
misionárstva z kresťanského, historického a geografického hľadiska. Sústreďuje sa
na slávnych misionárov s dôrazom na ich misiu v zámorských krajinách (predovšetkým
v Latinskej Amerike), na predstavenie Pražského Jezuliatka ako symbolu svetových misií
a jeho významné miesto v evanjelizácii. Autori a režiséri Otakáro Maria Schmidt a Jana
Kristina Studničková vo filme kombinujú dokumentárne a hrané pasáže. (Kumran)

Miriam Kaiser: Deň dňu

Na hudobnej scéne sa stále viac doma cíti mladá speváčka a huslistka Miriam Kaiser. Pred rokom vydala debutové CD, ktoré má neopakovateľný kolorit vychádzajúci
z klasického chápania hudby a úspešne sa vyhlo komerčného prejavu.  Miriam o svojej
tvorbe hovorí: „Nerobím veci, ktoré sa mi nepáčia alebo len preto, že ich ľudia chcú.
Veľa hudobníkov tvorí, pretože vie, čo ľudia chcú počuť... Moja hudba vychádza z lásky k Bohu. On mi
dáva schopnosť tvoriť.“ S niektorými piesňami ste sa už možno stretli aj v Rádiu Regina, Lumen či Rádiu 7.
Nahrávka vznikla v spolupráci s členmi orchestrov Slovenského národného divadla a Slovenskej filharmónie. (Dada Kolesárová)
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02.08. (nedeľa) 09.15 P15: Blahoslavení?!
− modlitba ranných chvál s rožňavským
biskupom Stanislavom Stolárikom a katechéza so sekretárom Kongregácie pre
východné cirkvi Cyrilom Vasiľom SJ

02.08. (nedeľa) 12.00 Zamyslenie biskupa
14.00 Kristov rytier – sv. Ignác z Loyoly

01.07. (streda) 11.10 Status utečenca
na Slovensku 21.30 Kapušanske richtaroše
– hudobné zoskupenie, ktoré zachováva
tradície z okolia Kapušian pri Prešove
04.07. (sobota) 17.00 Otváracia odpustová
svätá omša v Levoči 20.15 Púť na Mariánskej hore v Levoči
05.07. (nedeľa) 10.00 Slávnostná svätá
omša z Levoče; celebruje kardinál Stanislav
Dziwiš, krakovský arcibiskup 12.00 Zamyslenie biskupa – František Rábek 13.00 Sv.
Cyril a sv. Metod v slovenskej literatúre
14.00 Solúnski bratia – sv. Cyril a Metod
20.30 Veľkomoravské legendy a povesti
07.07. (utorok) 20.00 Úcta k Panne Márii
v ľudových pobožnostiach; hostia: Štefan
Fábry a Peter Staroštík
09.07. (štvrtok) 09.30 Svätá omša z púte
seniorov v Levoči
11.07. (sobota) 10.00 Materstvo – cesta
k svätosti (2); hosť: don Marián Husár 18.00
Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia
z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach; slúži otec
Jozef Kellö 20.15 Život a dielo Jána Husa;
hosť: Gabriel Brendza, cirkevný historik
12.07. (nedeľa) 12.00 Zamyslenie biskupa
– Mons. Viliam Judák 14.00 Úplná služba
– sv. Kamil de Lelis
14.07. (utorok) 20.00 Vysielanie s pátrom
Eliasom Vellom v Roku zasväteného života
17.07. (piatok) 20.00 Srdcové ochorenia
18.07. (sobota) 10.00 Materstvo – cesta
k svätosti (3); hosť: don. Marián Husár
11.00 Púť zasvätených osôb v Skalke;
celebruje Mons. Viliam Judák
19.07. (nedeľa) 10.30 Slávnostná svätá
omša z Gaboltova 12.00 Zamyslenie biskupa – Mons. Stanislav Zvolenský 14.00 Boží
služobníci – sv. Andrej, Svorad a Benedikt
21.07. (utorok) 20.00 Dedičstvo otcov
a význam a hodnota škapuliara; hosť don
Anton Červeň
22.07. (streda) 20.00 Kláštor minoritov
v Levoči
25.07. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.15 Rok
zasväteného života
26.07. (nedeľa) 12.00 Zamyslenie biskupa
– Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup
metropolita 14.00 Okrídlený mních – rozhlasová hra o mníchovi Cypriánovi
28.07. (utorok) 20.00 Prípravné katechézy
na svetové stretnutie rodín vo Filadelfii;
hostia: otec Marek Iskra a otec Róbert
Neupauer
29.07. (streda) 20.00 Gréckokatolícke
sestry redemptoristky vo Vranove nad
Topľou

Liturgické
pexeso

rtv:

06.07. (pondelok) 18.15 Pápež v Ekvádore
− svätá omša v meste Guayaquil
07.07. (utorok) 17.30 Pápež v Ekvádore −
svätá omša v Parku dvojstoročnice
08.07. (streda) 09.10 Viera v Rusku: Svätý
Serafim ⓬ – film o svätom Serafimovi Sarovskom 17.30 Pápež v Ekvádore − stretnutie so zasvätenými osobami v národnej
mariánskej svätyni El Quinche 18.45 Bez
hraníc: Páter kúzelník ⓬ – Hermann Bickel,
verbista, katolícky kňaz, misionár, ale aj
kúzelník 22.15 Pápež v Bolívii − prílet
09.07. (štvrtok) 10.00 Svätá omša z Levoče z Púte seniorov 16.00 Pápež v Bolívii
− svätá omša zo Santa Cruz de la Sierra
18.45 Moja misia: Útek do Albánska ⓬ –
dokument o Magdaléne Cerovskej 22.00
Pápež v Bolívii − stretnutie so zasvätenými
23.30 Pápež v Bolívii − Svetové stretnutie
ľudových hnutí
10.07. (piatok) 15.30 Pápež v Bolívii − návšteva nápravnovýchovného centra v Santa
Cruz-Palmasola 18.45 Dialóg − dokument
o otcovi Kamilovi Drábovi z Kongregácie
Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorý slúži
Cirkvi cez umenie; v mozaike pretvára
neživú matériu na živé obrazy viery 22.55
Muzikál Judid − muzikál rómskeho divadelného zoskupenia Dik o odvážnej Judit,
ktorý pozýva k zamysleniu sa nad obetou,
službou a hrdinstvom; prináša paralely
medzi Izraelitmi a Rómami; režisér: otec
Martin Mekel, gréckokatolícky kňaz
11.07. (sobota) 14.30 Pápež v Paraguaji −
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JEDNOTKA

Prikrývky

05.07. (nedeľa) 10.00 Slávnostná svätá
omša zo Svätoplukovho námestia v Nitre
pri príležitosti celonárodných osláv príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie
15.40 Ján Hus 17.35 Cyril a Metod, apoštoli Slovanov – dráma

Prikrývky (inak pokrovce) sa používajú na prikrytie kalicha a diskosa
pri proskomídii. Spolu s vozduchom
symbolizujú plienky, do ktorých bol
zavinutý Ježiš po narodení, a zároveň jeho pohrebné plachty. Toto
prepojenie je viditeľné i na ikone
Narodenia Pána, kde je malé dieťa
zavinuté do pohrebného rubáša.
Kňaz sa počas pokladania prikrývky
na diskos modlí celý 93. žalm
o Pánovom kraľovaní. Je zaujímavé,
že práve hviezdica často pripomína
kráľovskú korunu. Pri prikrývke
na kalich sa zasa modlí slovami
proroka Habakuka.

DVOJKA
04.07. (sobota) 09.40 Misia bratov Konštantína a Metoda – dokumentárna séria
20.05 Večer ľudí dobrej vôle – benefičný
koncert z Prešova
05.07. (nedeľa) 09.35 Misia bratov Konštantína a Metoda R 19.55 Slovo 20.00
Proglas – dokument z koncertu v rímskej
Bazilike sv. Praxedy venovaný najstaršej
slovanskej básni 00.15 Slovo R
06.07. (pondelok) 09.20 Hrady a povesti
– príbeh prvých vierozvestcov Cyrila a Metoda 09.50 Misia bratov Konštantína a Metoda – dok. séria 11.10 Návrat k levočskej
púti – dokument 17.35 Stopy dávnej
minulosti – dokument o pobyte Rimanov
na našom území 20.00 Slovo – príhovor
biskupa Cirkvi československej husitskej
na Slovensku Jána Hradila
12.07. (nedeľa) 10.00 600. výročie upálenia majstra Jana Husa – bohoslužba
z Betlehemskej kaplnky v Prahe 13.45
Slovo 00.55 Slovo R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
05.07. (nedeľa) 10.00 Gréckokatolícka
svätá liturgia z Chrámu Povýšenia sv.
Kríža v Bratislave; slúži Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha (Slovensko) /
Evanjelické služby Božie z Branča (Regina)
12.07. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach
19.07. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici (Slovensko) /  09.00 Gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu sv. archanjela
Michala v Livove; slúži otec Juraj Danko
ml. (Regina)
26.07. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie zo Zvolena
02.08. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici

Pomôcky:
Estriol, Patriaca ujovi
Zacho, Amur

Príbuzná

Talian,
po česky

Kujný nerast

Klesá

Majstrovstvá
Európy,
skratka

Ihličnan

Prehra
v šachu

Marocké
mesto

Noc

Unikátna vec

Pridával soľ

Oná, rečovo

Kmínka

Patriaci Itke
Ženský
hormón

Mládza

Ženské meno
Venoval

Skratka
súhvezdia
Plachty

Opytovacie
zámeno

Spodkom

Poutieraj
Umelý jazyk

Zimný
športovec

Chemická
značka
argónu

Časť lodnej
kostry

Odkiaľ
Iracké mesto

Park

Sociálna
poisťovňa

Zliatina niklu

Ruská rieka

Poštový box
Bočná stena

5. časť
tajničky

Existoval

Brazílsky
spisovateľ

Citoslovce
A,
uvažovania po maďarsky

2. časť
tajničky

Lebo

Otravné látky

Citoslovce

Štvorček
Domácke
ženské meno

Mesto v Utaju

Somár

A P A N A R B O Ô O N S O R K S C
T K J K N S A E A A O N T L K E T
O P I O I

Pondelok 17.05 Viera v živote
Utorok 20.00 Duchovné horizonty R
Sobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15
Ekuména vo svete R
Nedeľa 05.00 Spravodajstvo Rádia Vatikán 07.41 Z duše 17.05 Duchovné horizonty 18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
RÁDIO DEVÍN

O P R T L P K Y O A S K R T K A P

I N N O K T A E O S K M

E O R V I A A L K L E O O A T A M
Y M L A Ž L

I

T K P C V R E D Y Á

S T R A V A O A E A I A M T P Š C
A K T E R A B P R N M A S A K E R
S A T

I R A A I Y E T E T O N E E

Á L L E T O H T L
P I

3. časť
tajničky

Ono

1. časť
tajničky

slovo

Autor:
Vladimír
Komanický
Označenie
pre kus

Patriaci Nelke

RÁDIO REGINA

Nedeľa 07.00 Duchovná publicistika
08.30 Sakrálne umenie
Zmena programu vyhradená

slovo

I M E L O K P Ť

S Á R R I N K T S A V O K O A

S CH K L A U N A E T S K R A T CH Z
N A L D Í R K X I Z A D A N I A A

4. časť
tajničky

Legenda: ATEST, BANKA, BARETKA, CARIHRAD, CENOVKA,
CESTO, CESTOVINY, CLONA, EPIKA, EPOCHA, ETAPY, HOTEL,
KALICH, KAMELOT, KARAMEL, KLAUN, KNIHA, KOTVA,
KRÍDLA, KROSNO, LAPIS, MASAKER, MASLO, MATEMATIKA,
OBRANA, OPRAVA, PATENT, PIATOK, PISÁR, POLITIKA,
REKORD, REŤAZ, SATIRA, SEMTEX, SKRAT, SNAKOV,
SOKOLIARI, SPÁSA, STOKA, STRAVA, ŠKOLA, TEROR,
TROSKA, VREDY, XANTIPA, ZADANIA, ŽALMY, ŽILINA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 23 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 12. Krížovka: Nik múdry nenastúpi
na loď bez kormidelníka. Osemsmerovka: Láska dáva zmysel
životu i umieraniu. Výherca: MUDr. Ján Kalanin z Humenného
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

GR.KAT. MLÁDEŽNÍCKE CENTRUM BÁRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2015
12. – 17.07. 2. turnus (15 – 17 rokov)
19. – 24.07. 3. turnus (12 – 14 rokov)
26. – 31.07. 4. turnus (9 – 11 rokov)
02. – 07.08. 5. turnus (9 – 11 rokov)
09. – 14.08. 6. turnus (12 – 14 rokov)
16. – 21.08. 7. turnus (12 – 14 rokov/18 a viac rokov)
23. – 28.08. 8. turnus (15 – 17 rokov)
Cena: 50 eur (platí sa v hotovosti pri nástupe na turnus)
29.08. Zabárka – veselica pre animátorov slúžiacich
v lete
CENTRUM PRE RODINU
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
12. – 18.07. Pozývame vás prežiť prázdninový týždeň v spoločenstve ďalších rodín v Centre pre rodinu na Sigorde. V rámci programu prázdninového
týždňa sme pre vás pripravili program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé
dielne, výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie
aktivity nielen pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova či filmové večery
a iné aktivity.
02. – 08.08. Druhý prázdninový týždeň pre rodiny
s deťmi
25. – 27.09. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz, ktorý pomáha manželom posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu
Boha pre manželstvo. Príspevok je 90 eur za pár.
09. – 11.10. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy.
Kurz je organizovaný v spolupráci s Donum vitae
a určený záujemcom z radov snúbencov, manželov,
učiteľov, katechétov, budúcim lektorom Billingsovej
ovulačnej metódy. Privítame všetkých, ktorí chcú
poznať tajomstvo zrodu života a získať kľúče od svojej plodnosti, aby mohli vedome spolupracovať
s Pánom na stvoriteľskom diele. Na kurz sú pozvaní
zvlášť tí, ktorí chcú spoznať Billingsovu ovulačnú metódu, ako aj tí, ktorí si chcú obnoviť certifikát alebo
prehĺbiť svoje vedomosti. Tých, ktorí už poznajú túto
metódu, poprosíme, aby si doniesli svoje záznamy.
Príspevok za kurz je 45 eur.
PÚTNICKÉ MIESTA
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
25.07. Malá púť – sv. Anna (10.00 h)
01.08. Fatimská sobota – protopresbyterát Bardejov a Hrabské (10.00 h)
22. – 23.08. Hlavná púť
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.07. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
25.08. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
01.08. Fatimská sobota (08.30 h.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
26.07. Svätenie áut (10.30 h – po liturgii)
05.08. 25 rokov od prvého zjavenia na hore Zvir
(10.00 h)
06.08. Premenenie Pána (10.00 h)
09.08. Hlavná púť – 25. výročie

