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Biely legionár
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Rozmer večnosti
Mesiac august sa v byzantskom obrade 
sústreďuje na slávnosť Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky. Veľkosť Presvätej Bohorodičky 
je v tom, že jej život nebol nikdy prázdny.

V letnom čase sa začína cyklus odpustov, 
ktoré sú zároveň pozvaním k modlitbe. 
Modliť sa nie je ľahké. Carlo Carretto v kni-
he Skutočnosti z opačnej strany o modlitbe 
píše: „Život a modlitbu nemožno od seba 
oddeliť. Život bez modlitby je ako život, 
čo nepozná základnú dimenziu, ako život, 
čo sa uspokojí len s viditeľným svetom 
a neodhalí nesmiernosť a večnosť ľudského 
určenia. Poznať modlitbu znamená poznať, 
prijať a prežívať skutočnosť, že všetko má 
rozmer večnosti a nesmiernosti.“ Mária 
nám vo svojom živote poukazuje na veľkosť 
a dôležitosť modlitby. Modliť sa zname-
ná predovšetkým jednoducho a úprimne 
odpovedať Kristovi. Toto Mária robila počas 
celého svojho života.

Moderný človek odsunul modlitbu 
na druhú koľaj. A tým aj dôveru v Boha. 
A on sa nám prihovára vo Svätom písme aj 
v živote prostredníctvom udalostí. Už v Sta-
rom zákone nachádzame postavu Judity, 
zbožnej ženy, v ktorej našli cirkevní otcovia 
pre jej zbožnosť, čistotu a modlitbu predob-
raz najsvätejšej Panny. Modlí sa: „Daj, aby 
celý tvoj národ a každý kmeň poznal a ve-
del, že ty si pravý Boh, Boh, ktorý má všetku 
moc a silu, a že izraelský národ nemá okrem 
teba iného obrancu.“ (Jud 9, 14) Veľmi 
potrebujeme Judity v našich domácnostiach, 
v Cirkvi i v spoločnosti. Potrebujeme ľudí 
neochvejne dôverujúcich Bohu, bezhranične 
dôverujúcich jeho moci, odvážne vyzná-
vajúcich vieru, že len on je Pánom histórie 
a že v bezvýchodiskových situáciách môže 
konať zázračné skutky. A pomáha si slabými 
ľuďmi. Takými ako je aj Judita.

Každý z nás sa môže stať Juditou. Čo 
na to treba? Veriť ako Judita, že Boh je 
v histórii sveta najdôležitejší. Že ju drží vo 
svojich rukách, dáva jej význam a smer. 
Viera, to nie je teória, ale neustály zápas.

Cirkev v Poľsku oslavuje Máriu slova-
mi z Knihy Judita: „Požehnaná si, dcéra, 
od Boha najvyššieho nad všetky ženy 
na zemi. A zvelebený je Pán, náš Boh, ktorý 
stvoril nebo i zem. S jeho pomocou sa ti 
podarilo udrieť a odťať hlavu vodcovi našich 
nepriateľov.“ (Jud 13, 18) Sviatok Zosnutia 
vyzdvihuje úlohu príhovorkyne, ktorú má 
Božia Matka u svojho Syna pre spásu ľudí. 
Mnohé tropáre sa totiž začínajú slovami: 
„Tá, ktorá sa prihovára“, „jediný nástroj, 
nádoba vyvolenia, vďaka ktorej sme boli 
zbožštení“ a končia zvolaním: „Cez teba 
preukazuje svetu veľké milosrdenstvo“.

„Mária je prítomná na cestách každo-
denného života Cirkvi. Prostredníctvom 
jej materskej prítomnosti Cirkev nadobúda 
neobyčajnú istotu, že skutočne žije životom 
svojho Učiteľa a Pána, že žije tajomstvo 
vykúpenia v celej jeho životodarnej hĺbke 
a plnosti,“ píše svätý Ján Pavol II.

A otec František Dancák vo svoje kni-
he Tvár milosrdenstva dopĺňa: „Možnože 
máme zaznamenaných mnoho omylov 
v živote. Mária ich prvá oplakala. Možno 
sa niekto ponoril do hriechu. Mária mu 
vyprosila milosť obrátenia. Koľko ráz sa to 
opakovalo, zostane tajomstvom známym 
iba Bohu, ale ak to bolo často, stávali sme sa 
predmetom zvláštnych zásahov našej Matky 
milosrdenstva. Dôkazom toho sú mnohé 
zázračné miesta, kde prostredníctvom 
najsvätejšej Panny Márie ľudia prežívajú 
uzdravenia z chorôb, útechu v smútku, 
nádej v zúfalstve.“

Kto sa dnes zastaví, aby sa pomodlil, 
toho hneď zaplaví hluk jeho každodenných 
starostí, túžob, neúspechov, jeho myšlienok 
a snov. Netreba sa dať znechutiť, ale skôr 
sa radovať, pretože aj cez tieto ťažkosti nás 
Mária učí, ako sa máme modliť.

ThDr. Miroslav Dancák, PhD.
rektor Kňazského seminára  

bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Staroľubovniansky 
protopresbyterát

Protopresbyterát Stará Ľu-
bovňa sa nachádza na se-
verovýchode Slovenska 

v blízkosti hraníc s Poľskom 
a rozprestiera sa od regiónu 
horného Spiša až po Pieniny.

Do roku 2012 mal proto-
presbyterát šestnásť farností. 
1. apríla 2012 došlo k rozde-
leniu na Staroľubovniansky 
protopresbyterát so sídlom 
v Litmanovej a Orlovský proto-
presbyterát so sídlom v Or-
love. V súčasnosti doň patria 
farnosti: Litmanová, Jarabina, 
Kamienka, Kremná – excur. 
z Jarabiny, Stará Ľubovňa, Stará 
Ľubovňa – bl. P. P. Gojdiča, Ja-
kubany a Veľký Lipník. Žijú tu 
prevažne obyvatelia slovenskej 
a rusínskej národnosti.

Najmladšou farnosťou 
protopresbyterátu je Farnosť bl. 
P. P. Gojdiča v Starej Ľubovni 
zriadená v roku 2009 vyčlene-
ním z farnosti Stará Ľubovňa.

História
Starobylé farnosti dnešného 
dekanátu Stará Ľubovňa boli 
v minulosti v rámci Muka-
čevskej a neskôr Prešovskej 
eparchie organizované v archi-
diakonáte Spiš a Gemer, pričom 
patrili do dekanátu Horný Spiš. 
Vlny valašskej kolonizácie v 14. 
až 17. storočí prispeli k posil-

neniu východného kresťanstva 
a jeho tradície aj na tomto 
území. Najstaršia písomná 
zmienka o meste Stará Ľubov-
ňa pochádza z roku 1292.

Pre rozvoj mesta bol vý-
znamný rok 1364, keď kráľ 
Ľudovít I. udelil Starej Ľubovni 
dve privilégiá: stalo sa kráľov-
ským mestom a boli mu udele-
né široké výsady pri vydržiava-
ní výročných trhov.

Najstarším chrámom v tomto 
protopresbyteráte je chrám 
v Litmanovej z roku 1778 
zasvätený archanjelovi Micha-
lovi. Z histórie ešte spomeniem 
biskupa Michala Bradáča, ktorý 
sa narodil vo farnosti Kamienka 
a bol mladším bratom biskupa 
Joana Bradáča.

Zaujímavosti
Veľkou vzácnosťou tohto pro-
topresbyterátu je drevený gréc-
kokatolícky chrám z Matysovej, 
ktorý bol postavený pravde-
podobne v druhej polovici 18. 
storočia. Jeho patrónom je sv. 
archanjel Michal. Opravovaný 
bol v roku 1938. Keď bol v obci 
vybudovaný nový murovaný 
chrám zasvätený sv. Petrovi 
a Pavlovi, v roku 1973 bol dre-
vený chrám prenesený do sta-
roľubovnianskeho skanzenu. 
Dodnes sa v tomto chráme 

niekoľkokrát do roka slávi 
eucharistia a uzatvára sviatosť 
manželstva.

Zaujímavým chrámom je 
aj gréckokatolícky Chrám 
sv. apoštolov Petra a Pavla 
v Jakubanoch postavený v roku 
1911. Je postavený v secesnom 
štýle, inšpirovaný byzantskými 
a románskymi prvkami. Chrám 
má pôdorys gréckeho kríža, 
veľkú kupolu na pendentívoch. 
Nový chrám posvätil v roku 
1911 gréckokatolícky prešovský 
sídelný biskup Ján Váli. Chrám 
je svojou architektúrou ojedi-
nelou stavbou svojho druhu 
v celej strednej Európe.

Gréckokatolícka farnosť 
v Starej Ľubovni zasvätená Pan-
ne Márii, Matke ustavičnej po-
moci, je jednou z troch farnosti 
Michalovskej viceprovincie 
redemptoristov na Slovensku. 
Svojou históriou je najmladšou 
z nich. Gréckokatolícki redem-

ptoristi prišli do tohto mesta až 
po revolúcii v roku 1989.

Pútnické miesto
V novodobej histórii sa Litma-
nová dostala do povedomia 
hlavne v súvislosti so zjave-
niami Panny Márie na hore 
Zvir, vzdialenej približne päť 
kilometrov od začiatku obce, 
v blízkosti poľských hraníc. 
Panna Mária sa zjavovala dvom 
dievčatám od 5. augusta 1990 
do 6. augusta 1995. Prosila, aby 
sa dievčatá i ľudia prichádzali 
modliť na horu Zvir. 6. augusta 
2004 bola hora Zvir vladykom 
Jánom Babjakom SJ ustano-
vená za miesto modlitby a 7. 
septembra 2008 za mariánske 
pútnické miesto Prešovskej 
archieparchie. V roku 2010 bolo 
zverejnené ustanovenie o du-
chovnom pute hory Zvir s pá-
pežskou bazilikou Santa Maria 
Maggiore v Ríme. V súčasnosti 
na horu Zvir prichádzajú pútni-
ci z celého sveta. Pravosť týchto 
zjavení je stále predmetom 
skúmania zo strany Cirkvi. n

Rastislav Janičko
snímky:  Mária Žarnayová
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�� Deviata provinciálna kapitula 
sestier služobníc Nepoškvrnenej 
Panny Márie – Provincie Svätého 
Ducha sa v Roku zasväteného života 
konala 3. – 11. júla v Prešove. Podu
jatie sa začalo slávnostnou svätou 
liturgiou, ktorú slávil pomocný biskup 
Prešovskej archieparchie vladyka 
Milan Lach SJ. Témou kapituly bolo: 
Spoločný život – predpoklad novej 
evanjelizácie a mottom: Poslušnosť 
je načúvanie, ktoré mení život. Sestry 
služobnice kapitulu ukončili 11. júla 
slávnostnou svätou liturgiou v pre
šovskom gréckokatolíckom seminári. 
V rámci kapituly prebehli aj voľby 
nového vedenia. Do úradu provin
ciálnej predstavenej sestry opäť 
zvolili sr. Petru E. Sičákovú SNPM, 
doterajšiu provinciálnu predstavenú, 
na obdobie piatich rokov. Za zástup
kyňu provinciálnej predstavenej bola 
zvolená sr. Emanuela M. Rindošová. 
Za radkyne boli zvolené: sr. Regina 
Ľ. Mitrová, sr. Natanaela A. Barnová 
a sr. Ivana J. Sojková. (ps)

�� Novým protojerejom Prešovskej 
archieparchie sa pri príležitosti 50. 
jubilea kňazstva stal otec Michal 
Kučera. 4. júla sa konala ďakovná 
svätá liturgia v Chráme sv. Pia vo Vra
nove nad Topľou. Ako poďakovanie 
za dlhoročnú kňazskú službu pred za
čiatkom svätej liturgie otec arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ posvätil 
zlatý kríž, ktorý odovzdal jubilantovi 
spolu s udelením cirkevného titulu 
protojerej s právom nosiť zlatý kríž. 
Za farnosť, protopresbyterát a mesto 
jubilantovi zablahoželali otec Matúš 
Čekan, otec Michal Zorvan a Ján 
Ragan. Na slávnosti sa zúčastnilo 
24 kňazov oboch obradov, príbuzní 
a ďalší veriaci. (Matúš Čekan)

�� Pápež František adresoval pri 
príležitosti sviatku sv. Cyrila a Me-
toda telegram prezidentovi Andre-
jovi Kiskovi. Vyjadril v ňom srdečné 
blahopriania všetkým občanom 
Slovenskej republiky.

�� Odpustová slávnosť svätých 
Kozmu a Damiána vo Vyšnom Ko-
márniku sa uskutočnila 5. júla. Veriaci 
v drevenom chráme z roku 1924 pri
vítali otca Jána Burdu SJ, ktorý sa im 
prihovoril homíliou v rusínskom jazy
ku. Vyzval veriacich k dôvere v Ježiša 
Krista, ktorý hojne uzdravuje každého 
aj na prosby svätých Kozmu a Damiá
na, patrónov cerkvi. (P. Burda)

Na Duchonke sa konal piaty ročník LET 2015
V rekreačnej oblasti Du-
chonka (okr. Topoľčany), 
v penzióne Jazmín prebiehal 
od 5. do 10. júla piaty ročník 
letného tábora Bratislavskej 
eparchie (LET 2015). Hlavným 
organizátorom tábora bola 
Bratislavská eparchia v spo-
lupráci s Oblastným centrom 
ZKSM Kéfas, ktoré pôsobí vo 
farnostiach eparchie. Šesťdesiat 
detí a mládežníkov rôznych 
vekových kategórií z jednot-
livých farností roztrúsených 
po západnom a strednom 
Slovensku malo možnosť prežiť 
týždeň naplnený duchovným 
a športovým programom pod 
vedením otcov Igora Cingeľa 
z Trenčína, Rastislava Čižika 
z Bratislavy a Janka Pavlovské-

ho z Prešovskej archieparchie, 
ako aj skúsených animátorov 
i bohoslovcov z prešovského 
kňazského seminára na čele 
s Jožkom Durkotom.

Tohtoročná téma tábora 
Čisté srdce bola vybratá z aktu-
álneho posolstva Svätého Otca 
Františka mladým na rok 2015. 
V aktivitách a katechézach 
jednotlivých dní sa zaujímavým 
spôsobom rozoberala potreba 
stráženia zmyslov – zraku, 
sluchu, čuchu, chuti a hmatu, 
pretože práve tie sú vstupnou 
bránou do srdca. V programe 
nechýbala každodenná mod-
litba, svätá liturgia, katechéza, 
práca v skupinkách, šport 
a rôzne voľnočasové aktivity – 
rafting, kúpanie, stolný tenis či 

futbal. Svoje vedomosti z ná-
boženstva si účastníci mohli 
otestovať v hre Detský milionár. 
Tábor navštívil aj bratislavský 
eparcha vladyka Peter Rusnák 
a protosynkel Vladimír Skyba, 
ktorí prežili s deťmi v tábore 
niekoľko dní. Slávili pre deti 
sväté liturgie, ohlasovali Božie 
slovo a zapojili sa aj do voľno-
časových aktivít. Myšlienka 
usporadúvať letné eparchiál-
ne tábory pre deti a mládež 
z farností Bratislavskej eparchie 
vznikla v roku 2010. Inšpiráciou 
boli stretnutia mládeže v Jus-
kovej Voli a Bystrej, ktoré majú 
v Prešovskej archieparchii a Ko-
šickej eparchii dlhú tradíciu. 
(Igor Cingeľ; snímka: Branislav 
Choma)

V Ilave spomínali na väznených komunistickým režimom
Spomienková slávnosť veno-
vaná všetkým nespravodlivo 
väzneným komunistickým re-
žimom, osobitne prešovskému 
gréckokatolíckemu biskupovi 
bl. Pavlovi Petrovi Gojdičovi, sa 
konala 11. júla v Ilave pri príle-
žitosti 55. výročia jeho úmrtia. 
Začala sa svätou liturgiou, kto-
rú vo farskom Kostole Všetkých 
svätých, ktorý sa nachádza 
uprostred väznice, slúžil praž-
ský apoštolský exarcha Mons. 
Ladislav Hučko. Na úvod ho 
privítal farár Gréckokatolíckej 
farnosti v Trenčíne a proto-
presbyter otec Igor Cingeľ, pri 

svätej liturgii asistovali boho-
slovci Kňazského seminára bl. 
biskupa P. P. Gojdiča v Prešove.

Po svätej liturgii program 
pokračoval pri pamätných 
tabuliach pred väznicou. 
Prítomným žijúcim politickým 
väzňom a príslušníkom PTP 
boli odovzdané napodobeniny 
väzenskej čiapky – lodičky 
– ako ich vonkajší symbol. 
Účastníci si uctili zosnulých 
politických väzňov položením 
venca Konfederácie politických 
väzňov Slovenska (KPVS), kto-
rý niesli politickí väzni Rudolf 
Dobiáš a František Martoš. 

Druhý veniec položila poslan-
kyňa NR SR a dcéra politického 
väzňa Janka Šípošová.

Nasledovali svedectvá o ilav-
skej väznici a príhovor Rudolfa 
Dobiáša. Pietna spomienka 
bola zakončená panychídou 
za zosnulých politických väz-
ňov. Napokon účastníci navští-
vili kryptu kostola s výkladom 
historika Miroslava Tomana 
a väzenské exponáty Mestské-
ho múzea v Ilave, kde poskytol 
výklad bývalý riaditeľ ilavskej 
väznice plk. Ladislav Resek. 
(Peter Sandtner)

�� Katolícku charizmatickú konferen-
ciu v Brne navštívilo vyše 7 300 účast-
níkov. Vyvrcholila 12. júla slávnost
nou bohoslužbou, ktorej predsedal 
generálny sekretár Českej biskupskej 
konferencie Mons. Tomáš Holub.

�� V Tappane pri New Yorku sa 
konalo 15. – 16. júla stretnutie 
slovenských kňazov a diakonov 
pôsobiacich v USA a Kanade za účasti 
bratislavského pomocného biskupa 
Jozefa Haľka.

�� UNESCO pridalo územie na vý-
chodnom brehu rieky Jordán do Zo-
znamu svetového dedičstva. Ide 
o miesto, kde pôsobil Ján Krstiteľ.

�� Novú knihu Drevené a polodreve-
né kostoly, kaplnky a zvonice Českej 
republiky vydal český architekt Karel 
Kuča. V unikátnom sprievodcovi 
zdokumentoval aj sakrálne stavby, 
ktoré inde v písomnostiach nenašiel. 
Ich vek sa datuje od 15. storočia až 
po súčasnosť. (TS ČBK)

�� Podujatie venované klíme Samit 
svedomí sa uskutočnil 21. júla v sídle 
Hospodárskej, sociálnej a environ
men tálnej rady v Paríži. Zišli sa na  
ňom ekumenický patriarcha Konštan
tínopolu Bartolomej I., kardinál Peter 
Kodwo Appiah Turkson, predseda Pá
pežskej rady pre spravodlivosť a po koj, 
a rabín David Rosen, riaditeľ Americ
kého židovského výboru pre medzi
náboženské záležitosti, a asi štyridsať 
náboženských a politických osobností.

�� Poľský prezident Bronislav 
Komorowski podpísal 22. júla vo 
Varšave kontroverzný zákon o ume-
lom oplodnení, tzv. in vitro zákon. 
Na margo výzvy poľského episkopátu, 
aby zákon nepodpísal, prezident 
uviedol: „Nie som prezidentom 
ľudského svedomia.“ Poľská biskup
ská konferencia reagovala s hlbokým 
sklamaním a upozornila katolíkov, že 
formu oplodnenia in vitro by nemali 
aplikovať v praxi. (TASR)

�� Zvolenie nového arménskeho ka-
tolíckeho patriarchu Cilície, ktorým 
je Grégoire Pierre XX. Ghabroyan, 
potvrdil 25. júla Svätý Otec František 
udelením tzv. cirkevného spoločen
stva. Nový patriarcha zvolený 24. júla 
synodou Arménskej patriarchálnej 
cirkvi Cilície zídenou v libanonskom 
Bzommare bol doteraz emeritným 
biskupom v Paríži a administrátorom 
spomenutej patriarchálnej cirkvi.

Uznanie hrdinských čností  
Božieho služobníka Andreja Šeptického
Vo štvrtok 16. júla prijal Svätý 
Otec František na súkromnej 
audiencii kardinála Angela 
Amata SDB, prefekta Kongre-
gácie pre kauzy svätých. Počas 
audiencie Svätý Otec podpísal 
dekréty dikastéria, ktoré sa 
týkajú uznania hrdinského 
stupňa čností viacerých kandi-
dátov na blahorečenie. Prvým 
zo zoznamu je Boží služobník 
Andrej Šeptický OSBM, vý-
znamný ľvovský gréckokatolíc-
ky metropolita.

Haličský metropolita Andrej 
Šeptický sa narodil 29. júla 1865 
v Haliči. Ako mladík vstúpil 
k baziliánom: 13. augusta 
1889 zložil v Ráde sv. Bazila 
Veľkého prvé rehoľné sľuby 
a 11. augusta 1892 doživotné 
sľuby. 28. augusta 1892 bol 
vysvätený za kňaza. 17. sep-
tembra 1899 prijal biskupskú 
chirotóniu a stal sa biskupom 
Stanislavovskej eparchie (dnes 
Ivano-Frankovská archiepar-
chia). 31. októbra 1900 bol 
zvolený za ľvovského arcibis-
kupa. Zomrel 1. novembra 1944 
v Ľvove vo veku 79 rokov a bol 
pochovaný v miestnej Katedrá-
le svätého Juraja. V roku 1958 sa 
začal proces jeho blahorečenia.

Je považovaný za jednu z naj-
väčších osobností Gréckokato-
líckej cirkvi na Ukrajine. Hoci 
bol bazilián, inicioval obnovu 
východného mníšstva na Ukra-
jine, čoho ovocím sú dnes 

studitskí mnísi. Ukrajinská 
gréckokatolícka cirkev (UGKC) 
v tomto roku slávi Rok metro-
politu Andreja pri príležitosti 
150 rokov od jeho narodenia.

Ukrajinský gréckokatolícky 
patriarcha Andrej Šeptický 
stál pri zrode unionistických 
zjazdov na Velehrade na začiat-
ku minulého storočia. Zástanca 
dialógu kresťanského Východu 
a Západu predsedal prvému 
z nich v roku 1907. Ako ľvovský 
metropolita udržoval kontak-
ty s predstaviteľmi západnej 
cirkvi, súčasne sa ale staval 
proti snahám medzivojnového 
Poľska o konverziu veriacich 
byzantského rítu z Haliča 
na latinský obrad. Bol v kon-
takte aj s Gréckokatolíckou 
cirkvou na Slovensku. V au-
guste 1928 zavítal do kláštora 
otcov redemptoristov do Strop-
kova, kde si vykonal duchovné 
cvičenia s križevským vlady-
kom Dionýzom Njaradim. 
Za nacistického ťaženia skrýval 
metropolita Šeptický vo svojom 
paláci aj v gréckokatolíckych 
kláštoroch Židov; zverstvá 
režimu odsúdil pastierskym 
listom Nezabiješ. V tej dobe 
tajne poveril za svojho nástup-
cu neskoršieho kardinála Jozefa 
Slipého.

Andrej Šeptický sa vyzna-
menal neúnavnou a odvážnou 
pastoračnou činnosťou, čím 
sa zaslúžil o zachovanie viery 

u gréckokatolíkov na Ukrajine 
aj napriek dlhému obdobiu pre-
nasledovania komunistickým 
režimom. Bol známy ako pod-
porovateľ umelcov a študentov 
aj ako priekopník ekumenizmu 
na Ukrajine. Založil teologic-
kú akadémiu, ktorá je dnes 
považovaná za predchodkyňu 
Ukrajinskej katolíckej univer-
zity v Ľvove. Okrem nemocníc 
založil aj národné múzeum.

Potvrdenie hrdinských čností 
kandidáta na blahorečenie je 
dôležitým medzníkom beati-
fikačného procesu. Od tohto 
momentu sa kandidátovi pri-
sudzuje titul ctihodný. Na sa-
motnú beatifikáciu je potom 
potrebné potvrdenie zázraku, 
ktorý sa musí udiať na príhovor 
kandidáta na blahorečenie.

(Stano Gábor, RV, Informač-
né stredisko UGKC, zpravy.
proglas.cz)

Modlitba za oslávenie 
metropolitu

Môj Bože! Z hĺbky svojej 
duše sa skláňam pred tvojou 
nesmiernou velebou. Ďakujem 
ti za milosti a dary, ktorými si 
zahrnul svojho verného slu-
žobníka metropolitu Andreja 
Šeptického. Prihováram sa, 
aby si ho oslávil aj tu na zemi. 
Prosím ťa, udeľ mi vo svojom 
otcovskom milosrdenstve 
milosť (úmysel), za ktorú sa 
pokorne modlím. Amen.
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www.facebook.com/grkatslovo

inštitúcií a ďalších mimovládnych 
organizácií inicioval 21. júla bratislav
ský eparcha Peter Rusnák. Prítomní 
hovorili o možnostiach, ktorými ešte 
môže Cirkev účinne zasiahnuť pri 
riešení problému.

�� Bratislavská eparchia sa stala sú-
časťou nového mediálneho projektu 
– Gréckokatolíckeho magazínu. Ide 
o spravodajskú televíznu reláciu, 
ktorej cieľom je informovať o dianí 
v Gréckokatolíckej cirkvi na Slo
vensku. V nasledujúcich vydaniach 
bude relácia prinášať správy okrem 
Košickej eparchie, Prešovskej archie
parchie aj z Bratislavskej eparchie. 
V najnovšom vydaní magazínu je 
predstavená aj siedma eparchiálna 
púť do Šaštína, ktorá sa konala 13. 
júna. Projekt Gréckokatolícky maga-
zín vznikol na pôde Košickej eparchie 
začiatkom tohto roka. Jeho cieľom 
je okrem spravodajstva zo života 
Gréckokatolíckej cirkvi reflektovať vý
znamné spoločenské témy a prinášať 
stanoviská cirkevných predstaviteľov. 
Magazín je vysielaný na TV Zemplín, 
je zaradený aj v programovej štruktú
re TV Lux a nájdete ho aj na interne
tovej stránke grkat.tv. (sg)

�� Slovenská katolícka charita 
(SKCH) zisťovala priamo medzi 
vysídlenými kresťanmi ich aktuálne 
potreby. Začiatkom júla sa pracovníč
ka SKCH Anna Bartošová a fotograf 
Anton Frič vrátili z dvojtýždňovej 
monitorovacej cesty po irackom 
Kurdistane. Hlavným cieľom návštevy 
bolo pripraviť projekty, ktoré podporí 
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) 
v spolupráci so Slovenskou katolíc
kou charitou. Biskupi Slovenska sa 
rozhodli spoločne s SKCH podporiť 
z vyzbieraných peňazí viacero pro
jektov v Iraku, Jordánsku a Libanone. 
Podporiť utečencov na Blízkom 
východe a Slovensku možno zasla
ním peňažného daru na číslo účtu 
2945463097/1100, variabilný symbol 
229 pre utečencov v zahraničí a varia
bilný symbol 230 pre utečencov 
na Slovensku a ich integráciu.

�� Pápežská rada pre migrantov 
a cestujúcich vydala posolstvo 
k Svetovému dňu turizmu, ktorý sa 
slávi 27. septembra. Jeho tohtoročná 
téma znie: Miliarda turistov, miliarda 
príležitostí. Konferencia biskupov 
Slovenska pri tejto príležitosti prináša 
na svojej oficiálnej stránke www.kbs.
sk jeho oficiálny slovenský preklad.

V Bratislave si pripomenuli štvrťstoročnicu  
zrodu svätogorazdovskej tradície
V bratislavskej gréckokatolíckej 
Katedrále Povýšenia sv. Kríža 
a na Eparchiálnom úrade sa 27. 
júla uskutočnili oslavy štvrťsto-
ročnice zrodu svätogorazdov-
skej tradície na Slovensku spo-
jené s 23. spomienkou na svä-
tého Gorazda v hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave. 
Organizátormi podu jatia boli 
Národné osvetové centrum 
Bratislava, Bratislavská grécko-
katolícka eparchia, rada KBS 
pre vedu, vzdelanie a kultúru, 
Matica slovenská v Martine 
a Spoločnosť svätého Gorazda, 
ako aj obec a rímskokatolícka 
farnosť Kúty. Podujatie sa kona-
lo v deň liturgickej spomienky 
na sv. sedmopočetníkov (Cyrila, 
Metoda, Gorazda, Klimenta, 
Nauma, Sávu a Angelára) podľa 
byzantského kalendára a sv. 
Gorazda podľa latinského ka-

lendára. Program bol rozdelený 
na dve časti. Prvú – odbor-
nú časť – tvorilo kolokvium 
na tému Švrťstoročnica zrodu 
svätogorazdovskej tradície 
na Slovensku. Druhá časť podu-
jatia patrila liturgickému 
sláveniu. Svätej liturgii v cirkev-
nej slovančine v katedrálnom 
chráme predsedal bratislavský 
eparcha Mons. Peter Rusnák.

Kolokvium otvoril vladyka 
Peter Rusnák. Pripomenul, že 
Bratislavská eparchia je pomer-
ne nová, ale v duchu východnej 
tradície sa snaží rozvíjať cyrilo-
-metodský odkaz. Po ňom sa 
prítomným prihovoril predseda 
Spoločnosti svätého Gorazda 
Miroslav Holečko z Národného 
osvetového centra. V rám-
ci programu odznelo šesť 
referátov, ktorých autormi boli 
historik a pedagóg Ľubomír Bo-

sák, prof. Peter Žeňuch, riaditeľ 
Slavistického ústavu Slovenskej 
akadémie vied, Irenej Ciutti, 
predseda Matice slovenskej 
Marián Tkáč, Peter Cabadaj, 
vedecký tajomník Matice 
slovenskej. Kolokvium uzavrel 
súhrnný referát Miroslava Ho-
lečka, v ktorom zdokumentoval 
a predstavil svätogorazdovskú 
tradíciu na Slovensku za os-
tatných 25 rokov. Za ten čas sa 
úcta k sv. Gorazdovi rozšírila 
po celom Slovensku. V litur-
gickom kalendári rímskeho 
obradu pre slovenské diecézy 
sa 27. júl stal dňom záväznej 
spomienky na sv. Gorazda.

Účastníci kolokvia sa 
po skončení zúčastnili na ar-
chijerejskej svätej liturgii, 
po ktorej sa mali možnosť ešte 
neformálne stretnúť pri čaši 
vína. (Stanislav Gábor)

��Malá púť na hore Zvir sa usku-
točnila 5. júla, na sviatok sv. Cyrila 
a Metoda. Program sa začal mod
litbou Akatistu k Presvätej Bohoro
dičke, po ňom nasledoval rozjímavý 
ruženec a svätá liturgia. Predsedal 
jej otec Miroslav Čerňanský, kaplán 
farnosti Veľký Lipník, ktorý absolvoval 
ako bohoslovec pastoračný ročník 
práve na hore Zvir. Na záver sa otec 
Rastislav Janičko, riaditeľ pútnického 
centra na hore Zvir, poďakoval boho
slovcom E. Hrabčákovi, M. Marčákovi 
a M. Zorvanovi ml. za ich službu 
počas pastoračného ročníka. (Michal 
Zorvan ml.; snímka: Michal Petrilák)

�� Prezident Andrej Kiska prijal 
14. júla arcibiskupa Cyrila Vasiľa, 
sekretára Kongregácie pre východné 
cirkvi. Kancelária prezidenta infor
movala, že spolu hovorili o situácii 
kresťanských komunít v krajinách 
Blízkeho východu a severnej Afriky 
v čase nestability a utečeneckej krízy.

�� Spomienku na blaženého 
mučeníka Pavla P. Gojdiča si 17. 
júla pripomenuli aj veriaci v Kated
rálnom chráme Povýšenia sv. Kríža 
v Bratislave pri svätej liturgii, ktorú 
slávil vladyka Peter spolu s viacerými 
kňazmi, ako aj molebenom a uctením 
relikvií, ktoré sú uložené v katedrále 
vedľa ikonostasu pred jeho ikonou. 
(Stanislav Gábor)

�� Archieparchiálna odpustová sláv-
nosť v Ruských Pekľanoch na počesť 
bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča OSBM 
sa uskutočnila 18. júla. Na priestran
stve pred chrámom slávil svätú 
liturgiu otec Juraj Popovič, súdny 
vikár Prešovskej archieparchie, za prí
tomnosti ďalších kňazov a asi dvoch 
stoviek veriacich. Svätej liturgii pred
chádzala modlitba Akatistu požeh
nania rodín, ktorú viedli bohoslovci 
prešovského kňazského seminára, 
a program ukončil Moleben k bl. 
P. P. Gojdičovi. (Dada Kolesárová)

�� Stretnutie k utečeneckej kríze zá-
stupcov rady Iustitia et Pax, sociálnej 
subkomisie KBS, Fóra kresťanských 

Vladyka Milan Lach SJ zavítal do Rudlova

V Chráme Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Rudlove sa 12. 
júla konala milá slávnosť. Gréc-
kokatolícki veriaci tejto obce 

sa tešili z návštevy pomocného 
biskupa Prešovskej archiepar-
chie Milana Lacha SJ, ktorý slá-
vil archijerejskú svätú liturgiu, 

pri ktorej posvätil nový kalich, 
evanjeliár a daroukazateľnicu. 
Pred dverami chrámu ho pri-
vítal starosta obce Ján Markuš. 
Na slávnostnej svätej liturgii 
boli prítomní aj hanušovský 
protopresbyter otec Miroslav 
Iľko, otec Ján Maďoran a domá-
ci správca farnosti otec Peter 
Olšavský.

V homílii vladyka Milan 
v duchu nedeľného evanjelia 
hovoril o potrebe a nutnosti 
pevnej viery, ktorá by mala viesť 
na ceste za Ježišom Kristom. 
Liturgickú slávnosť spevom 
sprevádzal domáci mládežníc-
ky zbor. (Magdaléna Nemčíko-
vá; snímka: Martin Antus)

Festrom 2015
Rómsky gospelový festival sa 
uskutočnil 25. júla v Grécko-
katolíckom formačnom centre 

pre Rómov v Soli. Na podujatí 
vystúpili kapely zo Šarišského 
Jastrabia, Čičava Band, LOND 
zo Soli, AGAPE zo Slavkoviec, 
kapela Apoštolskej cirkvi v Soli, 
kapela Bratskej cirkvi z Hlin-
ného, kapela GPS, divadlo DIK, 
detský zbor FIL3 a kapela F6.

Slovom podujatie sprevádzali 
Pierre van Vuuren, misionár 

a pastor Cirkvi bratskej, Lukáš 
Bužo, líder kapely F6, a otec 
Martin Mekel, riaditeľ Grécko-

katolíckeho formačného centra 
pre Rómov (GFC) v Čičave.

Ambíciou festivalu je posky-
tovať priestor na medzidenomi-
načné stretávanie sa rómskych 
aj slovenských kresťanských 
spoločenstiev, odovzdávať 
posolstvo evanjelia, motivovať 
k modernej umeleckej tvorbe 
a podnecovať k rozvíjaniu novej 

rómskej kultúry. Na podujatí sa 
zúčastnilo asi tristo účastníkov. 
Festival je jedným z podujatí, 

ktoré prinášajú výzvu k väčšej 
otvorenosti voči misii v róm-
skom národe.

Hlavným organizátorom 
podujatia je Gréckokatolícke 
formačné centrum pre Rómov 
v Čičave a gréckokatolícke 
rómske Spoločenstvo apoštola 
Pavla. (Martin Mekel; snímka: 
Peter Ferenc)

0911 350 200 (Telekom)
0917 350 200 (Orange)

poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk

Pomoc poskytujeme s úctou, rešpektom,  
diskrétne, zadarmo a so zázemím odborníkov.

Čakáš nečakané dieťa?
Trpíš popotratovým syndrómom?

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových 
známok v rámci vašich farností. Stačí iba známku s pečiatkou vy-

strihnúť s min. 1 cm okrajom alebo poslať aj s obálkou, či pohľad-
nicou. NEODLEPUJTE!    
Akcia nie je časovo obmedzená.

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

Slovo – PMD, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

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

túto skrytosť však Boh miluje.
Juraj Gradoš
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Rozhovor s otcom 
Metodom Bilančíkom 
OSBM, protoigumenom 
Rádu sv. Bazila Veľkého 
na Slovensku

Aká bola vaša cesta 
k rehoľnému povolaniu?
Vyrastal som 
v kresťanskom prostredí, 
kde sa v užšej i širšej 
rodine, i v miestnej 
cirkvi opatroval a odovzdával poklad 
viery. Na tomto základe potom rodinnou 
pastoráciou baziliánske povolanie rozvíjali 
baziliánski mnísi, rodní bratia otcovia 
Hieroným a Inocent Fedoroňkovci OSBM 
a neskôr predovšetkým otec Marián Potaš 
OSBM.

Čím je typická charizma vašej rehole?
Charizma rehole je termín západnej rehoľnej 
spirituality, východné mníšstvo sa takto 
nerozdeľuje. Baziliánsky štatút hovorí, 
že cieľ rádu spočíva v úsilí vo všetkom sa 
páčiť Bohu a v posvätení mníchov cestou 
praktizovania evanjeliových rád v zhode 
s našimi pravidlami. Osobitnou úlohou 
rádu je posväcovať sa kontemplatívnym 
spôsobom života a modlitbou cirkevného 
pravidla (časoslova), vykonávať všestrannú 
dušpastiersku prácu, brániť a posilňovať 
jednotu medzi kresťanmi a poskytovať 
Kristovej Cirkvi skúsených a oddaných 
služobníkov podľa príkladu sv. Bazila 
Veľkého, sv. Jozafáta a iných baziliánskych 
mučeníkov a vyznávačov.

Čo vnímate v súčasnosti ako najdôležitejšie 
pre človeka, ktorý sa rozhoduje pre 
zasvätený život?
Svätý Bazil Veľký hovorí, že pôsobenie 
a sila modlitby sa prejavuje v pocitoch duše 
a čnostných skutkoch. Modlitba každého je 
Bohu zjavná. On teda vie, kto hľadá nebeské 
veci len povrchne a kto úprimne; kto len 
ústami vyslovuje slová modlitby, ale srdce 
má ďaleko od Boha. A tak nech tvoj jazyk 
spieva a um rozmýšľa nad významom slov, 
aby si spieval naraz duchom aj umom. Boh 
nepotrebuje našu slávu, ale chce, aby sme sa 
stali hodnými osláviť ho.
Tak ako v minulosti, aj v súčasnosti vzťah 
človeka k modlitbe poukazuje na prítomnosť 
Božieho povolania do zasväteného života. 
Potom treba už len zabúchať na bránu 
monastiera a skúsení mnísi človeku pomôžu 
spoznať seba samého a ochotne ho vovedú 
na duchovnú cestu Bohu zasväteného života.

Dada Kolesárová

Naša budúcnosť
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Kto je to miništrant?
Z etymologického hľadiska existujú dva 
výklady. Prvý hovorí, že slovo miništrant 
pochádza z latinského ministrare, čo 
znamená slúžiť. Teda miništrant je ten, 
kto slúži. Druhý výklad hovorí o pôvode 
z dvoch latinských slov minus a tradere.  
Prvé slovo označuje niekoho menšieho 
a druhé znamená odovzdávať, predávať. 
Teda miništrant je ten, kto sa odovzdáva 
ako menší. Ako niekto, kto sa ponižuje, aby 
bol videný niekto väčší, teda Kristus. Oba 
tieto výklady veľmi pekne vystihujú službu 
miništranta. Je to chlapec, ktorý slúži pri 
bohoslužbách a svojou „drobnou službou“ 
dáva vyniknúť niekomu omnoho väčšiemu, 
a to nášmu Bohu. Zaujímavý je tiež pohľad, 
ktorý o miništrantovi hovorí ako o slu-
žobníkovi Krista a cituje slová z evanjelia: 
„Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných 
chlebov a dve ryby. ... Tu Ježiš vzal chleby, 
vzdával vďaky a rozdával sediacim; podob-
ne aj z rýb, koľko chceli“ (Jn 6, 9. 11). Tento 
chlapec stojí kdesi na počiatku služby 
miništranta. Chlapec vzal chlieb a podal ho 
Ježišovi. A Ježiš prijal tento chlieb z jeho 
rúk. Bola to veľmi malá služba, ktorú uro-
bil, ale zároveň vďaka nej sa stal súčasťou 
čohosi veľkého, čo Ježiš v tej chvíli vykonal, 
keď rozmnožil chleby a ryby, a nasýtil zá-
stup. Tak aj miništrant je ten, kto vykonáva 
malú službu, ale vďaka tejto službe sa stáva 
súčasťou niečoho veľkého, čo Ježiš koná aj 
dnes pri každej svätej liturgii.

Pohľad do histórie tejto služby
Od samého počiatku existovali na západe aj 
východe chlapci alebo muži, ktorí vyko-
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Služba miništranta
Pri návšteve bohoslužieb v chrá-
me, zvlášť pri účasti na svätej liturgii si 
môžeme pri oltári okrem kňaza všim-
núť aj chlapcov oblečených do bieleho 
rúcha, ktorí z času na čas odbehnú 
od oltára, aby čosi priniesli kňazovi, 
prípadne prečítajú apoštol alebo uro-
bia pri slávení svätej liturgie drobnú 
službu. Sú to chlapci, ktorých všetci 
poznajú pod slovom miništrant.

návali pri slávení eucharistie určité služby. 
Na východe boli rozvinuté nižšie svätenia, 
a to zvlášť služba poddiakona a čteca alebo 
lektora. Jednotlivé služby pri svätej liturgii 
vykonávali oni, okrem tých, ktoré prislú-
chali diakonom a kňazom. Poddiakoni v pr-
votných časoch stáli v čase svätej liturgie 
pri chrámových dverách a vykonávali dozor 
nad vstupom do chrámu. Strážili dvere 
chrámu zvlášť pri liturgii obety, aby doň 
nevstúpili neveriaci, katechumeni alebo 
exkomunikovaní. Neskôr sa starali o sväté 
nádoby a mohli sa ich dotýkať, pripravovať 
ich na svätú liturgiu a podávať ich diakono-
vi. Pri sprievodoch niesli kríž. Pripravovali 
a zapaľovali svietnik na prestole a iné svie-
ce. Ďalšou službou bola služba čteca alebo 
lektora. Čtec pri bohoslužbách čítal texty 
Svätého písma okrem evanjelií, tie už čítal 
diakon. Môžeme vidieť, že mnohé služby, 
ktoré niekedy vykonávali poddiakoni a čte-
ci, dnes vykonávajú práve miništranti. Hoci 
služba miništranta k nám prišla zo západ-
ného obradu, dnes sú miništranti neodmys-
liteľnou súčasťou každej svätej liturgie, ako 
aj iných bohoslužieb a svätení.

V západnom obrade má služba miniš-
tranta hlbšiu históriu ako u nás. Miništrant 
je chápaný ako chlapec alebo mladík, ktorý 
slúži pri oltári na spôsob akolytu. Ako-
lyta je v západnom obrade „mimoriadny 
služobník“, ktorý vykonáva svoju službu 
pri oltári ako poverený laik. Kompetencia 
jeho služby je vymedzená vo Všeobecných 
pokynoch k rímskemu misálu. V týchto 
pokynoch sa tiež hovorí o prisluhujúcich 
laikoch, ktorí môžu byť určení na službu 
oltára a pomoc kňazovi a diakonovi v prí-
pade, že nie je ustanovený akolyta. Môžu 
napr. niesť kríž, sviece, kadidelnicu, chlieb, 
víno, vodu a pod. Miništranti sa na západe 
spomínajú v období po Tridentskom konci-
le, ale aj skôr.

Patróni miništrantov
S miništrantmi sa spájajú dvaja svätci, ktorí 
sú ich patrónmi. Známejší je sv. Dominik 
Savio a ten menej známy je ranokresťan-
ský mučeník sv. Tarzícius. Sv. Tarzícius 
je uctievaný pre svoju odvahu pri obrane 
Eucharistie. Namiesto toho, aby ju vydal 
rozvášnenému davu, sa nechal ubiť k smrti, 
len aby ju ochránil. Jeho odvaha môže byť 
príkladom pre mnohých chlapcov.

Sv. Dominik Savio sa narodil v roku 1842 
v rodine chudobných roľníkov neďaleko 
Turína. Jeho rodičia mu dali meno Domi-
nik, čo znamená Pánov, a v tomto duchu 
ho aj vychovávali. Spomína sa, že už ako 
päťročný miništroval, a keď mal sedem ro-
kov, vedel naspamäť celý Malý katechizmus 

a vedel, ako sa má spovedať a čo je Eucha-
ristia. Pre jeho duchovnú vyspelosť ho kňaz 
vyspovedal a podal mu sväté prijímanie už 
v siedmich rokoch. Je známe jedno z jeho 
štyroch predsavzatí, ktoré si dal pri prvej 
svätej spovedi a ku ktorému sa často vracal, 
a to „radšej zomrieť, ako zhrešiť“. 

Význam tejto služby pre chlapcov
Dnes sa môžeme zamýšľať nad otázkou, či 
je z praktického hľadiska táto služba po-
trebná, alebo nie, no z duchovného hľadis-
ka má veľký význam. Nesmierne množstvo 
povolaní ku kňazstvu a rehoľnému životu 
vzišlo u chlapcov práve vďaka tejto službe. 
Mnohí kňazi a rehoľníci začínali pri oltári 
ako miništranti. Kdesi v tomto chlapčen-
skom veku pri službe oltára sa začali rodiť 
a objavovať ich povolania a oni postupne 
viac a viac počuli Ježišov hlas vo svojom 
vnútri a nasledovali ho. Ale nie je to iba 
otázka povolania ku kňazstvu.  Ak sa chla-
pec nechá viesť a formovať pri oltári svojím 
kňazom, stane sa z neho nielen dobrý 
človek, ktorý bude budovať a tvoriť spoloč-
nosť, v ktorej žije, ale jeho vnútro sa môže 
pripraviť na osobné stretnutie s Kristom. 
Vďaka formácii pri oltári sa môže stať mu-
žom a otcom, ktorý raz bude viesť svoju ro-
dinu k Ježišovi Kristovi. Preto chcem veľmi 
povzbudiť  rodičov a starých rodičov, aby 
povzbudzovali svoje deti a vnúčatá k tejto 
službe už pri ich prvom záujme o miništro-
vanie.  Možno si položíme otázku, od aké-
ho veku by mal chlapec miništrovať. Ja si 
myslím, že je to individuálne. Niet presnej 
vekovej hranice. Sv. Dominik Savio začal 
v piatich rokoch. Tiež niet presnej vekovej 
hranice, kedy by mal skončiť. Videl som už 
aj dospelých mužov, ktorí si obliekli stichár 
a postavili sa k oltáru. 

Niečo z praxe
Miništrant je pri svätej liturgii oblečený 
do bieleho rúcha, ktoré nazývame stichár. 
Biela farba symbolizuje čistotu srdca. 
Mnohí kňazi si určite kladú otázku, ako 
zapojiť miništranta do slávenia svätej 
liturgie. Ako som spomínal, miništranti 
dnes vykonávajú niektoré drobné služby, 
ktoré kedysi vykonávali čteci a poddiakoni. 
Táto prax sa v jednotlivých farnostiach líši 
a záleží na danom kňazovi. A tak nájdeme 
miništrantov v chráme, ako čítajú apoštol, 
podávajú kňazovi kadidlo, zapaľujú sviece 
pred liturgiou na prestole, nosia sviece 
počas liturgie, nosia kríž v sprievodoch 
a procesiách, držia kňazovi liturgické knihy 
a pod. Otázkou miništrantov sa zaoberalo 
aj archieparchiálne zhromaždenie, ktoré 

prebieha v rámci našej archieparchie. 
Po jeho skončení určite zaznejú aj odpo-
vede na niektoré otázky, týkajúce sa tejto 
služby.

Formácia miništranta
Miništranti ako služobníci oltára zastávajú 
pri liturgii rôzne služby, a preto by mali 
mať aj potrebné znalosti a vedomosti. Je to 
buď kňaz, ktorý tieto vedomosti odovzdá-
va chlapcom, alebo starší miništranti či 
cerkovník. U jedného saleziánskeho kňaza 
som sa stretol s tým, že miništranti mali 
medzi sebou určitú hierarchiu. Ak niekto-
rý chlapec v rámci tejto hierarchie chcel 
postúpiť vyššie, musel mať určité liturgické 
vedomosti, teda musel ovládať pomenova-
nia liturgických predmetov, rúch, chrámu 
a podobne, ale tiež musel mať aj určité 
vedomosti z katechizmu a duchovného 
života. Po preverení týchto vedomostí bol 
počas svätej omše slávnostne uvedený 
do vyššieho stavu. Keď som mal pred pár 
rokmi na zodpovednosti miništrantské 
tábory, v rámci nich sme okrem aktivít mali 
aj určitú formáciu, a to liturgickú, kde sme 
vysvetľovali jednotlivé časti liturgie, ale 
aj duchovnú, pri ktorej sme sa rozprávali 
o dôležitosti modlitby, sviatosti a pod.

Formácia mimo chrámu
Dôležitou starostlivosťou o miništrantov 
je starostlivosť mimo chrámu. Existuje 
množstvo možností, ako s nimi pracovať. 
V niektorých farnostiach, kde je viac miniš-
trantov, majú kňazi alebo animátori miniš-
trantské stretká, organizujú s nimi výlety, 
túry, športové aktivity. Možností je naozaj 
veľa. Inšpiráciou pre prácu môže byť aj 
webová stránka www.ministranti.sk, ale aj 
mnohé iné. Tiež je dobré uvažovať o pravi-
delnej formácii chlapcov, ktorá by zahŕňala 
liturgickú, duchovnú, ale aj medziľudskú 
a vzťahovú oblasť. Tu je priestor na modlit-
bu pre každého z nás, aby takáto formácia 
sa v našej archieparchii rozbehla čím skôr. 
Každá aktivita, ktorá sa vo farnostiach pre 
chlapcov organizuje, je motiváciou pre 
miništrantskú službu.

Na záver vás chcem vyzvať k modlitbe 
za našich miništrantov. Tak ako sa po far-
nostiach modlíme za povolania, za svoj-
ho kňaza a na iné úmysly, môžeme tiež 
do modlitieb vložiť aj týchto chlapcov, 
a zároveň chcem povzbudiť rodičov a sta-
rých rodičov, aby čo najviac a pri každej 
príležitosti povzbudzovali svojich synov 
a vnukov k tejto službe.n

Jozef Greško
Ilustračná snímka: archív redakcie
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Ako prežívať  
svätú liturgiu
V záverečnom dokumente mimoriadnej syno
dy o rodine boli ako veľmi dôležité prvky pod
porujúce hlásanie evanjelia prostredníctvom 
rodiny spomenuté liturgické slávenia, prejavy 
zbožnosti a sväté omše slávené za rodiny, 
predovšetkým pri výročí sobáša. 

Rodina ako domáca cirkev, cirkev v malom, 
potrebuje pre svoju vitalitu čerpať silu najmä 
z liturgického slávenia. Pretože základom 
Cirkvi je Ježiš Kristus, ktorý sa pri slávení svätej 
liturgie stále sprítomňuje. Pravidelná účasť 
na svätej liturgii je ten najpotrebnejší pros
triedok duchovného života rodiny, z ktorého 
vo farskom spoločenstve čerpajú potrebnú 
milosť a radosť z Božej služby nielen rodičia, 
ale aj deti. Tam zaznieva Božie slovo s výkla
dom a tam je stôl Eucharistie rozprestretý pre 
každého, kto žije v posväcujúcej Božej milosti. 

Ak nám už svätá liturgia zovšednela, siahni
me po literatúre, ktorá nám lepšie objasní vý
znam a hĺbku tejto spoločnej modlitby Cirkvi. 
Odporúčam napríklad brožúrku od Cataliny 
Rivasovej Prežívaj svätú omšu. Nachádza sa 
tam mnoho podnetných myšlienok na lepšie 
uvedomenie si hodnoty svätej liturgie a jej 
prežívania. Božia Matka upozornila Catalinu, 
ale i nás všetkých týmito slovami: „Prečo 
prichádzate na poslednú chvíľu (na svätú 
liturgiu)? Mali ste prísť skôr, modliť sa a prosiť 
Pána, aby vám zoslal Svätého Ducha, ktorý by 
vás obdaril pokojom, očistil od ducha tohto 
sveta, trápení, problémov a roztržitostí. Len 
tak môžete dôstojne prežiť tento posvätný 
okamih. Ale vy chodíte, až keď sa začína svätá 
omša a zúčastňujete sa na nej, ako na akejkoľ
vek všednej udalosti, bez duchovnej prípravy. 
Prečo? Je to predsa ten najväčší zázrak. Prišli 
ste prežiť okamih, keď vám najvyšší Boh dáva 
svoj najväčší dar, a vy si ho neviete vážiť.“

Matka Božia jej aj povedala: „Povedz všetkým 
ľuďom, že človek nikdy nie je človekom viac, ako 
keď pokľakne pred Bohom na kolená.“ 

Modlitba v inej forme, napr. vo forme po
božností, má tiež veľký účinok. Na jednotlivca, 
lebo keď sa človek korí pred Bohom, uznáva 
ho za svojho Boha a Pána. Takýto človek nikdy 
nestratí hlavu. Neúspech ho neskláti a úspech 
ho nevynesie do pýchy. Modliaci sa človek 
obyčajne vie nájsť v živote rovnováhu. A má 
účinok aj na rodinu, lebo modlitba je sila, ktorá 
upevňuje rodinné puto medzi manželmi a po
máha im zosilnieť aj cez rôzne nedorozumenia. 

Drahí manželia, prajem vám, aby vaše man
želstvá dozrievali, aby ste boli ako manželia a ro
dičia stále šťastnejší a svojím životom ohlasovali 
lásku a Božiu dobrotu. Zo srdca vám žehnám.

Mons. Ján Babjak SJ

Kde je tvoj poklad?
Svätý Otec v jednej zo svojich úvah vychá-
dzal z evanjeliovej myšlienky: „Kde je tvoj 
poklad, tam bude aj tvoje srdce“ a pove-
dal: „V tom spočíva každodenný boj. Ako 
dobre spravovať bohatstvo zeme, aby bolo 
orientované na nebo a stalo sa bohatstvom 
v nebi. Jedno je pravda, že keď Pán požehná 
človeka bohatstvom, robí ho správcom 
tohto bohatstva pre spoločné dobro a pre 
dobro všetkých, nie pre jeho vlastné dobro. 
Nie je jednoduché stať sa čestným správ-
com, pretože stále je tu pokušenie cham-
tivosti stať sa dôležitým. Svet nás to učí 
a privádza nás na túto cestu. Treba myslieť 
na ostatných, pamätať, že to, čo mám, 
je pre službu druhým, a že nič z toho, čo 
mám, si nemôžem vziať so sebou. Ale keď 
ako správca používam to, čo mi Pán dal pre 
spoločné dobro, posväcuje ma to, robí ma 
to svätým. Každý deň sa máme pýtať: Kde 
je tvoj poklad?“ (úryvok homílie z 19. júna 
2015)

Ježišova blízkosť
Pápež František v jednej zo svojich homílií 
na príklade malomocného poukázal na blíz-
kosť, ktorú mal Ježiš voči vylúčeným zo 
spoločnosti. Povedal: „Ježiš k vylúčenému 
vystiera ruku a ukazuje základnú hodnotu 
slova blízkosť. Nedá sa vytvárať spoločen-
stvo bez blízkosti. Nedá sa budovať pokoj 
bez blízkosti. Nedá sa konať dobro bez 
priblíženia sa. Ježiš mu mohol povedať 
skrátka: ,Buď uzdravený!‘ Ale nie – priblížil 
sa k nemu a dotkol sa ho. Ešte viac! Vo 
chvíli, keď sa Ježiš dotkol nečistého, sám sa 
stal nečistým. A toto je Ježišovo tajomstvo: 
berie na seba našu špinu, naše nečistoty. 
Mnohokrát si myslím, že je, nehovorím, že 
nemožné, ale veľmi ťažké konať dobro bez 
toho, aby sme si zašpinili ruky. A Ježiš sa 
zašpinil. Toho, kto bol vylúčený zo spolo-
čenského života, Ježiš začleňuje: začleňuje 
do Cirkvi, do spoločnosti. Ježiš nikdy nikoho 
neodsúva na okraj, nikdy. Odsúva sám 
seba, aby zahrnul vylúčených, aby zahrnul 
nás hriešnikov, vylúčených, prostredníc-
tvom svojho života.“ (úryvok homílie z 26. 
júna 2015)

Plnosť života
Pred modlitbou Anjel Pána pápež František 
priblížil veriacim evanjeliovú stať o roz-
množení chleba, keď povedal: „Boží chlieb 
je sám Ježiš. Keď s ním vytvárame spolo-
čenstvo a prijímame ho, prijímame jeho 
život a stávame sa deťmi nebeského Otca 
a navzájom bratmi. Vo svätom prijímaní sa 
stretávame s reálne živým a vzkrieseným 
Ježišom! Mať účasť na Eucharistii zname-
ná vstúpiť do Ježišovej logiky, do logiky 
nezištnosti, delenia sa. A hoci sme chu-
dobní, všetci môžeme niečo darovať. Sväté 
prijímanie znamená aj načerpať od Krista 
milosť, ktorá nás robí schopnými deliť sa 
s druhými. Zástup žasne nad znamením 
rozmnoženia chlebov, no dar, ktorý Ježiš 
ponúka, je plnosť života pre vyhladované-
ho človeka. Ježiš zaháňa nielen materiálny 
hlad, ale aj ten hlbší, hlad po zmysle života, 
hlad po Bohu. Zočivoči utrpeniu, samo-
te, chudobe a ťažkostiam toľkých ľudí, čo 
môžeme urobiť my? Sťažovaním si nevy-
riešime nič, no môžeme ponúknuť to málo, 
čo máme. Máme dozaista nejakú hodinku 
času, nejaký talent, nejakú schopnosť... Kto 
z nás nemá svojich päť chlebov a dve ryby? 
Všetci ich máme! Ak sme ochotní vložiť 
ich do Pánových rúk, postačia na to, aby 
bolo vo svete o trocha viac lásky, pokoja, 
spravodlivosti, a predovšetkým radosti. Ako 
je len vo svete potrebná radosť!“ (úryvok 
príhovoru z 26. júla 2015)

Keď sa všetko rúca, našu nádej udržiava 
len jedno: Boh nás miluje, miluje každého 
z nás! (Twitter Svätého Otca Františka z 17. 
júla 2015)

Cirkev je povolaná byť stále pozornejšou 
a starostlivejšou voči slabým. (Twitter Svä-
tého Otca Františka z 21. júla 2015)

Kresťanské svedectvo je konkrétne. Slová 
bez príkladu sú prázdne. (Twitter Svätého 
Otca Františka z 25. júla 2015)

podľa www.radiovaticana.org  
pripravil Marek Baran

ilustr. snímka: time.com 
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Pán a oživovateľ

Dominum et vivificantem
Dar Svätého Ducha naráža v súčasnom svete na odpor, píše svätý Ján Pavol II.,  
tak ako narážal na odpor v časoch apoštolov.

Tým, že svet odmietol uvažovať 
o možnosti spásy, viedlo to k takým 
„signálom smrti“, akými sú hrozba 

jadrového sebazničenia, ľahostajnosť voči 
chudobe, likvidácia ľudského života pri po-
trate, eutanázia a teroristické akcie. Cirkev 
musí byť na prahu nového milénia po-
dobne ako Svätý Duch „strážcom nádeje“ 
a aktívnym svedkom života proti smrti.

Svätý Duch a obdobie Cirkvi
Pápež pokračuje: „Obdobie Cirkvi sa začalo 
,príchodom‘, čiže zoslaním Svätého Ducha 
na apoštolov zhromaždených v jeruzalem-
skom večeradle spolu s Máriou, Pánovou 
matkou. ... Obšírne o tom hovoria na mno-
hých miestach Skutky apoštolov. Z nich 
vidno, že podľa vedomia prvého spoločen-
stva si Svätý Duch vzal neviditeľné vedenie 
tých, ktorí po Pánovom odchode hlboko 
cítili, že zostali sirotami. Po príchode Du-
cha sa cítili schopní plniť zverené poslanie. 
Cítili sa plní sily. Práve toto spôsobil v nich 
Svätý Duch a neprestajne to pôsobí v Cirkvi 
prostredníctvom ich nástupcov.“ (DV 25)

Hriech, spravodlivosť a súd
„Ježiš v rozlúčkovej reči vo večeradle 
zvestuje príchod Svätého Ducha ,za cenu‘ 
svojho odchodu a sľubuje: ,Keď odídem, 
pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže 
svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo 
súd.‘ (Jn 16, 7n) ... V Ježišovej mysli má 
hriech, spravodlivosť a súd presne určený 
význam... Hriech v tomto texte značí neve-
ru, s akou sa Ježiš stretol medzi ,svojimi‘ ... 
spravodlivosť – zdá sa, že myslí na tú ko-
nečnú spravodlivosť, akú mu ukáže Otec, 
keď zahrnie svojho Syna slávou zmŕtvych-
vstania a nanebovstúpenia, ... súd značí, že 
Duch pravdy ukáže vinu sveta v odsúdení 
Ježiša na smrť kríža. Kristus však neprišiel 
na svet iba na to, aby ho súdil a odsúdil: 
prišiel, aby ho spasil. ... Ak má Duch Tešiteľ 
ukázať svetu práve to, čo je súd, tak preto, 
aby v ňom pokračovalo Kristovo dielo 
spásy.“ (DV 27)

Svätý Duch vo vnútornom 
konflikte človeka
V dejinách ľudstva, zvlášť v súčasnej dobe, 
sa uskutočňuje konfrontácia medzi „žia-

dosťami tela“ a „žiadosťami ducha“. (DV 55, 
56) Pápež zdôrazňuje, že „materializmus 
je systematickým a dôsledným rozvíjaním 
toho ,odporu‘ a opozície, na ktoré upo-
zorňuje svätý Pavol slovami: ,Telo si žiada, 
čo je proti duchu‘. Táto konfliktovosť je 
však vzájomná, ako to zdôrazňuje apoštol 
v druhej časti tej istej vety: ,Duch si žiada, 
čo je proti telu‘. Kto chce žiť podľa Ducha, 
a teda prijíma jeho spasiteľné pôsobenie 
a riadi sa podľa neho, nemôže neodmiet-
nuť vnútorné a vonkajšie žiadosti a nároky 
,tela‘ ani v ich ideologickom a historickom 
vyjadrení v protináboženskom ,materia-
lizme‘. Na tomto pozadí, ktoré je charak-
teristické pre naše časy, treba v príprave 
na veľké jubileum zdôrazniť ,túžby ducha‘ 
ako volanie, ktoré sa ozýva v noci novo-
dobého adventu, na konci ktorého, tak ako 
pred dvetisíc rokmi, ,každé telo uvidí Božiu 
spásu‘. Túto možnosť a nádej Cirkev zveru-
je dnešným ľuďom. Vie, že toto stretnutie 
a zrážka medzi ,žiadosťami protiviacimi sa 
duchu‘, ktoré sú príznačné pre toľko aspek-
tov súčasnej civilizácie, najmä v daktorých 
jej oblastiach, a ,žiadosťami protiviacimi 
sa telu‘, keď ide o približovanie sa Boha, 
keď ide o jeho vtelenie a jeho stále nové 
darovanie sa v Duchu Svätom, môže mať 
v mnohých prípadoch dramatický ráz, ba 
viesť aj k novým porážkam človeka. Cirkev 
však pevne verí, že zo strany Boha je to 
vždy spasiteľné darovanie sa, spasiteľný 
príchod a zároveň spasiteľné ,ukazovanie, 
čo je hriech‘ pôsobením Ducha Svätého.“ 
(DV 56)

„V každom prípade, aj nezávisle od veľ-
kosti ľudských nádejí alebo zúfalstva, ilúzií 
alebo sklamaní vyplývajúcich z rozvoja 
materialistických systémov v teórii i praxi, 
zostáva kresťanská istota, že Duch veje, 
kam chce. My však ,máme prvotiny Ducha‘, 
a preto, aj keď môžeme podliehať utrpe-
niam času, ktorý plynie, ,vo svojom vnútri 
vzdycháme a očakávame... vykúpenie svoj-
ho tela‘, to značí celej svojej ľudskej bytosti, 
telesnej i duchovnej. Áno, ale v očakávaní 
plnom nádeje, pretože práve k tejto ľudskej 
bytosti sa priblížil Boh, ktorý je Duch. Boh 
Otec ,poslal svojho Syna v tele podobnom 
hriešnemu a v tele odsúdil hriech‘. Na vr-
chole veľkonočného tajomstva tento Boží 
Syn, ktorý sa stal človekom a bol ukrižova-
ný pre hriechy sveta, po svojom zmŕtvych-
vstaní stal si do stredu svojich apoštolov, 
dýchol na nich a povedal: ,Prijmite Ducha 
Svätého.‘ Toto ,dýchnutie‘ stále trvá a ,Duch 
prichádza na pomoc našej slabosti‘.“ (DV 57)

„V perspektíve roku dvetisíc po Kristo-
vom narodení ide o to, aby ... stále viac ľudí 
,mohlo nájsť v plnej miere seba samých... 
opravdivým darovaním seba‘. Aby sa pod 
vplyvom Ducha Tešiteľa uskutočnil v na-
šom svete proces opravdivého vyzrievania 
ľudstva v individuálnom i spoločenskom 
živote, vzhľadom na ktorý Pán Ježiš, keď 
sa modlí k Otcovi, ,aby všetci jedno boli,... 
ako sme my jedno‘ (Jn 17, 21 – 22), nazna-
čuje, že jestvuje určitá podobnosť medzi 
jednotou božských osôb a jednotou Božích 
detí v pravde a láske.“ (DV 59)

K Svätému Duchu „sa obracia Cirkev 
na spletitých cestách pozemského pu-
tovania človeka. A prosí, aby vďaka jeho 
pôsobeniu boli ľudské činy správne. Prosí 
aj o radosť a útechu, ktorú môže priniesť 
len on, pravý Tešiteľ, keď zostúpi do hĺbky 
ľudských sŕdc,“ vyznáva pápež v závere 
encykliky.

Encyklika je najdlhšia a najzložitejšia 
úvaha o Svätom Duchu v dejinách pápež-
ského učiteľského úradu. Je významnou 
odpoveďou na starú sťažnosť východného 
kresťanstva, že kresťanský Západ neberie 
vážne dogmu o Svätom Duchu. n

Miroslav Dancák
(dokončenie z minulých čísel)

snímka: i.ytimg.com
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Je výnimočné stretnúť dnes v chrámoch 
dospelých miništrantov. Kedy ste vlastne 
s miništrovaním začali?
V našich podmienkach je to naozaj rarita. 
Čo je pre mňa tak trocha nepochopiteľné. 
Sám som už počul mnoho dospelých i že-
natých mužov, ktorí by veľmi radi opäť pri-
šli do tejto služby. Aspoň občas. Ale vraj sa 
to už nehodí. Z vlastnej skúsenosti môžem 
povedať, že dnes sa to hodí ešte viac ako 
kedykoľvek predtým. Nie preto, aby sme 
niekoho obrali o úlohy, ale kvôli vzoru. 
Počul som rozprávať otca, ktorý na jednej 
liturgii miništroval so svojím synom. Nad-
šenie oboch bolo hmatateľné.

Mám 33 rokov a začal som miništrovať, 
keď som mal 5 rokov. Takže je to už 28 
rokov a vnímam, že aj názor ľudí na túto 
službu vo vyššom veku sa zmenil. Ak som 
zažil v minulosti počas tejto služby aj 
generačné výmeny z „nutných“ vekových 
dôvodov, lebo veriace ženy si povedali, že 
miništrovanie je len pre malých chlapcov, 
tak teraz sú veriaci radi, ak sa nejaký ten 
miništrant nájde. Zároveň sa stretávam 
s tým, že ľudia sú náročnejší. Chcú mať pri 
oltári nielen roztomilého anjelika, ale aj 
toho, kto zrozumiteľne a s dávkou vážnos-
ti prečíta apoštol.

Prečo ste sa rozhodli miništrovať?
U nás doma bolo miništrovanie priro-
dzené. Z piatich súrodencov sme štyria 
bratia. Keď moji starší bratia miništrovali, 
chcel som aj ja. O to viac, že sme necho-
dili miništrovať z donútenia, ale naozaj 
z vlastného menšieho či väčšieho záujmu 
(väčší záujem bol napr. v deň rodičovských 
združení v škole J). Svoj nemalý podiel 
na mojej miništrantskej službe mal aj otec 
Štefan Lazor. Moja prvá živá spomienka 
na chrám sa spája práve s ním. Počas 
môjho detstva bola pri cerkvi aj materská 
škola. Otec Štefan sa pri nás deťoch často 
zastavil a porozprával sa s nami. A potom 
v nedeľu som sa mohol doma chváliť, že sa 
s ním osobne poznám. Prvé roky miništro-
vania boli sporadické, najmä počas nedieľ 
a sviatkov. No už ako druhák – tretiak zá-

kladnej školy som spolu s bratmi a kama-
rátmi chodil miništrovať aj počas týždňa. 
A zostalo mi to.

Priniesla táto služba do vášho života 
niečo výnimočné?
Výnimočnosť tejto služby spočíva v tom, 
že už od útleho detstva môže chlapec 
vstúpiť do svätyne a môže rásť vo vzťahu 
i v službe Bohu i ľuďom. To má postupne 
viesť k zodpovednosti, ktorá z tohto dobra 
plynie. Inak povedané: ako dieťa som 
pristúpil k nebeskému stolu, aby som sa 
mohol tešiť z jeho dobier. Ako starší však 
zisťujem, že vo svätyni nie som len pre 
seba, ale aj pre iných, pre spoločenstvo 
Cirkvi. A teda ak mne bola daná milosť, 
akoby som sa s ňou nemal deliť? V tomto 
prípade v podobe služby miništranta. Je to 
možno paradox (alebo len mne to pomal-
šie dochádza J), ale tento rozmer som si 
začal viac uvedomovať až po strednej ško-
le. Som však vďačný, že som mohol k to-
muto prirodzene prichádzať. Aj na tomto 
sa potvrdzujú slová sv. Pavla: „Keď som bol 
dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som 
ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď 
som sa stal mužom, zanechal som detské 
spôsoby“ (1 Kor 13, 11). Ako dieťa som bol 
obdarovaný milosťou, s ktorou môžem 
teraz iným spôsobom spolupracovať. Preto 
si myslím, že v každom veku má táto služ-
ba svoje špecifiká. Od detstva je miništrant 
na očiach. Nielen v tom, že je sledovaný 
pohľadmi iných, ale aj to, že je poznaný. 
Pre nikoho nie je cudzí, patrí do širšej 
cirkevnej farskej rodiny. Ako miništranti 
sme boli prítomní pri veľkých udalostiach 
života, od krstov až po pohreby. Mnoho-
krát sme boli motivovaní aj odmenou, 
ktorá nie vždy prišla. A tak sme sa mohli 
učiť aj obetovaniu sa. No aj tomu, že život 
nie je len o radostných chvíľach, ale patrí 
k nemu aj smrť. Jedna veľmi milá učiteľka 
nám raz v piatom ročníku povedala, že by 
sme nemali miništrovať na pohreboch, že 
deti by sa nemali stretávať so smrťou. No 
pustila nás. Také bolo povedomie ľudí. 
A dôsledkom je dnes to, že utrpenie a smrť 

sú objektom záujmu len pre tých, ktorí 
s tým pracujú.

Čo má miništrant na starosti a čo z toho 
je vám srdcu najbližšie?
Ak by som mal byť veľmi prísny, tak 
na otázku, čo má miništrant na starosti, by 
som musel odpovedať: nič. Miništrant by 
v podstate nemal v našich podmienkach 
existovať. Ale vidíme, že to, čo je podľa 
niekoho zbytočné a nemá u nás miesto, sa 
stalo prostriedkom k milosti. U mnohých 
kňazov sa ich povolanie ukázalo práve 
skrze túto službu. A nielen povolanie 
ku kňazstvu, ale i k manželstvu. Veď nie 
jedna dievčina sa zahľadela práve do mi-
ništranta. A keďže v našich podmienkach 
máme len vo výnimočných prípadoch 
mužov s nižšími sväteniami, tieto úlohy 
do určitej miery preberajú miništranti. 

Miništrant nesie sviečku, číta apoštol, 
prednáša verše, nosí kadidelnicu, pomáha 
pri purifikácii, zapája sa do sprievodov. 
Okrem toho môže byť nápomocný pri 
vysluhovaní svätých tajomstiev, kde môže 
držať kňazovi pri jednotlivých úkonoch 
trebník alebo mikrofón. Je jednoducho po-
mocníkom kňaza, aby liturgické slávenie 
bolo naozaj slávením. Zároveň je spojkou 
medzi cerkovníkom a kňazom. Ak všetko 
funguje tak, ako má, potom aj služba sa 
stáva výsadou. Lebo aj ten, čo „len poslu-
huje“, je účastný na slávení. Preto osobne 
nemám vybrané úlohy, ktoré by mi boli 
viac či menej blízke.

Spomínate si aj na nejakú veselú  
situáciu pri oltári?
V jednej veselej piesni sa spieva: „V nebi je 
parádna klíma, tam nie je teplo ani zima. 
Tam, kam chcem ísť, je skrátka príma. 
V nebi je totiž fajn.“ A tu je odpoveď 
na vašu otázku. Chrám a liturgia je miesto, 
kde sa spája nebo a zem. Nemá to byť len 
miesto, kde sa vykonáva rituál. Inak by 
sme nemali toľko svätých a mučeníkov. 
Veď kto by šiel či bežal za víťaznou odme-
nou do cieľa, ktorá mu nie je po vôli? A ak 
je svätyňa miestom neba na zemi, môže 
tam chýbať dobrá atmosféra? Dúfam, že 
tým nikoho nepohorším, ale myslím si, 
že pri oltári má svoje miesto aj veselosť. 
No nie výsmech. Je dôležité rozlišovať to. 
Zažil som liturgické slávenie, kde sa všetci 
usmievali. Po liturgii sa ma kňaz pýtal, či 
niekto robil nejaké grimasy, že som sa tak 
škeril. A ja som si to ani neuvedomil. No 
čo dodať, jednoducho čistá radosť. Tú nie-
kedy spôsobia aj miništranti-špunti, ktorí 
napr. napodobňujú úkony kňaza.

Ako študent vysokej školy som chodil aj 
na liturgie do vysokoškolského internátu. 
Z jednej som mal aj nevšedný zážitok. Pod 
kaplnkou začala počas proskomídie hrať 
rocková balada a zo škáry v podlahe stúpal 
dym. Toto už nebola klíma, ale skôr zlá 
klimatizácia (hoci tá balada bola dobrá J). 
No podarilo sa ju opraviť. Mladých pod 
kaplnkou sme upozornili, a oni sa po-
pritom dozvedeli, že v internáte majú 
kaplnku. Situácie pri oltári prináša život, 
záleží však na tom, v akom postoji som 
pred Bohom.

Ktorý z kňazov bol pre vás vzorom?
Pri oltári je veľmi dôležité byť pred Pánom 
a s Pánom. To platí pre kňaza aj pre 
miništrantov. Preto musí všetko fungovať 
v pokoji. Spozoroval som, že aj miništran-
tom je jednoduchšie tento postoj pred 
Bohom zaujať vtedy, ak kňaz slávi liturgiu 
v pokoji a radosti, je sústredený a nevy-

rušia ho z neho ani nejaké nepredvídané 
situácie, hoci reaguje promptne. Zároveň 
nie je v tranze a vníma dianie okolo seba. 
Pokoj a radosť však musia byť úprimné. 
Inak to miništranti vycítia a liturgia sa stá-
va divadlom. Divadlom pred ľuďmi i pred 
kňazom. Nepáči sa mi, keď starší chlapi 
spomínajú, ako za ich čias stáli krásne rov-
no pri oltári, lebo keď sa len trocha pohli, 
dostali po krížoch. Je smutné, že si nespo-
menú na pozitívny zážitok z liturgie, ale 
práve na toto. Podobný zážitok spôsobil 
u mnohých nechuť, až strach priblížiť sa 
k oltáru. Vďaka Bohu, ja som mal tú česť 
byť vo svätyni s mnohými kňazmi, ktorí 
vo mne zanechali hlboký dojem. Jedným 
z nich bol napríklad otec Igor Cingeľ, niek-
dajší kaplán Katedrálneho chrámu sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove. Jemu vďačím za to, 
že už desať rokov miništrujem aj v tomto 
chráme. U neho sa autentickosť slávenia 
liturgie prejavila aj v autentickosti služby 
ľuďom. Ako sa rozprával s ľuďmi, tak sa 
rozprával aj s Bohom. Podľa mňa nie je 
dobré, ak kňaz slávi nádhernú liturgiu, 
na ktorej káže o láske k blížnemu, a hneď 
po nej je v sakristii ako nedotknuteľný 
pán.

Čo vás povzbudzuje k vytrvalosti 
pri miništrovaní?
Momentálne ma povzbudzuje radosť 
z odovzdávania služby mladším. Po prak-
tickej aj duchovnej stránke. Potešil ma 
jeden komentár miništranta: „Všetci tu 
lietajú v napätí, len ty lietaš s pokojom.“ 
Dal by Pán, aby to platilo vždy J. Druhým 
prameňom mojej vytrvalosti je postupné 
hlbšie vnáranie sa do prežívania liturgie. 
To, čo vyjadrujeme spevom a modlit-
bou, ako miništrant konám aj navonok. 
Napríklad pri Cherubínskej piesni sa naozaj 
pripájam do sprievodu obyvateľov neba 
a spievam pri prestole Trojsvätú pieseň.

Máte nejaký odkaz pre chlapcov miniš-
trantov alebo tých, ktorí sa ešte neod-
hodlali nimi stať?
Ježiš povedal svojim učeníkom, že im ide 
pripraviť miesto. A predstav si, že ako 
miništrant si toto miesto môžeš vyskúšať 
už tu na zemi. Pri oltári si už totiž v nebi. 
Môžeš si zvykať na oslavu a skutočnú 
radosť. A zvykať si na dobré chce každý. 
Či nie? Často to tak nevyzerá, ale ty máš 
možnosť naučiť sa to. Odhadzovať svetské 
starosti, trénovať a patriť medzi služobné 
vojsko anjelov. Môžeš sa stať legionárom 
víťaznej armády. Príď a presvedč sa, aký 
dobrý je Pán.

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Biely legionár

Výnimočnosť miništrant-
skej služby okresávala 
chlapčenské duše mno-
hokrát od útleho veku. 
O tejto službe oltára sme 
sa porozprávali s dlho-
ročným miništrantom, 
ktorého môžete stretnúť 
aj v Katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove, 
ThLic. Martinom Tkáčom, 
interným doktorandom 
na Gréckokatolíckej teolo-
gickej fakulte Prešovskej 
univerzity.

Revolúcia  
na obzore?
V minulosti sa viedli vojny pre hocičo. Najčas
tejšie išlo o materiálne veci zahalené do rúška 
nemateriálnych. Tak sa nesväté posväcovalo. 
Netreba ísť ďaleko a ani do vzdialenej minu
losti – stačí rozprávať o poslednej vojne, ktorú 
Slovensko zažilo.

Okolo nás zúria nové konflikty, predskokani 
vážnejšieho konfliktu, ktorý povedie k revo
lúcii mamutích rozmerov nielen v celospolo
čenskom, ale i v súkromnom živote. Neustále 
plytvanie, nezodpovedné hospodárenie so 
zdrojmi, ktoré máme, sa onedlho prejaví v ich 
nedostatkoch. Kým ropa a plyn majú svoj ekvi
valent v elektrine a tento prechod nemusí byť 
až taký bolestivý, ďalšie dve komodity nemajú 
žiadny ekvivalent, nič ich nenahradí. A potre
bujeme ich k životu. Ide o vzduch a vodu.

Globálne znečisťovanie ovzdušia sa neustá
le zväčšuje. Klimatické zmeny, ktoré so sebou 
prináša, sú iba vrcholom problémov, ktorým 
budeme musieť čeliť. Tak ako sa zhoršuje 
kvalita ovzdušia, tak sa aj zhoršuje kvalita 
povrchových vôd a ich stabilita. Dažde, ktoré 
prinášali vlahu, sa menia na búrky s často de
vastačnými následkami. Čistá voda „z neba“ sa 
premenila na kyslý dážď a poškodzuje rastliny, 
a tým aj úrodu. Následne vplýva na kvalitu 
povrchových a podpovrchových vôd.

Finančný gigant Bank of America varuje, že 
asi polovica ľudstva bude tomu scenáru čeliť 
omnoho skôr, než sa zdá. O 10 – 20 rokov 
budú krajiny okolo Stredozemného mora hľa
dať novú komoditu – vodu. A jej cena – i pre 
nás – sa rapídne znásobí. Môže sa stať, že to, 
čo sme doteraz mali zadarmo, už zadarmo 
nebude. Alebo ešte horšie – vôbec nebude. 
Pitná voda sa stane luxusom, za ktorý sa platí.

Takto je ohrozených podľa Bank of Ame-
rica až päťdesiat krajín. V mnohých ďalších 
veľkých krajinách sú takto ohrozené ich časti. 
„Celosvetovo nemá prístup k čistej pitnej 
vode až 750 miliónov ľudí a 2,4 miliardy 
osôb nemá možnosť dostať sa k hygienickým 
zariadeniam,“ upozorňujú odborníci. „Do roku 
2030 globálny dopyt po vode prekročí 
dodávku o štyridsať percent a v roku 2050 
budú takmer štyri miliardy ľudí žiť vo vážnom 
vodnom strese,“ alarmujú analýzy Bank of 
America Merrill Lynch Global Research podľa 
Businessinsider.com.

Riešenia v globálnom meradle existujú, no 
sú finančne náročné. No možno by sa tento 
scenár dal oddialiť, keby si každý „upratal“ 
doma a neplytval pitnou vodou. Keby sme 
začali myslieť ekologicky i ekonomicky. Dnes 
stačí opraviť batériu, z ktorej kvapká. Na opra
vu zajtrajška už nemusíme mať.

Juraj Gradoš
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Hudba New Age
Prívrženci filozofie Nového veku (New Age) 
považujú hudbu za súčasť svojej duchovnej 
cesty. Podľa medzinárodnej webovej 
encyklopédie je hudba hnutia New 
Age hudbou pomalého tempa určenou 
na inšpiráciu, relaxáciu a optimizmus.

Ide o spirituálnu hudbu, ktorá má 
poslucháča priviesť k zmeneným 
stavom vedomia, dokonca ku kontaktu 
s duchovným svetom. Je považovaná 
za nástroj na dosiahnutie harmónie 
so sebou i so svetom. V hudobných 
skladbách New Age sa okrem melódie 
rytmicky a meditatívne opakuje istá 
kľúčová veta, ktorej úlohou je pripútať 
ľudí k hnutiu. Sprevádza poslucháčov 
pri joge, masážach, meditáciách a čítaní 
ako metóda riadenia stresu a vytvorenia 
upokojujúcej atmosféry doma alebo v inom 
prostredí.

Niektoré z hudobných nahrávok 
hnutia New Age obsahujú podprahové 
informácie, ktoré majú zmeniť myslenie 
poslucháča a dosiahnuť nový pohľad 
na svet. Ezoterická hudba a niektoré 
slová v hudbe New Age sa dostávajú 
do podvedomia človeka a u človeka, 
ktorý je ľahko psychicky ovplyvniteľný, sa 
časom začne prejavovať smútok, úzkosť 
a depresia. Táto hudba je v mnohých 
prípadoch komponovaná s úmyslom 
vzývať pohanské božstvá, ozývajú sa v nej 
mantry, o ktorých obsahu nič nevieme. 
Na vysvetlenie uvádzam, že mantra je 
slovná formula alebo hymnus s rozsahom 
niekoľkých písmen až niekoľkých viet, ktoré 
sa poväčšine mnohokrát opakujú a sú 
odriekané ako zariekanie alebo „modlitba“. 
Nachádzame ju hlavne v hinduizme, ale 
postupom času prenikla aj do budhizmu 
a ďalších ázijských náboženstiev.

Medzi popredných interpretov tohto 
smeru hudby patrí napríklad Vangelis 
(vlastným menom Evangelos Odysseas 
Papathanassiou). Na zistenie, či je hudobný 
interpret šíriteľom filozofie hnutia New 
Age, je dôležité všimnúť si napríklad aj obal 
CD, keďže o obsahu hudby napovie veľa 
i grafické spracovanie obalu. Človek si môže 
všimnúť napríklad okultné symboly, obrazy 
pohanských božstiev a iné. Rozlišovacím 
znakom pri počúvaní pomalej, tzv. 
relaxačnej alebo meditačnej hudby, ktoré 
tvoria rozsiahly prúd hudby New Age, môže 
byť neschopnosť modlitby. Ak „relaxačná“ 
hudba pôsobí rušivo na stíšenie sa pred 
Bohom, potom by kresťan takúto hudbu 
počúvať nemal.

Antónia Rabatínová

vosť v celibáte neznamená, že človek pohŕ-
da sexom, ale skôr ho oceňuje tým, že kla-
die sexuálnu intimitu do služby zmluvy. Žiť 
vo svetle zmluvy znamená, že manželské 
páry a podobne aj osoby žijúce v celibáte 
uplatňujú svoju sexualitu v prospech spo-
ločenstva, aby budovali spoločnosť, ktorá 
nie je založená na žiadostivosti a využívaní. 
Tým, že sme stvorení na Boží obraz ako 
muž a žena, všetci sme povolaní k čnosti 
čistoty. Čistota sa vyjadruje rôznym spôso-
bom, a to podľa toho, či žijeme v manžel-
stve, alebo nie. Ale pre každého platí, že 
čistota zahŕňa to, aby sme nepoužívali naše 
telo či telo iných ako predmet užívania. 
Čistota je stav, v ktorom prežívame – bez 
ohľadu na to, či sme v manželstve, alebo 
nie – našu sexualitu dôstojne a v milosti, vo 
svetle Božích prikázaní.

Prameň
Pozdĺž rieky Elstery v južnom Nemecku 
putovali traja mladí chlapci. Unavení išli 
popod horu. Bol horúci deň. Chlapci boli 
smädní. Spýtali sa dievčaťa, ktoré stretli, 
na najbližší prameň. Rukou im ukázala 
smer.

„Už som tam bola,“ povedala. „Tam 
v hore ho nájdete.“

Po niekoľkých minútach stáli pri prame-
ni. Mohli si uhasiť smäd. Keď sa najedli, 
dvaja z nich hľadeli s údivom na vodu 
vyvierajúcu spomedzi kameňov. Tretí hodil 
do žriedla škrupiny z vajec, kôstky z ovocia 
a papier, v ktorom bolo jedlo zabalené. 
Smial sa a hovoril, že chce upchať žriedlo, 
aby voda nemohla vytekať. Priatelia ho 
napomínali: „Nerob to! Prečo špiníš vodu? 
To sa nesmie robiť!“

Niečo podobné môžeme povedať 
o zachovávaní čistoty u detí a mládeže, 
o úcte k ľudskému telu, najmä v tom, čo 
je v ňom žriedlom nového života. Rodičia, 
kňazi a vychovávatelia opakujú: Boh stvoril 
chlapcov a dievčatá tak, že keď dospejú, 
zamilujú sa, ženia sa a vydávajú. Potom 
majú deti. Preto ste povinní správať sa 
s úctou k tomu všetkému, čo je vo vás pra-
meňom nového života. Neznečisťovať to 
nezodpovednými myšlienkami, rozhovor-
mi a skutkami. Nesprávať sa ako ten tretí 
chlapec pri prameni v horách, ale správať 
sa ako tí prví dvaja. (podľa knihy S. Klimas-
zewského Evanjelium v živote dieťaťa)

Korene tohto kresťanského učenia sú 
starobylé. Už svätý Ambróz v 4. storočí na-
písal: „Vieme, že čnosť čistoty má tri formy: 
jednu manželskú, druhú vdovskú a tretiu 
panenskú. Nevychvaľujeme totiž jednu tak, 
aby sme vylučovali ostatné... V tomto je 
disciplína Cirkvi bohatá.“ Boh stvoril celý 
materiálny svet z lásky k nám. Všetko, čo 
môžeme vidieť a čoho sa môžeme do-
tknúť, vrátane mužského a ženského tela, 
bolo stvorené pre Božiu zmluvu. Nie vždy 
milujeme tak, ako máme, ale vzor Božej 
lásky nás chráni a volá nás vrátiť sa k našej 
pravej prirodzenosti. Manželstvo a celibát 
sú dve cesty spoločného života, platné pre 
muža či ženu vo svetle Božej zmluvy. Preto 
sú manželstvo a celibát považované za dve 
formy prežívania čistoty v živote. n

Marek Pejo
ilustračná snímka:  

Beverley Goodwin; flickr.com

V septembri sa vo Filadelfii stretnú rodiny z celého sveta so Svätým Otcom. Duchovne sa 
s nimi môžeme spojiť aj vďaka tretej prípravnej téme zameranej na ľudskú sexualitu.

Materiálny pozemský a telesný svet 
je viac než len obyčajná hrnčiar-
ska hlina v rukách človeka. Stvo-

renie je posvätné. Má sviatostný charakter. 
Odráža Božiu slávu. To zahŕňa aj naše 
telo. Naša sexualita má schopnosť plodiť 
(prokreácie), a tak mať účasť na dôstojnosti 
ľudskej osoby stvorenej na Boží obraz. 
V tomto vedomí máme žiť.

Biblický text o stvorení človeka poukazu-
je na to, že Boh stvoril človeka ako pohlav-
ne diferencovaného: „... ako muža a ženu 
ich stvoril“ (Gn 1, 27).

Prirodzený hmotný svet oplýva 
duchovným dobrom
Katolícka viera bola vždy náboženstvom 
silne previazaným s hmotným svetom. 
Biblia sa začína v záhrade a končí sa svad-
bou. Boh stvoril svet, nazval ho dobrým 
a vstúpil do dejín. Ježiš Kristus, Boží Syn, 
vzal na seba telo a stal sa jedným z nás. Vo 
sviatostiach sú konsekrované materiálne 
veci, pričom sa stávajú viditeľnými znakmi 
milosti. Obyčajný chlieb a víno, voda, olej 

a dotyk ľudských rúk – to všetko sú mate-
riálne spôsoby, v ktorých sa Božia prítom-
nosť stáva účinnou a skutočnou.

Mužská a ženská sexualita 
– súčasť nášho duchovného 
zamerania
Materiálne stvorenie má aj svoj duchovný 
význam a uspôsobuje náš život ako život 
muža alebo ženy. Naša sexualita má svoje 
zameranie. Naše telo nie je iba schránkou 
pre dušu alebo mechanickým zariadením 
zmyslov pre mozog. Ba nie je ani surovým 

materiálom, ktorý môžeme voľne používať 
alebo preprogramovať. V kresťanskom po-
nímaní sú telo a duch hlboko spojené. Kaž-
dá ľudská bytosť je jednotou tela a duše. 
Dve pohlavia doslovne zhmotňujú Boží 
plán vzájomnej závislosti, spoločenstva 
a otvorenosti novému životu. Nemôžeme 
znehodnotiť alebo zneužiť telo bez toho, 
aby sme nespôsobili škodu duchu.

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí, že 
„náš pôvod ako dvoch rozličných a dopl-

ňujúcich sa pohlaví je súčasťou toho istého 
povolania k láske, spoločenstvu a životu“. 
Toto povolanie k láske, spoločenstvu a ži-
votu zahŕňa celú bytosť muža a ženy, telo 
i dušu. Ľudská osoba je „bytosť zároveň 
telesná i duchovná“.

Povedané slovami pápeža Františka: „Je 
to príbeh lásky. Je to príbeh majstrovského 
diela stvorenia.“

Ján Pavol II. sa vyjadril, že „telo v urči-
tom zmysle vyjadruje osobu“. Ľudská sexu-
alita preto nie je nikdy čisto biologická.

Kongregácia pre náuku viery sa v liste 
o spolupráci muža a ženy vyjadrila: „Po-
hlavná rozdielnosť, ktorú telo zviditeľňuje, 
priamo pomáha manželskému charakteru 
tela a schopnosti ľudskej osoby milovať.“ 
Stredobodom tohto povolania milovať je 
Božie poverenie: „Ploďte a množte sa“ (Gn 
1, 28).

Pavol VI. sa vyjadril: „Jednota manžel-
ského páru prostredníctvom tela je preto 
svojou vnútornou povahou tiež povolaním 
k rodičovstvu – stať sa otcom a matkou.“

Sviatostné manželstvo nie je nikdy naším 
súkromným vlastníctvom, ale jeho pod-
statu objavujeme vo vzťahu k oveľa širšej 
Božej zmluve.

Máme sexuálnu etiku, pretože 
sexualita má duchovný význam
Manželstvo a celibát sú dve rôzne povo-
lania, ktoré zodpovedajú povolaniu muža 
a ženy v Božom pláne. Celibát je cestou, 
ktorou neženatý človek potvrdzuje pravdu 
a krásu manželstva. Opravdivá zdržanli-

Ľudská sexualita

SVETOVÉ
STRETNUTIE

RODÍN
OTÁZKY NA DISKUSIU
• Prečo sa katolíci vo veľkej miere zaujímajú o hmotný pozemský svet a vážia si ho? 

Predstav si niečo nádherné, ako je napríklad príroda, telo, jedlo alebo umenie – 
prečo majú tieto skutočnosti v katolíckej tradícii taký veľký význam?

• Čo je cieľom stvorenia? Je telesný svet ako nepopísaný list papiera, ktorý môžeme 
používať a robiť si s ním, čo sa nám zachce?

• Odpočinok, jedlo, potešenie a krása – to všetko sa nám páči. Niekedy však vo svo-
jom vnútri pociťujeme túžbu a chuť urobiť niečo, čo nie je dobré. Ako rozoznáme, 
či je naša túžba oprávnená a dobrá? Ako sa máme v každodennom živote starať 
o stvorenie i o naše telo a ako sa z nich môžeme tešiť?

• Čo myslíš, prečo zahŕňa katolícka tradícia slávenie sviatkov i zachovávanie pôstov? 
Prečo obsahuje celibát i manželstvo?

„Žiadostivosť je opakom čistoty. Žiadostivosť znamená, že 
sa pozeráme na iných len z hľadiska úžitku, ako by ich telo 
existovalo iba na uspokojenie našich chúťok. Pravá čistota 
,nepohŕda telom‘, ale hľadí na telo v plnom rozmere osoby.“ 
(Karol Wojtyła: Láska a zodpovednosť)
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 Obnova  
 manželstva
Vydávala som sa po druhom ročníku 

vysokej školy. Nikdy som ju už ne-
dokončila, pretože sa mi narodil syn 

a nebol priestor ani čas na jej dokončenie. 
Môj manžel školu dokončil. Kúpili sme si 
byt a nasťahovali sme sa do môjho rodného 
mesta, kde si našiel prácu. Spočiatku nám 
to v manželstve ako-tak išlo, veľmi nám 
pomáhali moji rodičia, keďže tí manželovi 
nemohli, pretože žijú na opačnej strane 
republiky. Asi po šiestich rokoch to začalo 
v našom manželstve škrípať. Ja som bola 
bez práce, manžela z práce prepustili a ne-
jaký čas si žiadnu nemohol nájsť. Začali sa 
neustále hádky pre peniaze, aj keď to až 
také strašné nebolo, pretože príležitostnú 
prácu mal, a keď bolo najhoršie, pomohli 
nám moji i jeho rodičia a moja sestra. 
Po čase si manžel našiel stále zamestna-
nie, ale boli to týždňovky, a tak prichádzal 
domov iba na víkend. Duchovný život 
mojej rodiny nebol nikdy veľkolepý. Aj 
keď moji rodičia chodili do chrámu, my so 
sestrou sme v tom od osemnástich rokov 
nepokračovali. Rodina môjho manžela bola 
úplne mimo. Všetci síce boli pokrstení, ale 
to bolo a je všetko. A tak vlastne okrem 
sobáša a krstu nášho syna sme v chráme 
boli možno päťkrát. Manžel si prácu síce 
našiel, ale v podstate sa nič nevyriešilo. 
Po ôsmich rokoch nášho spoločného 
manželstva sme sa rozviedli. Ja som ostala 
v našom byte a manžel sa ubytoval v uby-
tovni svojej firmy. Keď sa spätne pozerám 
na tento krok, uvedomujem si, že som ho 
nikdy neprestala ľúbiť, a on tvrdí to isté. 
Ale vtedy sme si to vôbec neuvedomovali 
a hľadali sme na sebe iba chyby. Raz za dva 
týždne však manžel prichádzal, aby mohol 
byť s naším synom. Keďže žil v ubytovni, 
nemal ho kam zobrať, a tak ostávali doma. 
Takto to trvalo asi dva roky. Medzitým bol 
syn na prvé sväté prijímanie a ja som si na-

šla prácu. Prišiel Rok rodiny a po rodinách 
začala v našej farnosti putovať ikona Svätej 
rodiny. Nevedela som o tom, ale moja ses-
tra s mamou ma zapísali do poradovníka 
a uviedli aj moje telefónne číslo. Niekedy 
v júni mi zazvonil telefón a začula som 
hlas nášho kňaza, ktorého som poznala 
od prvého svätého prijímania môjho syna. 
Povedal, že v nedeľu po liturgii mi prinesie 
ikonu Svätej rodiny, pretože som v pora-
dovníku. Ostala som v šoku, vedela som, 
že ikona putuje, lebo u rodičov už bola, ale 
u mňa...? Súhlasila som, ale iba preto, že 

som sa hanbila. Vymenila som si zmenu 
v práci a náš duchovný otec prišiel. Doma 
bol aj manžel, ale návštevu kňaza strávil 
v kuchyni. Prišla aj moja mama a susedka. 
Po modlitbe a katechéze duchovný otec 
odišiel a odišla aj moja mama so susedkou. 
Syn zaspal a v obývačke som ostala iba 
ja, môj bývalý manžel a ikona. Nemodlili 
sme sa, iba sme ticho sedeli. Skoro ráno 
odišiel a ja som ostávala každý večer pri 
ikone sama, nečítala som brožúrku, stále 
som sa iba trocha pomodlila vlastnými 
slovami za svoje manželstvo a rodinu 
a sem-tam desiatok ruženca, to bolo všet-
ko. Ikonu som odniesla do cerkvi a zase 
sa všetko vrátilo do pôvodných koľají. 
Po nejakom čase v piatok večer zazvonil 
telefón a bývalý manžel sa pýtal, či môže 
prísť na víkend, pretože má v práci voľno. 
Súhlasila som, pretože syn sa stále tešil, že 
je ocko zase doma. Večer po uložení syna 
sme znova sedeli v obývačke a vtedy, ani 
neviem, ako sa to stalo, som sa manžela 
opýtala, či sa nechce vrátiť. Manžel bol 
chvíľu ticho, a potom povedal, že práve 
toto sa chcel opýtať aj on. Túžila som 
po obnovení nášho manželstva a myslím 
si, že práve táto milosť z prítomnosti ikony 
v mojej rodine ma naštartovala znova ob-
noviť naše manželské spolužitie. n

Anna
ilustr. snímka: all-free-download.com

Voľba povolania
Po úspešnom zložení maturitnej skúšky začala Terézia vážne myslieť na voľbu povo
lania. V rodine sa predpokladalo, že bude azda nasledovať svoju staršiu sestru Máriu. 
Terézia vážne myslela na učiteľskú kariéru. Do jej života však nečakane vstúpila 
udalosť, ktorá rozčerila pokojné uvažovanie o voľbe povolania. Jej matka náhle vážne 
ochorela. Bolo treba, aby ju niekto opatroval a zároveň sa staral aj o celú domácnosť. 
Najstaršia dcéra Mária bola učiteľkou v miestnej ľudovej škole; Anna zasa pracovala 
v úrade; pre obe bolo veľmi ťažké uvoľniť sa a ostať doma ošetrovať chorú matku. 
Táto úloha pripadla Terézii, keďže práve skončila stredoškolské štúdiá a ešte nemala 
stále zamestnanie.

O tomto období jej života máme zaujímavé svedectvo od jej sestry Márie:
„Matkin zhoršujúci sa zdravotný stav prinútil Teréziu ostať doma a vziať na seba 

celú starostlivosť o domácnosť. Robila to dôsledne. Až do matkinej smrti v novem
bri 1918 viedla život plný každodenných starostí. Okrem každodennej svätej omše 
a iných pobožností v kostole mávala málo zábavy a oddychu. Iba občas zašla do Set-
ton Hall navštíviť brata Karola, ktorý tam od septembra 1915 študoval.

Terézia vždy bývala veselá a plnila si svoje povinnosti bez najmenšieho reptania. 
Hoci sa zavše musela cítiť po celodennej práci veľmi unavená, vždy každého z nás 
obdarovala úsmevom na tvári a vždy bola ochotná splniť naše prosby. Ak nebolo 
niečo v poriadku a niekto z nás jej za to nevľúdne dohováral, nikdy sa nebránila. 
Tento postoj ju charakterizoval vlastne už od raného detstva, preto sme to pokladali 
za samozrejmé a nevideli sme v tom nič mimoriadne.

(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,  
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)  

15/2015
Voľba povolania
Svedectvo Teréziinej staršej sestry Márie: „Jej vnútorný život nikto nepoznal. Na

vonok sa nelíšila od iných a nerobila nikdy nič, čo by vzbudilo mimoriadnu pozornosť. 
V tom čase si Terézia sama šila šaty, šila ich aj pre matku a pre mňa. So šitím, ako aj 
so všetkým iným, nebola spokojná dovtedy, kým všetko – ako to len bolo možné – 
nebolo dokonalé, bez ohľadu na to, koľko času to zabralo. Vedela aj háčkovať, pliesť 
a vyšívať, ale tým sa priveľmi nezamestnávala. Jej láska k hudbe sa vyrovnala jej 
veľkej záľube v čítaní. Hrala na klavíri s citom umelca, hoci sa naučila hrať sama. V prí
tomnosti iných však dobrovoľne hrať nechcela. Mala skvelú hudobnú pamäť. Pokojne 
zahrala naspamäť bez nôt viacstranovú skladbu, keď si ju zopár ráz precvičila. Chceli 
sme, aby chodievala na hodiny klavíra, ale ona odmietla. Hovorila, že by nemala dosť 
času na cvičenie a že v budúcnosti by hudbu aj tak nevyužila. Až v lete v roku 1923, 
po skončení učiteľskej akadémie, sme ju konečne presvedčili, aby si doplnila hudobné 
vzdelanie.

Terézia sa aktívne zapojila do cirkevného života. Bola členkou spevokolu a marián
skej kongregácie, tajomníčkou organizácie katolíckych žien, ktorá bola v bayonnskej 
farnosti a viedla pobožnosti v Kostole svätého Vincenta z Pauly...“

Tento pokojný život v domácnosti trval dva roky a osem mesiacov; bol plný práce a starostí 
o celú rodinu. 27. novembra 1918 zasiahla rodinu hlboká rana: matka umrela. Terézia, ktorá 
ju každý deň ošetrovala a opatrovala, už niekoľko týždňov predtým cítila, že sa blíži jej koniec. 
Modlila sa za ňu a s ňou, potešovala ju, ako len vedela. Keď matka zomrela, Terézia svoj 
hlboký žiaľ a svoju nežnú lásku voči nej vyjadrila aj v niekoľkých anglických básňach, ktoré sú 
presiaknuté hlbokým citom a nevšednou krásou.

m
iriam

 terézia 
dem

janovičová
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 Čo hovorí tvoj šatník?
Je leto. Horúčava. Cestujeme. V úzkom kupé vlaku sa dievča v miniodeve mocuje s ruk-
sakom. Úslužný muž jej ponúka pomoc. On má pri tých istých stupňoch Celzia bermudy 
a tričko. Ako asi „pomáha“ v jej odeve ona jemu?

To, že muž vníma ženu ináč ako ona 
jeho, sme ani my v dievčenskom 
veku nevedeli. Táto téma bola tabu 

– nehovorilo sa prečo. Bolo to však „vo 
vzduchu“: etika, školský poriadok i móda 
držali tichý limit slušnosti. V ušiach mi 
znejú mamičkine slová: „Dievčatku sa 
takto sedieť nepatrí!“ Nemá nik vidieť, čo 
má sukňa kryť. Všeobecne platné – axióma.

Neospevujem „staré zlaté časy“. Ponú-
kam pohľad na vývoj odievania. K tomu 
pripájam čerstvé výroky mužov z dotazní-
ka o obliekaní:

„Dievčatá, Boh vás všetky miluje a vždy 
bude. Uvedomte si, čo sa patrí nosiť 
oblečené. J“ (16 rokov)

Pribudli nové výrazy ženského ošate-
nia a zmeny v pojmoch. Sukňa so všitým 
živôtikom a ramienkami bola šatová sukňa 
– k sukni nesporne patrí blúzka, tričko. Te-
raz sú to šaty, niečo kompletné: môžu mať 
holé plecia, holý chrbát, hlboký dekolt. 
K šatovej sukni to nešlo – bola sukňou. 
Zmena názvu uvoľnila hranice.

„Hranice sa evidentne posúvajú a nie je 
to pre spoločnosť dobre.“ (58 rokov)

Náhle posuny odhaľovania tela by ľudia 
neprijali. Postupné, nenápadné si nás ale 
podmanili. Keď už nebolo čo ubrať zhora 
ani zdola, prišli tričká odhaľujúce bru-
cho, bedrové nohavice, legíny.

„Na elasťáky si dávajte pozor. Radšej 
ich nenoste.“ (37 rokov)

Bolo neslušné, keď ramienka hornej 
bielizne čo len trocha vykúkali spod šiat. 
Ak sa to stalo – hanba a rýchla náprava.

„Veľké výstrihy, prosím, nie. Je to 
krajne negustiózne. Keď je takto 
oblečené nejaké dievča na verejnosti, 

je to neprehliadnuteľná provokácia. 
Ani tričká, ktoré vám padajú z ramien, 
prosím, nie. To akože naznačujete, aby 
sme ich z vás strhli, či ako?“ (37 rokov)

Naša reč, správanie a zovňajšok hovoria 
i bez slov. Dajme svoj postoj pod Božiu 
optiku. Aj šatník. Ten netreba vyprázd-
niť ani chodiť vo vreci J. Dnešný trend 
umožňuje kombinovať obsah skrine tak, že 
je z toho atraktívny efekt. A neprovokuje. 
Poradí ti H. Di Marcová v knihe Sexy styl.

„Vyzývavé oblečenie je provokujúce, 
ale odrádza serióznych mužov.“ (52 
rokov)

A čo u lekára, na pláži? Dôležitý je účel 
i prostredie. To kryje, chráni situáciu, ak 
nejdem na/za hranicu únosnosti. Muži 
vidia za ňu, majú predstavivosť.

„... keď už je naša myseľ zničená, tak 
nám stačí aj málo.“ (21 rokov)

Pacientka nejde k lekárovi robiť strip-
tíz a lekár nezvykne vyšetrenie zneužiť. 
Na kúpalisku sa ľudia kúpu, tak sú v plav-
kách. No sú to predsa len „rizikové praco-
viská“. Zubný lekár to nemá ľahké, keď mu 
v kresle sedí „skromne“ oblečená žena.

„Vážim si ženy, ktoré sa snažia chodiť 
vkusne, ale nevyzývavo oblečené.“ (33 
rokov)

V chráme či na pohrebe sa zvlášť žiada 
nevystavovať erotogénnu zónu. Tam je aj 
kňaz mužom.

„Dievčatá, prosím, obliekajte sa aspoň 
do kostola normálne, nie vyzývavo, 
tam máme chváliť Pána a nie vás za to, 
ako sa obliekate.“ (27 rokov)

Treba vedieť, kam idem, prečo, s akým 
postojom, v čom. A na kúpalisko aj s kým 
a v akých plavkách. Hoci podobné „rúcho“ 

na chodníku už neudivuje, plavky na ulici 
budú magnetom pre oči.

„Ženy sa rady oblečú tak, že to chlap-
cov láka... A ak sa niečo stane, potom je 
to len chyba chlapca, lebo on neodolal! 
Ale žena má byť tá, ktorá povie stop! 
Lebo chlap to nedokáže, a ženy si to 
nevedia uvedomiť.“ (21 rokov)

A svadobné šaty? Aj tie musia byť sexy? 
Muži, ak neveste vidno až „do žalúdka“, 
pri gratulácii si v mozgu zapnite gombík 
sebaovládania. Sebadisciplínu ani nevypí-
najte. Ak ste ju získali výchovou múdrych 
rodičov a ste mužmi podľa Božieho srdca, 
dokážete to.

„Muži, o čo menej sa budete brániť 
takýmto pohľadom a myšlienkam, o to 
viac sa za nimi budete hnať, rozvíjať ich 
a pretvárať obraz ženy na objekt svojej 
žiadostivosti.“ (26 rokov)

Vedenie detí k sebaovládaniu a ohľa-
duplnosti je podkladom zdravej sexuálnej 
výchovy k čistote mysle. K tomu patrí 
vhodné obliekanie nás i detí primerane po-
časiu, prostrediu (škola), činnosti (šport), 
podujatiu (koncert), udalosti (audiencia, 
pohreb, svadba)  i postaveniu (prezident 
i kráľovná rešpektujú protokol). Svadobný-
mi šatami vojvodkyňa Kate akceptovala, že 
vyššie postavenie vyžaduje viac zahalenia.

 „Dajte si veľký pozor, dievčatá/ženy, 
ako sa správate a obliekate, lebo to 
môže ovplyvniť charakter, správanie 
a obliekanie ďalších generácií: pozitív-
ne, ale aj veľmi negatívne.“ (69 rokov)

Želám vám spolu s istým mladým mu-
žom: „Nech vám dá Pán Ježiš cez Ducha 
Svätého poznať hranice.“ (34 rokov) n

Katarína Roháčková 
ilustračná snímka:  John Verive; flickr.com

 18 | SLOVO MLADÝM



Kamera
„Nie. Uťahuješ si zo mňa? Zopa-

kuj to!“ 
Elena považovala to, čo prá-

ve počula od kolegyne, za čierny humor. 
„Eli, viem, že tým nie si nadšená, no 

nikoho narýchlo nezoženiem.“
„Nadšená?! Som zdesená! Moje prežíva-

nie vystihujú všetky gradácie tohto slova.“
Uvedomila si, že sa nechala uniesť. 
„Pozri sa, Mária, ja viem, že na prvý 

pohľad je to bezvýchodisková situácia, ale 
musí existovať aj iné riešenie.“

Elene pri pohľade na Máriu prešiel mráz 
po chrbte. 

„Takže naozaj niet inej možnosti?“ 
Mária čakala negatívnu reakciu, ale 

kolegynin výstup ju šokoval. Vedela, že táto 
skupina ľudí nehrá Elene do kariet, ale ne-
tušila, že odpor prebral takú vysokú kartu.

„Elenka, sestra Flóra je v programe 
naslovovzatá odborníčka. V škole nemala 
konkurenciu. A je diskrétna.“ 

Elena začala mäknúť. Veľmi jej ležala 
na srdci termínovaná zákazka. Máriinej 
mamke sa zdravotne priťažilo natoľko, že 
s ňou musí cestovať na vyšetrenie na západ 
krajiny, takže by to nestihli spracovať.

„Veď dobre. Toľko to s tou tvojou mníš-
kou vydržím. Ale keď ma bude komando-
vať a sýtiť zbožnými frázami, ukážem jej 
dvere!“ 

Mária vedela, že Elena slovo dodrží.

„Vitaj, Flóra!“ privítala Mária sestru 
a hneď obe ženy, každú z iného sveta, 
zoznámila. Vecne Flóru oboznámila s tým, 
čo ju čaká, a utekala za matkou.

Flóra si prisunula stoličku k Elene, aby 
lepšie videla text v počítači. Všimla si aj 
Elenin citrónový pohľad. S podobnými 
ľuďmi sa už neraz stretla, preto sa iba 
pousmiala a s maximálnou trpezlivosťou sa 
snažila zvládať spoločný čas. Chvíľami sa 
v duchu modlila a žehnala Elene. A tá bola 
prekvapená z jej profesionality, pretože 
bola presvedčená, že Mária zveličovala.

Ale ak je taká dobrá, tak nebudem môcť 
spraviť navrstvenie počtov. Ako jej to 
zdôvodním? S tým nepočítala, no určite sa 
o to pokúsi.

Vo chvíli, keď sa Flóra zapozerala do pa-
pierov, Elena rýchlo urobila pár úmysel-
ných preklepov. Rehoľníčka sa po krátkej 
chvíli zapozerala na monitor. Pohľad strie-

dala medzi papiermi, obrazovkou a Elenou. 
Nechcela spôsobiť konflikt, ale keď si bola 
istá chybou, prihovorila sa: „Neviem, či si 
si všimla, ale počty na papieri s tabuľkou 
v programe nesedia.“ 

Elena prekrútila očami. Takže to vidí! Čo 
teraz?! Nebudem sa azda báť dákej mníšky. 
Zhlboka sa nadýchla a jedným výdychom 
povedala, čo mala na srdci: „Máš mi po-
môcť s programom, a nie ma kontrolovať, 
dobre?! Nepchaj nos, kam nemáš.“ 

Sestra prekvapene zdvihla obočie, čo 
Elenu vyprovokovalo: „Previerku od teba 
nikto nečaká. Navyše, Mária ma ubezpečo-
vala o tvojej diskrétnosti.“ 

„A ty sa nebojíš, že...“ 
Flóra nestihla dopovedať, lebo Elena jej 

pohotovo skočila do reči. 
„Nie, nie je to prvýkrát. Mária o tom 

nevie. Pozri, doteraz sa nič nestalo.“ 
Elena čakala plejádu slov o pekelnom 

treste za klamstvo. Sestra Flóra však ostala 
ticho sedieť. Pozerala sa Elene do očí. Po-
hľad pálil a ona musela pred ním uhnúť.

Po chvíli pokračovali v práci. Mlčanie 
prerušila Flóra: „Prečo máš webkameru 
prelepenú páskou?“

„Dávam si ju dole, iba keď telefonujem. 
Vraj je to nedôveryhodné,“ usmiala sa Elena 
s pochybnosťou, či rehoľníčka rozumie. 

„Vieš, ale je tu ešte jedna neprikrytá 
kamera,“ poznamenala Flóra. 

„Kde?!“ prestrašene sa obzrela Elena. 
„Božia. On nás vidí v každej chvíli. 

A chce nás chrániť. Aby sme neupadli 
do pokušenia ísť cestou klamstva.“ 

Elena ostala napriek tomu, že bola na ta-
kúto situáciu pripravená, paralyzovaná. 

Flóra pokračovala: „Môj pohľad si nevy-
držala, myslíš si, že vydržíš ten Boží?“ 

Podobných slov sa Elena stále bála, no 
tieto boli presiaknuté láskou a milosr-
denstvom. Akoby ňou prešiel prúd čistej 
vody. Nielenže neukázala Flóre dvere, keď 
sa začali rozprávať o Bohu, ale zdvorilo 
ich rehoľníčke podržala, keď spoločne 
odchádzali z kancelárie. A Flóra sa znova 
presvedčila, že Boh sa nedá zahanbiť. n

Eva
ilustr. snímka: www.torange.us

Agiasma
Svätená voda – agiasma (svätá voda, 
svätosť) je neoddeliteľnou súčasťou 
cirkevného života. Používa sa nielen 
na posvätenie predmetov, ikon, domov 
a podobne, ale aj na posvätenie ľudí 
a v neposlednom rade ako matéria 
svätého tajomstva krstu. Práve pre jej 
dôležitosť sa viackrát v roku voda svätí, 
nielen pri každom udeľovaní krstu, ale 
aj niekoľkokrát v roku.

Azda najznámejšie je veľké svätenie vody na sviatok 
Bohozjavenia – v tento deň sa voda svätí po liturgii 
deň vopred alebo aj v samotný deň sviatku. Počas 

roka sa však svätí voda aj tzv. malým posvätením vody, 
a to 1. augusta, v deň vynášania driev úctyhodného kríža 
a pamiatky svätých machabejských mučeníkov. Toto po-
svätenie má podobnú štruktúru ako utiereň a je zamerané 
na oslavu Presvätej Bohorodičky. V modlitbe sa spomína 
aj mnoho našich svätých. V trebníku Petra Mohylu sa 
nachádza jedna modlitba navyše, ktorá je však predpí-
saná pre nutný prípad, keď sa voda posväcuje neverejne. 
Svätenie obsahuje aj tropáre k Presvätej Bohorodičke 
usporiadané podľa gréckej abecedy. Toto posvätenie vody 
sa však v našej cirkvi používa aj inokedy v roku, najmä pri 
odpustových slávnostiach alebo keď je výročie posvätenia 
chrámu, a s touto vodou sa nanovo kropí chrám svätenou 
vodou ako spomienka na túto výnimočnú udalosť.

Podľa slov svätého Jána Zlatoústeho je táto voda 
prejavom veľkej Božej milosti. Každému veriacemu ju 
odporúča piť ako ochranu pred zlým duchom a hriechom, 
kropiť ňou seba a svoj príbytok. Mala by byť uložená 
na dôstojnom mieste, na mieste, kde sú ikony a kde sa 
veriaci modlia.

Možno sú skutočnosti spojené so svätenou vodou 
v dnešnom svete skôr chápané ako nejaká povera. Nie je 
to tak. Je to skutočná posvätná vec, ktorej účinky môže 
každý veriaci pocítiť nielen v duchovnom živote, ale aj pri 
každodenných povinnostiach. Majme ju teda v každom 
našom príbytku a požívajme ju vždy, aj vtedy, keď sa nám 
to nemusí zdať potrebné. n

Michal Bučko
ilustr. snímka: M. Žarnayová

Hriešnikova zloba 
a Božia dobrota
Zatiaľ čo v 35. žalme Dávid čelí nepriateľom 
s túžbou, aby zažili ovocie svojho zlého kona-
nia, v 36. žalme sa posúva o riadny kus ďalej. 
K milosrdenstvu.

Vo chvíľach úprimnosti každý vie, že bez Božieho milosrden-
stva neobstojí. Túžime po tom, aby sa na nás z neba liali 
prúdy odpustenia a lásky. Zarážajú ma pri tom dve extrém-

ne polohy, ktoré vidno na príbehu biblického Jonáša.
Po príkaze ísť do Ninive sa trucovito vyberie opačným sme-

rom. A keď sa ocitne v bruchu veľryby, dožaduje sa Božej milosti 
a pomoci. Dostane ju. Pre Boha nie je problém vytiahnuť človeka aj 
z hlbších šlamastík. A dobrodružstvo pokračuje. Skazení Ninivča-
nia sa napokon na Jonášovo kázanie poddávajú Bohu. Lebo uverili 
v Božie milosrdenstvo. Že im odpustí. Že môžu začať nanovo. Že 
Božia milosť sa obnovuje každé ráno a zakaždým je možný nový 
začiatok. Aj z toho najhoršieho bahna. 

Nešťastný Jonáš v závere príbehu je krásnou paródiou na väčši-
nu z nás. „Jonášovi sa to veľmi nepáčilo a nahneval sa. I modlil sa 
k Pánovi: ,Ach, Pane, či som to nepovedal, kým som bol vo svojej 
krajine? Preto som chcel najprv utiecť do Taršišu, veď som vedel, 
že si láskavý a milosrdný Boh, trpezlivý a veľký v zľutovaní‘.“ (Jon 
4, 1n)

Tento príbeh názorne ilustruje princípy postojov k Božiemu 
milosrdenstvu.

Po prvé, vo vzťahu k sebe si každý človek na Božie milosrdenstvo 
nárokuje. Ako na samozrejmosť. Čakáme, že bude náš život plniť 
len dobrými vecami. Odvolávame sa na jeho lásku a sme urazení, 
ak to nejde podľa našich predstáv. 

Vo vzťahu k iným už Božie konanie takto dobrosrdečne nehod-
notíme. Akoby sme chceli robiť Bohu asistenta, poradcu, ktorý 
rozhoduje o tom, ako sa má zachovať. Ako Jonáš nevieme stráviť 
Božie odpustenie voči tomu, kto si ho podľa nás nezasluhuje. Naj-
mä voči ľuďom, ktorí nám nejakým spôsobom ublížili. 

Našťastie, Boh miluje každého rovnako. A vidí nás z úplne inej 
perspektívy. 

Jonášovo srdce je ako naše. Tvrdé. Z kameňa. A všimnite si, že 
takto reaguje po zázračnom vyslobodení z brucha veľryby. Teda 
z beznádejnej situácie. Kedy začína toto srdce mäknúť? Pri rozho-
vore s Pánom. 

Boh pre nás zázraky robí rád. Nerobia mu problém. Ale zá-
zrakmi sa neraz mení len (objektívna) situácia, nie ľudské srdce. 
To sme videli aj v prípade Izraela na ceste z Egypta do Kanaánu. 
Na mocné Božie zásahy sa zabúdalo prirýchlo. Zázraky nemenia 
srdce, ak ostane len pri nich. To sa začne meniť vo chvíli, keď člo-
vek vstúpi do úprimného rozhovoru s Bohom. Keď s ním kráča deň 
za dňom. Cez úspechy i problémy. Aj v tom je Jonáš príkladom. 
Boh nemal problém s jeho dudraním, pretože práve tak mohol 
vstúpiť s Jonášom do rozhovoru, do blízkeho vzťahu, a meniť jeho 
srdce zvnútra. 

Len milosrdní dosiahnu milosrdenstvo. A milosrdenstvu sa 
naučíme len vtedy, keď Boh bude vítaným spoločníkom našich 
všedných dní. n

Valéria Juríčková

Mama
Keď si mamou viacerých detí, pečieš buchty, utieraš soplíky, nútiš umývať špinavé rúčky, 
fúkaš boľačku, smeješ sa na vtipoch, modlíš sa, prehrabávaš vlásky, pletieš svetrík, skladáš 
lego, zapletáš vrkôčiky, čistíš škvrnu od trávy, šiješ šatočky pre bábiku, čítaš knižku, povzbu
dzuješ, bojíš sa na písomku, upokojuješ počas búrky, gumuješ machuľu v zošite, počúvaš 
ponosy, dovolíš miesiť cesto a oblízať varechu, preväzuješ šnúrky na topánkach...  Nielen 
svojim deťom, ale aj ich kamarátom.

Marta Gromošová
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PONDELOK 17. august
Mučeník Myrón

Čítania: 2 Kor 8, 7 – 15, zač. 186; Mk 3, 6 – 
12, zač. 11

Ježiš sa ... utiahol k moru, ... aby ho zástup 
netlačil, ... aby ho neprezrádzali. (Mk 3, 
6 – 12)

Niekoľkokrát v krátkom texte vidno Spa-
siteľove ľudské črty. Aj to, že potreboval 
odpočinok. Ako oddychujeme my? Vieme 
relaxovať? Svätý Otec sa počas svätej omše 
svätenia olejov tiež venoval únave a správ-
nej regenerácii síl. Každý prežil čas, keď sa 
cítil unavený a potreboval načerpať nové 
sily. Ako sa to dá? Hľadajme odpočinok 
v Duchu. Ten, ktorý ma poháňa v práci, je 
pre mňa aj odpočinkom od námahy.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti zo sviatku. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utierne sviatku. (HS: 410; PZ: 393; HP: 
426)

UTOROK 18. august
Mučeníci Flórus a Laurus

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

Povolal k sebe ... prišli k nemu ... posielal. 
(Mk 3, 13 – 14)

Všemohúci Ježiš nerobil všetko sám, 
povolal si na pomoc Dvanástich – apoš-
tolov – poslaných. Sám seba opísal ako 
Otcovho vyslanca a plnil jeho vôľu. „Tak 
ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ 
Ježiš nepovoláva neaktívnych, čo vysedávajú 
a nič nerobia, ale aktívnych – pracujúcich. 
Aj teba Ježiš každý deň povoláva a posiela 
plniť vôľu Otca (vo svojej práci) ako jedného 
z učeníkov.

Liturgia: Všetko ako 17. augusta

STREDA 19. august
Mučeník Andrej Stratopedarcha a spol.

Čítania: 2 Kor 9, 12 – 15; 10, 1 – 7, zač. 189; 
Mk 3, 20 – 27, zač. 13

Pomiatol sa... Je posadnutý Belzebulom. 
(Mk 3, 21 – 22)

Hneď po ustanovení Dvanástich, ktorých 
nakoniec posiela ako poslov radostnej zves-
ti, nastáva pre Ježiša ťažká skúška. Rodina 
a farizeji sú proti nemu – obviňujú ho, chcú 
ho odviesť. Označia ho menom Belzebul – 
démon. Možno sa často aj my takto správa-
me voči členom svojej rodiny.

Liturgia: Všetko ako 17. augusta

ŠTVRTOK 20. august
Prorok Samuel

Čítania: 2 Kor 10, 7– 18, zač. 190; Mk 3, 28 
– 35, zač. 14

Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia 
a tvoje sestry. (Mk 3, 32)

Bratia a sestry! To je najčastejšie oslovenie 
veriacich. Ježiš nás všetkých takto označil, 
keď nám kázal Božie slovo a prišla za ním 
jeho rodina. Sami sa stávame jeho bratmi 
a sestrami pri počúvaní, a hlavne uskutoč-
ňovaní Božej vôle. Viem byť pre svoje okolie 
bratom, sestrou, matkou?

Liturgia: Všetko ako 17. augusta

PIATOK 21. august
Apoštol Tadeáš

Čítania: 2 Kor 11, 5 – 21a, zač. 192; Mk 4, 
1 – 9, zač. 15

Počúvajte,... kto má uši na počúvanie, 
nech počúva. (Mk 4, 3. 9)

Dnes sa toho napočúvame, napozeráme, 
načítame. Vieme si vybrať? Dôležitá je 
redakcia, autor. My máme svoju redakciu – 
autora Boha. Ježiš nám mnohé veci hovorí 
jednoducho, používa obrazy z prírody alebo 
z pozemského života. Vysvetľuje polopatis-
ticky, aby sa nám priblížil, a my nič. Radšej 
budeme počúvať hlúposti. Cvičme si sluch, 
pretože je dôležité naladiť sa na zdravé 
počúvanie.

Liturgia: Všetko ako 17. augusta. Zdržanli-
vosť od mäsa

SOBOTA 22. august 
Mučeník Agatonik a spol.

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

Čí je tento obraz a nápis? (Mt 22, 20)

Podľa Krista je aj cisár Boží služobník, ktorý 
podlieha Bohu – súdu. Má svoje postavenie. 
Ak chceme slúžiť Bohu, musíme sa podria-
diť aj cisárovi, ale ak žiada viac ako Boh, tak 
sa končí jeho cisárstvo a naše poddanstvo. 

Aj dnes by mohol Ježiš použiť v podobenstve 
obraz mince – euromincu. Určite ste si vši-
mli euromince každej nominálnej hodnoty. 
Strana s nominálnou hodnotou je spoločná 
pre všetky štáty eurozóny, druhá je cha-
rakteristická pre konkrétny štát. Slovensko 
má na jedno- a dvojeurovke kríž. Kiežby 
si človek aspoň vtedy, keď zoberie do ruky 
jednu z tých mincí, spomenul na to, že čo je 
cisárovo, patrí cisárovi, a čo je Božie, Bohu. 
A dodržiaval svetské a Božie zákony.

Liturgia: Všetko ako 17. augusta

NEDEĽA 23. august
Trinásta nedeľa po Päťdesiatnici 
Zakončenie sviatku Zosnutia 
Mučeník Lupus

Čítania: 1 Kor 16, 13 – 24, zač. 166; Mt 21, 
33 – 42, zač. 87

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa ka-
meňom uholným. (Mt 21, 42)

Rok 2010 bol pre Slovensko a okolité štáty 
smutný, po silných dažďoch a povodniach 
sa zosúvala zo svahu pôda a mnohé domy 
poškodila. V televíznej reportáži ma zaujal 
jeden pán, ktorý plakal pri zvalenom novo-
vybudovanom dome, pre ktorý musel opúš-
ťať rodinu. Hovoril: „Prišiel som o všetko: 
nebol som pri manželke a rodine v čase, keď 
rástli moje deti, a dom, na ktorom som sa 
natrápil, behom sekundy spadol.“ 
Pri každej stavbe je dôležitý stavebný ma-
teriál a pevné základy. Inak spadne. Ježiš, 
ktorý je sám novým základom chrámu, dnes 
v podobenstve o vinohradníkoch používa 
aj obraz o dôležitosti základu – základné-
ho kameňa. Má môj život pevné základy 
alebo tomu nevenujem pozornosť? Na čom 
staviam svoj život? 
V závere podobenstva o vinohradníkoch, 
ktorým majiteľ na čas prenajíma vinicu 
a pri návrate je rozčarovaný, čo urobili 
nielen s jeho sluhami, ale aj s jeho vlastným 
synom, cituje žalmistu (Žalm 118). Tým na-
značuje podobnosť s jeho vlastným koncom. 
Bude zavrhnutý. V žalme, ktorý sa nekončí 
tragicky, ako je to v podobenstve, žalmista 
vzdáva vďaky Bohu za záchranu. Aj Ježiš 
mal túto skúsenosť – paschálne tajom-
stvo. Bol zavrhnutý predstaviteľmi národa 
a po troch dňoch rehabilitovaný Otcom – 
Bohom. A stal sa kameňom uholným.

Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu a zo sviatku, 
Sláva, kondák z hlasu, 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: 
147, 410; PZ: 100, 393; HP: 101, 426)
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PONDELOK 24. august
Hieromučeník Eutychés

Čítania: 2 Kor 12, 10 – 19, zač. 195; Mk 4, 
10 – 23, zač. 16

... lampa (je) na to, ... aby ju postavili 
na svietnik. (Mk 4, 21)

Vniesol svetlo do prípadu. Takýto výrok sa 
zvykne používať pri procesoch. Už prorok 
Izaiáš prorokuje o prinesení svetla pohanom 
bývajúcim v temnotách. Ježiš vysvetľuje svo-
je reči o Božom slove, aby sa nestalo, že mu 
nebudú rozumieť. Prináša svetlo – objasňuje 
ich. Tak ako každá nová informácia v pro-
cese znamená posun (svetlo do prípadu). 
Otvára oči. Čítaním Svätého písma (novými 
objavmi) vniká svetlo do nášho života.

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

UTOROK 25. august
Blažený hieromučeník Metod,  
michalovský protoigumen

Čítania: 2 Kor 12, 20 – 13, 2, zač. 196; Mk 4, 
24 – 34, zač. 17 (rad.); 2 Tim 1, 8 – 18, zač. 
291; Mk 8, 34b – 9, 1, zač. 291 (bl.)

... je najmenšie od všetkých semien, ... 
vzíde, prerastie. (Mk 4, 31 – 32)

Dnešný svätec blahoslavený Metod Dominik 
Trčka je obrazom Ježišovho posolstva. V čase 
väzby by sa zdalo, že jeho posolstvo o Božom 
kráľovstve bolo umlčané, slabé, uväznené, 
ale nakoniec sa jeho sila prejavila a zvíťazila. 
Mnohokrát si aj my o sebe myslíme, že sme 
horčičné semienko, ktoré nemôže vyrásť, nič 
nezmôže. Ďakujme Bohu, že máme svätca, 
ktorý za nás oroduje u Boha, a prosme ho 
o silu pri ohlasovaní Božieho slova.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti bl. Metodovi (HS: 
414; PZ: 397; HP: 430)

STREDA 26. august
Mučeníci Adrián a Natália

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

Ešte stále nemáte vieru? (Mk 4, 40)

Učeníci vzali Ježiša so sebou na loď. Naše 
životy sa podobajú takému životu na loď-
ke. Pokojné vody, malé a veľké vlny, búrky, 
víchrice. Stáva sa, že v časoch ťažkých 
búrok – skúškach si myslíme, že nás Boh 
necháva samých a začíname pochybovať, ba 
mu až vyčítať, že nás necháva samých. Ak 
ste Ježiša vzali so sebou do práce, učenia, 
oddychu, nemáte sa čoho báť.

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

ŠTVRTOK 27. august
Prepodobný Pimen

Čítania: Gal 1, 1 – 10 . 1, 20 – 2, 5, zač. 198; 
Mk 5, 1 – 20, zač. 19

Choď domov k svojim a zvestuj im... (Mk 
5, 19)

Napriek tomu, že sme stvorení pre život 
v plnosti, choroba je súčasťou nášho ľud-
ského života. Boh nás vedie k plnosti života. 
Božie slovo hovorí, že Ježiš ohlasoval ne-
beské kráľovstvo a uzdravoval každý neduh 
a každú chorobu. Ruka v ruke s uzdravením 
ide ohlasovanie radostnej zvesti.

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

PIATOK 28. august
Prepodobný Mojžiš Etiópsky

Čítania: Gal 2, 6 – 10, zač. 201; Mk 5, 22 – 
24; 5, 35 – 6, 1, zač. 20

Talitha kum! ... a povedal, aby dievčaťu 
dali jesť. (Mk 5, 41. 43)

Vo Svätom písme je niekoľkokrát opísané, 
že Ježiš kriesil mŕtvych, čím potvrdzoval, 
že je víťazom nad smrťou. Tým, že sa 
sám po svojom zmŕtvychvstaní zjavoval, 
zhováral, stoloval, manifestoval, že je živý. 
Podobne aj rodičom Jairovej dcéry po vzkrie-
sení povedal, aby jej dali jesť. Ako dôkaz, že 
je plnohodnotným človekom – žije. Darca 
života ti dnes hovorí: „Vstaň, choď a začni 
plnohodnotne žiť!“

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

SOBOTA 29. august
Sťatie hlavy proroka,  
predchodcu a krstiteľa Jána

Čítania: Sk 13, 25 – 33a, zač. 33; Mk 6, 14 – 
30, zač. 24

Ján Herodesovi hovoril, ... keď ho počúval, 
býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho 
rád počúval. (Mk 6, 18. 20b)

Svätý Ján Pavol II. povedal: „Umožnite 
Svätému Duchu, aby vo vás a skrze vás 
mohol pôsobiť a obnovovať tvárnosť zeme.“ 
Byť nástrojom Svätého Ducha, tak ako bol 
Ján Krstiteľ hlasom volajúceho na púšti. 
Akými sme ohlasovateľmi Božej pravdy? 
Ako Ján, ktorého charakterizujú: pokora – 

nevystatuje sa, nevyznačuje ako Spasiteľ, 
vraví, že mu nie je hoden ani rozviazať 
remienok na obuvi; pravdovravnosť – nebojí 
sa nazvať farizejov hadím pokolením, nebojí 
sa Herodesovi vyčítať jeho nemravný život; 
odvaha stáť za svojím slovom a zomrieť 
preň? Akými sme my nástrojmi? Čo nás 
charakterizuje?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti Jánovi. Odporúčaný 
sviatok. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 415; PZ: 
399; HP: 432)

NEDEĽA 30. august
Štrnásta nedeľa po Päťdesiatnici 
Alexander, Ján a Pavol Nový,  
konštantínopolskí patriarchovia

Čítania: 2 Kor 1, 21 – 2, 4, zač. 170; Mt 22, 
2 – 14, zač. 89

Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez 
svadobného odevu? (Mt 22, 12)

Každá oslava, hostina si žiada prípravu tak 
od oslávenca, ako aj od pozvaných hostí. Tí 
musia porozmýšľať minimálne nad darom, 
čo prinesú, a odevom, ktorý si oblečú. Hlav-
ne ženy sa radia, čo je vhodné a čo si obliecť 
na tú-ktorú príležitosť, na ples, na vernisáž 
výstavy, svadbu... Vráťme sa v krátkosti 
k podobenstvu o svadobnej hostine, kde 
po odmietnutí prvých pozvaných sa kráľ ne-
nechá znechutiť a opäť dá pozvať všetkých 
bez rozdielu. V závere sa však udeje niečo 
zvláštne. Jeden hosť je vyhodený zo sály. 
Dôvodom je nevhodné oblečenie. 
V texte tej istej kapitoly Matúšovho 
evanjelia sa pýtajú Ježiša, ktoré prikáza-
nie je najväčšie. Odpovedá: „Prvé je toto: 
Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým 
svojím srdcom, celou svojou dušou a celou 
svojou mysľou! ... Druhé je toto: Milovať 
budeš svojho blížneho ako seba samého!“ 
Tým zhrnul prvú tabuľu s tromi prikáza-
niam do jedného a druhú tabuľu prikázaní 
do druhého prikázania, ktorých podstatou 
je láska a vzťah človeka k Bohu a k blíž-
nemu. Vzťah vertikálny smerom k Bohu 
a vzťah horizontálny smerom k blížnemu. 
Vráťme sa k odevu vhodnému na svadobnú 
hostinu. Sv. Gregor hovorí, že tento odev je 
symbolicky utkaný dvoma časťami krosien, 
jedna je hore a druhá dole: láska k Bohu 
a láska k blížnemu. Naša účasť je podmie-
nená láskou. Ako si oblečený? Z čoho máš 
utkaný odev?

Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné 
z hlasu (HS: 148; PZ: 101; HP: 102) 

Vojtech Lakomý
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Vstup Presvätej 
Bohorodičky 
do chrámu
Bohorodička
V centre spodnej časti ikony sa nachádza 
Bohorodička Mária, ktorá je zobrazená 
ako dospelá osoba, aj keď je postavou ešte 
dievčatkom. Je odetá v maforiu, tmavom 

hnedočervenom plášti, s akým sa stretáva-
me pri všetkých ikonách Božej Matky.

Na ramenách a čele je odev zdobený 
troma hviezdami, s ktorými sa stretávame 
iba v ikonografii Bohorodičky. O ich vý-
zname V. N. Lazarev uvádza, že každé 
zobrazenie Bohorodičky má stabilné 
atribúty, ako sú napr. panenské hviezdy. 
Sú tri a vyjadrujú ustavičné panenstvo 
pred pôrodom, počas pôrodu a po pôrode. 
Už prorok Ezechiel prorokoval o Márii-
nom panenstve: „Táto brána bude zatvo-
rená; neotvorí sa a nik cez ňu neprejde, 
lebo cez ňu vtiahol Pán, Boh Izraela; preto 
bude zatvorená.“ (Ez 44, 2) V súvislosti so 
symbolikou hviezd na ramenách a čele 
Bohorodičky S. Alexejev píše, že sú jednak 
symbolom ustavičného panenstva Božej 
Matky, jednak symbolom Svätej Trojice. 
V prípadoch, keď je Bohorodička zobra-
zovaná držiac na jednej ruke dieťa Krista, 
ktorý zakrýva jednu z hviezd na ramenách 
Bohorodičky podľa toho, na ktorej strane 
je situovaná jeho postava, je symbolom 
samotného Božieho vtelenia druhej 
hypostázy Svätej Trojice – Boha Syna. J. 

Novotný panenské hviezdy Božej Matky 
nazýva ružicami, ale uvádza aj ďalšie alter-
natívy pomenovania hviezdy: fivla, fibula 
či quatrofolia. V. Uspenský cituje 82. pra-
vidlo Piato-šiesteho (Trullského) snemu 
z roku 692, ktoré bolo prvým vyjadrením 
učenia Cirkvi o ikone. Zdôraznilo možnosť 
prostredníctvom umenia a symboliky 
vyjadriť pravdy viery, ako napr. tri hviezdy 
na maforiu Bohorodičky, ktoré poukazujú 
na jej ustavičné panenstvo.

Bohorodička Mária je pripravená od-
povedať Bohu na anjelov pozdrav: „Hľa, 
služobnica Pána, nech sa mi stane podľa 
tvojho slova“ (Lk 1, 38), ale v skutočnosti 
sa ešte len pripravuje k tomuto veľkému 
poslaniu – stať sa Matkou Spasiteľa. Túto 
skutočnosť potvrdzujú aj vystreté ruky 
Bohorodičky pred k nej sa skláňajúcim 
veľkňazom Zachariášom. Patriarcha 
German v homílii sviatku objasňuje, prečo 
uviedli Máriu do svätyne ako trojročnú: 
„Číslo tri je významné a náležite vážené, 
a pre všetkých je symbolom nádeje... Jedna 
z osôb Presvätej Trojice sa postarala o to, 
že lono tejto panny a matky ju prijalo, 
lebo tak sa to páčilo Bohu Otcovi, s čím aj 
Mária súhlasila. A Svätý Duch ju zatienil. 
Práve preto bola panna oslávená slávou 
tohto čísla, v ktorého láske bola uvedená 
do chrámu ako trojročná, lebo tak si to 
želal Stvoriteľ a Syn.“

Bohorodička Mária je na ikonách vstupu 
do chrámu často zobrazovaná tak, že stojí 
na troch stupienkoch chrámu. Nie je to 
náhoda, ale zámer, ktorým sa vyjadruje 
symbolika stretnutia sa svätého svätých 
a „presvätej, prečistej, preblahoslavenej 
slávnej Vládkyne, našej Bohorodičky 
a vždy Panny Márie“. Týmito epitetami, 
ktoré ospevujú Bohorodičku, sa ukončujú 
niektoré jekténie v bohoslužbách byzant-
ského obradu. Jedna z homílií 5. – 6. stor. 
ospevuje Bohorodičku ako tú, ktorá „sa 
stala vyššou od anjelov, vyššou od cheru-
bínov a serafínov a ktorá našla zaľúbenie 
v očiach Krista Kráľa stať sa dôstojnou 
služobníčkou Pána a Božou Matkou“. n

Milan Gábor
snímka: icon.cerkov.ru

 SPOLOK 
 SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – august
50 rokov: Michal Dolinič, Baškovce; Hele
na Gordanová, Rudlov; Alena Korbuľako
vá, Malý Ruskov
60 rokov: Mária Homindová, Juskova 
Voľa; Dr. Ján Kováč, Čaradice; Ing. Mo
nika Malá, Zemplínske Hradište; 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, Košice; 
Miroslav Onderko, Sečovce
70 rokov: Paulína Bačíková, Davidov; 
Mária Gorejová, Porostov; Milan Hakoš, 
Lesné; Anna Jabčanková, Nižný Hrušov; 
Jolana Jacková, Sečovce; Anna Marcino
vá, Priekopa; Helena Marcinová, Dlhé 
Klčovo; Mária Suslová, Spišská Nová Ves
75 rokov: Mária Bugeľová, Sečovská 
Polianka; Anna Kicová, Koňuš; Mária 
Kučmašová, Sobrance; Ján Lach, Ľubica; 
Terézia Šepeľáková, Zemplínske Jastra
bie; Anna Široká, Levoča
80 rokov: Mária Frajkorová, Trnávka; 
Michal Kotos, Slivník; Mária Mitrušková, 
Vranov nad TopľouJuh; Anna Ondovčíko
vá, Trnávka; Margita Šimková, Moravany; 
Mária StraňavskáKurťak, Humenné
85 rokov: Peter Greňo, Strážske; Anna 
Jenčíková, Michalovce; Mária Kalafová, 
Čičava; Mária Kicáková, Košice; Mgr. Ján 
Koščo, Michalovce; Mária Vasiľová, Suché
90 rokov: Ján Beca, Úbrež; Helena Roha
ľová, Volica; Mária Romanová, Šarišský 
Štiavnik
95 rokov: Mária Brejková, Ľubica

 KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ

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

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

 BLAHOŽELÁME
Okrúhlych šestdesiatich rokov sa 22. 
augusta dožíva pani Helenka Kupcová 
z Vislanky.
Milá krstná mama, ťažko nájsť slová, kto
rými sa dá vyjadriť, čo pre mňa zname
náš. Ďakujem ti za tvoju pomoc, srdeč
nosť a obetavosť. Ďakujem ti, že stojíš pri 
mne a podporuješ ma, keď to najviac po
trebujem. Želám ti pevné zdravie, lásku 
v srdci, pokoj v duši, plnosť darov Svätého 
Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky. 
Nech ťa náš Pán Boh zahŕňa plnosťou Bo
žích milostí, tak ako sa ty rozdávaš svojim 
blízkym. To všetko ti s vďačnosťou želá 
krstný syn Ivan a sestra Emília.
Pane, ďakujem ti za moju krstnú mamu.

 POĎAKOVANIE
Gréckokatolícka farnosť Banské si v tom
to období pripomína desať rokov plodnej 
práce otca Marka Saraku vo farnosti. 
Chceme sa vám, otec Marek, poďakovať 
za Božie slovo, ktoré hlásate. Úprimné 
slová a krásne kázne sú pre nás veria
cich veľkým povzbudením. Ďakujeme aj 
za úprimnosť a ľudskosť. Naším úprim
ným želaním je, aby ste nás aj naďalej 
viedli ako dobrý pastier na ceste k spáse. 
Nech vás Boh žehná vo vašej práci, aby 
prinášala úžitok vám aj vašim veriacim. 
Dobré zdravie, plnosť darov Svätého Du
cha, pomoc a ochranu nebeskej Matky, 
aby vás a vašu rodinu Pán požehnával 
na každom kroku, aby ste mu slúžili ešte 
mnohé roky vám prajú a vyprosujú vďač
ní veriaci z farnosti Banské.

 NA SLOVO DAROVALI
Michal Novotný, Sládkovičova 5/2, Žiar n/
Hronom – 5 eur; Mária Petriľáková, Fijaš 
7, Giraltovce – 5 eur; Peter Pokrivčák, 
Osloboditeľská 8, Bratislava – 5 eur; Má
ria Čurmová, Dúbravka 58 – 5 eur; Edita 
Bobáková, Metodova 13, Prešov – 5 eur; 
Ján Polaščík, Mrázovce 15, Tokajík – 5 eur; 
Štefan Almáš, Kutnohorská 2115 9/005, 
Trebišov – 5 eur; Helena Mikitová, Ne
šporova 4, Košice – 5 eur; Mária Hnati
čová, Nám. slobody 14/27, Humenné – 5 
eur; Jolana Jakubčáková, Štúrova 19, Po
prad – 5 eur; Gréckokatolícky farský úrad, 
Dvorianky 13 – 5 eur; Helena Kupcová, 
Poštová 16, Košice – 5 eur; Slávka Har
doňová, Prešovská 1068/15, Vranov nad 
Topľou – 5 eur; Margaréta Jalčová, Hlav
ná 88/129, Zeplínske Hamre – 5 eur; Má
ria Cifraničová, 17. novembra 1271/47, 
Trebišov – 5 eur; Gréckokatolícky farský 
úrad, Petkovce 28 – 5 eur; Magdaléna Ti
murová, Ovocinárska 20, Sabinov – 5 eur; 
Róbert Cíbik, Švermová 1443/45, Galanta 
– 5 eur; Pavol Čandík, Sadová 183, Vra
nov n/Topľou 3 – 5 eur; Mária Tabaková, 
Horská 2, Martin – 5 eur; Mária Hricová, 
Vajkovce 125 – 5 eur; Františka Viazanko
vá, Tatranská 40, Prešov – 5 eur; Terézia 
Kučerová, Okulka 18/36, Vranov nad 
Topľou – 5 eur; Juraj Andrek, Rudlov 24 
– 5 eur; Juraj Zelník, Železničiarska 634/9, 
Banská Bystrica – 5 eur; Monika Kan
dráčová, Krásna Lúka 90 – 5 eur; Mária 
Balabasová, Kruhová 47, Ľubica – 5 eur; 
Milan Torma, Hellova 1, Košice 11 – 5 eur; 
Anna Beluchová, Prostejovská 28, Prešov 
– 5 eur; Michal Minďak, Kalinčiakova 18, 
Stropkov – 5 eur; Anna Tančáková, Mrá
zovce 5, Stropkov – 5 eur; Mária Fabová, 
Komenského 6, Markušovce – 5 eur; Eva 
Matoľáková, Kamienka 84 – 5 eur; Anna 
Cifraničová, 17. novembra 923/32, Tre
bišov – 5 eur; Justína Hospodárová, Pal
kovičová 12/D, Bratislava 2 – 5 eur; Anna 
Kmeťová, Nemocničná 14, Humenné – 5 
eur; Ernest Sirochman, Močarianska 164, 

Michalovce – 5 eur; Róbert Ivanov, Rov
né 34 – 5 eur; Božena Fejková, Palárikova 
734, Vranov nad Topľou – 5 eur; Anna 
Jurčišinová, Vyšná Pisaná 3 – 5 eur; Ján 
Štefanik, Fijaš 15 – 5 eur; Agnesa Nováko
vá, Hromoš 67, Plavnica – 5 eur; Margita 
Kasardová, Čižmárska 796/10, Sečovce 
– 5 eur; Miloš Jakub, Športová 16, Ľu
bica – 5 eur; Lýdia Mrvová, Školská 5/A, 
Marianka – 5 eur; Jozef Mikula, Ľubovec 
104, Bzenov – 5 eur; Alžbeta Pacoltová, 
Kamienka 221 – 5 eur; Helena Zavacká, 
Slnečná 17, Ľubica – 5 eur; Jozef Bratko, 
Starinská 130, Humenné – 5 eur; Grécko
katolícky farský úrad, Hlavná 135, Streda 
nad Bodrogom – 5 eur; Mária Hromuľá
ková, Nižný Hrušov 351 – 5 eur; 

Srdečne ďakujeme!

 OZNAMY

Animátorská škola v Bárke
Gréckokatolícke mládežnícke centrum 
Bárka v Juskovej Voli otvára archiepar
chiálnu školu animátora dobrovoľníka 
(AŠAD). AŠAD sa organizuje počas škol
ského roka, spravidla jedenkrát mesač
ne počas víkendu v celkovej dĺžke dvoch 
rokov v GMC Bárka v Juskovej Voli. Pred
pokladaná cena jedného víkendu V škole 
učeníka je 20 eur a V škole služby 15 eur. 
Prihlášku, ktorú nájdeš na webovej strán
ke centra (www.gmcbarka.sk), spolu 
s vyjadrením rodičov a vyjadrením kňaza 
pošli na adresu: AŠAD, Gréckokatolícke 
mládežnícke centrum Bárka, Juskova 
Voľa 118, 094 12 Vechec.

GMC Bárka Juskova Voľa

Púť učiteľov, žiakov a zamestnancov 
cirkevných škôl Prešovského arcibis-
kupstva
Gréckokatolícky arcibiskupský školský 
úrad pri príležitosti začiatku školského 
roka 2015/2016 všetkých srdečne pozýva 
na Púť učiteľov, žiakov a zamestnancov 
cirkevných škôl Prešovského arcibiskup-
stva, ktorá sa uskutoční 8. septembra 
na hore Zvir v Litmanovej.
Program: 10.00 h ruženec, 10.30 h svätá 
liturgia; slúži Mons. Ján Babjak SJ, prešov
ský arcibiskup metropolita (slovenská) 
12.00 h prezentácia pútnického miesta, 
13.00 h Moleben k Presvätej Bohorodič
ke, záver púte

GAŠÚ

Otázky do právnej poradne
Vážení čitatelia časopisu Slovo,
chceme vám znova ponúknuť možnosť 
posielať svoje príspevky do rubriky Práv-
na poradňa, kde vám náš kvalifikovaný 
právnik poskytne odpoveď na vaše otáz
ky. Otázky zasielajte na mailovú adresu: 
slovo1@grkatpo.sk alebo na adresu: 
Redakcia Slovo, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov.

redakcia

Stretnutie mužov
Katolícke spoločenstvo Marana tha sr
dečne pozýva všetkých mužov od 16 ro
kov v termíne 20. – 22. augusta do Pre
šova na stretnutie mužov. Stretnutie sa 
uskutoční v priestoroch Komunitnopas
toračného centra Jána Pavla II.  na Švá
boch. Prihlásiť na môžete do 16. augusta 
na stránke www.maranathapo.sk.

 INZERCIA

Už ste počuli, čo všetko vybavíte v Prvej 
stavebnej sporiteľni?
1. Sporenie pre dospelých aj deti s bez
konkurenčnou úrokovou sadzbou, štát
nou prémiou a extra istotou
2. Úvery na bývanie
3. Úvery na vybavenie domácnosti
4. Unikátne poistenie, poistenie majetku 
a zodpovednosti a životné poistenie
5. Pohrebné poistenie
6. Internetové stavebné sporenie (už 
od 1% ročne)
Kontakty: JUDr. Martin Galgoczy (0940 
850 155), Ing. Lenka Bertová (0917 
816 026), Agáta Bajusová (0918 401 127); 
Kancelária obchodných zástupcov Prvej 
stavebnej sporiteľne, a. s., M. R. Štefánika 
2393/29, Trebišov (budova Allianz – SP)

 CENNÍK INZERCIE

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 
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Uzatvorenie 
manželstva ako 
verejný úkon
Sexuálne spolužitie muža a ženy sa vždy 
pokladalo za čestné a spravodlivé len vtedy, 
ak sa realizovalo v manželstve. Všetky 
ostatné formy sa považovali za konkubinát, 
smilstvo alebo cudzoložstvo, čiže nemorál
ne spojenie dvoch pohlaví. Manželstvo zasa 
bolo regulované zákonmi, ktoré spoločnosť 
vydávala najmä preto, aby bola zaistená 
rovnoprávnosť postavenia muža a ženy, 
ich majetkové istoty a tiež ich vzťah voči 
deťom, ktoré do manželstva prichádzali 
a ktoré boli vždy považované za budúcnosť 
celého spoločenstva. V predchádzajúcich 
úvahách sme svoju pozornosť sústredi
li na osoby snúbencov, na podmienky, 
ktoré musia splniť, ak majú uzavrieť platné 
manželstvo. Teraz chceme poukázať  na to, 
že aj samotné uzatvorenie manželstva je re
gulované Cirkvou. Tým, že sa do manželstva 
zainteresovala spoločnosť, dostalo verejný 
charakter. Nepovažovalo sa len za súk
romnú vec tých, ktorí ho uzatvárali, ale aj 
za vec verejnú, čiže takú, do ktorej mala čo 
povedať aj spoločnosť. To sa týkalo aj jeho 
uzatvárania. Manželstvo dostalo v kresťan
stve  svoj teologický náboj, preto sa jeho 
slávením od počiatku zaoberala Cirkev. 
V najstarších časoch jej existencie, najmä 
v čase prenasledovania, sa pri uzatváraní 
manželstva riadila normami práva rímskeho 
štátu a podľa nich aj riadila spoločný život 
manželov. Spoluúčasť Cirkvi na budúcom 
živote manželov sa v tom čase vyjadro
vala tým, že snúbenci žiadali na uzavretie 
manželstva predbežný súhlas biskupa. 
Rozvinutie teologického učenia o manžel
stve, ktoré sa opieralo najmä o biblické 
zjavenie, však viedlo k tomu, že Cirkev sa 
v záležitosti manželstva interesovala stále 
viac, až nakoniec sa uzatváranie manželstva 
stalo jej výlučnou agendou. Dnes je každý 
katolík povinný uzatvárať manželstvo podľa 
katolíckej formy, podľa noriem Katolíckej 
cirkvi. Samotný úkon jeho uzatvorenia sa 
považuje za zverejnenie manželstva pred 
verejnosťou. Preto jeho uzatváraniu musia 
asistovať aspoň dvaja svedkovia. Od okami
hu uzatvorenia všetci zainteresovaní dostá
vajú informáciu, že tento muž a táto žena sú 
manželia. Keďže manželstvo znamená pre 
dotknutý pár začiatok nového života, jeho 
uzatvorenie je sprevádzané slávnostným 
obradom a často aj svadobnou hostinou.

František Čitbaj
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Pomôcky:  
Pskov, EBA Ruské mesto Divadelný 

záves
Vidina 

v spánku EČV Trebišova slovo Osteň, 
po česky

Postupne 
balím Onen Abvolt,  

značka Liezť
Autor:  

Vladimír  
Komanický

2. časť 
tajničky Masa ľudí

Stanovište Neodišiel
EČV Prievidze

Pohla

1. časť 
tajničky

Opera

Mužské meno

Úkon
Etán, po česky Časť obce 

Planá
Uznanie 
autority Ranný nápoj

Osobné 
zámeno

Počarenie 
pohľadom Citoslovce, čip

Zbieral ovocie
Americký štát Hľa, po rusky

Podávať 
vakcínu

Umelý jazyk

Solmizačná 
slabika

slovo Mláďa kravy
Predchodca 

ÚDA Vojenský útvar Stavebníctvo 
a bývanie

Topánky Usadená 
nečistota Medikament

1000 kg
Popravca Peniaze, 

po rómsky

Lyže Hudobný štýl

Tlačová 
agentúra 
Turecka

Slov. akadé
mia vied Silúr, po česky

Severan Slovenská 
republika

3. časť 
tajničky

Osobné 
zámeno

Vyhynutí 
kočovníci Oblak Španielsky 

člen

 R M K O C K A I S O N A R L K O F

 V A A E Ť T Ž T Z E D I N O A Y M

 Ž E V A É A A N R N U O N Á Z B N

 Y I Ť N B N S O V A S D E I T Á L

 Ž O A A I Y V M S T Í V K A V T N

 E L P C L N R E O C K A M R P E R

 P E A S I U R D I O S H H T P D R

 U L H C L T K A P T A A O E A O A

 H A A E I O Y O S H E K L L N H N

 A L T V T M V V I T O R O Á A O O

 N A I L E L O N E L R P É N M D L

 B T Y N A C K B Í L U A S N A A C

 A É S K A S O K H K P A CH O P E O

Legenda: ASERTIVITA, ATLAS, CLONA, DOHODA, DUSÍK, 
EPOCHA, FYZIKA, HANBA, HLINA, INVAR, KNIHA, KOCKA, 
KONDÍCIA, KOTLY, KUPOLA, NÁLET, NÁVRH, NÁZOR, 
NEROVNICA, NINIVE, OBETE, OCTAN, ODVAHA, OKOLÍK, 
OKOVY, PANAMA, PLANÉTA, PLAVEC, PLEVY, POVLAK, 
RULETA, RYBA, SALÁMA, SLOVNÍK, SNAHA, SNEMY, SONAR, 
STANICA, STRACH, TERÉN, ŽABA, ŽIACI, ŽIVEC.

Tajničku osemsmerovky tvorí 41 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. 

Správne riešenia z čísla 14. Krížovka: Je to peniaz chu-
dobného, ktorý máš zakopaný. Osemsmerovka: Pôst je akt 
pokory a pokánia. Výherca: Štefan Krendželák z Liptovské-
ho Mikuláša 

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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 17.08. (pondelok)  16.00 Večerná univer
zita: Úloha médií vo formovaní sociálnych, 
najmä domácich návykov – autor: Douglas 
C. Minson 21.20 Stojí to za to!: Manželia 
Marettovci – svedectvo manželov Terky 
a Petra Marettovcov o tom, že ak sa man
želstvo žije v súlade s Božím vedením, Boh 
sa stará aj o financie
 18.08. (utorok)  18.45 Viera v Rusku: Boris 
Rauschenbach, na radosť nemám dôvod 
⓬ – film opisuje skvelého vedca, ktorého 
deportovali do gulagu, neskôr niesol zod
povednosť za lety ruských sond do vesmíru 
21.10 Gréckokatolícky magazín R
 19.08. (streda)  18.45 Bez hraníc: Misionár 
u Masajov (Tanzánia) – relácia, ktorá pri
bližuje každodenný život jedného kmeňa 
Masajov na hraniciach Kene a Tanzánie 
20.00 Kresťan v spoločnosti (7) – vzdelá
vací program o pravdivých informáciách 
a mediálnom prostredí 21.00 Stojí to za to!: 
Manželia Málikovci – dokument o rodine 
Žanety a Stanislava Málikovcov
 20.08. (štvrtok)  14:25 Gréckokatolícky 
magazín R 18.45 Pred dedinou, za dedi
nou – dokumentárny film o histórii Rómov 
na území Slovenska 20.45 Stojí to za to!: 
Nechceli sme deti (1) – dokument o tom, 
ako manželia Biffertovci z Kanady objavili, 
že dieťa je vzácny dar
 22.08. (sobota)  16.40 Hudobné pódium – 
záznam festivalu CampFest 2013 v Kráľovej 
Lehote; hrá Graham Kendrick (UK)
 23.08. (nedeľa)  10.00 Svätá omša z kapln

ky TV Lux – priamy prenos svätej omše 
z Bratislavy 11.40 Gréckokatolícky maga-
zín R 14.40 Môj názor: Svetové stretnutie 
rodín vo Filadelfii; hosť: Mons. Milan 
Chautur 17.00 Godzone magazín – záznam 
z konferencie V jeho mene 18.45 Vlastná 
cesta – hosť: Mons. Stanislav Stolárik, 
novovymenovaný rožňavský biskup 19.40 
Katechéza: Povolanie byť ženou – autor: 
Pavol Hudák 20.25 Medzi nebom a zemou: 
Boris Rakovský – publicistická relácia, 
v ktorej šéfredaktor časopisu Rozmer Boris 
Rakovský vysvetľuje, aké sú charakteristiky 
sekty a sektárskej mentality, ktorá môže 
poznačiť aj kresťanské spoločenstvá, pou
kazuje na ich nebezpečenstvo a radí, ako 
sa pred ich vplyvom brániť
 24.08. (pondelok)  09.40 Môj názor: Sve-
tové stretnutie rodín vo Filadelfii; hosť: 
Mons. Milan Chautur R 16.00 Večerná 
univerzita: Rodina vystavená ilúzii filmov,  
televízie a internetovej zábavy – autor: 
Dr. Ted Baehr  21.20 Stojí to za to!: Z Kana
dy do Európy so štyrmi deťmi (2) – doku
ment o manželoch Biffertovcoch, ktorí sa 
so štyrmi deťmi presťahovali na pár rokov 
z Kanady do Európy
 25.08. (utorok)  02.30 Môj názor: Svetové 
stretnutie rodín vo Filadelfii; hosť: Mons. 
Milan Chautur R16.40 Môj názor: Svetové 
stretnutie rodín vo Filadelfii; hosť: Mons. 
Milan Chautur R 18.45 Viera v Rusku: Bis
kup Maletský, Don Bosco z Petrohradu ⓬ 
– dokument o Antonovi Maletskom, ktorý 
sa stal kňazom, aby mohol bojovať proti 

úpadku morálnych hodnôt; sovietsky režim 
zakázal všetky cirkevné školy a sirotince 
20.20 Na východ od Ríma – dokument 
o arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi 21.10 
Gréckokatolícky magazín R
 26.08. (streda)  11.25 Na východ od Ríma 
– dokument o arcibiskupovi Cyrilovi 
Vasiľovi R 18.45 Baro mariben – film 
sprostredkováva tému rómskeho holokaus
tu na Slovensku
 27.08. (štvrtok)  02.30 Na východ od Ríma 
– dokument o arcibiskupovi Cyrilovi Va-
siľovi R 14.25 Gréckokatolícky magazín R 
20.45 Jozef – dokument o Jozefovi Fečovi, 
výtvarne nadanom, vzdelanom Rómovi 
z obce Kračúnovce, ktorý pôsobí ako ani
mátor a vedie skupinu v eRku
 28.08. (piatok)  16.30 Na východ od Ríma – 
dokument o arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľo-

vi R 23.05 Ecce homo: Hľa, človek – záznam 
z vystúpenia tanečného súboru ATak
 29.08. (sobota)  10.30 Na východ od Ríma 
– dokument o arcibiskupovi Cyrilovi 
Vasiľovi R 11.00 Púť s TV Lux do Rajeckej 
Lesnej – priamy prenos 16.00 Svätá omša 
z Rajeckej Lesnej – priamy prenos z púte
 30.08. (nedeľa)  10.00 Svätá omša z Rajec
kej Lesnej – priamy prenos 18.45 Vlastná 
cesta: Jozef Heske – hosť: Jozef Heske, 
rímskokatolícky kňaz, ktorý sa venuje špe
cifickej pastorácii ľudí na okraji spoločnosti 
20.25 Medzi nebom a zemou: Lucia Hidvé
ghyová, ktorá pôsobí na Katedre biblických 
a historických vied TF TU a na Inštitúte 
judaistiky na Katedre religionistiky FiF UK, 
približuje judaizmus

 15.08. (sobota)  10.00 Slávnostná svätá 
omša z púte Rádia Lumen k hrobu Anky 
Kolesárovej v Pavlovciach nad Uhom 15.15 
Sviatok Nanebovzatia Panny Márie
 16.08. (nedeľa)  13.00 50 rokov od smrti 
spišského biskupa Jána Vojtaššáka – rozhla
sová hra 20.30 Šťastné rodiny – zábery zo 
saleziánskeho rodinného tábora 20.30 Púť 
za rodiny v Ríme obetovaná i za Národný 
pochod za život
 17.08. (pondelok)  11.05 Ruská duchovnosť
 18.08. (utorok)  16.30 Diakonát v dejinách 
Cirkvi; hostia: otec Peter Staroštík a otec 
Štefan Fábry
 19.08. (streda)  16.30 Rímskokatolícka 
farnosť Dolný Ohaj 20.00 Keď mlyn zanik
ne – príbeh Peťovského mlyna v povodí 
rieky Ipeľ
 20.08. (štvrtok)  08.30 Kultúrny život Slová
kov v malej Táči v Prípeštianskom regióne 
a v Eleku pri rumunských hraniciach
 22.08. (sobota)  10.00 Ako prijať utrpenie 
(1); hosť: don Marián Husár 15.15 Anna 
Iváková pravidelne usporadúva literárne 
podujatia v chránenej dielni v kaviarni, kde 
vedie diskusie s rôznymi spisovateľmi 18.00 
Gréckokatolícka svätá liturgia z Baziliky 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky počas 
archieparchiálnej odpustovej slávnosti 
v Ľutine; slúži Mons. Ján Babjak SJ, pre-
šovský arcibiskup metropolita
 23.08. (nedeľa)  10.30 Svätá omša pri prí
ležitosti Dňa slovenských hôr z Kláštoriska 
(obec Letanovce) 13.00 Vznešená matka 
– rozhlasová hra o sv. Helenehu
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Lisa Wingateová: Listy do neba
Tandi, ktorá je na úteku pred nebezpečnou a bolestivou minulosťou, nehľadá viac než 
dočasný úkryt. Všetko sa však zmení, keď objaví osemdesiatjeden starostlivo vyzdobe-
ných schránok, z ktorých každá predstavuje jeden rok Iolinho života od útlej mladosti 
po posledné dni. Schránky ukrývajú životný príbeh napísaný na útržkoch papiera – ná-
deje, túžby, obavy a myšlienky jednej skromnej ženy, ktorú život naučil veriť a nezištne 
milovať. Nájde Tandi v Ioliných listoch odpoveď, ktorou sa môže všetko zmeniť? Je to 
okúzľujúca kniha, ktorá v sebe ukrýva oveľa viac než len rozprávanie o nádeji a uzdrave-
ní. Čitateľa chytí za srdce. (i527.net)

Pascha
Z tmy do svetla, z utrpenia k víťazstvu. Aj takto môžeme charakterizovať doku-
mentárny film Pascha, režírovaný sr. Ivou Kúšikovou SSpS. Hlavný protagonista 
dokumentu vladyka Cyril Vasiľ SJ na základe symbolického putovania so skautmi 
počas Veľkonočného trojdnia spomína na zánik a znovuožitie Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku. K rozprávaniu sa pridáva aj jeho otec, už zosnulý gréckoka-
tolícky kňaz Michal Vasiľ. O cirkvi prenasledovanej, ale aj tej súčasnej hovoria otec a syn, kňazi, ktorí si 
zastali svoje miesto v dobe, do ktorej boli povolaní. Film nie je hraným dokumentom, ale živým obrazom 
príbehov, výpovedí svedkov, ale aj pokračovateľov v životnom putovaní. (zachej.sk)

Poetica Musica: Áno za život
Áno za život je zhruba polhodinové hudobno-poetické pásmo, ktoré sa skladá z piatich 
častí. V každej odznieva jedno kratšie zamyslenie, báseň a pieseň. Jednotlivé časti pred-
stavujú päť rôznych zastávok, ktoré sa bezprostredne týkajú celej myšlienky ochrany 
života, a zvlášť pochodu za život. Program ponúka pohľad na rozhodovanie ženy, 
na ohrozené dieťa, úlohu muža – otca a napokon je pozvaním, aby sme sa sami stali hlasom nenarode-
ných. Autorom námetu je Martin Gnip, pásmo je po textovej aj hudobnej stránke autorským dielom Zuza-
ny Eperješiovej. Hudobnú stránku realizovali šikovní hudobníci – Michal Lörinc, Peter a Pavol Jakabovci. 
(Michal Pavlišinovič)

 23.08. (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)  08. 30 Na návšteve 
v Kondoroši a Telekgerendáši v Maďarsku; 
hostia: Judita Krajčovičová a Melinda Csa
pováMesníková 16. 30 Cirkevná politika 
a náboženské aktivity Svetového kongresu 
Slovákov
 28.08. (piatok)  16.30 Začína sa škola
 29.08. (sobota)  10.00 Ako prijať utrpenie 
(1); hosť: don Marián Husár
 31.08. (pondelok)  20.00 Gastroturistika 
naprieč Európou; hostia: Terézia Kramo
lišová a Silvia Sviteková

DVOJKA
 16.08. (nedeľa)  10.30 Svätá omša z Kapln
ky sv. Štefana Uhorského na Zvolenskom 
zámku; celebruje Mons. Vojtech Nepšin
ský, zvolenský dekan 20.00 Slovo – prího
vor kňaza Branislava Dada pri príležitosti 
sviatku Nanebovzatia Panny Márie
 17.08. (pondelok)  02.35 Slovo R
 23.08. (nedeľa)  09.30 Záznam posviacky 
nového dreveného gréckokatolíckeho 
Chrámu Svätej rodiny v Ľutine 10.00 Sláv-
nostná gréckokatolícka archijerejská svä-
tá liturgia z archieparchiálnej odpustovej 
slávnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine – priamy prenos, slúži Mons. Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metro-
polita, káže Mons. John S. Pazak CSsR, 
kanadský eparchiálny biskup v Toronte 
pre Slovákov žijúcich v Kanade

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
 16.08. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Ka
tedrály sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici; celebruje: Mons. Branislav Kop
pal, generálny vikár (Slovensko) / 09.00 
Pravoslávna svätá liturgia z Chrámu Na
rodenia sv. Jána Krstiteľa v Šamudovciach 
(Regina KE)
 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 biskup ThDr. Ján Hra
dil, ThD.

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 Vati
kán 07.41 Z duše 17.05 Duchovné hori
zonty 18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
RÁDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Duchovná publicistika 
08.30 Sakrálne umenie

Zmena programu vyhradená

Liturgicképexeso
Sticharion
Sticharion je rúcho, ktoré nosia 
všetci vysvätení klerici v konštan-
tínopolskom obrade. Existujú dva 
typy sticharionu, ktoré u nás rozli-
šujeme slovami sticharion a stichár. 
V podstate ide o to isté liturgické 
rúcho. Sticharion nosia klerici okrem 
kňazov a biskupov – tí nosia stichár.
Sticharion je odvodený od chitónu, 
starovekého odevu s dlhými rukáv-
mi, ktorý dosiahol až k zemi. Často 
je spájaný po bokoch gombíkmi 
a na jeho chrbtovej strane je vyšitý 
kríž. Sticharion je symbolom čistého 
a pokojného svedomia, nepoškvr-
neného života a duchovnej radosti 
v Pánovi.

Gréckokatolícka modlitba prvej 
hodinky vo vysielaní Rádia Lumen
V nedeľu 7. júna 2015 krátko po 06.00 hod. začalo Rádio Lumen pravidelné vysie
lanie záznamu 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 re
dakcie a Mons. Ľubomírom Petríkom pripravili bohoslovci so špirituálom Markom 
Durlákom z Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla 
Petra Gojdiča v Prešove. Aktualizované texty tejto bohoslužby bude možno nájsť 
vždy v nedeľu aj na internetovej stránke www.lumen.sk v sekcii Aktuality.

Ján Krupa a Zuzana Szakácsová
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 15.00  Mariánske večeradlo
 16.00  Posviacka dreveného chrámu
 17.15  Paraklis k Presvätej Bohorodičke
 18.00  ARCHIJEREJSKÁ 
  SVÄTÁ LITURGIA (cirkevnoslovanská) 
  vladyka Ján Babjak SJ, 
  prešovský arcibiskup metropolita
 21.00 Celonočné bdenie 
  vladyka Milan Lach SJ, 
  prešovský pomocný biskup
 21.00 Krížová cesta 
  Adorácia

 15.00  Svätenie vody v Kaplnke sv. Mikuláša
  15.00  Program pre deti (Hnutie eRko) 

  20.00  Modlitba chvál (Koinonia Ján Krstiteľ)
  21.30  Program rehoľných spoločenstiev 
  a hudobno-slovné pásmo 
  (Peter Milenky & band)  
 23.00  Katechéza (Neokatechumenátna cesta)
  24.00  Svätá liturgia (slovenská)
  otec Jurij Popovič, súdny vikár 
  Prešovskej archieparchie

 06.00 Eucharistická pobožnosť
 06.30  Posvätný ruženec
 07.00 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská) 
 08.30 Moleben k Presvätej 
  Bohorodičke
 09.40  Sprievod na ľutinskú horu

od 16.00 h do 22.00 h
od 06.00 h do konca púte

Farnosť Ľutina, tel.: 051/459 62 31
www.bazilikalutina.sk, č.ú.: 13405592/5200. 

 BAZILIKA MINOR

 SPOVEDANIE

 nedeľa 23. august 2015

 SOBOTA: 
 NEDEĽA: 

A r c h i e p a r c h i á l n a   o d p u s t o v á   s l á v n o s ť
Z o s n u t i a  P r e s v ä t e j  B o h o r o d i č k y

   02.00 Projekcia filmu
   07.00  Akatist k sv. Mikulášovi
   08.00  Posvätný ruženec
   08.40  Katechéza na tému rodina  
  09.15  Akatist požehnania rodín
 10.00  ARCHIJEREJSKÁ SVÄTÁ LITURGIA 
  (slovenská)
  Hlavný kazateľ: vladyka John S. Pazak CSsR,
  kanadský eparchiálny biskup pre Slovákov 
  žijúcich v Kanade

ĽUTINSKÁ HORA
nedeľa 23. august 2015

ĽUTINSKÁ HORA
sobota 22. august 2015
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