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Kráľovná našich rodín
Hlavná púť do Litmanovej



Zjednotená rodina
Zomrel člen rodiny. Viacerí príbuzní, najmä 
tí najbližší, prídu na pohreb. Hoc aj zďaleka, 
aj zo zahraničia – dnešné možnosti cesto-
vania to už umožňujú – nehľadiac na vzdia-
lenosť i výdavky. V každej kultúre, v každej 
epoche, kdekoľvek na svete platilo a platí 
nepísané pravidlo, že pohreb člena rodiny je 
príležitosťou na stretnutie rodinných prís-
lušníkov, aj tých vzdialenejších, aj tých, ktorí 
sa stretávajú veľmi zriedka, ba aj tých, me-
dzi ktorými panujú chladné či napäté vzťa-
hy. O to viac platí toto všeobecné pravidlo 
pri pohrebe matky početnej rodiny. Zoči-
-voči majestátu smrti a bolesti z odchodu 
milovanej osoby ustupujú do úzadia všetky 
ťažkosti, prekážky, napätia či spory – pohreb 
matky je v prvom rade prejavom vďačnosti 
za lásku, ktorú venovala svojim deťom, je 
príležitosťou poďakovať sa za dobro a vzor, 
ktorý svojím životom odovzdala. Je súčas-
ne aj príležitosťou na vzájomné potešenie 
i zmierenie sa, ak v rodine niečo škrípalo.

Podľa starej cirkevnej tradície sa pri zo-
snutí Bohorodičky zišli v Jeruzaleme všetci 
apoštoli. Tak tí, ktorí boli zhromaždení 
s Ježišovou matkou Máriou v deň Päťdesiat-
nice, pri zoslaní Svätého Ducha, boli spolu 
aj pri jej prechode do večnosti. Na ikonách 
Zosnutia Bohorodičky sú zobrazení apoš-
toli, ktorí sa upovedomení anjelmi o po-
zemskom konci Ježišovej Matky zišli okolo 
lôžka Panny Márie. Uprostred je Ježiš, ktorý 
drží okolo pliec dievčatko. A Mária, ktorá 
sa stala „malou“ pre Božie kráľovstvo, je Pá-
nom odprevádzaná do neba. Jej Syn na nej 
už anticipovane vyplnil prísľub o vzkriesení 
tela a večnom živote v trvalom a dokonalom 
spoločenstve s Bohom – prísľub určený 
všetkým, ktorí uverili v jeho meno. Aj preto 
mohla Cirkev pred 65 rokmi slávnostne 
zadefinovať to, čo bolo od prvých storočí 
súčasťou hlboko prežívanej viery: „Ne-
poškvrnená Božia Rodička, vždy Panna 
Mária, ukončiac beh svojho pozemského 
života bola vzatá do nebeskej slávy s dušou 
a telom“.

Mária, ktorú Kristus na kríži zveril 
svojmu najobľúbenejšiemu učeníkovi, stála 
uprostred rodiacej sa Cirkvi, zjednocovala 

prvú rodinu veriacich v Krista, apoštolov 
a učeníkov, bola živým svedkom Kristovho 
života, smrti i vzkriesenia. V centre Cirkvi 
ostáva aj po svojom spojení so svojím 
Synom.

Pri spomienke na tajomstvo jej prechodu 
k Synovi sa aj dnes stretávame na odpusto-
vých miestach ako rodina Kristových učení-
kov, aby sme duchovne odprevadili Máriu, 
Božiu Rodičku, ktorá sa cez tajomstvo 
svojho zosnutia stretáva dokonalým spôso-
bom, teda aj s telom, so svojím osláveným 
Synom – Kristom. Tá, ktorá je „plná milosti“ 
a vzor všetkých čností pre každého kresťa-
na, sa stáva – ak hľadíme na ňu s vierou – 
živým potvrdením najhlbšej nádeje: nádeje 
na vzkriesenie, nádeje na stretnutie v Láske. 
Preto jej s vierou spievame: „Pri pôrode si 
panenstvo zachovala, pri zosnutí si svet ne-
opustila, Bohorodička, prešla si do života, ty, 
ktorá si matkou Života. Svojimi modlitbami 
oslobodzuješ od smrti naše duše.“

Je to tak; viera, nádej a láska patria k sebe. 
Veľa sa dnes hovorí o lepšom svete, ktorý 
s nádejou očakávame. Či a kedy tento lepší 
svet príde, nevieme. Isté však je, že svet, 
ktorý sa vzďaľuje od Boha, sa nemôže zme-
niť v lepší, ale v horší. Len prítomnosť Boha 
môže garantovať dobrý svet.

Boh nás čaká, pozoruje, nejdeme 
do prázdna, sme očakávaní. Idúc k druhé-
mu svetu nájdeme aj dobrotu Matky, 
stretneme tam našich drahých a Božiu 
dobrotu. Boh nás čaká. Toto je naša veľká 
radosť a veľká nádej, ktorá sa rodí práve 
zo sviatku Zosnutia Bohorodičky. Mária je 
radosťou nášho života, je našou nádejou. 
Veľké srdce, prítomnosť Boha vo svete, Boží 
priestor v nás, nádej, to, že sme očakávaní, 
toto je symfónia tohto jej sviatku. Zverme sa 
jej materskému príhovoru, aby nám od Pána 
vyprosila posilnenie našej viery vo večný 
život; aby nám pomáhala dobre prežívať 
čas, ktorý nám Boh daruje.

Mons. prof. Cyril Vasiľ SJ
arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi

Nitriansko-trenčiansky 
protopresbyterát

Nitriansko-trenčiansky 
protopresbyterát je 
jedným zo štyroch 

protopresbyterátov Bratislav-
skej eparchie. Rozprestiera sa 
na území Nitrianskeho a Tren-
čianskeho samosprávneho kraja 
a zahŕňa šestnásť okresov. Roz-
lohou je najväčším protopres-
byterátom Gréckokatolíckej 
cirkvi v SR. Počtom veriacich 
a kňazov v pastorácii je zasa 
jeden z najmenších. Na jeho 
území sa ku gréckokatolíkom 
hlási 3 179 veriacich začlene-
ných do štyroch farností: Nitra, 
Komárno, Prievidza a Trenčín 
s filiálkou Nové Mesto nad 
Váhom. Dve farnosti majú 
rezidujúcich kňazov – Nitra 
a Trenčín. Farnosť Komárno 
je spravovaná excurrendo 
z Bratislavy a farnosť Prievidza 
excurrendo z Trenčína.

Na území pôsobia dve 
rehoľné komunity: Kongregá-
cia misionárov Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho spravuje far-
nosť v Nitre (otec Martin Peter 
Pavuk MSC) a rehoľné sestry 
z Kongregácie sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie 
v Trenčíne.

Stredoslovenské a západoslo-
venské farnosti sú špecifické. 
Ide o diasporálne farnosti (tie, 
kde tradične nežili gréckoka-
tolíci), nie sú v nich vybudo-
vané vlastné chrámy ani farské 
budovy. Vo väčšine prípadov 
sa bohoslužby slávia v rím-

skokatolíckych chrámoch či 
kaplnkách. Zaujímavosťou je, 
že románsky kostolík v Nitre-
-Párovciach, v ktorom sa stre-
távajú nitrianski gréckokatolíci, 
prenajal na deväťdesiatdeväť 
rokov našej cirkvi Mons. Ján 
Chryzostom Korec. Chrám 
sa upravil pre bohoslužobné 
potreby byzantsko-slovanského 
obradu. V Trenčíne sa veriaci 
rozhodli postaviť svoj vlastný 
chrám a farskú budovu. Bude 
to, ak Boh dá, prvý gréckokato-
lícky chrám postavený na úze-
mí protopresbyterátu.

Z histórie
Hoci je územie protopresbyte-
rátu pre gréckokatolíkov no-
vým územím pastorácie, predsa 
z jeho dávnych dejín vieme, že 
východný obrad tu bol prítom-
ný už pred tisíc rokmi. Nitra 
je úzko spojená so sv. Cyrilom 
a Metodom, Skalka pri Tren-
číne ako najstaršie pútnické 
miesto Slovenska ponúka úctu 
k sv. Andrejovi Svoradovi a Be-
ňadikovi, ktorí patria medzi 
prvých známych svätcov z náš-
ho územia. Na oboch miestach 
sa do programu výročných pútí 
zapájajú aj gréckokatolícke 
farnosti.

V dobe totality boli na úze-
mí protopresbyterátu viaceré 
tábory nútených prác a väznice, 
v ktorých boli internovaní gréc-
kokatolícki biskupi, kňazi i re-
hoľné sestry. Za múrmi smutne 

slávnej väznice v Ilave hrdinsky 
trpeli a vieru v Boha vyznávali 
všetci traja naši blahoslavení: 
vladyka P. P. Gojdič OSBM, 
vladyka Vasiľ Hopko a rehoľný 
kňaz Metod D. Trčka CSsR. 
V Ilave boli v päťdesiatych 
rokoch 20. storočia desiatky 
nespravodlivo väznených kňa-
zov i neskorší biskup Ján Hirka. 
Bola tu väznená aj skupina 
šestnástich gréckokatolíckych 
rehoľných sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie 
z Ukrajiny. V časti väznice bol 
zriadený tábor nútenej práce 
(TNP), kde boli väznení napr. 
Ján Murín, Miron Podhájec-
ký a ďalší. Ďalším miestom 
utrpenia bol tábor v Novákoch. 
V roku 1949 sem boli priveze-
ní baziliáni z Prešova. Medzi 
nimi aj otec Ján Marián Potaš 
a neskôr aj ďalší gréckokatolíc-
ki kňazi. Podľa štatistiky z júla 
1950 sa v TNP Nováky nachá-
dzalo až šesťdesiat kňazov.

V kláštore otcov redem-
ptoristov v Kostolnej-Záriečí 
boli v päťdesiatych rokoch 
internované rehoľné sestry 

z viacerých kongregácií a rádov. 
Až do osemdesiatych rokov 
minulého storočia tu žili aj 
gréckokatolícke sestry bazilián-
ky a deväť z nich tu zostalo aj 
pochovaných.

Súčasnosť
V súčasnosti narastá migrácia 
katolíkov východného obra-
du. Inštrukcia Erga migrantes 
caritas Christi (Kristova láska 
k migrantom) pripomína práv-
nu povinnosť veriacich zacho-
vávať všade, kde je to možné, 
ich vlastný obrad.

Ak poznáte vo svojom okolí 
ľudí, ktorí žijú, študujú alebo 
navštevujú mestá na stred-
nom a západnom Slovensku, 
povedzte im o gréckokatolíc-
kych spoločenstvách, ktoré sa 
na nich tešia. n

Igor Cingeľ

Kontakt:
Farnosť sv. Cyrila a Meto-

da, Trenčín, 032/743 56 42, 
www.grkattn.sk (otec Igor 
Cingeľ, farár). Slúži sa v rím-
skokatolíckej Kaplnke sv. Anny, 
Námestie sv. Anny.

Farnosť sv. Andreja 
Prvopovolaného, Nitra, 
0911 544 321, www.grkatnr.sk 
(P. Martin Pavuk MSC). Slúži 
sa v Chráme sv. Štefana Kráľa, 
Párovská 2.
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Štatistika
Gréckokatolíkov: 3 179
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V Trenčíne je rozostavaný Chrám sv. Cyrila a Metoda.
Prvý doložený kňaz: Jozef Pavlovič (1997), Nitra
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��Mesačná cyklistická túra 
Na bicykli za život organizovaná 
na podporu Národného pochodu 
za život, ktorý sa uskutoční 20. 
septembra, vyvrcholila 31. júla 
v Bratislave. Spoločenstvo Život 
ako dar už po osemnástykrát 
zorganizovalo cyklistickú akciu, 
v rámci ktorej nadšenci prebicyklujú 
tisíce kilometrov. Svoju prítomnosť 
vo všetkých regiónoch využili 
na osobné pozvanie občanov 
Slovenska na Národný pochod 
za život. Akcia sa začala 4. júla 
a trasa merala 1 730 km, cyklisti 
strávili na bicykloch dvadsaťosem 
dní. Šesťdesiatpäť účastníkov 
navštívilo päťdesiattri miest vo 
všetkých regiónoch Slovenska, kde 
sa spoločne stretli s asi päťtisíc 
ľuďmi. Misiou Národného pochodu 
za život je na celoslovenskej úrovni 
a verejným spôsobom vyjadriť túžbu 
po spoločenskej zmene, ktorá by sa 
prejavila v ochrane života každého 
človeka – od počatia po prirodzenú 
smrť.

�� Spoločenstvo Modlitby za kňazov 
opäť chystá štyridsaťdňovú reťaz 
pôstu a modlitieb za kňazov 
na Slovensku. Začne sa na sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie 
(15. septembra) a skončí sa 24. 
októbra. Počas modlitbovej reťaze sa 
uskutoční aj púť za kňazov v Šaštíne 
(26. septembra). Do pôstnej reťaze 
sa bude môcť zapojiť každý, kto túži 
vyprosovať pre našich pastierov 
potrebné milosti. Forma pôstu nie je 
predpísaná. Organizátori v minulých 
ročníkoch kampane odporúčali 
klasický pôst ako na Popolcovú 
stredu alebo Veľký piatok. To 
znamená, raz za deň sa dosýta najesť 
a zdržať sa mäsitého jedla.

��Medzinárodnú putovnú výstavu 
Veľká Morava a počiatky kresťan-
stva otvorili v priestoroch Historic-
kého múzea Slovenského národného 
múzea, ktoré sídli na Bratislavskom 
hrade. Na výstave možno vidieť 
súbory veľkomoravských šperkov, 
vojenského výstroja a výzbroje či 
umelecky a remeselne spracované 
predmety z kostí a parožia. Náv-
števníkom je prezentovaných 1 400 
vzácnych archeologických nálezov 
zapožičaných z tridsiatich inštitúcií 
z Čiech, Moravy, Slovenska, Rakúska 
a Poľska. Súčasťou výstavy sú modely 
vybraných veľkomoravských kos-

Spolok ikonopiscov usporiadal ďalšiu ikonopiseckú školu
Spolok ikonopiscov sv. Cyrila 
a Metoda Slovenska (SISCMS) 
usporiadal 18. – 26. júla 13. iko-
nopiseckú školu v Centre spiri-
tuality Východ – Západ Michala 
Lacka v Košiciach. Školu viedla 
lektorka a kancelárka spolku 
SISCMS Janka Lengvarská. 
Každý deň začínali účastníci zo 
Slovenska a Čiech prítomnos-

ťou na svätej omši u jezuitov 
v Kostole Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho. Počas trvania školy 
im bola pátrami jezuitmi po-
skytovaná všestranná podpora, 
ktorou prispeli k duchovnej po-
hode pri písaní ikon. Posledný 
deň sa absolventi školy spolu 
s niektorými členmi spolku 
zúčastnili na svätej liturgii 

v Ľutine. Po liturgii boli ikony, 
ktoré napísali, posvätené otcom 
Jozefom Novickým. Pohostenie 
pripravili u miestnych sestier 
služobníc Nepoškvrnenej 
Panny Márie a v ich kaplnke 
boli všetkým absolventom 
ikonopiseckej školy odovzdané 
certifikáty. (Mária Čurmová, 
snímka: Erik Jurko)

Zomrel gréckokatolícky kňaz Ján Fedák
Zaopatrený sviatosťami zomrel 
11. augusta vo fakultnej nemoc-
nici v Trenčíne v 76. roku života 
a v 12. roku kňazstva otec Ján 
Fedák. Večná mu pamiatka!

Zádušnú svätú liturgiu 
a pohrebné obrady slávil 
vladyka Milan Chautur, košický 
eparcha, a vladyka Milan Lach 
SJ, prešovský pomocný biskup, 
14. augusta v Chráme Matky 
ustavičnej pomoci v Snine. Te-
lesné ostatky zosnulého budú 
uložené na cintoríne v Zem-
plínskych Hámroch.

Otec Ján Fedák sa narodil 
17. októbra 1938 v Užhorode 
v rodine Mikuláša a Magdalény, 
rod. Schösselovej, ako mladší 
z dvoch synov. Pred násilným 
pripojením Podkarpatskej Rusi 
k Sovietskemu zväzu sa rodina 
usadila v Humennom. Po ukon-
čení gymnázia pracoval ako 
učiteľ v Pavlovciach nad Uhom. 

Sviatostné manželstvo prijal 
3. marca 1962 s Alžbetou, rod. 
Kočanovou. Pán im požehnal 
päť detí, synov Antona a Petra, 
a dcéry Joanu, Agátu a Luciu. 
Neskôr sa kvôli učiteľskému 
povolaniu sťahovali. Po nie-
koľkých rokoch sa za trest, že 
spolu s rodinou navštevoval 
chrám, museli presťahovať 
do Dlhého nad Cirochou.

Otec Ján sa po obnovení 
činnosti Gréckokatolíckej cirkvi 
prihlásil v roku 1969 na tajné 
štúdium teológie v Bratislave, 
ktoré však štátna bezpečnosť 
odhalila. Neskôr pre svoje pre-
svedčenie odišiel zo školstva. 
V rokoch 1985 až 1989 sa rodina 
odsťahovala za prácou do Že-
leznej Rudy v Českej republike.

Po nežnej revolúcii sa vrátili 
do Zemplínskych Hámrov, kde 
otcovi Jánovi ponúkli miesto 
učiteľa. Neskôr pôsobil ako 

učiteľ v Zboji a v Belej nad 
Cirochou.

Svoju túžbu po kňazstve 
začal napĺňať od roku 1993 
na Gréckokatolíckej bohoslo-
veckej fakulte v Prešove, ktorú 
ukončil v roku 1998. Za kňaza 
bol vysvätený až v roku 2003 
vladykom Milanom Šášikom, 
gréckokatolíckym eparchom 
v Užhorode.

Po vysviacke pôsobil vo 
farnosti Lecovica a Čenadi-
jevo na Ukrajine. Po návrate 
na Slovensko bol v roku 2009 
ustanovený za správcu farnosti 
Topoľa. V roku 2014 odišiel 
na zaslúžený odpočinok.

Pred mesiacom absolvoval 
operáciu, po ktorej mu diag-
nostikovali nádorové ochore-
nie, ktorému vo veľmi krátkom 
čase podľahol. (Informačné 
stredisko Prešovskej archiepar-
chie)

�� Samit svedomí, podujatie veno-
vané klíme, zamerané na pripra-
vovanú konferenciu o klimatických 
zmenách, sa konalo 21. júla v sídle 
Hospodárskej, sociálnej a environ-
mentálnej rady v Paríži. Zúčastnil sa 
na ňom ekumenický patriarcha Kon-
štantínopolu Bartolomej I., kardinál 
Peter Kodwo Appiah Turkson, pred-
seda Pápežskej rady pre spravodlivosť 
a pokoj, a rabín David Rosen, riaditeľ 
Amerického židovského výboru pre 
medzináboženské záležitosti, a asi 
štyridsať náboženských a politických 
osobností.

�� Vo Vatikáne otvorili koncom 
júla výstavu o medzináboženských 
vzťahoch katolíkov a židov Vzájomné 
požehnanie – pápež Ján Pavol II. a ži-
dovský národ v ľavom krídle Bernini-
ho kolonády na Námestí sv. Petra.

�� Séria pastoračných príručiek 
k Roku milosrdenstva vyšla začiat-
kom augusta z iniciatívy Pápežskej 
rady na podporu novej evanjelizácie. 
Zbierka, ktorej názov sa zhoduje 
s mottom Roka milosrdenstva Milo-
srdní ako Otec. Pozostáva z ôsmich 
častí: 1. Slávenie milosrdenstva, 2. 
Žalmy o milosrdenstve, 3. Podo-
benstvá o milosrdenstve, 4. Milosr-
denstvo u cirkevných otcov, 5. Svätí 
v milosrdenstve, 6. Pápeži a milosr-
denstvo, 7. Skutky telesného a du-
chovného milosrdenstva, 8. Spoveď 
ako sviatosť milosrdenstva.

�� Zástupcovia cirkví z rozličných 
krajín sveta sa zišli 5. augusta v ja-
ponskej Hirošime pri príležitosti 70. 
výročia zhodenia atómových bômb 
na japonskú Hirošimu a Nagasaki.

�� Veriaci královohradeckej gréc-
kokatolíckej farnosti putovali 8. au-
gusta na mariánske pútnické miesto 
v Rokoli. Púť sa začala spoločným 
ružencom a pokračovala svätou litur-
giou a adoráciou. Po svätej liturgii sa 
veriaci zišli pri rokolskom prameni.

�� Stretnutie za novú solidaritu 
sa konalo 9. – 16. augusta v Taizé 
s účasťou tisícov mladých z celého 
sveta. Po ňom sa až do septembra 
konajú hlavné slávnosti, ktoré pri-
pomínajú tri významné výročia Taizé 
– sto rokov od narodenia zakladateľa 
komunity brata Rogera Schütza, 
desať rokov od jeho zavraždenia 
a sedemdesiatpäť rokov od založenia 
komunity.

Staroslovienčina zaznela aj pod šikmou vežou v Taliansku 
Gréckokatolícky chrámový 
zbor bl. P. P. Gojdiča z Vrano-
va nad Topľou-Čemerného 
navštívil 17. – 23. júla Taliansko. 
V spolupráci s talianskou orga-
nizáciou, ktorá sa zaoberá orga-
nizovaním festivalov, bol zboru 
vytvorený priestor na koncerty 
v talianskych chrámoch.

Prvou zastávkou bolo kúpeľ-
né mesto Montecatini Terme 
v Toskánsku. V Bazilike Panny 
Márie Nanebovzatej predstavil 
zbor prvé koncertné pásmo. 
Očarujúci pohľad sa zboristom 
naskytol pri ceste lanovkou 
do dedinky Montecatini Alto, 
ktorá sa nachádza na vrchole 
kopca nad mestom Montecati-
ni Terme.

Druhým mestom, do ktorého 
zboristi zavítali, bolo mesto 

Pisa, kde mohli naživo vidieť 
šikmú vežu z 12. storočia, 
zúčastniť sa na svätej omši 
v katedrále a obdivovať monu-
mentálne stavby.

Tretím mestom, ktoré 
chrámový zbor navštívil, bolo 
mesto Lucca. Zbor bl. P. P. Goj-
diča usporiadal večerný koncert 

v Katedrále sv. Martina, ktorá je 
známa cennými artefaktmi.

Turistické a koncertné dni 
vystriedali dni oddychu v meste 
Viareggio na pobreží Ligúrske-
ho mora. Podujatie finančne 
podporilo mesto Vranov nad 
Topľou. (Dana Mikčová)

Evanjelizačná škola RedCamp 2015  
hlásala radostnú zvesť v Benátkach
Evanjelizačná škola RedCamp 
2015, ktorú zorganizovala 
Konferencia redemptoristov 
Európy, sa uskutočnila 27. júla 
– 2. augusta v Benátkach. Bola 
konkrétnou odpoveďou redem-
ptoristov Európy na pozvanie 
pápeža Františka vyjsť s evan-
jeliom k ľuďom žijúcim vo 
veľkých mestách, ktorí potre-
bujú znova počuť ohlasovanie 
evanjelia.

Na evanjelizačnej škole sa 
zúčastnilo 35 osôb z Talianska, 
Filipín, Francúzska, Vietnamu, 
Poľska, Slovenska, Portugalska 
a Brazílie. Mimoriadnym účast-
níkom bol P. Jacek Zdrzalek 
CSsR, koordinátor Konferen-
cie redemptoristov Európy. 
Veľký podiel na zorganizovaní 

evanjelizačnej školy prinieslo 
filipínske spoločenstvo, ktoré 
sídli pri kostole redemptoristov 
v Benátkach.

Účastníci školy sa pripravova-
li na evanjelizáciu spoločnými 
duchovnými cvičeniami a se-
minármi. Témou katechéz boli 
základné pravdy viery. Kate-
chézy sa uskutočnili v rôznych 
kostoloch v Benátkach. Výcho-
diskovým bodom pre katechézy 
boli obrazy nachádzajúce sa 
v týchto kostoloch, vyjadru-
júce skutočnosť našej viery: 
Zmŕtvychvstanie (prednášal 
P. Veronese), Cesta na Kalváriu 
(G. Tiepolo), Zoslanie Ducha 
Svätého (Tizian), Posledná 
večera (J. Tintoretto), Nanebo-
vzatie Panny Márie (Tizian).

Po katechézach mali účastní-
ci RedCamp-u príležitosť vyjsť 
von a zdieľať svoju vieru. Mno-
ho turistov si počas návštevy 
kostolov vypočulo tematické 
katechézy o viere. Pre niekto-
rých z nich bolo prekvapením, 
že si mohli vypočuť nielen 
historické informácie o ume-
leckých dielach nachádzajúcich 
sa v kostoloch, ale aj kerygmu. 
Významnou udalosťou bola 
kajúcna pobožnosť, spoveď 
a modlitba rozposlania.

Na záver evanjelizačnej 
školy bola za účasti filipínskeho 
spoločenstva slávená slávnost-
ná svätá omša. Po eucharistii 
účastníkov navštívil benátsky 
patriarcha kardinál Francesco 
Moraglia. (www.cssr.sk)

S pápežským súhlasom vymenovali  
nového pomocného biskupa čínskej diecézy
Slávnostný obrad biskupskej 
vysviacky sa konal 4. augusta 
v Číne. Nový biskup koadjútor 
diecézy Anyang v provincii 
Henan, 44-ročný Mons. Joseph 
Zhang Yinlin, bol vymenovaný 
za biskupa s pápežským súhla-
som 28. apríla. Predtým pôsobil 

v diecéze ako generálny vikár. 
Obradu vysviacky predsedal 
biskup Anyangu Mons. Tom-
maso Zhang Huaixin za hojnej 
účasti kňazov, rehoľníkov 
a veriacich. Vďaka veľkoplošnej 
obrazovke ho mohli sledovať 
aj zvonka Katedrály Božského 

Srdca v Anyangu. Nový biskup 
bude slúžiť v diecéze, ktorá má 
päťdesiattisíc katolíkov, dvoch 
biskupov, tridsiatich šiestich 
kňazov, štyroch seminaristov 
a stodvadsať rehoľníc. (RV)
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www.facebook.com/grkatslovo

tolov a objektov, ktoré vychádzajú 
z najnovších vedeckých poznatkov. 
Na výstave je inštalovaná interaktívna 
miestnosť, ktorej súčasťou sú repliky 
predmetov, komiks približujúci ar-
cheológiu a život na Veľkej Morave 
či dotykové obrazovky s tematickým 
programom. Výstava potrvá do za-
čiatku novembra.

�� Víťazom súťaže o hymnu 
Národného pochodu za život sa stalo 
zoskupenie Prolife band so skladbou 
Život stále chráň, ktorej autorom 
je Pavol Jakab. Do súťaže bolo 
prihlásených dvadsaťsedem diel. Prvé 
tri súťažné piesne naživo odznejú 
na pódiu Národného pochodu 
za život v Bratislave. 3. miesto získala 
skupina Poetica musica s piesňou 
Zuzany Eperješiovej Pastelky, 
skladba Sen o rodine od skupiny S. I. 
L. A z pera Vladimíra Bisa získala 2. 
miesto a stala sa detskou hymnou 
Národného pochodu za život. Okrem 
hudobnej súťaže boli vyhlásené aj 
kategórie Nápad a Video. Medzi 
najlepšími nápadmi sa umiestnili 
mobilná aplikácia Národného 
pochodu za život, virtuálna mapa 
s pro-life odkazmi a hashtagová 
grafická mriežka. Viac informácií 
na http://pochodzazivot.sk/sutaz/.

�� Diecézny katechetický úrad 
Prešovskej archieparchie uviedol 
do prevádzky svoju vynovenú 
webovú stránku www.dku.grkatpo.
sk. Nájdete na nej nový redakčný 
systém, ktorý prehliadanie na nej 
zjednodušuje,  a  okrem množstva 
informácií, dokumentov či materiálov 
aj ďalšie novinky.  (Ondrej Miškovič)

�� Katolícka charita v spolupráci 
s Konferenciou biskupov Slovenska 
(KBS) pripravila leták o utečencoch 
so základnými informáciami 
o migrantoch, utečencoch 
a azylantoch. „Ide o to, aby ľudia 
chápali kľúčové pojmy, mali jasno 
v číslach a rozumeli súvislostiam. 
Ak informácie chýbajú, vytvára sa 
priestor na šírenie jednostranných 
pohľadov a nevyvážených postojov. 
K otázke utečencov treba pristúpiť 
v duchu kresťanskej lásky, ktorá 
si nezakrýva oči pred pravdou, 
vidí problémy, no zároveň hľadá 
rozumné, ľudské spôsoby riešenia,“ 
povedal Martin Kramara, hovorca 
Konferencie biskupov Slovenska.

Na odpustovú slávnosť do Sečovskej Polianky zavítal pre-
šovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ
Na sviatok sv. Eliáša 20. júla 
slávil v Sečovskej Polianke svä-
tú liturgiu rodák otec Miroslav 
Iľko. V homílii zdôraznil sku-
točnosť, že farnosť je už roky 
zasvätená Panne Márii Karmel-
skej. 24. júla slávil liturgiu ďalší 
rodák, otec Michal Pavlišinovič, 
ktorý s veľkým zápalom hovoril 
o histórii farnosti.

V sobotu večer pred odpusto-
vou slávnosťou farnosť navštívil 
otec Marko Durlák, špirituál 
kňazského seminára. V homílii 
vysvetlil význam nosenia ška-
puliara a správnu úctu k Boho-

rodičke, ktorá sa s ním spája. 
Po svätej liturgii vykonal obrad 
odovzdania škapuliara tým, 
ktorí ho v tomto roku túžili pri-
jať a dať sa zapísať do bratstva. 
Otec Marko slávil svätú liturgiu 
v cirkevnoslovanskom jazyku 
aj v nedeľu ráno. V homílii sa 
zameral na osobu proroka Eli-
áša. Liturgiu krásnym spevom 
sprevádzala skupina kantorov 
z Ňagova.

Vyvrcholením slávnosti 
bola svätá liturgia, ktorú slúžil 
prešovský arcibiskup metro-
polita Ján Babjak SJ. Povzbudil 

k viere, akú mal prorok Eliáš. 
V závere požehnal deti a obda-
roval ich obrázkami.

Od roku 1943, keď bola 
farnosť založená biskupom 
P. P. Gojdičom a ktorej správ-
com bol otec Augustin Leuka-
nič, bolo množstvo veriacich 
zaoblečených do škapuliara 
a zasvätilo sa Presvätej Bohoro-
dičke z hory Karmel. Mnohí ve-
riaci nemôžu putovať do Svätej 
zeme, no Panna z Karmelu je 
blízko, aj na Zemplíne. (Mária 
Bugeľová)

Národné stretnutie 
mládeže P15
Poprad sa 31. júla až 2. augusta stal dejiskom Národného stretnutia mládeže P15, ktoré nad-
väzuje na svetové dni mládeže (SDM). Špeciálny program, v ktorom počas troch dní vystúpilo 
viac než tristo profesionálnych a amatérskych hostí, bol zameraný na odkrývanie pokladov. 
Na podujatie sa zaregistrovalo vyše tritisíc ľudí. Najväčšia časť programu sa uskutočnila 
v Aréne Poprad a v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. Pod Tatrami mladí symbolic-
ky odštartovali aj duchovnú prípravu na SDM, ktoré sa uskutočnia o rok v Krakove.

V programe P15, ktorého generálnym 
partnerom bolo mesto Poprad, 
nechýbali katechézy biskupov, 

krížová cesta, duchovné, kultúrne a špor-
tové aktivity. Mottom stretnutia bol citát: 
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia 
Boha.“ (Mt 5, 8)

Prvý deň sa začal otváracím ceremoniá-
lom s názvom 1984, v ktorom vystúpili rôz-
ni hostia (Ameň Kameň, Tanečné divadlo 
ATak, ForDžoj či Projekt 36 a ochotnícky 
divadelný súbor Šariš W. P. E.). Bodkou 
oficiálneho ceremoniálu bolo prijatie kríža 
svetových dní mládeže (SDM). V Kon-
katedrále Sedembolestnej Panny Márie 
predsedal svätej omši spišský biskup Štefan 
Sečka a mladým sa prihovoril košický 
arcibiskup Bernard Bober. Po nej odha-
lili pamätnú tabuľu sv. Jánovi Pavlovi II. 
Po agapé sa mladí stretli v skupinkách 
a program ukončila krížová cesta, ktorú 
pripravil bratislavský pomocný biskup 
Jozef Haľko.

Druhý deň program odštartovali modlit-
by a katechéza Hľadá sa poklad bratislav-
ského eparchu Petra Rusnáka doplnená 
o svedectvá a umelecké čísla. Predstavila 
sa i autorka hymny P15 Sima Martausová. 
Po stretnutí v skupinách mladí spoznávali 
dar svätej liturgie s prešovským pomocným 
biskupom Milanom Lachom. Sobotné 
popoludnie patrilo rehoľníkom, ktorí slávia 
Rok zasväteného života. Na Námestí sv. 
Egídia pripravili EXPO povolaní – pre-
hliadku aktivít a činnosti reholí, hnutí, 
inštitútov a prorodinných organizácií. 
Sprievodnými aktivitami boli open air 
koncert zasvätených, divadelné pred-
stavenia, športové a oddychové aktivity 
v meste a adorácie v kostole s relikviami 
patrónov P15. Program vyvrcholil vigíliou 
so žilinským biskupom Tomášom Galisom 
a projektom Godzone.

Nedeľný program mal poľskú príchuť. 
Zazneli piesne poľského skladateľa Piotra 
Rubika. Po chválach s rožňavským bis-

kupom Stanislavom Stolárikom si mladí 
vypočuli katechézu sekretára Kongregácie 
pre východné cirkvi Cyrila Vasiľa. Predsta-
vil sa aj klavírny virtuóz Richard Rikkon. 
P15 vyvrcholilo spustením Milosrdného 
roka – duchovnej prípravy na SDM 2016 
v Krakove a svätou omšou, ktorú celebro-
val predseda Konferencie biskupov Sloven-
ska Stanislav Zvolenský.

Sprievodným podujatím bola aj zbier-
ka šatstva, ktorú zorganizovala rada pre 
mládež a univerzity KBS a Kanet, n. o., 
v spolupráci so Spišskou katolíckou 
charitou. Bude určená pre farské charity, 
ľuďom bez domova, chorým a sociálne 
odkázaným ľuďom. Do zbierky sa mohol 
zapojiť každý účastník. Cieľom bolo, aby 
na určené miesto priniesol jeden kus oble-
čenia. Pomocou štipcov ho potom zavesili 
na šnúry, ktoré nainštalovali dobrovoľníci 
P15 na Nábreží Jána Pavla II.. Celkovo na-
tiahli 2 650 metrov špagátov a šnúr. n

(TK KBS, -red)

Podporte výstavbu chrámu v Trenčíne

Začiatok výstavby: marec 2014
Plánované ukončenie: júl 2016

V septembri 2012 gréckokatolícka farnosť v Trenčíne zakúpila pozemok v širšom centre mesta Trenčín 
(Ul. 1. mája), na ktorom s Božou pomocou plánujeme postaviť nový gréckokatolícky chrám zasvätený sv. 
Cyrilovi a Metodovi, apoštolom a učiteľom Slovanov.

Súčasťou stavby bude okrem svätostánku aj kancelária farského úradu, viacúčelové pastoračné cen-
trum a byt pre kňaza. Farská budova bude stáť hneď vedľa chrámu a pastoračné priestory budú umiest-
nené pod samotným chrámom.

Každému dobrodincovi ďakujeme za modlitby a obety na tento úmysel aj za finančné dary, ktorými 
prispejete na stavbu nového chrámu a pastoračného centra.

gréckokatolícki veriaci z farnosti Trenčín

Finančná podpora stavby chrámu
V prípade ochoty finančne podporiť výstavbu možno prispieť vkladom alebo prevodom na účet zriade-

ný Gréckokatolíckym farským úradom v Trenčíne.
Platby zo Slovenska: č. ú.: 5029885802 / 0900; Slovenská sporiteľňa; názov účtu: Gréckokatolícka 

cirkev, farnosť Trenčín
Platby zo zahraničia: IBAN: Sk1209000000005029885802 (SVIFT); BIC : GIBASKBX

Kontakt: 032/743 56 42; 0911 812 255 (otec Igor Cingeľ); www.grkattn.sk
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Rozhovor s otcom Ľudoví-
tom Melom OP, pápežským 
spovedníkom, pôsobiacim 
v bazilike Santa Maria 
Maggiore v Ríme

Pripravujeme sa na Rok 
milosrdenstva a Božie mi-
losrdenstvo úzko súvisí so 
sviatosťou zmierenia, po-
kánia. Spovedáte v pápež-
skej bazilike Santa Maria 
Maggiore, kam prichádza veľa pútnikov. Ako 
sa vy osobne ako kňaz spovedník pripravujete 
na Rok milosrdenstva?
Svätý Otec je plný prekvapení. Tohto roka 
nás prekvapil svätým Rokom milosrdenstva, 
ktoré sa priamo týka svätej spovede. Nie iba 
okrajovo. Svätá spoveď je základom Božieho 
milosrdenstva. Lebo Boh tak miloval svet, že 
vydal aj svojho jednorodeného Syna, aby nás 
zachránil a spasil. No a svätá spoveď je zákla-
dom Božieho milosrdenstva, cez ktoré chce 
Pán spasiť všetkých ľudí. Teda aj nás.
Je dôležité, aby som v tomto období ako 
spovedník rozjímal o tom, čo pre mňa Boh 
urobil. Ako kňaz spovedník by som mal kaž-
dého penitenta, ba dokonca každého človeka, 
s ktorým sa stretnem, svojím postojom k nemu 
a k tomu, čo Boh chce pre svet urobiť, pripraviť 
na prijatie Božieho milosrdenstva. A čo Boh 
chce? No spasiť ho. A to je tá najdôležitejšia 
príprava.

Mnohí veriaci majú problém vyspovedať sa. 
Čo by ste im ako skúsený spovedník poradili? 
Čo im môže pomôcť, aby sa nebáli ísť vyznať 
svoje hriechy a ľutovať ich?
Takýto človek by sa mal trocha pozornejšie 
zahľadieť na kríž. V prvom rade vidieť, čo Boh 
pre neho urobil. Že jeho hriech a jeho minulosť 
sú pribité klincami. A pribitý Kristus nikoho 
po ústach neudrie...

Prišli ste na pozvanie otca arcibiskupa met-
ropolitu Jána na archieparchiálnu odpustovú 
slávnosť na horu Zvir do Litmanovej, kde 
sa 5. augusta otvára tohtoročná púť. Aká je 
hlavná myšlienka vášho príhovoru, ktorú ste 
si pripravili pre pútnikov?
Hora Zvir je v podstate mojím pracoviskom, 
lebo je pričlenená k bazilike Santa Maria 
Maggiore. No a základná myšlienka, ktorá sa 
ma najviac dotkla, je spojená s Božou Matkou. 
Ona nekonkuruje svojmu Synovi a neprináša 
zjaveniami čosi nové, ale ako dobrá Matka nás 
upozorňuje: „Pozri sa, dieťa moje, čo od teba 
chce Otec.“ Len nám pripomína, ako zachová-
vať učenie Pána Ježiša. Tak ako nás to voľakedy 
učili naše matky, staré matky a týmto zachránili 
vieru. No a dnes vieru na Slovensku prehĺbi 
a zachráni spolupráca s Božou Matkou.

Ľubomír Petrík

Tohto roka sa uskutočnila pri príle-
žitosti 25. výročia udalostí na hore 
Zvir v rokoch 1990 až 1995, na zá-

klade ktorých bola prešovským arci-
biskupom metropolitom Mons. Jánom 
Babjakom SJ v roku 2008 vyhlásená 
za mariánske pútnické miesto Prešov-
skej archieparchie. Rozhodol sa tak ako 
miestny hierarcha z pastoračných dôvodov 
na základe skutočnosti, že od roku 1990 
putuje na horu Zvir v Litmanovej „veľké 
množstvo veriacich zo Slovenska i zahra-
ničia a mnohé svedectvá hovoria o tom, že 
pútnici tu nachádzajú stratený pokoj duše, 
čerpajú Božiu pomoc a po sviatosti zmiere-
nia začínajú novú etapu života“ (z dekrétu 
o ustanovení pútnického miesta). V roku 
2010 bol slávnostne zverejnený dekrét 
o ustanovení puta duchovného príbuzen-
stva tohto miesta s pápežskou bazilikou 
Santa Maria Maggiore v Ríme. Bližšie infor-
mácie o histórii mariánskeho pútnického 
miesta na hore Zvir a o pravidelnom kaž-
dodennom duchovnom programe možno 
získať na stránke www.horazvir.sk.

Monumentálne dielo
Bohatý niekoľkodňový duchovný program 
vyvrcholil v nedeľu 9. augusta archije-
rejskou svätou liturgiou, ktorej hlavným 
slúžiteľom bol prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ a slávnostným 
kazateľom eparchiálny biskup Oradey 
v Rumunsku vladyka Virgil Bercea. V ho-

mílii vychádzal zo súčasnej situácie rodín, 
ktoré sú dnes často v kríze. „Vo vedomí, že 
rodina je jeden z najdrahších darov ľud-
skej spoločnosti, sa Cirkev vždy usilovala 
jasne zdôrazňovať dôležitosť jej úlohy 
v spoločnosti.“ V tomto kontexte upriamil 
pozornosť na Najsvätejšiu Trojicu, ktorá 
je spoločenstvom a láskou. To je prvot-
ný model lásky. Cirkev ponúka aj vzor, 
ktorým je Svätá nazaretská rodina. Tým, 
že sa Syn nebeského Otca „stal človekom 
vnútri Svätej rodiny, Boží Syn posväcuje 
a požehnáva ľudskú rodinu“. To, že sa ten, 
ktorý je Boh z Boha, Svetlo zo Svetla, stal 
Synom človeka, sa udialo tak, že Mária 
povedala Bohu svoje áno. „Svojou prítom-
nosťou Mária pripomína apoštolom, ale 
aj všetkým nám Kristovu tvár.“ Stala sa 
matkou novej rodiny – Kristovej cirkvi. 
Tak sa Mária stáva matkou našich rodín. 
„Čo urobil Boh s Máriou? Monumentálne 
dielo! Stvorenie povýšené na jedinečnú 
a neporovnateľnú dôstojnosť. Zo slu-
žobníčky Boh urobil kráľovnú. Kráľovnú 
vesmíru, Božiu Matku, matku svojho 
Syna i našu Matku. Odovzdaná do služby 
Bohu dáva sa aj do služby ľuďom. Pre 
Máriu slúžiť znamená kraľovať a kraľovať 
znamená slúžiť.“ V závere povedal, že 
medzi Gréckokatolíckou cirkvou na Slo-
vensku a v Rumunsku je veľká podobnosť, 
a to hlavne v mučeníctve. „Aj vy máte, aj 
my máme mučeníkov z komunistického 
režimu.“ A vyrozprával príbeh viery ich 

biskupov, kňazov i manželiek gréckokato-
líckych kňazov.

Cestou k duchovnému prameňu
Nedeľnej slávnosti predchádzal bohatý 
duchovný program. Každý deň bola jeho 
súčasťou aj večerná archijerejská svätá 
liturgia. V stredu 5. augusta ju slávil pre-
šovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ a homíliu ohlásil otec Alexander Ľudovít 
Melo OP, spovedník v pápežskej bazilike 
Santa Maria Maggiore. O Božej Matke po-
vedal, že nekonkuruje svojmu Synovi a ne-
prináša zjaveniami čosi nové, ale ako dobrá 
Matka nás upozorňuje: „Pozri sa, dieťa 
moje, čo od teba chce Otec.“ Pripomenul, 
že si „pamätáme dobu, keď vo svätej, opa-
kujem: svätej, mučeníckej Gréckokatolíckej 
cirkvi nebolo kňazov a viera sa zachovávala 
vďaka matkám, babkám, ktoré sa s nami 
modlili ruženec. To bola katechéza – Božia 
Matka nás učila skrze naše matky.“

Vo štvrtok, na sviatok Premenenia Pána, 
slávil archijerejskú svätú liturgiu vladyka 
Milan Lach SJ, pomocný biskup Prešovskej 
archieparchie. V homílii prepojil horu Zvir 
s horou Tábor. „Doputovali sme na túto 
horu ako apoštoli na horu Tábor. Často 
túžime po ,horách‘, po niečom vyššom, aby 
sme načerpali síl, aby sme mohli ísť ,dolu‘ 
do života ohlasovať a niesť kríž.“

V piatok 7. augusta slávil liturgiu košický 
eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR. 
V úvode homílie sa zameral na zasväte-

ný život a následne prepojil myšlienku 
o potrebe lásky na všetkých pútnikov. „Sme 
povolaní k povolaniu lásky. Žijeme v dobe 
individualizmu – lásky k sebe. Skutočná 
láska nie je ekonomika. Dáva, a nič za to 
nechce. Ľudia, ktorí skutočne milujú, sa 
necítia ukrivdení. Prišli sme dnes na horu 
stretnúť sa s Matkou a cítiť lásku dvoch 
sŕdc – milujúceho Krista a Bohorodičky.“

V sobotu 8. augusta bol hlavným slúžite-
ľom prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak a kazateľom Mons. Jozef Krištof, 
ktorý pôsobí na Štátnom sekretariáte Vati-
kánu. V kázni vysvetlil dôvod a dejiny pu-
tovania. Okrem iného povedal: „Od kolísky 
až po hrob je človek pútnikom. Dnešné 
púte si zachovali svoj význam a čiastočne aj 
charakter dávnych pútí. Stále sú to miesta 
duchovného obrátenia a posilnenia viery 
v Boha, ale aj prostriedok pokánia a obety. 
Pútnické miesta sú duchovným prameňom 

pre veriaceho, ktorý hľadá vhodné pros-
triedky na to, aby bola jeho viera v tejto 
modernej dobe živá a stála.“

V priebehu jednotlivých dní boli 
súčasťou programu rôzne bohoslužby, 
hudobno-slovné pásma, v ktorých vystú-
pili Anna Servická, Monika Kandráčová, 
Peter Milenky Band. Nechýbala katechéza 
o zasvätenom živote v podaní otca Metoda 
Lukačika CSsR, viceprovinciála redempto-
ristov, i predstavenie mužských a ženských 
reholí Gréckokatolíckej cirkvi.

Veľké množstvo pútnikov prichádzalo 
na horu Zvir už od stredy a mnohí z nich 
prijali sviatosť zmierenia a pokánia. Nád-
herná prírodná scenéria, slnečné počasie 
a všetko, čo toto miesto pútnikom ponúka, 
umocnili dôstojný a hlboko duchovný 
priebeh púte. n

Ľubomír Petrík
snímky: Michal Petrilák

V prítomnosti kráľovskej služobníčky
 
Na hore Zvir v Litmanovej sa od stredy 5. augusta  
do nedele 9. augusta konala archieparchiálna odpustová slávnosť.
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Kráľovná našich rodín
Vysokopreosvietený vladyka Ján, preosviete-
ný vladyka Milan, milovaní spolubratia kňazi 
a vy všetci, bratia a sestry!

Opäť sme v Litmanovej, aby sme sa 
modlili a oslavovali Máriu, Božiu Matku, 
Matku Cirkvi a našu Matku. Chcel by som 
vám dnes hovoriť práve o Panne Márii, 
Božej Matke v Božej rodine, čiže o nej ako 
o Matke našich rodín.

Spomedzi ľudských otázok, o ktorých 
sa najviac píše v rozličných dokumentoch 
Magistéria Cirkvi, medzi najčastejšie patria 
tie, ktoré hovoria o ľudskej osobe a jej 
dôstojnosti, o rodine a jej právach. Cir-
kev definuje rodinu ako „prvotnú bunku 
spoločenského života“, kde muž a žena sú 
povolaní k darovaniu seba v láske a k daro-
vaniu života (KKC 2207).

Spoločenské a kultúrne zmeny v sú-
časnom svete podmienené inteligenciou, 
novými objavmi a ľudskou kreativitou majú 
vplyv nielen na človeka samého, ale aj na ro-
dinu a na spoločnosť. Ľudská osoba, ako aj 
spoločnosť sú stále viac poznačené neverou 
a náboženskou ľahostajnosťou. V tomto 
kontexte sú dôstojnosť človeka, identita 
a rodinná jednota vystavené vážnym problé-
mom a nepreklenuteľným hrozbám.

Tu môžeme spomenúť mnohé rodiny, 
ktoré prechádzajú ťažkou krízou viery, 
ktorá často vedie k problémom vo vzájom-

ných vzťahoch a následne k ich rozpadu. 
Sme svedkami prípadov, keď páry nielenže 
netúžia po manželstve, ale ho priam od-
mietajú. Vidíme, ako sa formujú páry toho 
istého pohlavia, ako aj skutočnosť, že neraz 
je takýmto párom dovolená adopcia detí. 
Vidíme, ako všade narastá počet rozvodov, 
potratov, prax mnohoženstva a antikon-
cepčné metódy. Samozrejme, negatívny 
vplyv na rodiny majú aj mnohé fyzické 
a psychické zneužívania, násilie v rodinách, 
nedostatok úcty voči ženám a deťom, 
ktoré v mnohých prípadoch končia ako 
predmet obchodu a prostitúcie. Ďalej je tu 
nezamestnanosť, chudoba, konzumizmus 
a vojnové konflikty. Hľa, takáto strašná 
panoráma závažných problémov, ktoré sa 
vznášajú nad rodinou dnešnej doby!

Vo vedomí, že rodina je jeden z naj-
drahších darov ľudskej spoločnosti, sa 
Cirkev vždycky usilovala jasne zdôraz-
ňovať dôležitosť jej úlohy v spoločnosti. 
Dnes viac ako kedykoľvek predtým Cirkev 
vyzýva rodinu, tú ľudskú i kresťanskú, aby 
nanovo odkryla a bránila svoje základné 
hodnoty, aby nanovo odkryla svoj pôvod, 
svoje miesto a svoju misiu v pláne Boha 
Stvoriteľa a Vykupiteľa. Tu treba spomenúť 
významné dokumenty i konkrétne aktivity 
Cirkvi na podporu a povzbudenie kresťan-
ských rodín.

Spomeňme apoštolskú exhortáciu sv. 
Jána Pavla II. Familiaris consortio – Rodinné 
spoločenstvo a jeho List rodinám. Spomeň-
me Svetové stretnutie rodín s pápežom 
Benediktom XVI. v Miláne. Spomeňme pá-
peža Františka, ktorý ustarostený hrozbami 
ohrozujúcimi súčasnú rodinu zvolal 8. 
októbra 2013 mimoriadnu synodu biskupov 
na tému Pastoračné výzvy ohľadom rodiny 
v kontexte evanjelizácie. Je to spôsob, akým 
dnes Cirkev i pápež vyjadruje svoje znepo-
kojenie nad stavom kresťanskej rodiny, ale 
zároveň prejavuje starostlivosť o ňu a o jej 
hodnoty. Preto v homílii pri liturgii, ktorou 
otvoril činnosť synody, pápež František 
na adresu pastierov Cirkvi povedal: „Pán 
nás vyzýva, aby sme prevzali starostlivosť 
o rodinu, ktorá od samého počiatku je 
podstatnou časťou v jeho pláne lásky pre 
ľudskú spoločnosť.“ A nedávno v júni počas 
svojej návštevy v Turíne pri liturgii na ad-
resu rodiny povedal pápež v homílii tieto 
slová: „Rodiny potrebujú cítiť materinskú 
nehu Cirkvi, aby mohli kráčať ďalej v man-
želskom živote, pri vychovávaní detí, v sta-
rostlivosti o starých, ako aj pri odovzdávaní 
viery mladým generáciám.“

Toto sú dôvody, prečo sa v tomto 
nepohodlnom sociálnom kontexte Cirkev 
snaží nasmerovať pohľad človeka a rodiny 
na prvotný model, ktorým je Najsvätejšia 

Trojica. Spoločenstvo a láska, ktoré sú 
žité vnútri Najsvätejšej Trojice, môžu byť 
modelom pre rodinu, vzorom pre rodiny 
dneška. Cirkev zároveň ponúka ľudskej 
rodine aj iný vzor, ktorým je Svätá naza-
retská rodina. Je to prvá rodina, v ktorej 
sa odzrkadľuje obraz a podoba Stvoriteľa, 
lebo v jej strede je Bohočlovek – Emanuel. 
Vstupujúc do sveta večný Syn nebeského 
Otca chcel žiť v rodine, vo Svätej rodine. 
Tým, že sa stal človekom vnútri Svätej 
rodiny, Boží Syn posväcuje a požehnáva 
ľudskú rodinu.

Čo bolo príčinou, že sa táto zázračná 
udalosť uskutočnila? Evanjelium nám to 
hovorí: Máriino áno v Nazarete spôsobilo, 
že ten, ktorý je „Boh z Boha, Svetlo zo 
Svetla“, sa stal Synom človeka. Na nebi je 
Kristova rodina sformovaná z Božích osôb, 
tu na zemi má svoju ľudskú rodinu: má 
pozemskú matku Máriu, Pannu z Nazare-
ta, a Jozefa, adoptívneho otca.

Aký je Máriin postoj po prijatí anjelského 
pozdravu a posolstva? Jednoduchý: „Hľa, 
služobnica Pána; nech sa mi stane podľa 
tvojho slova“ (Lk 1, 38).

Čo pochopila Mária z toho, čo jej anjel 
povedal? Si plná milosti! Nepoškvrne-
ná, Theotokos – Bohorodička! Čo z toho 
pochopila? Ťažko povedať, ale určite 
nepochopila všetko. Vieme len to, čo Mária 
urobila a povedala. Skrze vieru sa priblí-
žila k Pánovi: vôľu, myseľ, celé svoje bytie 

podrobila Bohu.
A čo urobil Boh s Máriou? Monumentál-

ne dielo! Stvorenie povýšené na jedinečnú 
a neporovnateľnú dôstojnosť. Boh urobil 
zo služobníčky kráľovnú. Kráľovnú vesmí-
ru, Božiu Matku, matku svojho Syna i našu 
Matku.

Máriino materstvo sa začína pri zves-
tovaní, pokračuje pod krížom a dovršuje 
sa vo večeradle na sviatok Päťdesiatnice, 
odkiaľ sa rozprestiera na nás všetkých, 
na mystické Kristovo telo. Sem do Litma-
novej sme prišli práve preto, lebo každý 
z nás počul Kristove slová z výšky kríža: 
„Hľa, tvoj syn“ (Jn 19, 26). Tu v Litmanovej 
nás Mária prijíma ako svoje deti a nanovo 
sa stáva matkou apoštolov, našou matkou, 
matkou našich rodín.

Svojou prítomnosťou pripomína apoš-
tolom, ale aj všetkým nám Kristovu tvár, 
lebo ako prvý člen Cirkvi je Bohorodička 
znakom vernosti Kristovi. Pod krížom a vo 
večeradle Mária pochopila, že sa má stať 
matkou novej rodiny, Cirkvi jej Syna, s kto-
rou má „zotrvávať na modlitbách“ (Sk 1, 14). 
Tak sa Mária stáva matkou našich rodín 
práve svojou vytrvalosťou v modlitbách.

Ustanovená za kráľovnú neba a zeme, 
vyvýšená nad zástupy anjelov a celú ne-
beskú hierarchiu svätých, sediac po pravici 
svojho jediného Syna Ježiša Krista s veľkou 
istotou dosiahne to, o čo žiada svojím 
materinským príhovorom pre svoje deti, 
pre nás. Kresťania, my všetci zhromaždení 
tu v Litmanovej okolo kráľovnej Márie, 
s veľkou dôverou k nej upierame svoj zrak. 
Ba čo viac, Cirkev vidí v Márii najkrajšie 
vyjadrenie ženskosti a nachádza v nej 
prameň nevyčerpateľných inšpirácií pre 
rodiny, lebo je nevestou a matkou nazaret-
skej rodiny. Odovzdaná do služby Bohu sa 
Mária dáva aj do služby ľuďom – kráľovná 
neba a zeme je v službe lásky pre Boha 
a pre ľudí. Pre Máriu slúžiť znamená kraľo-
vať a jej kraľovanie znamená slúžiť!

V kontexte udalostí dvadsiateho výročia 
ukončenia zjavení Panny Márie a v Roku 
rodiny si uvedomujem si, že naše cirkvi 
na Slovensku i v Rumunsku mali veľmi 
podobnú históriu, čo sa týka utrpenia 
a mučeníctva počas obdobia komunizmu. 
Táto história nám dáva možnosť vidieť 
pramene nádeje pre našu budúcnosť.

V Rumunsku boli v noci 28. októbra 
1948 zatknutí naši biskupi za to, že boli 
katolíci a že sa nezriekli svojej viery. Ten 
istý osud zdieľali kňazi, rehoľné sestry, 
mnísi a mnohí veriaci. Z dvanástich bisku-
pov siedmi zomreli vo väzení. Zomierali 
na následky mučenia, od hladu a zimy, 
ale v presvedčení, že zomierajú za Pána, 
za svoju vieru, za pravú slobodu v Kristovi, 

a nikto z nich sa nechcel stať Judášom. 
Naši veriaci ochraňovali kňazov, ktorí stihli 
utiecť a ukryť sa. Tak sa stalo s otcom Ale-
xandrom Todeom, ktorý sa ukrýval v jednej 
rodine. Polícia našla jedného kňaza, otca 
Jána Rosku, a chcela ho prinútiť, aby 
prezradil, kde sa ukrýva Todea. Ten však 
nič nepovedal. Polícia mu začala postupne 
vytrhávať nechty na rukách i na nohách 
a po každom vytrhnutí nechtu sa ho pýtali: 
„Kde je Todea?“ On odpovedal: „Neviem.“ 
Otec Roska sa nestal zradcom, preto si vo 
väzení odsedel deväť rokov.

Ďalší príklad istej rodiny kňaza s de-
viatimi deťmi. V tom čase už boli biskupi 
vo väzení. Aj mnohí kňazi boli uväznení. 
Raz večer si kňaz zavolal svoju manželku 
a povedal jej: „Vidíš, čo sa teraz deje s na-
šimi biskupmi a kňazmi. Čo bude s nami?“ 
Manželka mu odpovedala: „Mám pocit, 
že sa chceš zrieknuť svojej viery. Môžeš to 
urobiť, ale v tej chvíli ja už nie som tvoja 
manželka a tieto deti tiež už nie sú tvoje.“ 
Na to kňaz povedal: „Moja drahá, chcel 
som len vedieť, aký bude tvoj postoj. My 
sme katolíci.“ O dva týždne bol tento kňaz 
uväznený a po dvoch rokoch zomrel vo vä-
zení v Aiude. Jeho manželka vychovala deti 
vo viere, kráčajúc po ceste lásky a pravdy.

V Rumunsku máme veľkých mučeníkov 
aj vy na Slovensku máte veľkých mučení-
kov. Všetci nám hovoria o Kristovi, o viere, 
o rodine, o utrpení. V Kristovi sa stali ví-
ťazmi a sú nám vzorom. Oni nám otvárajú 
cestu nádeje.

Zišli sme sa teda v Litmanovej, aby sme 
sa modlili spolu s Máriou, aby sme sa mod-
lili spolu s mučeníkmi Slovenska, spolu 
so Svätým Otcom, aby sme sa modlili so 
synodálnymi otcami, aby ona, Mária, naša 
Matka, kráľovná neba a zeme, ochraňovala 
rodiny na celom svete. Berieme na seba 
zodpovednosť, plne si uvedomujeme, 
v akom stave sa nachádza svet, uvedomuje-
me si problémy dnešnej spoločnosti i prob-
lémy, ktorým musí čeliť rodina v tomto 
spoločenskom kontexte. Spolu s Máriou 
kráčajme po stopách jej Syna a nášho 
Pána, Ježiša Krista. Staňme sa Pánovými 
služobníkmi, aby sa na nás vyplnila vôľa 
Otca a aby nás Svätý Duch pretváral, aby 
pretváral naše rodiny a naplnil ich svojimi 
darmi. Amen. n

(homília vladyku Virgila Berceu,  
eparchiálneho biskupa Oradey v Rumun-

sku, ktorá odznela 9. augusta 2015  
na archieparchiálnej odpustovej slávnosti  

na hore Zvir v Litmanovej)
preložil Marko Durlák

snímky: Michal Petrilák
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Liečiť zranené 
rodiny
Cirkev ako dobrá Matka túži po tom, aby jej 
deti, synovia a dcéry, prežívali svoju vieru čo 
najplnšie a najvernejšie. Pri ich bolestiach, zra-
neniach a rôznych ťažkých situáciách im chce 
podávať pomocnú ruku a ukazovať cestu, ktorá 
vedie k ich skutočnému šťastiu. Tým šťastím je 
ich sviatostný život, jednota s Ježišom Kristom.

Mimoriadna synoda o rodine v 43. bode 
povzbudzuje pastierov Cirkvi, aby ku všetkým, 
ktorí žijú v nesviatostnom zväzku, pristupovali 
osobitným spôsobom citlivo a aby sa usilo-
vali využiť ich situáciu „ako príležitosť vstúpiť 
na cestu k plnosti manželstva a rodiny vo 
svetle evanjelia“. „Ide o trpezlivé prijímanie 
a sprevádzanie týchto ľudí. Ide o liečenie 
zranených rodín (oddelene žijúcich manželov, 
rozvedených bez nového manželstva, rozvede-
ných a znova zosobášených a rodiny s jedným 
rodičom).“

V 44. bode sa kňazom odporúča, aby boli 
láskaví a milosrdní k trpiacim a sklamaným 
manželom: „Keď manželia vo svojom vzťa-
hu zakúsia problémy, musia mať možnosť 
spoľahnúť sa na pomoc a sprevádzanie Cirkvi. 
Pastorácia založená na láske a milosrdenstve 
smeruje k záchrane osôb a vzťahov. Skúsenosť 
ukazuje, že s náležitou pomocou a s pôsobe-
ním zmierenia sa vďaka milosti veľké percento 
manželských kríz dá uspokojivým spôsobom 
prekonať. Vedieť odpustiť a cítiť, že mi bolo od-
pustené, je základnou skúsenosťou rodinného 
života. Odpustenie medzi manželmi umožňuje 
zakúsiť lásku, ktorá je navždy a nikdy nepomi-
nie (porov. 1 Kor 13, 8). Niekedy je však dôle-
žité, aby ten, kto prijal odpustenie od Boha, 
mal silu poskytnúť skutočné odpustenie, ktoré 
človeka obnovuje.“

Iste je to pekná vízia, ale aby bola reálne 
splniteľná, manželia by mali zažiť veľkosť 
spoločnej modlitby a vzájomného odpúšťania 
si svojich malých či väčších previnení už počas 
spoločného života. Lebo naučiť sa vzájomne si 
odpustiť až po kríze rozpadu ich spoločného 
života je priam nereálne. Možnože sa to nieko-
mu podarí, ale je to málo pravdepodobné.

Najlepšie je budovať spoločný manželský 
život od začiatku s Ježišom Kristom, s pomocou 
jeho milosti a sviatostného života. Skúsenosť 
nás učí, že aj o také sviatostné manželstvo 
manželia musia zápasiť, aby sa im nerozpadlo 
a vydržalo do smrti. Keď sa však buduje 
manželský život na zlom základe, na hriechu, je 
viac než isté, že neobstojí a rozpadne sa. Pane 
Ježišu, požehnaj všetkých manželov, aby žili 
sviatostne a zostali si vzájomne verní celý život.

Mons. Ján Babjak SJ

Hlad po živote
Pápež František vo svojom príhovore pred 
modlitbou Anjel Pána poukázal na večný 
pokrm: „,Nezháňajte sa za pominuteľným 
pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre 
večný život, a ten vám dá Syn človeka.‘ To 
znamená: hľadajte spásu, stretnutie s Bo-
hom. A týmito slovami nám chce dať pocho-
piť, že okrem fyzického hladu človek v sebe 
nosí iný hlad – my všetci máme tento hlad 
– hlad, ktorý je dôležitejší, ktorý nemožno 
zasýtiť bežným jedlom. Je to hlad po živote, 
hlad po večnosti, ktorý môže zasýtiť jedine 
on, keďže je ,chlebom života‘. Ježiš neodstra-
ňuje starosť o zadováženie si každodenného 
pokrmu, neodstraňuje starosť o všetko to, 
čo môže životu priniesť pokrok. Ale pripomí-
na nám, že pravý význam našej pozemskej 
existencie spočíva v cieli, vo večnosti, spočíva 
v stretnutí s ním, ktorý je darom i darcom. 
A pripomína nám, že na ľudský príbeh s jeho 
trápeniami a radosťami sa musíme pozerať 
v horizonte večnosti, čiže s výhľadom na de-
finitívne stretnutie sa s ním. A toto stretnutie 
osvetľuje všetky dni nášho života. Nech nás 
svätá Panna podporuje v hľadaní a nasledo-
vaní svojho Syna Ježiša, pravého chleba, ži-
vého chleba, ktorý sa nekazí a trvá pre večný 
život.“ (úryvok príhovoru z 2. augusta 2015)

Nechať sa pritiahnuť Otcom
Pápež František vo svojom príhovore povzbu-
dil veriacich k tomu, aby sa ešte viac nechali 
pritiahnuť Otcom. Povedal: „Nestačí stretnúť 
Ježiša, aby sme v neho uverili, nestačí čítať 
Bibliu, evanjelium. Zaiste, je to dôležité, ale 
nestačí to. Nestačí ani byť svedkom zázra-
ku, ako bol ten s rozmnožením chlebov... 
Toľko ľudí bolo v úzkom kontakte s Ježišom, 
a neuverili v neho, ba naopak, znevážili ho 
a odsúdili. A ja si kladiem otázku: Prečo je to 
tak? Neboli pritiahnutí Otcom? Nie, toto sa 
stalo preto, lebo ich srdce bolo uzavreté pred 
pôsobením Svätého Ducha. A ak máš srdce 
uzavreté, viera doň nevchádza. Boh Otec nás 
vždy priťahuje k Ježišovi: je na nás, či otvorí-
me svoje srdce, alebo ho zavrieme. No viera, 
ktorá je ako semiačko v hĺbke srdca, vzklíči, 
keď sa necháme pritiahnuť Otcom k Ježišovi, 
a keď ideme k nemu s otvorenou mysľou, 
s otvoreným srdcom, bez predsudkov. Vtedy 

v jeho tvári spoznávame Božiu tvár a v jeho 
slovách Božie slovo, pretože Svätý Duch nám 
dal vstúpiť do vzťahu lásky a života, ktorý 
je medzi Ježišom a Bohom Otcom. A tam 
dostávame dar, prijímame dar viery.“ (úryvok 
príhovoru z 9. augusta 2015)

Nájsť vždy pokoj
Svätý Otec František na otázku, aká je 
najväčšia výzva, ktorej čelil, odpovedal: 
„Povedal by som – nájsť vždy pokoj v Pánovi. 
Ten pokoj, ktorý môže dať jedine Ježiš. Pokoj, 
ktorý znamená, že Pán ťa sprevádza, že Pán 
je nablízku. A je tu aj ďalšia výzva: vedieť 
rozlíšiť Ježišov pokoj od iného pokoja, ktorý 
nepochádza od Ježiša. Skutočný pokoj prichá-
dza vždy od Ježiša. Niekedy je tiež zabalený 
do istého kríža. No je to Ježiš, ktorý ti v tej 
skúške dáva pokoj. Naopak, ten iný pokoj 
– povrchný pokoj – ten pokoj, ktorý ťa robí 
spokojným, tak trocha ťa uspokojuje, ale je 
povrchný, pochádza od nepriateľa, od diabla. 
Nepriateľ vždy ničí! Nechá ťa veriť, že toto 
je cesta, a potom ťa nechá osamote. Je to 
podvodník! Ukazuje ti veci pod maskou a ty 
veríš, že sú dobré, že ti prinesú pokoj, ideš 
za nimi, no nakoniec nenájdeš šťastie. Vždy 
hľadať Ježišov pokoj – toto je výzva, výzva, 
ktorú som dostal, ktorú mám a ktorú máte aj 
vy všetci. A čo je znakom Ježišovho pokoja? 
Ako viem, že tento pokoj dáva Ježiš? Znakom 
je radosť, hlboká radosť. Diabol ti nikdy nedá 
radosť. Túto radosť ti môže dať jedine Ježiš, 
darujúc ti Svätého Ducha.“
(úryvok rozhovoru zo 7. augusta 2015)

Dovoľme, aby sa Božia láska v nás zakorenila. 
Tak budeme schopní darovať sa pre druhých. 
(Twitter Svätého Otca Františka zo 4. augusta 
2015)

V kresťanskej rodine sa učíme mnohým čnos-
tiam. Predovšetkým milovať bez toho, že by 
sme za to niečo očakávali. (Twitter Svätého 
Otca Františka zo 6. augusta 2015)

Stretnutie s Kristom je schopné úplne preme-
niť náš život. (Twitter Svätého Otca Františka 
z 11. augusta 2015)

podľa www.radiovaticana.org  
pripravil Marek Baran

ilustr. snímka: time.com 
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Matka Vykupiteľa

Redemptoris Mater
V poradí šiesta encyklika svätého Jána Pavla II. je predovšetkým teologickým výkladom 
o úlohe Bohorodičky v Božom pláne spásy.

Názov encykliky úzko súvisí s ná-
zvom prvej encykliky Redemptor 
hominis – Vykupiteľ človeka. Svätý 

Ján Pavol II. píše, že v kristocentrických 
dejinách spásy jestvuje osoba, ktorá zjed-
nocuje dva veľké rozmery Svätého Ducha. 
„Zatienenie“ v Nazarete, počas ktorého 
bol Kristus počatý mocou Svätého Ducha, 
a zoslanie Svätého Ducha. Touto osobou je 
Mária. Tak ako je matkou svojmu Synovi, je 
aj matkou Cirkvi. Jej materstvo pramení vo 
viere. (RM 23 – 24)

Hneď na začiatku pápež píše: „Okol-
nosť, ktorá ma pohýna znova hovoriť o ... 
mariánskej úcte ... je blížiaci sa rok 2000, 
v ktorom dvojtisíce výročie narodenia Ježiša 
Krista usmerňuje náš pohľad i na jeho 
matku. ... Cirkev si stále uvedomuje, že 
Mária sa objavila na obzore dejín spásy 
skôr ako Kristus. Je jasné, že zatiaľ čo sa 
definitívne blížila ,plnosť času‘, čiže spásny 
príchod Emanuela, existovala už na svete 
tá, ktorá bola od večnosti určená za jeho 
matku. ... Jej prítomnosť v izraelskom 
ľude – taká nenápadná, že si ju súčasníci 
skoro ani nevšimli – však jasne žiarila pred 
večným Bohom, ktorý pripojil túto skrytú 
,dcéru Siona‘ (porov. Sof 3, 14; Zach 2, 14) 
k spásnemu plánu, zahŕňajúcemu celé 
ľudské dejiny. My kresťania, ktorí vieme, že 
prozreteľnostný plán Najsvätejšej Trojice 
je ústrednou skutočnosťou zjavenia a viery, 
právom cítime na konci tohto tisícročia 
potrebu zdôrazniť jedinečnú prítomnosť 
Kristovej matky v dejinách, najmä v tých-
to rokoch na konci druhého tisícročia.“ 
(RM 3)

Mária v tajomstve Krista
V encyklike pápežovi nejde o pripomenutie 
toho, že Mária predišla Kristovo narodenie 
v histórii ľudstva, v Máriinom svetle chce 
ukázať počiatok tajomstva vtelenia: „Boží 
plán spásy, ktorý nám bol plne zjavený 
Kristovým príchodom na svet, je večný. 
... Vzťahuje sa na všetkých ľudí, ale jedi-
nečné miesto je v ňom vyhradené ,žene‘, 
ktorá je Matkou toho, ktorému Boh zveril 
dielo spásy. ... ona sa prorocky naznačuje 
už v prísľube danom našim prarodičom 
po páde do hriechu (porov. Gen 3, 15). 
Podľa proroka Izaiáša ona je tá Panna, čo 

počne a porodí Syna, ktorého meno bude 
Emanuel (porov. Iz 7, 14). Kostru encykliky 
tvorí biblická meditácia nad scénami zo 
života Bohorodičky.“ (RM 7 – 24)

Božia Matka  
v strede putujúcej Cirkvi
Svätý Ján Pavol II. plynule prechádza 
do úvah nad významom prítomnosti Panny 
Márie v živote Cirkvi, keď pokračuje: 
„Cirkev napreduje vo svojej púti prena-
sledovaná svetom a potešovaná Bohom 
a hlása Pánov kríž a jeho smrť, dokiaľ on 
sám nepríde ... Druhý vatikánsky koncil 
hovorí o putujúcej Cirkvi a prirovnáva ju 
k starozákonnému Izraelu, putujúcemu 
na púšti. Toto putovanie má svoj vonkajší 
ráz, viditeľný v čase a v priestore ... pod-
statná časť putovania má vnútorný ráz. Ide 
o púť viery. ... Cirkev napreduje uprostred 
pokušení a prenasledovaní posilňovaná 
silou Božej milosti, ktorú jej prisľúbil Pán, 
aby... sa pôsobením Ducha Svätého nepre-
stávala obnovovať, kým skrze kríž nepríde 
k svetlu, ktoré nepozná súmraku. Práve 
na tejto ceste – púti, na ktorej sa Cirkev 
uberá časom a priestorom, a ešte viac deji-
nami duší, je Mária prítomná ako tá, ktorá 
je ,blahoslavená, že uverila‘, ako tá, ktorá 
napredovala i na ceste viery a mala ako 
nijaké iné stvorenie účasť na Kristovom 

tajomstve. Koncil ďalej hovorí, že ,Mária 
úzko spätá s dejinami spasenia určitým 
spôsobom zjednocuje a odzrkadľuje v sebe 
základné prvky viery‘. Medzi všetkými 
veriacimi Mária je akoby ,zrkadlom‘, v kto-
rom sa najhlbšie a najjasnejšie odrážajú 
,veľké Božie skutky‘ (Sk 2, 11). (RM 25) ... 
Na úsvite Cirkvi, na začiatku dlhej cesty 
viery, ktorá sa začala na Turíce v Jeruzale-
me, Mária bola s tými, ktorí tvorili zárodok 
,nového Izraela‘. Bola medzi nimi ako je-
dinečný svedok tajomstva Krista. A Cirkev 
sa vytrvalo modlila spolu s ňou a zároveň 
,na ňu hľadela vo svetle Slova, ktoré sa 
stalo telom‘. A tak to malo byť vždy. Keď 
totiž Cirkev hlbšie preniká do najvyššieho 
tajomstva vtelenia, myslí s hlbokou úctou 
a zbožnosťou i na Kristovu Matku. Mária 
nerozlučiteľne náleží k tajomstvu Krista 
a patrí aj k tajomstvu Cirkvi už od začiat-
ku, odo dňa jej zrodenia. Na základe toho, 
čím je Cirkev od začiatku a čím má stále 
byť po všetky pokolenia medzi všetkými 
národmi, je prítomná tá, ,ktorá uverila, že 
sa splní, čo jej povedal Pán‘ (Lk 1, 45). Práve 
táto Máriina viera, ktorá je začiatkom novej 
a večnej zmluvy Boha s ľudstvom v Ježišovi 
Kristovi, táto jej hrdinská viera ,predchá-
dza‘ apoštolské svedectvo Cirkvi a ostáva 
skrytá v srdci Cirkvi ako osobitné dedičstvo 
Božieho zjavenia. Všetci, čo z pokolenia 
na pokolenie prijímajú apoštolské svedec-
tvo Cirkvi, majú účasť na tomto tajomnom 
dedičstve a v určitom zmysle aj na Máriinej 
viere. Alžbetine slová: ,blahoslavená je 
tá, ktorá uverila‘ sprevádzajú Pannu aj pri 
Turícach. Idú za ňou všade tam, kde sa 
z veku na vek prostredníctvom apoštolské-
ho svedectva a služby Cirkvi šíri poznanie 
spásneho tajomstva Krista.“ (RM 27)

Bez Máriinej viery, čiže bez prijatia Slova, 
by nebolo ani našej viery. Jej príhovor môže 
byť príčinou rastu našej viery. Musíme 
mať na pamäti, že pápež encykliku píše 
ako úvahu. Neočakávajme, že v encyklike 
nájdeme systematický výklad viery Cirkvi. 
Tá sa opiera o učenie Magistéria o Márii, 
ale nemôžeme vylúčiť aj vlastnú, niekedy 
poetickú pápežovu myseľ. n

Miroslav Dancák
(pokračovanie v nasledujúcom čísle) 

snímka: padrefabioemroma.blogspot.com
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Vladyka, predstavili by ste nám Rumun-
skú gréckokatolícku cirkev?
Vieme, že druhé tisícročie sa začalo 
tragickým rozkolom spoločenstva Cirkvi. 
Spomedzi pokusov, ktoré sa usilovali 
o znovunastolenie jednoty, treba spome-
núť Florentský koncil. Tento pokus však 
neuspel. Napriek tomu túžba po jednote 
nikdy nezanikla. Rumunská gréckokato-
lícka cirkev sa zrodila z túžby Rumunskej 
cirkvi v Transylvánii a následne po roko-
vaniach na synodách v meste Alba Julia 
v rokoch 1697 – 1700, kde bola vyjadrená 
túžba vrátiť sa do spoločenstva s Rímskou 
cirkvou pri zachovaní pôvodnej byzantskej 
liturgie, spirituality a východnej kánonickej 
disciplíny. Týmto zjednotením sme sa pri-
navrátili k Petrovej cirkvi, ktorá jestvovala 
pred r. 1054, čiže pred veľkou schizmou 
medzi kresťanským Východom a Zápa-
dom. Táto únia otvorila cestu kultúrnej 
a sociálnej emancipácii Rumunov zo strany 
kniežacej vlády. V transylvánskom meste 
Blaj, známom ako „malý Rím“,  bolo potom 
možné otvoriť prvé školy,  kde sa vyučova-
lo po rumunsky (čítať a písať), pričom sa 
používala latinská abeceda. Únia pomohla 
vytvoreniu známeho kultúrno-duchov-

ného hnutia  Scoala Ardeleana, ktoré 
pracovalo na znovuobjavení latinských 
koreňov nášho národa a položilo základy 
územnej jednoty Rumunov v r. 1918. To 
viedlo k vzniku súčasného Rumunska ako 
jednotného štátu.

Prežívali aj rumunskí gréckokatolíci počas 
komunizmu ťažké obdobie?
Áno. Najväčšou skúškou, akú naša cirkev 
podstúpila, bolo práve obdobie vlády 
komunizmu. Všetkých našich dvanástich 
biskupov uväznili. Siedmi z nich zomreli 
ako mučeníci. Kňazi boli deportovaní a ak 
veriaci chceli ostať kresťanmi,  museli 
navštevovať buď latinskú cirkev s maďar-
ským jazykom, alebo pravoslávnu cirkev. 
Naša cirkev musela prežiť v podzemí bez 
ekonomických prostriedkov, bez kated-
rál a farností, bez svojej štruktúry. Ale 
uprostred týchto skúšok nám Pán dožičil 
veľkú radosť: hojnosť povolaní, nádej pre 
našu cirkev.

Aká je dnešná situácia gréckokatolíkov 
v Rumunsku?
Ako katolíci sme v Rumunsku menšinou. 
Tvoríme 10 – 12%,  z čoho polovica sú la-

tinskí a polovica byzantskí katolíci. Jestvu-
je tu šesť latinských diecéz a šesť grécko-
katolíckych eparchií, ktoré spoločne tvoria 
Rumunskú biskupskú konferenciu. Pápež 
Benedikt XVI. povýšil 16. decembra 2005 
Rumunskú gréckokatolícku cirkev na vyš-
šie arcibiskupstvo.

V eparchii Oradea, kde som biskupom, 
máme asi 90 000 veriacich, 214 kňazov, 
z ktorých asi tretina pracuje za hranicami 
eparchie, v Európe. Máme svoj seminár, 
kde je zhruba štyridsať bohoslovcov, 
v eparchii pôsobí okolo dvadsať rehoľných 
sestier, desať rehoľníkov a päť mníchov. 
K nim treba prirátať ešte rôzne laické 
združenia. Máme dve katolícke školy, 
v ktorých je okolo 1 400 študentov. Naša 
eparchia je dostatočne živá a pracuje pre 
Božie kráľovstvo.

Máte aj u vás veľké pútnické miesta?
Bohužiaľ, všetky naše starobylé pútnické 
miesta ostali v rukách našich pravosláv-
nych bratov. Mám na mysli miesta: Nicula, 
Bixad a Moisei. V súčasnosti má každá 
naša eparchia nejaké sanktuárium, kde sa 
na chrámový sviatok koná miestna púť. 
Okrem toho pred desiatimi rokmi marma-
rošský biskup Ioan Sisestean so súhlasom 

synody a s požehnaním hlavného arci-
biskupa, kardinála Luciana Muresana usta-
novil za nové národné pútnické miesto 
Cintorín chudobných v Sighetul Marmatiei, 
kde sú pochovaní štyria biskupi, ktorí 
zomreli vo väzení počas komunizmu. Tak 
sa v Sigete na Cintoríne chudobných stre-
távame rok čo rok, vždy v druhú májovú 
sobotu. Toto miesto je naozajstný „anti-
menzion“, bohatý na relikvie mučeníkov.

Aké výzvy rieši vaša cirkev v súčasnosti?
Náboženskú situáciu v postkomunistic-
kom Rumunsku možno definovať ako 
dvojnásobnú sekularizáciu s osobitosťami, 
ktoré ju odlišujú od iných krajín.  Prob-
lémy, ktorým čelíme, zmeny a prevraty 
na politickom a sociálnom poli na nás 
dopadajú a nútia nás zamyslieť sa, ako 
dospieť v Cirkvi k novému rozkvetu a k jej 
plnšej misii. Po období desovietizácie 
a deateizácie sme prešli plodným obdobím 
obnovy a novej vitality, v ostatných rokoch 
sme však svedkami procesu, ktorý možno 
charakterizovať ako upevnenie individua-
lizmu a typickú formu sekularizmu.

Zoči-voči týmto výzvam naša cirkev 
sústreďuje svoje sily na to, aby nanovo 
ponúkla spoločnosti vyznávanú, premod-
lenú a žitú vieru so špecifickými priorita-
mi, ako sú: formácia nových kňazov, aby 
mohli pokračovať v novej evanjelizácii; 
práca s mladými, aby mohli s pokojom 
čeliť problémom spoločnosti, v ktorej žijú; 
pozornosť venovaná chudobným a starým, 
ktorí sú čoraz opustenejší; práca s kres-
ťanskými rodinami, aby sa stali bunkami 
a modelmi pravej viery a odovzdávania 
života; skoncovanie s diskrimináciou 
Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá potrebuje 
bez strachu zaujať svoje miesto v súčasnej 
spoločnosti.

Uprostred rozdelení rôzneho druhu, 
sociálnych či náboženských, naša cirkev 
v súčasnom Rumunsku, toto malé stá-
do, chce byť nielen mostom, ktorý spája 
na ekumenickom poli Východ so Zápa-
dom, ale aj domom pohostinnosti a spo-
lužitia, kde každý človek dobrej vôle môže 
nájsť bratov, s ktorými by mohol hľadať 
a prijímať čo najvhodnejšie riešenia, ako 
čeliť výzvam a nebezpečenstvám, ale aj 
objavovať nové možnosti, ktoré so sebou 
prináša moderná doba.

A ako je to v otázke ekumenizmu?
Katolícka cirkev v Rumunsku bola vždy 
otvorená ekumenickému dialógu s veľ-
kým rešpektom voči ostatným cirkvám 
a kresťanským komunitám v Rumunsku. 
Jedným z príkladov sú stretnutia a modlit-
by v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov, 

kde sa usilujeme vydávať svedectvo a po-
ukázať na vzájomnú úctu, aby svet uveril. 
Citlivým miestom však naďalej ostávajú 
naše vzťahy s pravoslávnymi bratmi, zvlášť 
ak ide o vymáhanie nášho majetku (chrá-
my, kláštory, školy, útulky), ktorý nám bol 
po zrušení našej cirkvi v r. 1948 odňatý, stal 
sa majetkom štátu a ten ho zasa daroval 
Pravoslávnej cirkvi.

Katolícka cirkev v Rumunsku, zvlášť 
Gréckokatolícka cirkev, vedie dialóg lásky 
v pravde s Pravoslávnou cirkvou a ponúka 
pravoslávnym bratom možnosť liturgické-
ho slávenia všade tam, kde nám boli cerkvi 
vrátené a kde im chýba miesto na mod-
litbu. Bohužiaľ, ešte stále sú miesta, kde 
naši veriaci nemôžu užívať svoje chrámy, 
a preto slávia liturgiu a sviatosti po do-
moch a školách, na cintorínoch a pod 
holým nebom. Už viackrát sme vyjadrili 
a zdôraznili naše želanie hľadať spoločný-
mi silami riešenie takej delikátnej otázky, 
ako je cirkevný majetok, berúc do úvahy 
požiadavky druhej strany, ale rovnako 
musíme rešpektovať svedectvo našich mu-
čeníkov, ktorí preliali vlastnú krv za Krista 
a Cirkev, mučeníkov, ktorých pamiatka 
musí byť zachovaná ako príklad svätosti 
a odovzdávaná nasledujúcim generáciám.

Na Slovensku ste už boli niekoľkokrát. 
Čo vás sem láka?
Nádherná krajina! Krajina bohatá na his-
tóriu! Krajina, ktorá dala Cirkvi blaže-
ných mučeníkov: Pavla Gojdiča, Teodora 
Romžu, Vasiľa Hopka, Metoda Dominika 
Trčku. Oni sú časťou dedičstva univer-
zálnej Cirkvi a ustavične sa prihovárajú 
u Pána za nás všetkých.

Práve toto spája Slovensko s Rumun-
skom: mučeníci za vieru. Naši biskupi, 
ktorí zomreli v komunistickom väzení: 
Valeriu Traian Frentiu, Iuliu Hossu, Vasile 
Aftenie, Ioan Balan, Ioan Suciu, Tit Liviu 
Chinezu, vyliali vlastnú krv za jediný 
zločin: za to, že boli katolíci a nezriekli 
sa viery; za presvedčenie, že pravda víťazí 
nad zlom.

Aké posolstvo by ste odovzdali našim 
čitateľom?
Milovaní, vy všetci žijúci na Slovensku! 
Vy ste synovia, vnuci mučeníkov, muče-
níkov povýšených na úctu na oltároch. 
Buďte na to hrdí! Buďte hrdí na dedičstvo, 
ktoré vám bolo odovzdané! Šírte ďalej ich 
vieru, vašu vieru. Buďte sami sebou. Pán 
je s vami!

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
snímky:  ro.wikipedia.org;  

Michal Petrilák

PRAVDA  
vždy zvíťazí

Rumunský gréckokatolíc-
ky biskup z Oradey Virgil 
Bercea (nar. 1957) prijal 
pozvanie hlásať Božie slo-
vo na hore Zvir pri Litma-
novej. Pri tejto príležitosti 
sme sa chceli dozvedieť 
niečo o Rumunskej grécko-
katolíckej cirkvi.

Svetlo a koniec
Pred sedemdesiatimi rokmi vyzeral posledný 
okamih desaťtisícov ľudí asi takto: hluk, 
záblesk a koniec života. Tí „šťastnejší“ to 
mali za sebou v zlomku sekundy – vyparili 
sa. Iní sa museli trápiť v bolestiach i roky.

Píšem tu o 6. auguste 1945 
a meste Hirošima a 9. auguste 1945 
a meste Nagasaki. Možno vzdialené v čase, 
skoro na opačnej strane zeme, v minulosti 
spojené s protiamerickou propagandou. 
Ale aj tak dva najtemnejšie dni v existencii 
Zeme. Nikde nezomrelo naraz toľko ľudí 
ako v týchto dvoch mestách. Cieľ bol jasný 
– ukončiť vojnu v Pacifiku. A bol dobrý, 
správny... Ale cieľ neposväcuje prostriedky.

Dnes už deti ani nevedia, o čom je reč. 
Žijeme v dobe relatívneho pokoja. Pokoja 
vykúpeného životmi mnohých vojakov 
a civilistov. Pre nás je už samozrejmé, že 
sa ráno zobudíme a nikde okolo nás sa 
nestrieľa. Môžeme prejsť cez ulicu bez 
strachu o život, ak po ceste nejdú tí, ktorí 
na to nemyslia. Ale nik nás neohrozuje 
zbraňou, nie sme lovná zver ani trofej. 
Neuspia nás plynom, nespália vo vápenkách, 
nehodia na nás bombu. To všetko je pre nás 
také samozrejmé. No akosi sme si prestali 
vážiť život. Nestál nás nič a nestojí nás nič. 
Skôr nás láka opak – polovojenské skupiny, 
strieľanie, ničenie, zabíjanie.

Kde sa stala chyba? Vari sa človek nevie 
poučiť na chybách iných a musí urobiť svoje 
vlastné? Asi áno. Lenže za chyby sa platí 
a často je to cena najvyššia – ľudský život. 
A nie jeden.

Správy nás môžu poučiť, hoci sú 
väčšinou negatívne. Ale iba ak chceme. 
Stačí spomaliť rýchlosť auta. Nehnať sa 
stošesťdesiatkilometrovou rýchlosťou 
za hodinu. Stačí dať pozor na nezbedné 
malé deti a nie potom plakať nad bielou 
rakvičkou. Stačí ísť športovať, pracovať, 
modliť sa v spoločenstve, ako sám 
na záchode umrieť od predávkovania 
„nádherným pocitom voľnosti“. A tak by sa 
dalo pokračovať. Ale človek je nepoučiteľný. 
Dokonca sa nevie poučiť ani na vlastných 
chybách.

Keby sa niekto spýtal tých ľudí v Nagasaki 
či Hirošime, či sa chcú dožiť ďalšieho 
rána v zdraví, asi by nezaváhali. Ak by im 
povedali, aby utekali ako naši predkovia 
v 13. storočí pred Mongolmi, tak by 
zanechali všetko a utekali sa schovať. Stačilo, 
keby videli, že sa to deje v okolí a pochopili 
by cenu života. Ako reagujeme my? Nie je 
nám to náhodou jedno?

Juraj Gradoš
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Duchovná moc 
hudby
V Prvej knihe Samuelovej nachádzame 
príbeh o duchovnej moci a účinkoch hudby. 
Príbeh opisuje trápenie kráľa Šaula, ktorý si 
dal zavolať Dávida, aby mu zahral a upoko-
jil jeho vnútro. „Keď prišiel na Šaula duch 
od Pána, vzal Dávid do ruky citaru a hral. 
Šaulovi sa uľavilo a bolo mu lepšie, zlý duch 
od neho odstúpil.“ (1 Sam 16, 23) V Dávidovi 
pôsobil Boží Duch a jedným z prejavov tohto 
pôsobenia bolo, že Dávid začal hrať, skladať 
a spievať piesne, ktoré pochádzali z vnuknu-
tia Svätého Ducha. Dávidove piesne prinášali 
pokoj a úľavu v trápení a spôsobovali, že zlý 
duch odstupoval od toho, kto ich počúval.

Vychádzajúc z biblických textov môžeme 
hudbu podľa jej pôvodu rozdeliť do troch 
skupín, a to na hudbu, ktorá je výsledkom 
prirodzeného talentu človeka, hudbu, ktorá 
je inšpirovaná Svätým Duchom, a napokon 
hudbu inšpirovanú zlým duchom. Hudba 
z vnuknutia Svätého Ducha privoláva Sväté-
ho Ducha na toho, kto ju počúva. Naopak, 
hudba z vnuknutia zlého ducha privoláva 
zlého ducha k tomu, kto ju počúva.

Uznávaný psychiater profesor Simone 
Morabito tvrdí, že hudba je nástrojom ko-
munikácie, je schopná formovať zmýšľanie, 
správanie i postoje ľudí, ktorí ju počúvajú. 
Hudba prenáša do podvedomia človeka 
nové myšlienky, ktoré človek prijíma za svo-
je, pričom si vôbec neuvedomuje, že mnohé 
z nich sú škodlivé a nebezpečné. Ako príklad 
uvádza, že v USA spáchalo v ostatných 
rokoch samovraždu okolo päťtisíc mladých 
ľudí, pričom jednou z najdôležitejších príčin 
samovrážd bola satanistická rocková hudba, 
keďže obsah mnohých piesní otvorene po-
vzbudzuje k samovražde či k službe diablovi.

Sú známe prípady mladých ľudí, u ktorých 
sa začala prejavovať duchovná hrôza ovlád-
nutia zlými silami, pričom príčinou bolo pra-
videlné navštevovanie diskoték, kde sa hrala 
satanistická hudba. Okrem negatívneho ob-
sahu piesní počúvanie takejto hudby a pra-
videlné zotrvávanie v diskotékových kluboch 
pôsobí aj na psychiku a zdravie mladých ľudí, 
najmä hlukom, svetelnými efektmi a dostup-
nosťou rôznych druhov omamných látok. 
Všetky tieto faktory spôsobujú nezvratné 
zmeny v ľudskom mozgu, ničia jeho bunky, 
okrem toho stimulujú stúpanie hladiny ad-
renalínu a vyvolávajú rôzne formy agresivity. 
Počúvaním hudby so satanistickým obsahom 
a prebývaním na miestach, kde znejú takéto 
piesne, sa človek vystavuje nebezpečenstvu 
zotročenia hriechom a silami zla.

Antónia Rabatínová

manželský sľub, ktorý si pri sobáši muž 
a žena dávajú, v sebe zahŕňa slová úplnej 
vernosti a nerozlučiteľnosti: „ ... a sľu-
bujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu, 
manželskú poslušnosť a že ťa neopustím 
až do smrti“. Človeka nenaplní tzv. manžel-
stvo na skúšku či sobáš s predmanželskou 
zmluvou. To už nie je „až do smrti“!

V našom postmodernom svete sú dôvera 
a vernosť vzácne. No paradoxne, preto-
že nič nie je záväzné, je ťažké dôverovať 
druhým. O odvahu vstúpiť do manželstva 
oberajú mladých niekedy oprávnené, 
inokedy zase prílišné ekonomické obavy. 
Bojíme sa, že budeme pripútaní k niekomu 
nevhodnému a že nebude všetko zariadené 
podľa našich predstáv. Pápež František po-
ukazuje na to, že mnohí ľudia majú strach 
z takejto výzvy a vyhýbajú sa manželstvu 
preto, lebo sú skeptickí. A táto mentalita 
privádza mnohých, ktorí sa pripravujú 
na manželstvo, ku konštatovaniu: „Budeme 
spolu, pokiaľ nám vydrží láska.“ Ale keď je 
láska vzťah, potom je to skutočnosť, ktorá 
sa buduje ako dom. A dom budujeme 
spoločne, nie každý po svojom!

Strach zo slova „navždy“ sa dá liečiť tým, 
že sa budeme deň čo deň spoliehať na Pána 
Ježiša, aby sa tak náš život stal krok za kro-
kom každodennou duchovnou cestou 
spoločného rastu.

Spoluinvestor projektu
Manželstvo je Boží projekt. Boh je v ňom 
aj spoluinvestor. Zvlášť v kresťanskom 
manželstve. Do Kány Galilejskej pozvali 
Ježiša na svadbu. Bol tam na začiatku, 
keď bolo všetko, ako má byť. Ale zostal aj 
v zlom, keď sa minulo víno a zdalo sa, že 
je po svadbe. Ba dokonca ich zachránil, 
keď im dal nové a lepšie víno. Svoj prvý 
zázrak teda Ježiš neurobil pri chorom ani 
pri posadnutom démonom, ale pri záchra-

ne manželstva – už na jeho začiatku! Tu 
sa ukazuje veľký Boží záujem investovať 
do manželstva a spolupracovať s manželmi 
po celý ich život.

Do chrámu na sobáš prichádzajú dvaja 
slobodní ľudia, muž a žena, a vychádzajú 
ešte v krehkej jednote traja: jej muž, jeho 
žena a ich Spasiteľ Ježiš. Takto sviatostné 
manželstvo nie je iba obrazom novej a več-
nej zmluvy medzi Kristom a jeho nevestou 
Cirkvou, ale táto sviatosť je zárukou stálej 
prítomnosti Pána Ježiša medzi manželmi 
a v ich rodine po všetky dni ich života. To 
je to nové víno. Víno novej, lepšej – Božej 
lásky.

Naše investície
Udržať lásku navždy možno len vtedy, keď 
budete spolu s Bohom investovať do svojho 
manželstva. Je preto nutná aj vaša investí-
cia – čnosti, zvlášť čnosť čistoty a vzájom-
ného odpustenia. Tieto čnosti budú posil-
ňované častým prijímaním Eucharistie.

Čistota je semienkom, ktoré sa seje už 
v mladosti a z ktorého neskôr vyrasta-
jú pevné a trvalé manželstvá. Formuje 
sexuálne túžby, vďaka ktorým sa manželia 
dokážu milovať úplnou, nezištnou, bezvý-
hradnou a darujúcou sa láskou.

Manželský život sa neobíde ani bez 
čnosti odpúšťania drobných i veľkých 
chýb. Božie odpustenie je pre nás lekciou 
z odpúšťania.

No a sviatosť manželstva úzko súvisí 
aj s Eucharistiou. Keď prijmete Ježiša 
v Eucharistii, povedzte: „Chcem cez teba 
prijať i svojho partnera! A dávaj mi, prosím, 
pravú lásku k nemu, ktorá vydrží naveky.“n

Marek Maďar
ilustračná snímka:  

Irina Patrascu Gheorghita; flickr.com

V nadväznosti na predchádzajúce príhovory o rodine a manželstve vás chcem dnes pozvať, 
aby sme spoločne uvažovali o manželstve ako o Božom projekte.

Nie sme stvorení na to, aby sme boli 
sami. Už na začiatku Boh hovorí: 
„Nie je dobre byť človeku samému.“ 

(Gn 2, 18) Ľudské bytosti potrebujú jeden 
druhého a navzájom sa vedia dopĺňať. Túto 
nezmazateľnú túžbu po priateľstve a spolo-
čenstve napĺňame tým, že vytvárame putá 
spoločného záujmu a lásky. Manželstvo je 
jedinečnou, dôvernou a nerozlučnou for-
mou priateľstva a spoločenstva pod jednou 
strechou, pri jednom stole a jednom lôžku. 
Do manželstva sú pozvaní muž a žena, aby 
sa navzájom bezvýhradne milovali a boli 
otvorení prijatiu nového života. Aby sa 
navzájom milovali, ako miluje Boh.

Projekt manželstva
Manželstvo, ako to čítame vo Svätom 
písme, je Boží projekt. Preto Boh stvoril 
človeka ako muža a ženu. Dal im vzájomnú 
príťažlivosť. Adam žasol, keď k nemu Boh 
priviedol Evu: „Toto je kosť z mojich kostí.“ 
A dal im schopnosť v láske a vzájomnom 
dare a jednote tiel privádzať na svet nové 
potomstvo: „Ploďte a množte sa a naplňte 
zem!“ (Gn 1, 28) Tento Boží projekt man-
želstva je nemeniteľný. Nedokázala ho zni-
čiť ani potopa, ani dedičný hriech. A tento 
projekt sa realizuje neopakovateľne 
v každom platnom manželstve. Napĺňajú 

ho dvaja konkrétni ľudia, originálny muž 
a neopakovateľná žena so svojimi dobrými 
vlastnosťami i slabosťami. Pre tieto slabosti 
nie je vždy ľahké milovať bezvýhradne. 
Preto v nás musí byť pokora, aby sme 
dokázali povedať: „Neviem to, nedokážem 
milovať bezvýhradne!“ A trpezlivosť, že ani 
môj manžel, moja manželka to nedokáže.

Teológia tela svätého Jána Pavla II. 
hovorí o „vnútornej slobode“ a „sebaovlá-
daní“, ktoré manželia potrebujú na to, aby 
boli jeden pre druhého skutočným darom. 
Muži vstupujúci do manželstva majú často 
predstavu bezstarostnosti života. Myslia si, 
že to bude „ako u mamičky“. Ženy pri-
chádzajúce do manželského života majú 
neraz predstavu, že to bude romantika 
ako v telenovelách. Je preto nevyhnutná 
spomínaná vnútorná sloboda. Neprekáža, 
že nemáme všetko a že môj manželský 
partner nevládze milovať stopercentne. 
Táto vnútorná sloboda má prechádzať 
až do veľkodušnosti: „Ja chcem začať. Ja 
chcem vyjsť zo seba – zo svojho pohodlia, 
sebectva, sebaľutovania.“ Iba ak sa chceme 
v manželstve vzájomne prispôsobovať, 
bude rásť jednota, ktorá napĺňa oboch.

Táto jednota sa pri sobáši iba začala, je 
krehká ako malá rastlinka a treba sa o ňu 
starať! Sebaovládanie je zase čnosť, ktorá 

nás podrží, keď nás pochytí hnev alebo 
chuť byť príliš náročný na manžela/ku. 
Alebo keď sme skúšaní vo vernosti, či vte-
dy, keď začíname porovnávať, ako to bolo 
doma, ako je to u iných, aké by to bolo 
v manželstve s iným/inou.

Pápež František pri istej príležitosti 
povedal: „Manželstvo je každodennou 
prácou, a mohol by som povedať prácou 
tvorivou, tak ako remeslo zlatníka, pretože 
úlohou manžela je urobiť manželku viac 
ženou a úlohou manželky je urobiť man-
žela viac mužom. Rásť v ľudskosti ako muž 
a ako žena. Toto sa deje medzi vami. Toto 
sa nazýva vzájomný rast. Neprichádza to 
však zo vzduchu! Pán tomu žehná, ale pri-
chádza to cez naše ruky, cez vaše postoje, 
cez spôsob, ako žijete, ako sa máte radi. 
Pomáhajte si rásť! Vždy dbajte o rast toho 
druhého.“

Vernosť a nerozlučiteľnosť
Pravá láska je taká silná, že vytvára zá-
väzok. Záväzok zasa v sebe nesie zodpo-
vednosť, vďaka ktorej manželstvo môže 
vytrvať. Nič dočasné nemôže naplno 
uspokojiť najhlbšie túžby. Len to, čo je tr-
valé, ich môže naplniť, a teda iba Boh, jeho 
láska a priateľstvo s ním, veď „Ježiš Kristus 
je ten istý včera i dnes a naveky“. Preto 

Dvaja sa stanú 
jedným

SVETOVÉ
STRETNUTIE

RODÍN
OTÁZKY NA DISKUSIU
• Čo znamená katolícka spiritualita manželstva? Čo majú robiť rodiny, aby 

slávili a ochraňovali kresťanské manželstvo?
• Ak je manželstvo sviatosťou, čo z toho vyplýva pre čas zásnub? Aké vlast-

nosti by mal/a mať budúci ženích/nevesta?
• Ako súvisia sviatosti zmierenia a Eucharistie so sviatosťou manželstva?
• V Pánovej modlitbe hovoríme: „Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťa-

me svojim vinníkom.“ Myslíš si, že je ľahké alebo ťažké to uskutočňovať?
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Verný Boh
Chcela by som sa podeliť o svoj 

osobný zážitok s Bohom a jeho 
prítomnosťou. V lete som ako jediná 

veriaca vo svojej rodine zapísala svoju rodi-
nu do zoznamu čakateľov na ikonu Svätej 
rodiny. Moja rodina je už dlhšiu dobu 
prakticky rozdelená, keďže jediná sestra 
sa po škole odsťahovala do cudziny a ocko 
stále pracuje v zahraničí. V ten týždeň, keď 
sme mali mať ikonu, bol doma. S mamkou 
sme sa troška obávali, ako zareaguje, keďže 
vôbec v Boha neverí. Večer, keď nám ikonu 
mali priniesť, mal ocko naplánované, že 
v byte nebude, že niekam odíde. A keď 
farár odíde, tak mu máme dať vedieť. Ani 
sme sa ho nesnažili prehovoriť. Odovzdala 
som to Bohu, že ak má nejaký plán s touto 
rodinou, tak je to na ňom. Vedela som, že 
ocko sa tomu nevyhne, lebo Boh je verný 
a že jemu na tom záleží určite ešte viac ako 
mne. Ikonu nám priniesli nečakane skôr, 
takže ocko nestihol odísť. Prvýkrát sme sa 
ako rodina modlili spolu a už vtedy som 
cítila, že takto si to Boh naplánoval a jeho 
plány sú isté a nemenné. Na druhý večer 
sme sa s mamkou modlili a ocko už spal, 
a tak sme ho v tej svojej malej viere ani ne-
volali. Na druhý deň sa nás sám opýtal, či 
sme sa modlili. Vraj sme ho mali zobudiť. 
Bolo vidno, že ho to naozaj mrzí. V ten 
večer sa s nami modlil, ale už nie z do-
nútenia, ale z vlastnej vôle. Vravel, že sa 
po modlitbe cíti plný lásky a pokoja. Takto 
to bolo celý týždeň. Ten čas bol pre nás ako 
rodinu veľmi veľkým požehnaním a viem, 
že aj keď sa z nás nestala hneď dokonala 
kresťanská rodina, tak sme si bližší. Tiež 
som pochopila, že ak som sa predtým vše-

možne snažila svojimi slovami obrátiť svo-
ju rodinu, tak to zďaleka nestačilo. Stačilo, 
že som to s vierou odovzdala Pánovi, a on 
už vedel, ako a čo má použiť. Boh sa dotýka 
našich sŕdc rozličným spôsobom, pretože 
dokonale pozná každé srdce. A tiež viem, 
že vstupuje aj tam, kde si myslíme, že je 

už navždy zatvorené. To všetko len vďaka 
ikone Svätej rodiny. Buďte požehnaní! n

-ver, Svidník

Prelomila bariéry
Rada by som sa aj ja, manželka kňaza, 
podelila o pocity a krásne chvíle, ktoré sme 
vo farnosti zažívali v Roku rodiny počas 
putovania ikony. Záujem ľudí o putujúcu 
ikonu bol spočiatku malý. Boli sme z toho 
smutní, ale postupom času sme prišli na to, 
že nestačí, ak kňaz verejne v chráme povie, 
že „je medzi nami vo farnosti prítomná 
ikona a každý, kto má záujem, nech sa 
zapíše a podľa poradia ju dostane“. Museli 
sme sa viac priblížiť k ľuďom, osloviť ich 
osobne. Vďaka Bohu za tento krok! Práve to 
bola cesta, aby sme spoznali množstvo ľudí, 
pretože sme spolu s manželom a s našimi 
deťmi navštevovali rodiny a modlili sa 
s nimi. Práve tam, pred ikonou Svätej rodiny 
sa lámali bariéry, ktoré ľudia často voči kňa-
zom či kňazským rodinám majú. Kňaz sa 
musí otvoriť ľuďom, aby sa následne otvorili 
srdcia ľudí k spoločnej spolupráci na našej 
spáse. Cítime, že vďaka putovnej ikone 
a spoločnej rodinnej modlitbe sa obohatil 
nielen náš rodinný život, ale aj duchovný 
život rodín, po ktorých ikona putovala. n

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

Voľba povolania
Svedectvo Teréziinej staršej sestry Márie: „Jej vnútorný život nikto nepoznal. Navo-
nok 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 um-
rela. 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.

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

16/2015
Voľba povolania
Po matkinom odchode Terézia pokračovala vo svojich prácach okolo domácnosti 

po celú zimu a cez jarné mesiace. Potom sa Demjanovičovci zišli na spoločnú poradu 
a radili sa o budúcnosti Terézie, najmladšej členky rodiny. Otec i všetci súrodenci sú-
hlasili s tým, aby dokončila vyššie štúdiá. To bola vlastne aj posledná žiadosť umiera-
júcej matky. Mária, najstaršia dcéra v rodine, jej sľúbila, že pošlú Teréziu do kolégia.

Ale Terézia nebola veľmi nadšená týmto rozhodnutím svojho otca a starších 
súrodencov. Skrývala v sebe túžbu vstúpiť do kláštora a zasvätiť svoj život Pánu Bohu 
a službe blížnym. Ešte sa však s touto túžbou nikomu nezdôverila. Až v septembri, 
na začiatku nového školského roka, prezradila svoju túžbu, že chce vstúpiť do karme-
litánskeho kláštora.

Mária si na túto udalosť spomína takto:
„V septembri v roku 1919 bolo rozhodnuté, že Terézia pôjde študovať do kolégia. 

Keď sme jej to oznámili, povedala nám, že chce byť karmelitánkou. Pýtali sme sa jej, 
ako dlho sa už zapodievala touto myšlienkou. Veľmi sme sa prekvapili, keď nám pove-
dala, že na to myslela vlastne už od skončenia ľudovej školy. Ochotne sa však podro-
bila vôli rodiny a vstúpila do Kolégia svätej Alžbety v Convent Station v štáte New Jersey.“

Bola to akadémia pre dievčatá, budúce učiteľky. Terézia sa po dva a polročnom prerušení 
štúdií pustila s veľkou chuťou a usilovnosťou znova do práce. Ako hlavný predmet svojho štú-
dia si vybrala anglickú literatúru. Výroky bývalých spolužiačok o jej charaktere a duchovnom 
živote, keď mala osemnásť až dvadsaťdva rokov, sú veľmi zaujímavé:

„Od prvých dní v kolégiu,“ píše jej spolužiačka a priateľka, „som si všimla Teréziin charakter 
stvárňovaný a rozvíjaný uvedomenou prevahou ducha nad hmotou. Nepotrebovala základnú 

m
iriam

 terézia 
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janovičová
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Šaty boli v našej histórii pevnou súčasťou odevu žien. Dlho 
aj mužov. Kým Nomádi nezaviedli nohavice ako bojový odev.

 

Čo na to muži?
„... nohavice nechajte nám chlapom, 
v šatách vyzeráte lepšie,“ vyzýva dievčatá 
16-ročný muž v dotazníku o obliekaní. Máš 
nejakú sukňu/šaty v šatníku?

Ženy prišli k nohaviciam až v tridsia-
tych rokoch 20. storočia. Prv iba pre 
jazdu na koni či bicykli. Prím prevzali len 
v ostatných desaťročiach. Natoľko, že vraj 
na istú ženskú konferenciu prišli všetky 
ženy v nohaviciach.

„... ženy sú také nohavicové, že už ani 
nevedia, čo je to sukňa...“ (56 rokov)
Keď sa dámske nohavice ujímali ako 
bežný odev, strih bol voľný a na rozdiel 
od pánskych sa zapínali naboku. Zapínanie 
vpredu sa ujalo neskôr.
V šesťdesiatych rokoch 20. storočia prišli 
na trh rifle – husto tkané, pôvodne určené 
kovbojom a baníkom. Nie hneď vypasova-
né, deravé a bedrové.

„Môžete nosiť aj nohavice, aj sukňu, ale 
prosím, nie elastické, dobre?“ (? rokov)
Sukňa ostala nadčasovou, no dĺžka sa 
po stáročiach odrazila od zeme. Dĺžku po-
tom určoval vek. Dievčatká nosili kratučké, 
väčšie dievčatá sukne nad kolená, staršie 
mali kolená zakryté, dospelá žena mala 
sukňu do pol lýtok. Zaužívané, plus-mínus 
pár centimetrov. Dlhé šaty boli len svadob-
né, plesové, nie bežné.
V šesťdesiatych rokoch nečakane vhupli 
do módy minisukne (nad kolená). Keďže 
móda udávala dĺžku sukieň, aj ju prijali 
ako danosť najprv mladé dievčatá, neskôr 

i ženy stredného veku. Neostalo pri tom. 
Dĺžka sa skrátila až na mikro či model bez 
sukne (legíny). 

„... sukňa nemusí provokovať, ak má 
primeranú dĺžku.“ (56 rokov)
Prišla i úľava vo forme tzv. lady dĺžky 
(do pol lýtok) a maxi – teraz boom. Môže-
me si vybrať zo širokej škály dĺžok podľa 
gusta a svedomia: od zeme až po pás. 
Škoda, že veľa mamičiek je v mini – dieťa 
sa tak za ich sukňu neschová L.
Ešte vysvetlenie: „po kolená“ kedysi zna-
čilo pod kolená. Rátalo sa zdola. Teraz sa 
ráta zhora: „po kolená“ je povyše kolien. 
Na istom väčšom stretnutí padla otázka 
na dĺžku sukní „po kolená“. Vážny muž dô-
razne zvolal: „Vrátane!“ Prešiel si pokáním 
zo smilstva.
Pozor i na vysoké rázporky na sukni. Muži 
si všeličo odhalené všimnú, no neoceňujú.

„Ani neviete, aké ťažké je odolávať 
tým pokušeniam, ktoré vytvárate.“ (19 
rokov)
Dlhšie sukne – vraj uniforma. Džínsy vždy 
a všade ňou nie sú? Teplým a bežným 
oblečením sú len nohavice? Sukne existujú 
iba tenučké na extra príležitosti? V skutoč-
nosti je v dlhšej sukni z hrejivého materiálu 
teplejšie. A možno si pod ňu v zime obliecť 
aj legíny. Poskytuje potrebnú vzdušnosť 
a v páse pri sedení netlačí ako tvrdé rifľové 
nohavice, čo zdraviu škodí.
Prečo mnohé ženy nosia aj v lete neprie-
dušné rifle? Veď bavlnená dlhšia sukňa 
chladí v teple a hreje v chlade. Muži nám 

môžu v lete závidieť voľné sukne. Aj 
do auta. Nemusíme sa pariť v nohaviciach. 
A prax nosiť sukne sa veľmi zíde neveste 
v svadobných šatách. Ladná chôdza im 
dodá punc.

„... chlap sa pozerá na ,dušu oblečenia‘, 
nie na ,dušu zoblečenia‘...“ (38 rokov)
Pán Boh vymenil Adamovi a Eve figové 
listy za nepriesvitný odev (Gn 3, 21). V raji 
nebolo treba nič – cudnosť bola vo vzdu-
chu, kým sa neotvorila Pandorina skrinka 
hriechu. Postupne sa k „listom“ vraciame? 
Zastaví sa tento posun? Je to i na tebe.

Óda na nevyzývavú sukňu
• Vynikne v nej ženskosť, ladnosť; spätnou 

väzbou cibrí vnútornú ženskosť, dôležitú 
pre materstvo.

• Stráži cudnosť v správaní i pri sedení; 
kryje lono, šetrí myseľ mužov.

• Chráni zdravie ženy (pri vhodnom výbe-
re materiálu). Ženské orgány potrebujú 
dýchať  a byť v teple.

• Pomáha deťom vnímať vzor ženy a dáva 
im pocit bezpečia (detská rúčka sukňu 
chytí, tesné rifle nie).

„Sukne sú super.“ (26 rokov)
Je to rada, pomoc, nie odsudzovanie ani 
obmedzovanie slobody. Ty sa rozhodni.

„Vaša neha a krása je v striedmom 
a slušnom obliekaní. Zostaňte krásne 
a ženské.“ (56 rokov)
Si jedinečná! J Ak si Božou dcérou, tvoje 
telo je chrámom Svätého Ducha (1 Kor 6, 
19 – 20). Oslavuj Boha krásnou a cudnou 
ženskosťou. n

Katarína Roháčková 
ilustračná snímka: commons.wikimedia.org
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Signály

„Asi sa fakt začnem modliť!“ 
Martinove slová sršali hne-

vom a iróniou. 
„Prestaň! Azda neporušíš predsavzatie, 

ktoré si si dal pred pár mesiacmi?“ dokreslil 
situáciu plnú sarkazmu Miloš.

„Čo si myslíš, že tvoje modlitby budú 
vypočuté a že to, čo nás čaká, ubehne rých-
lejšie?“ ďalej prilieval olej do ohňa. 

„A Braňo sa má pri mori ako?“ 
Jeho záujem a závisť sa stretli v jednej 

otázke. Miloš totiž ešte pri mori nikdy 
nebol.

„Ani mi nehovor! K tomu všetkému, čo 
ma tento týždeň postihlo, je absolútnym 
vrcholom, že mi počas búrky zhorel router! 
Chápeš? Dva dni sme doma bez internetu! 
Odrezaní od sveta! O Braňovi nič neviem! 
Fotrikovi sa dáko pri jeho technickom an-
titalente podarilo zabezpečiť net v mobile, 
ale Braňovi som už nepísal.“

O tomto Miloš nevedel. Snažil sa síce 
prejaviť súcit, no v kútiku srdca to Mar-
tinovi prial. Už dlhšie nemohol zniesť, že 
sa jeho kamarátovi darilo lepšie ako jemu. 
Tak nech má aj on trocha smoly.

Myšlienky chlapcov pretrhol prichádza-
júci autobus. 

„A už je tu naša sestra Alfonza,“ ironicky 
poznamenal Martin, keď v autobuse uvidel 
rehoľníčku. Ani nevedeli ako a obaja sa 
ocitli na sedadle za ňou.

„Si totálne nemehlo! To si fakt nemohol 
chytiť lepší flek?! Raz sa máš o niečo posta-
rať, a aj to kvalitne zbabreš!“ podpichoval 
Miloša kamarát. 

Miloš len s ťažkosťami v sebe zadržiaval 
všetku zlosť. Sľúbil si, že len čo vystúpia, 
s Martinom si to rozdá. Už sa od neho 
nenechá ponižovať. A tu to s ním riešiť 
nebude! Nemieni sa strápňovať pred 
dievčatami. Sestra Alfonza počula hundra-
nie, no nevedela, čo je vo veci. Otočila sa 
s otázkou, či je všetko v poriadku.

„V poriadku?! Celý tento tábor, kam sa 
veziem, nie je v poriadku! Fotrovci ma 
sem vyhnali, vraj aby som sa polepšil! Ani 
náhodou som sem nechcel ísť a už dnes sa 
teším na cestu späť!“ Ani Miloš do tábora 
ísť nechcel, no takto drzo by to nikdy na-
hlas nepovedal. A nieto ešte priamo do očí 
sestre Alfonze. Skrčil sa na sedadle. Hanbil 
sa za Martinov výstup.

Rehoľníčkine oči sa zúžili a zaostrili 
na chlapca. Chvíľu sa na neho dívala. Pár 
sekúnd, no chlapcovi sa to zdalo dlho 
a nevedel, čo má čakať. Na jeho prekvape-
nie sa bez slova otočila. No Miloš si reakciu 
neodpustil. Pre istotu nepovedal ani slovo 
(už ich odznelo dosť), len kamarátovi za-
klepal na čelo s náznakom, či je v poriadku. 

V autobuse zavládlo hrobové ticho, akoby 
mladých neviezol do tábora, ale na nútené 
práce.

„Nie, nie, nie, nieee... !“ 
Martinov zúfalý krik prerazil hradbu 

ticha. 
„Ja sa zbláznim. Fakt sa zbláznim! Toto 

fotrovcom nedarujem! Najprv router a te-
raz nefunguje ani internet v mobile. Oblasť 
bez pokrytia! Som v koncoch!“ vykrikoval 
na celý autobus z plného hrdla. 

Miloš sa od hanby na sedadle vedľa neho 
skrčil ešte viac.

„Veď dobre. Ako ste mne pokazili jeden 
z prázdninových týždňov, tak ani ja vám ho 
nedarujem!“ 

S týmto predsavzatím vystúpil Martin 
z autobusu. Dal si záležať a kritizoval 
každú aktivitu a hru v tábore. Miloš sa však 
do táborového programu zapojil. Postup-
ne sa od Martina oddelil a s chlapcami vo 
svojej skupinke si dobre rozumel. Hrali 
spolu futbal, ale viedli aj debaty o otázkach 
z kázní, katechéz a svedectiev pozvaných 
hostí. Martin ostal sám. No bol veľmi 
hrdý na to, aby to priznal. Počítal doslova 
hodiny do odchodu z tábora. Vôbec neza-
krýval svoju nechuť a ignoroval všetko, čo 
sa tu dialo. Najväčšou smolou bolo, že sa 
ocitol v skupine tej mníšky. Len jedno mu 
nešlo do hlavy – prečo ho neupozorňuje, 
nenapomína, neignoruje. Odskúšal si to 
viackrát. Ak sa jej na niečo pýtal, odpove-
dala mu vľúdne a bez náznaku hnevu či 
pomsty. Možno má slabú pamäť a zabudla, 
čo všetko v autobuse povedal. Alebo nero-
zumie jeho trucovaniu. Skúmavo rehoľníč-
ku pozoroval.

Sestra Alfonza sa venovala svojej skupin-
ke naplno. Stretnutie začínali modlitbou 
a piesňou. Krátke zamyslenia zo Svätého 
písma sa mu zdali ľahko pochopiteľné 
a príklady, ktoré použila, boli akoby pria-
mo z jeho života.

V duchu si sám pred sebou kládol otáz-
ku, či toto je to, že Božie slovo je živé. A zá-
roveň sa hanbil sám pred sebou, že vôbec 
o niečom takom premýšľal. n

Eva
(dokončenie v nasledujúcom čísle)

ilustr. snímka: www.flickr.com

Zhromaždenie
Cirkevný život je nepochybne spojený 
so zhromažďovaním, koniec koncov aj 
slovo eklesia – cirkev znamená zhro-
maždenie. Azda by nikomu z veria-
cich ľudí nenapadlo, že by si žil svoj 
duchovný život sám, pretože takýto 
duchovný život je životom samorastu 
a samorasty často neprinášajú dobré 
plody. Preto je dôležité prichádzať 
na zhromaždenia Cirkvi čo najčastejšie 
a takto budovať svoj vlastný duchovný 
život v zdravom prostredí a za pomoci 
iných veriacich. Už od počiatkov sa ve-
riaci zhromažďovali pri rôznych príle-
žitostiach a oslavovali Boha či Presvätú 
Bohorodičku, alebo svätých. Azda naj-
dôležitejším zhromaždením veriacich 
je zhromaždenie na oslavu vzkriesenia 
Krista, ktoré sa koná každú nedeľu. 
Je to také dôležité zhromaždenie, že 
Cirkev káže, aby sa začalo už v sobotu 
večer a trvalo až do nedeľnej liturgie. 
Dnes sme to už mnohí ohraničili len 
na nedeľnú liturgiu. Tu sa deklaruje 
viera vo vzkriesenie, oddanosť bož-
ským prikázaniam a veľká úcta k Bohu.

No v liturgickom kalendári je mnoho iných zhro-
maždení, niektoré majú toto slovo aj vo svojom 
názve: Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke 

po sviatku Narodenia Krista, Zhromaždenie k archanje-
lovi Gabrielovi alebo Michalovi  a podobne. Tieto sviatky 
nevyjadrujú, ako sa mnohí nazdávajú, zhromaždenie 
nejakých svätcov okolo Bohorodičky či archanjelov, alebo 
svätých, ale ide o naše zhromaždenie, zhromaždenie 
veriacich na počesť Bohorodičky, archanjelov a mnohých 
svätých. V typikone je dokonca pri niektorých svätcoch 
zmienka o tom, že „zhromaždenie k nemu sa koná tam, 
kde je jeho chrám alebo kde sú uložené jeho ostatky, ináč 
je len polyjelej“. Ide napr. o svätého Jána Rilského alebo 
prepodobného Teodóza Pečerského, či iných. Zhromaž-
denie sa teda považuje za veľkolepú spomienku mnohých 
veriacich na počesť významného svätca.

Keď sa teda zhromažďujeme, nie je to bez príčiny, ale 
naše zhromaždenia sú prejavom veľkej úcty samotnému 
Bohu a jeho svätým. Nech sú teda naše zhromaždenia 
v Cirkvi naplnené radosťou zo stretnutia s ľuďmi rovnakej 
viery a oddanou modlitbou k Bohu, nikdy nie pocitom 
zbytočnosti, nudy a čakania na poslednú minútu litur-
gie. n

Michal Bučko

Údel zlých a údel 
spravodlivých
Pri 37. žalme si spontánne začínam spievať: 
„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži 
tvoje srdce. Pánovi zver svoje cesty a jemu 
dôveruj, on sa už postará.“

Spomienky na túto pieseň vo mne vyvolali pestrú mozaiku 
situácií, v ktorých som sa nachádzala v jednotlivých obdo-
biach života (keď som si tieto slová opakovala). Miešali sa vo 

mne spomienky na nadšenie v čase, keď som vstupovala do „do-
spelého života“ a chcela ho žiť s Pánom. Na prvé vytriezvenia 
z „dospelého sveta“. Na „nevypočuté modlitby“, Pánovo „meška-
nie s dobrými vecami“, po ktorých som túžila. Na Božie riešenia 
v ťažkých veciach. Rozhodnutie dôverovať Pánovi má inú príchuť 
v čase radosti a inú v čase núdze. A ešte inú v čase zázrakov. Ale 
vždy sú posilnením pre nás aj pre svedkov nášho života. 

Nedávno som sa pri čítaní Knihy Daniel zastavila pri časti 
s ohnivou pecou a tromi mladíkmi v nej. „Tých mužov teda 
naskutku poviazali a... hodili do rozpálenej pece.“ (3, 21) Kráľ pri 
pohľade do ohňa konštatuje: „Vidím štyroch rozpútaných mužov 
prechádzať sa uprostred ohňa a niet na nich nijakého úrazu, 
výzor štvrtého je však podobný synovi bohov.“ Keď na kráľov prí-
kaz vyšli mladíci z ohňa, ostatní „hľadeli na mužov, nad ktorých 
telami oheň nemal moci a ani vlások na hlave im nezhorel, ani 
ich odev sa nezmenil, ani zápach ohňa ich neprenikol“ (3, 25). 
Do ohňa ich vhodili poviazaných. Oheň sa chlapcov nedotkol 
ani náznakom. Ani vlas im nezhorel. Ani pach dymu nenasiakol 
do odevu. Zhorelo len jedno. Ich putá. 

Do ohňa trápenia sa dá dostať dvoma spôsobmi. Po prvé, pre 
vernosť Bohu, pre Božiu formáciu. Ako Jozef Egyptský, Abrahám 
a Sára, Zachariáš a Alžbeta (neplodnosť), Dávid a mnohí iní. Ale 
dá sa trpieť aj ako dôsledok zablúdenia, na čo upozorňuje Písmo 
niekoľkokrát (napr. 28. kapitola v Knihe Deuteronomium). Takto 
odišla biblická Noemi do pohanských krajín. Dôsledok? Strata 
blízkych. Strata spokojnosti. „Nevolajte ma Noemi, volajte ma 
Mara,“ hovorí Betlehemčanom po návrate, lebo horkosť vyhnala 
z jej srdca všetko krásne a požehnané (porov. Rút 1, 19 n).

Ak sa ocitneš v ohni skúšok ako traja mladíci, tvoje putá spad-
nú. Budeš zažívať, ako si každým dňom slobodnejší. Spokojnejší. 
Budeš zažívať občerstvenie aj uprostred ohňa. Nevravím, že sa 
ti v ohni začne páčiť. Nie. Ale vydržíš to. Nie bez obáv a pocitu 
slabosti. Ale pre Božiu milosť budeš stáť v skúškach s takou pev-
nosťou, že sa tvojmu pokoju budú čudovať všetci. Lebo tvoje putá 
zhoria. Putá pýchy. Domýšľavosti. Sebestačnosti. Komfortnej 
zóny. Vlastných predstáv. A ty sa rozhodneš radšej pre trápenie 
kvôli láske (k Bohu a službe iným) ako pre spokojnosť v živote 
plnom sústredenia na seba. 

Ak žiješ skúsenosť Noemi, ktorá prosí, aby ju volali Mara, 
je čas vrátiť sa k Bohu a nechať sa uzdraviť a naplniť ním. Ale 
ak napriek trápeniu vytrvalo chváliš Boha, ďakuj mu za všetky 
rozviazané putá. Lebo ťa povedú k životu stále väčšej slobody 
a požehnania. n

Valéria Juríčková

Jej život
Odišla nám teta Márgit, otcova sestra, ktorá neoslavovala osemdesiatku, lebo sa chystala 
osláviť vo veľkom štýle stovku. Ešte pred mesiacom sa bicyklovala na stacionári (je to 
dobré na kĺby), neúnavne sadila a siala v záhrade, kupovala zopár sliepočiek a jedného 
kohútika, piekla skvelé koláče s tvarohom, na vnučkinu svadbu prišla v neodolateľnom, 
hriešne drahom  klobúku. Pán na ňu nezabudol ani jediný deň jej života, krížik nemala len 
nad dverami v kuchyni, každý deň jej ho kládol aj na plecia.

Marta Gromošová
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PONDELOK 31. august
Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky

Čítania: Gal 2, 11 – 16, zač. 202; Mk 5, 24 – 34,
zač. 21 (rad.); Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 
38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke)

Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby 
sme boli ospravedlnení vierou v Krista... 
(Gal 2, 16)

Pri zapnutí televízora či rádia počúvame, 
čo všetko potrebujeme na „úspešný život“. 
Pavol dáva do popredia vieru v Ježiša, ponú-
ka život v ospravedlnení. Človek zažívajúci 
prijatie skrze odpustenie vstupuje do spo-
kojnosti, slobody a radosti. Sme pozvaní 
prežívať spokojnosť v jeho prítomnosti cez 
vieru v srdci a s modlitbou na perách.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti zo sviatku (HS: 417; 
PZ: 400; HP: 433)

UTOROK 1. september
Začiatok indiktu, t. j. nového (cirkevné-
ho) roka. Pamiatka prep. otca Simeona 
Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie 
k Presvätej Bohorodičke z Miasén

Čítania: 1 Tim 2, 1 – 7, zač. 282; Lk 4, 16 – 
22a, zač. 13

Dnes sa splnilo toto Písmo,  
ktoré ste práve počuli. (Lk 4, 21)

Pri pohľade na súčasný deň ľudstvo zažíva 
mnohé sklamania z vlastného zlyhania. 
Prečo? Pretože neuverilo Slovu, ktoré hovorí 
o Otcovi – záruke plnenia prisľúbení. Ježiš 
napĺňa šťastie človeka, vypĺňa všetky prísľuby 
dané Otcom. Pozývam ťa nasmerovať svoj 
život k tomu, ktorý vlastní slovo života.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár z indiktu, Zhromaždeniu 
k Bohorodičke a svätému, Sláva, kondák 
svätému, I teraz, kondák z indiktu. Proki-
men, Aleluja a pričasten z indiktu a sväté-
mu (HS: 262; PZ: 232; HP: 247)

STREDA 2. september
Mučeník Mamant

Čítania: Gal 3, 15 – 22, zač. 207; Mk 6, 7 – 
13, zač. 23

Oni šli a hlásali... (Mk 6, 12)

Takmer pre každého človeka je komunikácia 
samozrejmosťou. Hovoríme, gestikuluje-
me a myslíme na naše potreby – prevažne. 
Najväčšou potrebou kresťana by mala 
byť prítomnosť nebeského Otca, viditeľná 
v Synovi. Ohlasovať Boha a jeho veľké činy 
znamená chcieť ho viac vidieť v našich 

životoch. Chcem ťa pozvať svedčiť o Božích 
činoch v tvojom živote.

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

ŠTVRTOK 3. september
Hieromučeník Antim, nikomédijský 
biskup

Čítania: Gal 3, 23 – 4, 5, zač. 208; Mk 6, 30 
– 45, zač. 25

A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým 
potomstvom a podľa prisľúbenia dedič-
mi. (Gal 3, 29)

Sme vlastníkmi. Niekto vlastní veľký dom, 
iný byt, ďalší niečo malé a niekto možno nič. 
Dieťa má to, čo majú jeho rodičia. Boh vo 
svojej dobrote s nami urobil zmluvu v krste. 
Tá zmluva zo mňa, hriešneho človeka, robí 
Božie dieťa, dediča nebeského kráľovstva 
a prijímateľa prisľúbení.

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

PIATOK 4. september
Hieromuč. Babylas, biskup veľkej Anti-
ochie. Prorok Mojžiš, ktorý videl Boha

Čítania: Gal 4, 8 – 21, zač. 210; Mk 6, 45 – 
53, zač. 26

Keď ho videli kráčať po mori, mysleli, že 
je to mátoha, a vykríkli... (Mk 6, 49n)

Modlíme sa, postíme, zúčastňujeme sa 
na svätých liturgiách, veríme, že Ježiš nás 
vykúpil, a predsa mnohému nerozumieme. 
Špekulujeme, ako to mohlo či malo byť. 
Pritom osobný kontakt s Otcom v modlitbe 
mnohé zmení, neprehľadné sa stane jas-
nejším, nezrozumiteľné zrozumiteľnejším 
a neprekonateľné prekonateľným.

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

SOBOTA 5. september
Prorok Zachariáš

Čítania: 1 Kor 4, 17 – 5, 5, zač. 132; Mt 24, 
1 – 13, zač. 97

A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mno-
hých vychladne láska. (Mt 24, 12n)

Prevláda názor, že svet je skazený. Voľnosť 
morálky, útoky na rodinu, „pomýlené“ ľud-
ské práva. Skutočným dôvodom nezáujmu 
o pravé hodnoty je to, že ich nepoznáme. 
Pravou hodnotou je láska, záujem o človeka, 
ktorých vlastníkom je Boh. Môžeš poznávať 

Otca, aby si zakúsil v plnosti jeho každoden-
nú prítomnosť a ochotu naplniť ťa šťastím 
v pravých hodnotách.

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

NEDEĽA 6. september
Pätnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Spo-
mienka na zázrak archanjela Michala 
v Kolosách

Čítania: 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 22, 35 
– 46, zač. 92

Milovať Boha... Milovať blížneho... 
na týchto dvoch prikázaniach spočíva 
celý zákon. (Mt 22, 37 – 40)

Každé odvetvie v hospodárstve hľadá spôso-
by, ako najlepšie zhodnotiť či využiť všetko 
v prospech úspešnosti firmy. Podobne je to 
aj v rodinách. Meníme prácu, rozhodujeme, 
čo a kedy kúpiť, ako zabezpečiť deti, ako 
naplniť naše potreby. Priority sú pre nás 
akútne a riešime ich s väčšou intenzitou 
a podľa možností čo najskôr. 
Ježiš dáva do popredia prvé prikázanie, 
prioritu, ktorá má prednosť pred všet-
kým. Milovať Boha a blížneho je skutočné 
a prirodzené zachovávanie toho najdôleži-
tejšieho – priateľstva s Bohom a človekom. 
V tomto prikázaní cítiť osobitosť vzťahu, 
komunikácie, záujmu o veci dávajúce život, 
o Boha a človeka. Toto je skutočný a pozi-
tívny pohľad na zákon, v ktorom je prioritou 
ľudská túžba zameraná na vrúcny vzťah 
k Otcovi a skrze neho k blížnemu. Už to nie 
je prikázanie, ktoré ma obmedzuje, ale pri-
kázanie s rozmerom vzťahu. Žiaľ, niekedy 
sa zdá, že sa viac umárame všetkým, čo sme 
ešte nestihli urobiť, a berieme veci do vlast-
ných rúk. Buďme úprimní, mnohým veciam 
nerozumieme, a preto sa nám to nedarí. Ne-
dokážeme držať krok s Bohom. Snažíme sa, 
a naša snaha nie je korunovaná úspechom. 
Dajme sa zlákať vzťahom s Bohom. Láska, 
ktorú ponúka on, nie je násilná. Treba na ňu 
odpovedať. Táto priorita, ktorou je Boh, ťa 
vovedie do radosti, pokoja a tvoje ľudské 
priority budú riešené jeho autoritou.

Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné 
z hlasu (HS: 149; PZ: 103; HP: 104)

PONDELOK 7. september
Predsviatok Narodenia Presvätej Boho-
rodičky. Svätý mučeník Sozont

Čítania: Gal 4, 28 – 5, 10, zač. 211; Mk 6, 54 
– 7, 8, zač. 27
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A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. (Mk 6, 
56b)

Vďaka Bohu. Takto reagujeme, keď sa 
nám niečo podarí. Je toto slovné spojenie 
na mieste? Možno sa to stalo akousi frázou. 
Realita vďaky predpokladá zažitie skúse-
nosti. Skúsenosť ťa vovedie do viery v Ježiša, 
ktorý má moc. A táto viera v tebe uskutoční 
zmenu myslenia a prinesie zázraky, ktoré 
potrebuješ ako korenie pre život.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák 
z predsviatku. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten z dňa (HS: 154, 263; PZ: 108, 233; HP: 
109, 249)

UTOROK 8. september
Narodenie Presvätej Bohorodičky

Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 – 
42; 11, 27 – 28, zač. 54

„Blahoslavený život, ktorý ťa nosil...“ Ale 
on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo 
počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ 
(Lk 11, 27)

Rodokmene sú súčasťou našej osobnej 
minulosti, a preto niekedy počúvame: „Môj 
dedo, otec bol kantor, cerkovník...“ Je to 
naozaj dôležité vo vzťahu s Bohom? Ježiš 
dáva do popredia rozhodnutie každého 
konkrétneho človeka. Minulosť je dôležitá, 
rodokmene zaujímavé, ale spásu ti dá Boh 
na základe tvojho rozhodnutia stať sa jeho 
svedkom.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti zo sviatku. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utierne sviatku (HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

STREDA 9. september
Spravodliví Pánovi predkovia Joachim 
a Anna

Čítania: Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mk 7, 14 – 
24a, zač. 29 (rad.); Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; 
Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (svätým)

Tak ani vy nechápete? ... čo z človeka 
vychádza, to poškvrňuje človeka. (Mk 7, 
18. 20)

Vo fabrike, kde je pásová výroba, zamestna-
nec opakuje tú istú prácu. Príde chvíľa, keď 
prestane rozmýšľať nad prácou a myšlienky 
mu chodia kade-tade. Vo viere mnohokrát 
konáme podobne. Vidíme len akúsi ruti-
nu. Uniká nám podstata našej viery, naše 
každodenné zažívanie vzťahu s Bohom. 
Pozývam ťa vnímať dôležitosť Ježišových 
slov – zmeniť srdce.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár zo sviatku a o spra-
vodlivých, Sláva, kondák o spravodlivých, 
I teraz, zo sviatku. Prokimen, Aleluja 
a pričasten zo sviatku a o spravodlivých. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. 
irmos z utierne sviatku (HS: 264, 265; PZ: 
234, 235; HP: 250, 252)

ŠTVRTOK 10. september
Sväté mučenice Ménodora, Métrodora 
a Nymfodora

Čítania: Ef 1, 1 – 9a, zač. 216; Mk 7, 24 – 30, 
zač. 30

Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sve-
ta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou 
svätí a nepoškvrnení v láske. (Ef 1, 4)

Udalosti okolo nás vytvárajú pocit, že 
nemôžeme zmeniť nič, že všetko je rezervo-
vané mocným. Boh si nás vybral! Nie sme 
spasení, pretože sme mocní alebo si to za-
slúžime, ale preto, že Otec to tak chcel. Táto 
rezervácia je tvoja, ak máš túžbu. Patríš 
mu? Si teda svätý a nepoškvrnený v jeho 
očiach, miluje ťa a vždy bude.

Liturgia: Všetko ako 8. septembra

PIATOK 11. september
Prepodobná matka Teodora 
Alexandrijská

Čítania: Ef 1, 7 – 17, zač. 217; Mk 8, 1 – 10, 
zač. 32

Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvá-
vajú pri mne a nemajú čo jesť. (Mk 8, 2)

Máš pocit, že Boh je natoľko zaneprázd-
nený, že nemá na teba čas? Ježiš dokazuje, 
že má o teba starosť, o tvoje jedlo, ľudské 
i duchovné potreby. Pre neho neexistuje nič, 
čo by nechcel alebo nevedel vyriešiť. Žiadna 
potreba človeka nie je pre neho bezvýznam-
ná, žiaden problém nie je malicherný. 
Pozývam ťa tráviť s ním čas.

Liturgia: Všetko ako 8. septembra. Zdr-
žanlivosť od mäsa

SOBOTA 12. september
Sobota pred Povýšením 
Hieromučeník Autonomos

Čítania: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 10, 37 
– 11, 1, zač. 39 (sob. pred Povýšením); 1 Kor 
10, 23 – 28, zač. 146; Mt 24, 34 – 44, zač. 101 
(rad.)

Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn 
človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. 
(Mt 24, 44)

Najväčší nepokoj do srdca človeka vnáša 
neistota a strach. V tejto chvíli nie je dôleži-
té, kedy sa vyplnia Kristove slová o druhom 
príchode. Dôležité je, že Boh dáva pokoj 
a istotu radosti. Byť v priateľstve s ním zna-
mená byť pripravený očakávať jeho blízkosť 
každodenne.

Liturgia: Všetko ako 8. septembra

NEDEĽA 13. september
Šestnásta nedeľa po Päťdesiatnici. 
Nedeľa pred Povýšením. Pamiatka 
založenia Chrámu vzkriesenia

Čítania: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Jn 3, 13 – 17, 
zač. 9 (Nedeľa pred Povýšením); 2 Kor 6, 1 
– 10, zač. 181; Mt 25, 14 – 30, zač. 105 (rad.)

V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň 
spásy som ti pomohol. Hľa, teraz je milos-
tivý čas, teraz je deň spásy! (2 Kor 6, 2)

Raz v autobuse mestskej dopravy som zažil 
situáciu, keď mamička neposlušnej dcérke 
niekoľkokrát pripomenula, že Ježiško sa 
bude na ňu veľmi hnevať, lebo je neposedná 
a neposlušná. Ako rýchlo dokážeme z úžas-
ného Boha vytvoriť strašidlo. Takto v deťoch 
vzniká predstava o neľútostnom, tvrdom 
a hrozivom Bohu sediacom na oblakoch, 
ktorý všetkých pozorne sleduje, aby im zrá-
tal všetky prehrešky. Jednoducho, naháňa 
strach. A v dospelosti s tým vôbec neboju-
jeme, necháme toto presvedčenie zakoreniť 
sa. Preto sa stáva, že mnohí nebeskému 
Otcovi nedôverujú. 
Toto však nie je pravda o Bohu, ktorý 
posiela to najcennejšie, čo má, svojho Syna. 
Milosrdenstvo, láska, radosť, pokoj, spása 
sú ponúknuté každému bez rozdielu. „Teraz 
je milostivý čas,“ hovorí Božie slovo. Nie 
včera, nie zajtra, ale teraz. Boh chce teraz, 
v tejto chvíli začať tvoju spásu. Slovenské 
príslovie hovorí: „Čo môžeš urobiť dnes, 
neodkladaj na zajtra.“ Možno zažívaš nedo-
statok času a všetko nechávaš na poslednú 
chvíľu alebo sa bojíš zlyhania, možno máš 
strach, čo si o tebe pomyslia ľudia, alebo sa 
zbavuješ zodpovednosti. Či je to tak, alebo 
onak, pozývam ťa, aby si neodkladal prijatie 
Božej pomoci a odpustenie. Nenechaj sa 
nikým a ničím odradiť, a prijmi ho už dnes! 
Zažiješ milostivý čas, deň spásy, uvidíš, že 
Otec ťa miluje.

Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, zo Založenia 
a z predsviatku, kondák z hlasu, Sláva, 
I teraz, kondák zo Založenia. Prokimen, 
Aleluja a pričasten z Nedele pred Povýše-
ním a zo Založenia chrámu (HS: 150, 268, 
269; PZ: 104, 238, 239; HP: 105, 255, 256) 

Martin Krajňák
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Vstup Presvätej 
Bohorodičky 
do chrámu
Joachim a Anna
Vstupujú spoločne s Máriou na nádvorie 
Jeruzalemského chrámu, aby odovzdali 
svoje dievčatko veľkňazovi Zachariášovi. 
V ich gestách možno vidieť odhodla-
nosť odovzdať dcéru na službu Pánovi. 
Túto skutočnosť objasňuje E. Sendler, 
keď uvádza, že rodičia Márie si možno 
mysleli, že trojročné dievčatko sa k nim 
môže vrátiť zo strachu, že ich stratí. 
Slávnostne došli na nádvorie sprevádzaní 
siedmimi pannami so zažatými sviecami 
v rukách. Podľa M. Janochu tento liturgic-
ký sprievod pripomína obraz známy už 
z prvokresťanských čias, a to z Ježišovho 
podobenstva o desiatich pannách (Mt 25, 
1 – 13), z ktorých bolo päť múdrych a päť 
nerozumných. Sprevádzanie Bohorodičky 
Márie do chrámu za účasti panien ospe-
vujú aj stichyry večierne predmetného 
sviatku: „Anna, spoľahlivá božská milosť, 
s radosťou privádza do Božieho chrámu 
tú, čo bola z milosti ustanovená za čistú 
a vždy Pannu, a zvoláva dievčatá, ktoré 
nesú lampy, aby kráčali pred ňou, pričom 
vraví: ,Poď, dieťa, staň sa obetou i voňa-
vým tymianom pre toho, ktorý mi ťa da-
roval. Vstúp na posvätné miesta, spoznaj 
tajomstvá a priprav sa na to, že sa staneš 
príjemným a pekným príbytkom Ježiša, 
ktorý udeľuje svetu veľké milosrdenstvo.‘“
Iná stichyra poukazuje na prítomnosť 
panien so zažatými sviecami, čo koreš-
ponduje aj s ikonou sviatku, kde sú panny 

zobrazené so zažatými sviecami v rukách: 
„Dievčence radostne berú sviece a v ústre-
ty vychádzajú duchovnej svieci a s úctou 
ju vedú do svätyne svätých. Naznačujú 
duchovnú žiaru, čo z nej skrze Sväté-
ho Ducha mala vystúpiť, aby osvietila 
všetkých, čo sedeli v temnotách nevedo-
mosti.“
V súvislosti s udalosťou vstupu Boho-
rodičky do chrámu bohoslužobné texty 
hovoria o radosti, ktorú vyjadruje aj 
lítijná stichyra: „Plesá Zachariáš, otec 
Pánovho predchodcu, a volá plný radosti: 
,Už prišla záchrankyňa trpiacich. Do svä-
tého chrámu vstúpila ako svätá, aby sa 
posvätila na chrám kráľa tvorstva.‘ Teš sa, 
otec Joachim, raduj sa, Anna! Vy ste Bohu 
obetovali trojročné dievčatko, našu nepo-
škvrnenú Vládkyňu. Tešte sa, matky, ple-
sajte, dievčence, spolu s Annou spievajte. 
Predpovedaná kráľovná otvorí nebeskú 
bránu. Radujte sa, ľudia, a plesajte.“
Aj stichyra večierne sviatku na Pane, ja 
volám hovorí o radosti všetkých zúčast-
nených: „Zachariáš, prijmi ju s radosťou! 
Plesaj, ctihodná Anna! Uveď do svätyne 
chrámu prorokmi predpovedanú, aby ju 
tam vo svätých veciach vzdelali, aby sa 
stala božským prestolom vládcu vesmíru 
i jeho palácom, miestom odpočinku a jas-
ne žiariacim príbytkom.“ n

Milan Gábor
snímka: kamblago.ru

 SPOLOK 
 SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – august
50 rokov: Viera Adamová, Brezina; Alica 
Kurucová, Sečovce
60 rokov: František Džuppa, Michalov-
ce; Bc. Marta Ivanko-Macejová, Sabinov; 
Anna Kapitulová, Sobrance; Ing. Gabriel 
Németh, Hatalov; Sabina Pavlová, Tibava; 
RNDr. Milan Sabol, Košice; Mária Tomšči-
nová, Kvačany; Miroslav Voroňák, Micha-
ľany; Justína Hospodárová, Bratislava
70 rokov: Marta Kaputová, Svidník; Mi-
chal Megis, Bánovce nad Ondavou; Mária 
Nebesníková, Koromľa
75 rokov: Ján Dudlák, Stará Ľubovňa; 
Helena Macalová, Spišská Nová Ves; 
Ing. Vladimír Molčányi, Košice; Anna Roš-
ková, Záhor
80 rokov: Anna Balogová, Hraň; Mária 
Čižmárová, Horovce; Mária Hricíková, Úb-
rež; Zuzana Jakubová, Stankovce; Anna 
Zoľáková, Košice; Mária Varechová, Kojšov
85 rokov: Zuzana Kandračová, Moravany; 
Jozefína Mažová, Strážske

JUBILEÁ KŇAZOV
Mons. Peter Rusnák, bratislavský epar-
cha – 6. september – 65 rokov života; 
Jozef Jurčenko CSsR,  duchovný správca 
rehoľného rádu redemptoristov, protoje-
rej – 9. september  – 55 rokov života; Pe-
ter Fedor, farár farnosti Ľubica – 15. sep-
tember – 25. výročie kňazstva; Polykarp 
Štefan Jacoš OSBM, igumen monastiera 
baziliánov v Trebišove – 15. september – 
25. výročie kňazstva; Miron Keruľ-Kmec, 
inkardinovaný do Parmskej eparchie 
v USA – 16. september – 25. výročie kňaz-
stva; Pavol Nižník, duchovný správca ne-

mocníc mesta Prešov – 16. september – 
25. výročie kňazstva; prof. Marek Petro, 
titulárny kanonik, prodekan pre vedeckú 
činnosť a vonkajšie vzťah GTF PU v Prešo-
ve – 16. september – 25.  výročie kňaz-
stva; Igor Zimovčák, titulárny arcidekan, 
správca farnosti Poša – 16. september 
– 25. výročie kňazstva; Vojtech Biačko, 
nemocničný duchovný v Trebišove – 16. 
september – 25. výročie kňazstva; Jozef 
Ivan, farár v Kráľovciach, súdny vikár Ko-
šickej eparchie – 17. september – 20. vý-
ročie kňazstva

Mnohaja lita!

 BLAHOŽELÁME
Mamka, babka a pra-
babka Mária Haľková 
z Kamennej Poruby 
oslávi 8. septembra, 
na svia tok Narodenia 
Presvätej Bohorodič-
ky, požehnaných 90 
rokov života. K tomu krásnemu jubileu 
s láskou vyprosujeme veľa Božích milostí, 
dobré zdravie, veľa lásky a pokoja.

sestra Helena s rodinou

28. septembra oslávi 
náš duchovný otec 
Róber Demko 39 ro-
kov života. K tomuto 
krásnemu jubileu 
vám srdečne blaho-
želáme a ďakujeme 

za vašu obetavú prácu pre našu farnosť. 
Svojimi modlitbami vám vyprosujeme 
hojné Božie požehnanie, Kristovu lásku, 
hojnosť darov Svätého Ducha, ochranu 
Presvätej Bohorodičky, dobré zdravie 
i veľa telesných a duševných síl pri práci 

v Pánovej vinici a spokojný život v kruhu 
vašej rodiny. Ďakujeme vám, že pri homí-
liách zasievate do našich sŕdc slovo a že 
pri vašich modlitbách prežívame plnosť 
darov Svätého Ducha. Mnohaja i blahaja 
lita vám vyprosujú veriaci z Vojčíc.

„Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľa-
dá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.“ (Mt, 
7, 8) U nášho duchovného otca Marka 
Iľka sú pre nás jeho dvere vždy otvorené 
dokorán. Za to i za jeho zapálené zvesto-
vanie Božieho slova a duchovnú opateru 
mu pri príležitosti jeho životného jubilea 
úprimne ďakujeme a u nebeského Otca 
vyprosujeme pokoj, zdravie a hojné Božie 
požehnanie. Na mnohaja i blahaja lita!

vďační veriaci z Kalše

 OZNAMY

300 rokov Katedrály sv. Klimenta v Prahe
Apoštolský exarchát Gréckokatolíckej 
cirkvi a Farnosť sv. Klimenta v Prahe vás 
pozýva na oslavu 300. výročia posviacky 
Katedrály sv. Klimenta na Karlovej ulici 
v Prahe, ktorá sa uskutoční 15. septembra.
Program:
09.30 Moleben ku cti sv. Klimenta
10.00 Prednáška o katedrále a Gréckoka-
tolíckej cirkvi
11.00 Liturgia sv. Jana Zlatoústeho (slávi 
Mons. Ladislav Hučko, apoštol. exarcha)

Seminár Zbav nás zlého 
Termín: 9. – 11. október
Miesto konania: Hotel Javorná, Drienica, 
okres Sabinov
Cena: 69 eur za osobu (izba) alebo 79 eur 
za osobu (apartmán). Pri platbe za apart-
mán je potrebná telefonická objednávka. 
V cene je zahrnuté ubytovanie hotelové-

ho typu a plná penzia. Počet prihlásených 
je obmedzený kapacitou zariadenia.
Na seminár si treba so sebou si priniesť 
Sväté písmo. Prihlášky sa evidujú do na-
plnenia kapacity zariadenia.
Bližšie informácie: 
0905 635 380, 0907 932 400, zksilurus@
gmail.com (Erik Zbiňovský)

Duchovná obnova v Svätej zemi 
s exorcistom Jozefom Marettom
Termín: 11. – 18. november
Duchovný program je spojený s každo-
dennou liturgiou a prednáškami otca 
Jo zefa Marettu. Sprievodcom púte bude 
otec Miroslav Labač.
Cena: 670 eur (letenka, letiskové a pali-
vové príplatky, 7x ubytovanie s polpen-
ziou v dvoj- a trojlôžkových izbách so 
soc. zariadením, doprava vo Svätej zemi 
klimatizovaným autobusom, odborný 
sprievodca – kňaz, pri kolektívoch nad 40 
účastníkov poskytujeme autobusovú do-
pravu na letisko a späť zdarma)
V cene nie je zarátané: obslužné a vstupy 
podľa programu, taxík na horu Tábor: 70 
USD (platí sa priamo sprievodcovi), kom-
plexné cestovné poistenie: 18 eur (2,25 
eur/1 deň) Témy jednotlivých dní: Božia 
láska, Hriech, Spása v Ježišovi Kristovi, 
Uver a obráť sa, Svätý Duch, Cirkev ako 
spoločenstvo, Máme miesto v nebi
Viac informácií a možnosť prihlásenia: 
miriam@aletea.sk, 0903 533 584 

(Miriam Kuzárová)
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Uzatváranie 
manželstva
Až do 16. storočia, čiže do reformácie, 
a aj dlho potom si kompetenciu nad 
uzatváraním manželstva zachovávala 
Cirkev. Reformácia však manželstvo 
odsakralizovala, čiže ho začala považo-
vať za čisto ľudskú a neskôr občiansku 
záležitosť. Aj pod jej vplyvom sa začali šíriť 
myšlienky humanizmu bez Boha, a preto 
sa v inštitúcii manželstva stále viac začal 
angažovať štát. Na konci tohto vývoja 
prestáva byť cirkevné manželstvo jedinou 
formou legálneho spolužitia muža a ženy. 
Paralelne sa politicky presadzuje aj civilná 
forma uzatvárania manželstva. Je to naj-
mä preto, lebo sa následne jednoduchšie 
presadzuje inštitúcia rozvodu, ktorá je pre 
Cirkev neprijateľná. Komunisti po svojom 
puči v r. 1948 nakoniec vykonali úplnú se-
kularizáciu uzatvárania manželstva. Rodin-
né právo z r. 1949 sa tvári, ako by cirkevná 
forma sobáša ani neexistovala. Tak to bolo 
počas celej éry komunizmu. Manželstvo 
sa mohlo podľa vtedy platného rodin-
ného práva platne uzatvárať len civilnou 
formou, pričom cirkevná forma bola len 
trpená. Civilný sobáš povinne predchádzal 
forme cirkevnej. Ak by cirkevný vysluho-
vateľ slávil cirkevný sobáš pred civilným, 
mohol byť podľa § 178 Trestného zákona 
trestne stíhaný za trestný čin marenia 
dozoru štátu nad Cirkvou. Nedemokratic-
kosť tohto ustanovenia bola napravená až 
po demokratizácii civilnej legislatívy po r. 
1989. Dnes je cirkevná forma uzatvárania 
manželstva zrovnoprávnená s civilnou. 
Ak manželstvo chápeme ako právny 
úkon, v súčasnosti ho môžeme považovať 
za legislatívne zmiešaný. Svoju autoritu 
nad ním totiž uplatňuje pomocou svojich 
zákonov štátna legislatíva aj legislatíva 
Cirkvi. Štát je kompetentný vo vzťahu 
k manželstvu v oblasti jeho vonkajšieho 
efektu, čiže vzhľadom na jeho civilné 
a občianske účinky. Aj Cirkev uznáva 
kompetenciu civilného práva vo vzťahu 
k civilným účinkom manželstva, čiže k prá-
vam a povinnostiam manželov, vo vzťahu 
k legitimácii potomstva a jeho výchove, 
k statusu rodičov alebo vo vzťahu k spo-
ločnému nadobúdaniu a scudzovaniu ma-
jetku. Cirkev si zas nárokuje kompetenciu 
v oblasti uzatvárania a priebehu manžel-
stva katolíkov. Katolík preto môže uzavrieť 
platné manželstvo len pred Cirkvou.

František Čitbaj

po
ra
dň
a

Pracujem ako vedúca predajne, kde som spolu s pracovnou zmluvou podpísala aj doho-
du o hmotnej zodpovednosti. Kto je zodpovedný za chýbajúci tovar na prevádzke? Môžu 
mi ho pripísať na náhradu?

Dobrý deň. Podľa § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce zamestnanec zodpovedá za vznik-
nutý schodok, ak na základe dohody o hmotnej zodpovednosti prevzal zodpovednosť za zverené 
hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je 
povinný vyúčtovať. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať 
na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zod-
povedajú s nimi za schodok spoločne. Vami spomínaná dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí 
uzatvoriť písomne, inak je neplatná. Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť 
zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchá-
dzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje. Ak zamestnanec uzná 
záväzok nahradiť škodu v určenej sume a ak s ním zamestnávateľ dohodne spôsob náhrady, je 
zamestnávateľ povinný uzatvoriť dohodu písomne, inak je dohoda neplatná. Medzi právne pod-
mienky založenia zodpovednosti zamestnanca patrí aj podmienka, aby zamestnanec po celú dobu 
hmotnej zodpovednosti mal v osobnej dispozícii hodnoty, ktoré sú predmetom dohody o hmotnej 
zodpovednosti. Zamestnanec má tiež právo upozorniť zamestnávateľa na nedostatky v pracovných 
podmienkach aj v súvislosti s hmotnou zodpovednosťou a v prípade, ak zamestnávateľ neodstráni 
tieto nedostatky, možno z toho vyvodiť dôsledky podľa okolností prípadu. Ak zamestnanec preu-
káže, že schodok vznikol úplne alebo sčasti bez jeho zavinenia, zbaví sa zodpovednosti úplne alebo 
sčasti. Keďže nepoznám celý skutkový stav a hrozí vám postih zo strany zamestnávateľa, odporúčam 
vám obrátiť sa na kvalifikovaného advokáta, ktorý vám poskytne bližšie právne poradenstvo.

JUDr. Pavol Vargaeštok, advokátsky koncipient
Advokátska kancelária, JUDr. Róbert Slamka, advokát
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Legenda: AVOMET, BAČA, BLESK, BOHÁČ, CITÁTY, FARBY, 
HLINÍK, IKEBANA, ISKRA, ISTIČ, KABINETY, KAPITOLA, KNIHA, 
KVETY, LÁTKY, LIMITA, LOPTA, MAREC, MYDLO, NÁLET, 
OBDOBIE, OBEDY, OBRATY, OPCIA, OSADA, OSOBNOSŤ, 
PLAVEC, POČÍTAČ, POKRAČOVANIE, POMOCNÍK, POTOPY, 
POTRAT, SILOMER, SNOPY, SPOLOK, ŠŤAVA, ŤAŽBA, TEROR, 
TOPÁNKY, TRASA, UDANIE, VABANK, VLASY, ZBRANE, ŽABY.

Tajničku osemsmerovky tvorí 30 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. 

Správne riešenia z čísla 16. Krížovka: Je to oblečenie 
nahého, ktoré máš pod zámkom. Osemsmerovka: Kto miluje 
Ježiša Krista, nenávidí vlažnosť. Výherca: Miška Lukáčová 
z Tichého Potoka 

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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 31.08. (pondelok)  17.05 Na východ 
od Ríma – dokument o arcibiskupovi 
Cyrilovi Vasiľovi R 17.30 Doma je doma: 
Žijeme čnosti v spoloČNOSTI – publicistická 
relácia s deťmi z eRka o tom, že rozhýbať 
svet dobrom nie je jednoduché
 01.09. (utorok)  18.45 Hrady srdca Euró-
py – dokumentárny film, ktorý pomocou 
leteckého videa mapuje aktuálnu situáciu 
hradov v Banskobystrickom kraji; zábery 
sú obohatené aj o myšlienky Františka 
Saleského 21.10 Gréckokatolícky maga-
zín – magazín o Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku R
 02.09. (streda)  17.30 Doma je doma: Ro-
dinné katechézy (BB) – katechézy na Sve-
tové stretnutie rodín vo Filadelfii, ktoré 
môžu pomôcť zorientovať sa v otázkach 
pokušení vplývajúcich na stabilitu rodín, 
antikoncepcie v manželstve či prirodzených 
metód plánovaného rodičovstva 18.45 
Odsúdení na spolunažívanie v dobrom 
– dokumentárny film o spolunažívaní 
majority a rómskej menšiny na Slovensku 
20.00 Kresťan v spoločnosti (9) – vzdelá-
vací program na tému, akú zodpovednosť 
máme za prenasledovaných kresťanov, 
hostia: František Neupauer, Ivan Šimko 
a Jozef Majchrák 21.00 Jana – dokument 
o Jane Ferencovej z Východnej, ktorá si 
v Liptovskom Hrádku vytvorila vlastnú 
pracovnú príležitosť v malom obchodíku 
s tovarom z druhej ruky; má jasne postave-
né hodnoty a priority v živote, medzi ktoré 
patrí rodina, práca, súdržnosť a čestnosť

 03.09. (štvrtok)  18.45 Misia Honduras: Čln, 
džíp, kôň ⓬ – dokument o troch sloven-
ských misionároch – vincentínoch 20.00 
Chvály: Spoločenstvo pri KU 20.45 Dagmar 
– dokument o Dagmar Horváthovej, ktorá 
učí na strednej odbornej škole v Micha-
lovciach; vyrastala v osade a všetko, čo 
v živote dosiahla, je výsledkom jej silnej 
vôle a húževnatej práce na sebe 
 04.09. (piatok)  18.45 Juniorky – doku-
ment, v ktorom sestry vykupiteľky predsta-
via, aký postup má formácia po noviciáte, 
čo znamená byť juniorkou, koľko rokov trvá 
juniorát 18.50 Áno navždy – dokument, 
v ktorom Mária Pavla Hudačeková z rímskej 
Únie Rádu sv. Uršule približuje, čo pre ňu 
znamená povedať Bohu svoje áno
 05.09. (sobota)  16.40 Hudobné pódium – 
záznam festivalu CampFest 2013 v Kráľovej 
Lehote, hrajú: Richard Čanaky & FBI
 06.09. (nedeľa)  10.30 Svätá omša z Ma-
rianky – priamy prenos 11.40 Gréckokato-
lícky magazín R 18.45 Vlastná cesta – hosť: 
sestra Katarína Pavelová SSpS, ktorá pôsobí 
v afrických krajinách Togo a Benin
 07.09. (pondelok)  11.05 Gréckokatolícky 
magazín R
 08.09. (utorok)  18.30 Ľudská tvár Boha ⓬ 
– dok. film o jednej z kresťanských relikvií, 
Veronikinej šatke, objavenej v kláštore 
v Manopelle 20.20 V kontexte – publi-
cistická relácia, ktorá ponúkne orientáciu 
v hodnotách, ktoré nie sú závislé od zmien 
času 20.50 Gréckokatolícky magazín

 09.09. (streda)  18.30 Podobenstvo o kre-
ditkách – dokument o tom, že peniaze 
tvoria len desať percent úspechu, všetko 
ostatné závisí od správnych ľudí, ale najmä 
od Božieho požehnania 20.10 Prehľad 
katolíckych periodík na Slovensku
 10.09. (štvrtok)  18.30 Moja misia: Cena 
človeka (Taliansko) ⓬ – dokument o Joze-
fovi Hurtonovi, farárovi v alpskej dedinke 
Sulden, ktorý vstúpil do horskej služby, 
založil školu pre lavínových psov a nakrúca 
inštruktážne filmy o horách
 11.09. (piatok)  04.00 Gréckokatolícky 
magazín R 17.30 Aids, kondómy a Katolícka 
cirkev ⓬ – dokument o Keni, Mozambiku 
a Thajsku a o tých, ktorí denne bojujú 
s pandémiou aidsu alebo ňou boli sami 
postihnutí, a o významnej úlohe Katolíckej 
cirkvi v boji proti tejto chorobe 18.30 Otec 

Gorazd: Nevšednosť – dokument k Roku 
zasväteného života s otcom Gorazdom 
22.50 Gréckokatolícky magazín R
 12.09. (sobota)  18.00 Gréckokatolícky 
magazín R 20.25 Babetina hostina – film, 
ktorý sa odohráva v 19. storočí v Dánsku, 
kde sa dve dcéry protestantského pas-
tora vzdali svojho života v prospech otca 
a jeho farnosti; po rokoch k nim nastúpi 
za slúžku francúzska utečenkyňa Babeta, 
ktorá pripraví hostinu, na ktorú budú všetci 
spomínať do konca života
 13.09. (nedeľa)  10.00 Gréckokatolícka 
svätá liturgia – priamy prenos z Katedrály 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove 20.25 Duchov-
ná poradňa – relácia, v ktorej otec Michal 
Zamkovský CSsR a otec Ján Buc dávajú 
odpovede na rozličné otázky

 27.08. (štvrtok)  08.30 Na návšteve v Kon-
doroši a Telekgerendáši v Maďarsku; 
hostia: Judita Krajčovičová a Melinda Csa-
pová-Mesníková 16.30 Cirkevná politika 
a náboženské aktivity Svetového kongresu 
Slovákov
 28.08. (piatok)  16.30 Ako funguje ošet-
rovateľská služba, ktorú ponúka Cirkev 
a charita priamo v domácnostiach
 29.08. (sobota)  10.00 Ako prijať utrpe-
nie (1); hosť: don Marián Husár 20.15 
Život a dielo proroka Jána Krstiteľa; hosť: 
prof. František Trstenský
 31.08. (pondelok)  20.00 Gastroturistika 
naprieč Európou; hostia: Terézia Kramoli-
šová a Silvia Sviteková
 05.09. (sobota)  15.15 Evanjelium Ježiša 
Krista v spišskom nárečí
 12.09. (sobota)  18.00 Emauzy – grécko-
katolícka svätá liturgia z Katedrálneho 
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach; slúži vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha
 19.09. (sobota)  15.15 Vojtech Mihálik – 
Litánie loretánske a iné básne

DVOJKA
 27.08. (štvrtok)  12.20 Svätý Peter – dráma
 28.08. (piatok)  14.45 Klenoty Spišskej 
Soboty – dokument
 31.08. (pondelok)  23.00 Francúzske kon-
centračné tábory – dokumenthu
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Dani Pettreyová: V lavíne
Keď všetky dôkazy svedčia proti nemu, zachrániť ho môže iba sestrina dôvera. Reef 
McKenna po návrate do rodného mesta Yancey na Aljaške čelí obvineniu z vraždy. Jeho 
sestra Piper sa márnotratného brata rozhodne brániť. Zástupca šerifa Landon Grainger 
má McKennovcov rád ako vlastnú rodinu, ale jeho prácou je vypátrať pravdu. Na vlastnej 
koži sa už presvedčil o tom, že najbližší nás dokážu najviac sklamať. Hoci trvá na Reefovej 
vine, vyšetrovanie skomplikuje niekoľko nečakaných stôp a Landonova kariéra sa ocitne 
na vlásku. V lavíne je majstrovský príbeh, ktorý spája napätie a výnimočné postavy do prí-
behu, ktorý vás udrží v strehu do poslednej strany a vzbudí hlad po ďalších príbehoch. (i527.net)

Nezlomný
Louis Zamperini, temperamentný mladík, mal potenciál stať sa kriminálnikom. Za-
chránil ho brat, ktorý v ňom odhalil bežca. Forrestovi stačilo zakričať: „Bež, Forrest, 
bež!“ Louis zasa reagoval na slová: „Ty hlúpy Talian“ a dotiahol to až na olympiádu, kde 
ohúril aj Hitlera. Lenže svet vstúpil do vojny. Neminula ani Louisa. A tu začína dojí-
mavý príbeh gradovať. Pád lietadla prežijú traja z posádky. Týždne v záchrannom člne 
sa končia, keď prichádza záchrana v podobe okolo sa plaviacej bojovej lode. Akáže to 
vlajka veje na stožiari? Film o prežití, nezlomnosti ducha a odpustení sa končí citátom: 
„Motivovaný svojou vierou pochopil, že cestou vpred nie je pomsta, ale odpustenie.“ (Michal Pavlišinovič) 

Boží šramot: Hojdačka
Skupina s netradičným názvom Boží šramot ponúka na naše pomery netradičnú hudbu, 
ktorú charakterizuje dychové trio (saxofón, trúbka a trombón), úžasne zohraté ženské 
trio (Anička Hortová, Ivetka Šedíková a Lucka Masárová), rocková kapela (klávesy, gitary 
a bicie) a nad tým všetkým energiu vyžarujúci kapelník a väčšinový autor Juraj Hort. 
Presne toto všetko nájdete na ich druhom albume, ktorý má názov Hojdačka. Skladby, ktoré akoby spájali 
veci, čo k sebe úplne nepatria, nás vzápätí presvedčia, že všetko, čo máme, je dar od Boha a že radosť 
z nich a vďaka za ne je našou najlepšou odpoveďou ich Darcovi. (zachej.sk)

 06.09. (nedeľa)  10.00 Svätá omša z Kos-
tola sv. košických mučeníkov v Košiciach-
-Nad jazerom; celebruje Mons. Pavol Dráb 
13.30 Orientácie – relácia venovaná 600. 
výročiu mučeníckej smrti Majstra Jána 
Husa 19.45 Slovo – príhovor farára Petra 
Krajcera z ECAV
 11.09. (piatok)  11.25 Orientácie
 13.09. (nedeľa)  13.00 Orientácie

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
 30.08. (nedeľa) Bohoslužby z Cirkvi 
československej husitskej v Bratislave pri 
príležitosti 600. výročia upálenia majstra 
Jana Husa, bohoslužbu vedie Ján Hradil, 
biskup Cirkvi československej husitskej

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
Stichár
Stichárom nazývame sticharion, 
ktorý nosia kňazi a biskupi. Oproti 
sticharionu je z jednoduchšej látky, 
často vo farbe ostatného liturgické-
ho rúcha. Na jeho spodnej strane 
sa zvyknú umiestňovať strapce. 
Pri jeho obliekaní sa kňaz i biskup 
modlia časť z proroka Izaiáša: „Duša 
mi plesá v mojom Bohu, pretože ma 
zaodial rúchom spásy, plášťom ra-
dosti ma zahalil, ako ženícha ozdobil 
ma vencom, ako nevestu okrášlil ma 
skvostmi.“ (Iz 61,10b)
Aj táto modlitba zvýrazňuje vníma-
nie božskej liturgie v byzantskom 
obrade ako svadobnej hostiny.

n Spisovateľ poslal kritikovi 
dielo s názvom Prečo ešte žijem? 
a kritik mu odpísal:
„Lebo si neprišiel osobne.“

n Maliar sa pýta pastiera: „Mô-
žem namaľovať vaše ovce?“
„Radšej nech ostanú biele.“

n Ide tučná pani po ulici a spieva 
si: „Keby som bola jahodou...“
Okoloidúci pán dospieva: „To by 
bolo džemu!“

n „Jožo, páči sa mi tvoj načúvací 
aparát. Čo stál?“
„Je pol dvanástej.“ 

n Letuška sa pýta cestujúceho:
„Prosíte si niečo jesť?“
„A z čoho si môžem vybrať?“
„Áno alebo nie.“

n Z ulice počuť hlas:
„Máte niečo na schudnutie?“
„Samozrejme, ale prečo nevojde-
te dovnútra?“ pýta sa lekárnik.
„Nemôžem.“

n  Hosť vraví čašníkovi:
„Pán hlavný, prosím vás, nedalo 
by sa dopiecť to kurča?“
„Vám sa zdá nedopečené?“
„Neviem, ale vyzobáva mi z ta-
niera zemiaky.“

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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 GR.KAT. MLÁDEŽNÍCKE CENTRUM BÁRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

05.09. Eparchiálna púť mládeže do Ľutiny
25. – 27.09. AŠAD – Archieparchiálna škola animá-
tora dobrovoľníka
02. – 04.10. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátov 
Svidník a Medzilaborce. Veková kategória účastní-
kov je od 9 do 30 rokov.

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

25. – 27.09. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz, ktorý pomá-
ha manželom posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manže-
lov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu 
Boha pre manželstvo. Príspevok je 90 eur za pár.
09. – 11.10. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy. 
Kurz je organizovaný v spolupráci s Donum vitae 
a určený záujemcom z radov snúbencov, manželov, 
učiteľov, katechétov, budúcim lektorom Billingsovej 
ovulačnej metódy. Privítame všetkých, ktorí chcú 
poznať tajomstvo zrodu života a získať kľúče od svo-
jej plodnosti, aby mohli vedome spolupracovať 
s Pánom na stvoriteľskom diele. Na kurz sú pozvaní 
zvlášť tí, ktorí chcú spoznať Billingsovu ovulačnú me-
tódu, ako aj tí, ktorí si chcú obnoviť certifikát alebo 
prehĺbiť svoje vedomosti. Tých, ktorí už poznajú túto 
metódu, poprosíme, aby si doniesli svoje záznamy. 
Príspevok za kurz je 45 eur.

 PÚTNICKÉ MIESTA
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231

05.09. Fatimská sobota a metropolitná púť mláde-
že (10.00 h)
07. – 18.09. 4. medzinárodný maliarsky plenér
09.09. Metropolitná púť kňazov s manželkami 
(10.00 h)
29.09. Kňazský deň (09.30 h)

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

25.09. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
25.10. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,  
0911 105 908

05.09. Fatimská sobota (08.30 h.)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828, 
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643

05.09. Fatimská sobota – púť primátorov a staros-
tov (10.30 h)
06.09. Malá púť (10.30 h)
08.09. Narodenie Bohorodičky – púť učiteľov a žia-
kov na zač. nového šk. roka (10.30 h)
15.09. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka – zbory

 KOMUNITA CENACOLO
www.cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

Utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v ne-
mocnici v Snine
Streda 18.00 Ruženec za závislých v budove kláš-
tora Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove 
a v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltéso-
vej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej 
múdrosti vo Svidníku
21.10. Adorácia a liturgia v Chráme Povýšenia 
svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových 

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

NEODLEPUJTE!    
Akcia nie je časovo obmedzená.

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

Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

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

za inštitúciami či iba v iniciálach v listoch. Práve túto skrytosť však 
Boh miluje. To nás vedie k tomu, aby sme vám poďakovali touto for-
mou a nie výpisom všetkých dobrodincov. Za seba môžem povedať, 
že vás zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii a úprimne 

vám ďakujem za vašu pomoc i obetu.
Juraj Gradoš

„BLAHOSLAVENÍ ČISTÉHO SRDCA, 

 LEBO ONI UVIDIA BOHA.“ (M t 5, 6)

Bližšie informácie: gmcbarka.sk, tel.: 057/449 02 90,   057/449 07 61


