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Utečenec dnešnej doby
Levočská mariánska púť
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H

istória protopresbyte
rátu je pomerne mladá.
Siaha do roku 1997,
keď bol ustanovený vyčlenením
z Humenského protopresby
terátu. Bola to iste aj reakcia
na to, že v roku 1996 znova
vznikol okres Medzilaborce,
ktorý má svoj počiatok v roku
1910, neskôr po vojne v roku
1945 sa Medzilaborce stali
prvým okresným sídlom v ČSR.
Okres zanikol v roku 1960.
Geograficky sa protopres
byterát nachádza v severo
východnej časti Prešovského
kraja a tvorí ho trinásť farností.
V jeho severnej časti farnosť
Čertižné, ktorá sa nachádza
v tesnej blízkosti poľskej
štátnej hranice, na juhu farnosť
Radvaň nad Laborcom, ktorá
bola sídlom protopresbyterátu
do roku 2003. Okrajové farnosti
tvoria na západnej strane Oľka
a Repejov hraničiace s pro
topresbyterátmi Humenné
a Stropkov, a farnosť Svetlice,
z východnej strany hraničiaca

so Sninským protopresbyterá
tom. Ďalej sú to farnosti Habu
ra, Krásny Brod, Čabiny, Volica,
Čabalovce, Medzilaborce a dve
farnosti, ktoré sú mestskou
časťou Medzilaboriec – Borov
a Vydraň.
Prvým dekanom sa v roku
1997 stal otec Michal Stanko,
ktorý v tom čase spravoval
farnosť Radvaň nad Laborcom.
V súčasnosti je na odpočin
ku. V roku 2003 bol terajším
prešovským arcibiskupom vy
menovaný za dekana otec Ján
Blaško a sídlo protopresbyterá
tu sa tak presunulo do farnosti
Čabalovce. V roku 2006 sa
sídlom protopresbyterátu stala
farnosť Medzilaborce.
Dominantou protopresbyte
rátu je kláštor otcov baziliánov
vo farnosti Krásny Brod, kam
počas celého roka prichádzajú
veriaci a turisti nielen na mod
litbu, ale aj pozrieť si zrúcaniny
chrámu, ruiny starého kláštora,
Kaplnku Ochrany Presvätej
Bohorodičky a obnovený vojen

ský cintorín padlých vojakov
z prvej svetovej vojny. Najstar
šie písomné zmienky o kláštore
siahajú do 9. storočia. Podľa
historika Štefana Pappa bol
zakladateľom krásnobrodské
ho kláštora v 9. storočí knieža
Laborec (+896). V rokoch 1316
– 1322 bol kláštor spálený. Ná
sledne bol kniežaťom Fedorom
Koriatovičom (+1414) obnovený.
Existuje svedectvo, podľa kto
rého sa v piatok pred sviatkom
Zoslania Svätého Ducha začiat
kom 14. storočia uzdravil jeden
slepý žobrák, keď sa po ceste
zastavil pri studničke. Napil sa

vody, umyl si tvár a uvidel nad
studničkou vznášať sa kríž.
Táto správa sa veľmi rýchlo
rozšírila pomedzi okolitý ľud
a za krátky čas bola postavená
kaplnka a v nej umiestená
zázračná ikona Boho
rodičky, ktorá bola v 17.
storočí prikrytá striebor
ným plášťom. Tento plášť
podaroval gróf Žigmund
Petö so svojou manželkou
Annou. Zázračná ikona Bo
horodičky podľa mnohých
svedectiev pomáhala hlavne
v psychických chorobách,
depresiách, nespavosti a po
dobne. Preto sa o nej hovorí,
že je liečiteľkou psychických
a duševných ochorení. V súčas
nosti sa jedna kópia nachádza
v novopostavenom Chráme bl.
hieromučeníka P. P. Gojdiča
a druhá vo farskom chráme
v Krásnom Brode. Tieto kópie
vytvoril akademický maliar
Mikuláš Jordán. Z bezpeč
nostných dôvodov sa oficiálne
neuvádza to, kde presne sa
originál nachádza. V rokoch
1998 – 2001 bola realizovaná
výstavba nového kláštora,
ktorý bol následne v roku 2002
slávnostne posvätený. V roku
2007 bol posvätený nový chrám
pri kláštore s patrocíniom bl.
hieromučeníka P. P. Gojdiča.
Veriaci z bližšieho i vzdialenej
šieho okolia sem prichádzajú
na odpustové slávnosti na svia
tok Zoslania Svätého Ducha,
Ochrany (Pokrova) Presvätej
Bohorodičky a na sviatok bl.
hieromučeníka P. P. Gojdiča.
V súčasnosti pôsobí v pro
topresbyteráte trinásť kňazov
a štyria rehoľní kňazi – otcovia
baziliáni. n
Ján Blaško
snímky: Mária Žarnayová

Štatistika
Gréckokatolíkov: 6 321
Farností: 13		
Filiálok: 10
Chrámov: 26		
Kaplniek: 3
Najstarší chrám: Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky, (1550)
Krásny Brod
Najnovší chrám: bl. P. P. Gojdiča, (2007) Krásny Brod
Prvý doložený kňaz: Štefan Markovič (1700), Čertižné
zdroj: Schematizmus 2014
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Chvála tebe, môj Pane!

z obsahu
8 Levočská mariánska púť
púť veriacich oboch obradov
10 Utečenec dnešnej doby
iný pohľad na utečencov
12 Dominum et vivificantem
50 rokov od Druhého
vatikánskeho koncilu (2)
14 Spolu za krásou
rozhovor s manželmi Jakubiskovcami
16 Poslanie lásky
svetové stretnutie rodín (2)
18 Čistý šatník
katechéza mladým
19 Premieňajúci čas
putovanie ikony v rodinách
20 Voňavý život
prišiel si iba po rúcha
21 Aprakos
liturgická katechéza
21 Pán, záchranca prenasledovaných
biblická katechéza
24 Vstup Presvätej Bohorodičky
do chrámu
zamyslenie nad ikonou (4)

Nedávno vydaná encyklika Laudato Si sa
dostala do zorného uhla nielen katolíckej,
ale aj sekulárnej tlače v Severnej Amerike.
Encyklika vyšla na prednej strane den
níkov Toronto Star a New York Times. Čo
je na tejto encyklike o životnom prostredí
také úžasné? Svätý Otec František ju napísal
v čitateľnom štýle. Každý, kto číta noviny,
si tento dokument môže prečítať, a niečo
z neho sa ho dotkne.
Prvé slová encykliky „Laudato Si, mi
Signore“ pochádzajú z chválospevu svätého
Františka z Assisi: „Chvála tebe, môj Pane“,
čo je významovo podobné nášmu „Slava Isusu Christu“. Encyklika sa zaoberá probléma
mi životného prostredia, ktorým čelíme
v 21. storočí, a ktoré nie sú nové. Už v úvode
Svätý Otec František cituje svojich pred
chodcov: blahoslaveného Pavla VI., svätého
Jána Pavla II., Benedikta XVI. a iných
náboženských vodcov, ktorí hovorili o život
nom prostredí. Svätý Otec nám terminoló
giou svätého Františka vraví: „Sestra zem
na nás kričí, lebo sme zodpovední za škodu,
ktorú sme jej spôsobili, a za nezodpovedné
používanie a zneužívanie všetkého, čím ju
Boh obdaril.“
Poslanie encykliky jasne určuje podtitul:
Starostlivosť o náš spoločný domov. Jej prvá
kapitola sa týka prehľadu o tom, čo sa deje
v našom spoločnom domove (na zemi);
druhá je o evanjeliu stvorenia; tretia sa zao
berá ľudskými koreňmi ekologickej krízy;
štvrtá rozvíja pojem „integrálna ekológia“;
v piatej s názvom Smery prístupu a akcie
Svätý Otec František vyzýva k dialógu
v oblasti životného prostredia na medzi
národnej aj miestnej úrovni štátnej správy,

a záverečná kapitola požaduje ekologickú
výchovu a duchovnosť.
Ak si nájdeme čas na prečítanie a pre
meditovanie tejto encykliky, zistíme, ako
môže viera v Ježiša Krista viesť naše mys
lenie a konanie vo svete, ktorý nám Boh
dal. Toto poznanie potom môžeme šíriť
prostredníctvom osobných i moderných
foriem diskusií. Významný vplyv encykliky
dnes vidno už aj mimo Katolíckej cirkvi
– ekológovia a vedci dokument schváli
li. Podobne sa aj nekatolícki náboženskí
vodcovia pripravujú na nové diskusie v tejto
oblasti i na pôde ekumenického a medzi
náboženského dialógu.
Svätý Otec František uzatvára encykliku
touto krásnou, úprimnou modlitbou:
„Bože lásky, ukáž nám naše miesto v tom
to svete ako kanály tvojej lásky pre všetky
tvory tejto zeme, lebo ani jeden z nich nie je
v tvojich očiach zabudnutý.
Osvieť tých, ktorí majú moc a peniaze,
aby sa vyhli hriechu ľahostajnosti a milova
li spoločné dobro.
Posilňuj slabých a staraj sa o svet,
v ktorom žijeme.
Chudobní a zem volajú: Ó, Pane, nad
chni nás svojou silou a svetlom, pomôž
nám chrániť všetok život, pripraviť lepšiu
budúcnosť na príchod tvojho kráľovstva
spravodlivosti, mieru, lásky a krásy.
Chvála tebe! Amen.“

vladyka John Stephen Pazak CSsR
eparchiálny biskup slovenských byzantských
katolíkov v Kanade

Nikdy som nebol nejakým zvláštnym hrdinom, ale skôr bojazlivej povahy. V tiesnivej
situácii, v ktorej som sa ocitol, som mohol byť z hĺbky duše vďačný kongregácii a spiritualite nášho sv. otca Alfonza, ktoré stačia byť takou oporou aj v najkrutejších situáciách. Zvlášť odovzdanosť do vôle Božej a dôvera v ochranu nebeskej Matky boli pre mňa
ohromnou posilou. Asi 30. marca večer ma namiesto večerného vypočúvania vyviedli
na vrchné poschodie a tam mi prečítali, že budem postavený pred najvyšší štátny súd
pre špionáž v prospech Vatikánu spolu s... a vyrátali deväť mien rehoľníkov. Medzi nimi
tých najslávnejších a najznámejších, aj meno jedného z mojich spolubratov, P. Blesíka.
Až sa mi uľavilo, keď som počul, že som v takej znamenitej spoločnosti. (Ján Mastiliak:
Hrsť spomienok)
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Pápež František vymenoval
nových členov Kongregácie pre
východné cirkvi: kardinála Petra
Erdőa, arcibiskupa Ostrihomu-Budapešti, Thomasa Christophera Collinsa,
arcibiskupa Toronta, Ricarda Blazqueza Pereza, arcibiskupa Valladolidu,
Mons. Menghesteaba Tesfamariama,
arcibiskupa Asmary (Eritrea), a Fülöpa Kocsisa, arcibiskupa Hajdúdorogu
(Maďarsko).

V Choňkovciach budovali vzťahy medzi deťmi


Nového biskupa dostala taliansko-albánska Gréckokatolícka eparchia Piana degli Albanesi na Sicílii.
Pri archijerejskej liturgii v Katedrále
sv. Demetra Solúnskeho v Piana degli
Albanesi prijal 28. júna biskupskú
chirotóniu otec Giorgio Demetrio
Gallaro. (Andrej Škoviera)

Nerses Bedros XIX., cilícijský
patriarcha arménskych katolíkov,
zomrel 25. júna v Bejrúte vo veku
75 rokov.

Veriaci z Jakubian putovali 4. júla
do mariánskej svätyne v Máriapócsi.
Privítal ich otec bazilián z kláštora
Rádu sv. Bazila Veľkého, ktorý ich
oboznámil s históriou pútnického
miesta a so zázrakmi, ktoré sa tam
udiali na príhovor Božej Matky. Previedol ich aj po monastieri, v ktorom
sú umiestnené vzácne historické
predmety. Pred svätou liturgiou v bazilike, ktorú slúžili otec Pavol Vaľko,
farár farnosti, a kaplán otec Leontín
Lizák ml., si bozkom uctili šatku,
ktorou boli utreté slzy pri zázraku.
(Andrea Vaľková)

Solúnskych vierozvestcov si 5.
júla pripomenuli na púti v Mníchove. Odpustovú slávnosť pripravilo
spoločenstvo gréckokatolíckych
veriacich pod vedením Juraja
Bujňáka, ktorý je poverený pastoračnou duchovnou správou slovenských gréckokatolíkov v Mníchove.
Slávnostným kazateľom bol diakon
Zlatko Kubánovič SDB z Bratislavy.
Po skončení svätej liturgie nasledoval
Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi.
Slávnosť, na ktorej sa zúčastnili aj
rímskokatolícki veriaci, prispela k budovaniu univerzálnej Cirkvi.

Milión Talianov protestovalo 20.
júna proti nútenej implementácii
rodovej ideológie do spoločenského
života, ktoré sa v Taliansku v ostatných mesiacoch prejavilo vo výučbe
v školách, ale aj v reklamnom sektore. (www.hlavnespravy.sk)

|5
		

SLOVO 16 | 2015

Kňazi z celého sveta sa stretli v Medžugorí
Medzinárodný seminár pre
kňazov, na ktorom sa zúčast
nilo pätnásť gréckokatolíckych
kňazov a traja bohoslovci
spolu s prešovským arcibis
kupom metropolitom Jánom
Babjakom SJ, sa uskutočnil
5. – 11. júla v Medžugorí (Bosna
a Hercegovina). Spolu s nimi
putovalo do Medžugoria aj nie
koľko mladých vysokoškolákov
študujúcich v Prešove.
Tohtoročný seminár bol už
dvadsiatym v poradí a stretlo
sa na ňom vyše štyristo kňazov
z dvadsiatich štyroch krajín
sveta. Najväčšiu časť tvorili
kňazi z Poľska a Ukrajiny, no
v pomerne veľkom zastúpení
boli aj duchovní zo Slovenska
a Číny, ale príležitosť duchovne
sa obnoviť si nenechali ujsť ani
kňazi z takých exotických kra
jín, ako sú Nigéria či Pobrežie
Slonoviny.
V pondelok 6. júla
nasledovala po registrácii
účastníkov spoločná modlitba
radostného a bolestného
ruženca, svätá omša a po nej
modlitba za uzdravenie.
V samom závere pokračovala
modlitba ruženca
slávnostnými tajomstvami.
Na potešenie mnohých
pútnikov zo Slovenska, zvlášť
gréckokatolíkov, sa posledný
desiatok ruženca predmodlieval
arcibiskup metropolita Ján.

Nasledujúci deň sa začal spo
ločnou rannou svätou liturgiou
s archijerejom. Zúčastnili sa
na nej aj ďalší gréckokatolícki
veriaci zo Slovenska, ktorí boli
v tom čase v Medžugorí. Dopo
ludnia o deviatej sa kňazi zišli
v Dvorane sv. Jána Pavla II., kde
bola poklona pred Najsvätejšou
Eucharistiou, po ktorej sa za
počúvali do prvej z prednášok
pátra Ivana Manduriča, jezuitu
pôsobiaceho v Študentskom
katolíckom centre v Záhre
be, ktorý viedol celý týždeň
duchovný seminár. Hlavnou
témou prednášok bol citát
z evanjelia podľa Jána: „Pokoj
vám!“ (Jn 20, 21)
V stredu 8. júla okrem
tradičného predpoludňajšieho
programu sa popoludní všetci
Slováci, ktorí boli v tom čase
v Medžugorí, zišli v komunite
Cenacolo. Komunita je kresťan
ským združením, ktoré prijíma
stratených mladých ľudí, ne
spokojných, búriacich sa, zúfa
lých, tých, ktorí chcú nájsť sami
seba a zmysel života. Osobné
svedectvo Gabriela a Martina,
dvoch mladých mužov pochá
dzajúcich zo Slovenska, pohlo
viacerými prítomnými a mnohí
skonštatovali, aké ťažké je dnes
byť mladým, ak nemáš Boha
blízko seba.
Vo štvrtok ráno o šiestej sa
všetci kňazi spolu s exercitá

torom pátrom Ivanom vybrali
na Podbrdo, aby na kamenis
tom vŕšku pri modlitbe ru
ženca prosili za svoje kňazské
povolania. Popoludní grécko
katolícki kňazi spolu s arcibis
kupom metropolitom Jánom
navštívili hrad Patricka a Nancy
Lattovcov, manželov pochá
dzajúcich z Kanady. Manželia
vyrozprávali nádherné svedec
tvo svojho života a ukázali, ako
mocne sa ich Boh dotkol a spo
lu s Pannou Máriou zmenil ich
život. Veľmi mocne zapôsobili
najmä slová Patricka o tom, kto
sú kňazi a akú úžasnú moc im
Boh zveril.
V piatok ráno sa kňazi vy
brali na horu Križevac (Krížová
hora), na ktorej vrchole bol
v roku 1933 postavený veľký
osemmetrový kríž pri príleži
tosti 1900. výročia ukrižovania
Krista. Počas výstupu sa kňazi
modlili krížovú cestu a na jej
vrchole bola možnosť vzájomne
sa vyspovedať. Záver dňa aj du
chovných cvičení pre gréckoka
tolíckych kňazov v Medžugorí
bol spojený s modlitbou ružen
ca. Na modlitbe sa zúčastnil
aj vizionár Ivan Dragičevič,
ktorý v zjavení videl Presvätú
Bohorodičku, ako vystiera svoje
ruky nad prítomných kňazov
a modlí sa za nich. (Michal
Pavlišinovič; snímka: Marián
Feckanič)

Pri príležitosti Dňa detí sa
8. júna uskutočnilo stretnutie
Deti deťom zo zariadenia Dosos
(Sobrance) a partnerských
zariadení ANIMA (Michalov
ce) a ONDAVA (Rakovec nad
Ondavou) v spolupráci so ZŠ
Choňkovce. Cieľom bolo vytvo
riť spoločenstvo, v ktorom sa
búrajú bariéry a budujú vzťahy
medzi deťmi so zdravotným

postihnutím a zdravými deťmi.
Akcia sa začala svätou liturgiou
v gréckokatolíckom chráme
v Choňkovciach. Svätú liturgiu
celebroval vladyka Milan Chau
tur za účasti sobraneckého pro
topresbytera Jozefa Kellӧa, otca
Jozefa Fabišíka, správcu farnosti
v Choňkovciach, a otca Slavo
míra Juska, farára z Rakovca
nad Ondavou. Po krátkom

občerstvení vystúpili žiaci zo
ZŠ Choňkovce a Dozáčikovia zo
zariadenia Dosos, n. o., s krát
kym kultúrnym programom,
po ktorom nasledovali športové
hry a ukážka práce policajného
zboru. V závere čakala na súťa
žiacich malá odmena od firmy
Audiofon z Banskej Bystrice.
(Silvia Vaľková)

Apoštolský nuncius sa zúčastnil
na Púti rómskych rodín v Ľutine
V sobotu 20. júna sa v Ľutine
konala Púť rómskych rodín,
na ktorej sa na pozvanie pre
šovského arcibiskupa metro
politu Jána Babjaka SJ zúčastnil
aj apoštolský nuncius na Slo
vensku arcibiskup Mons. Mario
Giordana.
Pre takmer sedemsto Rómov
pripravilo Gréckokatolícke for
mačné centrum Rómov v Čičave
celodenný program, na začiatku
ktorého mohli stretávať rôznych
ľudí z minulosti, ktorí strážili
vchod do raja a odovzdávali
nejaké posolstvo. Následnú ado
ráciu sprevádzala rómska kapela
Čičava band a spievaný ruženec
dievčenská hudobná skupina
z Čičavy. Popoludní vystúpili aj
ďalšie kapely z Krížovej Vsi, Ša
rišského Jastrabia a dievčenská
kapela zo Snakova. Nechýbali
ani svedectvá o tom, čo v živote

Rómov urobil Boh a ako ich
Cirkev formuje. Po modlitbe
krížovej cesty nasledovali chvály
s kapelou F6.
Vyvrcholením púte bola
archijerejská svätá liturgia
v miestnej bazilike minor.
Hlavným slúžiacim bol pre
šovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ. Koncelebroval
apoštolský nuncius na Sloven
sku arcibiskup Mons. Mario

Giordana, pomocný prešovský
biskup Milan Lach SJ a približ
ne dvadsať kňazov.
V homílii metropolita Ján
hovoril o službe. Vychádzal
z evanjeliovej udalosti, ako
Ježiš uzdravil Petrovu svokru.
Zdôraznil skutočnosť, že ak
prijmeme Božiu milosť a naučí
me sa slúžiť jeden druhému, je
to veľký zázrak. Zároveň vyjad
ril poďakovanie kňazom, ktorí
sa duchovne o Rómov starajú.
Na konci svätej liturgie,
ktorú radostným spevom spre
vádzali Rómovia, sa prihovoril
aj apoštolský nuncius Mons.
Mario Giordana.
Púť rómskych rodín sa
tohto roka uskutočnila v Ľutine
po druhýkrát. (Ľubomír Petrík;
snímky: Matej Buk)


Zasadnutie rady pre misie pri
Konferencii biskupov Slovenska
sa uskutočnilo 11. júna v Trnave.
Na zasadnutí sa zúčastnilo tridsať
zástupcov reholí, misijných inštitútov
a laických inštitúcií na Slovensku
zaangažovaných v misiách. Z Prešovskej archieparchie sa na zasadnutí
zúčastnili členovia komisie pre misie
sr. Štefánia Blichová OSBM, Rastislav Lišivka a Peter Laca, z Košickej
eparchie bol prítomný Matúš Marcin
a z Bratislavskej eparchie Igor Suchý.
(Peter Laca)

Rodiny prešovskej farnosti na Sídlisku 3 sa 13. júna stretli na farskom
dni. Program sa začal v chráme, kde
sa farníci spolu s otcom P. Kačurom
pomodlili časť z Akatistu požehnania
rodín. Ďalší program pokračoval
na ihrisku ZŠ Prostějovská, kde boli
pripravené aktivity a atrakcie. Deti sa
mohli zapojiť do súťaží na stanoviskách, rozdelení do dvoch družstiev
Noemovcov a Dávidovcov. Rodičia
a ostatní dospelí využili tento čas
detských hier na priateľské rozhovory
a prípravu kotlíkového guľáša. Všetkých zaujali aj ukážky prvej pomoci
organizované Strednou zdravotníckou
školou sv. Bazila Veľkého. V poobedňajších hodinách sa konala spoločná
grilovačka. (Bednárovci)

Púť veriacich z Kapišovej a filiálok
do Ľutiny a Litmanovej sa uskutočnila 13. júna. Veriaci spolu so svojím
kňazom otcom Michalom Jančišinom slávili svätú liturgiu v ľutinskej
bazilike spolu s pútnikmi z farnosti
Jasenov, Ruskovce, Úbrež a Hnojné.
Po prehliadke pútnického miesta pokračovali na horu Zvir do Litmanovej,
kde sa pomodlili Akatist k Presvätej
Bohorodičke. O histórii Litmanovej
ich poinformoval bohoslovec Michal
Zorvan. (Michal Jančišin)

Na Kurze prípravy na manželstvo v Centre pre rodinu na Sigorde
sa stretlo 18. – 21. júna devätnásť
snúbeneckých párov. Kurz viedol otec
Peter Jakub, riaditeľ centra, s tímom
lektorov a animátorských párov. Kurz
je zostavený z prednášok na témy
ako manželská láska, komunikácia,
mravnosť, rozdielnosť muža a ženy,
povolanie do manželstva a iných.
(Jozef Greško)

Duchovná príprava animátorov
a dobrovoľníkov slúžiacich na Letných stretnutiach mládeže pre 42
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mladých ľudí sa uskutočnila 19. – 21.
júna v Gréckokatolíckom mládežníckom centre (GMC) v Juskovej Voli.
Program obohatila psychologička
Mgr. Katarína Gromošová, ktorá
v prednáške ponúkla animátorom
možnosti, ako k deťom a mladým
pristupovať v krízových situáciách.
Duchovnú prípravu viedol otec Patrik
Maľarčík, duchovný správca GMC
Bárka. (Viktória Žolnová)

Promócie absolventov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (GTF PU) sa
uskutočnili 23. júna v historickej sále
Čierneho orla v Prešove. V akademickom roku 2014/2015 svoje štúdium
úspešne ukončilo 89 študentov magisterského štúdia v dennej a externej forme v študijných programoch
katolícka teológia, probačná a mediačná práca a v študijnom programe religionistika. Štúdium zároveň
ukončilo 67 študentov bakalárskeho
denného a externého štúdia. Dekan
GTF PU Mons. prof. Peter Šturák sa
v príhovore poďakoval študentom
a pedagógom nielen za študijné
výsledky, ale aj za angažovanie sa
v rôznych kultúrnych, charitatívnych,
športových a iných aktivitách univerzitného života. (Ľubomír Petrík)

Na sviatok Narodenia sv. Jána
Krstiteľa 24. júna slávili gréckokatolícki veriaci v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove archieparchiálnu
odpustovú slávnosť. Hlavným slúžiteľom archijerejskej svätej liturgie bol
pomocný biskup Prešovskej archieparchie Milan Lach SJ. Odpustovú
slávnosť spevom sprevádzal Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa pod vedením
Valérie Hricovovej. (Ľubomír Petrík)

Na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Bardejove 25. júna
poslanci schválili názov nového námestia – Námestie hieromučeníkov
Gojdiča a Hopka (priestor ohraničený
Ulicou J. Grešáka a Pod Vinbargom,
a časťou susediacej parcely). Poslanci
zároveň určili názov nového parku
– Park Emila Korbu za Bazilikou sv.
Egídia, ktorý nesie pomenovanie
po významnom rodákovi z Bardejova, kňazovi a šéfredaktorovi Slova,
pri príležitosti jeho nedožitých 85.
narodenín. (Andrej Kaputa)

Noc v Cirkevnej základnej škole
sv. Juraja plná hier a dobrodružstiev
sa uskutočnila 25. júna. Svoju fyzickú
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V Prešove sa stretli predstavení kňazských seminárov
z Čiech, Moravy a Slovenska
V Gréckokatolíckom kňazskom
seminári bl. biskupa P. P. Goj
diča v Prešove sa 22. – 25. júna
uskutočnil 25. ročník stretnutia
predstavených kňazských semi
nárov Čiech, Moravy a Sloven
ska. Prvý deň večer predstave
ných na pôde Arcibiskupského
úradu v Prešove prijal arcibis
kup metropolita Mons. Ján
Babjak SJ. Po prehliadke kated
rály a uctení si relikvií blahosla
vených biskupov ich oboznámil
s históriou a súčasným životom

Gréckokatolíckej cirkvi. Potom
sa stretli s Mons. prof. Petrom
Šturákom, dekanom Grécko
katolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity.
V programe ďalšieho dňa
otec Marko Durlák povzbu
dil vo svojich prednáškach
predstavených do rozhovorov
so seminaristami. Popoludní
predstavení seminárov zaví
tali spolu s vladykom Jánom
do Ľutiny. Po archijerejskej
svätej liturgii a spoločnej

večeri nasledovala krížová cesta
v podaní prešovských semi
naristov. Ďalší deň putovali
do Litmanovej a v priestoroch
Červeného Kláštora pokračovali
pracovným stretnutím, kde sa
zaoberali otázkou propedeutic
kého ročníka.
V posledný deň stretnutia
slávili svätú liturgiu, ktorej
predsedal vladyka Milan Lach
SJ, prešovský pomocný biskup.
(Miroslav Dancák)

Druhý Kongres rodiny v Prešovskej archieparchii
zakončili Púťou rodín v Ľutine
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Do Popradu zavítal biskup Irenej Bilyk
Príprava na odpustovú slávnosť
v popradskej farnosti sa začala
26. júna. Svätú liturgiu slávili
otcovia saleziáni. Po skončení
otec Pavel Ženíšek priblížil
v katechéze pôsobenie
saleziánov v Bulharsku.
Nasledujúci deň bol venovaný
spomienke na posviacku
chrámu. Archijerejskú
svätú liturgiu slávil kanonik
pápežskej baziliky Santa
Maria Maggiore biskup Irenej
Bilyk. Po svätej liturgii dostal
slovo otec Michal Bučko
v katechéze Chrám, miesto
stretnutia človeka s Bohom.
Večer zakončila eucharistická
pobožnosť.
Nedeľa 28. júna patrila rodi
ne. Na slávnostnú svätú liturgiu
zavítal otec Michal Hospodár,
ktorý v Poprade pôsobil pred
dvadsiatimi dvoma rokmi.
V homílii veriacim zdôrazňo
val dôležitosť rodiny v Cirkvi

i v spoločnosti. Po svätej liturgii
posvätil novú ikonu Svätej
rodiny a 170 farníkov sa potom
stretlo aj na druhom petro-pav
lovskom guláši. Po obede bol
pripravený bohatý program pre
deti. Otec Michal pre ostatných
pripravil prezentáciu o ostrove
Malta.
Na samotný chrámový
sviatok 29. júna biskup Irenej

a športovú zdatnosť si žiaci vyskúšali
v rôznych netradičných aktivitách.
Nechýbali športové turnaje vo futbale a volejbale, eRko tance, opekačka
za školou a posedenie pri ohníku.
(-czs)

z Ríma priniesol a odovzdal
relikvie sv. Petra a Pavla
prešovskému arcibiskupovi
metropolitovi Jánovi Babjakovi
SJ. Na slávnosti sa zúčastnil
aj spišský sídelný biskup
Štefan Sečka a prešovský
pomocný biskup Milan Lach
SJ. (Matej Bartoš; snímka: Jozef
Mackoviak)

Púť učiteľov, žiakov a zamestnancov cirkevných škôl
Prešovského arcibiskupstva

V rámci prebiehajúceho Roka
rodiny sa 25. – 27. júna usku
točnil Kongres rodiny, ktorého
hlavnými organizátormi boli
Gréckokatolícky arcibiskupský
úrad v Prešove a Centrum pre
rodinu na Sigorde.
Začal sa 25. júna v prešov
skom Kine Scala koncertom
bohosloveckej gospelovej
skupiny Anastasis. Z piatich
formácií kapely sa predstavili
štyri. Počas koncertu, na kto
rom sa zúčastnil aj prešovský
arcibiskup metropolita Ján Bab
jak SJ s pomocným biskupom
Milanom Lachom SJ, zaznela aj
katechéza o rodine, ktorú pred
niesol otec Marek Kolesár.
V aule Gréckokatolíckej
teologickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove (GTF
PU) zazneli v piatok 26. júna
viaceré prednášky a skúsenosti
i svedectvá. Prešovský arcibis

kup metropolita Ján Babjak
SJ program otvoril modlit
bou a krátkym príhovorom.
Potom s príhovormi vystúpili
doc. Marcel Mojzeš, pedagóg
GTF PU, Renáta Ocilková,
koordinátorka KBS pre ľudské
práva a členka Výboru pre
rodovú rovnosť pri Rade vlády
pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť, kto
rá hovorila o nebezpečenstvách
rodovej rovnosti, MUDr. Anna
Kováčová, detská psychiatrička
na Klinike detskej psychiatrie
Detskej fakultnej nemocnice
v Bratislave, členka organizá
cie Donum vitae a Svetového
hnutia matiek, ktorá hovorila
o sebazničujúcom správaní
mladých, a rímskokatolícky
kňaz Miloš Pikala. Popoludní
zazneli svedectvá a skúsenosti
z protopresbyterátu Svidník
a z putovania ikony Svätej

rodiny po farnostiach. Modlit
ba Akatistu požehnania rodín
ukončila druhý deň kongresu,
ktorý pokračoval 27. júna v Ľu
tine Púťou rodín a stretnutím
prvoprijímajúcich detí s prešov
ským arcibiskupom metropo
litom.
Program tretieho dňa kon
gresu sa začal archijerejskou
svätou liturgiou v bazilike mi
nor. Liturgickú slávnosť spevom
sprevádzal Katedrálny zbor sv.
Jána Krstiteľa z Prešova.
Popoludní program pokračo
val aktivitami pre deti a ka
techézou otca Jozefa Zorvana
na tému Rodina v kríze, v ktorej
hovoril o skúsenosti otca, ktorý
má závislého syna. Nechýbal
priestor na opekačku, svedectvo
manželov a modlitbu Korun
ky Božieho milosrdenstva.
(Ľubomír Petrík; snímka: Peter
Jakub)

V pondelok 29. júna sa na pút
nickom mariánskom mieste
v Ľutine uskutočnila prvá spo
ločná Púť učiteľov, žiakov a za
mestnancov cirkevných škôl
Prešovského arcibiskupstva.
Zúčastnilo sa na nej približne
päťsto pútnikov. Program sa
začal modlitbou ruženca pod
vedením Gymnázia svätého
Jána Zlatoústeho z Humen
ného. Po ňom nasledovala

svätá liturgia, ktorú celebroval
Mons. Milan Lach SJ, prešovský
pomocný biskup. Svätú liturgiu
spevom obohacovali študenti
Gymnázia bl. P. P. Gojdiča
v Prešove. Na púti boli prí
tomní riaditeľ Katechetického
úradu Prešovského arcibiskup
stva otec Peter Cap a duchovní
správcovia cirkevných škôl.
Po svätej liturgii si prítomní
vypočuli históriu mariánskeho

pútnického miesta a jeho víziu
do budúcnosti, ktorú predstavil
riaditeľ pútnického miesta a fa
rár farnosti otec Jozef Novický.
Po prezentácii mali prítom
ní čas na osobnú meditáciu
a prehliadku pútnického miesta
i na obed. Púť bola zakončená
Molebenom k Božskému Srdcu
Ježišovmu. (Anton Uhrin)

Cyrilo-metodská slávnosť v Sečovciach
Tohtoročná slávnosť na počesť
sv. Cyrila a Metoda v grécko
katolíckej farnosti Sečovce sa
začala 3. júla, keď po sviatočnej
večierni slávil archijerejskú svä
tú liturgiu vladyka Milan Chau
tur, košický eparcha. Liturgický
spev viedol miestny zbor zo
Sečoviec. V kázni pripomenul,
že v preambule Ústavy Sloven
skej republiky zaznieva zmien
ka o cyrilo-metodskej tradícii.
Základom tejto tradície je, aby
sa v zrozumiteľnej reči počúva

lo Božie slovo, a tak formovalo
ľudí. Zdôraznil, že na odo
vzdávanie viery je najlepším
prostredím rodina. Ak sa
v rodine viera žije, to zaručí, že
pojem cyrilo-metodská tradícia
nebude prázdnym. Po liturgii
oslovili rehoľníci prítomných
hudobno-dramatickou formou
o rehoľnom povolaní. V sobotu
4. júla po Akatiste k sv. Cyrilovi
a Metodovi vyvrcholila odpus
tová slávnosť archijerejskou
liturgiou, ktorú slávil vladyka

Peter Rusnák, bratislavský
eparcha. Spevom ju sprevádzal
Zbor sv. Jozefa z Michaloviec
pod vedením Márie Gofusovej.
V kázni sa vladyka zaoberal
vysvetlením pojmu tradície
ako fenoménu odovzdávania
do ochrany toho, čo je dôležité.
Za priliehavú formu súčasnej
evanjelizácie označil vlastný
príklad kresťanského života
v rodinách i v spoločnosti.
(Michal Hospodár)


Novú kaplnku na Skalnatom
plese posvätil 1. júla prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ. Kaplnka Presvätej Bohorodičky,
Nepoškvrnenej čistoty, bola zriadená
z iniciatívy Patrika Kolesára, predsedu
Tatranského okrášľovacieho spolku,
vo výške 1 751 metrov nad morom.
Nachádza sa v budove galérie Encián.
Počas sezóny tam bude aj stála
kňazská služba. Okrem spoločnej
modlitby a svätej liturgie bude možný
aj duchovný rozhovor s kňazom.
(Matej Bartoš)

Od historickej návštevy pápeža
sv. Jána Pavla II. medzi gréckokatolíkmi v Prešove uplynulo 20 rokov.
Návšteva sa uskutočnila v nedeľu 2.
júla 1995 o 17.00 h na priestranstve
pred mestskou halou, kde sa zišlo
viac ako 200 000 gréckokatolíkov,
Prešovčanov a mnohých iných pútnikov, v mene ktorých pápeža privítal
vtedajší prešovský biskup Mons. Ján
Hirka. S pápežom sa pomodlili Akatist
k Presvätej Bohorodičke, ktorý
štvorhlasne spieval takmer 300-členný spevácky zbor. Pred príchodom
k mestskej hale sa pápež Ján Pavol II.
zastavil aj v gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána Krstiteľa a pomodlil sa pri
telesných ostatkoch biskupa mučeníka P. P. Gojdiča. Návštevu pripomína
Ulica Jána Pavla II. pri mestskej hale,
jeho socha pri Konkatedrále sv. Mikuláša a pamätné tabule v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa a pri pomníku obetí
Prešovských jatiek. (Ľubomír Petrík)

Večer ľudí dobrej vôle je názov
benefičného koncertu pri príležitosti
štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda,
ktorý sa uskutočnil 4. júla pri Konkatedrále sv. Mikuláša na Hlavnej ulici
v Prešove pod záštitou podpredsedu
NR SR Jána Figeľa, primátorky Prešova Andrey Turčanovej a prešovského
arcibiskupa metropolitu Mons. Jána
Babjaka SJ. Vystúpili na ňom viacerí
známi umelci, ale aj bohoslovecký
Zbor sv. Romana Sladkopevca, ktorý
pôsobí pri Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity
a Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. (ISPA)
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Každoročne začiatkom letných prázdnin sa na Mariánskej hore nad Levočou
koná celoslovenská mariánska púť. Aj v tomto roku sa na tomto požehnanom mieste
stretli veriaci oboch katolíckych obradov.

L

Júlové mariánske sviatky

Doslova státisíce pútnikov prichádzajú
do Levoče uctiť si Pannu Máriu. Samotný
sviatok, ktorý tohto roka pripadol na štvr
tok, sa slávi 2. júla. Vo východnom obrade
na Slovensku je v tento deň polyjelejný
sviatok Uloženia rúcha Presvätej Bohoro
dičky v Blachernách, v západnom obrade
je to slávnosť Navštívenia Panny Márie.
Odpustová slávnosť je vždy v nedeľu po sa
motnom sviatku.

Odpustová slávnosť 2015

Aj v tomto Roku zasväteného života a v roku
20. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. celé
rodiny putovali k Panne Márii do Levoče.
Na samotný sviatok 2. júla slávil svätú
liturgiu o 13. hodine na poľnom oltári otec
Pavol Dancák, vedúci Katedry filozofie
a religionistiky Gréckokatolíckej teologic
kej fakulty v Prešove, spolu s popradským
protopresbyterom Jaroslavom Matoľákom
a kňazmi Popradského protopresbyterátu.

V homílii otec Dancák upriamil pozor
nosť na informácie, ktoré dostávame zo
všetkých strán vo veľkom množstve. Často
si z nich vyberáme pod tlakom. Hoci môžu
byť užitočné, veľakrát sú nepotrebné. More
informácií pripomína len fatamorgánu –
odraz, ale nie skutočnú hodnotu. Hľadal
odpoveď na otázku, čo je pravda. Odpoveď
dáva sám Ježiš, ktorý hovorí: „Ja som Cesta,
Pravda a Život.“ On má napĺňať každoden
ný život a čas veriaceho človeka.
Pred svätou liturgiou mládež z levoč
skej farnosti zaspievala mariánske piesne
a viedla modlitbu slávnostného ruženca.
Zborovým spevom svätú liturgiu sprevá
dzal gréckokatolícky zbor pri Chráme sv.
apoštolov Petra a Pavla v Poprade pod
vedením zbormajsterky Kataríny Aftanaso
vej. Po skončení eucharistie a myrovaní
nasledovalo malé agapé za gréckokatolíc
kou kaplnkou.
V sobotu 4. júla večer o 20. hodine
slávil archijerejskú svätú liturgiu vladyka
Milan Chautur, košický eparcha, spolu
s diakonom a štrnástimi kňazmi obidvoch
obradov. Priamy prenos tejto eucharistie
vysielala TV Lux. Vladyka pozdravil ve
riacich, zvlášť rodiny. Upriamil pozornosť
na Bohorodičku, ktorá neúnavne kráčala
za svojím synom Ježišom. Matka je totiž tá
jedinečná osoba, v ktorej počas deviatich
mesiacov bijú dve srdcia. Vladyka povzbu
dil rodiny žiť pravé hodnoty a postaviť sa
za ne. Na záver predstavil brožúrku rady
pre rodinu pri KBS na prípravu na Sveto
vé stretnutie rodín vo Filadelfii a vyzval
veriacich k aktívnej účasti na Národnom
pochode za život v septembri v Bratislave.
Zborovým spevom archijerejskú svätú
liturgiu sprevádzal gréckokatolícky Zbor
bl. Pavla Petra Gojdiča z Čemerného pod
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Rozhovor s otcom Martinom Mekelom, riaditeľom
Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov
v Čičave

Levočská
mariánska púť
evoča patrí medzi najstaršie pútnické
miesta východného Slovenska, kde
korene mariánskeho kultu siahajú až
do 13. storočia. V roku 1247 bola postavená
prvá kaplnka na vtedy nazývanej Olivetskej
hore. Na jej mieste dnes stojí mariánska
bazilika minor. V roku 1673 dostala Marián
ska hora odpustkovú listinu od pápeža.
Za bazilikou sa nachádza drevená
gréckokatolícka Kaplnka Presvätej Boho
rodičky, ktorú dal postaviť rímskokatolícky
farár Jozef Dulovič. Posviacku vykonal
z poverenia vtedajšieho prešovského bis
kupa Jozefa Gaganca arcidekan z Torysiek
Jozef Hodobay 2. júla 1858.
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vedením zbormajsterky Mgr. Márie Šán
dorovej.
Nedeľa 5. júla bola skutočne slávnost
ným dňom. Ráno o siedmej hodine slávil
archijerejskú svätú liturgiu opäť košický
eparcha vladyka Milan Chautur spolu s pia
timi kňazmi a diakonom. Homíliu v tento
deň predniesol otec Peter Borza, odborný
asistent na Katedre historických vied GTF
PU v Prešove. Archijerejskú svätú liturgiu
kantorovali bohoslovci z Gréckokatolícke
ho kňazského seminára v Prešove.
V nedeľu 5. júla o 10. hodine mariánska
púť v Levoči vrcholila. Začínala sa slávnost
ná svätá omša, vysielaná rádiom a tele
víziou do sveta. Hlavným celebrantom
bol kardinál Stanislav Dziwisz, krakovský
arcibiskup, koncelebrovali arcibiskupi
a biskupi s kňazmi zo Slovenska i okolitých
štátov. Kardinál Dziwisz pozdravil nedeľné
zhromaždenie pútnikov známym volaním
slovenských veriacich adresované svätému
Jánovi Pavlovi II.: „Svätý Otče, do Levoče!“
Pripomenul pevné presvedčenie svätého
pápeža, že Panna Mária raz tieto túžby
Slovákov splní.
V závere svätej omše požehnal kardinál
Dziwisz pamätnú tabuľu s portrétom svä
tého Jána Pavla II., ktorá bude inštalovaná
na Národnom stretnutí mládeže P15 v Po
prade. Na slávnosti sa zúčastnil aj prešov
ský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.
Bolo povzbudivé a dojemné počúvať
slová kardinála, ktorý bol tak blízko pri
svätom pápežovi Jánovi Pavlovi II. a bol
s ním prítomný na jeho pontifikálnej svätej
omši v Levoči pred dvadsiatimi rokmi
3. júla 1995. n
Rastislav Višňovský
snímky: Daniela Višňovská,
TK KBS/Martin Magda

Čo očakávaš od Púte rómskych rodín?
Najmä to, aby sa rodiny
priblížili k Bohu aj k sebe
navzájom. Chceme ukázať
ostatným rodinám pozitívne príklady rómskych rodín. To, ako prežívajú
Božie kráľovstvo, zmenu, ktorú Boh priniesol
do ich rodiny. A chceme povzbudzovať Rómov,
aby mali vieru a odvahu. Aby videli nádej
na zmenu.
Ako bol zostavený program púte?
Úvod bol dynamický. Pri spoločnom putovaní
sme stretávali ľudí z minulosti: kráľa Dávida,
Jána Krstiteľa, apoštola Pavla aj anjelov, ktorí
strážili vchod do Božieho kráľovstva. Všetky
postavy odovzdávali nejaké posolstvo. Nasledovala adorácia s kapelou z Čičavy. Prežívali
sme požehnaný čas a mocnú Božiu prítomnosť.
Do ruženca sa zapojilo mnoho ľudí. Potom
sme mali pripravený program so svedectvami
v areáli, ale pršalo, tak to celkom nevyšlo.
No a na záver programu bola krížová cesta,
modlitba chvál a archijerejská svätá liturgia.
Predpokladám, že na púti sa zúčastnilo asi 600
– 700 ľudí.
Púť je len zlomok práce s Rómami.
Čo tento druh pastorácie vyžaduje?
Úplný základ formačnej práce tvorí stretávanie sa spoločenstiev a formácia jednotlivcov.
Stretávanie sa spoločenstiev prinieslo najviac
ovocia do života ľudí vo vernosti Cirkvi a dôvere Bohu. Snažíme sa budovať aj ľudí, ktorí
pomáhajú pri vedení spoločenstiev a misijnej
služby. Máme štyroch ľudí, ktorých podporujeme. Chodievajú do nových obcí a prinášajú
tam evanjelium. Všetkých sa snažíme smerovať
k tomu, aby podporovali Božie kráľovstvo,
evanjelizáciu, misiu, aby vydávali svedectvo
a aby na tieto veci prispievali. A vidím, že
Rómovia sa neboja prispievať na to, aby mohli
Božie kráľovstvo šíriť. Aj vďaka tomu môže
naša služba napredovať. Nerobíme to ako sociálnu prácu a nesnažíme sa venovať všetkým ľuďom. Ohlasujeme evanjelium a kto uverí, toho
potom formujeme, do tých ľudí investujeme.
Niektorí Rómovia mali odznaky s nápisom
Spoločenstvo apoštola Pavla. Čo to znamená?
Počas desiatich rokov sa vyvinula potreba, aby
sme spoločenstvo nejako vyšpecifikovali, preto
sme ľuďom, ktorí sú už dlhodobo verní, slúžia
a prinášajú ostatným úžitok, ponúkli záväzky,
v rámci ktorých funguje spoločenstvo. Ide
o modlitebné aj finančné záväzky.
Ľubomír Petrík
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Utečenec
dnešnej doby

´ LNA
A R C H I E PA R C H I A
ˇ
´
´ SLAVNOST
ODPUSTOVA
..

ˇ
zosnutia presvatej bohorodicky

Letné obdobie dovoleniek je pre mnohých časom putovania do vychýrených prímorských letovísk, do hôr či na rôzne pútnické miesta. No v ostatných týždňoch sa rozmohol ešte jeden
štýl putovania – putovanie za lepším životom, za záchranou, za lepšími podmienkami.

ˇ
ˇO V A
´
SAS
15. - 16. august 2015

V

eľa sa o tom hovorí, sú toho plné
správy. Prijať ich alebo nie? A ako
im vôbec pomôcť? Toto sú otázky,
ktoré vyvoláva obrovská migrácia utečen
cov z krajín, kde ide o holý život. Mnohí
z nich predajú všetko, darujú orgán, riskujú
a slepo veria prevádzačom, len aby získali
lepší život. Toto všetko dokážu podstúpiť
milióny utečencov, len aby prežili a mali sa
lepšie.
Tento trend utekania vidno aj v Biblii.
Jonáš utekal pred Božou výzvou ísť ohlásiť
jeho slovo do Ninive, Eliáš utekal tiež.
Dávid utekal pred Šaulom, ktorý ho chcel
zabiť. Židia utekali z Egypta, keď zažívali
čas otročenia, neslobody, dokonca aj Ježiš
bol utečencom, pretože mu Herodes chcel
siahnuť na život.

SOBOTA
16.45
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30

Drahý Pane, ty dobre vieš, ktoré oblasti môjho života má v rukách
zlostný otrokár. Dobre poznáš moje pády, zlyhania, nedostatky.
Ty dobre vieš, ako sa viem zamotať vo svojich hriechoch, žiadostiach.
Prosím ťa, ukáž mi, do ktorých oblastí ťa potrebujem ešte vpustiť.
Daj mi túžbu postaviť sa vo viere, opustiť svoj hriešny život a nechať
sa viesť tebou. Amen.
V otroctve

Každý človek sa bojí toho, že by mohol byť
zotročený, že by bol neslobodný, nemohol
sa rozhodovať slobodne, bol by od niekoho
úplne závislý. Ak sa však pozrieme
na svet okolo nás, môžeme si všimnúť, že
„faraón“ dnešného sveta nezaháľa a chce
nás voviesť do rôznych otroctiev. Skúša
to cez nezriadený sexuálny život, cez
chamtivosť po majetku, ktorá veľakrát
zabíja vzťahy v rodinách. Láka mnohých
na neveru, pýchu, povýšeneckosť, závisť,
hnev a neprajnosť. Aj dnes môžeme žiť
v rôznych otroctvách, ktoré nás oberajú
o skutočnú slobodu. Mnohí ľudia už
zažívajú aj ovocie takejto taktiky diabla,

do ktorej sa zamotali, a túžia po lepšom
živote.

Poď za mnou

Aj do týchto otroctiev, aj do tejto doby
znejú slová Ježiša Krista: „Kto chce ísť
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj
kríž a nasleduje ma.“ Ježiš Kristus nás po
zýva za sebou. Chce spolu s nami nanovo
prejsť cestu, ktorou už prešiel. Je to cesta
poslušnosti darcovi života, nášmu nebes
kému Otcovi. Znie to ako ďalšie otroctvo,
veď byť poslušný znamená prísť o slobodu.
Ale vonkoncom to tak nie je. Byť poslušný
Otcovi znamená odmietnuť zlobu, ktorá
nám chce ublížiť. Byť poslušný Otcovi má

mnoho výhod, pretože je to jediná cesta
k skutočnému pokoju, vyrovnanosti, láske,
odpusteniu, večnému životu.

Tak ako je to s tebou?

Pozri sa okolo seba, pozri sa do svojho
života. Necítiš tam zápach po otroctve?
Nevidíš aj seba spútaného, ubitého, sla
bého a stále zlyhajúceho? Nie je aj nejaká
tvoja oblasť života v putách otrokára –
diabla? Ak áno, začni byť aktívny. Postav
sa do lode, ako to robia utečenci v ostat
ných dňoch. Vstúp do lode Božej lásky cez
sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor, cez
prijatie Eucharistie, čítanie Božieho slova,
modlitbu a pôst. Neboj sa takejto plavby,
pretože má dobrého sprievodcu, Ježiša
Krista, ktorý ťa nenechá napospas krutému
moru problémov a ťažkostí. On ťa nechce
obrať o peniaze, orgán, nechce na tebe za
robiť. On ťa chce urobiť skutočne šťastným
a slobodným. n
Matúš Verba
ilustračná snímka:
commons.wikimedia.org

21.00
21.15
22.00
23.00

Privítanie pútnikov
Svätenie vody v Kaplnke Zosnutia Presvätej Bohorodičky – procesia ku kaplnke
Moleben k Presvätej Bohorodičke pred milostivou ikonou
Veľká večiereň (cirkevnoslovanská) s lítiou
Duchovné slovo (otec František Dancák)
Svätá liturgia (slovenská)
(hlavný slúžiteľ: otec Michal Onderko ml.)
Blahoslavená sestra Miriam Terézia Demjanovičová
Katechéza (otec Jozef Urvinitka – vicerektor Gréckokatolíckeho kňazského
seminára P. P. Gojdiča v Prešove)
Akatist k Presvätej Bohorodičke
Adorácia a požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou
V sobotu bude sviatosť zmierenia vysluhovaná od 18.00 h do 20.00 h.

NEDEĽA
07.00
07.30
08.30
09.15

Ranné modlitby bohoslovcov
Svätá liturgia (slovenská)
Moleben k Presvätej Bohorodičke
Duchovná akadémia (Monika Kandráčová)

10.00 Slávnostná archijerejská svätá liturgia s myrovaním
celebruje pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ
V nedeľu bude sviatosť zmierenia vysluhovaná
od 09.00 h (aj počas archijerejskej svätej liturgie).

Pán a oživovateľ

Dominum et vivificantem
Na sviatok Zoslania Svätého Ducha 18. mája 1986 podpísal pápež Ján Pavol II. svoju piatu
encykliku. Keď čítame encykliku Dominum et vivificantem, zistíme, že už štrnásť rokov pred
rokom 2000 pripravoval pápež Cirkev na Veľké jubileum.

H

ovoril, že je to čas očakávania, že
nanovo prežiť jubileum vtelenia je
dôkazom ovocia vtelenia a nového
vyliatia Svätého Ducha.
V úvodnej časti encykliky pápež uvádza:
„V našich časoch nás stará, a stále nová vie
ra v Cirkvi znova vyzýva priblížiť sa k Svä
tému Duchu – Oživovateľovi. Pomáha nám
v tom a podnecuje nás k tomu aj spoločné
dedičstvo s východnými cirkvami, ktoré si
verne zachovali nesmierne bohatstvo uče
nia otcov o Svätom Duchu.“ (DV 2) Cirkev
si je vedomá toho, že je povolaná ohlaso
vať Svätého Ducha, keď sa spolu s celou
ľudskou rodinou blíži ku koncu druhého
tisícročia po Kristovi.

,iným Tešiteľom‘. To znamená, že prvým
Tešiteľom je Ježiš, ktorý zároveň poukazuje
na úlohu Svätého Ducha. „Medzi Duchom
Svätým a Kristom je teda v ekonómii spásy
veľmi úzke puto, na základe ktorého Duch
pravdy pôsobí v dejinách človeka ako ,iný
Tešiteľ‘ a trvalo zabezpečuje odovzdávanie
a vyžarovanie radostnej zvesti zjavenej
Ježišom z Nazareta.“ (DV 7)

Ježišov prísľub a zjavenie pri
Poslednej večeri

Encyklika je vo väčšej miere biblickou
reflexiou, a to predovšetkým okolo tých
kapitol Evanjelia sv. Jána, ktoré hovoria
o Ježišovom učení počas Poslednej večere
venovanému Svätému Duchu. „Evanjelista
Ján... píše, že Ježiš im pri veľkonočnej ve
čeri, ktorá predchádzala deň jeho utrpenia
a smrti, povedal tieto slová: ,A urobím
všetko, o čo budete prosiť v mojom mene,
aby bol Otec oslávený v Synovi... A ja
poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa,
aby zostal s vami naveky — Ducha pravdy.‘
Práve tohto Ducha pravdy nazýva Ježiš
Parakletom. Parakletos značí tešiteľ, a zá
roveň aj zástanca alebo obhajca. Kristus
nazýva Ducha pravdy ,iným‘ Tešiteľom,
t. j. druhým, lebo prvým je on sám. Ježiš
Kristus je prvým Tešiteľom, je prvým
nositeľom a darcom radostnej zvesti. Duch
Svätý prichádza po ňom a zásluhou jeho
diela, aby prostredníctvom Cirkvi vo svete
pokračoval v diele radostnej zvesti spásy.“
(DV 3) Svätý Ján Pavol II. tu kladie dôraz
na to, že Ježišov odchod je prechodom,
je tým, čo vyjadrujeme slovom Pascha.
Ten prechod otvára cestu novému vyliatiu
Svätého Ducha, lebo Svätý Duch účinkoval
už skôr, keď hovoril cez prorokov v Starom
zákone. Pascha otvára bránu medzi zemou
a nebom, aby Kristus mohol cez ňu prejsť
a previesť za sebou ľudí na druhú stranu,
aby mohol prísť Potešiteľ, ktorého nazýva

Otec, Syn a Svätý Duch

„Charakteristickou vlastnosťou Jánovho
textu je, že Otec, Syn a Duch Svätý sa jasne
označujú ako osoby, prvá odlišná od druhej
a tretej, a tie zasa jedna od druhej. Ježiš
hovorí o Duchu Tešiteľovi, používajúc viac
ráz osobné zámeno ,on‘, a zároveň v celej
rozlúčkovej reči odhaľuje zväzky, ktoré
navzájom spájajú Otca, Syna a Tešiteľa.“
(DV 8) „... nachádzame sa tu na prahu
najdôležitejších udalostí a najvznešenejších
slov, ktoré potom ako svoje ovocie prinesú
príkaz misijného poslania, adresovaný
apoštolom a prostredníctvom nich Cirkvi:
,Choďte teda, učte všetky národy‘; príkaz,
ktorý v istom zmysle obsahuje trojičnú
krstnú formulu: ,Krstite ich v mene Otca
i Syna, i Ducha Svätého.‘ V tejto formule sa
odzrkadľuje hlboké tajomstvo Boha, Bo
žieho života, ktorým je Otec, Syn a Duch
Svätý – Božia jednota Trojice.“ (DV 9)

Spásonosné darovanie sa Boha vo
Svätom Duchu

Kristova rozlúčková reč pri veľkonočnej
večeri sa osobitne vzťahuje na „darovanie“
a „darovanie sa“ Svätého Ducha. Je to nový
začiatok vzhľadom na prvý a pôvodný za
čiatok darovania sa Boha, ktoré sa stotož
ňuje so samotným tajomstvom stvorenia.
V encyklike pápež píše o zintenzívňujú
cej sa prítomnosti Svätého Ducha. Po prvé,
je prítomný v stvorení – Ruah sa vznášal
nad vodami. Po druhé, je zvlášť prítom
ný v človeku. Keď bol človek stvorený
na obraz a podobu Boha, je to predovšet
kým duchovný obraz a podoba. Po tretie,
prítomnosť Svätého Ducha je v histórii
Izraela. História sa začína od Abraháma
a vyvrchoľuje v Ježišovi Kristovi – vo chvíli
krstu v Jordáne, keď je viditeľné zostúpenie
Svätého Ducha. Po paschálnej udalosti sa
tá prítomnosť Svätého Ducha, ktorá bola
v Ježišovi Kristovi, rozlieva na celú Cir
kev. Tu je jeden zo zdrojov pomenovania
Cirkvi ako Kristovho tela. Tak ako v Ježi
šovom ľudskom tele prebýval Oživovateľ,
tak teraz prebýva v jeho mystickom tele,
ktorým je Cirkev. „Teofánia pri Jordáne iba
letmo objasňuje tajomstvo Ježiša z Na
zareta, ktorého celá činnosť sa odohráva
za aktívnej prítomnosti Ducha Svätého.
Toto tajomstvo potom Ježiš postupne
odhaľoval a potvrdzoval všetkým tým, čo
,robil a učil‘. V tomto učení a v mesiáš
skych znameniach, ktoré Ježiš konal skôr,
než došlo k rozlúčkovej reči vo večeradle,
nachádzame udalosti a výroky, ktoré tvoria
mimoriadne dôležité momenty tohto
postupného zjavenia.“ (DV 20)
Cieľom činnosti Svätého Ducha je znova
otvoriť svedomie ľudí, aby svet spoznal
svoj skutočný príbeh. Pomenovanie dobra
a zla jeho pravým menom je prvým kro
kom k obráteniu, odpusteniu, zmiereniu
a obnoveniu spojenia tak v ľudskej rodine,
ako aj medzi ľudstvom a Bohom. Jednot
livci môžu tento krok odmietnuť, je to však
neodpustiteľné „rúhanie sa proti Svätému
Duchu“. n
Miroslav Dancák
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
snímka: myweb.rollins.edu
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Nebáť sa prijať
viacero detí

Viera zachraňuje

Svätý Otec František pred modlitbou Anjel
Pána vo svojom príhovore povedal aj tieto
slová: „Kto verí, dotýka sa Ježiša a čerpá
od neho milosť, ktorá zachraňuje. Viera je
toto: dotýkať sa Ježiša a čerpať z neho milosť,
ktorá zachraňuje. Zachraňuje nás, zachraňuje
náš duchovný život, zachraňuje nás z toľkých
problémov. A zakaždým, keď sa k nám Ježiš
približuje, keď prichádzame za ním s vierou,
počujeme od Otca: ,Dieťa, ty si môj syn, ty
si moja dcéra! Si uzdravený, si uzdravená.
Ja odpúšťam všetkým všetko. Ja uzdravujem všetkých a všetko.‘ Veríme, že Ježiš
nás môže uzdraviť a môže nás prebudiť zo
smrti? Celé evanjelium je napísané vo svetle
tejto viery: Ježiš je vzkriesený, zvíťazil nad
smrťou a skrze toto víťazstvo aj my vstaneme
z mŕtvych. Viera je sila života, dáva plnosť
našej ľudskosti; a kto verí v Krista, musí byť
poznateľný tým, že podporuje život v každej
situácii, aby dal všetkým pocítiť, osobitne
tým najslabším, Božiu lásku, ktorá oslobodzuje a zachraňuje.“ (úryvok príhovoru z 28.
júna 2015)

Odvážne milovať

V homílii, ktorú pápež František predniesol
pri slávení omše za rodiny v Ekvádore, povedal: „Služba je kritérium pravej lásky: ten,
kto miluje, slúži, vkladá sa do služby druhým.
A tomu sa učíme najmä v rodine, kde sa
stávame služobníkmi z lásky medzi nami
navzájom. V lone rodiny nik nie je vyradený;
všetci majú tú istú hodnotu. Rodina je tou
najbližšou nemocnicou, keď je niekto chorý,
tam ho liečia, kým sa to len dá; rodina je
prvou školou detí, nevyhnutnou referenčnou
skupinou pre mladých a najlepším útulkom
pre seniorov. Rodina zároveň vytvára malú
cirkev, voláme ju domácou cirkvou, ktorá
okrem daru života odovzdáva aj Božiu nežnosť a milosrdenstvo. V rodine sa viera mieša
s materinským mliekom: zakúšajúc lásku
rodičov možno zblízka pociťovať Božiu lásku.
A v rodine musíme mať odvahu milovať.
Musíme mať odvahu milovať! Boh vždy prichádza na periférie medzi tých, ktorí sa ocitli
bez vína, ktorí sa napájajú iba smútkom; Ježiš
veľmi túži po tom, aby štedro nalial toho
najlepšieho vína tým, ktorí majú z toho či

onoho dôvodu dojem, že sa im rozbili všetky
džbány. (úryvok homílie zo 6. júla 2015)

Účastní na Kristovom živote

Svätý Otec František vo svojom príhovore,
ktorým otvoril Eucharistický kongres v Bolívii,
povedal aj tieto slová: „Eucharistia je tým
chlebom, ktorý sa láme pre život sveta. Práve
sviatosť prijímania (sviatosť spoločenstva)
nám pomáha vyjsť z individualizmu, aby sme
spoločne žili nasledovanie, a dáva nám istotu, že to, čo vlastníme, a to, čím sme, ak je to
prijaté, požehnané a obetované, sa prostredníctvom Božej moci, mocou jeho lásky stáva
chlebom života pre druhých. Cirkev slávi
eucharistiu, slávi pamiatku Pána, Pánovo
utrpenie, pretože Cirkev je komunitou, ktorá
je pamätlivá. Preto vo vernosti poslaniu Pána
vždy a znova opakuje: ,Toto robte na moju
pamiatku‘ (Lk 22, 19). Aktualizuje, robí reálnym z generácie na generáciu v najrôznejších
kútoch našej zeme tajomstvo chleba života.
Sprítomňuje ho a ponúka nám ho. Ježiš chce,
aby sme boli účastní na jeho živote a aby sa
prostredníctvom nás rozmnožoval v našej
spoločnosti. Nie sme izolovanými, oddelenými osobami, ale sme ľudom pamäti, ktorá sa
aktualizuje a neustále rozdáva. Život, ktorý
vytvára pamäť, potrebuje iných, vzťahy,
stretnutia, reálnu solidaritu, ktorá bude
schopná vstúpiť do logiky prijatia, požehnávania a dávania, do logiky lásky.“ (úryvok
homílie z 9. júla 2015)
Božia láska je zadarmo. On nežiada nič
na oplátku, žiada len prijať ju. (Twitter Svätého Otca Františka z 23. júna 2015)
V spovedi nás Ježiš prijíma so všetkými
našimi hriechmi, aby nám dal nové srdce,
schopné milovať, ako miluje on. (Twitter
Svätého Otca Františka z 25. júna 2015)
Aké krásne je ohlasovať všetkým Božiu lásku,
ktorá nás zachraňuje a dáva zmysel nášmu
životu! (Twitter Svätého Otca Františka z 30.
júna 2015)
podľa www.radiovaticana.org
pripravil Marek Baran
ilustr. snímka: time.com

„Manželov treba povzbudzovať k základnému postoju prijatia veľkého daru detí. Treba
tiež zdôrazniť dôležitosť rodinnej spirituality,
modlitby a účasti na nedeľnej svätej omši,
povzbudzujúc páry, aby sa pravidelne stretávali, podporujúc tak rast duchovného života
i vzájomnú solidaritu v konkrétnych životných
potrebách.“ (40. bod záverečného dokumentu
mimoriadnej synody o rodine)
Byť otvorenými prijatiu nového života je
jedna zo základných úloh manželstva. Židia vnímali každé novonarodené dieťa ako veľký Boží
dar. Aj naši predkovia si v nedávnej minulosti
vážili tento Boží dar. A bolo veľa mnohodetných rodín. Dnes, keď životná úroveň stúpla,
správame sa vypočítavo, až sebecky a bojíme
sa prijať do rodiny viacero detí. Lenže kto sa
uzatvára pred veľkým Božím darom, akým je
dieťa, hovorí nie Bohu. Nechce ho rešpektovať, poslúchať, nechce, aby mu Boh zasahoval
do života. A tak sa môže stať, že sa uzavrieme pred Božími milosťami, ktoré nám budú
bytostne chýbať. Jedno dieťa v rodine je cesta
k vymieraniu národa. A položme si aj otázku:
Kto sa o nás postará v starobe? Kto nám podá
pohár vody?
Rodinná spiritualita zahŕňa v sebe spoločnú modlitbu v rodine, pravidelnú nedeľnú
účasť na svätej liturgii a pravidelné prijímanie
sviatostí. Spoločná modlitba upevňuje lásku
a otvára srdcia jej členov sebe navzájom
i Bohu, jeho požehnaniu. Upevňuje manželské
a rodičovské puto a deti môžu vidieť najlepší rodinný príklad. Zopäté ruky otca a matky,
spoločné čítanie Božieho slova, to je duchovný
pokrm, z ktorého má žiť rodina i každý jej člen.
Rodinná spiritualita nám umožňuje spoznávať pravdu, že človek je chrámom živého
Boha (porov. 2 Kor 6, 16). Modliaci sa človek sa
stará, aby stále žil v posväcujúcej Božej milosti,
a tak udržiaval chrám svojho srdca a duše
vyzdobený, plný milosti a lásky. Lebo toto spôsobuje prítomnosť Ježiša Krista, živého Boha,
v duši človeka. Takýto človek žije v radosti a je
stále pripravený na Božie zavolanie (porov. Mt
25, 1 – 13). Človek môže na zemi získať rôzne
méty, ale ten najdôležitejší cieľ, spásu, získame
vo večnosti. Lebo hoci by sme sa stali na zemi
kráľmi, získali veľké tituly, a nezískali by sme
večný život v nebi, čo by nám to osožilo?
Rodičia majú mať každodennú starosť nielen
o pozemský pokrm, ale aj o duchovný, ktorý je
pre život kresťana nanajvýš dôležitý. Ježiš nám
prisľúbil: „Kto je moje telo a pije moju krv, má
v sebe život večný a ja ho vzkriesim v posledný
deň.“ (Jn 6, 54)
Mons. Ján Babjak

slovo metropolitu

50 rokov od druhého vatikánskeho koncilu
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mojou manželkou, ale vďaka nej sa mi po
darilo urobiť niekoľko filmov, hoci sa zda
lo, že sa nikdy nebudú dať uskutočniť.

Je teda pre vás požehnaním, veľkým
Božím darom.

Spolu za krásou
Pochádzate z východného Slovenska,
z nádhernej dedinky Kojšov, z gréckokatolíckeho prostredia. Ako si spomínate
na svoje detstvo, rodný kraj, cirkev,
z ktorej ste vzišli?

Juraj: Kojšov bola posledná dedina
v horách, ale myslím si, že nebola
poslednou dedinou na svete, v ktorom
žijeme. Rozbiehali sa z nej cesty rôznymi
smermi. Ja som sa hneď po vojne dostal
s rodinou do Košíc, a to dokonca peši,
pretože nechodili vlaky. Musím povedať, že
všetko, čo vo mne pulzuje, čo ma v umení
posúva ďalej a čo ma robí troška iným, než
sú moji kolegovia, pochádza z Kojšova.
Pretože mladý človek je ako nový počítač,
vkladáte doň informácie, ktoré postupom
času začína spracovávať, využívať. Myslím
si, že to všetko mi dal Kojšov. Bola to v tej
dobe veľmi nábožná obec, gréckokatolícka.
Čo som obdivoval, bolo to, že tak ako je
v rímskokatolíckom kostole organ, tak
každý človek, ktorý žil v tejto dedine,
bol sám osebe jednou píšťalou. A keď
napríklad ochorel kováč, ktorý mal
hlboký hlas, už sme trnuli, aby mal náš
spev správnu harmóniu, aby tam boli
všetky tóny. Cirkev i harmónia v spevnej
modlitbe nás dávali dohromady a nesmeli

sme tam chýbať. To vo mne zostalo
z detstva. Aj v Košiciach som navštevoval
bohoslužby. Pamätám si, že po vojne
chodievali do nášho chrámu misionári.
Bolo to nádherné. Nebola ešte televízia,
ani rozhlas nefungoval. Chodili tam celé
Košice, aj katolíci, aj luteráni, všetci. Sedeli
na zemi, niektorí ležali na slame, pretože
kázne trvali osem hodín. A nám sa zdalo,
že sú krátke. Vtedy to bol jediný styk so
svetom. A my sme videli svet očami Boha,
očami ľudí, ktorí verili v Boha a verili, že sa
všetko obráti k lepšiemu. A mali v podstate
pravdu.

Čo pre vás znamená rodina?

Juraj: Rodina je pre nás niečo posvätné.
Rodinné vzťahy boli ohromné. Babička,
ktorá nás vychovávala, mi nahrádzala
matku (ktorá mi zomrela). Vniesla do nás
lásku. Dokonca by som povedal, že až takú,
že keby som aj niekoho zabil a viezli by ma
na popravu, ona by ma stále držala za ruku
a hovorila: „Nie, on nemohol zabiť, to
nemohol byť on, to je môj Jurajko, to sme
my, to je naša rodina.“ A mala by pravdu.
Muselo by to byť krivé obvinenie, pretože
ma takto neučili ani rodičia, ani ona.

Juraj: To je to správne slovo – požehna
nie. Ani neviem, či som si takéto zaslúžil.
(smiech)

Ako vy, pani Deana, vnímate tento pripravovaný projekt alebo aj tie, ktoré sú
už za vami?

V tomto letnom čase vám
prinášame rozhovor nielen o umení s významným
slovenským filmovým
režisérom, kameramanom,
scenáristom a výtvarníkom Jurajom Jakubiskom
a jeho manželkou Deanou
Horváthovou-Jakubiskovou.
Aké sú vaše umelecké plány v najbližšej
budúcnosti?

Juraj: Chcel by som natočiť film o Veľkej
Morave, o kresťanoch i pohanoch, a predo
všetkým o Cyrilovi a Metodovi. Mal by byť
modernejšie ladený, chcel by som prepojiť
históriu spred tisíc rokov s tou, ktorá sa
odohrá o tisíc rokov neskôr. Mal by to
byť príbeh o hľadaní viery, ktorú jedna
generácia stratila, ale musí ju znova nájsť,
pretože bez nej sa nedá žiť. Tak isto sa to
dá povedať aj o Bohu, v ktorého prítom
nosti stále musíme byť.
Kardinál Duka povedal, že človek sa
priblížil k Božiemu odkazu tým, že dokáže
robiť „zázraky“ – vie meniť srdcia, vie
takmer vzkriesiť mŕtvych, technickým
spôsobom vie robiť zázraky, ktoré kedysi
robil Ježiš, ale, bohužiaľ, žijeme vo svete,
ktorý nie je taký láskavý, ako bol Pán.
Napriek tomu, že technicky sme sa dostali
takmer na úroveň zázraku, nikdy to nie
je zázrak, pretože tam chýba požehnanie.
Tieto novodobé zázraky vždy niekomu
ubližujú, niekoho robia veľmi bohatým,
niekoho veľmi chudobným. Pán nechcel,
aby existovali takéto rozdiely.
Ale vrátim sa k filmu. Volá sa Zabudnutý
epos a robí sa vďaka Deane, ktorá nie je len
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Deana: Riadim sa mottom: Tvoja viera ťa
posilní. A musím povedať, že je to pravda.
Keby človek neveril, že projekty dotiahne
do konca, tak by sa nedočkal výsledku. Jed
noducho, s vierou vchádzam do projektov
a verím, že vždy sa v priebehu cesty nájdu
ľudia, ktorí projekt podporia. Myslím
si totiž, že Juraj vždy natočil film, ktorý
ostáva v národnej kultúre aj v duši ľudí
ako klenot. Jeho filmy zanechali stopu aj
v Čechách, v Poľsku, v Srbsku i Chorvátsku.
Tento ostatný film je obohatený o jednu
skúsenosť (možno trocha i moju), ktorá je
bolestivá. Prehupli sme sa síce do tretieho
tisícročia, ale neukázali sme mladej gene
rácii, čo môže viesť jej kroky, čo jej môže
dať silu, čo jej môže dodať odvahu a čo ju
môže ochrániť. Mám na mysli vieru. A to je
niečo, v čom sme v porevolučnej atmosfére
v stredovýchodnej Európe ako generácia
zlyhali. My sme ju od otcov dostali, ale
v novom veku sme sa sústredili na úplne
iné veci, napr. materiálne, a deťom sme
nedali ani to, čo sme mali – kresťanskú
morálku. Je to hrozné generačné zlyhanie.
Často o tom s priateľmi, rovesníkmi, umel
cami, so spisovateľmi hovoríme. Verím, že
nájdem cestu a ľudí, ktorí nám pomôžu
zrealizovať náš filmový projekt, lebo je
o tom, že človek musí Boha nosiť v sebe.
A to je veľmi silné posolstvo.

Iste, existuje viera prirodzená i nadprirodzená. Vidím, že pre vás je viera veľkou
hodnotou...

Deana: Áno. Myslím si, že všetky víťazné aj
prehraté vojny sú z toho, že človek veril, že
to, za čo bojuje, je spravodlivé a správne.
Všetky zmeny v ľudstve vznikli z toho, že
človek veril, že to, čo robí, je správne. Viera
je zrkadlo, na ktoré narazíte, keď sa vydáte
nesprávnym smerom, napomenie vás a na
smeruje niekam inam. A môžete poprosiť
o odpustenie, a bude vám odpustené. Dr
žím palce všetkým cirkvám, aby našli cestu
k mladým ľuďom v tom zmätku, ktorý na
stáva, vo svete, ktorý sa prehupol do iných
hodnôt. Od detstva sú deti manipulované.
Už pri pozeraní rozprávok narážajú na re

klamy: choď, kúp. Nehovoria im: prečítaj
si, spoznaj, dotkni sa, nájdi niečo, stretni
človeka, chyť ho za ruku. Myslím si, že
toto je dnes veľká úloha Cirkvi aj umenia.
A preto si myslím, že takéto veľké projek
ty musia vzniknúť, lebo neviete, koľkým
ľuďom (a to nielen na Slovensku) to otvorí
cestu, srdce a myseľ.

Cirkev a umenie vždy kráčali spolu. Ohlasujeme hodnoty, ktoré majú trvácnosť.

Deana: Našou úlohou je na jednoduchých
ľudských príbehoch poukazovať na veľké
veci. Filmy sú niekedy trocha demagogicky
posudzované: „Oj, tam je to, tam je to.“
Ale život je aj čierny, aj biely. Nemožno
hovoriť, že niekto je len dobrý alebo len
zlý. A patrí k tomu úplne všetko: láska,
nenávisť, vášeň, sex... Filmom zrazu oslo
víte ľudí a ukážete im moment, k čomu
to vedie, kam to môže dospieť, akým
spôsobom. A to je reflexia. Ľudia začnú
o veciach premýšľať emotívne. V tom je sila
umenia. Cirkev im udáva svojím slovom
duchovno-intelektuálny smer, má presne
dané princípy. Umenie je slobodné, ale v tej
obrovskej slobode môže ľuďom ponúknuť
sebareflexiu i cez to, že ukáže aj niečo
negatívne. Človek ide za kultúrou preto,
lebo potom o tom premýšľa, duševne
polemizuje. Preto si myslím, že Cirkev vždy
s umením kráčala ruka v ruke. Preto máme
napr. Sixtínsku kaplnku, nádherné obrazy,
architektúru, prenádherné chrámy. Cirkev
vždy podporovala krásno. Ale v dvadsiatom
storočí sa to troška prerušilo, vytvorila sa
materiálna modla. Myslím si, že umelci
a kňazi majú v treťom tisícročí veľkú šancu
hovoriť o hodnotách, o kráse a veľkosti
duše.

Dúfajme, že Cirkev a umenie budú aj
v treťom tisícročí kráčať spolu ďalej
a budú ľudí privádzať ku kráse, skutočným hodnotám, ktoré im budú približovať Boha. Dovolím si ešte malú poznámku: napriek tomu, že Cirkev a umenie
sú úplne samostatné a priamo nezávisia
jeden od druhého, je asi potrebné, aby
sme vzájomne viac komunikovali a formovali jedni druhých. Vy umelci nás prijímateľov umenia, aby sme viac rozumeli
súčasnému umeniu. Ale nemyslíte si, že
aj zo strany umeleckého sveta by bolo
dobré, keby boli umelci ochotní a otvorení viac načúvať tomu, čo hovorí Cirkev,
ktorá je tu dvetisíc rokov a má s umením
veľké skúsenosti?
Deana: Hovoríte absolútne správne.
Juraj: Modlime sa, aby to tak bolo.

za rozhovor ďakuje Ľubomír Petrík

Čiernobiely svet
Spomenúť utečencov a ich prijatie u nás znamená rozpútať minimálne vášnivú diskusiu.
Áno, bolo by pre všetkých omnoho lepšie,
keby neboli. Bolo by lepšie, keby v ich krajinách bol pokoj, keby mohli zaobstarať obživu
pre svoje rodiny a vyjsť slobodne na ulicu bez
strachu o svoj život. Ale toto riešenie, ktoré
potrebovali, sme prepásli. Vojenské konflikty
a bieda boli od nás priďaleko na to, aby sme
sa nimi zapodievali. No títo ľudia nám ukázali,
že žijeme v globalizovanom svete a nič nie je
tak ďaleko, aby sa nás to nedotklo.
Azda každý z nás má pred očami utečencov,
ktorí sa snažia dostať cez more do Grécka či
Talianska. Alebo na tých, ktorí za jazdy nastupujú do kamiónov a nehľadia ani na vlastnú
bezpečnosť, ani na bezpečnosť vodiča kamióna. Tieto snímky, diskusie a príspevky nám
podsúvajú naše médiá a živia tak v nás strach.
Strach z inakosti, zo straty bezpečia či pohodlia. Kto by len tak prijal za susedov moslimov? Čo ak sú medzi nimi členovia rôznych
antikresťanských skupín? No médiá zabúdajú,
že medzi utečencami, zvlášť zo Sýrie, je veľká
skupina kresťanov, a to kresťanov katolíkov
východného obradu – našich bratov a sestier.
To nepovedia.
Spravodajské šoty o násilí tých, ktorí chcú
ísť za lepším životom pre seba a pre svoju
rodinu, sú dlhé a emotívne. No v prvom rade
by sme nemali zabudnúť na násilie, ktoré sa
deje u nich. Veď roztrhanie nejakej plachty je
nič v porovnaní s bombardovaním domu. Nemožno porovnávať ohrozenie vodiča kamióna
s vyvražďovaním celých kresťanských dedín.
Ale je to stále ďaleko – príliš vzdialené. Aj toto
ich utrpenie sa pre médiá stáva zdrojom zisku
– a tak k nemu aj pristupujú. Je to krutý biznis.
Zabudli totiž, že tu ide o ľudí. Ľudí, ktorí nielen
potrebujú pomoc, ale ju aj nezištne ponúknu.
Svedectvom o tejto ich ľudskosti je situácia
v Benátkach po ničivom tornáde, ktoré sa
cez Riviera del Brenta prehnalo začiatkom
júla. Domáci by bez pomoci utečencov ťažko
zvládli odstránenie následkov pohromy, ktorá
ich zasiahla. Migranti, dočasne umiestnení
v Merane a Padove, pomáhali s čistením
ulíc a prestavbou domov. A práve Benátky
sú jedným z regiónov, ktoré odmietli ďalších
utečencov.
Zabudnime na čiernobiely svet predstavovaný médiami a začnime hľadieť na svet
očami Boha a človeka. A neuvidíme iba zárobok, ale aj ľudí. Ľudí potrebujúcich pomoc,
no ochotných odvďačiť sa a pomôcť, keď to
budeme potrebovať my.
Juraj Gradoš
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STRETNUTIE
OTÁZKY NA DISKUSIU

• Prečo sa Božia láska pripodobňuje manželstvu?
• Čím sa líši Boží spôsob milovania od nášho ľudského milovania?
• Aká je pravá láska a ako ju spoznáme? Aké sú podobnosti a rozdiely medzi naším
kultúrnym chápaním romantickej lásky a chápaním Božej lásky v zmluve?
• Spomínaš si na chvíle, keď ti Božia láska pomohla milovať úprimnejšie a lepšie?

Poslanie lásky
V tomto čísle vám ponúkame druhú z desiatich tém prípravných katechéz na celosvetové
stretnutie rodín vo Filadelfii, ktoré sa uskutoční v septembri tohto roka.
Čo je to láska?

Skupina amerických odborníkov položila
túto otázku deťom vo veku 4 – 8 rokov. Od
povede, ktoré dostali, boli krajšie a hlbšie,
ako si všetci dokázali predstaviť. Prečítaj
a uvidíš...
• „Keď dostala moja stará mama artrití
du, nemohla sa zohnúť a namaľovať si
nechty na nohách. A tak jej ich potom
stále maľoval dedko, aj keď neskôr tiež
ochorel na artritídu. To je láska.“ (Rebec
ca, 8 rokov)

• Láska je, keď sa ideš s niekým najesť
a dáš mu väčšinu svojich hranolčekov
bez toho, aby si chcela tie jeho. (Chrissy,
6 rokov)
• Láska je to, čo ťa rozosmeje, keď si una
vený. (Terri, 4 roky)
• Keď sa chcete naučiť ľúbiť lepšie, začnite
od niekoho, koho neznášate. (Nikka, 6
rokov)
• Láska je, keď povieš chalanovi, že sa ti
páči jeho tričko, a on ho potom nosí
každý deň. (Noelle, 7 rokov)

„Lebo toto hovorí Pán, Jahve: ,Keď aj urobím s tebou, ako si
robila ty, keď si opovrhla prísahou a zrušila zmluvu: potom sa
rozpamätám na svoju zmluvu s tebou v dňoch tvojej mladosti
a uzavriem s tebou večnú zmluvu.‘“ (Ez 16, 59 – 60)
• „Keď vás niekto ľúbi, vyslovuje vaše meno
iným spôsobom. Viete, že vaše meno je
v jeho ústach v bezpečí.“ (Billy, 4 roky)
• „Láska je, keď sa dievča navonia voňav
kou a chlapec si dá na seba vodu po ho
lení a potom idú spolu von a navzájom
sa voňajú.“ (Karl, 5 rokov)
• „Láska je, keď moja mama urobí kávu
pre ocina a trocha z nej odpije, než mu
ju dá, aby si bola istá, že chutí dobre.“
(Danny, 7 rokov)
• „Láska je, keď mamina vidí tatina na zá
chode, a nemyslí si, že je to hnusné.“
(Mark, 6 rokov)

• Moja mamička ľúbi ocina, preto mu dáva
najlepší kúsok z kurčaťa. (Elaine, 5 rokov)
• „Ozaj by ste nemali niekomu hovoriť:
,Ľúbim ťa!‘, ak to nemyslíte vážne. Ale ak
to tak myslíte, radšej to hovorte často.
Ľudia zabúdajú.“ (Jessica, 8 rokov)
Veru tak: hovoriť prázdne slová, za kto
rými nie je skutočný postoj lásky, je
nemiestne. Spoločne sa teda pozrime na to,
čo je a čo nie je skutočná, opravdivá láska.
Mnohí mladí si ju totiž mýlia so zaľúbenos
ťou, s pocitmi a podobne. Ale ak zistíme,
že skutočne milujeme, tak je dobré hovoriť
to, pripomínať. Nielen preto, že ľudia

RODÍN

zabúdajú. Vo svete je totiž veľa nelásky, se
bectva, zloby, a tak uistenie, že niekto ma
má skutočne rád, je ako balzam na dušu.
Sväté písmo hovorí, že Boh je láska.
Stvoril nás z lásky a pre lásku. Máme vo
svete poslanie – milovať.

Písmo zjavuje obsah a formu lásky
Dejiny sa začínajú stvorením muža a ženy,
ktorí boli stvorení na Boží obraz. V prie
behu dejín Boh povoláva a formuje ľudí.
Uzavrel s nami zmluvu, najprv skrze Izrael
a neskôr skrze Krista a Cirkev. V tomto
vzťahu nás Boh učí, aby sme milovali tak,
ako on miluje nás.
Inými slovami povedané, keďže sme boli
stvorení na to, aby sme vytvárali spoločen
stvo, učíme sa, že láska je naším poslaním.

Manželstvo je základným
biblickým obrazom Božej lásky

Emeritný pápež Benedikt XVI. hovorí:
„ ,Boh miluje svoj ľud.‘ Naozaj, biblické
zjavenie je predovšetkým vyjadrením dejín
lásky, dejín Božej zmluvy s ľudstvom.
Z tohto dôvodu Boh použil obraz lásky
a životného spojenia muža a ženy v man
želskej zmluve ako symbol dejín spásy.“
Medzi mladými prevláda názor, že láska
je pocit.
Biblia nám však nepredstavuje manželskú lásku sentimentálne.
Láska nie je pocit, láska je rozhodnutie.
Dôležité však je aj to, že ak sa raz roz
hodnem, tak svojmu rozhodnutiu (sľubu,

prísahe) musím zostať verný. Ako by
vyzeral vojak, ktorý by túžil po slávnostnej
prísahe, ale nepočítal by s tým, že niekedy
bude povolaný aj do boja? Ak by utiekol,
bola by to dezercia, a tá sa trestá. Preto
za vojaka môže ísť len ten, kto je ochotný
stáť si za svojím rozhodnutím. Ako by vy
zeral kňaz, ktorý chce byť kňazom len kvôli
slávnostným primíciám, novému krásnemu
rúchu, no keď by bolo treba ísť v noci za
opatriť chorého, tak by nešiel, lebo sa mu
nechce? Podobne je to aj v manželstve.
Vzťah Boha so svojím ľudom je často
prirovnávaný k manželstvu. Zo strany Boha
je manželstvo trvalé. Starozákonní proroci
však prirovnávajú hriešny ľud k nevernej
neveste, ktorá zrádza svojho ženícha. Aj
keď je ľud neverný, Boh zostáva verný vždy.
Jasne to vyjadril aj vtedy, keď povedal pro
rokovi Ozeášovi: „Choď a miluj ženu, ktorá
má milenca a cudzoloží, ako Pán miluje
synov Izraela, hoci sa oni obracajú k iným
bohom a majú radi hroznové koláče.“
(Oz 3, 1)
Boh je vytrvalý v láske k svojmu ľudu,
dokonca aj vtedy, keď padá do hriechov
a žije bez neho.
Podobne aj kresťanská láska zahŕňa
oveľa viac než len emócie.
Láska je
• naším poslaním, ktoré dostávame,
• dispozíciou, ktorú prijímame,
• povolaním, ku ktorému sme určení.
Táto láska hľadá a nasleduje lásku Boha,
ktorý zostáva verný zmluve s Izraelom,
a tým nás učí, čo je skutočná láska.

Manželstvo, láska a Kristova
obeta na kríži

V Liste Efezanom svätý Pavol prirovnáva
manželstvo ku vzťahu Krista a Cirkvi:
„Muži, milujte manželky, ako aj Kristus mi
luje Cirkev a seba samého vydal za ňu.“ (Ef
5, 25) Cirkev teda na základe uvedených
slov hovorí o manželstve ako o sviatosti
a nabáda manželov k vytváraniu spolo

čenstva obety podľa vzoru Krista, ktorý sa
za nás obetoval na kríži. „Pohľad na Kristov
prebodnutý bok dosvedčuje,... že Boh je
láska.“ (Benedikt XVI.)
Z čias, keď ešte neboli telefóny a mladí
si posielali len listy, je známy jeden vtip,
ktorý odhaľuje súvis lásky a obety.
Mladík píše svojej milej:
„Milujem ťa nadovšetko, zniesol by
som ti modré z neba, skočil by som pre
teba do ohňa, preplával by som kvôli tebe
oceán, išiel by som za tebou na kraj sveta…
Na budúci víkend prídem k tebe, ak nebu
de pršať.“
Akáže je to láska bez obety?!
Láska dnes pre mnohých ľudí znamená
len hrejivý pocit alebo fyzickú príťažlivosť.
Aj tieto veci majú svoje miesto. Ale skutoč
ná láska – láska, ktorá pretrvá, je hlboká
a naplní ľudské srdce na celý život – rastie
z toho, čo dávame druhým, nie z toho,
čo si berieme sami pre seba. Boh nám to
ukázal – Pán Ježiš Kristus zomrel za nás
na kríži pre našu spásu.
Písmo má mnoho vzájomne sa doplňujú
cich a prekrývajúcich spôsobov na opísanie
Božej lásky, ale najvýstižnejším z nich je
práve manželstvo. Zmluva medzi Bohom
a jeho ľudom je ako manželstvo. Toto man
želstvo nie je vždy ľahké, ale ľudský hriech
nemá nikdy posledné slovo. Božia vernosť
zjavuje pravú lásku a vernosť. Ježiš Kristus,
ktorý prijíma všetkých do spoločenstva
Božej rodiny, nám dáva novú a neobyčajnú
lásku, aby sme mohli žiť novým životom.
Prijmime Božiu lásku a preukazujme ju
druhým, zvlášť v manželstve. n
Ivan Molčányi
ilustračná snímka: Courtney Carmody;
flickr.com
(Pozn. redakcie: Ďalšiu inšpiráciu na hlb
šie pochopenie rôznych pohľadov na lásku
s množstvom príkladov môžete nájsť aj
v autorovej knižke Čo je láska?, ktorá vyšla
vo Vydavateľstve Misionár v roku 2012.)

Čo počúvame?
Neodmysliteľnou súčasťou všedných dní je
hudba znejúca z každej strany. Mnohé z piesní majú chytľavú melódiu, múdry a poučný
obsah. Na druhej strane existujú piesne,
ktoré môžu byť prostriedkom na vstup diabla do života človeka. Je dôležité rozlišovať, čo
skrze počúvanie hudby prijímame do našich
životov, pretože všetko, čo vplýva na našu
myseľ, môže následne vplývať na naše slová
a skutky.
Pre rozlíšenie, či je tá-ktorá pieseň vhodná
na počúvanie, by sme mali skúmať najmä
dve oblasti, a to účel hudby a obsah textu
piesne. Keď kráľa Šaula trápil zlý duch, dal si
zavolať Dávida, aby mu hral na harfe, a tak
upokojil jeho dušu. „... vzal Dávid do ruky
citaru a hral. Šaulovi sa uľavilo a bolo mu
lepšie, zlý duch od neho odstúpil.“ (1 Sam16,
23) Kráľ Dávid hudbou oslavoval Boha, čo
dosvedčujú mnohé žalmy. „Zbormajstrovi.
Hra na strunovom nástroji. Dávidova poučná
pieseň.“ (Ž 54, 1; Ž 55, 1; Ž 61, 1) Apoštol
Pavol v Liste Efezanom napomína kresťanov,
aby posmeľovali jeden druhého hudbou:
„A hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte
Pánovi a oslavujte ho.“ (Ef 5, 19).
Primárny účel hudby je oslava Boha, ale
hudbu možno používať i na iné účely – pre
radosť, oddych, povzbudenie a potešenie srdca. Dôležité je skúmať obsah textu
a samotný odkaz piesne. „Napokon, bratia,
myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo
je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné
a chválitebné!“ (Flp 4, 8) Tieto skutočnosti
by mali znieť v našej mysli, keď počúvame
určitú pieseň.
Text piesne má byť pravdivý, čestný, čistý,
ľúbezný, príjemný, chválitebný a spravodlivý. Na základe daných kritérií prichádzame
k zisteniu, že veľké množstvo piesní nespĺňa
požiadavky usmernenia apoštola Pavla
z Listu Filipanom. Mnoho piesní hovorí
o nemravnosti, násilí, znehodnocuje čistotu
a upriamuje pozornosť na to, čo sa protiví
Bohu, a preto by kresťan takéto piesne
nemal počúvať.
Antónia Rabatínová
ilustračná snímka: www.flickr.com
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Premieňajúci čas
Svedectvá z putovania ikony po domácnostiach veriacich
Prešovskej archieparchie

R
Čistý šatník
„Je jar a bojím sa leta. Bojím sa vyjsť na ulicu!“ napísal istý
mladý muž. Čoho sa bál? A bál sa iba on sám?

Č

vosť. Mal som z pohľadu na ňu potešenie.
Všetko na nej hovorilo o jej cudnosti.“

Čo s tým, dievčatá?

Vzdor?
„Ich vec! Oblečiem si, čo chcem! Či mám
chodiť vo vreci?!“
Existuje niečo medzi „čo chcem“ a „vo
vreci“?
Biblia hovorí: „... ženy nech sa ozdobujú
slušným odevom s cudnosťou a zdržanli
vosťou...“ (1 Tim 2, 9)
Dnešnou rečou povedané: „Obleč sa
pekne, obleč si to, čo sa ti páči, no nevyzý
vavo.“
Čo však považujeme za vyzývavosť? Iba
čosi vulgárne? Nič iné nás neobviňuje?

Cudnosť verzus čudnosť

Športový či elegantný štýl nie je problém.
Ide o cudnosť. Nie, mäkčeň nechýba. Nie je
to čudo, ale mravná čistota.
Chceme okolo seba mužov čistej mysle?
Džentlmenov?
Čo pre to môžeme okrem čistého srdca
a modlitby urobiť?
Napríklad: Ak si obliekame nohavice,
treba dbať na to, aby v nich stehná, sedacia
časť, holý pupok a driek neprovokovali oči
mužov (pomôže dlhý sveter, košeľa...). Po
zor aj na priliehavé a priesvitné nohavice.
Treba si zvoliť sukne, ktoré chránia
kolená a stehná pred zrakmi mužov, na tele
nepraskajú a nie sú priesvitné. Zaujímavé,
dievčatá, ktoré nosia nohavice kopírujúce

Katarína Roháčková
ilustračná snímka: en.wikipedia.org
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Už 35 rokov žijem v manželstve, môj
život je obyčajný, jednoduchý. Pán nám
požehnal dve deti. Sme rodina ako mnohé
iné, ktoré často prežívajú krízy, pokušenia,
zranenia. Je to o to ťažšie, že zranenia
prichádzajú od blízkeho človeka, ktorý
by mal byť oporou. Ale niekedy sa správa
ako cudzinec, ktorý nevidí potreby iných,
len svoje. Tu chcem povedať, že nebyť
Boha a viery v mojom živote, naša rodina
by sa už možno dávno rozpadla. Človek
prejde a prežije s Božou pomocou aj to,
čo sa mu zdá nemožné. Pokúšala som sa
so svojou rodinou modliť aspoň v nedeľu
pred obedom. Určitý čas to išlo, ale zase sa
to dostalo do starých koľají. Bez modlitby.
Keď našu farnosť navštívila ikona Svätej ro
diny, cítila som v srdci radosť, povzbudenie
a oporu. Mala som však určité obavy, kto
sa bude so mnou modliť. Ale obavy boli
zbytočné. Po celý čas, čo sme mali ikonu
doma, sa manžel aj dcéra modlili na ko
lenách. Pán sa zasa postaral. Aj napriek
všetkému, čo prežívam a čo som prežila,
napriek môjmu strachu, boju, ktorý so se
bou zvádzam proti hriechu, a nedarí sa mi.
Všetko sa snažím zveriť Bohu, lebo viem,
že uňho nájdem pokoj, milosrdenstvo, ale
hlavne lásku, ktorá v dnešnom svete tak

6

chýba. Mne stačí len chcieť a otvoriť srdce
môjmu Bohu. n
-ver, Becherov
Ikonu Svätej rodiny sme mali doma
doposiaľ dvakrát. Máme dve dcéry vo veku
dvadsať a pätnásť rokov. Ako rodina sme
sa kedysi modlievali viac, no v ostatných
rokoch už naše modlitby neboli pravidel
né. A ak nejaké boli, tak len veľmi krátke:
Otče náš, Raduj sa, Sláva Otcu. Keď nám
kňaz doniesol po prvýkrát ikonu Svätej
rodiny, bolo cítiť inú atmosféru – pokojnej
šiu. Modlili sme sa pri nej celý týždeň. No
potom boli naše modlitby znova nepra
videlné, rýchle. Po istom čase sme znova
privítali ikonu.
Priznávam, že som často nervózna
a robím tým zle svojim blízkym. Vnášam
do domácnosti nepokoj. Niekedy sa aj
pozastavím nad tým, že robím aj to, čo

6

V našej rodine to bol veľmi požehnaný
týždeň. Je málo chvíľ, keď sa spolu mod
líme. Týždeň, keď sme mali ikonu Svätej
rodiny, znamenal veľa. Vtedy sa všetci
z našej rodiny – manžel, deti a ja – zišli
pri ikone a modlili sa. Dokonca sa aj náš
byt zmenil. Po niekoľkých rokoch sme
mohli vymaľovať obývačku. Doteraz nikdy
nebolo na farbu dosť peňazí. Cítila som, že
Ježiš, Mária a Jozef sú u nás naozaj fyzicky
prítomní. Ďakujem. n
Adriana

Na strednej škole
V tomto čase prežila Terézia dve udalosti, ktoré v nej zanechali hlboký dojem. Prvou
udalosťou bolo jej prvé sväté prijímanie. Terézia mala vtedy už dvanásť rokov. Jej
rovesníčky rímskokatolíčky chodievali už niekoľko rokov na spoveď a na sväté prijímanie. Ona, gréckokatolíčka, musela podľa vžitých gréckokatolíckych zvyklostí čakať
na túto radostnú chvíľu dlhšie. Keď sa Demjanovičovci presťahovali do západnej
štvrte mesta Bayonne a ich deti pravidelne chodievali do rímskokatolíckeho Kostola
svätého Vincenta z Pauly, Terézia už chodievala na sväté prijímanie každý deň.
Druhou udalosťou, ktorá hlboko zapôsobila na mladú Teréziu, bol odchod jej brata
Karola z rodičovského domu do seminára. Najstaršia sestra Mária, ktorá bola učiteľkou, a veľmi dobre poznala svoju mladšiu sestru Teréziu, o tejto rodinnej udalosti
napísala toto:
„Prvou skutočnou bolesťou, ktorú zakúsila vo svojom živote, bolo lúčenie s bratom
Karolom, keď odchádzal z domu na kňazské štúdiá do kolégia Setton Hall. Odvtedy
musela chodievať do školy bez neho. Neplakala, no niekoľko mesiacov bola tichšia
než predtým. Tak ako ostatných členov rodiny, aj ju naplnila vnútorná radosť z myšlienky, že Pán si vyvolil jej brata, aby sa stal jeho pomazaným kňazom.“
Podľa svedectva duchovného vodcu a spovedníka otca Bradleyho Terézia už v mladosti dostávala od Pána Boha mimoriadne milosti, ktoré síce prežívala, ale si ich ešte
neuvedomovala. Z noviciátu o tom neskôr napísala duchovnému otcovi:
„Začala som si to uvedomovať až vtedy, keď som vstúpila do rehole. Až po vašej
prvej prednáške a po prečítaní knihy od Vauberta som si po prvý raz uvedomila, že
som žila vnútorným životom. Bolo to vlastne po prvý raz, čo som počula zmieniť sa
o slove milosť v súvislosti s duchovným životom.“
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)

miriam terézia
demjanovičová

istota v nadpise nie je o praní, ale
o tom, čo si ženy obliekajú. Vy
jadrujeme tým (ne)čistotu srdca,
mysle alebo (ne)znalosť toho, že mužský
myšlienkový svet vo vzťahu muž – žena
sa dosť líši od ženského. Nielen v lete si
musíme uvedomiť, že úsporné oblečenie
žien vyvoláva nezdravú žiadostivosť alebo
naopak otupenie mužov. Jedno ani druhé
nie je v poriadku.
Muž totiž vidí J a má sklon vzbĺknuť
ako plynový sporák. Žena sa rozohrieva
inak – ako elektrický.
Keďže muž vníma ženu hlavne zrakom,
ten mu nevedome padne na sedaciu časť,
boky, lono, prsia. Ak je odmala vedený
k sebaovládaniu, zapne obranný systém,
ale nemusíme mu to sťažovať.
Niekoľko nasledujúcich výrokov mužov,
ktorým dnešná móda ešte úplne neotupila
cit a zdravú sexuálnu príťažlivosť, nám po
môže zamyslieť sa nad tým, čo podnecuje,
vyzýva a rozbieha žiadostivosť:
„Nepáčia sa nám elasťáky a priesvitné
oblečenie, ,aj keď sa nám to páči‘.“
„Pre pohľad muža sú mimovoľne príťaž
livé ženské obliny, krivky.“
„Keby teraz vstal z hrobu muž spred 30 –
40 rokov a ocitol sa na chodníku, dostal by
infarkt z toho, čo by videl na ženách.“
Aj tieto:
„V dlhšej sukni je žena krajšia, je dáma.“
„Nedávno ma upútalo pekne oblečené
dievča v dlhšej sukni. Vyvolalo vo mne
obdiv, ale pritom ani najmenšiu žiadosti

telo, a majú si obliecť sukňu, zvolia si zväč
ša tesnú a kratučkú.
Čiarku vo výstrihu nenúkať pohľadu
okolia.
Istá kresťanka z vlastnej skúsenosti
skonštatovala: „Posledné, čo dievča Pánovi
Ježišovi odovzdá, je šatník.“ No spieva:
„Pane, život ti dám!“ Ak mu však dá zre
vidovať aj svoj šatník, naplno z nej zažiari
Stvoriteľom darovaná ženskosť.
Ako je to s nami? Vysielame svetu sexy
signál či imidž Božej princeznej? V akom
koľvek veku.
V ušiach mi znie varovná veta: „Raz sa
ženy budú zodpovedať za dráždenie mu
žov svojím oblečením.“
Pri súčasnom trende odhaľovať krásu
ženského tela nie je najľahšie obliecť sa
módne, pekne i cudne. Do vena sme ale
dostali tvorivú vynaliezavosť. Ide o to,
čomu dáme zelenú. Obliekať sa naozaj,
nielen „akože“, nie je staromódne. Cudné
môže byť aj pekné, vkusné a atraktívne.
Odovzdávam prijatú radu:
Nech sa žena oblečie tak, aby sa
na ňu mohli muži pozrieť s potešením,
ale bez pokušenia.
Sloboda má i zodpovednosť. V tomto
prípade za mužov. Nech nemajú problém
vyjsť na ulicu aj v lete a nech sa vrátia
domov s čistou mysľou. Je to naša pomoc
mužom (Gn 2, 18) a soľ i svetlo svetu (Mt
5, 13 – 14).
Chápem, že vyvstali pred vami otázky
a rozhorčenia typu: Čo u lekára? A pláž!?
Áno, chce to debatu J alebo pokračovanie.
Aj o erotogénnej zóne či spätnej väzbe.
Zatiaľ iba toľko:
„... všetko robte v mene Pána Ježiša“ (Kol
3, 17).
Aj pri rozhodovaní, čo na seba. n

ok rodiny sme v našej farnosti začali
putovaním ikony Svätej rodiny.
Navštívila aj našu štvorčlennú ro
dinu. Počas týždňovej pobožnosti k Svätej
rodine sme sa spoločne ako rodina zastavili
a uvažovali o tom, aké sú naše vzťahy, či
sa dokážeme navzájom prijímať, odpúšťať
si, ukazovať dobrý príklad našim deťom.
Boh sa nás prostredníctvom spoločnej
modlitby osobne dotýkal túžbou podobať
sa mu v myšlienkach, slovách i skutkoch.
Tri kľúčové slová, ktoré zdôraznil pápež
František na to, aby mohla rodina rásť
a prospievať: prosím, ďakujem a prepáč,
sa stali základom fungovania vzájom
ných vzťahov v našej rodine. Bohu vďaka
za tento milostivý čas, ktorý nás povzbudil
a zjednotil v spoločnej modlitbe, zblížil
nás Ježišovou láskou a otvoril naše srdcia
hlbšiemu prežívaniu vzťahu našej rodiny so
Svätou rodinou z Nazareta. n
-ver, Becherov

vlastne robiť nechcem, a aj tak to urobím.
Videla som na deťoch aj na manželovi, že
ich to robí nešťastnými. Uvedomovala som
si to a bolo mi to veľmi ľúto, no akosi to
nešlo. Niekoľko dní po vrátení ikony môj
manžel navrhol, aby sme sa večer modlili
Korunku Božieho milosrdenstva. Pre mňa
to veľa znamená, keďže si nepamätám,
žeby môj manžel niekedy niečo také navr
hol. Verím, že je za tým Boh, ktorý nám cez
ikonu Svätej rodiny ukazuje správnu cestu.
Netvrdím, že naše modlitby sú stopercent
né, ale vidím zmenu a verím, že to bude
čoraz silnejšie. Milujem svojho manžela aj
naše deti. Vďaka ti, Pane! n
Zuzana
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Voňavý život
„L
en dúfam, že sa ma nebude veľa
vypytovať. Vezmem, po čo ma
tam poslali, a idem preč. Žiadne
zahovárania a zbytočné kecy!“
Alojz bol z nútenej návštevy kláštora
nervózny. Mal nielen nepríjemný pocit, ale
navyše aj trému, ktorú si nechcel priznať
ani sám pred sebou.
„Práve dnes treba vyzdvihnúť tie veci,
keď otec nie je doma. Hodili mi to na krk!
To sa fakt môže stať iba mne. Už to vidím...
To bude deň!“ Hundral si počas šoféro
vania, aby vyventiloval nahromadené
napätie.
Obrovská stavba s kupolou vyvolávala
bázeň okoloidúcich. Alojz si celý kláštorný
komplex dobre premeral. Prešlo niekoľko
minút, kým nabral odvahu prejsť cez želez

nú bránu a zazvoniť. Čakanie za dverami sa
mu zdalo večnosťou.
„Prišiel som po kňazské rúcha,“ nekon
trolovane z neho vyhŕklo hneď, ako sa
otvorila kláštorná brána.
Sestra Pachomia sa usmiala: „Ty budeš
zrejme Alojz. Nech sa páči, poď ďalej.“

Ďalší scenár návštevy nemal mladík
premyslený. Nepočítal s pozvaním a po
kojom rehoľníčky. Ani nevedel ako a už
stál na chodbe. Na stenách si všimol ikony
svätých. Trocha ho vydesilo aj množstvo
dverí. No jedny z nich boli na prvý pohľad
odlišné. Masívne, a jednoduché zároveň. Aj
čuchom cítil, že je vo výnimočnom prostre
dí. Mysľou mu prešlo množstvo otázok, no
jedna kľúčová: Čo tu vlastne robí? Presne
tomu sa chcel vyhnúť!
„Ja som sestra Pachomia,“ predstavila
sa rehoľníčka. „Keď si už tu, nechceš sa
pozrieť do kaplnky? Práve sa modlíme
utiereň.“ Zdesené myšlienky prezrádza
la mladíkova mimika. Á, tak preto ten
tienistý spev a vôňa. To je predsa kadidlo!
Ukladal si súvislosti Alojz.
Poslušne nasledoval Pachomiu k masív
nym dverám kaplnky. Spev rehoľníc, vôňa
ladanu, krása ikonostasu vyvolali v ňom
posvätnú bázeň. Nespoznával sám seba.
Stál pokorne a ticho. Aj ironické myšlien
ky ostali kdesi vonku. Cítil, že sa dostáva
mimo sebakontroly. Ovládol ho nepoznaný
pokoj a odovzdanosť. Slová spievaného
žalmu sa mu vpíjali do srdca.
Pachomia ho potiahla za rukáv. Keď vyšli
z kaplnky, prehodila: „Počkaj chvíľku, pri
nesiem to kňazské rúcho.“ A už jej nebolo.
Alojz ostal stáť na chodbe. Dobre mu padla
chvíľka samoty. Poukladal si myšlienky
a zhlboka si vydýchol.
Pachomia prichádzala s úhľadne za
baleným balíčkom. Strohému mladíkovi
sa na jazyku usadilo množstvo otázok.
Po nečakanom zážitku sa rozsypali v neplá
novanom rozhovore. Dostal od rehoľníčky
nielen balík, ale aj množstvo odpovedí.
Stačilo jedno krátke nadýchnutie
kláštornej vône a tento život ho nadchol
natoľko, že každú prázdninovú chvíľu
zasvätil návšteve komunity sestier. Kláštor
za kovovou bránou sa mu už vôbec nezdal
chladný a nedobytný. Zakúsil, čo znamená:
Modli sa a pracuj! Pochopil, že predsudky
sú priepasť, ktorá ľudí delí. Hoci sú iba
meter od seba. n
Eva
ilustr. snímka:
Lawrence OP/www.flickr.com

Priesady
Teta Ema mala každý rok najkrajšie priesady na celých Šváboch. A bolo ich aj najviac.
Mama ma zakaždým poslala nakupovať. Teta Ema si spravila zo starých novín kornútik
a ukladala doň len najkrajšie rastlinky: tieto pre mamku, tieto pre dážďovky, tieto pre
myši, tieto, keby sa daktoré neujali, tieto, lebo mám veľa, toto je nová sorta... Z vyhodenej
dennej tlače sa stávala kytica v štýle biedermeier, nestihla som protestovať. Až neskôr som
pochopila, že teta Ema používa Božie počty.
Marta Gromošová
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Aprakos
Pre každého veriaceho gréckokatolíka je
samozrejmosťou, že počas liturgie počúva dve čítania z Nového zákona – čítanie
z apoštola a evanjelia. Tieto dve čítania
sú od počiatkov súčasťou kresťanskej
liturgie a ich dnešné rozčlenenie na jednotlivé nedele a všedné dni je známe
už od čias liturgie vo veľkom chráme
v Konštantínopole. No možno nie každému je známe, že prvým evanjeliom,
ktoré počúvame, je Evanjelium podľa sv.
Jána, a to práve vo Veľkú nedeľu Paschy.

Pán, záchranca
prenasledo
vaných
Viete si predstaviť, že by niekto zostavil
knihu z vašich modlitieb a rozposlal ju
po celom svete? Že by každý človek mohol
nahliadnuť, ako sa vaše srdce poddáva alebo
nepoddáva Bohu? Dávidovi sa to stalo.

V

ráve z tohto dôvodu sa pôvodne bohoslužobné knihy
– evanjeliáre – vydávali v inom poriadku evanjelií,
ako to poznáme dnes. Najprv bolo Evanjelium podľa
sv. Jána, potom podľa Matúša, Marka a Lukáša. Dodnes
ich takto počas roka čítame a nazývali sa podľa gréckeho
názvu Aprakos – rozdelené podľa dní. Dôkazov je viac ako
dosť – napríklad už z roku 1056 – 1057 máme novgorodské
Ostromirovo evanjelium, ktoré je rozčlenené práve podľa
tohto poriadku.
Až neskôr sa objavujú tzv. tetraevanjeliá – teda štvo
revanjelium, ako ho poznáme dnes, s úplným textom,
doplnené o rôzne poznámky a vysvetlenia. Tieto texty
sa s malými obmenami používajú až do dnešných dní,
hoci poriadok čítaní zostal podľa starobylého zvyku. Sú
rozdelené na menšie celky, tzv. začalá, ktoré sú predpí
sané na každý deň v roku. Samozrejme, okrem všedných
dní Veľkého pôstu, keď sa čítania neuvádzajú, pretože
tieto dni považuje naša cirkev za aliturgické. V niektorých
evanjeliároch sa dokonca objavuje aj rozšírené členenie
na týždne, a to pre súkromnú potrebu veriacich, ktorí tak
podľa tohto rozdelenia prečítajú všetky štyri evanjeliá
za štyri týždne.
Čo sa týka apoštolára, táto kniha vždy obsahovala Skutky
svätých apoštolov, všeobecné listy a listy svätého apoštola
Pavla. A zriedkavo aj Apokalypsu (tá sa však u nás na litur
gii nečíta nikdy). Na rozdiel od evanjelií, ktoré sú samo
statne členené na začalá, je apoštolár od Skutkov svätých
apoštolov až po List Hebrejom delený zaradom na viac
ako tristo začál, predpísaných na všetky dni v roku okrem
pôstu. Zaujímavosťou je, že napríklad 51. začalo sa objavuje
dva razy. Je to pravdepodobne z toho dôvodu, že historicky
boli v apoštolári dva okruhy – paschálny a po zostúpení
Svätého Ducha. Keď sa spojili v jednej knihe, členenie
zostalo pôvodné. Apoštolár obsahuje aj rozšírené členenie,
ktoré sa číta po večierni od Tomášovej nedele až po piatok
týždňa po Nedeli všetkých svätých.
Hoci teoreticky liturgické čítania poznáme, veď ich po
čúvame prakticky každý rok, dôležité je to, aby sme podľa
Božieho slova aj žili. Aby evanjelium nebolo len textom
na bádanie, ale predovšetkým slovom, ktoré dáva život. n

35. žalme žiada pre nepriateľov odplatu, zahanbenie
a mnoho iného zla. Túži po úľave a vypočutí. Dnes vieme,
že po tejto modlitbe Boh nezasiahol zázračným prútikom.
Naopak. Pripomenul sa mi Jób a veta na konci knihy: „Potom Pán
zmenil Jóbov údel, lebo sa modlil za svojich druhov. A Pán dvoj
násobne rozmnožil Jóbovo imanie.“ (42, 10) Vyzerá to, že Jób sa
láskavo modlil za priateľov a dočkal sa vypočutia. Zatiaľ čo Dávid
zvoláva odplatu a musí trpieť ďalej. Myslím, že je to len zdanie.
Pozrela som sa na 35. žalm lepšie. Začína sa síce slovami:
„Pane, odsúď tých, čo mňa odsudzujú, napadni tých, čo mňa na
pádajú“ (35, 1) a podobne pokračuje aj ďalej, ale skúsme si pred
staviť tieto slová v kontexte. Ak by sme počuli Dávidove autentic
ké slová (nie tie napísané), ktovie, či by nezneli, napríklad: „Pane,
som zúfalý. Nie je fér, čo mi ľudia robia. Nič som im nespravil.
Prečo mi nedajú pokoj? Najradšej by som bol, keby sa im stalo
to isté. Chcel by som vidieť ich na mojom mieste. Ale viem, že
moje srdce je rovnako zlé ako ich. Pomsta by bola rovnako krutá
a nesprávna. Vezmi preto môj spor do svojich rúk ty sám. Viem,
že ma máš rád a spravíš všetko tak, aby to bolo v tvojich očiach
dobré“. A možno podobne zmýšľal aj Jób, keď na Boží podnet
žehnal priateľom.
V nedávnych dňoch som moderovala stretnutia s osobnosťami
ukrajinskej literatúry. Rešpekt pred tými významnými je dnes
ešte väčší, lebo som u nich zažila zarážajúcu a príťažlivú pokoru.
Takú, ktorú nezahráte, a vidno ju v každom geste, slove a správa
ní.
Spájalo sa mi to s dnešným žalmom. Skutočne veľkí ľudia sú
tí maličkí. Tak to povedal aj Ježiš, keď nám dal za príklad dieťa.
Nevyvyšujú sa nad nepriateľmi. Môžu sa cítiť zúfalo a podrážde
ne pri stretnutí s nespravodlivosťou, ale vedia, že nie sú lepší ako
iný človek. A ak by vzali spravodlivosť do svojich rúk, nedopadne
to dobre pre nikoho. Ak súdim iného, môj súd je postojom zloby
voči nemu a už samotným súdením usvedčujem zo zloby seba.
Je to paradox. Ak človek túži po veľkosti, stáva sa malým.
Uznanie malosti a uspokojenie sa v nej vedie opačným smerom.
Veľkosť maličkých nechá všetko na Božie riadenie. Vie pred ním
dôverčivo vyliať svoje srdce s celou pravdou, ale s vedomím, že
Boh vie situácie meniť tak, aby boli dobré pre každého. Lebo
rovnako miluje „dobrých aj zlých“. Je tu ešte jeden paradox. Ak
budeš túžiť po malosti, aby si bol „veľkým pre svoju zbožnosť“,
opäť nepochodíš. Malosť je plodom úprimného poznania Boha.
Keď človek prestane mudrovať a s rešpektom voči Bohu bude
s ním kráčať deň po dni. Pravdivo a úprimne. n

Michal Bučko

Valéria Juríčková

P
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PONDELOK 3. august
Prepodobní Izák, Dalmat a Faust
Čítania: 1 Kor 2, 3c – 15, zač. 171; Mt 23, 13 –
22, zač. 94

Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre
Boha uprostred tých, čo sú na ceste spásy,
i tých, čo idú do záhuby. (2 Kor 2, 15)
V parfumérii nájdete rôzne vône. Stačí si
len kúpiť parfum, ktorý sa vám páči. Jeden
slogan dokonca hovorí: Oblečte sa do vône.
V Liste Galaťanom čítame: „Lebo všetci,
čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si
obliekli.“ (3, 27) Aj ja som pokrstený v mene
Ježiša. Sú teda moja viera, kresťanstvo
príjemné? Dávajú mi radosť? Zakúšajú ľudia
okolo mňa ľúbeznú Kristovu vôňu?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 4. august
Siedmi mladíci z Efezu
Čítania: 2 Kor 2, 14 – 3, 3, zač. 172; Mt 23,
23 – 28, zač. 95

Zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné
mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty!
(Mt 23, 27b)

Kúpil som si knihu, mala veľmi pekný obal.
Keď som ju začal čítať, bola o ničom. Všetci
chceme dobre vyzerať v očiach ľudí okolo
nás. Dávame pozor na to, čo si oblečieme,
ako vystupujeme... Boh však pozerá dovnútra. Obal nie je najdôležitejší. Hľadí na srdce.
Ako som na tom ja? Pros: „Pane, daj mi
nové srdce.“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 5. august
Obdobie pred sviatkom Premenenia
Pána. Mučeník Eusignios
Čítania: 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Mt 23, 29 –
39, zač. 96

Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti,
ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka
pod krídla, a nechceli ste! (Mt 23, 37b)
Ježiš tvrdo hovorí farizejom: „Beda! Obráťte
sa! Po ceste, ktorou kráčate, do neba neprídete. Žijete svoje vlastne náboženstvo.“ Aj
dnes je to aktuálne. Mnohí sme si vytvorili
vlastnú morálku, vlastne náboženstvo,
vlastné desatoro. Veci, ktoré sú príjemné
a vyhovujú nám. Len nech sa do mňa nikto
nestará, je to môj život. Boh áno, Cirkev nie!
Odpoveďou je Kristus. Nie však s modrými
očami, ale s ranami po klincoch. Živý, svätý,
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ten, ktorý je blízko. Ten, ktorý zjednocuje,
objíma.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla
ženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák
z obdobia pred sviatkom. Ostatné z dňa
(HS: 404, 156; PZ: 387, 111; HP: 418, 112)

ŠTVRTOK 6. august
Premenenie Pána
Čítania: 2 Pt 1, 10 – 19, zač. 65; Mt 17, 1 – 9,
zač. 70

Toto je môj Syn, môj milovaný, v ktorom
mám zaľúbenie. (2 Pt 1, 17)
Toto slovo počuli apoštoli pri premenení.
Toto slovo je aj pre nás. Boh nás nemá rád
pre náš výkon. Boh nás má rád preto, lebo
sme jeho. Aj na mňa sa pozerá ako na svojho
syna a dcéru. Niekedy sa človek pristihne, že
si povie: „Dnes som sa veľa pomodlil. Dnes
ma bude mať Pán Boh radšej.“ Toto nie je
pravda. Všetci sme rovnako blízko. Prijmi
pravdu, že nebeský Otec má v tebe zaľúbenie.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Na
miesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. ir
mos z utierne sviatku. Svätenie ovocia (HS:
405; PZ: 387; HP: 418)

PIATOK 7. august
Prepodobný mučeník Domécius
Čítania: 2 Kor 4, 13 – 18, zač. 177; Mt 24, 27
– 33. 42 – 51, zač. 100

Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň
príde váš Pán. (Mt 24, 42)
Bdelosť je stav pripravenosti, pohotovosti.
Aj skautské heslo je: Buď pripravený! Na čo
mám byť pripravený? Keď máte niekoho
radi, chcete ho niečím obdarovať, príjemne
ho prekvapiť. Boh koná svojím spôsobom
a veľakrát prekvapí. Ľudia sa s ním stretnú
v situáciách a pod spôsobom, ktorý vôbec
neočakávajú. Aj dnes sa chce s tebou Boh
stretnúť. Je tam, kde ho najmenej očakávaš.
Aj dnes ťa chce prekvapiť. Buď pripravený!
Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá (alebo
prvá a druhá ant. zo sviatku a tretia každ.
s pripivom zo sviatku). Vchod každ. s refrénom sviatku. Menl. časti zo sviatku (HS:
405; PZ: 387; HP: 418)

SOBOTA 8. august
Biskup Emilián Vyznávač
Čítania: 1 Kor 1, 3 – 9, zač. 123; Mt 19, 3 – 12,
zač. 78

Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky... (Mt 19, 8)

Na začiatku Biblie je krásny opis jednoty
Boha a človeka. Až kým sa človek nerozhodne zobrať život do vlastných rúk. Tak vstúpi
do života ľudí hriech. Jedno z ovocia hriechu
je, že sa začne človek pred Bohom skrývať. Celé dejiny spásy sa Boh pokúša opäť
stretnúť s človekom. Posiela prorokov, dáva
prisľúbenia, uzatvára zmluvu. Keď príde
plnosť času, prichádza Ježiš. Aby obnovil
jednotu nás s Bohom. My sami toho nie sme
schopní. Ako to bolo na počiatku? ... A Boh
videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi
dobré. (Gn 1, 31)
Liturgia: Všetko ako 7. augusta

NEDEĽA 9. august
Jedenásta nedeľa po Päťdesiatnici.
Apoštol Matej
Čítania: 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141; Mt 18, 23
– 35, zač. 77 (rad.); Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač.
2; Lk 9, 1 – 6, zač. 40 (Matejovi)

PONDELOK 10. august

ŠTVRTOK 13. august

Mučeník a archidiakon Vavrinec

Zakončenie sviatku Premenenia Pána
Prepodobný Maxim Vyznávač

Čítania: 2 Kor 5, 10 – 15, zač. 179; Mt 1, 9 –
15, zač. 2

Na púšti bol štyridsať dní a satan ho
pokúšal. (Mk 1, 13)
Mnohí neveria na anjelov. Keď sa niečo povie
o satanovi, len sa pousmejú a ironicky dodajú, že je to tak pre deti. Zlo však má konkrétnu podobu a nie je súčasťou rozprávok. „Ak
má vyhrať zlo, potrebuje už len jedno – aby
slušní ľudia nerobili nič.“ (Edmund Burke) Zlý
duch pokúšal aj Ježiša. Zobuďme sa! Zlo je
aj dnes medzi nami. Ak nedáme prvé miesto
Bohu, zrúti sa rodina, spoločnosť. Dnes opäť
môžeš Kristovi povedať, že ho potrebuješ.
Veď on premohol zlého. A robí to aj dnes.
Liturgia: Všetko ako 7. augusta

UTOROK 11. august

Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak
neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. (Mt 18, 35)

Mučeník Euplos

Možno ste sa stretli s výrokom: „Odpustím,
no nezabudnem!“ A ešte dodáme: „Viete,
koľko ma to stálo námahy!?“ Skutočne
tvrdé zvykne byť naše srdce. My sami sa
vieme namáhať pre rôzne veci. Vieme
prejsť kilometre, len aby sme dostali väčšiu
zľavu v obchode. Nemáme radi, keď sa
od nás niečo vyžaduje. Začneme sa oháňať
predpismi, slobodou prejavu či ľudskými
právami. Evanjelium však nerozpráva pekný
príbeh, ktorý sa dobre počúva. Ježiš dnes
hovorí jasne, vyžaduje: „Každý môj učeník
má dennodenne odpúšťať. Ak to nebudete
robiť, ani vám sa neodpustí.“ Ježiš od nás
nežiada niečo, čo by nebolo možno uskutočniť. Nežiada nadľudský skutok. Veď on sám
vždy znova odpúšťa pri každej spovedi. No
sám z vlastných síl nikdy nebudem vedieť
odpustiť zo srdca každému. Sám z vlastných
síl nebudem schopný vstúpiť do tohto slova.
Ponukou je Eucharistia. Potrebujem prijať
toho, ktorému je vlastné odpustenie. Aj dnes
potrebujem prijať Ježiša.

Poďte za mnou a urobím z vás rybárov
ľudí. (Mk 1, 17)

Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom
zo sviatku). Tropár z hlasu, zo sviatku
a svätému, kondák z hlasu, Sláva, kondák
svätému, I teraz, zo sviatku. Prokimen,
Aleluja a pričasten z hlasu a zo sviatku.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9.
irmos z utierne sviatku. (HS: 144, 408, 405;
PZ: 97, 390, 387; HP: 98, 422, 418)
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Čítania: 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180; Mk 1, 16 –
22, zač. 3

Mám pred sebou takýto obraz. More a pláž,
veľký dav – dovolenkári kúpajúci sa vo vode.
Vtom volanie o pomoc. Neďaleko brehu sa
niekto topí. Plavčík skáče odvážne do vody
a v poslednej sekunde zachraňuje topiaceho
sa. Vskutku išlo o veľa. O život. Určite si
to aj vy viete predstaviť. Kresťan má byť
takýmto záchrancom. Tým, ktorý vyťahuje
z vôd tohto sveta ľudí, čo nevedia, ako žiť,
a často sa topia v rozbúrených vodách sveta. Pamätajme: Ježiš nás posiela. Zachraňovať, nie topiť.
Liturgia: Všetko ako 7. augusta

STREDA 12. august
Mučeníci Fótios a Anikét
Čítania: 2 Kor 6, 11 – 16, zač. 182; Mk 1, 23 –
28, zač. 4

A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade...
(Mk 1, 28)

Jedna pani mi hovorila: „Otče, bývam na dedine. Tu každý o každom všetko vie. V meste
je však ináč, tam je väčšia anonymita.“ Aj
o Ježišovi idú rôzne reči. Mnohí sa pýtajú,
kto to je. Prorok, kazateľ alebo mesiáš? Aj
o nás idú rôzne reči. Čo dnes hovoria ľudia
o nás kresťanoch? Je moja viera príťažlivá?
Som dôveryhodný? Nežijem dvojaký život –
jeden v kostole a druhý mimo chrámu?
Liturgia: Všetko ako 7. augusta

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

Veď zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu. (2 Kor 7, 10)
Za svätým Pátrom Piom prichádzali mnohí
a prosili ho, aby im Ježiš odňal ich choroby,
ťažkosti. Páter Pio ich bil cingulom a hovorieval: „Neviete, o čo žiadate, neviete,
o koľko milostí sa chcete obrať...“ Často sa
aj ja pozerám na svoj život očami tohto sveta. Máš bolesť? Zbav sa jej! Aj ťažkosť však
môže byť milosťou. Apoštol Pavol hovorí
o zármutku, ktorý je, paradoxne, dobrý pre
človeka. Zármutku, ktorý má slúžiť na pokánie. Pane, daj mi Svätého Ducha, aby som
sa na svoj život pozeral tvojimi očami.

Ale koľko slov použijeme na zbytočnosti?
Na nepodstatné veci, ktorými nedokážeme
povedať nič okrem toho, že upútame pozornosť na seba samých. Ale keď ide do tuhého, mlčíme ako ryby. Dnes je nám dané
do pozornosti Kristovo slovo. Zastavme sa
a načúvajme.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá.
Menlivé časti zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
sviatku. Prikázaný sviatok. Myrovanie.
Svätenie bylín (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

NEDEĽA 16. august
Dvanásta nedeľa po Päťdesiatnici. Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu

Liturgia: Všetko ako 7. augusta

Čítania: 1 Kor 15, 1 – 11, zač. 158; Mt 19, 16
– 26, zač. 79 (rad.), Kol 1, 12 – 18, zač. 250
alebo 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Lk 9, 51 – 56;
10, 22 – 24, zač. 48b (obrazu)

PIATOK 14. august

Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal
večný život? (Mt 19, 16)

Obdobie pred sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Prorok Micheáš
Čítania: 2 Kor 7, 10 – 16, zač. 184; Mk 2, 18
– 22, zač. 9

No prídu dni, keď im ženícha vezmú...
(Mk 2, 20)

Na svadbe sú najdôležitejší ženích a nevesta. Bez nich by svadba nebola svadbou. Koláče, hudba, svadobčania, to všetko je akosi
v tieni ženícha a nevesty. Ježiš o sebe hovorí,
že je ženíchom a Cirkev je jeho nevestou.
Cirkev túžobne očakáva jeho druhý slávny
príchod. Nie v strachu, ale v radosti, že príde
ten, ktorý za svoju nevestu dal svoj život.
Ten, ktorý nevestu nadovšetko miluje. Ako
sa pozerám na Krista? Teším sa na neho?
Môžem povedať spolu s apoštolom Pavlom:
Marana tha! (Pane, príď!)?
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá.
Tropár, Sláva, I teraz, kondák z obdobia
pred sviatkom. Ostatné z dňa (HS: 410, 159;
PZ: 393, 114; HP: 424, 114)

SOBOTA 15. august
Zosnutie Presvätej Bohorodičky
Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 –
42; 11, 27 – 28, zač. 54

Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si
sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho
slovo. (Lk 10, 39)
Koľko slov povieme za jeden deň? Na istej
prednáške som začul, že asi toľko, koľko
spravíme krokov: okolo tri- až päťtisíc slov
u muža a päť- až osemtisíc slov u ženy.

Celé leto u nás počuť hluk motorových píl.
Ľudia si svedomito chystajú drevo na zimu.
Nikto nevie, čo príde, no zdravý rozum hovorí, aby sa človek pripravil. Vieme sa namáhať
kvôli rôznym veciam. Ak je pre nás niečo dôležité, sme ochotní venovať tomu pozornosť,
peniaze aj čas. V evanjeliu sa mladík pýta:
„Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal
večný život?“ Prekvapuje ma, že už v mladom
veku sa pýta na budúcnosť, na večný život.
Dnes sa skôr stretávame s presným opakom.
Mnohí žijú len pre dnešok. Nezaujímajú sa,
čo bude s nimi zajtra. A je to nebezpečenstvo
aj pre mňa, že aj ja budem žiť život sústredený na seba a svoje záujmy. Kresťanstvo je
všetko iné, len nie život pre seba. Pápež František v jednom príhovore povedal: „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 chlieb, spájame sa s Ježišovým
životom, vstupujeme s ním do spoločenstva,
usilujeme sa vytvárať spoločenstvo medzi
nami, premeniť náš život na dar, predovšetkým pre tých najchudobnejších.“ Preto Ježiš
odpovedá: „Ak chceš byť dokonalý, choď,
predaj, čo máš, rozdaj chudobným, a budeš
mať poklad v nebi.“ (19, 21) Spása však nie je
možná bez neho. Preto dodáva: „Potom príď
a nasleduj ma!“
Liturgia: Hlas 3. Predobr. ant. a blaženstvá.
Tropár z hlasu a zo sviatku, Sláva, kondák
obrazu, I teraz, zo sviatku. Ostatné z hlasu
a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 145,
410, 412; PZ: 99, 393, 395; HP: 100, 426, 428)
Michal Jančišin
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Vstup Presvätej
Bohorodičky
do chrámu
Ikonografia sviatku

Najstaršie zobrazenie vstupu Bohorodičky
do chrámu sa zachovalo v podobe fresiek
nachádzajúcich sa v jaskyniach istého
monastiera v Kapadócii z 9. storočia.
Na formovanie sviatku v čase poslednej éry
Byzantskej ríše, ako aj v postbyzantskom
období mal vplyv aj boj s herézami namie
renými proti uctievaniu Bohorodičky, keď
bolo tak v prenos
ných ikonách písa
ných na doskách,
ako aj v násten
nom maliarstve
zobrazovanie
tohto sviatku už
ustálené. Tento
sviatok sa obja
vuje ako súčasť
ikonopiseckej
výzdoby chrámu
a má pevné miesto
v sviatočnom
rade ikonostasu.
Je však dôležité
poznamenať, že
hoci tento námet
slúžil zvyčajne ako
námet na prenos
nú ikonu sviatku
uloženú na ana
loji uprostred chrámu na verejnú úctu
zo strany veriacich, predsa nebol až taký
častý a obľúbený ako iné témy. V ruskom
maliarstve v období 16. – 17. storočia sa táto
téma spájala s ďalšími ikonami zo života
Bohorodičky.

Základný popis ikony

Na ikone vstupu Bohorodičky do chrámu
je zobrazené všetko to, o čom rozprávajú
apokryfy a čo ospevujú bohoslužobné texty
predmetného sviatku. Analyzujúc základnú
kompozíciu ikony ju treba vnímať v kon
texte toho, o čom sme hovorili v predošlých
článkoch, a to, že dôležité nie sú detaily,
o ktorých sa hovorí v opise udalosti, ako
aj v obraze a bohoslužobných spevoch, ale
obsah, ktorý chcú priniesť – Božie vtelenie
a prípravu ľudského pokolenia na spásu.

Centrálne je na ikone zobrazená Boho
rodička, v pozadí ktorej je na niektorých
ikonách zobrazená starozákonná sväty
ňa svätých v podobe prestola so stĺpmi
a baldachýnom. Ikonopisec chce tým, že
spája Bohorodičku so svätyňou svätých
prostredníctvom pomyselnej vertikálnej osi,
poukázať na to, že Bohorodička prebývala
vo svätyni svätých (píšu o tom aj apokryfy).
Pred Bohorodič
kou stojí sklonený
veľkňaz Zacha
riáš – otec Jána
Krstiteľa, ktorý
k nej vystiera obe
ruky. Je zobrazený
ako starec s dlhý
mi sivými vlasmi
a bradou odetý
v kňazskom
rúchu. Na hlave
má typickú čia
počku na spôsob
cylindra nazýva
nú kidar, s akou
sa stretávame
pri zobrazovaní
starozákonných
veľkňazov. V čia
počke sa nachá
dza text Zákona
v súlade s knihami Exodus a Deuteronó
mium: „A nech je to znamením na tvojej
ruke a znakom medzi tvojimi očami, aby
bol v tvojich ústach Pánov zákon, lebo Pán
ťa mocnou rukou vyviedol z Egypta“ (Ex
13, 9). Za postavou dievčatka – Bohorodič
kou Máriou sú zobrazení rodičia Joachim
a Anna a sprievod panien so zažatými
sviecami, ktorí ju sprevádzajú do chrámu.
V hornej časti ikony buď na pravej, ale
bo ľavej strane vidno Bohorodičku, ako
sedí na najvyššom stupienku pred svätyňou
a prijíma pokrm od anjela. Vrchnú časť iko
ny dopĺňa červený pruh látky prechádzajúci
zväčša celou šírkou ikony, ktorý je typickým
byzantským prvkom poukazujúcim na fakt,
že scéna sa odohráva v interiéri. n
Milan Gábor
snímka: www.pravmir.ru

Omyl a uzavretie manželstva
Z toho, čo sme v sérii článkov doteraz
napísali, vyplýva, že katolícke manželstvo sa nežije ako súhrn náhod, ktoré
prináša život. Katolícke manželstvo
je systematický spôsob života, ktorý
vyplýva z poznania Božieho slova a zo
skúseností dvetisícročnej učiteľky, ktorou je Katolícka cirkev. Preto ak katolícki
snúbenci chcú uzavrieť platné manželstvo, musia prijať tento jeho model. Ako
konkrétne východisko z tohto uvažovania vyplýva, že snúbenci musia prijať základné vlastnosti manželstva, ktorými sú
jeho jednota a nerozlučiteľnosť, a musia
manželstvo prijímať ako sviatosť.
Problémom súčasnej doby je fakt, že
v katolíckych rodinách chýba dostatočná
duchovná a náboženská formácia. Chýba
tu preto aj výchova k manželstvu a rodine. Civilný rozvod sa zároveň vo veľkej
časti aj katolíckej populácie stále viac akceptuje ako jeden zo spôsobov riešenia
manželských kríz. Človek, aj katolík, je
dnes aj k iným k hodnotám manželstva
nastavený pomerne voľne. V súčasnosti
sa preto môžeme často stretnúť s tým,
že mladí pri vstupe do manželstva spĺňajú všetky kritériá, a predsa sa môžu mýliť
v podstatných vlastnostiach manželstva,
ktorými sú jednota a nerozlučiteľnosť,
alebo neberú do úvahy sviatostnú
dôstojnosť manželstva. Nie je potom
žiadnou výnimkou, že buď jeden, alebo
druhý zo snúbencov, alebo aj obidvaja
síce uzatvárajú katolícke manželstvo,
ale nepovažujú ho za jednotné a nerozlučiteľné, pretože už pri jeho slávení
pripúšťajú rozvod, alebo spolužitie
muža a ženy v manželstve nepovažujú
za jedinú formu sexuálneho spolužitia.
Je potom prirodzené, že manželstvo
ani nepovažujú za sviatosť. Znova je tu
základná téza, ktorá hovorí, že tento nedostatok vedomostí vo vzťahu k jednote
a nerozlučiteľnosti manželstva, ale aj
sviatostnej dôstojnosti manželstva nemá
na platnosť manželstva zásadný vplyv.
Situácia sa však mení, ak tento omyl má
vplyv, aspoň u jednej strany, na vôľu.
To znamená, že ak by aspoň jeden zo
snúbencov vstupoval do manželstva
s presvedčením, že ho možno rozviesť,
alebo že nie je sviatosťou, ale len ľudským úkonom, uzatvára ho neplatne.
František Čitbaj
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SPOLOK
SV. CYRILA A METODA
Príspevky do kalendára
Prosíme všetkých prispievateľov do Gréckokatolíckeho kalendára 2016, aby svoje
príspevky posielali elektronicky na adresu zodpovedného redaktora o.michal.
hospodar@mail.t-com.sk.
Fotografie
k príspevkom sú vítané. Uzávierka prijímania príspevkov je začiatkom augusta
tohto roka. Ďakujeme za pochopenie.
redakcia
KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ
Chvály s modlitbou za uzdravenie
22.08. Ľutina, Mariánska hora (20.00 h)
Nedeľná svätá liturgia
s Koinoniou Ján Krstiteľ
23.08. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk
JUBILEÁ KŇAZOV
Ján Minďaš, právo nosiť nábederník, výpomocný duchovný v Jakubanoch – 7. august – 55 rokov kňazstva; Peter Horváth,
farár v Nižnej Rybnici – 10. august – 40
rokov života; Ján Koščo, titulárny kanonik, na odpočinku v Michalovciach – 13.
august – 85 rokov života; Juraj Červený,
výpomocný duchovný vo Vranove nad
Topľou-Čemernom – 14. august – 55 rokov kňazstva; Peter Tremko, farár vo Vislanke – 15. august – 20 rokov kňazstva;
Miroslav Janočko, farár v Matiaške – 22.
august – 55 rokov života; Jozef Maretta,
exorcista Prešovskej archieparchie – 24.
august – 50 rokov života; Štefan Keruľ-Kmec, farár v Kuzmiciach – 26. august
– 45 rokov života; Jozef Čekan, titulárny
kanonik, na odpočinku v Prešove – 27.
august – 70 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
BLAHOŽELÁME
Pri príležitosti 20.
výročia kňazskej služby vám, otec Peter
Tremko, želáme a vyprosujeme hojnosť
Božích milostí, veľa
životných síl a radosti v rodine aj v práci pre rozkvet Božieho
kráľovstva.
s láskou mamka Alžbeta, sestra a bratia
s rodinami, tety Teringová a Beličáková
5. júla oslávil štyridsať rokov života
náš duchovný otec
Marek Iľko. Za jeho
modlitby,
homílie, námahu pri oprave chrámu a za všet-

ko ostatné, čo robí pre spásu našich
duší, mu patrí srdečná vďaka. Nech ho
dobrotivý Boh naďalej požehnáva a Božia Matka chráni. Dobré zdravie a veľa síl
v kňazskej službe mu vyprosujú a za roky
pôsobenia ďakujú veriaci z farnosti Slanské Nové Mesto.
Pani Anna Kalaninová, kantorka farnosti
Humenné-Pod Sokolejom, oslávi 9. augusta krásnych 65 rokov života. Vyprosujeme jej Božie požehnanie a ochranu Presvätej Bohorodičky, aby naplnená darmi
Svätého Ducha celým svojím životom
kráčala za Spasiteľom Ježišom Kristom.
Aby tak ako doteraz i naďalej slúžila dobrotivému Bohu a veriacim farnosti zvlášť
spevom pri bohoslužbách. Na mnohaja
i blahaja lita!
10. augusta uplynie osemnásť rokov
od kňazskej vysviacky
otca Igora Suchého, správcu farnosti
Liptovský Mikuláš.
Vyprosujeme mu
veľa Božích milostí, plnosť darov Svätého
Ducha, ochranu Presvätej Bohorodičky.
Nech Pán žehná jeho kroky a posilňuje
jeho vieru.
rodičia a sestra Evka s odinou
NA SLOVO DAROVALI
Oľga Kolejáková, Kap. Nálepku 97, Bánov
– 15 eur; Margita Kostovčíková, Močarianská 105, Michalovce – 15 eur; Lucia
Schudichová, Benkova 8/3, Martin – 15
eur; Jolana Šecková, Školská 5, Marianka
– 15 eur; Jozef Meščan, Kobyly 17 – 15
eur; Michal Pristaš, Dargov 72 – 14 eur;
Pavol Lejko, Dúbravská 23, Košice-Šaca –
13,50 eura; Gréckokatolícky farský úrad,
Sedliská 264 – 12 eur; Jozef Polačko,
Pionierska 43A, Prešov – 11 eur; Gréckokatolícky farský úrad, Hlivištia 12 – 11
eur; Ladislav Boroš, Fučíková 19, Bardejov – 10,30 eura; Alžbeta Vyžinkárová,
Považská 24, Košice – 10 eur; Veronika
Malinčáková, Belgicko – 10 eur; Mária
Kuzmová, Varechovce 4 – 10 eur; Peter Tutoky, Župčany 62 – 10 eur; Michal
Zubko, Davidov 140, Davidov – 10 eur;
Daniela Matfiaková, Záhradná 1, Kežmarok – 10 eur; Eva Bokšayová, Rastislavova
54, Košice – 10 eur; T. J. Krstiteľ Gajdoš
O.Praem., Fintice 224/19 – 10 eur; Eva
Tkáčová, Dúbravka 44 – 10 eur; Viktor
Michančo, Soľná 1, Prešov – 10 eur; Mikuláš Sysák, CSc., Lesná 2, Bernolákovo
– 10 eur; Gréckokatolícky farský úrad, Závadka – 7,50 eura; Gréckokatolícky farský
úrad, Brusnica – 6,50 eura; Anna Jurová,
Ortuťová 44, Kurima – 5,15 eura; Mária
Pluskotová, Orlové 144, Považská Bystrica – 5,15 eura; Juraj Sedlák, Karpatská 11,
Prešov – 5 eur; Anna Hajduková, Albinov
1312 – 5 eur; Miroslav Duda, Cintorínska

26, Fintice – 5 eur; Mária Sabolová, Močarianská 151, Michalovce – 5 eur; Cyril
Dujava, Jurkovičova 6576/1, Prešov – 5
eur; Peter Nedoroščík, Komenského 9,
Prešov – 5 eur; Jozef Tóth, Čs. armády 6,
Košice – 5 eur; Anna Šuťaková, Moyzesová 28, Sabinov – 5 eur; Vincent Pavúk,
Proč 125, Pušovce – 5 eur; Štefan Škvara,
Kamienka 199 – 5 eur; Gréckokatolícky
farský úrad, SNP 66, Rozhanovce – 5 eur;
Jolana Siváková, Ložín 53 – 5 eur; Gréckokatolícky farský úrad, Hlavná 66, Zbehňov – 5 eur; Michal Antoš, Nábrežná 19,
Stropkov – 5 eur; Jozef Ducár, Kpt. Nálepku 41, Trebišov – 5 eur; Juraj Mantič, Novackého 5, Bratislava 4 – 5 eur; Mikuláš
Krupa, Bukovské 116/15, Hanušovce nad
Topľou – 5 eur
Srdečne ďakujeme!
OZNAMY
Mariánska púť do Medžugoria 2015
Gréckokatolícke spoločenstvo v Sečovskej Polianke vás 15. – 21. augusta pozýva
na púť do Medžugoria.
Cena: 150 eur (doprava, 4x ubytovanie
s kuchyňou a klímou, 2 dni pri mori v Makarskej)
Program: Mezӧkӧvesd – Thermalpark,
Medžugorie, Lurdská jaskyňa Vepric,
Budapešť – Bazilika sv. Štefana, Kravické
vodopády, Gӧdolo)
Nástupná trasa: Bardejov, Prešov, Vranov
Prihlášky: Gréckokatolícky farský úrad
Sečovská Polianka, tel.: 057 447 10 07,
0907 353 021 (otec Ľubomír Novák)
Púť HSŽ a KOČ k hrobu F. Blachnického
Hnutie Svetlo – život na Slovensku (HSŽ)
a Kruciáta oslobodenia človeka (KOČ)
pozývajú na púť k hrobu Božieho sluhu
otca Františka Blachnického, zakladateľa
HSŽ a KOČ v poľskom Kroscienku nad
Dunajcom, ktorá sa uskutoční 29. augusta (v sobotu). Téma stretnutia: Mocou
Ducha Svätého. Program sa začne v dolnom kostole o 9.30 h a vyvrcholí svätou
omšou o 15.30 h. Súčasťou púte bude
modlitba chvál, katechéza, adorácia a pobožnosť krížovej cesty spojená so svedectvami vo Večeradle sv. Jána Pavla II.
Jozef Heske
Modlitba prvej hodinky vo vysielaní
Rádia Lumen
7. júna začalo Rádio Lumen pravidelne vysielať v nedeľu krátko po šiestej
záznam modlitby prvej hodinky (prvého
času), ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslužieb cirkví byzantského obradu. Spievanú bohoslužbu do vysielania
katolíckej rozhlasovej stanice v spolupráci s Jaroslavom Fabianom z košickej
redakcie a Mons. Ľubomírom Petríkom
pripravili bohoslovci so špirituálom Markom Durlákom z Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného bisku-

pa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.
Aktualizované texty tejto bohoslužby
možno nájsť vždy v nedeľu aj na internetovej stránke www.lumen.sk v sekcii
Aktuality.
Otázky do právnej poradne
Vážení čitatelia časopisu Slovo,
chceme vám znova ponúknuť možnosť
posielať svoje príspevky do rubriky Právna poradňa, kde vám náš kvalifikovaný
právnik poskytne odpoveď na vaše otázky. Otázky zasielajte na mailovú adresu:
slovo1@grkatpo.sk alebo na adresu:
Redakcia Slovo, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov.
redakcia
INZERCIA
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
CENNÍK INZERCIE
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier):
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi
http://slovo.grkatpo.sk/
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09.08. (nedeľa) 11.40 Gréckokatolícky
magazín R 14.40 Môj názor: Eutanázia −
autor: Mons. Štefan Sečka 17.00 Godzone
magazín – relácia o vernosti, svedectvá,
vyučovanie, klip, súťaž a nová rubrika
s Richardom Vašečkom 19.40 Katechéza:
Rodičia, žehnajte svojim deťom − autor:
Pavol Hudák
10.08. (pondelok) 16.00 Večerná univerzita: Nový ateizmus a jeho vplyv na západnú
civilizáciu − autor: princ Nikolaus von
Liechtenstein 17.30 Doma je doma: Deti
v spoloČNOSTI: Očisti si srdce – publicistická relácia o deťoch, čnostiach a čistote
21.20 Stojí to za to!: Manželia Kramárovci
– dokument o manželoch Kramárovcoch,
ktorí nemohli mať deti; raz sa Jožkovi sníval
sen, že ich bude mať toľko, že ich bude
musieť v kuchyni na zemi prekračovať
11.08. (utorok) 18.45 Viera v Rusku: Buď
vôľa tvoja ⓬ – príbeh o duchovnej sile
starého kňaza Michaila Truchanova, ktorý
strávil šestnásť rokov života v gulagu 20.20
Paulína a Karol – dokumentárny portrét
o manželoch Herákovcoch, ktorí jedenásť
rokov vedú folklórny súbor Khamoro
v Myjave; v spolupráci s mestom založili
Osvetu myjavských Rómov a komunitné
centrum Khamoro a všestranne pomáhajú
rómskej komunite 21.10 Gréckokatolícky
magazín R
12.08. (streda) 17.30 Doma je doma:
Rodinné katechézy – publicistická relácia,
ktorá sa venuje téme čistoty v jej rôznych
formách, osobitne v celibáte a v manžel-

stve, a vysvetľuje, aké čnosti sú potrebné
do manželstva 20.00 Kresťan v spoločnosti
(6) – relácia o morálke na Slovensku, hostia: Ján Baránek, politický analytik; Mária
Raučinová, členka výboru pre rodovú
rovnosť, aktivistka Fóra života; Vladimír
Thurzo, morálny teológ, kňaz 21.00 Stojí
to za to!: Manželia Ferancovci − dokument
o manželoch Ferancovcoch, ktorí majú viac
detí, ale vnímajú, že Boh ich touto veľkou
rodinou povoláva do služby
13.08. (štvrtok) 14.25 Gréckokatolícky
magazín R 18.45 L ako... − dokument
o troch mariánskych pútnických miestach,
ktoré majú spoločné viac než len začiatočné písmeno 20.00 Chvály: Spoločenstvo pri
Dóme sv. Martina
14.08. (piatok) 18.45 Byť hlasom − svedectvo pátra Jozefa Bartkovjaka, jezuitu,
ktorý má na starosti slovenskú sekciu
Vatikánskeho rozhlasu 18.50 Zasvätení
on-line − dokument o tom, aké je pre
zasvätených dôležité naučiť sa pracovať
s médiami a porozumieť im
15.08. (sobota) 10.25 Kultúra života
a pseudokultúra smrti (12) 16.40 Hudobné
pódium − záznam festivalu CampFest 2013
v Kráľovej Lehote; hrajú: Lámačské chvály,
eSPé, Timothy
16.08. (nedeľa) 14.40 Môj názor: 2. ročník Národného pochodu za život − hosť:
Mons. Stanislav Zvolenský 17.00 Godzone
magazín – relácia, ktorá cez svedectvo
a vyučovanie s Mariánom Lipovským pre-

hudba film kniha

Dani Pettreyová: V pasci
Darcy St. Jamesová sa vracia na Aljašku, aby pomohla svojej priateľke investigatívnej no
vinárke pri odhaľovaní veľkého prípadu. Keď však dorazí na miesto, zistí, že jej priateľka
je nezvestná. Znepokojí ju ľahostajný prístup posádky lode, preto sa pustí do pátrania
na vlastnú päsť. Posledná osoba, ktorú Gage McKenna očakáva na palube lode, na ktorej
má pracovať ako vedúci zážitkových aktivít, je Darcy. Najradšej by na ňu zabudol, ale
nedokáže to. Keď sa ocitnú v odľahlých častiach Aljašky, a napokon aj v cudzích vodách,
neubráni sa pocitu strachu o jej bezpečnosť. Deje sa niečo čudné a čím hlbšie sa v pátraní
dostávajú, tým viac si je istý, že odhalili iba vrchol ľadovca. (i527.net)

Škatuliaci
V Syrovanoch po zotmení radšej nevychádzajte z domu. Z podzemných skrýš vy
liezajú zvláštne bytosti nazývané škatuliaci, ktoré kradnú všetko. Raz vraj ukradli aj
malého chlapca! A práve tento chlapec vám v dobrodružnom a zábavnom rozprávaní
prezradí, že všetky legendy sú úplné výmysly. Tvorcovia filmu Koralína a ParaNor
man zase raz popustili uzdu svojej fantázii a stvorili svet, do ktorého sa každý rád
vydá. Film z dielne štúdia Laika čerpá svoje kúzlo z klasickej ručnej animácie, ktorá
tvárou v tvár tak trocha sterilnej digitálnej prevahe ešte zďaleka nepovedala posledné
slovo. Škatuliaci sú mixom detektívky, skvelej komédie a úžasného dobrodružstva. (moviemania.sk)

Keith a Kristyn Gettyovci: Hymns For The Christian Life
(Chvály na kresťanský život)
Tretie CD manželov Gettyovcov sa nesie v duchu nádherných melódií, v ktorých nepre
konateľne cítiť ich írsky pôvod, a zároveň vplyv ich súčasného pôsobiska v USA cez ty
pické country. Umelecká virtuozita v krásnych skladbách je zakomponovaná nielen cez
nádherný spev, ale obzvlášť cez celý rad hudobných nástrojov typických pre írsky národ, akými sú husle
či tradičné gajdy. Skladby niekedy energické, inokedy vláčne ťahavé, však majú svoju hĺbku a cítiť v nich
kopu nehy a lásky. Hudba z tohto CD vie človeka voviesť do pohody a relaxu, a zvlášť vo chvíľke ticha je
pozvaním do meditácie a modlitby. (Michal Pavlišinovič)

RELAX | 27

SLOVO 16 | 2015

zradí, čo znamená dať všetko 18.45 Vlastná
cesta – hosť: Pavol Hucík, katolícky kňaz,
pôvodne človek koketujúci s okultizmom
19.40 Katechéza: Povolanie byť mužom −
autor: Pavol Hudák

31.07. (piatok) 17.15 Slávenie eucharistie;
celebrujú spišský biskup Štefan Sečka a košický arcibiskup Bernard Bober
01.08. (sobota) 15.15 Život a dielo kňaza
Ondreja Cabana, šíriteľa štúrovských ideí
02.08. (nedeľa) 13.00 Kristov rytier (sv.
Ignác z Loyoly) 15.15 Slávenie eucharistie;
celebruje Stanislav Zvolenský, bratislavský
arcibiskup 15.30 Poďme spolu do lesa –
komunita, ktorá sa snaží vytvárať u detí
vzťah k prírode
04.08. (utorok) 16.30 Pojem milosrdenstvo v teológii
05.08. (streda) 16.30 Rímskokatolícka farnosť Kúty 20.00 Dvadsať rokov v uniforme
i kroji – príbeh mužskej speváckej skupiny
bývalých dôstojníkov Suche karki
08.08. (sobota) 15.15 Tvorba karmelitána
Vojtěcha Kodeta 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi; slúži otec
Jaroslav Štefanko
09.08. (nedeľa) 13.00 Do posledného
vzdychu – rozhlasová hra o sv. Dominikovi
10.08. (pondelok) 11.05 Deň kráľa Štefana
11.08. (utorok) 16.30 Prípravné katechézy
na stretnutie rodín vo Filadelfii; hostia: otec
Marek Iskra a otec Róbert Neupauer
12.08. (streda) 20.00 Keď sa hobby stane
zamestnaním – rozprávanie Alžbety Čadeckej o folklóre
15.08. (sobota) 10.00 Slávnostná svätá
omša z púte Rádia Lumen k Božej služobnici
Anke Kolesárovej z Pavloviec nad Uhom
15.15 Sviatok Nanebovzatia Panny Márie
16.08. (nedeľa) 20.30 Púť za rodiny v Ríme
obetovaná i za Národný pochod za život
18.08. (utorok) 21.30 Diakonát v dejinách
Cirkvi; hostia: otec Peter Staroštík a don
Anton Červeň
19.08. (streda) 16.30 Rímskokatolícka
farnosť Dolný Ohaj 20.00 Keď mlyn zanikne – príbeh peťovského mlyna v povodí
rieky Ipeľ
22.08. (sobota) 18.00 Gréckokatolícka
svätá liturgia z Baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky počas archieparchiálnej
odpustovej slávnosti v Ľutine; slúži Mons.
Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup
metropolita
23.08. (nedeľa) 10.30 Svätá omša pri
príležitosti sviatku dňa slovenských hôr
z Kláštorísk, obec Letanovce 13.00 Vznešená matka – rozhlasová hra o sv. Helene
25.08. (utorok) 21.30 Duchovný program
pre rodiny na nadchádzajúci školský rok;
hosť: don Anton Červeň
26.08. (streda) 16.30 Rímskokatolícka
farnosť Smižany

27.08. (štvrtok) 21.30 Cirkevná politika
a náboženské aktivity Svetového kongresu
Slovákov
29.08. (sobota) 10.00 Ako prijať utrpenie
(1); hosť: don Marián Husár

Liturgické
pexeso

DVOJKA

Vozduch (aer) je najväčšia spoločná plátenná prikrývka na kalich
a diskos. S menšími prikrývkami
symbolizuje nebo – vesmír, odtiaľ
prišla betlehemská hviezda, a zároveň kameň privalený k hrobu Ježiša
Krista. Počas vyznania viery ním
kňaz ovieva predložené dary, čo
symbolizuje vanutie Svätého Ducha.
Kňaz sa počas prikrývania darov
na žertveníku modlí: „Ukry nás,
Pane, v tôni svojich perutí...“ Je
to časť ôsmeho verša zo 17. (16.)
žalmu, ktorý je žalospevom, v ktorom sa žalmista vo svojom súžení
obracia na Pána ako na zvrchovaného sudcu.

Vozduch

01.08. (sobota) 10.00 Ordinácia novokňazov evanjelickej cirkvi z Krupiny
02.08. (nedeľa) 09.30 Zdenka – príbeh
o rehoľnej sestre Zdenke 00.50 Zdenka R
04.08. (utorok) 14.55 Prameň – prví
slovenskí biskupi
16.08. (nedeľa) 10.30 Slávnostná svätá
omša z kaplnky Zvolenského zámku; celebruje Mons. Vojtech Nepšinský 20.00 Slovo
– príhovor kňaza Branislava Dada k sviatku
Nanebovzatia Panny Márie 02.35 Slovo R

rtv:

03.08. (pondelok) 21.20 Stojí to za to!:
Manželia Kováčovci (4) – dok. o manželoch
Kováčovcoch, ktorí na začiatku nemali nič
22.00 Doma je doma: Čistota − základ
vernosti − duchovná príprava na Národné
stretnutie mládeže P15 na tému vernosť
04.08. (utorok) 17.30 Doma je doma:
Ako sa pripraviť na šťastné manželstvo?
− publicistická relácia o dôležitosti predmanželskej prípravy 18.45 Viera v Rusku:
Butovo, zoznam z masového hrobu ⓬
– dokument o Butove, ktoré sa nachádza
na južnom okraji Moskvy, kde bolo od roku
1937 popravených asi 21-tisíc ľudí, medzi
nimi aj Vladimír Ambartsumov 21.10
Gréckokatolícky magazín R
05.08. (streda) 18.45 Bez hraníc: Páter
Kniffi v Chisinau (Moldavsko) – dokument
o jednej z najchudobnejších krajín Európy
a pátrovi, misionárovi Spoločnosti Božieho
slova, ktorý sa snaží zlepšiť situáciu ľudí
20.00 Kresťan v spoločnosti: Morálka vo
verejnom dianí (5) − hostia: Ján Baránek,
analytik, politológ; Miroslava Szitová,
školská psychologička; Vladimír Thurzo,
morálny teológ, kňaz 21.00 Stojí to za to!:
Róbert a Helena Slamkovci (1) – dokument
o manželoch Slamkovcoch, ktorí objavili, že
Boh stojí vždy blízko
06.08. (štvrtok) 14.25 Gréckokatolícky
magazín R 17.30 Doma je doma: Cirkevné
školstvo – publicistická relácia o mieste
Cirkvi vo vzdelaní a výchove 20.00 Chvály:
F6 20.45 Stojí to za to!: Róbert a Helena
Slamkovci (2)
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RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
02.08. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici; celebruje Mons. Ján Krajčík
09.08. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Peter
Novák, dekan
16.08. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici; celebruje Mons. Branislav Koppal,
generálny vikár (Slovensko)/ 09.00 Pravoslávna svätá liturgia z Chrámu Narodenia
sv. Jána Krstiteľa v Šamudovciach
23.08. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie zo Skalice; káže ThDr. Peter Švehla,
zborový farár
30.08. (nedeľa) 09.05 Bohoslužby Cirkvi
československej husitskej v Bratislave;
bohoslužbu vedie ThDr. Ján Hradil, ThD.,
biskup
RÁDIO REGINA
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
Nedeľa 07.00 Duchovná publicistika
08.30 Sakrálne umenie
Zmena programu vyhradená
n Syn pračloveka donesie vysvedčenie zo školy. Otec ho číta
a hovorí:
„To, že máš trojku z lovu, je pochopiteľné, veď si ešte malý. Ale
že si prepadol z dejepisu, ktorý
má len dve strany, je hanba.“
n Je tma. Zrazu počujem vŕzganie a tiché kroky. Zapnem svetlo
a naskytne sa mi nezvyčajný
pohľad. Dvere skrine sú dokorán
a babkin kabát potichu vychádza
z módy.

Pomôcky:
Ank, Yo,
Spur

Žrde na voze

Stanislava, Ekonomické Bodná zbraň
po domácky oddelenie,
kratka

Príbeh

Odstavec

slovo

Raduje sa

S plným
vedomím

Autor:
Vladimír
Komanický

EČV Prešova

Ženské meno

Trep

Telocvičné
náradie

Existuje

Tyč
na poháňanie
slonov

Nieto

Lietadlo

3. časť
tajničky

Katan

1. časť
tajničky
Španielska
vychováva
teľka

slovo

Zrieďuje

Kriak

Zakladateľ
dadaizmu

Bahnica,
po anglicky

Predložka

Kód San
Marína

Hľadal

Japonská
firma

Ono

Skonal

Kaz

5. časť
tajničky

Texasské
mesto

Ochodí sa
Emergency,
skratka
Kód
Hondurasu

4. časť
tajničky

slovo

Tam

Stvoriteľ sveta

Slov. nár.
povstanie

Plúž
Sumerské
mesto

Množné číslo

Umelá hmota
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Í M L A O T V N L L A

A Ž Á A S U E A A K Á S

I N A I CH
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E C O N A I V Z E A Á K I B R T

I

CH N E L D L Ý Ň E R L N O I Y I N
A G I

L C E L A E L A K T R B N A

R D O CH O P E Ň O S Á A É O Á A J
P R E F E K T

Popravca

Hlas sovy
Vráta

E

Podzemné
cicavce

Technická
univerzita

2. časť
tajničky

Ľ E R I

Grécke
písmená
Zvuk
písmena „x“

Smola

Slovenská
republika,
skratka

Druh obrazu

I

E V I N I N R N Ť

Legenda: ALKÉN, BIRON, CELA, CELOK, CEMENTÁREŇ,
CIEĽ, CLONA, DLANE, DOMOV, HLINIKÁREŇ, CHARITA,
CHLIEB, KAPOR, KOTVA, KOVÁČ, LIATINA, LIGA, MAČKA,
NÁLEZ, NÁROKY, NINIVE, ODMENA, OSOBY, OTVOR, PATINA,
PLATINA, PLAVIDLO, POCHOD, PRACH, PREFEKTI, RYBÁR,
SINAJ, SOBOTA, SPONA, STRES, STROJE, STYRÉN, SVETER,
ŠPINA, TOVAR, ULICA, VIANOCE, VLAHA, VÝLET, ZÁPAL,
ZELENINA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 37 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 13. Krížovka: Hĺbanie nad prirodzenosťou zdoláva prchkosť duše. Osemsmerovka: Internet
je dobrý pomocník, ale zlý protivník. Výherca: Mária
Mingáčová zo Spišskej Novej Vsi
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

CELOEPARCHIÁLNA ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

15. – 16. AUGUST 2015 KLOKOČOV
SOBOTA

NEDEĽA

16.00 Deviata hodinka
a malá večiereň

00.00 Svätá liturgia (slovenská) s panychídou

17.00 Malé svätenie vody

01.30 Akatist k Bohorodičke –
Nevyčerpateľnej čaši

18.00 Veľká večiereň s lítiou

02.30 Polnočnica

19.15 Mládežnícky ruženec

03.30 Eucharistická poklona – adorácia v chráme

20.00 Archijerejská svätá liturgia,
dialógy, myrovanie

04.30 Prosebný kánon k Bohorodičke – paraklis

21.30 Krížová cesta mladých,
duchovný program mladých

06.00 Utiereň a prvá hodinka

05.30 Moleben k Presvätej Bohorodičke
07.30 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
09.00 Duchovný program Hanky Servickej
s modlitbou posvätného ruženca

SVIATOSŤ ZMIERENIA:
sobota od 16.30 do 24.00
nedeľa od 6.30 do konca púte

10.00 Archijerejská svätá liturgia
– kazateľ vladyka Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup metropolita
12.00 Šiesta hodinka

Gréckokatolícky farský úrad Klokočov. Tel.: 056 6492 508

0911 105 908

