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Odpusty v Klokočove a Ľutine
Národný pochod za život



Povýšenie Pánovho Kríža
Kto nikdy v živote neochutnal horké, ne-
zrelé ovocie, nikdy nedocení jeho sladkosť. 
A kto nezažil stiesnený pocit tmy, nemôže 
naplno pochopiť význam svetla. Preto aj 
liturgia vigílie Paschy hovorí o „blaženej 
vine“, ktorá nám dala pochopiť a spoznať 
veľkosť a lásku Boha. A preto keď slávime 
sviatok Povýšenia Pánovho Kríža nad celým 
svetom, Cirkev nám dvíha kríž, aby sme 
mohli zaujať skutočný kresťanský postoj 
k tejto udalosti. Potrebujeme vidieť kríž vo 
svetle veľkonočného rána. Lebo ináč z toho 
spravíme veľké, ale, žiaľ, falošné divadlo, 
v ktorom nám je ľúto, že Kristus zomrel 
na kríži v bolesti a v utrpení za naše hriechy, 
a preto sme schopní dať si predsavzatie už 
nehrešiť, skloniť koleno pred jeho krížom, 
a to všetko za nádherného chorálu, v kto-
rom vybičované zmysly klamú svet aj nás 
samých.

Dnes nám Cirkev nedvíha tento kríž iba 
preto, aby sme sa mu klaňali a adorovali 
ho (aj to treba), ale dvíha ho ako výzvu, 
aby sme ho prijali. Aby sme robili jeden 
skutočne kresťanský postoj. Mali odvahu 
vstúpiť do kríža. Ježiš hovorí: „Kto chce ísť 
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj 
kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16, 24) Ale kto 
z nás má odvahu vstúpiť do tohto kríža? Dať 
sa ním rozdrviť? Lebo kríž je miesto, kde sa 
nám berie život. To je muž, ktorý nemiluje 
svoju ženu a podvádza ju. Máš napriek 
tomu všetkému odvahu ho naďalej milovať? 
Kríž, to je šéf v robote, ktorý ti kráti prémie, 
uprednostňuje kolegu a stále ti hrozí, že ťa 
prepustí. Máš odvahu nesúdiť ho, a stále 
ho rešpektovať? Kríž, to je choroba, ktorá ti 
kráti život. Máš odvahu znášať ju bez seba-
ľútosti a obviňovania iných aj Boha?

Bez perspektívy veľkonočného rána, kde 
kríž dostáva úplne nový rozmer, nemožno 
prežívať realitu sviatku. Preto sa svet búri 
voči krížu. Nechápe ho a odmieta. A pritom 
kríž je miesto, kde strácame svoje staré 
zmýšľanie, kde zomiera náš starý človek 
a kde Kristus zničil hriech. Na Kristovom 
kríži sa rozbil ľudský egoizmus a pýcha 
i ľudská krutosť. Svätý apoštol Pavol v Liste 

Rimanom píše: „Ale ak sme zomreli s Kris-
tom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď 
vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už 
neumiera, smrť nad ním už nepanuje.“ (Rim 
6, 8 – 9) Kresťan teda môže vstúpiť do kríža, 
lebo vie, že tento kríž ho nemôže zničiť, ale 
naopak, cez kríž dostáva v Ježišovi Kristovi 
nový život. Ako sa to dá uskutočniť? Ako 
môžeš žiť s mužom, ktorý ťa už nemiluje, 
pracovať so šéfom, ktorý ťa prenasleduje, 
byť v pokoji v chorobe, ktorá ti berie život? 
Ak máš dnes odvahu nazvať svoje skracho-
vané manželstvo, svoj pracovný vzťah, svoju 
chorobu krížom a vstúpiš do tohto kríža 
s Ježišom Kristom, nezomrieš, nebudeš 
potupený ani ponížený. Kristus ťa prevedie 
tou smrťou, aby si sa stal novým stvorením, 
kde bude zničený egoizmus tvojho muža, 
surovosť tvojho šéfa a kde odumretím staré-
ho vzíde nové.

Kríž nie je bláznovstvo ani pohoršenie, 
ba ani umelecký predmet na dotvorenie 
interiéru či exteriéru. Kríž je cesta spásy pre 
každého, kto ho prijíma s Ježišom Kristom. 
Preto dnes Cirkev dvíha tento kríž. Kríž 
Ježiša Krista. To je jediná odpoveď na naše 
utrpenie, bolesť či neporozumenie. Skloňme 
sa dnes pred krížom. Vzdajme chválu tomu, 
ktorý mu dal nový rozmer, aby sme už 
neboli tými, čo sú plní beznádeje a bôľu, ale 
stali sa novým stvorením.

„Ó, kríž úctyhodný! Ty sláva veriacich 
a opora trpiacich, sila apoštolov a ochranca 
spravodlivých. Ty si spása všetkých svätých. 
Teba už Mojžiš zobrazil, keď rozopäl svoje 
ruky a s tvojou pomocou premohol Ama-
leka. Všetko tvorstvo radostne jasá, keď 
ťa vidí vyvýšený, lebo tým oslavuje Krista, 
ktorý vo svojej nesmiernej dobrote skrze 
teba zhromaždil všetkých rozptýlených.“ 
(Z večierne Povýšenia svätého Kríža)

Mons. Peter Rusnák
bratislavský eparcha
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Sabinovský protopresbyterát

Sabinovský protopresbyte-
rát tvorí desať farností: Sa-
binov s filiálkou Šarišské 

Michaľany, Bajerovce, Lipany, 
Tichý Potok, Ďačov, Milpoš 
s filiálkou Hanigovce, Ľutina 
s filiálkou Olejníkov, Červe-
ná Voda s filiálkou Jakovany, 
Drienica, Renčišov s filiálkou 
Lačnov, spravovaná excurrendo 
z farnosti Sabinov.

Farnosť Sabinov bola zvlášť 
blízka blahoslavenému Pavlovi 
Petrovi Gojdičovi. Od roku 
1917 bol vymenovaný za jej 
kaplána. Pre chrám, ktorý bol 
vybudovaný v rokoch 1898 – 
1904 a slávnostne posvätený 30. 
mája 1904, zabezpečil zvony 
a jeho vymaľovanie. V nedele 
a sviatky prichádzal, aby slúžil 
veriacim a modlil sa s nimi. Tí 
na neho s láskou spomínajú 
a hovoria o jeho veľkej úcte 
k Najsvätejšej Eucharistii. Spo-
mínajú na to, ako dával dôraz 
na čistotu a krásu bohostánku.

Gréckokatolícky chrám v Sa-
binove bol pôvodne zasvätený 
sv. veľkomučeníkovi Jurajovi, 
dnes je zasvätený Najsvätej-
šiemu Srdcu Spasiteľa, ktoré 
mal blahoslavený Pavol Peter 
Gojdič tak veľmi v úcte. V chrá-
me je aj jeho relikviár, ktorý bol 
slávnostne inštalovaný za účasti 

Mons. Jána Hirku, vtedajšieho 
sídelného biskupa, v roku 2002. 
V roku 1999 bol farský chrám 
povýšený na archieparchiálne 
pútnické miesto.

Na povznesení duchovného 
života veriacich v Sabinove mali 
veľkú zásluhu redemptoristi. 
V roku 1946 postavili pod vede-
ním bl. M. D. Trčku v Sabinove 
kláštor a prevzali duchovnú 
správu gréckokatolíckych veria-
cich, ku ktorým dovtedy kňazi 
iba dochádzali. Práve v Sabi-
nove bol v roku 1950 zatknutý 
a odvezený do Podolínca, 
neskôr do Leopoldova.

Súčasťou Sabinovského 
protopresbyterátu je aj najväč-
šie gréckokatolícke pútnické 
miesto na Slovensku Ľutina, 
kde sa Zuzane Feketeovej zjavil 
sv. Mikuláš. Na žiadosť sv. 
Mikuláša bol na hore postavený 
kríž a kaplnka zasvätená Panne 
Márii. V roku 1855 poslal pápež 
Pius IX. apoštolské breve, kde 
sú zapísané všetky odpustky, 
ktoré možno na ľutinskej hore 
získať. V Ľutine bol pôvodne 
drevený chrám, ktorý v roku 
1908 zhorel. V tom istom roku 
bola dokončená stavba nového 
kamenného chrámu. Chrám 
bol v roku 1988 pápežom 
Jánom Pavlom II. povýšený 

na baziliku minor. Počas pôso-
benia arcibiskupa metropolitu 
Mons. Jána Babjaka SJ bola 
v roku 2009 bazilika rozšírená 
a v roku 2010 afiliovaná s ba-
zilikou Santa Maria Maggiore 
v Ríme, boli v nej inštalované 
mozaiky, relikvie svätých a bla-
hoslavených. V areáli baziliky 
sa nachádza miniskanzen 
drevených chrámov, Kaplnka 
sv. Mikuláša a Kaplnka mučení-
kov, Cesta svetla, Krížová cesta, 
Dom sv. Mikuláša a replika 
pôvodného dreveného chrámu. 
V Ľutine sa nachádza aj Dom 
Zosnutia Presvätej Bohorodič-
ky, kláštor sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie 
a Cirkevná materská škola prep. 
matky Jozafáty. Sestry sa venujú 
vyučovaniu, farskej katechéze 
a starajú sa o sakristiu baziliky. 

Pútnické miesto navštevujú 
tisíce pútnikov a vzácnych do-
mácich i zahraničných hostí.

Farnosť Ďačov je zasa 
výnimočná mnohými duchov-
nými povolaniami (vyše desať 
kňazských povolaní a viacero 
rehoľných). Zaujímavosťou je 
aj národná kultúrna pamiatka – 
gotický chrám z roku 1300.

Jednou z najstarších sabinov-
ských farností, ktorej filiálkou 
bol v minulosti aj samotný 
Sabinov, je Drienica. Nielen po-
čas letných dovoleniek môžete 
v tejto farnosti putovať na Ol-
tárkameň, kde bola v roku 2001 
v nádhernej prírodnej scenérii 
posvätená Kaplnka Premenenia 
Pána.

Najmladšou farnosťou 
protopresbyterátu sú Lipany, 
kde sa v rekordne krátkom čase 
podarilo miestnym veriacim 
postaviť si vlastný chrám. n

Slavomír Palfi
snímky: M. Žarnayová

Štatistika
Gréckokatolíkov: 5 559
Farností: 10  Filiálok: 5
Chrámov: 14  Kaplniek: 13
Najstarší chrám: Sv. archanjela Michala, (1300) Ďačov
Najnovší chrám: Sv. Cyrila a Metoda, (2013) Lipany
Prví doložení kňazi z roku 1726: Ján Dudinský (Renčišov), Michal 
Janovič (Drienica), Anton Jaromis (Tichý Potok), Ján Orenčák 
(Bajerovce), Michal Siňava (Hanigovce)

zdroj: Schematizmus 2014
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�� V utorok 18. augusta zomrel 
vo veku 75 rokov života, 53 rokov 
kňazstva a 25 rokov biskupskej služ-
by Mons. Vladimír Filo, emeritný 
rožňavský diecézny biskup. Pohreb-
nú svätú omšu 24. augusta slávil 
predseda Konferencie biskupov Slo-
venska Mons. Stanislav Zvolenský, 
bratislavský arcibiskup metropolita, 
spolu so slovenskými i zahraničnými 
biskupmi, kňazmi a rehoľníkmi v tr-
navskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa. 
Mons. Vladimír Filo sa narodil 15. 
januára 1940 v Gáni. Ordinovaný bol 
25. júla 1962 v Bratislave. 17. marca 
1990 bol pápežom Jánom Pavlom II. 
vymenovaný za tukkského titulárne-
ho biskupa v Mauretánii a trnavské-
ho pomocného biskupa. Za biskupa 
bol konsekrovaný 16. apríla 1990 
v Trnave Mons. Jánom Sokolom. 
Za rožňavského biskupa koadjúto-
ra bol vymenovaný 23. novembra 
2002 a úrad zaujal 14. januára 2003. 
Mons. Eduard Kojnok ho 1. marca 
2003 vymenoval za generálneho 
vikára. V roku 2008 bol vymenovaný 
za diecézneho biskupa Rožňavskej 
diecézy, od roku 2015 bol emerit-
ným biskupom. Telesné ostatky 
zosnulého po skončení pohrebnej 
svätej omše previezli do jeho rodnej 
obce Gáň, ktorú si Mons. Vladimír 
Filo zvolil za miesto svojho posled-
ného odpočinku.

�� Svätú liturgiu pri príležitosti 
stretnutia komunity Cenacolo 
slávil vladyka Milan Lach, prešov-
ský pomocný biskup, 19. augusta 
v Chráme Povýšenia svätého Kríža vo 
farnosti Prešov-Sekčov.

�� Vo veku 67 rokov zomrel 21. au-
gusta otec Andrej Fejo. Rodina sa 
s ním rozlúčila cirkevným pohrebom 
v nedeľu 23. augusta na cintoríne 
v Bukovciach, kde očakáva svoje 
vzkriesenie. Večná mu pamiatka! (jg)

�� V Leopoldove si politickí väzni 
uctili mučeníkov komunistického 
režimu pietnou spomienkou, ktorá 
sa 22. augusta začala liturgickou 

Ukrajinské deti prázdninovali v tábore Makrínka
Deväť detí z Ukrajiny s mat-
kami, ktoré boli zároveň ich 
vedúce, sa 11. – 17. júla zúčast-
nili na letnom tábore Makrín-
ka v Mníchovskom Potoku, 
v chate Kamarát. Myšlienka 
organizovať tábor na Ukrajine 
vznikla pri formovaní cieľov 
komisie pre misie Prešovskej 
archieparchie. Keďže tábor 
na Ukrajine organizačne nebo-
lo možné zabezpečiť, pozvali 
deti z Ukrajiny na Slovensko. 
V tábore boli deti padlých a ra-
nených účastníkov antiteroris-
tickej operácie a deti dobrovoľ-
níkov. Hlavným sponzorom bol 
prof. Vladimír Krčméry, Haus, 
s. r. o., s dopravou pomohla 
Gréckokatolícka charita Prešov. 
Pozvanie iniciovala sr. Štefánia 
Blichová OSBM s požehnaním 

vtedajšej provinciálnej predsta-
venej sr. Josify Šimovej OSBM. 
Sestry baziliánky v prešovskom 
monastieri pomohli s ubyto-
vaním detí na dva dni. „Deti 
do táborového spoločenstva za-
padli dobre. Do aktivít sa pekne 

zapojili. Za krátky čas zmizla aj 
jazyková bariéra,“ skonštatovala 
organizátorka tábora sr. Alžbe-
ta Dacejová OSBM. (Štefánia 
Blichová)

Festival nádeje priniesol do Hatalova gospel
Po úspešnom minuloročnom 
Festivale nádeje 2014 sa občian-
skemu združeniu Agatangel 
a obci Hatalov s Božou pomo-
cou i s pomocou sponzorov 
podarilo zorganizovať jeho 
pokračovanie.

Ide o jediný gospelový 
festival na Zemplíne, ktorý 
podporilo svojou účasťou vyše 
sedemsto ľudí z 89 miest a obcí 
Slovenska, ba aj z Česka.

Festival nádeje je ekumenický 
a evanjelizačný projekt, ktorý 
chce prostredníctvom gospe-
lovej hudby, slova a svedectiev 
motivovať každého návštevníka 
k zmyslu života vo viere.

Festival v Hatalove odštar-
toval 25. júla slávením svätej 
liturgie, ktorú slúžili otcovia 
Štefan Jusko, Matúš Marcin, 
Ľuboslav Petričko a Karol 
Knap. Spevom liturgiu skráš-
ľoval mládežnícky spevácky 
zbor z Trnavy nad Laborcom. 
Po liturgii sa spustila činnosť 
workshopov a služba ucha 
(možnosť sviatosti zmierenia 
alebo duchovného rozhovoru). 
Workshopy vykonávali diev-
čatá dobrovoľníčky a občian-
ske združenie Priatelia múzy 
z Michaloviec. Svoju činnosť 

prezentoval aj DSS Anima Mi-
chalovce krásnymi výrobkami. 
Klub historického šermu zaujal 
deti a mládež lukostreľbou, 
o ktorú bol veľký záujem.

Po krátkej technickej 
prestávke Festival nádeje 2015 
oficiálne otvorili starosta obce 
Vladimír Kováč a otec Štefan 
Jusko. Nasledovali koncerty ka-
piel. Ako prvá vystúpila kapela 
F6 (Čičava), nasledovalo slovo 
otca Pavla Hudáka a skupina 
The Wind (Vojčice). Slová 
otca Ľuboslava Petrička padali 
do sŕdc prítomných pred vystú-
pením mládežníckeho divadla 
Emanuel Vlada Špureka. Nasle-
doval koncert kapely Timothy, 

ktorej členovia merali cestu až 
z Kráľovej Lehoty. Kapela Sion 
(Snina) sa predstavila v obme-
nenej zostave, po nej nasledo-
valo slovo otca Róberta Demka. 
Vystúpenia kapiel uzavrel 
Agatangel spolu so slovom otca 
Matúša Marcina a Petra Vaľa.

Bodku za festivalom dali 
starosta obce Vladimír Kováč 
a otec Matúš Marcin poďako-
vaním a požehnaním na cestu, 
a spev piesne Presvjataja Mati 
Christa. Na festival zavítala aj 
Mária Čigášová, redaktorka 
Rádia Lumen, a o festivale 
pripravila reportáž, ktorá bola 
odvysielaná 2. augusta v relácii 
Vyznania. (Erika Vagaská)

�� Pri príležitosti chrámového sviat-
ku Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
sa vo farskom chráme v Ústí nad 
Labem konala 16. augusta archijerej-
ská svätá liturgia, ktorú slávil pražský 
apoštolský exarcha Mons. Ladislav 
Hučko s kancelárom apoštolského 
exarchátu a administrátorom farnosti 
Chomutov otcom Tomášom Mr-
ňávkom a administrátorom farnosti 
Ústí nad Labem otcom Lukášom 
Bakajsom. Na začiatku svätej liturgie 
exarcha požehnal nové ikony, ktoré 
farnosti daroval darca z Ukrajiny. Po-
čas svätej liturgie udelil otec biskup 
sviatosť myropomazania. Slávnosť 
pokračovala pohostením na fare 
a prezentáciou fotografií z farnosti. 
(www.exarchat.cz)

��Medzinárodné stretnutie salezi-
ánskeho hnutia mládeže sa konalo 
10. – 16. augusta v Turíne. Mladí 
z celého sveta slávili 200. výročie 
narodenia sv. Jána Bosca, zakladateľa 
saleziánov. Z 54 krajín prišlo vyše 
5 000 mladých, niečo vyše sto zástup-
cov malo aj Slovensko. (RV, TK KBS)

�� Vo veku 88 rokov zomrel 17. au-
gusta kardinál László Paskai OFM, 
emeritný ostrihomsko-budapeštian-
sky arcibiskup.

�� Bojovníci ISIS-u zničili a znesvätili 
katolícky kláštor Mar Elian v Qary-
qatayne v blízkosti sýrskeho mesta 
Homs. Starobylý kláštor nachádzajúci 
sa v púštnej oblasti pochádzal z 5. 
storočia a bol považovaný za jedno 
z najdôležitejších katolíckych stredísk 
v Sýrii. Boli v ňom uchovávané ostat-
ky mučeníka z 3. storočia, svätého 
Eliana.

�� Pápež vyhlásil 1. september 
za Svetový deň modlitby za ochranu 
stvorenstva. Katolícka cirkev sa tak 
pripojila k Pravoslávnej cirkvi, ktorá 
už istý čas slávi tento deň s týmto 
zameraním.

�� Proti predaju častí tiel potrate-
ných detí protestovali 22. a 23. au-
gusta vo viac ako 350 mestách 
USA desiatky tisíc ľudí. Dôvodom 
protestov bolo zvýšenie národného 
povedomia o masívnom škandále 
Spoločnosti pre plánované rodičov-
stvo. Zamestnanci organizácie boli 
nahratí na videá počas snáh predať 
časti tiel potratených detí. Doteraz 
bolo zverejnených osem šokujúcich 
videí. (www.hlavnespravy.sk)

V Máriapócsi oslávili 300 rokov od slzenia milostivého obrazu
V národnej mariánskej svätyni 
Maďarska v Máriapócsi oslávili 
15. augusta, na sviatok Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky, 300. 
výročie slzenia tamojšieho mi-
lostivého obrazu Panny Márie.

Slávenie tohto veľkého 
jubilea začala Gréckokatolícka 
cirkev v Maďarsku už v marci 
tohto roka na sviatok Zvesto-
vania, a to za účasti kardinála 
Leonarda Sandriho, prefekta 
Kongregácie pre východné 
cirkvi. Krátko predtým (20. 
marca) bola táto Gréckokato-
lícka cirkev sui iuris povýšená 
na metropolitnú cirkev so 
sídlom v Debrecíne. Súčas-
ťou reorganizácie cirkevného 
usporiadania bolo aj povýšenie 
apoštolského exarchátu v Miš-
kovci na eparchiu a zriadenie 
novej eparchie Nyíregyháza.

Podľa tradície začala ikona, 
ktorá je kópiou ešte staršej 
ikony umiestnenej v súčas-
nosti v Dóme sv. Štefana vo 
Viedni, slziť 1. augusta 1715. 
Tento dátum sa tiež považuje 
za počiatok zrodu tamojšej svä-
tyne, ktorá sa stala v minulosti 
spolu s tamojším baziliánskym 
monastierom centrom marián-

skeho kultu medzi gréckokato-
líkmi v podkarpatskom regióne 
v bývalom Uhorsku.

Samotný program osláv, 
na ktorom sa zúčastnili tisíce 
veriacich, sa začal v sobotu 

doobeda slávnostnou svätou 
liturgiou v maďarskom jazyku, 
ktorej predsedal vladyka Fülöp 
Kocsis, hajdúdorožský arci-
biskup metropolita Gréckoka-
tolíckej cirkvi v Maďarsku sui 
iuris, koncelebrovali miestni 
i zahraniční biskupi obidvoch 
obradov, medzi nimi aj vladyka 
Atanáz Orosz, miškovecký 
eparcha, ktorý je tiež apoštol-
ským administrátorom Nyí-
regyházskej eparchie, vladyka 
Szilárd Keresztes, emeritný haj-
dúdorožský eparcha, vladyka 

Sviatostlav Ševčuk, ukrajinský 
kyjevsko-haličský vyšší arci-
biskup, vladyka John Michael 
Kudrick, parmský eparcha 
z USA, vladyka Milan Šášik CM, 
mukačevský eparcha, vladyka 
Milan Lach SJ, prešovský po-
mocný biskup. Bohoslužba bola 
v priamom prenose vysielaná 
televíziou Duna TV.

V dvojdennom odpusto-
vom programe v Máriapócsi 
nechýbali liturgické slávenia 
ako večiereň, rímskokatolícka 
svätá omša, požehnanie vody, 
parastas, akatist, nočné bdenie, 
utiereň a sväté liturgie. Pútnici, 
ktorým to dovoľoval zdravotný 
stav, mali príležitosť darovať 

krv, čím mohli vyjadriť svoju 
vieru a lásku k blížnemu.

Odpustová slávnosť vyvr-
cholila 16. augusta archijerej-
skou svätou liturgiou, ktorej 
predsedal arcibiskup Cyril 
Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie 
pre východné cirkvi, a ktorý 
tiež predniesol homíliu. Počas 
slávnosti bol posvätený aj 
nový zvon, ktorý bol následne 
inštalovaný do veže miestneho 
pútnického chrámu. (Stanislav 
Gábor, snímky: Sándor Szabó)

Mučeníctvo sýrskokatolíckeho biskupa potvrdili dekrétom
Sýrski katolíci už zakrátko 

budú mať nového blahoslave-
ného. Svätý Otec 8. augusta 
na súkromnej audiencii prijal 
prefekta Kongregácie pre kauzy 
svätých kardinála Angela Ama-
ta SDB, pričom schválil dekrét 
o mučeníctve Božieho služob-
níka Flaviána Michala Melkiho 
z Bratstva sv. Efréma, biskupa 
sýrskokatolíckej diecézy Djézi-

reh na území dnešného Turec-
ka. Od jeho mučeníckej smrti 
zakrátko uplynie sto rokov.

Flavián Michal Melki sa na-
rodil v roku 1858 v meste Kalaat 
Mara (Turecko). Vyznačoval sa 
odvahou pri obrane viery v ob-
dobí Osmanskej ríše. Zachovala 
sa jeho odpoveď tým, ktorí ho 
nútili ku konverzii na islam: 
„Budem brániť svoju vieru až 

do krvi.“ Bol biskupom horli-
vým v apoštoláte, navštevoval 
všetky farnosti, žil mimoriadne 
skromne a pre pomoc chu-
dobným predal i svoje litur-
gické predmety. Bol usmrtený 
z nenávisti k viere počas 
prenasledovania 29. augusta 
1915 v meste Djézireh, kde bol 
biskupom. (RV)
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komplexnej akreditácie, ktorá hod-
notila úroveň slovenských vysokých 
škôl za obdobie rokov 2008 – 2014. 
Na ich základe je Katolícka univerzita 
v Ružomberku spolu s ďalšími štyrmi 
vysokými školami zatiaľ zaradená 
medzi vysoké školy, ktoré nie sú 
začlenené medzi univerzitné vysoké 
školy ani medzi odborné vysoké ško-
ly. Dostali sme lehotu jedného roka 
na nápravu daného stavu. Chcem 
vás všetkých uistiť, že toto obdobie 
využijeme v plnej miere takým spô-
sobom, aby Katolícka univerzita bola 
opätovne zaradená medzi univerzit-
né vysoké školy. 
Na zaradenie vysokej školy akredi-
tačná komisia posudzovala plnenie 
troch tzv. KZU kritérií (skratka KZU 
znamená „Kritériá pre zaradenie 
medzi univerzity“). Katolícka uni-
verzita v rámci hodnotenia splnila 
dve z týchto kritérií: KZU-1: Hod-
notenie úrovne výskumnej činnosti 
a KZU-3: Podiel oblastí výskumu, 
v ktorých vysoká škola poskytuje aj 
doktorandské študijné programy. 
V prípade kritéria KZU-2, ktoré sa 
dotýka výstupov výskumu študen-
tov a absolventov doktorandského 
štúdia, dosiahla Katolícka univerzita 
57,14 %, pričom bolo potrebných 
aspoň 60 %. To znamená, že od spl-
nenia tohto kritéria nás delili len 
necelé 3 %. Som hlboko presved-
čený, že ročná lehota je dostatočná 
na splnenie tohto kritéria, aby aj 
Katolíckej univerzite bol pridelený 
status univerzity. 
Katolícka univerzita sa preto naďalej 
úprimne uchádza o podporu vás 
všetkých s ubezpečením, že sa bude 
snažiť naďalej priniesť slovenskej 
spoločnosti čo najviac úžitku vo 
forme dobrých a vzdelaných absol-
ventov.“ 
Jozef Jarab,  
rektor Katolíckej univerzity

�� Encyklika Laudato si o ochrane 
životného prostredia vyšla 1. sep-
tembra v slovenskom preklade. 
Práve tento deň vyhlásil pápež Fran-
tišek za prvý Svetový deň modlitby 
za ochranu stvorenia. Encyklika sa 
po svojom zverejnení stretla s mi-
moriadnym záujmom širokej verej-
nosti, pretože téma ekológie spája 
mnohé skupiny ľudí, a to nielen 
z radov veriacich. Slovenské vydanie 
vychádza z poverenia Konferencie 
biskupov Slovenska vo vydavateľstve 
Spolku svätého Vojtecha.

na archijerejskej svätej liturgii, 
ktorej predsedal vladyka Peter 
Rusnák. Diakonizoval Bohdan 
Jacoš. Po liturgii mali možnosť 
stretnúť sa s vladykom Petrom 
a bratislavskými veriacimi pri 
spoločnom obede.

Púť viedol čtec (lektor) 
Jack Figel z Annandale (štát 
Virginia), ktorý na nedeľnej 
bohoslužbe predniesol apoštol 
v anglickom jazyku. Na záver 
liturgie slúženej v cirkevnej slo-
vančine sa Jack Figel s dojatím 

poďakoval vladykovi a miestnej 
komunite gréckokatolíkov 
za milé prijatie a za možnosť 
zúčastniť sa na staroslovienskej 
liturgii, ktorá mu pripomenula 
jeho detstvo. (Stano Gábor, 
snímka: Peter Sabol)

Prvé medzinárodné stretnutie predstavených  
gréckokatolíckych kňazských seminárov
V Gréckokatolíckom kňazskom 
seminári bl. biskupa P. P. Goj-
diča v Prešove sa 22. – 25. 
augusta uskutočnilo historicky 
prvé medzinárodné stretnutie 
predstavených gréckokatolíc-
kych kňazských seminárov. 
Pozvanie prijali zástupcovia 
gréckokatolíckych kňazských 
seminárov z Ľvova (Ukrajina), 
Oradey (Rumunsko), Nyíregy-
házy (Maďarsko), Eichstättu 
(Nemecko), z Užhorodu (Ukra-
jina), z teologického inštitútu 
v Trumau (Rakúsko) a z Prešo-
va (Slovensko).

Program stretnutia sa začal 
účasťou na posviacke nového 
dreveného Chrámu Svätej 
rodiny a na večernej archije-
rejskej svätej liturgii v Bazilike 
Zosnutia Presvätej Bohoro-
dičky v Ľutine. Stretnutie 
pokračovalo v nedeľu účasťou 
na slávnostnej archijerejskej 
svätej liturgii na ľutinskej 
hore.

V pondelok predstavení 
kňazských seminárov navštívili 
Litmanovú. Program sa začal 
svätou liturgiou a spoločný-

mi modlitbami. V pracovnej 
časti si účastníci vypočuli dve 
prednášky na tému Duchovné 
otcovstvo v ranej cirkvi (otec 
Marko Durlák) a Formovanie 
manželky budúcich či súčas-
ných kňazov (otec Juraj Terek). 
Po prednáškach nasledovala 
diskusia.

V utorok, posledný deň 
stretnutia, prijal zástupcov 
gréckokatolíckych kňazských 
seminárov arcibiskup metro-
polita Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku Mons. Ján Babjak 
SJ, ktorý ich oboznámil so 

súčasným stavom Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku. 
Prehliadku rezidencie a histó-
riu Cirkvi im priblížil prešovský 
pomocný biskup Mons. Milan 
Lach SJ a na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte v Prešove 
účastníkov stretnutia prijal 
dekan fakulty Mons. prof. Peter 
Šturák. Predstavení seminá-
rov sa rozhodli pokračovať 
v stretnutiach. Ďalšie stretnutie 
sa bude konať o rok v meste 
Oradea v Rumunsku. (Miroslav 
Dancák)

Na Bukovej hôrke pripravili tábor pre deti
25. – 26. augusta sa uskutočnil 
tábor na Bukovej hôrke pre 

deti a mládež Stropkovského 
protopresbyterátu pod názvom 

Premenení. V tábore boli prí-
tomné deti z farnosti Stropkov, 
Staškovce, Chotča a Bukovce 
pod vedením otca Slavomíra 
Tarasoviča, otca Petra Hriba, 
otca Mikuláša Fejka a otca Jána 
Vasiľa. O program a dobrú 
zábavu sa postarali animátori 
z farnosti Staškovce. V progra-
me tábora nechýbala svätá bož-
ská liturgia, rôzne katechézy, 
Korunka Božieho milosrden-
stva, večerné chvály a krížová 
cesta, ktorú viedol bohoslovec 
Štefan, spoločné hry, súťaže 
a opekačka, na ktorú zavítali aj 
rodičia. (Štefan Varcholík)

slávnosťou vo farskom Kostole sv. 
Ignáca. Svätú omšu celebrovali 
väzenskí dekani Ordinariátu OS a OZ 
SR npor. Gabriel Dzvoňár a kpt. Pe-
ter Hasara, miestny väzenský kaplán 
npor. Rastislav Firment a zástupca 
väzenského vikára npor. Andrej 
Streicher. Na záver slávnosti požeh-
nali ikony blahoslavených biskupov 
Petra Pavla Gojdiča a Vasila Hopka. 
Účastníci spomienky si uctili aj 
relikvie blažených mučeníkov väz-
nených v Leopoldove: M. D. Trčku, 
P. P. Gojdiča a V. Hopka, ktoré sú 
uložené v leopoldovskom chráme. 
Súčasťou programu spomienky 
bolo aj odhalenie pamätnej tabule 
nespravodlivo väzneným biskupom, 
kňazom, rehoľníkom a veriacim 
na priečelí kostola, na ktorej sú uve-
dené aj mená slovenských biskupov. 
Program pokračoval pred bránou 
väznice pri pamätnej tabuli venova-
nej politickým väzňom na Slovensku. 
Predstavitelia štátnych inštitúcií 
a organizácií politických väzňov 
položili pri tabuli vence a kvety. 
Program vyvrcholil prehliadkou Mú-
zea väzenstva, návštevou bývalého 
väzenského cintorína a panychídou 
pri symbolickom hrobe neznámeho 
politického väzňa. Program pietnej 
spomienky pripravila Konfederácia 
politických väzňov Slovenska spolu 
s generálnym riaditeľstvom Zboru 
väzenskej a justičnej stráže.

�� Vyjadrenie rektora Katolíckej 
univerzity k výsledkom komplexnej 
akreditácie: 
Rektor Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku sa vyjadril k výsledkom 
komplexnej akreditácie, ktoré boli 
zverejnené koncom augusta. Jeho 
vyjadrenie prinášame v plnom 
znení. „Ctení členovia univerzitného 
spoločenstva Katolíckej univerzity, 
milí uchádzači o štúdium, drahí 
priatelia a naši podporovatelia, vo 
štvrtok 27. augusta 2015 akredi-
tačná komisia zverejnila výsledky 

Archieparchiálna odpustová slávnosť na Bukovej hôrke
Na Bukovej hôrke sa počas 
prvého augustového víken-
du konala archieparchiálna 
odpustová slávnosť – hlavná 
púť k sviatku Premenenia Pána. 
Slávnosť sa začala v sobotu 
1. augusta Veľkou večierňou 
s lítiou a vyvrcholila v nedeľu 2. 
augusta slávnostnou archijerej-
skou svätou liturgiou. Vlady-
ka Milan Lach SJ, prešovský 
pomocný biskup, bol privítaný 
staroslovanským zvykom – 
chlebom a soľou. S hlavným ce-

lebrantom vladykom Milanom 
archijerejskú svätú liturgiu 
koncelebrovali protoigumen 
baziliánov otec Metod Bilan-
čík OSBM, duchovný správca 
Chrámu Povýšenia sv. Kríža 
na Bukovej hôrke otec Vladimír 
Sedláček OSBM, protopresby-
ter Stropkovského protopresby-
terátu otec Slavomír Tarasovič 
a ďalší kňazi. Približne 1 500 
veriacich homília veľmi zaujala 
a povzbudila do života. Sviatosť 
pokánia vysluhovalo dvanásť 

kňazov. Prítomné boli aj sestry 
baziliánky a bohoslovci. Archi-
jerejskú svätú liturgiu spevom 
obohatil spevácky zbor z neďa-
lekých Bukoviec pod vedením 
J. Šlepeckého a L. Blichu. Pod 
lúčmi teplého slnka nádher-
nú slávnosť pútnici zakončili 
myrovaním a slávnostným 
sprievodom okolo afiliované-
ho monastierskeho Chrámu 
Povýšenia sv. Kríža. (Marian 
Mačoško)

Na Skalke pri Trenčíne prijali sestry služobnice  
obliečku a rehoľné sľuby
Vyše dvadsať rehoľných sestier 
z Kongregácie sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie, 
ktoré prišli z východného Slo-
venska (Prešov, Stará Ľubovňa, 
Ľutina…) spolu s provinciálnou 
predstavenou sr. Petrou Sičá-
kovou, veriaci a kňazi putovali 
s vladykom Petrom Rusnákom 
v sobotu 15. augusta na staro-
bylú Skalku pri Trenčíne, aby 
na tomto pútnickom mieste 
spojenom so životom pus-
tovníkov sv. Andreja Svorada 
a Benedikta boli svedkami 
veľkých Božích milostí, ktorými 
Boh v Roku zasväteného života 
obdaril túto rehoľnú komunitu.

Počas archijerejskej liturgie 
prijala od biskupa posvätené 

rehoľné rúcho ako znak zasvä-
tenia sa Bohu kandidátka Jana 
Hupcejová a sr. Júlia Pribulová 
SNPM zložila po druhýkrát 
dočasné sľuby chudoby, čistoty 
a poslušnosti na jeden rok. 
Obliečkou kandidátka vstupu-
je do dvojročného noviciátu, 
ktorý je obdobím formácie 
k rehoľnému životu. Okrem 
tradičného modrého rúcha pri-
pomínajúceho Máriinu posluš-
nosť a službu, knihy evanjelia 
a ruženca prijíma pri tomto 
obrade kandidátka aj nové re-
hoľné meno: zvolila si ho podľa 
svojho patróna sv. apoštola 
a evanjelistu Jána. Slávnosť, 
ktorú spevom umocnil kated-
rálny zbor Chryzostomos z Bra-

tislavy pod vedením dirigenta 
Martina Škovieru, sa zakončila 
Molebenom k Presvätej Boho-
rodičke a bohatým agapé, ktoré 
pre všetkých pripravili sestry 
služobnice. Nechýbali tradičné 
pirohy, chutné domáce koláče, 
zákusky i veľká torta.

Na Slovensko prišli sestry slu - 
žobnice v roku 1923 do Prešov-
skej eparchie. V lete minulého 
roka začali pôsobiť v Bratislav- 
skej eparchii, vo farnosti Trenčín. 
Svoju bohumilú službu vykoná-
vajú v zdravotníctve, v starostli-
vosti o chrám a o cirkevný spev. 
V budúcnosti plánujú zamerať 
svoje pôsobenie na prácu s deťmi 
a mládežou. (-sg)

Pútnici z USA zavítali aj do Bratislavy
V dňoch 8. až 16. augusta 
navštívila Slovensko skupina 
gréckokatolíkov z Eparchie 
Passaic z USA. Svoje putovanie 
začali v Prešove, kde pre nich 
slúžil svätú liturgiu pomoc-
ný prešovský biskup vladyka 
Milan Lach SJ. Počas svojho 
týždňového pobytu navštívili 
drevené cerkvi severovýchod-
ného Slovenska, pútnické 
miesto Klokočov a zúčastnili 
sa na odpuste v Litmanovej, 
odkiaľ pochádzali predkovia 
jednej z účastníčok púte. 
Na sviatok Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky sa zúčastnili 
na jubilejnej púti v maďarskom 
Máriapócsi pri príležitosti 

300 rokov slzenia tamojšieho 
milostivého obrazu. Navští-

vili aj Bratislavu a v nedeľu 
16. augusta sa zúčastnili 
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Eparchiálna odpustová slávnosť 
v Klokočove
Ani horúce slnko neodradilo množstvo 
pútnikov, ktorí sa pri príležitosti hlavnej 
odpustovej slávnosti Košickej eparchie 
15. a 16. augusta stretli v pútnickom Klo-
kočove. V sobotu podvečer vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha, posvätil obnove-
ný chrám, ktorý uchováva kópiu milostivej 
ikony Bohorodičky, a dve zrekonštruované 
kaplnky. V pútnickom areáli slávil archije-
rejskú svätú liturgiu, pri ktorej viedol spev 
mládežnícky zbor zo Stanče. V homílii 
vladyka uviedol, že stav vonkajšej nábo-
ženskej príslušnosti u mnohých kresťanov 
nie je dovedený do osobného vzťahu 
s Bohom. Na príklade Márie, Lazárovej 
sestry, ukázal, že najpotrebnejšie pre nás 
je pokorne počúvať slová pravdy a nechať 
v srdci doznievať Božiu blízkosť. „Ak by 
na Slovensku boli deklarovaní kresťania aj 
skutočne veriaci, nemali by sme v spoloč-
nosti problém obhájiť pravdu o dare života, 
manželstve či rodine.“ Prítomných nabádal 
na spoločnú modlitbu v rodinách so vzá-
jomným obdarovaním sa o osobný pohľad 
viery. Program púte pokračoval v noci 
dialógmi na tému Národného pochodu 
za život a krížovou cestou pre mladých.

V nedeľu duchovnú atmosféru areálu 
spestrila Anka Servická svojím pásmom 
modlitby a piesní. Pri archijerejskej svätej 
liturgii prijali dvaja diakoni Lukáš Mitro 
a Ján Fedorišin vkladaním rúk vladyku 
Milana sviatosť Kristovho kňazstva. V sláv-
nostnej homílii vladyka Ján Babjak, pre-
šovský metropolita, načrtol hlboký vzťah 
medzi Bohorodičkou a Najsvätejšou Eucha-
ristiou. Poukázal na to, že Mária sa svojím 
áno stala koreňom a príčinou Eucharistie, 

lebo sprostredkovala príchod Krista, ktorý 
nám zanechal seba samého v tejto obdivu-
hodnej sviatosti. Mária, tak ako pozemská 
matka, prestiera stôl na obetnú eucharistic-
kú hostinu pre všetky svoje deti a túži, aby 
sme z neho často jedli. Ďalej vladyka Ján 
vyzdvihol úžasnú duchovnú moc kňazstva, 
ktorá prevyšuje každú svetskú moc. Veria-
cich povzbudil, aby si vážili kňazov, lebo 
cez nich Boh obdarúva svet veľkými darmi. 
Koncelebroval aj vladyka John Kudrick 
z eparchie Parma (Ohio, USA) a niekoľko 
desiatok kňazov. Zo slávnosti bol zaslaný 
aj telegram Svätému Otcovi Františkovi. 
Tradičné myrovanie umocnilo atmosféru 
vzájomnej lásky niekoľkotisícového zástu-
pu veriacich a ich jednoty pod ochranným 
plášťom nebeskej Matky. n

Michal Hospodár
snímky: R. Hospodár

Archieparchiálna odpustová 
slávnosť v Šašovej
Na najstaršom pútnickom mieste Gréc-
kokatolíckej cirkvi na Slovensku v Šašo-
vej (okres Bardejov) sa 15. až 16. augusta 
konala archieparchiálna odpustová 
slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky. 
Táto veľká slávnosť sa už tradične začala 
privítaním všetkých pútnikov a posvätením 
vody v kaplnke nad prameňom. Po ňom 
sa veriaci pomodlili Moleben k Presvä-
tej Bohorodičke pred milostivou ikonou 
v miestnom chráme. Večerné modlitby sa 
začali 15. augusta, v deň samotného sviatku 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky, večierňou. 
Veľmi povzbudivým a výstižným slovom sa 
veriacim prihovoril otec František Dancák, 
ktorý hovoril o terajších vzťahoch rodín 
a manželstiev. Nasledovala svätá liturgia, 

ktorú slúžil bardejovský protopresbyter 
otec Michal Onderko ml. Vo svojej kázni 
upieral pozornosť na ľahostajnosť človeka. 
V priebehu ďalšieho programu si veriaci 
mohli vypočuť krátke slovo zo života bla-
hoslavenej sestry Miriam Terézie Demjano-
vičovej, ktorá pochádzala z Bardejova. Ďa-
lej si mohli vypočuť katechézu vicerektora 
Gréckokatolíckeho kňazského seminára 
P. P. Gojdiča v Prešove otca Jozefa Urvinit-
ku. Sobotňajší program ukončila adorácia 
a požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou.

Nedeľný program otvorili ranné modlit-
by bohoslovcov. Hlavným slúžiteľom ran-
nej svätej liturgie bol orlovský protopres-
byter otec Peter Iľko. Vyzdvihol poslušnosť 
ako vzácnu cnosť človeka, ktorej Presvätá 
Bohorodička je dokonalým príkladom. 
Podobne ako minulý rok, aj teraz odpus-
tové miesto svojou prítomnosťou poctila 
p. Monika Kandráčová, ktorej piesne ešte 
viac pozdvihli duchovnú atmosféru. Celá 
slávnosť vyvrcholila o desiatej hodine 
archijerejskou svätou liturgiou, ktorú ce-
lebroval prešovský pomocný biskup Mons. 
Milan Lach SJ.

Na slávnosti sa zúčastnili pútnici 
z Jakubian (okres Stará Ľubovňa), mladí 
z Bardejova-Vinbargu, Bardejova-mesta 
a okolitých dedín, domáci veriaci, viacero 
kňazov a bohoslovcov, ktorí prijali pozva-
nie na oslavu Božej Matky v Šašovej. n

Kristína Maňková
snímky: J. Geffert

Archieparchiálna odpustová 
slávnosť v Ľutine
Tohtoročná archieparchiálna odpustová 
slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine, ktorá sa uskutočnila 22. a 23 au-

gusta, sa po tradičnom posvätení vody 
začala posviackou nového dreveného 
gréckokatolíckeho Chrámu Svätej rodiny. 
Postavili ho podľa pôvodného chrámu, 
ktorý stál v Ľutine pred terajšou bazilikou 
minor a zhorel v roku 1908. Nový chrám 
s vyhliadkovou vežou stojí na skale v areáli 
baziliky a bude trvalou spomienkou na Rok 
rodiny, ktorý sa už počas druhého kalen-
dárneho roka slávi v Prešovskej archiepar-
chii. S myšlienkou jeho výstavby prišiel 
prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ, ktorý ho aj posvätil. Na posviac-
ke sa zúčastnil aj torontský eparchiálny 
biskup pre Slovákov žijúcich v Kanade John 
Stephen Pazak CSsR.

Bola posvätená aj nová krížová cesta 
a Cesta svetla, ktorá vedie popod les od ba-
ziliky na ľutinskú horu. Tvorí ju sedem 
dvojkaplniek.

Program púte pokračoval večernou 
archijerejskou svätou liturgiou v Bazilike 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorej 
hlavným slúžiacim bol bratislavský epar-
chiálny biskup Peter Rusnák, koncelebro-
vali vladyka Ján Babjak SJ a vladyka John 
Stephen Pazak CSsR. Prešovský arcibiskup 
metropolita v homílii uviedol, že v Gréc-
kokatolíckej cirkvi na Slovensku je Zosnu-
tiu Presvätej Bohorodičky zasvätených 
54 chrámov a že dogma o nanebovzatí 
Panny Márie bola formulovaná na základe 
teologickej propozície gréckokatolícke-
ho kňaza zo Slovenska prof. Mikuláša 
Russnáka. Pripomenul potrebu spoločnej 
modlitby v rodinách, pretože posväcuje 
život manželov i celú rodinu. O rozpad-
nutých manželstvách a rodinách povedal, 
že týmto ľuďom sa rúca svet. Zdôraznil, že 
ich nesmieme odsudzovať. Vyzval k mod-

Obdarovaní Bohom cez Máriu
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litbám za všetky rodiny, ktoré sa rozpadli. 
V súvislosti s novým Chrámom Svätej ro-
diny, v kontexte jeho základov na skale, sa 
vyjadril, že rodinný život má byť budovaný 
na skale, teda na sviatostnom manželstve. 
A v súvislosti s krásnou vyhliadkou z jeho 
veže povedal: „Modlime sa, aby snúbenci 
i manželia mohli z tohto miesta vidieť 
svoje manželstvo v Božej perspektíve ako 
sviatostné a nerozlučiteľné do smrti.“ Ako 
spomenul ďalej, Panna Mária dosiahla 
večný cieľ a aj my sme k nemu povolaní. 
„My ľudia nedokážeme nasledovať Bohoro-
dičku v bezhriešnosti, lebo sme sa naro-
dili v dedičnom hriechu a popáchali sme 
dosť svojich osobných hriechov. Ale iste 
Bohorodičku môžeme nasledovať v láske 
k Bohu, môžeme túžiť po Božom slove 
a po Božej milosti tak, ako túžila ona.“

Program púte pokračoval po celú noc 
aj v bazilike, aj na ľutinskej hore. Jeho 
súčasťou boli predovšetkým sväté liturgie, 
pobožnosti, katechézy, mariánske veče-
radlo, program pre deti, celonočné bdenie, 
ktorému predsedal prešovský pomocný 
biskup Milan Lach SJ, modlitby chvál, 
liturgia slova či premietanie filmu. Vyvr-
cholil v nedeľu slávnostnou archijerejskou 
svätou liturgiou na ľutinskej hore. Jej hlav-
ným slúžiacim bol prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ, koncelebrovali 
hajdúdorožský arcibiskup metropolita 

Fülöp Kocsis, torontský eparchiálny biskup 
pre Slovákov v Kanade John S. Pazak CSsR, 
košický eparchiálny biskup Milan Chautur 
CSsR, bratislavský eparchiálny biskup Peter 
Rusnák, prešovský pomocný biskup Milan 
Lach SJ, emeritný pražský pomocný biskup 
Ján Eugen Kočiš a veľa kňazov.

Tisíckam pútnikov Božie slovo v homílii 
ohlásil vladyka John S. Pazak CSsR. O Pan-
ne Márii povedal: „Ona porodila Krista 
nielen fyzicky, ale čo je ešte dôležitejšie, aj 
duchovne, počúvajúc Božie slovo a uchová-
vajúc ho vo svojom srdci. Žena, ktorá zača-
la Nový zákon, bola zakorenená v židovskej 
tradícii Starého zákona. Často sa hovorí, 
že Mária je posledným učeníkom Staré-
ho zákona, pretože je prvým učeníkom 
Novej zmluvy. Pomocou svojho súhlasu 
Mária rozviazala uzol neposlušnosti, ktorý 
zviazala Eva a stáva sa novou Evou. Mária 
je Theotokos, skutočná Bohorodička, archa 
Novej zmluvy, chrám Svätého Ducha. 
Zahŕňa v sebe celý Starý zákon a zároveň 
sa stáva prvým učeníkom Nového zákona.“ 
Vyzdvihol Máriinu modlitbu Magnificat 
i známu kresťanskú modlitbu Pod tvoju 
ochranu sa utiekame.

Na ľutinskej hore pútnikov prekvapilo 
nové prekrytie liturgického priestoru, ktoré 
ešte nie je dokončené, i zrekonštruovaná 
a rozšírená budova za liturgickým priesto-
rom. Ako povedal vladyka Ján na konci 

slávnosti, všetko, čo sa v Ľutine robí, sa 
deje pre pútnikov, aby sa na tomto pútnic-
kom mieste dobre cítili a mali všetko, čo 
pútnik potrebuje, aby sa tu vždy duchovne 
posilnil a telesne pookrial.

Pútnici zaslali telegram Svätému Otcovi 
Františkovi s ubezpečením o modlitbách 
zaňho, za jeho úmysly a s prosbou o po-
žehnanie. Mnoho veriacich prijalo počas 
púte sviatosť zmierenia a posilu vo viere. n

Ľubomír Petrík
snímky: M. Žarnayová

Archieparchiálna odpustová 
slávnosť v Čirči
Na mariánskom pútnickom mieste nad ob-
cou Čirč sa 29. – 30. augusta stretli veriaci 
na archieparchiálnom odpuste Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky (Uspenija Presvjatoj 
Bohorodicy). Príprava sa začala v piatok, 
keď sa na liturgii prihovoril otec Martin 
Kostilník, správca farnosti Pčoliné. V ho-
mílii vyzval k tomu, čo si máme vyprosiť 
na príhovor Božej Matky – pomoc Svätého 
Ducha, dar radosti a čisté srdce. Sobotný 
program sa začal procesiou z chrámu 
na horu za spevu a čítania Božieho slova. 
Procesia obchádzala trikrát kaplnku 
zasvätenú Božej Matke. Po sprievode 
sa pokračovalo ku kaplnke, kde vyviera 
prameň. Vodu prameňa posvätil otec 
Markián Greško OSBM a svätú liturgiu pri 

kaplnke slúžil orlovský protopresbyter otec 
Peter Iľko. Kázal otec František Krajňák, 
správca farnosti Kamienka, ktorý pouká-
zal na päť Goliášových kameňov. Večer 
sa veriaci stretli pri hrobe otca Mirona 
Podhájeckého, kde odslúžili panychídu 
za neho a ostatných kňazov, ktorí slúžili 
a sú pochovaní v Čirči. Program pokračoval 
v chráme večierňou so sprievodom okolo 
chrámu, uložením plaščenice Božej Matky 
do hrobu a posvätením lítijných darov. 
Potom pokračovala utiereň. Hlavným 
slúžiteľom bol otec Michal Bučko, správca 
farnosti Žakovce. Po ukončení bola vylo-
žená Najsvätejšia Eucharistia.  S miestnym 
kňazom otcom Martinom Tkačinom sa 
veriaci cestou na mariánsku horu modlili 
krížovú cestu s rozjímaniami. Celonočné 
bdenie bolo nadránom ukončené po-
žehnaním s Najsvätejšou Eucharistiou. 
Program pokračoval Akatistom k Presvätej 
Bohorodičke, svätou liturgiou v chráme 
pre starších a nevládnych. Pútnikov, ktorí 
prichádzali na horu, vítal Akatist požehna-
nia rodín, ktorý sa modlil otec Peter Pavol 
Haľko OSBM. Do spevu sa zapojil domáci 
dievčenský Zbor sv. Myrona. Slávnostnej 
archijerejskej svätej liturgii predsedal ar-
cibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ. 
V homílii poukázal na to, že Božia Matka 
je pre nás príkladom. Záleží iba na nás, 
aký podiel si vyberieme. Naša zbožnosť sa 
má premietať do každodenného života. 
Po požehnaní sa otec Martin poďako-
val vladykovi Jánovi za jeho prítomnosť 
a povzbudenie. Slávnosť ukončil sprievod 
okolo chrámu, myrovanie a spoločné agapé 
na farskom úrade.

Začiatky pútnického miesta v Čirči siaha-
jú do roku 1896 a viažu sa na udalosť, ktorá 
sa stala na vrchu zvanom Uhliska. Tu sa 
trom dievčatám – pastierkam z obce ukázal 
záhadný starec, sám Kristus, v podobe 
žobráka, ktorý im ukázal liečivý prameň 
a žiadal, aby postavili kaplnku. Po súhlase 
biskupstva začal miestny kňaz otec Ján 
Janovič stavať kaplnku, ktorú zasvätili 
sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. n

-ver
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Eparchiálna odpustová slávnosť v Michalovciach
Odpustová slávnosť bl. Metoda D. Trčku sa v michalovskej Bazilike Zoslania Svätého 
Ducha uskutočnila 29. – 30. augusta. Sprievodnou akciou odpustu bola už tretia pešia 
púť na počesť bl. Metoda, ktorá sa začala v sobotu ráno v Nižnom Hrabovci. Cieľom 
okolo stovky pútnikov boli relikvie blahoslaveného Metoda v bazilike minor v Mi-
chalovciach. Pútnici dorazili do Chrámu Svätého Ducha v podvečer. Ďalšia skupina 
pútnikov prišla autobusom zo Stropkova, Bokše a Šandala.

Samotný program odpustovej slávnosti sa začal o šestnástej hodine slávením Veľkej 
večierne. Po jej skončení nasledovala modlitba Molebenu k bl. Metodovi, počas ktoré-
ho bolo prečítaných množstvo prosieb i poďakovaní ľudí, ktorí veria, že blahoslavený 
Metod im vyprosí potrebné milosti u Boha. Hlavným bodom sobotňajšieho progra-
mu bola svätá liturgia, ktorú slávil viceprovinciál otec Metod Marcel Lukačik CSsR 
a homíliu predniesol páter Róbert Režný CSsR, miestny predstavený redemptoristov 
v Podolínci. Po skončení svätej liturgie program pokračoval modlitbami za uzdravenie 
duše i tela s pomazaním olejom.

Druhý deň odpustovej slávnosti sa začal ráno o siedmej utierňou, ktorú viedol 
miestny predstavený michalovského kláštora otec Milan Zaleha CSsR. Po utierni na-
sledovala svätá liturgia, ktorú slúžil otec Miroslav Bujdoš CSsR. Hlavnou myšlienkou 
jeho kázne bolo vzájomné odpúšťanie, podobne ako to urobil pred smrťou bl. Metod, 
ktorý dokázal odpustiť svojim väzniteľom. Odpustová slávnosť vyvrcholila archijerej-
skou svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol prešovský pomocný 
biskup vladyka Milan Lach SJ. V úvode svätej liturgie prijali dvaja bohoslovci br. Marek 
Olčák CSsR a br. Miroslav Líška CSsR nižšie svätenia – podstrihnutie. V kázni vladyka 
Milan poukázal na to, aby sme mysleli na slabších, na emigrantov, postavili sa na ich 
stranu a pomáhali im. Svätosť, na ktorú nám poukazuje i blahoslavený Metod, totiž 
znamená zaujať správny kresťanský postoj v rôznych životných situáciách. V poobed-
ňajších hodinách bol posledný bod programu určený rodinám. V priestoroch kláštor-
nej záhrady bola pre nich pripravená opekačka. n

Marek Olčák; snímky: M. Dupnák CSsR, M. Bujdoš CSsR



Mária a Eucharistia
Drahý vladyka Milan, milí spolubratia v kňaz-
skej službe, ctihodné rehoľné sestry, drahí 
diakoni – dnešní svätenci, drahí mariánski 
ctitelia!
Dnes nás všetkých tu do Klokočova – 
na toto starobylé mariánske pútnické 
miesto – pozvala naša nebeská Matka, 
Bohorodička, aby sme oslávili jej prechod 
zo zeme do neba. Tohto roka uplynulo 345 
rokov od chvíle, keď klokočovská ikona 
Presvätej Bohorodičky v roku 1670 slzila 
nad útrapami zemplínskeho ľudu počas 
vojen. Teda vitajte všetci v mene Božej 
Matky, ktorá vám ďakuje, že ste prijali jej 
pozvanie.

Počas tejto odpustovej slávnosti sa usku-
toční aj kňazská vysviacka. Preto by som 
chcel vašu pozornosť v homílii upriamiť 
na Bohorodičku, ktorá pomáha k oprav-
divej zrelosti všetkým veriacim – zvlášť 
svo jim ctiteľom a najmä kňazom. Pomá-
ha nám tým, že nás všetkých privádza 
k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi, ktorého 
prijímame v Eucharistii.

V minulosti sa niektorí teológovia obá-
vali prílišnej mariánskej úcty. Vyjadrovali 
svoje obavy z toho, že Panna Mária je iba 
človek a že máme oslavovať predovšetkým 

Pána Boha. Je to pravda, lenže práve Panna 
Mária nám všetkým pomáha správne 
oslavovať Pána Boha tým, že nás učí urobiť 
vo svojom srdci a vo svojej duši miesto pre 
jej Syna Ježiša Krista, ktorý sa nám všetkým 
denne ponúka v Najsvätejšej Eucharistii.

Teda bude dobre, keď budeme rozjímať 
nad Bohorodičkou a Eucharistiou, a povie-
me si niečo o ich vzájomnom vzťahu.

Dnes v Božom slove povedal Pán Ježiš 
dvom sestrám, Márii a Marte, túto pravdu: 
„Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ 
pre mnohé veci, a potrebné je iba jedno. 
Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej 
neodníme.“

V tejto chvíli všetci túžime byť podobní 
Martinej a Lazárovej sestre Márii, a Božie 
slovo prijať nielen do uší, ale aj do srdca. 
Tým si aj my vyberáme ten lepší podiel.

Pýtame sa, patria Mária a Eucharistia 
k sebe? Existuje medzi nimi skutočný 
vzťah? Ako vzájomne súvisia?

Obe, Panna Mária i Eucharistia, dnes 
zdieľajú ten istý osud: sú znevažované, po-
hŕdané a bez úcty! Mnohí už neveria v Má-
riino vyvolenie, v jej nepoškvrnené počatie 
a jej nedotknuté panenstvo! A podobne 
mnohí už neveria v Eucharistiu, v opravdi-

vú prítomnosť Ježiša Krista v Najsvätejšej 
Eucharistii.

Vďaka Bohu, že my katolíci na Slovensku 
aj v tomto ťažkom čase veríme a uctieva-
me Bohorodičku a vinieme sa k nej. Tiež 
veríme a vyznávame skutočnú prítomnosť 
Krista v Eucharistii. Preto obom, Bohoro-
dičke a Najsvätejšej Eucharistii, prejavuje-
me najväčšiu úctu, oslavu a lásku, aká im 
patrí.

Panna Mária a Eucharistia k sebe vzá-
jomne patria. Preto tam, kde prestáva viera 
v mariánske dogmy, sa stráca aj viera v eu-
charistické dogmy – o premene podstaty 
chleba a vína na telo a krv Krista, o reálnej 
prítomnosti Krista pod eucharistickými 
spôsobmi chleba a vína. A naopak, kde sa 
rozvíja úcta a láska k Bohorodičke, tam sa 
vzdáva aj veľká úcta a láska Najsvätejšej 
Eucharistii. Teda Mária a Eucharistia spolu 
veľmi súvisia. Budem v troch bodoch ešte 
konkrétnejší:
• Bohorodička je koreňom a príčinou 

Eucharistie.
• Bohorodička sa spoluobetuje so svojím 

Synom pri svätej liturgii.
• Bohorodička prestiera stôl na obetnú 

večeru svätého prijímania.

Bohorodička je koreňom 
a príčinou Eucharistie
Panna Mária skrze svoj súhlas a pripra-
venosť na panenské materstvo sprostred-
kovala zázrak, v ktorom sa Boží Syn stal 
človekom, a tak sa mohol stať pravdivo 
a skutočne prítomný v Oltárnej sviatosti 
so svojím božstvom i ľudstvom, mäsom 
a krvou, telom i dušou, pretože nie z do-
nútenia, ale zo slobodného súhlasu Márie 
vzišlo v jej panenskom lone z jej tela a krvi 
telo a krv Bohočloveka Ježiša Krista, ktoré 
sú prítomné v Eucharistii.

Vo Vyznaní viery sa modlíme: „A mocou 
Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny 
a stal sa človekom.“ To neplatí len pre 
ľudskú prirodzenosť historického Ježi-
ša, ale i pre telo a krv Ježiša prítomného 
v Eucharistii. Po konsekrácii je chlieb už 
pravým telom Ježiša Krista, ktorý sa naro-
dil z Márie Panny, ktorý sa vydal za spásu 
sveta, visel na kríži a sedí po pravici Otca. 
A víno po konsekrácii je už pravou krvou 
Krista, ktorá vytryskla z jeho boku. Teda 
nielen ako symbol a znamenie účinku 
sviatosti, ale v jeho vlastnej prirodzenos-
ti a podstate. Bohorodička je koreňom 
a príčinou Eucharistie v tom zmysle, že 
z Márie pochádza telo a krv Ježiša Krista, 
ktoré sú v Eucharistii pravdivo a skutočne 
prítomné.

Bohorodička sa spoluobetuje so 
svojím Synom pri svätej liturgii
Vieme, že v každom slávení Eucharistie je 
sprítomnená obeť kríža večného veľkňa-
za Ježiša Krista. Bohorodička vo svojej 
materskej láske a starostlivosti vypestovala 
a takmer pripravila nekonečne hodnotnú 
obeť, ktorá na kríži a v bohoslužbe obety 
pri svätej liturgii bola, je a bude do konca 
sveta prinášaná nebeskému Otcovi. Stojac 
na Golgote pod oltárom kríža jej božského 
Syna trpela a obetovala sa za nás všetkých 
spolu s večným Veľkňazom. Ukázala nám, 
ako máme spájať vlastné obety s obetou 
Krista. Veľkodušne obetovala svoje mate-
rinské právo na svojho najmilšieho Syna.
Rovnako koná pri každej svätej liturgii, 
kde je obeta kríža sprítomňovaná.

Bohorodička prestiera stôl 
na obetnú večeru svätého 
prijímania
Eucharistia nie je iba obeta, ale aj obetná 
večera. Z tohto hľadiska možno znova 
konštatovať niečo dôležité o vzťahu medzi 
Bohorodičkou a Eucharistiou. Skrze svoju 
materskú lásku a starostlivosť, ktorú 
mala k svojmu božskému Synovi, začala 
prestierať stôl na obetnú večeru svätého 
prijímania.

Tu všetci musíme myslieť na svoje 
matky. Ako je to v rodine, keď matka 
prestiera stôl pre všetkých. Túto povinnosť 
si nenechá vziať. Matka sa s láskou stará, 
aby každé jej dieťa dostalo jesť a, pokiaľ 
možno, aby každé mohlo prísť k spoločné-
mu stolu.

Mária je nielen matkou malej rodiny 
z Nazareta, ale aj veľkej rodiny Cirkvi, lebo 
prestiera stôl a pripravuje pokrm. Pomáha 
pripraviť nebeský chlieb Eucharistie a vo 
svojej materskej láske túži po tom, aby bol 
pripravený pre všetkých bratov a sestry jej 
božského Syna a aby ho prijímali na úži-
tok.

Tá, ktorá na svadbe v Káne Galilejskej 
okamžite videla ťažkosti snúbencov, keď 
sa minulo víno, a pomohla tieto problémy 
odstrániť skrze zázrak, je nepochybne tá, 
ktorá s bdejúcim pohľadom a s matersky 
starostlivým srdcom hľadí, kde sú hladu-
júce duše, ktorým sa nebeského chleba 
nedostáva.

Nepochybne sa Božia Matka veľmi 
raduje, keď vidí, že je deti – bratia a sestry 
jej božského Syna – nie iba raz v živote, 
napríklad pri prvom svätom prijímaní, 
a nie iba raz v roku, na Veľkú noc, pristu-
pujú k Pánovmu stolu, ktorý nám Mária 
pomáha prestrieť, ale prijímajú často, 
pokiaľ možno aj dennodenne.

Drahí bratia a sestra! Drahí mariánski ctitelia!
Chcel by som váš pohľad upriamiť na malú 
a vzácnu brožúrku od Cataliny Rivasovej 
s názvom Prežívaj svätú omšu. Catalina 
je stigmatizovaná mystička z Bolívie, 
ktorá od roku 1993 prijíma od Pána Ježiša 
a od Božej Matky posolstvá cez nadpri-
rodzené zážitky a učí nás prežívať svätú 
liturgiu. To sa týka nielen kňazov, ale aj 
všetkých veriacich.

Citujem je slová: „Nadišiel okamih 
najväčšieho zázraku nad zázrakmi – pre-
menenie. Po pravej strane sa za biskupom 
objavil veľký zástup bytostí oblečených 
v tunikách pastelových farieb: ružové, 
zelené, belasé, ľaliové a žlté. Ich tváre 
žiarili radosťou. Panna Mária povedala: 
,To sú všetci svätí a blahoslavení. Sú medzi 
nimi aj duše tvojich príbuzných, ktorí sa 
už tešia zo stretnutia s Pánom.‘ Vtedy som 
ju zbadala. Bola hneď napravo od biskupa, 
len krok za celebrantom... Vznášala sa nad 
zemou a kľačala na veľmi jemných a prie-
hľadných tkaninách, ktoré sa trblietali 
ako krištáľová voda. Najsvätejšia Panna 
so zopnutými rukami pozerala s úctou 
a zahĺbene na celebranta. Odtiaľ na mňa 
prehovorila, ale potichučky, priamo 
do srdca, bez toho, aby sa na mňa pozrela. 
,Si prekvapená, že ma vidíš za biskupom? 

Tak je to správne... Pri všetkej láske, akou 
ma môj Syn miluje, mi nikdy nedal takú 
dôstojnosť, akou obdaril kňazov, aby som 
ho mohla denne vziať do svojich rúk tak, 
ako to robia oni pri eucharistickom zázra-
ku. Preto mám hlbokú úctu voči kňazom 
a k zázraku, aký Boh prostredníctvom nich 
vykonáva. To ma núti kľačať až za nimi.‘ 

Bože môj, koľko dôstojnosti, koľko mi-
losti vylieva Pán na kňazské duše, a ani my 
a možno ani niektorí z nich si to neuvedo-
mujeme.

Pred oltárom sa objavili sivé tiene ľudí 
a dvíhali ruky. Panna Mária povedala: ,To 
sú blahoslavené duše z očistca, ktoré ča-
kajú na vaše modlitby, aby sa skončilo ich 
očisťovanie. Neprestávajte sa za ne modliť. 
Ony sa modlia za vás, ale za seba sa modliť 
nemôžu. Práve vy sa musíte modliť za ich 
vykúpenie, aby sa mohli stretnúť s Bo-
hom a tešiť sa z jeho prítomnosti. ... Ako 
vidíš, som tu vždy. Ľudia chodia na púte, 
navštevujú miesta, kde som sa zjavila. Je 
to dobré pre milosti, ktoré tam dostanú, 
ale pri nijakom zjavení, na nijakom inom 
mieste nie som prítomná tak ako na svätej 
liturgii. Vždy ma nájdete pri oltári, kde sa 
slávi Eucharistia. S anjelmi zostávam pred 
bohostánkom, lebo vždy som s Ježišom.‘“

Univerzitný profesor Dr. Holbek dostal 
od jedného svojho študenta otázku, či 
Panna Mária tiež prijímala Eucharistiu. 
Profesor mu odpovedal, že Mária po na-
nebovstúpení jej božského Syna iste často, 
dokonca denne, prijímala Ježiša v podobe 
premeneného chleba. S najväčšou prav-
depodobnosťou Mária žiadnu inú sviatosť 
okrem Eucharistie neprijala.

Iste neprijala sviatosť krstu, lebo svoju 
pozemskú existenciu začala čistá, bez 
poškvrny. Na základe zvláštneho privilégia 
Božej milosti sa na Máriu v jej nepoškvr-
nenom počatí nepreniesla vina dedičného 
hriechu, ktorá je u nás zmazaná krstom.

Iste Panna Mária neprijala ani sviatosť 
zmierenia, pretože zostala, ako nás Cirkev 
jasne učí, po celú dobu svojho života bez 
akéhokoľvek osobného hriechu, a teda 
nemala potrebu prijať rozhrešenie. A azda 
môžeme povedať, že túto sviatosť dokonca 
ani prijať nemohla, lebo na rozhrešenie je 
vždy potrebná matéria hriechu.

Ale Eucharistiu Panna Mária iste pri-
jímala často. Potvrdzujú nám to Skutky 
apoštolov (Sk 2, 46 – 47). Tam je o kres-
ťanoch prvotnej cirkvi napísané: „Deň čo 
deň svorne zotrvávali v chráme, po do-
moch lámali chlieb a s radosťou a úprim-
ným srdcom požívali pokrm. Chválili 
Boha a boli milí všetkému ľudu.“ K týmto 
prvým kresťanom až do svojho blaženého 
„odchodu domov“ patrila predsa v prvom 
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Drahý otec arcibiskup metropolita Ján, arci-
biskup metropolita Filip, bratia 
v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, 
zasvätené osoby, drahí pútnici, bratia a sestry 
v Kristu!
Dnes je liturgicky posledný deň slávenia 
sviatku Usnutia Panny Márie. Prišli sme si 
uctiť Máriu a pokloniť sa jej Synovi, nášmu 
Pánovi Ježišovi Kristovi, na tomto pútnic-
kom mieste v Ľutine. Mária nám skrze svoj 
život ukazuje spôsob, akým máme nasle-
dovať jej Syna a nášho Spasiteľa. V modlit-
be Bohorodice divo – Raduj sa, Bohorodička 
sa modlíme k tej, ktorá je požehnaná 
medzi ženami, ktorá dala život Kristovi, 
Spasiteľovi a Vykupiteľovi našich duší. Ona 
porodila Krista nielen fyzicky, ale čo je ešte 
dôležitejšie, aj duchovne, počúvajúc Božie 
slovo a uchovávajúc ho vo svojom srdci. 
Skrze milosť svojho zosnutia sa nám dáva 
k dispozícii, aby nám pomohla v našom ži-
vote stať sa lepšími učeníkmi svojho Syna.

Niekedy staviame Máriu na duchovný 
piedestál a nevnímame, aký ťažký a ná-
ročný bol jej pozemský život. Jej svätí 
rodičia Joachim a Anna jej dali svetskú aj 
duchovnú formáciu. Žena, ktorá začala 
Nový zákon, bola zakorenená v židovskej 
tradícii Starého zákona. Často sa hovorí, 
že Mária je posledným učeníkom Starého 
zákona, pretože je prvým učeníkom Novej 
zmluvy. Mária žila svoju židovskú vieru ako 
pokorné židovské dievča.

Aj naše ikony nám môžu pomôcť vidieť 
a pochopiť, kým je Mária vo vzťahu k svoj-
mu Synovi a nášmu Pánovi. Ikona Matky 
ustavičnej pomoci znázorňuje Máriu, 
ako drží dieťa Ježiša na svojej ľavej ruke, 
pričom mu padá jeden sandál, a pravou ru-
kou mu podopiera obe ruky. Nad Ježišom 
a Máriou sú archanjeli Michal a Gabriel 
nesúci nástroje umučenia: kríž, kopiju 
a klince. Hoci Máriine oči nehľadia na nás, 
ale na dieťa, predsa nás vidí. Tak, ako Mária 
vidí Ježiša, vidí aj tých, ktorí sa k nej mod-
lia ako ľudia povolaní z temnoty hriechu 
do svetla viery – nazývajúc sa Božími synmi 
a dcérami. Nechajme Máriu viesť nás, aby 
sme boli vernejšími, milujúcejšími a milo-
srdnejšími učeníkmi jej Syna.

Prvé kapitoly Evanjelia podľa svätého 
Lukáša odhaľujú, ako Mária prijala po-
zvanie anjela Gabriela, aby sa stala Božou 
matkou, a dozvedela sa o tehotenstve svo-
jej príbuznej Alžbety. S Ježišom vo svojom 
lone pozdraví Alžbetu. A svätý Lukáš ho-
vorí, že Alžbeta naplnená Svätým Duchom 
zvolala mocným hlasom: „Požehnaná si 
medzi ženami a požehnaný je plod tvojho 
života. Ale kto som ja, že matka môjho 
Pána prichádza ku mne? V okamihu, keď 
zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, dieťa 

(ktorým je Ján Krstiteľ) sa radosťou zachve-
lo v mojom lone. Požehnaná je tá, ktorá 
uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ 
Potom Mária odpovedá Alžbete modlit-
bou, v latinčine známou ako Magnificat. 
Modlitbou, ktorú sa Cirkev vo východnom 
i západnom obrade modlí denne. Jej slová 
nás napĺňajú úctou i pokorou k tej, ktorá 
bola naplnená Božou milosťou:

„Velebí moja duša Pána a môj duch jasá 
v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol 
na poníženosť svojej služobnice; blahosla-
viť ma budú všetky pokolenia. Boh, ktorý je 
mocný, mi urobil veľké veci, a sväté je jeho 
meno, a jeho milosrdenstvo z pokolenia 
na pokolenie s tými, čo sa ho boja.“

Modlitba ďalej pokračuje ešte niekoľ-
kými veršami. To je to najdlhšie, čo Mária 
v evanjeliách hovorí. Je to modlitba chvály, 
poklony, vďakyvzdávania, ukazujúca hlbo-
ké vedomie toho, kto je Boh a ako požeh-
naná je Mária. Tu nám Mária ukazuje, čo je 
skutočná modlitba – pokorné 
a úprimné uznanie Božej moci a milosti, 
ktorá v nej pôsobí. Dôkladne počúvala, čo 
od nej Boh žiada, a odpovedala všetkými 
svojimi darmi i talentami.

Jej pokorné a poslušné áno ju robí 
schopnou toho, aby sa Slovo stalo v jej lone 
telom. Pomocou svojho súhlasu Mária roz-
viazala uzol neposlušnosti, ktorý zviazala 

Eva, a stáva sa novou Evou. Cez svoje vie-
rou naplnené áno sa Mária stáva vyvolenou 
služobnicou, požehnanou Otcom, Synom 
a Svätým Duchom. Jej fiat uvoľní Ježišovi 
priestor, aby prišiel s telom na tento svet. 
Preto Pavol môže povedať: „Ježiš je ako my 
vo všetkom, okrem hriechu.“ Takže Mária 
je Theotokos, skutočná Bohorodička, archa 
Novej zmluvy, chrám Svätého Ducha. 
Zahŕňa v sebe celý Starý zákon a zároveň sa 
stáva prvým učeníkom Nového Zákona – 
Božím ľudom. Svätý Augustín o nej hovorí: 
„Jeho matka ho nosila vo svojom lone, 
preto ho aj my nosme v našich srdciach; 
Panna sa stala tehotnou vtelením Krista, 
nech sa aj naše srdcia stanú tehotnými vie-
rou v Krista; ona porodila Spasiteľa, nech 
aj naše duše prinášajú spasenie a chválu. 
Nech náš život nie je sterilný, ale úrodný 
na uskutočňovanie Božieho diela.“

Máriin život na zemi bol životom pútni-
ka vedeného vierou. Mala tehotenstvo plné 
stresu, až kým si Jozef neuvedomil, že jeho 
snúbenica je Božím dielom. Pôrod syna 
v maštali a o štyridsať dní neskôr Simeo-
nove slová, že jej dušu prenikne meč, aby 
vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc, bolo 
niečo, čo jej zapríčinilo bolesť. Divila sa, čo 
to znamená. Útek s rodinou do Egypta, aby 
sa vyhli Herodesovmu útoku na život die-
ťaťa, posilnil jej vieru a dôveru v Boha. Rov-

nako aj zmiznutie jej syna po Pasche, keď 
mal dvanásť rokov, a jeho šťastné nájdenie 
v chráme, keď sa ich opýtal: „Nevedeli ste, 
že mám byť v dome môjho Otca?“ Svätý 
Lukáš nám hovorí: „Jeho matka zachová-
vala všetky tieto slová vo svojom srdci.“ 
Málo sa hovorí o Márii počas Ježišových 
troch rokov verejnej služby, s výnimkou 
svadby v Káne, kde ho prosí, aby zabrá-
nil nepríjemnosti, keď hostitelia nemali 
dostatok vína na svadobnej hostine. A Ježiš 
sa zdráha vyhovieť žiadosti svojej matky. 
Jej najhoršia hodina však prišla na Golgote, 
keď bola svedkom ponižujúcej a mučivej 
smrti svojho Syna na kríži, kde ju Ježiš 
zveril svojmu učeníkovi Jánovi. Tu vidíme 
matku, plnú bolesti, vo veľkých duševných 
a duchovných mukách, v bolesti a utrpení, 
ale stále dôverujúcej Bohu. Aj keď jej Syn 
umieral na kríži.

Áno, Máriina cesta viery mala okamihy 
radosti, ale aj mnoho rán a odrenín, no skr-
ze ne verila v Božiu milosť a milosrdenstvo. 
Jej odmenou za vernosť bolo jej zosnutie. 
Naďalej sa za nás modlí a ochraňuje nás.

„Pod tvoju ochranu sa utiekame, Boho-
rodička, Panna, nepohŕdaj našimi prosba-
mi v našich potrebách, ale vysloboď nás 
z každého nebezpečenstva, ty, jediná, čistá 
a požehnaná!“

Na sviatok Zosnutia a sviatok Máriinho 
narodenia počúvame v Liste apoštola Pavla 
Filipanom, že náš postoj má byť ako ten 
Kristov, ktorý sa stal človekom a trpel, 
zomrel, a teraz je povýšený v sláve. Otec 
Raniero Cantalamessa vo svojej knihe 
o Márii adaptoval tento úryvok s nevy-
hnutnými rozdielmi aj na Máriu, a ja by 
som sa tiež rád s vami podelil o tento náš 
postoj k viere, ako aj o postoj Božej Matky.

„Hoci bola Mária Božou Matkou, ne-
spoliehala sa na svoju blízkosť Bohu ako 
na niečo, na čom by si mala zakladať, ale 
zriekla sa seba samej, nazvala sa služob-
níčkou a žila ako všetky iné ženy. Pokorila 
sa a zostala ukrytou, poslušnou Bohu až 
na smrť svojho Syna, až na smrť na kríži.“

Preto ju Boh povýšil a dal jej meno, ktoré 
je po Ježišovi nad každé iné meno, aby sa 
Máriinmu menu vzdávala úcta na nebi 
i na zemi a aby každý jazyk vyznával, že 
Mária je Matka Pána na slávu Boha Otca. 
Amen.

Presvätá Bohorodička, zachráň nás!  n

Mons. John Stephen Pazak CSsR,  
torontský eparcha pre Slovákov v Kanade

(homília prednesená na archiepar-
chiálnej odpustovej slávnosti v Ľutine 

23. augusta 2015) 
preložil: Peter Lach

snímka: M. Žarnayová

rade Bohorodička. Nedokážeme si pred-
staviť, že by sa Panna Mária vylučovala 
z tohto svätého eucharistického spolo-
čenstva modlitby, obety a stola, ktoré 
sa denne v niektorých domoch prvotnej 
cirkvi schádzalo. Ona tam bola rovnako, 
ako bola i uprostred apoštolov, ktorí sa 
modlili vo večeradle v očakávaní zoslania 
Svätého Ducha.

Eucharistia je najväčší Ježišov dar, 
ktorý nám zanechal pred svojím odcho-
dom do neba: „Ja som s vami po všetky 
dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 20b) 
Ježiš medzi nami zostal v Eucharistii, 
ktorú pripravuje kňaz pri každej svätej 
liturgii. Veľkosť kňaza je práve v tom, že 
môže tento Ježišov zázrak sprítomňovať 
a obnovovať každý deň. Ani najmoc-
nejší muži sveta nemajú takú moc, akú 
má kňaz, ktorý premieňa chlieb a víno 
na Ježišovo telo a krv, a odpúšťa ľuďom 
hriechy.

Drahí mariánski ctitelia,
vážte si kňazov, hoci sme tiež len nedo-
konalí ľudia, ale cez nás Boh obdarúva 
svet nesmiernymi darmi, a veľa sa za nás 
modlite, aby sme boli takí, akými nás 
chce mať Ježiš, náš veľkňaz.

Prijímajme s veľkou túžbou do svojho 
srdca eucharistického Krista tak ako 
Panna Mária. Ona Ježiša Krista nielen 
porodila, ale prijímala ho v Eucharistii až 
do konca svojho života.

Počas nedávneho pobytu v Medžugorí 
som sa zúčastnil na duchovných cviče-
niach pre kňazov. Stretol som sa tam 
s manželmi Patrikom a Nancy z Kana-
dy. Vydali neuveriteľné svedectvo, ako 
do ich života vstúpila Panna Mária cez 
medžugorské posolstvá. Boli katolíci, ale 
chrám poznali iba zvonku. Nancy bola 
už tretia manželka, s ktorou sa Patrik 
zosobášil, a to v helikoptére.

On bol riaditeľ automobilky, ona 
úspešná právnička. Mali štyri deti, z kto-
rých však nemali veľa radosti. Najstarší 
syn bol homosexuál, ďalší podľahol 
alkoholu a tretí drogám. Jednému zo 
synov Patrik ukázal stodolárovku a pove-
dal mu: „Syn môj, to je tvoj boh.“ Jediná 
dcéra bola v dvadsiatich štyroch rokoch 
už trikrát „šťastne“ rozvedená.

Ktosi podaroval Nancy knihu posol-
stiev z Medžugoria. Nemala o ňu záujem 
a chcela ju vyhodiť do koša. Ale zháčila 
sa a v duchu si povedala, prečo by ju 
vyhadzovala, nech to urobí manžel. 
Bola si istá, že ju vyhodí. No tu sa stalo 
čosi nepredvídané. Patrik otvoril knihu 
a prečítal jedno z krátkych posolstiev: 
„Modlite a postite sa, aby som vás mohla 

zachrániť pre večnosť.“ Tieto slová sa ho 
dotkli natoľko, že prečítal celú knihu 
a povedal manželke, že sa budú spolu 
modliť a postiť. Nancy to šokovalo. Na-
vštívili kňaza, prijali sviatostné manžel-
stvo, vyspovedali sa a začali sa pravidelne 
modliť. Aj v živote ich detí, ktoré videli 
ich príklad, nastali zmeny. Syn alkoholik 
začal abstinovať, syn závislý od drog 
dostal od otca ruženec ako záchranu 
a prestal brať drogy, a dcéra začala žiť 
usporiadaným životom.

Raz povedal Patrik svojej manželke: 
„Predáme tu všetko a presťahujeme sa 
do Medžugoria, lebo chcem byť susedom 
Panny Márie.“ Nancy si myslela, že sa 
zbláznil, ale čo si predsavzal, to aj urobil, 
a odišli žiť do Medžugoria. Tu postavili 
veľký dom – hrad, kde ubytovávajú kňa-
zov a bohoslovcov zdarma, a starajú sa 
o nich. Pozval som ich aj na Slovensko, 
do nášho malého Medžugoria, do Ľutiny 
a do Litmanovej. Sľúbili, že prídu. Teším 
sa, že si budete môcť vypočuť ich svedec-
tvo osobne.

Drahí mariánski ctitelia!
Svoju homíliu som začal tým, že tu 
v Klokočove nás zhromaždila Bohorodič-
ka, naša nebeská Matka, aby sme oslávili 
jej usnutie a vzatie do neba. Privítal som 
vás v mene Božej Matky. Chcem vás aj 
všetkých zveriť pod jej mocnú ochranu, 
aby sa nik z nás nestratil a nezahynul. 
Bohorodička, prijmi každého z nás pod 
svoju mocnú ochranu a do svojho srdca. 
Tak sme si istí, že dôjdeme do cieľa – 
do neba.

Ukázali sme si, že mariánska úcta 
nielenže nikomu neškodí, ale každému 
veľmi pomáha k dobrému duchovnému 
životu tým, že nás privádza ku Kristovi, 
k eucharistickému Kristovi.

Bratia diakoni, za krátku chvíľu novokňazi,
staňte sa horlivými kňazmi a veľkými 
ctiteľmi Bohorodičky. Nikdy nezabudnite 
na to, akú moc dnes ako kňazi dostane-
te od svojho veľkňaza Ježiša Krista cez 
svojho vladyku.

Všetci ďakujme Bohorodičke za jej 
modlitby za nás, za jej neustálu prácu 
na našom posväcovaní. Nechajme sa 
Máriou viesť a ona nás dovedie tam, kde 
je ona. Do neba. Amen.

Slava Isusu Christu!
Mons. Ján Babjak SJ

(homília prednesená  
na eparchiálnej odpustovej slávnosti  

v Klokočove 16. augusta 2015)
snímka: R. Hospodár

Boh ju povýšil
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Pastoračné 
rozhodnutia
Záverečný text mimoriadnej synody biskupov 
o rodine v 45. bode uvádza: „Na synode jasne 
zaznelo, že sú potrebné odvážne pastoračné 
rozhodnutia. Po jasnom potvrdení vernosti 
evanjeliu rodiny a po uznaní toho, že odluka 
a rozvod sú vždy zranením, ktoré vyvoláva 
hlboké utrpenie manželom, ktorí ho zažijú, 
a ich deťom, synodálni otcovia konštatovali 
potrebu nových pastoračných prístupov, ktoré 
vychádzajú zo skutočnej situácie krehkosti 
rodín a z vedomia, že tejto krehkosti sa často 
skôr ,trpne poddávajú‘, než by ju prijímali 
v plnej slobode. Ide o rozličné situácie, spojené 
tak s osobnými, ako aj kultúrnymi a spoločen-
sko-ekonomickými dôvodmi. Treba preto na ne 
hľadieť diferencovane, ako to navrhoval Ján 
Pavol II. (porov. Familiaris consortio, 84).“

Slovanský pápež v spomenutom dokumente 
a bode konštatuje, že Cirkev je ustanovená 
na to, aby viedla k spáse všetkých ľudí, a preto 
jej nesmú byť ľahostajní ani rozvedení a aj 
takým ľuďom má ponúkať prostriedky spásy. 
Odporúča najmä počúvať Božie slovo, zúčastňo-
vať sa na svätej liturgii, vytrvalo sa modliť, konať 
skutky lásky, vychovávať svoje deti v kresťanskej 
viere, pestovať ducha kajúcnosti a konať skutky 
pokánia. Toto sú prostriedky, ktorými si títo 
zranení a nešťastní ľudia majú vyprosovať Božiu 
milosť. Cirkev sa má za nich modliť, posilňovať 
ich a dokázať im, že je milosrdnou matkou.

A v 46. bode záverečného textu sa konštatu-
je, že „každú rodinu treba predovšetkým vypo-
čuť s rešpektom a láskou, a treba ju sprevádzať 
na ceste tak, ako Kristus sprevádzal učeníkov 
na ceste do Emáuz.“ Na tieto situácie osobit-
ným spôsobom platia slová pápeža Františka: 
„Cirkev musí uviesť svojich členov – kňazov, 
rehoľníkov aj laikov – do tohto ,umenia spre-
vádzať‘, aby sa všetci naučili zobúvať si sandále 
pred svätou zemou druhého človeka (porov. 
Ex 3, 5). Musíme dať nášmu napredovaniu 
zdravý rytmus blízkosti s pohľadom plným 
úcty a súcitu, ktorý zároveň lieči, oslobodzuje 
a povzbudzuje do dozrievania v kresťanskom 
živote.“ (Evangelii gaudium, 169)

Iste, každá rodina má svoj jedinečný a ne-
opakovateľný životný príbeh. Preto si zaslúži, 
aby pri hľadaní pomoci si kňaz vypočul jej 
históriu a mal na mysli lásku Ježiša Krista, ktorý 
stále ľuďom pomáhal a neodsudzoval ich. 
Nadchádzajúci Rok Božieho milosrdenstva iba 
podčiarkne túto skutočnosť a dá zakúsiť Božiu 
milosrdnú lásku tým, ktorí sa jej otvoria. Lebo 
stále sú aktuálne Ježišove slová: „Proste a do-
stanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria 
vám!“ (Mt 7, 7)

Mons. Ján Babjak SJ

Veľké veci
Na sviatok Zosnutia Bohorodičky upriamil 
pápež František pozornosť na vieru Panny 
Márie. „Viera je srdcom celých Máriiných de-
jín, ona je veriaca, tá veľká veriaca. Ona vie 
– a hovorí to, – že dejiny sú obťažené násilím 
mocipánov, pýchou bohatých, spupnosťou 
pyšných. Mária však verí a vyhlasuje, že Boh 
nenecháva osamote svoje pokorné a chu-
dobné deti, ale ich zachraňuje s milosrden-
stvom a pozornosťou, zosadzujúc mocnárov 
z ich trónov, rozptyľujúc pyšných v intrigách 
ich sŕdc. Toto je viera našej Matky, toto je 
viera Márie! Chválospev Panny Márie nám 
zároveň pomáha vytušiť zmysel naplnený 
príbehom Márie: ak je milosrdenstvo Pána 
motorom dejín, potom nemohla poznať 
porušenie v hrobe tá, ktorá priviedla na svet 
Pána života. Veľké veci, ktoré v nej vykonal 
Všemohúci, sa nás hlboko dotýkajú, hovoria 
nám o našej ceste životom, pripomínajú nám 
cieľ, ktorý nás čaká: dom Otca. Náš život 
videný vo svetle Márie vzatej do neba nie je 
bezcieľnym blúdením, ale púťou, ktorá – aj 
keď so všetkými svojimi neistotami a utrpe-
ním – má istý cieľ: dom nášho Otca, ktorý nás 
s láskou očakáva. Je pekné myslieť na to, že 
máme Otca, ktorý nás s láskou očakáva a že 
aj naša Matka Mária je tam hore a s láskou 
čaká na nás.“ (úryvok príhovoru z 15. augusta 
2015)

Sýtiť sa chlebom života
Vo svojom príhovore pred modlitbou Anjel 
Pána sa Svätý Otec František zamýšľal nad 
zmyslom prijímania Eucharistie. Pýta sa: „Čo 
znamená jesť Ježišovo telo a piť jeho krv? 
Je to iba obraz, spôsob vyjadrenia, symbol 
alebo to poukazuje na niečo reálne? Je 
to Eucharistia, ktorú nám Ježiš zanecháva 
s presným cieľom: aby sme sa mohli stať 
s ním jedno. Eucharistia je sám Ježiš, ktorý sa 
nám kompletne darúva. Sýtiť sa ním a pre-
bývať v ňom prostredníctvom eucharistic-
kého prijímania, ak to robíme s vierou, nám 
premieňa život, premieňa ho na dar Bohu 
a bratom. Sýtiť sa tým ,Chlebom života‘ 
znamená vstúpiť do súladu s Kristovým 
srdcom, asimilovať sa, vstrebať do seba jeho 
rozhodovanie, jeho myslenie, jeho správanie. 
Znamená to vstúpiť do dynamiky lásky a stať 

sa ľuďmi pokoja, ľuďmi odpúšťania, zmiere-
nia, solidárneho delenia sa. Tie isté veci, aké 
robil Ježiš. Ježiš uzatvára svoju reč týmito 
slovami: ,Kto je tento chlieb, bude žiť naveky‘ 
(Jn 6, 58). Áno, žiť v skutočnom spoločenstve 
s Ježišom na tejto zemi nám už dáva prejsť zo 
smrti do života. Nebo sa začína práve v tomto 
spoločenstve s Ježišom.“ (úryvok príhovoru 
zo 16. augusta 2015)

Potrebujeme Ježiša
Pápež František vo svojom príhovore pozýva 
veriacich k tomu, aby upreli zrak na Ježiša. 
Hovorí: „Nič, čo máme vo svete, nezasýti náš 
hlad po nekonečne. Potrebujeme Ježiša, byť 
s ním, sýtiť sa z jeho stola, z jeho slov večné-
ho života! Veriť v Ježiša znamená urobiť ho 
stredom, zmyslom nášho života. Kristus nie 
je doplnkový prvok. Je živý chlieb, nevyhnut-
ná výživa. Pripútať sa k nemu v opravdivom 
vzťahu viery a lásky neznamená byť spútaný-
mi, ale do hĺbky slobodnými, vždy kráčajú-
cimi. Každý z nás sa teraz môže opýtať: Kto 
je pre mňa Ježiš? Je to nejaké meno? Nejaká 
idea? Je to len nejaká historická osoba? Ale-
bo je to naozaj tá osoba, ktorá ma miluje, kto 
dal svoj život za mňa a kráča so mnou?
Kto je pre teba Ježiš? Si s Ježišom? Snažíš sa 
ho spoznávať v jeho slove? Čítaš denne evan-
jelium, kúsok z evanjelia, aby si poznal Ježi-
ša? Nosíš malé evanjelium vo vrecku, v taške, 
aby si ho čítal kdekoľvek? Pretože čím viac 
sme s ním, tým viac rastie túžba zostať 
s ním. Teraz vás chcem poprosiť o láskavosť, 
urobme si chvíľku ticha a každý z nás nech si 
v tichu, vo svojom srdci, položí tú otázku: Kto 
je pre mňa Ježiš?“ (úryvok príhovoru z 23. 
augusta 2015)

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

Máriin život ukazuje, že Boh koná veľké 
veci prostredníctvom tých najpokornejších. 
(Twitter Svätého Otca Františka z 15. augusta 
2015)

podľa www.radiovaticana.org  
pripravil Marek Baran

ilustr. snímka: time.com 
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Matka Vykupiteľa

Redemptoris Mater
V encyklike pápež kladie otázku všetkým kresťanom na Východe i Západe:  
„Prečo by sme nemali na Máriu všetci spoločne pozerať ako na našu spoločnú Matku,  
ktorá sa prihovára za jednotu Božej rodiny a ktorá ,kráča‘ na čele dlhého sprievodu  
svedkov viery v jediného Pána, Božieho Syna, ktorý sa počal v jej panenskom lone  
pôsobením Ducha Svätého?“ (RM 29)

Jednota všetkých kresťanov
Svätý Ján Pavol II. v encyklike zdôrazňuje 
prvenstvo „mariánskej Cirkvi“ nad „svä-
topeterskou Cirkvou“ a v tomto kontexte 
rozoberá ekumenické otázky, najmä po-
kiaľ ide o mariánsku úctu u východných 
kresťanov. Píše: „... rád by som zdôraznil, 
ako sa Katolícka cirkev, Pravoslávna 
i starobylé východné cirkvi cítia hlboko 
spojené v láske a oslave Bohorodičky, 
Theotokos. Nielenže ,základné články 
kresťanskej viery o Trojici a o Božom 
Slove, ktoré sa stalo človekom z Panny 
Márie, boli definované vo všeobecných 
konciloch, čo sa konali na Východe‘, ale 
aj vo svojom liturgickom kulte ,východní 
kresťania velebia prekrásnymi chválo-
spevmi Máriu, vždy Pannu, najsvätejšiu 
Bohorodičku‘... Bratia v týchto cirkvách,“ 
pokračuje pápež, „prežili pohnuté uda-
losti, ale ich dejiny boli stále preniknuté 
živou túžbou po činnom kresťanskom ži-
vote a po apoštolskom vyžarovaní, aj keď 
boli často poznačené krutým prenasledo-
vaním. Sú to dejiny vernosti Pánovi, pravej 
,púti viery‘ priestorom i časom, na ktorej 
východní kresťania vždy pozerali s neob-
medzenou dôverou na Pánovu Matku. 
Oslavovali ju chválospevmi a stále vzý-
vali modlitbou. V ťažkých chvíľach svojej 
pohnutej kresťanskej existencie ,sa utiekali 
pod jej ochranu‘ s vedomím, že v nej nájdu 
účinnú pomoc. Cirkvi, ktoré vyznávajú 
učenie Efezského koncilu, vyhlasujú Pannu 
,za skutočnú Božiu Matku‘, lebo ,náš Pán 
Ježiš Kristus, splodený ako Boh z Otca 
pred všetkými vekmi, sa pre nás a pre našu 
spásu v čase narodil z Panny Márie, Božej 
Matky, ako človek‘.“ (RM 31)

„Nemožno sa preto diviť, že Mária za-
ujíma výsadné miesto v kulte starobylých 
východných cirkví s neporovnateľným 
bohatstvom sviatkov a hymnov... Tento 
zvyk sa zachoval na celom Východe i Zá-
pade. Obrazy Panny Márie majú čestné 
miesto v kostoloch i v domácnostiach. 
Mária je tu zobrazovaná ako Boží trón, 
nesie Pána a dáva ho ľuďom (Theotokos), 

ako cesta, ktorá vedie ku Kristovi a ho 
ukazuje (Hodigitria), ako modliaca sa 
orodovníčka a znamenie Božej prítom-
nosti na ceste veriacich až do dňa Pána 
(Deésis), ako ochrankyňa, ktorá rozpre-
stiera svoj plášť nad národmi (Pokrov) 
alebo milosrdná nežná Panna (Eleusa). 
Zvyčajne sa znázorňuje so Synom, s Ježi-
šom ako dieťaťom v náručí. Práve tento 
vzťah k Synovi je oslavou Matky. Niekedy 
ho nežne objíma (Glykofilusa), inokedy 
je hieratická, akoby ponorená do kon-
templácie toho, ktorý je Pánom dejín 
(porov. Zjv 5, 9 – 14).“ (RM 33) Pápež ďalej 
dodáva: „Také bohatstvo..., nahromadené 
rozličnými formami cirkevnej tradície, by 
nám iste mohlo pomôcť, aby Cirkev zno-
va začala dýchať ,oboma pľúcami‘: Výcho-
du i Západu. Ako som viac ráz zdôraznil, 
dnes je to potrebné viac než inokedy. Bola 
by to účinná pomoc prebiehajúcemu dia-
lógu medzi Katolíckou cirkvou a cirkvami 
a cirkevnými spoločenstvami na Západe. 
Bola by to aj cesta, aby putujúca Cirkev 

dokonalejšie spievala a prežívala svoj 
Magnifikat.“ (RM 34)

Mária v živote Cirkvi a v živote 
každého kresťana
„Ľudstvo urobilo obdivuhodné objavy 
a dosiahlo takmer zázračné výsledky 
na poli vedy a techniky, uskutočnilo 
veľké diela v oblasti pokroku a civili-
zácie a v ostatnom čase, skoro by sme 
povedali, že sa mu podarilo zrýchliť beh 
dejín. Ale základný zvrat, zvrat, ktorý 
možno nazvať ,dedičným‘, stále spre-
vádza človeka na jeho ceste rozličnými 
historickými udalosťami. Sprevádza 
všetkých a každého. Je to zvrat medzi 
pádom a povstaním, medzi životom 
a smrťou. Je to aj stála výzva ľudskému 
svedomiu, výzva celému historickému 
svedomiu človeka, výzva kráčať a cestou 
,nespadnúť‘ a ak niekto padol, ,povstať‘, 
a pritom používať prostriedky staré 
i nové... Cirkev vidí... blahoslavenú Bo-
žiu Matku v spásnom tajomstve Krista 

i v jej vlastnom tajomstve. Vidí, ako hlboko 
je zakorenená v dejinách ľudstva, vo več-
nom povolaní človeka, ako mu ho od vekov 
predurčil plán Božej prozreteľnosti. Vidí jej 
materinskú prítomnosť a účasť v mnohých 
zložitých problémoch, ktoré dnes spre-
vádzajú život jednotlivcov, rodín i celých 
národov. Cirkev vidí, ako Mária pomáha 
kresťanskému ľudu v neustálom boji medzi 
dobrom a zlom, aby ,nepadol‘, alebo keby 
padol, aby ,znova povstal‘.“ (RM 52)

Treba si uvedomiť, že v Cirkvi Máriu 
neraz kladieme tak vysoko, že nevidíme, 
ako veľa spoločného má s naším životom, 
s našou cestou viery. Treba ukázať Máriu 
ako tú, ktorá prešla neľahkou cestou – 
púťou viery.

Na záver vyslovil svätý pápež želanie: 
„Vrúcne si želám, aby úvahy tejto encykliky 
poslúžili obnoveniu tohto náhľadu v srd-
ciach všetkých veriacich.“ n

Miroslav Dancák
(dokončenie z minulého čísla)  

ilustračná snímka: lovecrucified.com
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Vladyka, dnešnému Slovákovi sa slovo 
imigrant spája so slovom strach. Ako je 
to v Kanade? A čo napadne vám pri slove 
imigrant?
V Kanade sa slovom imigrant označuje 
človek, ktorý prichádza zo zahraničia. Pre 
Kanaďanov sú to ľudia, ktorí sem prichá-
dzajú s vierou, že sa tu budú mať lepšie 
ako vo svojej domovine. V istom zmysle 
som aj ja sám v Kanade imigrantom, keďže 
som sa narodil v Spojených štátoch. Mám 
isté výhody oproti tým imigrantom, ktorí 
nevedia ani jeden z úradných jazykov 
v Kanade (angličtina a francúzština, pozn. 
red.). Ďalšou výhodou je teritoriálna blíz-
kosť Spojených štátov. Kanada sa nebráni 
imigrantom, ba v niektorých prípadoch ich 
aj víta. Zvlášť ide o tých, ktorí majú pra-
covné zručnosti potrebné v hospodárstve. 
Aj preto je tolerantná voči iným kultúram 
z Európy, Ázie, Afriky, Južnej Ameriky – 
teda z celého sveta.
 
Málokto si uvedomuje, že mnohí naši 
príbuzní boli imigrantmi. Sám pochádza-
te z takejto rodiny. Ako ste to prežívali? 
Cítili ste sa byť iný?
Obaja moji rodičia sa narodili v Spojených 
štátoch. Rodičia môjho otca, ktorý zomrel 
skôr, než som sa narodil, prišli spolu 

s bratom a sestrou zo Slovenska – a tak sa 
museli vyrovnať s novým jazykom a ame-
rickou kultúrou. Aj môj otec chcel, aby sme 
sa plne začlenili do americkej spoločnosti. 
Starí rodičia si našli prácu v U. S. Steel.

Rodičia mojej matky pochádzali z Ír-
ska, a tak mali oproti Slovákom jazykovú 
výhodu, ale aj tak sa ešte museli prispôso-
biť novej americkej kultúre. Moja matka 
vyštudovala strednú školu, otec nie, ale 
aj on dostal prácu v U. S. Steel – veľkom 
zamestnávateľovi v mojom rodnom meste.

Som druhá generácia Američanov a ni-
kdy som necítil nijakú nevraživosť preto, 
že moji rodičia nepochádzali priamo zo 
Spojených štátov. Bol som Američan. Môj 
otec bol armádny veterán Spojených štátov 
z druhej svetovej vojny, matka pracovala 
v továrni. Doma mi vštepili úctu k dvom 
inštitúciám – k Cirkvi a škole. Žil som 
v najmocnejšej zemi na svete a vedel som, 
že potrebujem vzdelanie, ktoré mi najlep-
šie otvorí možnosti na lepší život.
 
Ako vnímajú Kanaďania dnešných imig-
rantov? Zmenili svoj postoj k imigrácii? 
V Kanade budú teraz v októbri federál-
ne voľby. Takže kandidáti dávajú sľuby 
rôznym skupinám. Všimol som si aj sľuby 
prijať viac ľudí zo Sýrie a Iraku do Kanady. 

Ale asi by nemali štatút imigranta, ale 
Kanaďania by ich pravdepodobne skôr 
považovali za utečencov.
 
Čím sú imigranti pre cirkev v Kanade vše-
obecne a čím konkrétne pre našu cirkev? 
V súčasnej dobe cítim veľký tlak na pomoc 
kresťanom na Blízkom východe, ktorí sú 
prenasledovaní ISIS. Je to aj téma diskusie 
stretnutia katolíckych biskupov v Kanade, 
ktorí sa zídu teraz v septembri. Naše vý-
bory sociálnej spravodlivosti spolupracujú 
s ostatnými cirkvami napríklad aj v oblasti 
aktivít proti obchodu s ľuďmi – teda najmä 
ženami.

Imigrácia sa dotýka nášho cirkevné 
spoločenstva iba ojedinelo. Je to dané 
tým, že zo Slovenska sem prichádza malé 
množstvo gréckokatolíkov, ktorí dostanú 
pracovnú ponuku v Kanade. V minulosti 
veľa slovenských žien získavalo prácu 
opatrovateliek. Dnes v tejto oblasti domi-
nujú najmä ženy z Filipín.
 
Americkí biskupi vychádzajúci z rusínskej 
tradície už hovoria skôr o byzantskej 
cirkvi v Amerike. Je to dané národ-

nostným zložením veriacich. Ako je to 
s gréckokatolíckymi Slovákmi v Kanade? 
Sú väčšinovou alebo už menšinovou 
populáciou vo vašej eparchii? 
Byzantská slovenská katolícka cirkev v Ka-
nade je pre Slovákov, ale sme otvorení pre 
každého kresťana, ktorý si želá pripojiť sa 
k nám. Ešte stále je veriacich slovenského 
pôvodu v našej eparchii väčšina.
 
Je pastorácia imigrantov iná ako pastorá-
cia domorodých veriacich? 
Pastoračná starostlivosť o prisťahoval-
cov zahŕňa najmä pomoc pri usadení sa 
v novej krajine či prispôsobení sa množ-
stvu rôznych typov ľudí. Pomáhame im 
nájsť zamestnanie a udržať si nádej. Naša 
cirkev sa skladá zo starších ľudí, a preto je 
dôležité, aby dokázali žiť v spoločenstve 
so starnúcou populáciou. Pomáhame im 
objaviť spôsoby, ako pomáhať druhým.
 

Raz budeme všetci imigrantmi v nebi, 
aspoň dúfam. Ako sa postoj človeka 
v otázke imigrácie podľa vás dotýka jeho 
spásy? Je hriechom neprijať imigranta? 
Alebo je dobrým skutkom, cnosťou ho 
prijať? 
Myslím, že musíme reagovať na utečen-
cov a prisťahovalcov v kontexte evanjelia 
na Mäsopôstnu nedeľu tesne pred začiat-
kom Veľkého pôstu. (pozri Mt 25, 31 – 46)

Môžeme využiť príležitosti, ako je Sve-
tový deň modlitieb za migrantov a utečen-
cov, ktorý bol práve kvôli prílivu migrantov 
a utečencov najmä v Európe Svätým Ot-
com Františkom vyhlásený na 17. januára 
2016 s témou: Odpoveďou evanjelia je 
milosrdenstvo. Potrebujeme vidieť Kristovu 
tvár plnú utrpenia práve v tých, ktorí trpia 
– v utečencoch a migrantoch.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
snímky:  M. Žarnayová

Pomôž a oni 
pomôžu tebe

Vladyka John Pazak, epar-
chiálny gréckokatolícky 
biskup pre Slovákov v Ka-
nade, prijal pozvanie ohlá-
siť Božie slovo na tohtoroč-
nej odpustovej slávnosti 
v Ľutine. Keďže má osobnú 
skúsenosť s imigráciou, 
porozprávali sme sa s ním 
o tejto aktuálnej téme.

Pripravím 
vám miesto
Ploty, zábrany, priekopy... Ktorého rodiča by 
toto odradilo, aby sa vzdal a prestal bojovať 
za život svojej rodiny? Ktorý otec by iba tak os-
tal stáť pred plotom alebo sa s rodinou vrátil 
domov, kde mu len preto, že je tým, čím je, 
hrozí smrť? Veď si stačí pozrieť televíziu, po-
čúvať rozhlas či čítať internet a tlač, aby sme 
mali predstavu o tom, čo sa deje na Blízkom 
východe. Pritom táto naša predstava je veľmi 
vzdialená od reality, v ktorej žijú státisíce ľudí, 
najmä kresťanov a umiernených moslimov.

Ako by sme sa pozerali na to, keby nám 
niekto nariadil pozerať iba jednu televíziu, čítať 
iba jednu knihu? Veď aj v dobe socializmu sme 
mali viac slobody, než majú ľudia na územiach 
Iraku a Sýrie, ktoré ovláda ISIS – islamský štát. 
Aj my sme unikali cez ploty na západ – a oni 
nás prijali. Pomáhali. Áno, bolo to menej ľudí, 
ale bola to aj úplne iná situácia. Ak niekto 
počúval Slobodnú Európu, neprišiel o hlavu!

Pre kresťana má táto problematika ešte je-
den omnoho vážnejší rozmer. Každý sa modlí: 
„A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame 
svojim vinníkom.“ Tieto slová, ktoré opaku-
jeme v Otčenáši každý deň i niekoľkokrát, 
povedal Ježiš aj inak: „Všetko, čo chcete, aby 
ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je 
Zákon i Proroci.“ (Mt 7, 12) To je zlaté pravidlo, 
ktorým by sme sa mali v našich životoch 
riadiť. Dovolím si tieto slová vnímať v kontexte 
iného Ježišovho výroku: „Veru, hovorím vám: 
Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 
40). Ak sa zamyslím nad oboma výrokmi, do-
volím si ponúknuť ich kombináciu: „Všetko, čo 
chcete, aby som vám urobil, robte aj vy mojim 
bratom a sestrám.“

A čo to chceme od Ježiša? Nie záchranu, 
spásu? Nie príbytok v novej vlasti – v nebi? 
Nechceme, aby nás, emigrantov z tejto zeme, 
prijal do svojho kráľovstva?

Chápem, že sa bojíme. Aj ja sa bojím. Medzi 
toľkými ovcami môžu prísť aj vlci. Medzi 
toľkými utečencami sa možno nájdu teroristi, 
radikálni islamisti... Lenže pre tento kúkoľ ne-
môžeme zničiť pšenicu. Nemôžeme ju zabiť, 
pošliapať, vytrhať. Naopak, musíme ju pod-
porovať, aby sa zakorenila pevnejšie v novej 
zemi, aby rýchlo zapustila korene. A verte mi, 
kresťania, ktorých vídavam na obrazovkách zo 
Sýrie a Iraku, nie sú pre nás hrozbou! Sú pre 
nás soľou, ktorú naše kresťanstvo potrebuje. 
Soľou pre nás, aby sme znova mali chuť! Tak 
sa zobuďme a odpovedzme na ich prítomnosť 
Ježišovými slovami: „Pripravím vám miesto“. 
(Jn 14, 3a)

Juraj Gradoš
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„Iba niekoľko kilometrov od našich hraníc sa stala hrozná 
tragédia. Viacerí naznačujú, že toto nešťastie spôsobila 
neľudskosť prevádzačov. Utrpenie a smrť utečencov sa týkajú 
každého z nás. Neodvracajme zrak. Prosím veriacich o modlitby 
za našich blížnych, ktorí zomreli v tej dodávke, a prosím 
o duchovnú silu pre nás všetkých, aby sme mali odvahu vnímať 
utečencov pohľadom ľudskosti.“  

(vyjadrenie bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava 
Zvolenského, predsedu Konferencie biskupov Slovenska, 

k tragédii utečencov pri Parndorfe, TK KBS)
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Do úvahy prichádza aj druhé 
riešenie – účasť na skladaní 
ikonostasu majstrov rôznych 
pokolení. V takom prípade 
boli sviatky vytvorené žiakmi 
Rubleva.

Obe ikony a malá ikona 
Spas v silach sa radia k ikonám 
z Chrámu Zvestovania Pre-
svätej Bohorodičke v Moskve. 
Ikona Narodenia Krista má 
zložitú kompozíciu, obohatenú 
o detaily (samotné narodenie, 
anjeli oznamujúci radostnú 
zvesť pastierom, umývanie 
dieťaťa, rozhovor Jozefa s Izai-
ášom, anjeli oslavujúci Krista, 
traja putujúci mágovia). Tieto 
prvky vychádzajú z byzantskej 
ikonografie, ale sú použité 
už v novom kompozičnom 
usporiadaní. Odklon od by-
zantských tradícií nachádzame 
aj v zobrazení anjelov oslavujú-
cich Krista. Nie sú umiestnení 
v ľavom hornom rohu, ako to 
býva v byzantských zobraze-
niach, ale pri jasliach skláňajúc 
sa nad Kristom. Stávajú sa tak 
priamymi účastníkmi aktu 
klaňania sa narodenému, čo 
prináša nový, intímnejší odtieň 
zobrazenej scény.

Posledné diela Rubleva sú 
z obdobia 2. polovice tretie-
ho desaťročia 15. storočia, zo 
sklonku života umelca. Ide 
o niekoľko ikon patriacich 
do ikonostasu Trojicko-serge-
jevského monastiera v Zagor-
sku. Podľa svedectva Pacho-
mija Lagofeta igumen tohto 
monastiera Nikon sa krátko 
pred svojou smrťou (17. 11. 1427) 
obrátil na Daniela a jeho priate-
ľa Andreja s prosbou vymaľovať 
Trojický sobor. Keďže tušil 
blížiacu sa smrť, súril umelcov, 
aby sa poponáhľali s ukonče-
ním prác. Pachomij potvrdzuje, 
že rýchla požiadavka Nikona 
bola splnená vďaka práci Da-
niela a Andreja, ale aj ďalších 
pomocníkov. Ikonostas zahŕňa 
rad deésis pozostávajúci z pät-
nástich postáv, obšírny cyklus 
sviatkov, rad prorokov a rad 
patriarchov. Okrem posledného 
radu všetky ostatné spadajú 
do rublevovského obdobia. Je 
dôležité poukázať na to, že sa 
objavil prorocký rad. Spoločne 

s vladimírskym ikonostasom 
je to prvý päťradový ikonostas. 
Prítomnosť prorockého radu 
hovorí o neustálom vývoji rus-
kého ikonostasu, ktorý rokmi 
nadobúdal stále väčšie rozmery. 
Na trojickom ikonostase vidno, 
že tu pracovala veľká skupina 
umelcov, pričom nie všetci 
mali priamy vzťah k dielni A. 
Rubleva. Niektorí vyšli z iných 
umeleckých prúdov, časť patrila 
k staršiemu pokoleniu silne 
prepojenému s tradíciami 14. 
storočia, iní boli mladí a priťa-
hovaní nielen k minulému, ale 
aj k budúcemu. Práce mladých 
majstrov sú zvlášť zaujímavé, 
keďže ukazujú, v akom smere 
sa rozvíjala moskovská maľ-
ba v priebehu 20. rokov 15. 
storočia, keď sa začali uplatňo-
vať štýlové zmeny, ktoré našli 
svoje logické zavŕšenie v umení 
Dionýza.

Prvá tretina 15. storočia je 
epochou najväčšieho rozkve-
tu moskovského maliarstva. 
Teofan Grék a Andrej Rublev 
spolu s Prochorom z Gorodca 
a Danielom zohrali rozhodujú-
cu úlohu v jej rozvoji. Paleolo-
govské obdobie, ku ktorému 
sa Moskovčania pripojili už 
v 14. storočí a ktoré získalo pre 
nich príťažlivú silu po prícho-
de Teofana, veľmi pomohlo 
pozdvihnúť všeobecnú úroveň 
umeleckej kultúry.

Po smrti Rubleva sa tempo 
rozvoja moskovského maliar-
stva spomalilo, no s príchodom 
Dionýza získava moskovská 
maliarska škola veľkého 
majstra. Druhá tretina 15. 
storočia nie je príliš skúmaná, 
keďže chýba presné datovanie 
pamiatok a svedectvá letopisov. 
To sa dá čiastočne objasniť tým, 
že pre Moskvu to bolo obdobie 
krízy. Počas panovania Bazila 
Dimitrijeviča (1389 – 1425) 
sa oslabila moc moskovské-
ho kniežaťa. Vojna s Litvou 
a anexia Moskvy zo strany 
haličských kniežat stála Mosk-
vu mnoho síl. To poznačilo aj 
pamiatky a ich datovanie.

Moskovská renesancia
Nová epocha v histórii moskov-
ského umenia sa začína vládou 

kniežaťa Ivana III. (1462 – 1505), 
usilujúceho sa o centralizáciu 
Ruska. Zavŕšil to, čo začal jeho 
otec – odstránil samostatné 
rozdrobené kniežatstvá a sú-
stredil ich pod vládu Moskvy. 
V súvislosti so vzrastajúcim 
významom moskovského knie-
žaťa ho metropolita Zosima 
nazval v r. 1492 „panovníkom 
a samovládcom celej Rusi, 
novým cisárom Konštantínom“. 
Na Moskvu sa začali dívať ako 
na tretí Rím, ako na priamu 
dedičku celosvetovej ríše, 
akou bola predtým Byzancia. 
Všetky tieto zmeny sa zákonite 
prejavili aj v umení. Ivan III. sa 
už neuspokojil so skromnou 
architektúrou Kremľa, a tak 
pozval do Moskvy talianskych 
staviteľov, aby mu postavili 
dôstojnú rezidenciu. Začal sa 
veľký staviteľský rozmach a sú-
bežne s ním rýchlo vzrastala aj 
potreba ikon.

Jaroslavľská ikona Božej 
Matky
Unikátnou ikonou moskovskej 
školy 2. polovice 15. storočia je 
ikona jaroslavľskej Božej Matky. 
Tradičný typ umilenija je obo-
hatený o rozkošný motív: malý 
Ježiš sa pravou rukou dotýka 
brady Márie a ľavou lemu jej 
plášťa. Týmto prvkom sa ešte 
viac zdôrazňuje úprimný vzťah 
lásky medzi Matkou a Synom.

Majster Dionýz
V 70. rokoch 15. storočia začína 
pracovať Dionýz, najslávnejší 
majster 15. a raného 16. storo-
čia. Jeho ikonopisecká dielňa sa 
v porovnaní s inými líšila najmä 
veľkou produkciou. V jednom 
z opisov ikon Jozefsko-voloko-
lamského monastiera, napísa-
nom v r. 1545 starcom Zosimom 
a archivárom Pajsijom, sa 
spomína deväťsto ikon Dionýza 
a práce jeho synov Vladimí-
ra a Teodózia, starca Pajsija, 
Daniela Možajského, Michala 
Konina a istého Novgorodčana.

Najstaršou zo zachovaných 
prác majstra Dionýza je ikona 
Bohorodička Hodigitria da-
tovaná rokom 1482 z Chrámu 
Nanebovstúpenia Pána rovno-
menného monastiera v mos-

kovskom Kremli. Letopisec 
uvádza, že pri požiari v r. 1482 
bola táto pôvodne grécka ikona 
zničená tak, že sa zachovala iba 
doska bez farebných vrstiev. 
A tak bolo Dionýzovi nariade-
né, aby na dosku napísal takú 
istú ikonu. Ikonografický typ 
Bohorodičky Hodigitrie bol 
všeobecne známy a uctievaný 
na Rusi (zvlášť v Moskve). Je 
známe, že suzdaľský arcibiskup 
Dionýz priviezol z Konštan-
tínopola v r. 1381 dve presné 
kópie z uctievanej ikony, 
ktoré umiestnil v suzdaľskom 
a nižnogorodskom chráme. Je 
možné, že jedna z kópií zhorela 
v Chráme Nanebovstúpenia 
Pána. V každom prípade bol 
Dionýz spätý s touto ikonou.

Ikony s klejmom si v Moskve 
v období poslednej tretiny 15. 
storočia získavali stále väčšiu 
popularitu. Tento typ ikon 
obsahoval centrálnu ikonu 
svätca (alebo svätých), ktorému 
sa vzdávala úcta. Po stranách 
bola lemovaná výjavmi z ich ži-
vota. Ikony s klejmom sa písali 
na Rusi aj v skoršom období, 
ale až v čase Dionýza nadobudli 
umelecké vybrúsenie, ktoré 
z nich urobilo vynikajúce vzory 
staroruského maliarstva.

Maliarska dielňa majstra 
Dionýza pracovala aj na množ-
stve ikon určených pre iko-
nostasy, ktoré sa väčšinou 
nezachovali (zachovali sa napr. 
fragmenty ikon Spas v silach 
a Ukrižovanie, ktoré pochádza-
jú z jedného z takých ikonosta-
sov v Pavlovsko-obnorskom 
monastieri).

Všetci moskovskí umelci 
na konci 15. a začiatku 16. 
storočia tvorili pod vplyvom 
maliarskej dielne majstra 
Dionýza. Ich tvorivá činnosť 
uzatvára veľkú epochu mos-
kovského maliarstva. Dionýz 
nebol odvážnym novátorom, 
nič nezavrhoval, od ničoho sa 
nedištancoval. Naopak. Vedo-
me nadviazal na rublevovské 
tradície, z ktorých čerpal inšpi-
ratívne a tvorivé impulzy. n

Milan Gábor
snímka Trojicko-sergejevskej 
lavry: www.studiumvrusku.cz

Ruské ikonopisecké 
školy
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S Rublevom mení moskovská maliarska škola už koncom 14. storočia svoju tvár. Rublevovi 
sa podarilo spojiť do jedného celku miestne tradície aj všetko to, čo načerpal z diel byzant-
ských majstrov.

Andrej Rublev
Mnohému bol vďačný Teofano-
vi Grékovi, s ktorým spoločne 
pracovali. Ale na rozdiel od Te-
ofana Andrejovi boli cudzie 
jeho drsné obrazy plné dra-
matizmu. Predstavy Rubleva 
boli iné – tvorivejšie a jasnejšie. 
Vytvoril dokonalý umelecký 
jazyk, ktorý sa v priebehu 15. 
storočia stal dominantným 
a jeho osobe sa dostalo takej 
slávy, že ho dlhý čas považo-
vali za nedosiahnuteľný ideál 
ikonopisca.

Na ikonostase Chrámu Zves-
tovania Presvätej Bohorodičke 
v Moskve (Blahoviščenského 
soboru) s monumentálnymi 
postavami deésis a obšírnym 
cyklom štrnástich ikon sviatkov 
sa v r. 1405 pod vedením Teofa-
na Gréka podieľali aj Prochor 
z Gorodca a Andrej Rublev. 
Tento ikonostas sa stal nor-
mou ďalšieho rozvoja klasickej 
formy staroruského ikonostasu. 
Len v kniežacej Moskve bolo 

možno realizovať úlohy takého 
veľkého rozsahu a s takýmito 
vynikajúcimi umelcami. Ako 
uvádza V. Lazarev, bez iko-
nostasu v Moskve by nebol 
mysliteľný ikonostas Chrámu 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
(Uspenského soboru) vo Vladi-
míre či Chrámu Svätej Trojice 
(Trojického soboru) v Trojicko-
-sergejevskom monastieri.

V priebehu druhého desaťro-
čia bol napísaný rad deésis s po-
stavami zobrazenými po pás, 
z ktorého sa nám dodnes 
zachovali len tri ikony – Kris-
tus, archanjel Michal a apoštol 
Pavol. Všetky sa v súčasnosti 
uchovávajú v Tretiakovskej 
galérii v Moskve (podobne 
aj ďalšie ikony, o ktorých sa 
zmieňujem). Ikony pochádzajú 
zo Zvenigorodu.

Na vrchole umeleckej 
činnosti vytvoril Rublev svoje 
najznámejšie dielo – Staro-
zákonnú Trojicu. Ikona bola 
napísaná na pamiatku Sergeja 

Radonežského. Najpravdepo-
dobnejším dátumom jej vzniku 
je r. 1411, keď na mieste niekdaj-
šej drevenej cerkvi, zapálenej 
Tatármi, dal Nikon vybudovať 
novú drevenú cerkev, ktorá 
bola posvätená 25. septembra 
1411. Na jej mieste bol neskôr 
vybudovaný kamenný Chrám 
Svätej Trojice, do ktorého bola 
v miestnom rade ikonostasu 
táto ikona umiestnená.

Rublevova Trojica bola 
obľúbenou ikonou staro-
ruských umelcov, ale nik sa 
neodvážil napísať ju. Rublev 
napísal ikonu v jednom z tých 
šťastných okamihov Božieho 
vnuknutia a inšpirácie, ktoré sa 
objavujú iba u géniov. Vytvoril 
dielo, na ktoré dnes hľadíme 
ako na najkrajšiu ruskú ikonu 
a jedno z najdokonalejších diel 
stredovekého maliarstva.

Rozhranie 1. a 2. desaťročia 
15. storočia bolo najplodnejším 
obdobím v umeleckej tvorbe 
Rubleva. Z tohto obdobia 
je aj neveľká ikona Spasiteľ 
uprostred nebeských moc-

ností (Spas v silach), ktorá sa 
zachovala v schátranom stave. 
Zobrazuje Spasiteľa s tragickým 
výrazom, obklopeného serafín-
mi a symbolmi štyroch evan-
jelistov (tetramorfy), podobne 
ako na centrálnych ikonách 
radov deésis z vladimírskeho 
či zagorského chrámu. Všetky 
prvky poukazujú na fakt, že 
autorom je Rublev.

Na Rusi sa často jednotlivé 
rady ikonostasov realizovali 
v rôznom období, čo je aj 
prípad ikonostasu zo Zveni-
gorodu, ktorého tri ikony sa 
nachádzajú v Tretiakovskej 
galérii. V Zvenigorode bola 
nájdená aj ikona Narodenia 
Krista. Predpokladá sa, že 
tiež bola súčasťou ikonostasu. 
Nad postavami radu deésis 
sa nachádzalo štrnásť ikon 
sviatkov. Do tohto radu patrí aj 
ikona Nanebovstúpenia Pána. 
Tým, že sa obe ikony sviatkov 
spôsobom prevedenia líšia 
od ikon zobrazených postáv 
v rade deésis, sa predpokladá, 
že boli napísané o niečo neskôr. 
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Spoločne vydajme 
svedectvo o radosti 
zo života
Príď aj ty svedčiť o radosti zo života. Druhý národný pochod za život (NPzŽ )  
sa uskutoční 20. septembra 2015 v Bratislave. 

Beh na dlhé trate
Národný pochod za život chce nadviazať 
na úspešný prvý pochod, ktorý sa uskutoč-
nil 22. septembra 2013 v Košiciach a na kto-

rom sa zúčastnilo osemdesiattisíc občanov. 
Je ďalšou zastávkou na dlhodobej ceste 
k zabezpečeniu práva na život pre každé-
ho. Je krokom k napĺňaniu vízie o Sloven-

sku, krajine, kde si vážime život každého 
človeka. Kde sú spravodlivé zákony, ktoré 
pomáhajú všetkým ľuďom. Chránia život 
a dôstojnosť každého človeka od počatia 
po prirodzenú smrť, podporujú, ochraňujú 
a vyzdvihujú rodinu založenú manžel-
stvom muža a ženy, lebo v nej sú vytvorené 
najlepšie podmienky na prijatie a výchovu 
detí. Slovensku, kde sa ľudia tešia z detí 
a túžia po nich, kde sa pomáha narodeniu 
každého bábätka, kde sa mnohí rozhodli 
mať veľkú rodinu. Kde v rodinách i v spo-
ločnosti vládne spravodlivosť a vzájomná 
pomoc, bezbranným, chorým a núdznym 
pomáhame a nikto sa necíti opustený 
ani zbytočný. Asi takto by sa dala opísať 
vízia, ktorá je inými slovami vyjadrená 
v Manifeste Národného pochodu za život 
a ktorá zachytáva dlhodobú perspektívu 
celého pro life hnutia.

Pro life znamená aj poskytnúť 
pomoc
Tento rok sa budeme na Národnom pocho-
de za život zameriavať najmä na zlepšenie 

situácie tehotných mamičiek v ťažkostiach, 
ktoré potrebujú pomoc. V tejto oblasti má 
naša spoločnosť veľké medzery, a pritom 
existuje množstvo možností na zlepšenie 
tohto stavu. Aj na základe našich i zahra-
ničných skúseností sa ukazuje, že v praxi 
vieme často dosiahnuť omnoho viac, 
ako keď sa usilujeme iba zmeniť zákony. 
Za ostatných dvadsaťpäť rokov sa napríklad 
u nás podarilo zlepšiť legislatívu smerom 
k lepšej ochrane života nenarodených iba 
raz – v roku 2009, keď sa zaviedla lepšia 
informovanosť žien pred potratom či šty-
ridsaťosemhodinová lehota na rozváženie 
umelého potratu. V konkrétnej praxi sa ale 
aj bez zmeny zákonov podarilo zachrániť 
život desiatkam a možno až stovkám detí 
vďaka projektom konkrétnej pomoci, aký-
mi sú napríklad projekty Fóra života Alexis 
a Zachráňme životy. Prakticky každý z nás 
môže začať s pomocou vo svojom okolí. 
Stačí na to citlivé srdce, zápal a troška 
premyslený postup. Minulý rok skončilo 
pri umelom potrate svoj mladučký život 
vyše 7 500 nenarodených detí. Aj tento 
rok čakajú tieto deti a ich mamy na naše 
povzbudenie a pomoc. Rozvoj projek-
tov konkrétnej pomoci a ich podpora je 
dôležitou a overenou cestou pri pretváraní 
Slovenska. Preto budeme na ne klásť dôraz 
aj na Národnom pochode za život v Brati-
slave.

Radosť zo života
Tento rok si pripomíname 20. výročie 
od vydania encykliky Jána Pavla II. Evan-
gelium vitae, ktorá je najvýznamnejším 
cirkevným textom na obranu ľudského 
života v moderných časoch. Jej názov 
v slovenskom jazyku znie Radostná 
zvesť o živote. Pápež v encyklike vyzýva 
na budovanie kultúry života, na vydá-

vanie svedectva o radosti zo života ako 
najspoľahlivejšom prostriedku proti 
kultúre smrti. Veď život v plnosti je tou 

najlákavejšou ponukou kresťanstva, ktorá 
napriek všetkým lákadlám kultúry smrti 
je predsa len mocnejšia. Mottom Národ-
ného pochodu za život je radosť zo života. 
Zahŕňa v sebe schopnosť mať pozitívny 
postoj k vlastnému životu, robiť radost-
nejší život druhým a v neposlednom rade 
tešiť sa z každého nového človeka na tejto 
Zemi. Motto je opakom strachu a úzkosti 
zo života, ktorých je okolo nás akoby stále 
viac, čo sa prejavuje aj v odmietaní života 
napríklad vo forme eutanázie či asistova-
nej samovraždy. Bezpodmienečná úcta ku 
každému ľudskému životu a otvorenosť 
životu, naopak, prinášajú istotu prijatia 
každého človeka, čo je zdrojom nádeje 
a radosti.

Národný pochod za život je pre nás 
všetkých príležitosťou zmeniť Slovensko 
a svedčiť o radosti zo života. Využime ju. n

Marek Michalčík
snímky z NPzŽ v Košiciach a Prešove: 

 M. Žarnayová

Ako sa môžeš zapojiť
• Buď 20. septembra s transparentmi v Bratislave, zaregistruj sa vopred cez web 

pochodzazivot.sk, pomôžeš tým lepšie zorganizovať pochod.
• Staň sa dobrovoľníkom (prihlás sa na pochodzazivot.sk).
• Zorganizuj auto či autobus do Bratislavy.
• Kúp si tričko pochodu a hrdo ho nos v škole, práci či vonku.
• Daj si na webovú stránku banery pochodu.
• Lajkuj a zdieľaj pochod na sociálnych sieťach a internete facebook.com/narodny-

pochodzazivot , daj si avatara či picbadge na svoju profilovku.
• Roznes plagáty na vhodné miesta.
• Vzdelávaj sa, zorganizuj debaty o dôležitosti boja za život a rodinu, vysvetľuj 

najmä mladým, propaguj pro life v školách (nástenka, rozhlas, školský časopis...).
• Zorganizuj v spoločenstve alebo v spolupráci s kňazom vo farnosti modlitbu, 

duchovnú prípravu, adoráciu, ruženec, krížovú cestu... 
• Zapoj sa do (organizovania) aktivít propagujúcich hodnoty života (pochody 

za život, Deň rodiny a pod.).
• Pozitívnej kreativite sa medze nekladú :o).

Ako môžeš pochod podporiť
• Pošli ľubovoľnú sumu na účet verejnej zbierky 351 220 9151/0200.
• Prispej na pár klikov cez portál dakujeme.sk.
• Zašli darcovskú SMS v tvare DMS POCHOD (DMS medzera POCHOD) na číslo 

877. Darcovská SMS správa je spoplatnená sumou 2 eurá.
• Kúp si tričká, píšťalky, odznaky a iné cez VER.SK.
• Materiálne (požičaním techniky, toaliet, občerstvením pre dobrovoľníkov, tlačia-

renskými službami, reklamou atď.).
Všetky získané prostriedky budú použité na prípravu a realizáciu Národného 

pochodu za život. 

Ako sa dostať na pochod
• Pripravujú sa pro life vlaky, minimálne jeden sa pripravuje aj z východného 

Slovenska.
• Študenti môžu využiť na vlaky lístky zdarma, odporúčame, aby si ich zabezpečili 

čím skôr, kým sa nenaplnia kapacity vlakov.
• V spolupráci s kňazom možno zorganizovať farské autobusy; tak ako prišli ľudia 

z rôznych oblastí západného Slovenska na košický pochod, teraz to môže fungo-
vať opačne – z východu na západ.

• Možno zorganizovať mikrobusy či autá a vzájomne sa informovať o voľných 
miestach, aby sa čo najlepšie využila ich kapacita.

• Možno využiť verejnú dopravu.
• Parkovanie v Bratislave bude zabezpečené na výstavisku v Inchebe a jeho okolí.
• Podrobnejšie informácie o možnostiach dopravy a parkovania budú aktualizova-

né na stránke pochodzazivot.sk.

Aktualizované informácie sú k dispozícii na stránke www.pochodzazivot.sk.

SLOVO   19 – 20 | 2015SLOVO   19 – 20 | 2015 22 | AKTUÁLNE



 HISTÓRIA | 25 24 | RECENCIA

Užhorodská únia
Šľachtický rod Drugetovcov na vý-

chodnom Slovensku výrazným 
spôsobom ovplyvnil smerovanie 

východných kresťanov v Uhorsku. Ich 
úsilie o zjednotenie s Katolíckou cirkvou 
vyústilo v apríli 1646 do uzatvorenia 
cirkevnej únie s Rímom. Zvláštnu zásluhu 
na tejto udalosti mala grófka Anna Katarí-
na Drugetová, vdova po Jánovi X. Drugeto-
vi, ktorý zomrel v roku 1645. Jej brat Juraj 
Jakušič viedol od roku 1642 biskupstvo 
v Jágri a počas svojich pobytov v Užhorode 
sa dôverne zoznámil s prácou baziliánov 
Petra Partenia Petroviča a Gabriela Koso-
vického – misionárov únie, pričom sa stal 
zanieteným podporovateľom myšlienky 
únie. Jágerský biskup rozpoznal najvyšší 
čas na zorganizovanie slávnostného aktu 
a písomne pozval na poradu duchovných 
otvorených zjednoteniu s Katolíckou 
cirkvou z drugetovských panstiev v Zem-
plínskej, Šarišskej a Užskej župe. Zúčast-
není sa na porade vyslovili za zjednotenie. 
Jágerský biskup potom stanovil uzatvo-
renie únie na 24. apríla 1646, keď sa slávil 
sviatok sv. Juraja, jeho osobného patróna. 
V zámockej kaplnke užhorodského zámku 
Drugetovcov sa zišlo v stanovený deň 
šesťdesiattri kňazov, ktorí prijali vyznanie 
katolíckej viery. O slávnostnom akte zjed-
notenia vypovedá list šiestich arcidekanov 
adresovaný pápežovi Inocentovi X. v roku 

1652. V mene celého zjednoteného ducho-
venstva podali aj krátky opis slávnostného 
aktu zjednotenia: „V ten deň zhromaž-
dili sme sa šesťdesiati traja kňazi na čele 
s vyššie spomenutým biskupom (Jurajom 
Jakušičom) v predvečernom kostole. Tu 
sa slúžila nekrvavá žertva podľa nášho 
gréckeho obradu, niektorí kňazi pristúpili 
k sviatosti pokánia a iba potom sme nahlas 
predniesli vyznanie viery podľa predpí-
saného formulára, a síce: ,My veríme vo 
všeobecnosti a v jednotlivostiach všetko, 
čo nám prikazuje veriť svätá naša matka 
Cirkev rímska. Svätého Otca Inocenta 
X. uznávame za hlavného pastiera celej 
Cirkvi a nášho, a chceme my a naši zástup-
covia vo všetkom byť od neho závislí‘...“

Pri porovnaní so slávnostným charakte-
rom uzatvorenia Brest-litovskej únie, ktorá 
bola avizovaná pápežom rok vopred, a pri 
tej príležitosti dali raziť aj pamätné mince, 
chýbala Užhorodskej únii akákoľvek pom-
péznosť. Samotný akt sa niesol v skromnej 
a dôstojnej atmosfére.

Súčasťou ustanovenia únie boli aj tri 
dôležité podmienky, ktoré si kládlo ducho-
venstvo:

1. aby si mohli zachovať obrady gréckej 
cirkvi;

2. aby si mohli voliť biskupa, ktorého 
potom predložia na potvrdenie Svätému 
Otcovi;

3. aby im boli priznané všetky výsady 
katolíckeho duchovenstva.

Plnenie podmienok v nasledujúcom 
období vyvolávalo najväčšie prekážky 
v únijnom procese a istým spôsobom 
poukazuje na rozdielnosť vnímania únie 
zo strany gréckokatolíkov a rímskokato-
líkov, ktorí úniu vnímali viac-menej ako 
prechodný jav vedúci k úplnému splynutiu 
veriacich byzantsko-slovanského obradu 
s veriacimi latinského obradu. Pritom 
veľmi dôležitou podmienkou pri podpísaní 
únie bolo zachovanie pôvodného obradu 
po zjednotení.

14. mája 1648 ratifikoval ustanovenia 
Užhorodskej únie ostrihomský arcibiskup 
a prímas Uhorska Ján Lippay počas cirkev-
ného koncilu v Trnave a v roku 1651 o celej 
záležitosti informoval Svätú stolicu.

V priebehu nasledujúcich rokov sa k únii 
pridali prakticky všetci kňazi Mukačevskej 
eparchie. V roku 1650 ich bolo už takmer 
sto, v roku 1652 o sto viac, v roku 1654 
štyristo a v roku 1661 ich počet dosiahol 
päťsto kňazov z Užskej, Zemplínskej, 
Šarišskej, Spišskej, Abovskej, Turnianskej 
a Gemerskej župy, neskôr sa v roku 1733 
pridali aj kňazi z Berehovskej, Ugočskej 
a Marmarošskej župy. Územie Mukačevskej 
eparchie bolo v roku 1759 prakticky bez 
oficiálne nezjednotených veriacich východ-
ného obradu. n

Peter Borza
snímka interiéru užhorodskej katedrály: 

commons.wikimedia.org

Prvá významná 
dokumentárna 
monografia o Akcii P 
na Slovensku
Koncom minulého roka vyšla jedinečná a rozsiahla dokumentárna monografia o Akcii P skú-
seného a agilného gréckokatolíckeho cirkevného historika – redemptoristu SEOLic. Daniela 
Atanáza Mandzáka CSsR. 

Publikáciu vydal Ústav pamäti národa 
v Bratislave s názvom Dokumenty 
k Akcii P: Prešovský sobor v rozsa-

hu 759 strán. Obsahuje 206 archívnych, 
minuciózne archeograficky spracovaných 
dokumentov. Časovo sú ohraničené 2. 
januárom 1950 až 30. júnom 1950. Boli 
napísané v slovenčine, češtine a ruštine, 
väčšinou strojopisne a iba na papieri.

Publikované archívne dokumenty vypo-
vedajú o príprave, priebehu a vyvrcholení 
mimoriadne smutnej akcie, ktorá nemilo-
srdne zlikvidovala Gréckokatolícku cirkev 
vo vtedajšej Československej republike. 
Negatívne to poznamenalo tisíce veria-
cich, stovky kňazov, rehoľníkov, rehoľníc 
a bohoslovcov. Obaja biskupi, Pavel Peter 
Gojdič OSBM a ThDr. Vasiľ Hopko, boli 
odsúdení na dlhoročné väzenie. Biskup 
Gojdič na následky väzenia v ťažkom 
leopoldovskom väzení zomrel. Väznení 
a vysídlení boli mnohí gréckokatolícki kňa-
zi s rodinami, rehoľníci a rehoľnice. Museli 
odísť z východného Slovenska. Obaja bis-
kupi a rehoľný kňaz Metod Dominik Trčka 
CSsR boli po páde boľševizmu blahoslavení 
a v prešovskej gréckokatolíckej metropolii 
sa pripravuje proces blahorečenia v infor-
mačnej fáze ThDr. PhDr. Ivana Mastiliaka 
CSsR.

Monograficky publikované archívne 
dokumenty (nóvum predstavujú medzi 
nimi ďalekopisy) sú naozaj formálne 
precízne spracovávané, čím sú dokázateľ-
ne všetky originálne (vrátane konceptov 
a odpisov). Zároveň v bohatom a detailne 
spracovanom poznámkovom aparáte sú 
mimoriadne cenné aj z historiografického 

hľadiska. Toto všetko je výsledkom 
viacročnej, skutočne mimoriadne 
prácnej a intenzívnej usilovnosti 
so zmyslom pre detail editora 
otca Mandzáka. Zároveň je to 
zásluha jeho kongregácie, ktorá 
mu umožnila venovať sa tejto 
práci. Zaiste to bude takto aj 
naďalej. Treba tu vyzdvihnúť 
aj zodpovednú prácu recen-
zentov, redaktorov, prekla-
dateľky resumé, technickú 
a grafickú spoluprácu 
a predovšetkým vydavateľa 
–  Ústav pamäti národa 
v Bratislave. Aj sadzačov 
a tlačiarne. Editor pritom 
objektívne často cituje, 
konštatuje, ale aj oce-
ňuje podobnú staršiu 
výskumnú činnosť, 
predovšetkým vladyku 
Jána Babjaka SJ: „Zá-
služnú prácu v oblasti 
výskumu a publiko-
vania rodinných pra-
meňov a osobných 
svedectiev vykonal 
jezuita Ján Babjak, súčasný gréckoka-
tolícky arcibiskup metropolita v Prešove.“ 

Prínosom anotovanej a cennej edície 
dokumentov k zvrátenej Akcii P sú aj jej 
ďalšie časti: úvod, zoznam dokumentov, 
slovenské, anglické a nemecké resumé, 
zoznam skratiek, podrobne publikované 
zoznamy prameňov a literatúry, a pre-
dovšetkým menný a vecný register. Toto 
dokumentaristické dielo je síce napísané 

odbor-
ným štýlom, ale je prí-
stupné nielen odbornej verejnosti, ale aj 
laikom, ktorým je história gréckokatolíkov 
v turbulentnom roku 1950 stále blízka. 
Určite zaujme aj mladú generáciu, vrátane 
bohoslovcov na Slovensku aj v zahraničí. n

Andrej Kaputa
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Duchovná  
moc hudby
Ľudia sa mnohokrát pýtajú, čo je zlé 
na počúvaní skladieb s okultným pozadím 
v prípade, že človek počúva pieseň, lebo sa 
mu jednoducho páči iba hudba. Ako môže 
uškodiť napríklad to, že sa v piesni vulgárne 
nadáva, ak človek ani nerozumie textu pies-
ne naspievanej v cudzom jazyku.

Autor knihy Satanská biblia hovorí, že dô-
ležitým prvkom diablovej taktiky je hudba, 
pretože je nositeľkou emócií a obsahu. 
V modernej hudbe nachádzame mnoho 
negatívnych prvkov. Okrem samotných nega-
tívnych textov piesní sa často stretávame so 
skrytými posolstvami, okultnými symbolmi, 
známe sú aj magické rituály počas nahráva-
nia piesní, zasvätenie skladieb alebo ich au-
torov diablovi, potláčanie rozumu, myslenia 
a vyvolanie zmeneného stavu vedomia.

Skladba inšpirovaná diablom je duchovne 
nečistá. Každý by si teda mal odpovedať 
na otázku, či je hudba, ktorú počúva, duchov-
ne čistá. Pieseň je vyjadrením vnútra človeka, 
a preto nám pri rozlišovaní môže pomôcť 
i zamyslenie sa nad tým, či je človek, ktorý 
vytvoril danú hudbu, čistý. Ak nie, potom ani 
hudba, ktorú komponuje, nie je čistá.

„Čo môže urobiť čistým, kto sám je nečis-
tý? A akú pravdu ti povie, kto sám je luhár?“ 
(Sir 34, 4)

„Kto z nečistého stvorí čisté? Nik ver’.“ 
(Jób 14, 4)

Diablovi nezáleží na tom, či niekto o ňom 
spieva preto, že ho uctieva, alebo iba tak 
z recesie, alebo zo žartu. Diabol to v každom 
prípade berie vážne, čo znamená, že ak sa 
nejaký hudobník skutočne otvoril diablovi 
a získal sprievodného démona, ten zostáva 
v jeho blízkosti a robí z neho nosiča okultnej 
energie, vďaka ktorej je hudobník schopný 
ovplyvňovať podvedomie poslucháča.

Keď skrze uši do tela, mysle, srdca 
i do emócií vpúšťame hudbu alebo piesne, 
ktoré pri ich vytvorení inšpiroval diabol, on 
získava právomoc vstupovať do našej mysle. 
Jednoducho preto, lebo v nej má niečo, 
čo mu patrí. Nemôžeme vedieť, čo presne 
diabol spôsobí, ale vieme, že človek, ktorý 
počúva ním inšpirovanú hudbu, má pootvo-
rené dvere, cez ktoré môže diabol vchádzať 
a vychádzať, a pritom môže vždy niečo 
pokaziť, ukradnúť vnútorný pokoj, radosť, 
chuť žiť... Potom prichádza smútok, nepokoj, 
strach, nervozita a pochybnosti vo viere.

Preto „všetko skúmajte a čo je dobré, 
toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek 
podobe!“ (1 Sol 5, 21 – 22).

Antónia Rabatínová

tiach, otvárať sa chápaniu Písma, svedectvu 
Cirkvi a pochopeniu svojho vnútorného 
života.

Základ do budúcnosti
Rodičovstvo je cesta, na ktorej sa odhalí 
akékoľvek predstieranie. Keď ostatní vidia, 
že nie sme sebestační, ale potrebujeme po-
moc a silu od Boha, od rodiny, od farnosti 
a od priateľov. To, akým spôsobom rodina 
odpovedá na nepriazeň a chorobu, ako 
sa schádza k spoločnému stolu a na bo-
hoslužbu, ako rozhoduje vo finančných 
záležitostiach a stanovuje si priority, aké 
rozhodnutia prijíma v oblasti trávenia voľ-
ného času, v oblasti práce a kariéry rodičov, 
v oblasti vysokoškolského vzdelania detí, 
dokonca aj vo svojich zvykoch pred spaním 
– tieto a mnohé ďalšie každodenné aspekty 
„domácej ekonomiky“ formujú pohľad 
detí v budúcnosti. Domáce zvyky môžu 
byť „úzkymi štrbinami“, cez ktoré preniká 
Duch a kde postoj vľúdnosti a kresťanskej 
pohostinnosti prekvasuje celý život.

Pápež František vyjadril mnohé z týchto 
myšlienok rukolapným spôsobom:

„Myslím si, že všetci sa v tomto ohľade 
môžeme trocha polepšiť: stať sa viac poslu-
cháčmi Božieho slova, aby sme boli menej 
bohatí na naše slová a viac obohatení jeho 
slovami... Myslím na otcov a matky, ktorí 
sú prvými vychovávateľmi (svojich detí). 
Ako môžu vychovávať, ak ich svedomie 
nie je osvietené Božím slovom, ak sa ich 
spôsob myslenia a konania neriadi týmto 
slovom? Aký príklad môžu dať svojim 
deťom? Toto je dôležité, pretože potom 
sa otcovia a matky sťažujú: ‚Ach, ten môj 
syn...‘ A čo ty? Aké svedectvo si mu dal? 
Ako si s ním hovoril? Rozprával si sa 
s ním o Božom slove alebo o televíznych 
správach? Otcovia a matky musia deťom 

hovoriť o Božom slove! A myslím na kate-
chétov, na všetkých vychovávateľov. Ak ich 
srdce nie je rozohrievané Božím slovom, 
ako môžu rozohriať srdcia druhých, detí, 
mládeže, dospelých? Nestačí iba čítať Sväté 
písmo, musíme načúvať Ježišovi, ktorý 
v ňom hovorí.“

Úprimné odpovede pomáhajú rodičom 
viesť deti po ceste, ktorá vedie do neba. 
Vyžaduje si však obetu vtedy, keď úna-
va a vyťaženosť nám môžu našepkávať, 
aby sme formovanie svojich detí odložili 
na inokedy. Malé zlyhania však môžu viesť 
k zásadným chybám a problémom, keď 
dieťa môže začať hľadať zmysel života vo 
všetkom možnom, len nie v Bohu, pretože 
mu to nikto neukázal a nikto ho neviedol.

Ak rodič dokáže viesť svoje dieťa po ces-
te poznania milujúceho Boha, dáva základ 
pre Božie požehnanie do vzťahov nielen 
svojej rodiny ako domácej cirkvi, ale aj 
do celej farskej rodiny -- rodiny rodín. Deti 
pri pohľade na rodičovský príklad a pri vní-
maní potrieb ľudí z farnosti môžu rozšíriť 
svoj duchovný obzor a šírku svojho srdca, 
aby vedeli vyrásť a dospieť do skutočnej 
plnosti Kristovej lásky.

Ak sa pozeráme na život a tajomstvo 
vzťahov cez obraz reťaze, ktorá pozostáva 
z mnohých malých ohniviek, nezabudni-
me, že ak chceme vidieť našu budúcnosť 
prežiarenú Božou prítomnosťou a požeh-
naním, potrebujeme na výchovu a odo-
vzdávanie viery silu a moc Svätého Ducha. 
Bez neho bude každé ohnivko iba chlad-
ným železom. Ale ak človek zloží svoju 
dôveru v Božiu moc a každý deň bude krá-
čať s Bohom, zapáli každé ohnivko svojej 
rodiny ohňom, ktorý nezhára. n

Tomáš Labanič
ilustračná snímka: flickr.com

Manželstvo bolo ustanovené, aby bolo plodné a aby sa v jeho vnútri rodil nový život.  
Deti tvoria budúcnosť, pre ktorú sú formované vo svojich rodinách. Bez detí nie je budúc-
nosť. A tá je témou piatej prípravnej katechézy na 8. svetové stretnutie rodín vo Filadelfii. 

Človek má pri rozličných životných 
udalostiach veľakrát tendenciu po-
ložiť si základné životné otázky: Kto 

som? Odkiaľ prichádzam? A kam smeruje 
môj život? O to viac tieto otázky prežívajú 
rodičia, keď sa pozerajú na svoje novona-
rodené dieťatko. V tom momente vní-
majú tajomstvo nového života. Keď vidia 
svoje malé deti, samých seba, ale aj staršiu 
generáciu rodičov a starých rodičov, celé 
tajomstvo života sa im javí ako jedna reťaz, 
ktorej ohnivkami je každý jeden z nás. Keď 
Svätý Otec František v januári 2014 pokrstil 
tridsaťdva bábätiek, povedal tieto slová:

„Tieto deti sú ohnivkami reťaze... Vy 
rodičia tu máte dnes deti, ktoré majú byť 
pokrstené, ale o pár rokov už ony budú 
mať dieťa alebo vnúčatko, ktoré prinesú 
na krst. A takto je to s reťazou viery!“

Odovzdávať vieru
Táto reťaz odovzdávania viery a rodičov-
stva sa tiahne v dejinách ľudstva po tisícro-
čia. Slová, ktorými si Izrael pripomína dva-
krát do dňa zmluvu medzi ním a Bohom, 
platia takisto pre celý Boží ľud, a zvlášť pre 
rodičov a rodiny, ktoré vytvárajú domácu 
cirkev:

„Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jedi-
ný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, 
celým svojím srdcom, celou svojou dušou 
a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti 
ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, 
poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj 
o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či 

budeš na ceste, či budeš ležať, alebo stáť.“ 
(Dt 6, 4 – 7)

Pre manželov je veľmi dôležité pochopiť, 
že ak chcú takýmto spôsobom odovzdávať 
vieru vo svojej vlastnej rodine, musia ísť ku 
koreňom svojho vzťahu a k jeho podstate. 
Tak ako zmluva medzi Bohom a Izraelom 
bola svätá a bola dôkazom Božej lásky voči 
ľuďom, tak isto sviatostné manželstvo je 
formou takejto zmluvy, kde Boh prejavuje 
svoju veľkodušnosť a lásku voči obidvom 
manželom. Veľkodušnosť Božieho daru 
vernosti a prítomnosti trojičného spolo-
čenstva Otca, Syna a Svätého Ducha sám 
Boh dáva každému manželstvu tak, ako to 
v histórii spásy daroval izraelskému ľudu. 
A nikdy od tejto zmluvy neodstúpil.

Keď Boh pozýva muža a ženu k tejto 
zmluve a potom k rodičovstvu, manželia 
v príprave a očakávaní na rodičovstvo 
vnímajú tie isté pohnútky, ktoré ich viedli 
k uzavretiu manželského zväzku. Pohnút-
ku k láske ako službe druhému, k daru 
obetovania sa, k dôvere a otvorenosti voči 
Božej veľkodušnosti.

Pri chápaní podstaty manželského 
vzťahu vzniká otázka, akým spôsobom 
o tom svedčiť svojim deťom. Kniha Deu-
teronómium o tom jasne hovorí: „Poúčaj 
svojich synov!“ Poúčaj a zdieľaj Božiu slávu 
so svojimi deťmi. Jadrom prikázania je 
každodenné potvrdzovanie zmluvy medzi 
Bohom a Izraelom. Akým spôsobom? Tak, 
že rodičia majú vychovávať a uvádzať svoje 
deti do vzťahu s Bohom. Ježiš hovorí to isté 

svojim učeníkom: „Nechajte deti prichá-
dzať ku mne.“ (porov. Mt 19, 14)

Kniha Deuteronómium i Ježiš hovoria 
to isté:
• Postaraj sa o to, aby deti, ktoré vychová-

vaš, mali vzťah s Bohom a Božím ľudom.
• Uč deti modliť sa a kontemplovať Pána.
• Vychovávaj ich k tomu denne vo svojom 

dome, a nebráň im v tom.

Modlitba
Je zodpovednosťou matky a otca, aby boli 
s deťmi doma a v chráme a aby sa pravidel-
ne spolu modlili. Deti sa to nenaučia, ak 
ich to niekto nenaučí. Rodičia môžu hľadať 
pomoc u krstných rodičov, starých rodi-
čov, učiteľov, kňazov a rehoľníkov, aby im 
pomohli naplniť ich zodpovednosť a aby aj 
oni mohli rásť a učiť sa modlitbe.

Pápež František opisuje, ako súvisí mod-
litba a rozpoznanie povolania: „Je dôležité, 
aby sme udržiavali každodenný vzťah 
s ním (Bohom), načúvali mu v tichosti pred 
svätostánkom i v našom vnútri, zhovárali 
sa s ním a pristupovali k sviatostiam. Mať 
takýto rodinný vzťah s Pánom, to je akoby 
sme mali vždy otvorené okno nášho života, 
aby nám mohol dať počuť svoj hlas, to, čo 
od nás žiada.“

Na to, aby mohla rodina uplatňovať 
a viesť deti k rozlišovaniu, je potrebná 
trpezlivosť, modlitba a neustála túžba 
očisťovať pohnútky, spovedať sa a robiť po-
kánie. Zahŕňa to aj ochotu byť trpezlivým 
v úsilí postupného napredovania v čnos-

Ohnivká reťaze

SVETOVÉ
STRETNUTIE

RODÍN
OTÁZKY NA DISKUSIU
• Čím sa manželstvo muža a ženy líši od iných foriem dôverného priateľstva?
• Už ste sa niekedy modlili so svojimi deťmi? Čítate s deťmi Bibliu? Hovoríte s nimi 

o viere? Ak nie ste rodičmi, sú vo vašom okolí deti, pre ktoré by ste sa mohli stať 
priateľmi, radcami či učiteľmi?

• Akým spôsobom praktizujete rozlišovanie povolania? Ako pristupujete k životu 
v perspektíve povolania?

• Čo je to domáca cirkev? Ako farnosť slúži rodine a ako rodina slúži farnosti? Ako 
môže rodina a farnosť „napĺňať Kristov zákon“ opísaný v Liste Galaťanom (Gal 6, 2)?
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Svedectvá  
z Roka rodiny
Požehnané dni
Rok rodiny doniesol do našej rodiny 
požehnanie a šťastné chvíle, o ktorých 
som ani nesnívala. Prvé nedele v mesiaci 
som odpovedala na volanie Panny Márie 
a putovala som na horu Zvir. V máji sme 
sa celá rodinka vrátane synovej snúbe-
nice zúčastnili na púti gréckokatolíkov 
do Krakova. Ďakovali sme a vyprosovali 
nové milosti. V tom mesiaci sme v našom 
dome zároveň privítali putovný obraz 
Svätej rodiny. V tom požehnanom týždni, 
spojenom s modlitbami, mi Pán dožičil 
dožiť sa jubilea – päťdesiat rokov života. 
Jednotlivé katechézy boli pre našu rodinu 
obohatením. Manžel sa striedal v mod-
litbe so mnou a spolu s nami sa modlila 
aj manželova mamka. Na modlitbách sa 
zúčastňovali aj naše deti, dvojčatá Peter 
a Katarína. Už dvadsaťšesť rokov sa im 
snažíme vštepovať do srdca vieru v živého 
Boha. Zvykové kresťanstvo je vlažné, ale 
rozhovor so živým Bohom deti aj nás rodi-
čov posilňuje. S manželom sme sa zúčast-
nili na púti rodín, ktorá sa konala v Ľutine. 
Byť s milovaným manželom pri Pánových 
nohách je blažený stav duše. Pred sobášom 
mi manžel povedal: „Ty do cerkvi choď, ale 
mne daj pokoj!“  A teraz sú chvíle, keď ma 
môj manžel vedie a posúva za Pánom. 

Ikona Svätej rodiny k nám opätovne za-
vítala pred rokom v júli, v týždni, keď naše 
drahé deti aj mamka oslavovali narodeniny. 
Týždeň prežitý pri spoločnej modlitbe bol 
obohatením nášho duchovného života.

Pri týchto modlitbách sme si uvedomili, 
akou láskou nás Pán obdarúva. Za všet-
ky tieto milosti mu vrúcne ďakujeme. 
Je pravda, že v našom živote sú aj ťažké 
chvíle, vtedy však čerpáme silu zo života 
Svätej rodiny. Pán Boh je hlboko v našich 
srdciach. n

rodina Simkovcov, farnosť Andrejová

Dotkol sa nás
Rok rodiny a samotné putovanie ikony 
Svätej rodiny malo pre našu rodinu hlbší 

ako len putovný charakter. V tomto roku 
naša rodina prežívala chvíle na hraniciach 
križovatky, no my sme nevedeli, ktorý smer 
si máme vybrať, ba ani sme netušili, aký 
plán má s nami Pán. Už pár rokov predtým 
sme sa rozhodli kráčať podľa Božej vôle, 
a tak sme sa aj v existenčných otázkach 
obracali na Pána, aby nám ukázal, kam 
kráčať. Práve v Roku rodiny nás Pán pre-
viedol a ukázal nám, kde nás chce mať, čo 
máme robiť a ako slúžiť. Nebol to moment. 
Bolo to pekne zapadajúce puzzle.

Počas toho roka sme mali u nás doma 
viackrát aj ikonu Svätej rodiny, ktorej 

prítomnosť veľmi vrúcne a úctivo prežívali 
naše malé deti. Veľmi sa tešili na spoločnú 
modlitbu pred ikonou. Veľa sa vypytovali, 
a tak sme mali možnosť veľa vysvetľovať. 
Čas modlitby strávený pred ikonou nás 
ako rodinu spájal v jedno. Deti si ju každý 
večer dávali k posteli a dohadovali sa, pri 
ktorej posteli bude. Bolo to úsmevné, no 
zároveň veľavravné, lebo v nich bolo cítiť 
lásku a túžbu po Božej prítomnosti, ktorá 
sa v ikonách odráža. Deti majú nevinné 
srdiečka a sú úprimné aj v prežívaní viery, 
a tak sa tešíme z našich detí, že berú vieru, 
Boha ako neoddeliteľnú  súčasť svojho 
života.

Chvála Pánovi za všetko, čím sa nás 
dotkol v Roku rodiny a skrze ikonu Svätej 
rodiny! n

rodina zo Sabinova 

ilustračná snímka z ľutinského odpustu:
M. Žarnayová

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 
povedala, že na to myslela vlastne už od skončenia ľudovej školy. Ochotne sa však 
podrobila 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 štúdia 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. Nepo-
trebovala základnú náboženskú výchovu ako iné študentky.“

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

17/2015
Voľba povolania
Terézia bola nadaným dievčaťom. Jej brat Karol, ktorý sa stal kňazom a po jej smrti 

vydal tlačou úvahy s názvom Väčšia dokonalosť, spomína v úvode tejto knihy: „Hoci 
nebolo možné nazvať Teréziu predčasne dospelou, jej rozumové schopnosti sa vyví-
jali veľmi rýchlo. ... To potvrdzovala počas štúdií. Mala jasný a bystrý úsudok, ktorý 
budil obdiv spolužiačok aj profesoriek. Vynikala nielen v angličtine a v literatúre, 
ktorú si zvolila za svoj hlavný predmet, ale aj v matematike, v kreslení a vo všetkých 
iných predmetoch, nevynímajúc ani telocvik a tanec. Počas týchto štyroch rokov, 
ktoré prežila v Kolégiu svätej Alžbety, sa vedela naplno zapojiť do študentského života 
a bola skutočne jeho dušou. Spolužiačky ju mali rady. Bola veľmi obľúbená nielen vo 
svojej triede, ale v celom kolégiu. No dievčatá cítili, že hoci Terézia bola jednou z nich, 
bola akási odlišná. Mala v sebe čosi, čo veru nebolo možno pozorovať u druhých. 
Sestry profesorky si toto nadané dievča pozorne všímali. Keďže spozorovali okrem 
jej bohatých prirodzených vlôh aj hlbokú nábožnosť, veľmi túžili po tom, aby si ju 
Pán vyvolil pre svoju službu. Jedného dňa sa jej istá sestra spýtala, či nikdy v živote 
nemyslela na rehoľný stav. ‚Áno,‘ odpovedala Terézia, ‚chcela by som sa stať karmelitánkou.‘ 
‚Ale ako karmelitánka,‘ protirečila jej sestra, ‚by si nemohla dobre využiť svoje talenty, svoje 
vlohy. Nebolo by lepšie, keby si posvätila svoje vlohy službou Bohu v nejakej činnej reholi, ako 
je napríklad naša, ktorá sa venuje výchove mládeže?‘ 

‚Mám slabý zrak,‘ odpovedala Terézia, ‚a okrem toho cítim veľký odpor k vyučovaniu.‘“

m
iriam

 terézia 
dem

janovičová
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Najkratšiu kázeň, akú som kedy počul, mal u nás v seminári 
predstavený. Podišiel k ambónu, udrel naň päsťou a rázne 
vyhlásil: „Chlapi, nikto vám život neberie, vy sami ho Bohu 
odovzdávate“ a sadol si.

Dobrých päť minút bolo v kaplnke ticho. 
V predstavách som sa ocitol medzi Dva-
nástimi a počul Ježišove slová: „Kto stratí 
svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 10, 39). 
Myslím si, že ani vtedy to Ježiš nevyjad-
ril pri počúvaní romantickej hudby a pri 
sviečkach. Tiež neviem, za akých okolností 
niečo podobné sv. Pavol písal kresťanom 
v Ríme: „Bratia, pre Božie milosrdenstvo 
vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako 
živú, svätú, Bohu milú obetu“ (Rim 12, 1). 
Už to asi tak bude, že z času na čas potre-
bujeme, aby s nami niekto zatriasol. Kvôli 
správnej motivácii.

Keď Boh osloví
Jeden mladý človek mi raz povedal: 
„Rozmýšľam o rehoľnom živote. Chcem sa 
zasvätiť Bohu, ale uvedomujem si nároč-
nosť služby a to, že sa to neskôr už nebude 
dať vrátiť späť. Mám súčasne nadšenie 
aj obavy.“ V jednej veci som si úplne istý. 
Práve tieto dva pocity – nadšenie a obavy 
– sú prvým dôkazom toho, že bol Bohom 
oslovený normálny, zdravý človek. Nespo-
mínam si na nikoho z veľkých ľudí v Biblii, 
ktorí by práve tieto dva pocity počas toho, 
ako sa im Boh prihováral, v sebe nemali. 
Takže dotyčnému gratulujem. Spĺňa prvé, 
veľmi dôležité kritérium pravdivosti. Pres-

ne tak by som asi opísal aj svoje terajšie 
pocity v šiestom roku rehoľného kňazstva. 
Nadšenie aj obavy. To prvé je pocho-
piteľné, keďže každý deň vidím ovocie 
svojej služby. Je to, ako keď Ježiš „vzal päť 
chlebov a dve ryby, dával učeníkom, aby 
ľuďom rozdávali. Všetci jedli a nasýtili sa“ 
(Mk 6, 41 – 42). Vieš, koľkokrát si na také 
niečo použil už aj mňa, keď ako obyčajné-
mu učeníkovi, jednoduchému rehoľnému 
kňazovi dal presne tieto pokyny? Ľudia od-
chádzali nasýtení, povzbudení, posilnení, 
veselší a pokojnejší. Nechcem sa chváliť. Sv. 
Alfonz vravieval: „Boh ťa nemiluje, pretože 
si atraktívny a šikovný, ale robí ťa atrak-
tívnym a šikovným, pretože ťa miluje.“ 
Tieto slová formujú zdravé sebavedomie. 
A obavy z toho, či zajtra dokážem túžbu 
po manželke a normálnej rodine obetovať 
Bohu tak, ako sa mi to podarilo dnes, včera 
aj uplynulých päť rokov, idú do úzadia. Tá 
neistota ma logicky núti žiť blízko Boha.

Počul si už niekedy svojho deda rozprá-
vať o tom, ako postavil dom a vychoval 
štyri deti? Môj to opakoval pri každej 
návšteve. Nikdy sa mi neznudilo ho počú-
vať. Opisoval to tak sebavedomo a hrdo. 
Pochopiteľne, veď aj toto je jedna z pri-
rodzených túžob chlapa. V tom všetkom 
sa prejavuje rehoľná chudoba. Nie v tom, 

že by som nemal čo jesť alebo chodil 
v deravých ponožkách. Zvlášť to druhé by 
bolo obyčajné lajdáctvo a o to Ježišovmu 
evanjeliu predsa nejde. Pre mňa rehoľná 
chudoba znamená odopierať si to, čo je 
pre muža najväčším bohatstvom – vlastnú 
rodinu. Ak mám obetovať to najlepšie pre 
Boha, tak nech je to naozaj to najlepšie. 
Keď zarobím peniaze a (po ľudsky pove-
dané) mám na ne nárok, idem a pýtam 
si od svojho predstaveného povolenie. 
Možno sa pýtaš prečo. Nuž na znak toho, 
že aj ruky, ktorými som ich zarobil, už 
patria Bohu, lebo som mu ich dal. Všetko, 
čo vďaka nim získam, prináleží cez rehoľný 
sľub Bohu. Preto idem za Bohom aj fyzicky, 
prostredníctvom svojich predstavených. 
Odovzdať svoj život Bohu ako zasvätená 
osoba neznamená zostať len pri sladkých 
rečičkách, čo všetko som opustil, ale radi-
kálne žiť zmenený život a potvrdzovať to 
reálnymi skutkami. Takto sa to prejavuje.

Životné výzvy
Žiť rehoľný život v chudobe, čistote a po-
slušnosti je výzva. Rehoľníci a rehoľníčky 
sľubom čistoty odovzdávajú svoju túžbu 
po manželstve Bohu a zasväcujú sa. Tam 
tá túžba je. Rehoľník môže po celý život 
pociťovať nenaplnenú túžbu po manžel-
stve, a to je jeho každodenná obeta. Preto 
sa skláňam pred šľachetnými ľuďmi, ktorí 
to dokážu. Rehoľníci a rehoľníčky, máte 
môj rešpekt. n

Miroslav Bujdoš CSsR 
ilustračná snímka: commons.wikimedia.org
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DUCHOVNÉ OBNOVY PRE CHLAPCOV O REHOĽNOM A KŇAZSKOM POVOLANÍ

     toto je TVOJA chvíľa
   nové odpovede na nové otázky

         „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. ČO Z TOHO BUDEME MAŤ?“
                        Ježiš im povedal: „ ...“ (Mt 19, 27 – 28)

Neinšpiruj sa odpoveďami iných! Príď si vypočuť Ježišove odpovede a na nich postav svoj život. Buď originálny! Tvoj Stvoriteľ 
všetko podriadil originalite. Fejk sa dnes nenosí a fejkové odpovede sú len pre trápnych. Ty si originál. Za originálom stojí nápad. 
Ten má Boh.  No je na to nutná realizácia a hodiny práce. Ideš do toho? Zvoľ si dátum a príď. Hľadaj originálne odpovede na svoje 
otázky. Modlitba, ticho, rozhovory, svedectvá, prednášky, spovede, priateľstvá..

Stropkov: 2. – 4. október 2015, 4. – 6. december 2015, 3. – 5. január 2016, 12. – 4. február 2016 (jarné prázdniny)
Michalovce: 29. – 31. október 2015 (jesenné prázdniny), 28. – 30. december 2015

(kláštory redemptoristov v Stropkove a Michalovciach; cena: 20 eur; nahlasovanie najneskôr 15 dní pred termínom;  
vek: 14 a viac rokov; kontakt: otec Miroslav Bujdoš CSsR; 0904 37 11 38; bumiro1@gmail.com; Miroslav Bujdos/fb.com)



Rebeka
Pri mene Rebeka si možno asociačne vybavíme obraz prefíkaného a vypočítavého človeka. 
Jej meno však etymologicky znamená trpezlivosť. Bola manželkou patriarchu Izáka a o jej 
živote sa dozvedáme v kapitolách 24 – 28 Knihy Genezis. Ako matka dvojčiat Ezaua a Jakuba 
je v istom zmysle predobrazom Cirkvi.

Izákova manželka
Keď Abrahám videl zlobu Kanaánčanov, 
medzi ktorými býval, pred svojou smrťou 
prísahou zaviazal svojho sluhu a správcu 
Eliezera, aby pre jeho syna Izáka nevybral 
ženu z kanaánskych dcér. Túžil po neveste 
s krásnou dušou a šľachetnými spôsobmi. 
Preto ho poslal k svojmu príbuzenstvu 
do Mezopotámie, aby Izákovi odtiaľ 
priviedol manželku. Tak ako Abrahám 
verí Božiemu prísľubu, že jeho potomstvo 
zdedí túto krajinu, tak verí aj tomu, že Pán 
pošle svojho anjela pred Eliezerom. Pokiaľ 
by však dievča nechcelo s ním ísť, bol sluha 
zbavený tejto prísahy.

Eliezer vzal desať tiav a drahocennosti, 
a išiel hľadať Izákovi nevestu. Večer, keď 
sa vychádzalo napájať, nechal ťavy oddy-
chovať pri studni a modlil sa k Bohu, aby 
mu ukázal, ktorá deva by bola vhodnou 
manželkou pre Izáka. Žiadal od Boha 
znamenie: „Hľa, stojím pri vodnom pra-
meni a dcéry ľudí tohto mesta prichádzajú 
naberať vodu! Nech deva, ktorej poviem: 
,Nachýľ svoj džbán, aby som sa napil!‘ 
a ona povie: ,Napi sa a napojím aj tvoje 
ťavy‘ bude tá, ktorú si určil svojmu služob-
níkovi Izákovi a podľa toho poznám, že si 
preukázal láskavosť môjmu pánovi.“ Ešte 
ani nedokončil reč a už prichádzala s džbá-
nom na pleciach Rebeka. Bola veľmi pekná 
a keď ju sluha poprosil o vodu, ochotne 
a bez váhania sa mu dala napiť a ako prvá 
navrhla, že mu napojí aj ťavy. Napojiť 
všetky ťavy si vyžadovalo veľkú fyzickú 
námahu, a tak Rebeka potvrdila nielen 
svoju ochotu pomáhať, ale aj fyzickú zdat-
nosť byť dobrou nevestou. Eliezer spoznal 
v Rebekinom príchode k prameňu Božiu 
prozreteľnosť, lebo dievčatá z popredných 
rodín prenechávali túto prácu iným.

Keď sluha zistil, že Rebeka je príbuzná 
jeho pána, poprosil o ubytovanie v ich 
dome. Tu predstavil Rebekinej rodi-
ne všetko o prísahe, ktorou sa zaviazal 
Abrahámovi, aj o vypočutej modlitbe pri 
studni. Rebekin otec aj brat Lában spo-
znali, že táto vec vyšla od Pána, a nemali 
voči svadbe výhrady. Aj Rebekino konečné 
rozhodnutie bolo v dokonalej zhode s pod-

mienkou („ak nebude chcieť ísť“), na ktorej 
spočívala záväznosť prísahy, a tak aj úspech 
poslania. Jej rodina ju teda požehnala a ona 
odišla. Keď sa Izák vracal od studne Lachaj 
roi, zdvihol oči a uvidel prichádzať ťavy. 
Aj Rebeka zbadala Izáka. Ten ju vovie-
dol do stanu svojej matky Sáry, vzal si ju 
za ženu a tak ju miloval, že našiel útechu 
nad stratou svojej matky. Rabínske komen-
táre hovoria, že pokiaľ žila Sára, nad jej 

stanom sa vznášal oblak označujúci Božiu 
prítomnosť, vnútri horela lampa od jednej 
soboty po druhú a jej cesto na chlieb bolo 
požehnané. Po smrti Sáry sa tieto znaky 
stratili a vrátili sa späť až s Rebekou.

Rebeka sama navrhla cudziemu sluhovi, 
ktorý ju poprosil o džbán vody, že napojí 
aj všetky jeho ťavy. Znamenalo to pre ňu 
obetu času a energie. Zrejme jej ani na um 
nezišlo, že si nezištným skutkom lásky 

získa ženícha.
Ako je to s nami, keď nás niekto poprosí 

o pomoc? Sme ochotní poslúžiť blížnym 
v ich núdzi a potrebách? Ponúkame ako 
prví svoju pomoc? Často nie sme ochotní 
dať zo seba ani minimum – džbán vody, 
a nie to ešte, aby sme dobrovoľne išli nad 
rámec cudzích potrieb tak, ako to urobi-
la Rebeka. Ak aj konáme dobré skutky, 
s akým úmyslom a pre koho ich vlastne ro-
bíme? Čakáme za to materiálnu odmenu? 
Alebo si azda nimi chceme „kúpiť“ nebo? 
Nie sú naše skutky niekedy dokonale pre-
myslené, a nechceme nimi zmanipulovať 
Boha alebo ľudí, aby potom oni robili to, 
čo chceme my? „Ale keď chystáš hostinu, 
pozvi mrzákov a chorých, ktorí ti nemajú 
čím odplatiť...“ (Lk 14, 13)

Túžime po tom, aby nás ľudia obdivovali 
a chválili za našu dobročinnosť?

„Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie 
tvoja ľavá ruka, čo robí pravá.“ (Mt 6, 3)

Vo svete materializmu, hedonizmu, 
chamtivosti a egoizmu sa nečudujme, 
ak možno aj nás obvinia zo sebeckých 
a postranných pohnútok a nazvú nás „Re-
bekou“, prefíkanou a vypočítavou osobou. 
Pravda je však taká, že Rebeka bola čistá 
telom aj dušou. Práve pre nezištnosť preu-
kázanej služby získala vzácny dar – Izáka, 
svojho manžela, ktorý je predobrazom 
nášho Pána Ježiša Krista.

Matka Ezaua a Jakuba
Rebeka bola najprv neplodná, ale keď sa 
za ňu Izák modlil, počala dvojčatá. Keď 
sa deti v jej živote kopali, pýtala sa Pána, 
prečo je v požehnanom stave, keď deti v jej 
lone bojujú. Dostala odpoveď: „Dva národy 
sú v tvojom lone a dva kmene sa oddelia 
z tvojho života, národ nad národom bude 
prevládať a starší bude slúžiť mladšiemu.“

Hoci boli Ezau a Jakub dvojčatá, boli roz-
ličnej povahy. Ezaua Písmo vykresľuje ako 
nerozumného a ľahkovážneho. Jakub bol 
tichý, zodpovedne myslel na budúcnosť. 
Keď raz Jakub varil šošovicu, Ezau sa vrátil 
zo stepi veľmi vyčerpaný a hladný, a žiadal 
si pokrm od Jakuba. Ten mu bol ochotný 
dať jedlo s podmienkou, že mu Ezau predá 
prvorodenstvo. Keďže si Ezau prvoroden-
stvo nevážil, neváhal ho pod prísahou 
predať Jakubovi za jedinú misku šošovice.

Keď Izák zostarol a dobre nevidel, pred 
smrťou chcel požehnať Ezaua. Ako prvoro-
deného. No kým Ezau plnil otcovo prianie 
(o pokrme z ulovenej zveri), Rebeka na-
viedla Jakuba, aby získal otcovo požehna-
nie namiesto svojho brata. Jakub sa najprv 
zdráhal. Bál sa, že podvod bude odhalený, 
že by ho otec namiesto požehnania mohol 
prekliať. Rebeka však tak verila Pánovmu 

proroctvu o jej synovi, že sa kliatby nebála. 
Jakub napokon svoju matku poslúchol. 
Oklamaný Izák neodvolateľne požehnal 
Jakuba ako prvorodeného syna:

„Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a zo 
žírnosti zeme, tiež hojnosť zrna a muštu! 
Nech ti slúžia ľudia a nech sa sklonia pred 
tebou národy. Buď pánom nad svojimi 
bratmi a nech sa ti koria synovia tvojej 
matky! Kto bude teba preklínať, nech je 
prekliaty, a kto bude teba žehnať, nech je 
požehnaný!“

Aj keď sa Izák neskôr dozvedel, že bol 
oklamaný, ponechal v platnosti požehna-
nie Jakuba ako prvorodeného, pretože aj 
on v tom spoznal Božiu vôľu a Jakubovo 
vyvolenie.

Skutočnosť, že Rebeka a Jakub oklamali 
Izáka a podvodom získali požehnanie, je 
zložitý exegetický problém, ktorý nemôže 
byť hodnotený vo svetle evanjelia. Podľa 
kresťanskej morálky nie je dovolené klamať 
ani podvádzať, hoci úmysel je dobrý. Účel 
nesvätí prostriedky. Treba pamätať na to, 
že príbeh sa odohral veľmi dávno pred 
zjavením evanjelia, a zohľadniť to, že 
Ezau sám predal prvorodenstvo za misu 
šošovice, pretože si ho nevážil. Takto sa 
nepriamo vzdal aj práva získať požehnanie 
prvorodeného.

Text môžeme interpretovať ako prorocký 
alebo alegorický. Cirkevní otcovia hovo-
ria o „mystickom a prorockom oklamaní 
Izáka“. Ján Zlatoústy oslavuje Rebeku a jej 
materinské city, lebo čo sa udialo, ne-
stalo sa tak len pre jej iniciatívu, ale pre 
naplnenie Božej predpovede. Rabíni zasa 
vysvetľujú, že Pán už pred narodením 
povedal Rebeke, že mladší syn zaujme 
vyššie postavenie. Nedostala však príkaz 
tlmočiť predpoveď manželovi, a tak mala 
jedinú možnosť – podviesť Izáka, aby dal 
požehnanie Jakubovi. Istý midraš hovorí, 
že Jakub sa počal ako prvý, a tak mal nárok 
na duchovné dedičstvo a právo prvoro-
deného. Narodil sa však ako druhý, čím 
zákonné právo pripadlo Ezauovi.

Cirkevní otcovia hovoria, že boj bratov 
môžeme považovať za prorocký. Podľa 
sv. Augustína Rebeka predstavuje Cirkev, 
v ktorej vnútri bojujú dva národy. V Cirkvi 
sa nachádzajú dobré aj zlé osoby, ktoré 
bojujú vnútri svojej matky. Všetci tí, ktorí 
sú náchylní na materiálne vlastníctva, 
milujú zem a vkladajú do nej všetky nádeje, 
patria Ezauovi. Sú telesní a zberajú ovocie 
tela. Tí, ktorí patria Jakubovi, sú duchovní 
a zberajú ovocie Ducha. (porov. Gal 5, 19 
– 23)

Skôr teda, než začneme posudzovať 
Cirkev a jej členov, skúsme sa najprv spýtať 
samých seba, na ktorého zo synov Rebeky 

(Cirkvi) sa viac podobáme. Túžime nado-
všetko po Božom požehnaní, po duchov-
ných dobrách a večnosti s Pánom tak ako 
Jakub? Alebo si Boha a večný život príliš 
nevážime a nemáme problém ich ľahko-
vážne predať za misu šošovice – za chvíľ-
kový pôžitok z hriechu ako Ezau? Ak sme 
k sebe úprimní, vieme, že hoci srdcom 
túžime byť ako Jakub, často sa správame 
ako Ezau.

Dva národy môžeme obrazne chápať aj 
ako čnosti a neresti, ktoré má každý človek 
vo svojom vnútri. Neresti sú početnejšie. 
Ale ak budeme ako Rebeka a počneme 
od Izáka, teda z Božieho slova, aj v nás 
zvíťazí ten menší, a väčší bude sluhom 
menšieho. Božie slovo má moc premieňať 
naše kamenné srdce na srdce z mäsa. Je 
zrkadlom našej duše a ukazuje, či úmysly 
nášho srdca sú šľachetné, alebo sebecké. 
„Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrej-
šie ako každý dvojsečný meč; preniká až 
po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špi-
ku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“ 
(Hebr 4, 12)

Pri studni
Veľké udalosti sa dejú pri vode, aby aj 
veriaci bol pozvaný prichádzať k vodám 
Božieho slova každý deň, byť pri jeho 
prameni práve tak, ako to robila Rebeka. 
Abrahámov sluha ju mal možnosť stretnúť 
a mohla sa stať manželkou Izáka. Je to aj 
tajomstvo Krista a duše. Kristus si chce 
zasnúbiť dušu, preto pred sebou posiela 
sluhu. Ak ho duša neprijme, nebude sa 
môcť vydať za Krista. Rebeka teda sym-
bolicky predstavuje aj dušu, ktorá sa spája 
s Kristom a zostáva s ním prostredníc-
tvom trpezlivej meditácie Božieho slova.

Prichádzajme teda každý deň k prame-
ňu. Načierajme zo studnice Božieho slova 
živú vodu Svätého Ducha, pretože nik iný 
nedokáže uhasiť smäd našej duše. Čím viac 
budeme zostupovať do hlbín vôd Božieho 
slova, tým hlbšie budeme poznať a milo-
vať Pána. Potom aj nás Božia milosť urobí 
schopných s čistými úmyslami napájať 
ťavy – zjavovať Božiu nezištnú lásku tým 
druhým, pretože Ježiš, náš duchovný Izák, 
povedal:

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ 
(Mt 25, 40)

Nebeský ženích Kristus nás očakáva, aby 
sme s ním vstúpili do duchovného manžel-
stva lásky.

Pôjdeš tak ako Rebeka? n

Martina Diheneščíková
snímka: www.iconsandechoes.com
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Signály
Martinov vnútorný monológ vyrušil 

známy hlas.
„Máme pre vás zlú správu,“ 

sestra Alfonza upútala pozornosť detí.
„Stratil sa ľúbostný list.“
Myslela tým Sväté písmo. Tak ho nazvali 

už skôr.
„No niet ho tu, ani jedného,“ ukázala 

na prázdnu poličku, kde mali svoje miesto 
všetky Biblie.

„Zajtra prehľadáme každú izbu. Každý 
nech si ešte dnes večer nahliadne do svojej 
batožiny. Možno ho niekto nájde, aspoň 
jeden.“

Deti sa na seba nechápavo pozerali. Ani 
Martin nerozumel, o čo ide a prečo by to 
mala byť až taká veľká tragédia. Deti sa 
roztrúsili do svojich izieb. Takto si teda 
večerný program nepredstavoval. Už sa mu 
tie pesničky začali páčiť. Zdalo sa mu to 
fakt hlúpe – stratený ľúbostný list. Už len 
pár dní a ide domov!

Nasledujúci deň hľadali Sväté písmo 
na všetkých možných aj nemožných 
miestach areálu. Pomedzi to sa všetci 
na chvíľu stretli, aby si vymenili infor-
mácie. Atmosféra dňa napodiv vtiahla 
do diania aj Martina. Prichytil sa pri tom, 
že ho zaujali príbehy a svedectvá ľudí, ktorí 
sa modlili slovami Biblie. Hľadali v nej 
rady a múdrosť. Nikdy by nepovedal, že tá 
nezrozumiteľná historická kniha môže byť 
pre niekoho dôležitá a aktuálna.

Najviac ho zaujalo svedectvo jedného 
chlapca. Bol jeho rovesníkom. Keď dostali 
možnosť klásť otázky, Martinova ruka 
vyletela hore skôr, ako si uvedomil, čo 
spravil.

„Nech sa páči, Martin,“ ozvala sa sestra 
Alfonza.

Najprv padla sánka Milošovi. A hneď 

nato Martinovi. No nebolo cesty späť. Ak 
sa nechcel strápniť úplne, musel sa pýtať.

„Prečo je pre teba strata Písma taký veľký 
problém?“ vyhŕkol.

„Lebo som stratil spojenie s nebeským 
Otcom. Rád by som vedel, čo mi chcel dnes 
povedať. Bez jeho slova akoby vysychal môj 
vnútorný prameň života.“

„A ako si prišiel k Biblii?“
Chlapec sa rozhovoril:
„Pred dvoma rokmi som s rodičmi cesto-

val na jedno evanjelizačné stretnutie. Vedel 
som, ako otcovi na tom záleží. Práve bežali 
majstrovstvá sveta v hokeji, no nemal som 
šancu ostať doma. Posledné, o čo som mal 
záujem, boli prednášky. Otec sa v aute 
snažil vytvoriť príjemnú atmosféru. Sestry 
sa s mamkou smiali, no ja som bol namrze-
ný. Všimol si to. Po chvíli povedal: ,Vidíš tú 
tašku? Je pre teba, no dám ti ju až na mies-
te. Myslím si, že troška adrenalínu sa 
momentálne hodí.‘ To mal pravdu. Adrena-
lín stúpal. Končila sa tretia tretina a ja som 
nemal poňatia, aké je skóre. Otca som však 
mal rád, preto som sa snažil vystrúhať čo 
najšťastnejší výraz. Mal to byť darček k na-
rodeninám. Potom som na chvíľu privrel 
oči. Strhol som sa až na prudké zabrzdenie 

auta. Viac si nepamätám. Zobudil som sa 
v nemocničnej izbe.“

Ťažko preglgol. Odpil si z pohára s vo-
dou a zahľadel sa na neznámy bod. Všetci 
vedeli, že príde zrejme to najbolestnejšie.

„Vošiel mu do protismeru opitý šofér 
a otec skrútil volantom tak, aby sme 
narazili autom stranou, na ktorej sedel on. 
Obetoval sa, aby zachránil nás všetkých. 
Neskôr som v tej modrej taške našiel Sväté 
písmo s odkazom od otca: ,Lukáš, kam-
koľvek ťa okolnosti života zavejú, všade si 
vezmi so sebou túto knihu. Aj ja ju budem 
stále čítať. Boh je náš Otec. Aj keď sa my 
nebudeme mať možnosť počuť, on k tebe 
bude prehovárať vždy a všade. Povedie 
ťa bezpečne nielen týmto životom, ale 
dovedie ťa až pred dvere večnosti.‘ Odvtedy 
neprešiel deň, aby som si Bibliu neotvoril. 
Chcem byť ako môj otec.“

Martinovi behal mráz po chrbte. Uve-
domil si, ako nepekne sa správa k svojmu 
otcovi on. Na chvíľu si predstavil, ako by to 
bolo, keby ostal bez neho. Ťaživá predstava.

Chlapci sa potom stretli po spoločnom 
programe a dlho sa rozprávali.

Stratená Biblia bola iba hra, aby si mladí 
uvedomili, že najväčšia strata je strata spo-
jenia s Bohom. No pre Martina to nebola 
iba hra. Stále viac sa o všetko zaujímal 
a do konca tábora sestre Alfonze položil 
ešte mnoho otázok. Keď mu rehoľníčka 
podarovala Sväté písmo, nepustil ho z ruky. 
Ostatní si mysleli, že sú to iba ďalšie triky. 
Len Miloš vedel, že to nehrá a že sa s ním 
niečo stalo. Poznal ho predsa od materskej 
škôlky.

Počas cesty domov v autobuse dlho zvo-
nil telefón. Nakoniec Miloš štuchol lakťom 
do Martina: „Zvoní ti telefón!“ 

„Čo?“ nechápavo sa opýtal Martin.
„Že ti zvoní telefón!“ Martin sa pousmial.
Telefonovali mu rodičia, kam ho majú 

prísť vyzdvihnúť. Spojenie s Bohom ho 
vtiahlo natoľko, že na telefón úplne zabu-
dol. n

Eva
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

ilustr. snímka: www.flickr.com

Prestol
Neoddeliteľnou súčasťou každého 
chrámu je prestol. Tento stôl, umiest-
nený za ikonostasom, nie je len 
obyčajným stolom, ale predstavuje 
Kristovu prítomnosť v chráme a vďa-
ka nemu je chrám posvätný, pretože 
obeta, ktorá sa na ňom prináša, má 
nesmierne veľkú hodnotu pre celý 
kresťanský život. Dokonca aj mimo 
božskej liturgie sa tento stôl – pres-
tol – okiadza, aby sa zvýraznila jeho 
posvätnosť a symbolický charakter.

Práve z toho dôvodu, že sa na ňom koná Eucha-
ristia, býva prestol podľa liturgických kníh našej 
cirkvi vyrobený zo vzácneho dreva, je posta-

vený vo forme stola na štyroch nohách, kde v dolnej 
časti uprostred nôh sa nachádza miesto na uloženie 
ostatkov svätých ako spomienka na prvokresťanské 
zhromažďovanie sa veriacich na hroboch mučeníkov. 
Pri posvätení prestola sa zvykne vrchná doska upev-
ňovať k nohám štyrmi klincami ako symbol ukrižo-
vania Krista, pričom sa klince zvyknú zaliať voskom, 
v ktorom sú vmiešané rôzne voňavé živice a následne 
sa umýva teplou svätenou vodou, červeným vínom 
a ružovou vodou. Práve tieto vzácne materiály a ich 
použitie poukazujú na posvätnosť a zvláštny charakter 
stola určeného na Eucharistiu. Po takejto príprave 
sa stôl prikrýva dvoma plachtami, prvá z obyčajného 
plátna sa nazýva katasarka a symbolizuje pochovanie 
mŕtveho Krista do hrobu a vrchná zo vzácneho plátna 
– inditia – je zasa poukázaním na vzkriesenie Krista 
a jeho večnú vládu. Takto pripravený prestol ako celok 
je symbolom Ježiša Krista, a preto sa k nemu a k náči-
niu na ňom smú priblížiť a dotýkať sa ho len posvätení 
služobníci – kňazi a diakoni, ktorí sa tiež starajú o jeho 
čistotu aj o výmenu plachiet, ktoré sa na ňom nachá-
dzajú. Ba dokonca aj také skutočnosti ako prach, smeti 
či nebodaj muchy môžu omietať a utierať až poddiako-
ni. Práve tieto predpisy sú dôkazom toho, v akej veľkej 
úcte má byť v našich očiach chrám a prestol, na kto-
rom sa koná Eucharistia, nie pre ten prestol samotný, 
ale pre Krista, ktorý naň zostupuje. n

Michal Bučko
snímka z posviacky oltára v Poráči: M. Bučko

Modlitba hriešnika 
v najväčšom 
nebezpečenstve
38. žalm je ukážkovým príkladom toho, ako 
vyzerá srdce strápené hriechom. Ako vyzerá 
pokánie. Dávid vníma vlastnú biedu a očakáva 
Božie zľutovanie.

Nielenže mu „hriechy prerástli cez hlavu“, ale celý z toho 
ochorel. Akoby to už celkom vzdal. Neplytvá aktivitou. Ne-
hľadá iného vinníka ako seba. Nehľadá iného „pomstiteľa“ 

ako Boha. Nehľadá iné východisko ako to z neba. Akoby už nemal 
ani jedinú zbytočnú myšlienku. Akoby sa celá osobnosť zamerala 
na jedno: som v koncoch a len z jedného smeru, len od Pána príde 
záchrana. Tak si teda na ňu mlčky počkám.

Myslíte si, že Dávidovi spoločníci ho vnímali tiež takto? Ako člo-
veka, ktorý zasiahnutý skúškou vytrvalo hľadá Pána? Ako verného 
služobníka? Nemyslím si to. Ľuďom, ktorí sa ocitnú uprostred 
skúšky, sa zvyčajne iní posmievajú. Súdia ich. Odsudzujú ich 
hriechy. Povyšujú sa nad nich (s pocitom vlastnej spravodlivos-
ti, potvrdenej absenciou skúšok v ich živote). Sára si toho zažila 
dosť od Hagar. Keď si Anna vylieva srdce pred Pánom, vysmievajú 
sa z nej ako z opitej. Reči Jóbových priateľov hádam ani netreba 
spomínať. Spomeňme si, ako apoštoli odháňali mnohých mrzákov 
a núdznych, ktorí si šli od Ježiša pýtať pomoc. Ako farizeji odsú-
dia cudzoložnicu, pohoršujú sa nad rozbitým alabastrom. Ľudia 
v skúške sú pre ostatných otravní. Nepríjemní. Zavadzajú. Vyrušu-
jú z pohodlia.

Páči sa mi to, čo sa udeje, keď ujde Dávid od Šaula. Písmo o tejto 
chvíli vraví: „... a zhromaždili sa k nemu všetci utláčaní, všetci, čo 
mali veriteľa, aj všetci zatrpknutí a on sa im stal veliteľom. Bolo 
s ním asi štyristo mužov.“ (1 Sam 22, 1n) Dávid nikoho neodoženie. 
Ujme sa biednych. Lebo sám vie, že je jedným z nich. Viesť takúto 
armádu strápených mohol len pod podmienkou, že mal ich reš-
pekt. A ten mal preto, že týmto ľuďom slúži ozajstnou láskou. Nie 
sladkou. Ale postojom pravdy, úcty a prijatia. Pamätám si z jednej 
knihy príbeh ženy, ktorá svoju dcéru predáva na prostitúciu. Je zo 
svojej situácie zúfalá a na otázku, prečo nehľadá pomoc v Cirkvi, 
odpovedá prekvapene: „V Cirkvi? Aby som sa cítila ešte horšie?“ 
Zvláštne, že Ježiš šiel práve k takýmto ľuďom. Že Ježiša tiež nasle-
dovala armáda takých, ako boli zhromaždení pri Dávidovi.

Farizeji a iní „spravodliví Židia“ v Ježišovej dobe ostávali spokoj-
ní a izolovaní v komforte svojej zbožnosti. Až tak horlili za Zákon, 
že okolo seba zhromaždili iný dav. Ten, ktorý kričal raz „Hosanna!“ 
a vzápätí „Ukrižuj ho!“. V Písme nenájdete príkaz, že sa máme na-
vzájom diagnostikovať. Prednášať si o príčinách zlyhaní. Naopak. 
Máme milovať. Nefalšovane. S úctou. Dávid, Ježiš a mnohí služob-
níci podľa Božieho srdca priťahovali k sebe strápených a núdz-
nych. A toto je lakmusový papierik pre každého z nás. Ako na náš 
život reagujú ľudia v núdzi? Vyhľadajú nás alebo sa od nás práve 
vtedy odtiahnu s obavou, aby sa necítili ešte horšie pre náš súd? 
V akom dave kráčaš za Kristom ty? n

Valéria Juríčková

Mama je mama
Konečne sa mi podarilo ísť von. Oslavovali sme Deň učiteľov a deti mi sľúbil postrážiť môj 
otec. Po jeho „vartovaní“ to u nás síce vyzeralo ako po tajfúne, ale večer s mojimi drahými 
kolegyňami vyvážil celý ten chaos a neporiadok, ktoré mohli dievčatá za dedkovej aktívnej 
účasti urobiť.

Posedenie bolo príjemné. Pomaly sa stmievalo a deťom doma začalo byť otupno. Odra-
zu sa staršia dcérka opýtala: „Dedko, a kedy príde mamka?“ 
„O pol siedmej,“ odpovedal jej môj otec.

„A prečo už dve hodiny mešká?“
Marta Gromošová
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PONDELOK 14. september
Povýšenie svätého Kríža

Čítania: 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19, 6 – 
11 . 13 – 20 . 25 – 28a . 30b – 35, zač. 60

Vášho kráľa mám ukrižovať?! (Jn 19, 15b)

Predstavme si, že by sme sa mali stretnúť 
s anglickou kráľovnou. Určite by nám v hla-
ve vírili myšlienky o tom,  ako sa budeme 
správať, čo si oblečieme, čo povieme... Je to 
normálne. Víria mi v hlave podobné myš-
lienky, keď pristupujem k vyloženému krížu? 
Veď je tam Kráľ, ktorý za nás položil svoj 
život. Ktorý kráľ by toto urobil pre svoj ľud?

Liturgia: Antifóny zo sviatku. Vchod zo 
sviatku. Menlivé časti zo sviatku. Zdržanli-
vosť od mäsa (HS: 270; PZ: 241; HP: 257)

UTOROK 15. september
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka 
Veľkomučeník Nikita

Čítania: Ef 2, 19 – 3,7, zač. 222; Mk 11, 11 – 
23, zač. 50 (rad.); Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Jn 
19, 25 – 27, zač. 61 (Bohorodičke)

Majte vieru v Boha. (Mk 11, 22b)

Každý človek v niečo verí. Niekto verí v ho-
roskopy, niekto rôznym nitkám, niekto zas 
poverám či hviezdam. Ale kde je skutočná 
istota, pokoj, láska, porozumenie? Treba 
hľadať na správnom mieste, resp. u niekoho, 
kto je naozaj majster. Viera v Boha, to je to, 
čo nám zaručí život v plnej spokojnosti.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá (alebo prvá a druhá antifóna zo 
sviatku a tretia každodenná s pripivom zo 
sviatku). Po vchode ... za náš ukrižovaný. 
Tropár zo sviatku a Spolutrpiteľke, Sláva, 
kondák zo sviatku, I teraz, kondák Spo-
lutrpiteľke. Prokimen, Aleluja a pričasten 
Spolutrpiteľke (HS: 270, 273; PZ: 241, 244; 
HP: 245, 257)

STREDA 16. september
Veľkomučenica Eufémia

Čítania: Ef 3, 8 – 21, zač. 223; Mk 11, 22b – 
26, zač. 51

Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, 
ste už dostali. (Mk 11, 24b)

Veľmi často sa sami seba pýtame, čo máme 
robiť, aby sa v našom živote, v našich rodi-
nách, v našich vzťahoch dalo všetko do po-
riadku. Východisko z našich neriešiteľných 
situácií nie je v utápaní žiaľu, ale v modlitbe. 
Nič nie je silnejšie ako úprimná modlitba. 
Veď sám Ježiš dáva prísľub: „Verte, že všet-
ko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali.“

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá (alebo prvá a druhá antifóna zo 
sviatku a tretia každodenná s pripivom zo 
sviatku). Vchod zo sviatku. Menlivé časti 
zo sviatku (HS: 270; PZ: 241; HP: 257)

ŠTVRTOK 17. september
Mučenica Sofia a jej tri dcéry:  
Viera, Nádej a Láska

Čítania: Ef 4, 14 –19, zač. 225; Mk 11, 27 – 
33, zač. 52

Ale žime podľa pravdy. (Ef 4, 15a)

Moderným hriechom dnešnej doby je 
sebaklam. Sami seba klameme, ako dobre 
žijeme, aké správne sú naše postoje, čo 
všetko robíme pre svojich blízkych... Ale je 
to skutočná pravda? Naozaj žijeme podľa 
evanjelia? Naozaj sú naše postoje proti 
hriechu alebo stojíme pri ňom? Pomáhame 
svojim blízkym pre ich dobro alebo pre 
svoju pýchu? Kde je pravda?

Liturgia: Všetko ako 16. septembra

PIATOK 18. september
Prepodobný Eumenios Divotvorca

Čítania: Ef 4, 17 – 25a , zač. 226; Mk 12, 
1 – 12, zač. 53

K môjmu synovi budú mať úctu.  
(Mk 12, 6b)

Ako sa asi cíti otec, keď jeho syn príde zo 
školy dobitý a dokopaný? Určite to nie je 
nič príjemné. Ako sa cíti Boh, keď je jeho 
Syn v našom živote a našimi hriechmi bitý 
a kopaný? Bojujme s hriechom každý deň 
a ukážme, že nie diabol a zlo, ale Ježiš je 
ten, komu ponúkam svoj život a celé svoje 
bytie.

Liturgia: Všetko ako 16. septembra. Zdr-
žanlivosť od mäsa

SOBOTA 19. september
Sobota po Povýšení. Mučeníci Trofim, 
Sabbatios a Dorymedont

Čítania: 1 Kor 14, 20 – 25, zač. 156; Mt 25, 
1 – 13, zač. 104 (rad.); 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 
125b; Jn 8, 21 – 30, zač. 30 (sob. po Pový-
šení)

Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani 
hodiny. (Mt 25, 13)

V mladosti toho človek chce stihnúť čo 
najviac. Chce veľa zaujímavého vidieť, 
chce ísť k moru, chce sa stretnúť s niekým 
slávnym, chce sa zabezpečiť. Potom bude 
spokojný? Túžba vidieť nebo, kráčať pevne 

do večnosti, stretnúť sa s Kristom, zabez-
pečiť si miesto v Božom Kráľovstve – to je 
spokojnosť. Preto bdejte! Nie od zajtra, ale 
už teraz.

Liturgia: Všetko ako 16. septembra

NEDEĽA 20. september
Sedemnásta nedeľa po Päťdesiatnici 
Nedeľa po Povýšení svätého Kríža 
Veľkomučeník Eustatios a spol.

Čítania: 2 Kor 6, 16b – 7, 1, zač. 182b; Mt 
15, 21 – 28, zač. 62 (rad.); Gal 2, 16 – 20, 
zač. 203; Mk 8, 34b – 9, 1, zač. 37 (ned. 
po Povýšení)

Pane, pomôž mi! (Mt 15, 25b)

Určite ste už zažili alebo aspoň videli situá-
ciu (naživo alebo vo filme), keď sa niekto 
topil. Vtedy sa v hlave topiaceho víria myš-
lienky typu: Rýchlo nech ma niekto zachrá-
ni. Nech je to hocikto, len nech ma uchráni 
od smrti. Veď ja ešte chcem žiť. Nech mi 
niekto hodí kus dreva alebo podá pomocnú 
ruku. Nech je to hoci aj môj nepriateľ. 
A keď sa to skončí dobre, vtedy takýto 
človek hovorí: „Ešteže ste tam práve boli, 
mal som veľké šťastie. Ďakujem vám 
za záchranu.“ 
Aj my niekedy zažívame situácie podob-
né topeniu sa. Nemáme dobré a úprimné 
vzťahy, nefungujú dnešné rodiny, z detí 
sa stávajú narkomani alebo inak závislí, 
rozpadávajú sa manželstvá, preferujeme 
voľné zväzky, lebo čo ak niečo, ohovára-
me a posudzujeme, žijeme kultúru smrti, 
rozprávame vulgárne, neprijímame Božiu 
vôľu, kradneme, lebo všetci kradnú... Topí-
me sa pod ťarchou hriechov, ktoré nás stále 
viac a viac tiahnu na dno pekelného ohňa. 
Topiaci sa nemusí mať to šťastie, že práve 
v tejto chvíli pôjde niekto okolo a zachrá-
ni ho. My na to nie sme odkázaní. Stačí 
kričať: „Pane, pomôž mi!“ 
Boh nám poslal záchrancu, len sa ho treba 
pevne držať. Hovorí sa, že topiaci sa aj 
slamky chytá. My sa nemusíme chytať 
slamky, stačí, ak sa budeme držať Boha. 
On nás naučí plávať životom. Tak, aby sme 
sa netopili, ale aby sme bezpečne doplávali 
na breh Božieho kráľovstva.

Liturgia: Ôsmy hlas. Predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna zo sviatku a tretia každodenná 
s pripivom zo sviatku). Tropár z hlasu 
a Krížu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, 
kondák Krížu. Prokimen, Aleluja z Nede-
le po Povýšení. Namiesto Svätý Bože sa 
spieva Tvojmu krížu. Namiesto Dôstojné 
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
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sviatku. Pričasten z Nedele po Povýšení 
(HS: 152,270; PZ: 106, 241; HP: 107, 257)

PONDELOK 21. september
Zakončenie sviatku Povýšenia 
Apoštol Kodrat z Magnézie

Čítania: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 3, 19 – 
22, zač. 10

Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé 
slovo, ale iba dobré. (Ef 4, 29a)

Ak sa prechádzame po ulici či parku, často 
si všímame, ako tí druhí okolo nás rozprá-
vajú a čo hovoria. Niekedy sa zhrozíme 
nad slovami, ktoré počujeme. Ale čo my? 
Vychádzajú z našich úst slová, ktoré sved-
čia o tom, že sme kresťania? Rozprávame 
o láske, odpustení, trpezlivosti...? Alebo 
osočujeme, ohovárame, klameme...?

Liturgia: Všetko ako 16. septembra

UTOROK 22. september
Hieromučeník Fókas 

Čítania: Ef 5, 20 – 26, zač. 230; Lk 3, 23 – 
4, 1, zač. 11

Ja som brána. (Jn 10, 9a)

Keď odchádzame z domu alebo prichá-
dzame domov, prechádzame cez bráničku. 
Bráničku, ktorá nás odprevádza z miesta 
alebo nás víta naspäť na mieste, kde sme 
šťastní. Aj Ježiš je bránou. Keď cez ňu vstú-
pime, čaká nás večné šťastie, večný pokoj. 
Dôležité je však túto bránu otvoriť. Cez 
zatvorenú neprejdeme.

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

STREDA 23. september
Počatie Jána Krstiteľa

Čítania: Ef 5, 25 – 33, zač. 231; Lk 4, 1 – 15, 
zač. 12 (rad.); Gal 4, 22 – 31, zač 210b; Lk 1, 
5 – 25, zač. 2 (Predchodcovi)

Diabol ho pokúšal. (Lk 4, 2a)

V živote sa často stretávame s tragédiami. 
Samovraždy, vraždy, zabitia, autoneho-
dy... Skonštatujeme: „Aká veľká tragédia.“ 
V duchovnom živote pre nás nie je tragé-
diou, že sme pokúšaní, ale že padneme 
do pokušenia a žijeme s hriechom. Aj Ježiša 
diabol pokúšal, ale obstál, bol silný. Aj my 
čerpajme silu z Eucharistie, aby sme obstá-
li v tom veľkom boji.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár z Počatia, Sláva, kondák 
z Počatia, I teraz, podľa predpisu. Proki-

men, Aleluja a pričasten z utorka (HS: 155, 
277; PZ: 109, 248; HP: 110, 261)

ŠTVRTOK 24. september
Prvomučenica a apoštolom rovná 
Tekla

Čítania: Ef 5, 33 – 6, 9, zač. 232; Lk 4, 16 – 
22a, zač. 13

Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu 
do synagógy a vstal, aby čítal. (Lk 4, 16b)

Aj my chodíme na rôzne miesta, aby sme 
sa odreagovali a oddýchli si od každoden-
ných povinností. Chceme načerpať potreb-
né sily a prísť na iné myšlienky. Vstupujem 
s týmto úmyslom aj do chrámu? Že sa 
môžem stretnúť s Ježišom v Eucharistii 
a načerpať silu? Že môžem počuť slovo, 
ktoré ma vovedie do pokoja a uľaví mi 
na duši?

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

PIATOK 25. september
Prepodobná Eufrozína

Čítania: Ef 6, 18 – 24, zač. 234; Lk 4, 22 – 
30, zač. 14

Keď to počuli, ... zachvátil ich hnev. (Lk 
4, 28)

Aj my máme niekedy zlosť na Boha. Hlavne 
vtedy, keď sa nám snaží prehovoriť do náš-
ho svedomia. Prečo sa vlastne zlostíme? 
Asi preto, lebo Boh nás chce odtrhnúť 
od niečoho, čo si možno ani neuvedomu-
jeme, ale veľmi milujeme – od hriechu. 
Nechceme žiť bez hriechu. Nechceme 
mať mantinely. Chceme, aby všetko bolo 
dovolené. Ale ak chceme získať večný život, 
musíme počúvať Slovo.

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

SOBOTA 26. september
Odchod do večnosti apoštola 
a evanjelistu Jána Teológa

Čítania: 1 Jn 4, 12 – 19, zač. 73b; Jn 19, 25 – 
27; 21, 24 – 25, zač. 61

Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja 
matka!“ (Jn19, 27a)

Kto je matka? Matka je tá, ktorej sa verí. 
Matka je tá, komu sa dá vyplakať na pleci. 
Matka je tá, ktorá mi pomôže. Ježiš nám 
dáva svoju Matku. Je pre nás Mária niekto, 
komu verím, komu sa vyplačem či vyža-

lujem? Je tu preto, aby nám pomáhala. 
Škoda, že niekedy sa správame, akoby sme 
matku nemali. Ale ona tu je. Čaká na nás. 
Na svojich synov a dcéry.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 278; 
PZ: 249; HP: 262)

NEDEĽA 27. september
Osemnásta nedeľa po Päťdesiatnici 
Svätý mučeník Kallistrat a spol.

Čítania: 2 Kor 9, 6 – 11, zač. 188; Lk 5, 1 – 
11, zač. 17

Opustili všetko a išli za ním. (Lk 5, 11b)

Každý jeden deň naše poštové schránky 
plnia letáky a ponuky rôznych obchodov, 
reklamných agentúr či lákavé produkty 
našich bánk. Stále si to listujeme a ko-
cháme sa pohľadom na to, čo všetko nám 
ponúkajú a za aké dobré ceny. Aspoň si 
to myslíme. Nepriamo nás tak pozývajú 
kúpiť si toto či niečo iné, čo, najpravde-
podobnejšie, ani nepotrebujeme. Aj Ježiš 
nám „podsunul“ leták, ktorým nás pozýva 
tak ako rybárov k tomu, aby sme počúvali 
jeho slovo. Aby sme išli za ním. Je to pre 
nás lákavá ponuka? Ani pre rybárov nebolo 
lákavé po celom dni spustiť siete do mora, 
ale na Ježišovo slovo to urobili. Za obyčajné 
počúvnutie toľko rýb! Nečaká na nás po-
dobná odmena, ak budeme počúvať slovo? 
Stačí počúvať a uveriť Ježišovmu slovu. Aj 
Mária počúvala Božie slovo a odmenou jej 
bol Boží syn. Aj my uverme a odmena nás 
neminie. Možno v ponímaní tohto sveta 
nebude lákavá, ale pre nás kresťanov bude 
neodolateľná. 
Ak niekto vyhrá súťaž a zinkasuje šek 
na niekoľko miliónov, určite to neodmiet-
ne. Ani my neodmietajme výhru, ktorou je 
pre nás Ježiš. Také niečo sa neodmieta. Ak 
si výherca nepríde prebrať výhru, povieme, 
že je blázon. Toľko peňazí nechá len tak. 
My sme už vyhrali. Keď sme sa rozhodli 
ísť za Kristom. Len neurobme to, že si 
nepreberieme výhru. Potom budeme musieť 
povedať: „Blázon! Takú výhru, aká je táto, 
nechať len tak!“ 
Prelistujme leták, ktorý nám ponúkne Boh, 
a objavme produkt a cenu, ktorá je nepre-
konateľná.

Liturgia: Prvý hlas. Predobrazujúce an-
tifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, 
kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. 
Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu (HS: 
143; PZ: 96; HP: 97) 

Jozef Kornecký
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PONDELOK 28. september
Prepodobný vyznávač Chariton 

Čítania: Flp 1, 1 – 7, zač. 235; Lk 4, 38 – 44, 
zač. 16 (rad.); 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Lk 6, 
17 – 23a, zač. 24 (Charitonovi)

... veď vás v srdci nosím... (Flp 1, 7)

V našom živote sú chvíle, keď sme z rôz-
nych príčin odlúčení od našich blízkych. Aj 
napriek našej vzdialenosti sme stále s nimi 
tým, že ich nosíme vo svojom srdci. Boh si 
nás všetkých skryl do svojho srdca, v ktorom 
sme milovaní. Nerobí rozdiely a ani naše 
hriechy nás nevylúčia z jeho lásky. Koho si 
ty vylúčil zo svojho srdca? Kto tam chýba?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 279; 
PZ: 251; HP: 264)

UTOROK 29. september
Prepodobný Kyriak Pustovník

Čítania: Flp 1, 8 – 14, zač. 236; Lk 5, 12 – 16, 
zač. 18

Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa 
deje okolo mňa, obrátilo sa skôr na osoh 
evanjeliu... (Flp 1, 12)

Sú mnohé príčiny, ktoré nám môžu skom-
plikovať život. Najmä ak nám niekto siahne 
na naše istoty, ako je strata zamestnania, 
finančné problémy, kríza vo vzťahu... 
V takýchto situáciách sa často preverí naša 
viera. Svätý Pavol nás povzbudzuje, aby sme 
aj tieto momenty využili na ohlásenie Kris-
ta. Kiežby aj strata pozemskej istoty bola 
príležitosťou ohlásiť istotu evanjelia.

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

STREDA 30. september
Hieromučeník Gregor Arménsky

Čítania: Flp 1, 12 – 20a, zač. 237; Lk 5, 33 – 
39, zač. 21

Pravda, niektorí hlásajú Krista aj zo 
závisti a nevraživosti, no niektorí aj 
z dobrej vôle... (Flp 1, 15)

Aj také vznešené poslanie, ako je ohlaso-
vanie Božieho slova, môže byť zneužité. 
S akým úmyslom zvestuješ Krista ty? Aby 
bol oslávený v tvojom živote alebo aby si 
ohúril svojou výrečnosťou? Je veľmi dôležité 
poznať úmysel svojho srdca. Aby sme svoju 
vieru nežili ako senzáciu, ale ako prostrie-
dok svojej spásy. Nech je naše ohlasovanie 
poznačené duchom svätého Jána Krstiteľa: 
„On musí rásť a mňa musí ubúdať.“ (Jn 3, 
30)

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

ŠTVRTOK 1. október
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

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

Za druhou oponou bol stánok, ktorý sa 
volá svätyňa svätých. (Hebr 9, 3)

Najposvätnejšie miesto Starého zákona 
bola svätyňa svätých. Bolo to miesto len pre 
vyvolených. Aj to mohli do nej vstúpiť len 
raz do roka. My skrze vtelenie Ježiša Krista 
môžeme do novozákonnej svätyne svätých 
– do chrámu vstúpiť kedykoľvek a takmer 
kdekoľvek na svete. Mnohým táto milosť 
predstúpiť priamo pred Boha dnes už nič 
nehovorí. Ako je to s tebou?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Po vchode ... na príhovor Bohoro-
dičky. Menlivé časti zo sviatku Ochranky-
ne. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a 9. irmos z utierne sviatku (HS: 281; PZ: 
252; HP: 265)

PIATOK 2. október
Hieromučeník Cyprián

Čítania: Flp 1, 27 – 2, 4, zač. 239; Lk 6, 17 – 
23a, zač. 24

Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristov-
mu evanjeliu... (Flp 1, 27a)

Falošné peniaze či falošné zlato sú dobré 

tak na jedno. Aby sa mali s čím deti zahrať. 
Kresťan vo svete nie je na to, aby zabavil 
tento svet, ale aby vydal svedectvo o tom, 
ktorého meno nosí. O Kristovi. Preto sa 
od nás očakáva, že náš život bude evanje-
liom, čiže radostnou zvesťou. Aby zjavoval 
Krista v láske, v službe, v milosrdenstve... 
Kiežby sa aj z tvojho života dalo čítať 
Kristovo evanjelium, ktoré píšeš vlastným 
životom.

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

SOBOTA 3. október
Hieromučeník Dionýz Areopagita

Čítania: 1 Kor 15, 58 – 16, 3, zač. 164; Lk 5, 
17 – 26, zač. 19

A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, 
neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom 
diele... (1 Kor 15, 58)

Každý z nás z času na čas potrebuje po-
vzbudiť. Tak to robí svätý apoštol Pavol pre 
nás. Niekedy sa možno zamýšľaš, či to, čo 
robíš, má nejaký zmysel. Ak to robíme v per-
spektíve neba, nič nie je márne. Len treba 
vytrvať a nechať sa Božou milosťou posilniť 
v službe, do ktorej nás pozval Pán.

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

NEDEĽA 4. október
Devätnásta nedeľa po Päťdesiatnici. 
Hieromučeník Hierotej

Čítania: 2 Kor 11, 31 – 12, 9, zač. 194; Lk 6, 
31 – 36, zač. 26

Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže 
máte zásluhu? (Lk 6, 32)

Nie je láska ako láska. Azda každý z nás má 
tú skúsenosť, že nie je problém milovať, byť 
milý, ochotný voči blížnemu, ktorý nám to 
opätuje. Dá sa povedať, že nič nás to nestojí 
a je to prirodzene ľudské. No na druhej 
strane si treba položiť otázku, čo je na ta-
kejto láske kresťanské. Nič! Veď to isté robia 
aj hriešnici. Možno nás zarazí skutočnosť, 
že ja inak ako hriešnik ani milovať neviem. 
Boh nám ukázal svoju lásku, ktorou je mi-
lovaný každý jeden z nás. Je to láska kríža. 
Rozumom nepochopiteľná a rozmerom 
nekonečná. Práve touto láskou sme boli 
spasení a k tejto láske sme pozvaní, aby sme 
ju prežívali jeden voči druhému. Je to láska, 
ktorá slúži. Láska, ktorá má rozmer kríža. 
Láska, pri ktorej zomierame sebe samému. 
Je to láska, ktorá premáha smrť vo vzťa-
hoch, v rodinách. Láska, ktorá neselektuje 
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a nerozdeľuje, ale spája. Láska, ktorá je 
nezištná, stala sa darom a chce sa darovať. 
Je to láska, ktorá pochádza od Boha. Kedy 
ja takto dokážem milovať? Len ak prijmem 
lásku ako dar od toho, kto je sám láskou. 
Toto je podmienka na to, aby som nemiloval 
ako hriešnik, ale bol obrazom Boha. „My 
milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ (1 
Jn 4, 19)

Liturgia: Druhý hlas. Predobrazujúce an-
tifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, 
kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. 
Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu (HS: 
144; PZ: 97; HP: 98)

PONDELOK 5. október
Mučenica Charitína

Čítania: Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Lk 6, 24 – 
30, zač. 25

... svietite ako svetlá na svete. (Flp 3, 15)

Prečo je svetlo potrebné? Možno sa nám 
táto otázka zdá nelogická. Ale svetlo nám 
koná službu. Dáva jas, aby sme videli, aby 
sme nepoblúdili, aby sme mohli rozpo-
znávať farby... A k tejto službe je povolaný 
kresťan. Byť svetlom, svietiť, čiže byť v služ-
be posväcovania pre svojich blížnych. Tak 
ako on. Ako ten, ktorý nás posvätil službou 
lásky a ktorého voláme Svetlom sveta.

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

UTOROK 6. október
Apoštol Tomáš

Čítania: Flp 2, 16b – 23, zač. 242; Lk 6, 37 – 
45, zač. 27 (rad.); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 
20, 19 – 31, zač. 65 (Tomášovi)

Takisto sa aj vy radujte a radujte sa so 
mnou. (Flp 2, 18)

Radosť je znakom autenticity kresťanského 
prežívania. Je ovocím Svätého Ducha. Každý 
z nás je povolaný k radosti, lebo radosť 
je znakom a predzvesťou večného života. 
Vieme, že večnosť sa začína tu a teraz. 
Nechajme sa naplniť Duchom radosti. Kres-
ťanská radosť pramení z nášho vnútra a je 
dôsledkom prežívania jednoty s Bohom.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 282; 
PZ: 254; HP: 267)

STREDA 7. október
Mučeníci Sergej a Bakchus

Čítania: Flp 2, 24 – 30, zač. 243; Lk 6, 46 – 
7,1, zač. 28

Čo ma oslovujete „Pane, Pane“, ak nerobí-
te, čo vám hovorím? (Lk 6, 46)

Poslušnosť je základom. Veď na nej bola 
postavená spása. Poslušnosť Božieho Syna 
voči svojmu Otcovi. Poslušnosť až na smrť 
na kríži. Aj tvoja spása je závislá od posluš-
nosti voči Bohu. Je základom, na ktorom 
sa buduje večný život. Naša spása nestojí 
na tom, že Boh bude počúvať nás, ale my 
jeho.

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

ŠTVRTOK 8. október
Prepodobná Pelágia

Čítania: Flp 3, 1 – 8, zač. 244; Lk 7, 17 – 30, 
zač. 31

Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi 
pokladám za stratu. (Flp 3, 7)

Sú rôzne priority, na ktorých si človek 
zakladá svoj život. Pre niekoho sú to jeho 
predkovia, pre iného dosiahnuté vzdelanie či 
spoločenské postavenie. Ale spása neprichá-
dza ani zo vzdelania, ani z dosiahnutých 
úspechov a kariérneho rastu či šľachtického 
rodu, ale z viery v Ježiša Krista. Čo je tvojou 
prioritou?

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

PIATOK 9. október
Apoštol Jakub Alfejov

Čítania: Flp 3, 8b – 19, zač. 245; Lk 7, 31 – 
35, zač. 32 (rad.); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Lk 
10, 16 – 21, zač. 51a (apoštolovi)

Bežím k cieľu... (Flp 3, 14)

Všetko, čo robíme, robíme so zameraním 
na cieľ. Ak by to bolo inak, tak sa náš 
život stáva nezmyselným. Pripomeňme si, 
že nežijeme večne. Preto je dôležité, aby 
sme nezabúdali na posledný cieľ nášho 
života. Svätý Pavol nám pripomína, že 
posledným cieľom, tým najvyšším, je byť 
ako Ježiš.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému. Zdržanli-
vosť od mäsa (HS: 283; PZ: 255; HP: 268)

SOBOTA 10. október
Mučeníci Eulampios a Eulampia

Čítania: 2 Kor 1, 8 – 11, zač. 168; Lk 5, 27 – 
32, zač. 20

Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o na-
šom súžení... (2 Kor 1, 8)

Mnohí už prišli na to, že život nie je pre-
chádzka ružovou záhradou. Je pretkávaný 
mnohým súžením. Sú to chvíle, keď si 
častejšie uvedomujeme svoju krehkosť a ne-
mohúcnosť. Je dobré, ak život prežívame vo 
vedomí, že naše sily sú obmedzené. Tým sa 
buduje naša závislosť od Boha, ktorá nás 
robí tými najslobodnejšími na zemi.

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

NEDEĽA 11. október
Dvadsiata nedeľa po Päťdesiatnici. 
Svätých otcov siedmeho ekumenického 
snemu. Apoštol Filip

Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Lk 7, 11 – 16, 
zač 30 (rad.); Hebr. 13, 7 – 16, zač. 334; Jn 17, 
1 – 13, zač. 56 (sv. otcom)

A večný život je v tom, aby poznali teba, 
jediného pravého Boha, a toho, ktorého si 
poslal, Ježiša Krista. (Jn 17, 3)

Tajomstvo večného života je nám odhale-
né skrze misiu Božieho Syna. Ak chceme 
vstúpiť do hĺbky tejto veľkňazskej modlitby, 
treba, aby sme ju vnímali v kontexte židov-
ského sviatku Jom Kippur (Deň zmierenia). 
Celá symbolika tohto dňa je sprítomnená 
v Kristovi, ktorý sa stal kňazom a záro-
veň obetou. Počas starozákonnej liturgie 
zmierenia veľkňaz prináša celopaly podľa 
Mojžišovho predpisu. V prvom rade sa 
modlí za seba, lebo si uvedomuje svoju 
hriešnosť a nehodnosť. Potom prednáša 
modlitbu za svoj dom, čiže za izraelské 
kňazstvo, a napokon za celú izraelskú po-
spolitosť. Po modlitbách vstupuje do svä-
tyne svätých, aby vyslovil nevysloviteľné 
meno Jahve, ktoré sa zjavilo Mojžišovi. 
Cieľom tohto dňa, modlitieb a obiet je 
posvätenie ľudu. Priviesť ľud opäť k svoj-
mu poslaniu byť Božím ľudom. V Ježišovi 
Kristovi sa sprítomnilo to, čo nám Starý 
zákon naznačil. On ako jediný veľkňaz, 
ktorého sa hriech nedotkol, prináša jedinú 
dokonalú obetu seba samého. Je kňazom 
a obetou zároveň. Robí to kvôli jedinému: 
aby sme spoznali Boha, ktorý je láskou, 
a túto lásku zjavuje v obete svojho Syna 
na kríži. Zároveň aj preto, aby nás posvätil, 
očistil, a priviedol k nášmu poslaniu – stať 
sa Božím synom, Božou dcérou.

Liturgia: Tretí hlas. Predobrazujúce anti-
fóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a otcom, 
kondák z hlasu, Sláva, kondák otcom, 
I teraz, podľa predpisu. Prokimen, Aleluja 
a pričasten z hlasu a otcom (HS: 145, 285; 
PZ: 99, 257; HP: 100, 270) 

Ján Kovaľ
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„K významnej komunikácii nedôjde, pokiaľ 
nevznikne určitý vzťah vzájomnej dôvery.“ 

(J. Adair)
„Ľudia potrebujú jeden druhého nielen 

preto, aby prežili, ale aj preto, aby si sformo-
vali a rozvíjali vlastnú osobnosť.“ (J. Adair)

Na počiatku stvoril Boh Adama a Evu, kto-
rí sa nehanbili jeden pred druhým (porov. Gn 
2, 25). Z toho môžeme usúdiť, že pred sebou 
nič neskrývali, nezatajovali. V manželstve sa 
treba rozprávať o všetkom. Nemať „trinástu 
komnatu“, do ktorej nevpustím ani manžel-
ku. Mám sa s ňou deliť nielen o svoje telo, 
majetok, ale aj o to, čo prežívam vo svojom 
vnútri. Zvlášť v manželstve je nevyhnutné 
vedieť dobre komunikovať. Pri dorozumieva-
ní sa treba nielen rozprávať, ale aj počúvať, 
načúvať.

Nie som príliš skúpy na slovo? 
Delím sa s tým, čo prežívam, so svojou 

manželkou?
Dokážem počúvať, čo mi manželka 

hovorí?
Snažím sa úprimne a dostatočne, aby som 

ju vypočul?
Hovorím s ňou s láskou či s pohŕdaním 

a odsudzovaním?
Pane, nauč ma otvárať pred manželkou 

svoje vnútro a nauč ma s láskou a pozornos-
ťou načúvať jej slovám.

„Pane, otvor moje pery, a moje ústa budú 
ohlasovať tvoju slávu.“ (Ž 51, 17)

„Na vypovedanie pravdy treba dvoch: 
jedného, ktorý ju povie, a druhého,  
ktorý si ju vypočuje.“ 

(H Thoreau)
Raz mi jedna žena povedala o tom, ako 

sa rozprávala so svojím manželom: „Ja mu 
svojo povedzela.“ Pomyslel som si, že možno 
mu to „svoje“ povedala, nie som si však 
istý, či on počúval. A či vôbec mal možnosť 
niečo povedať. Takto teda dialóg nevyzerá. 
Na rozhovor treba dvoch. Hovorí sa, že Pán 
Boh nám dal jedny ústa, ale dve uši. Aby 
sme menej rozprávali a viac počúvali.

Dokážem aj počúvať alebo len rozprávať?
Nechcem svojimi rečami príliš manipulo-

vať manžela?
Využívam dar reči, ktorý mi Boh dal, nao-

zaj len na dobro?
Pane, nauč ma múdrosti v slove i načú-

vaní.
„Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať 

z každého daromného slova, ktoré vyslovia.“ 
(Mt 12, 36)

„Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé 
slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, 
aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.“ (Ef 
4, 29)

Ivan Molčányi

Keď sa dieťa opýta: Aký je rozdiel medzi 
smrteľným a všedným hriechom?

Odpovedzme: Smrteľný hriech ničí v srdci 
človeka božskú silu lásky. Bez nej však človek 
nemôže dosiahnuť večnú blaženosť. Práve 
preto sa nazýva smrteľným hriechom. Ničí 
vzťah s Bohom, zatiaľ čo všedný hriech tento 
vzťah iba narušuje. Sväté písmo a učenie 
Cirkvi spomínajú rôzne delenia hriechov, 
podľa toho, na čo chcú upriamiť pozornosť. 
V skutočnosti je hriech jediný, vyrastá z ko-
reňa zla a vzďaľuje nás od Boha. Ale všetci 
vnímame, že to nie je to isté, ak človek chys-
tá úkladnú vraždu, aby získal majetok, a ak 
z nepozornosti pri autonehode zabije iného 
človeka. Stále ide o prestúpenie Božieho pri-
kázania: „Nezabiješ!“, ale miera viny je iná.

Všedné hriechy sa vzťahujú na menej zá-
važné veci alebo neboli spáchané pri plnom 
poznaní ich následkov, prípadne nie celkom 
dobrovoľne. No ak nejaký všedný hriech, 
napríklad ohováranie, robíme neustále, 
zľahčujeme ho a nekonáme z neho pokánie, 
môže sa stať smrteľným.
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V čase moderných infor-

mačných technológií, keď 
jeden výrobok predbieha 
druhý a človek už ani nevie, 
čo je pre jeho život výsostne 
potrebné, si mnohí ľudia 
povedia: „Ako ten čas letí. 
Čo by dnes na tieto vymože-
nosti povedali naše babky či 
prababky?“ Áno, čas človek 
nezastaví. Plynie. Mnohé 
udalosti sa nám dokážu 
pripomenúť už len cez spo-
mienky, ktoré v nás zostá-
vajú. Minulosť, prítomnosť, 
budúcnosť, desaťročie či storočie, minúta, 
či sekunda. To všetko je vyjadrením jednej 
veličiny – času.

• Patrí medzi základné fyzikálne veličiny. 
Vyjadruje interval medzi dvoma udalosťami 
alebo dobu trvania deja.

• Základná jednotka je sekunda. Menšie 
odvodené jednotky: milisekunda, mikrosekun-
da, nanosekunda... Väčšie: minúta, hodina, 
deň, týždeň, mesiac, rok, desaťročie a ďalšie.

• Jedna sekunda je časové trvanie 
9 192 631 770 oscilácií (prechodov) izoto-
pu cézia-133 zo základného (pokojového) 
do excitovaného (energeticky vyššieho) stavu. 
Uff! Kto by to bol povedal, čo sa dá za jednu 
sekundu stihnúť? 

• Tropický rok je označenie pre 365 dní, 
5 hodín, 48 minút a 45,4 sekúnd. Toľko trvá, 
kým Zem obíde okolo Slnka. Keďže kalendár-
ny rok ráta presne s 365 dňami, každý štvrtý 
rok je označovaný za priestupný. Trvá 366 
dní.

• Najstaršie princípy merania času: vodné 
(2000 pred Kr.), slnečné (1600 pred Kr.) pre-
sýpacie hodiny (2. – 3. stor. po Kr.). Až v roku 
1510 boli vynájdené prvé vreckové hodinky.

• Priemerná dĺžka života človeka v Európe 
je 80,6 roka. Najstaršou historicky dolože-

nou osobou, aká kedy žila 
na Zemi, je Francúzka Je-
anne Calmentová, ktorá sa 
dožila 122 rokov a 164 dní.

• Ak vytvoríme rebrí-
ček života v jednotlivých 
obdobiach v Európe, počas 
rímskeho impéria bola prie-
merná dĺžka života 22 rokov 
(!), v stredoveku 33 rokov. 
V roku 1800 už 38 rokov, 
v roku 1900 43 rokov, v roku 
2000 76,5 roka.

• Zo živočíšnej ríše 
najkratšie žije vážka (24 

hodín) a najviac, až 175 rokov sa dožila slonia 
korytnačka na Galapágoch.

• Za minútu udrie srdce kolibríka 1260-
krát, zatiaľ čo srdce veľrybovca sivého iba 
deväťkrát.

• Americkí rodičia nemajú veľa času na svo-
je ratolesti, keďže denne s nimi komunikujú 
v priemere len tri minúty!

Túžba merať čas bola zakorenená v ľudstve 
už od nepamäti. Dnes sa stačí pozrieť na ná-
stenné hodiny či do mobilu a vieme, koľko 
je hodín. Skúste si doma vytvoriť niečo, čo 
využívali starovekí Egypťania či Číňania.

Jednoduché vodné hodiny
Nad sviečkou si opatrne nahrejte klinec 

a do vrchnáka na PET fľaši vytvorte otvor tak, 
aby bol o trocha menší ako priemer kvap-
kadla. Vytvorte otvor aj na dne fľaše. Cez 
otvor na dne prestrčte trubičku a cez uzáver 
kvapkadlo bez gumeného vačku. Nádobu 
naplňte vodou a zaveste uzáverom nadol. Dlhá 
trubička sa postará o pravidelné odkvapkáva-
nie vody. Ak by náhodou okolo kvapkadla pre-
tekala voda, je dobré to vytesniť napr. tavnou 
pištoľou alebo silikónom. Na záver ostáva už 
len pomocou klasických hodín odmerať časo-
vé úseky a označiť ich zvonku na fľaši. n

Michal Pavlišinovič

ETIKETA
Keď sa rodina stretáva pri slávnostnej príležitosti, je zvykom pozdvihnúť čašu a predniesť 
prípitok. Prvý prednáša prípitok hostiteľ, zvyčajne v čase pred podávaním múčnika. Pripíja 
šampanským. Po ňom prednáša prípitok hlavný hosť. Výnimočne možno predniesť prípitok 
aj na začiatku, pred predjedlom. Vtedy sa prípitok nalieva do príslušných pohárov hneď 
na začiatku. Na túto zmenu treba hostí upozorniť. Prípitok hostiteľ aj hosť prednášajú posto-
jačky, ostatní sedia. Po výzve pozdvihnúť čaše sa všetci postavia a pozdvihnú poháre smerom 
k oslovenému, napr. jubilantovi alebo prednášajúcemu, ak sa to týka nejakej udalosti. Potom 
si prítomní štrngnú so svojimi susedmi tak, že si navzájom ťuknú o okraj pohára. Veľké pohá-
re môžeme držať v dlani, poháre na stopke držíme uprostred stopky. V dlani sa drží napole-
ónka na koňak, ktorý miernym točivým pohybom zahrievame, aby sa uvoľnili voňavé esencie. 
Prípitok má byť stručný, zrozumiteľný a mal by podporiť príjemnú atmosféru.

RECEPT
V tomto jesennom dvojčísle vám ponúkame 
recept z cukety. Cuketa je vodnatá zelenina, 
ktorá má veľmi nízky obsah kalórií, a pritom 
je nabitá živinami. Pre vysoký obsah vody je 
ideálna na chudnutie. Zároveň odvodňuje 
organizmus, prečisťuje obličky. Je výborná na posilnenie srdca a cievneho systému, a podpo-
ruje obranyschopnosť organizmu. Recept je rýchly a hlavne nenáročný na prípravu.

Zapekaná cuketa
Suroviny: 3 hrnčeky cukety nastrúhanej nahrubo,1 hrnček zemiakov, 1 hrnček hladkej múky, 
1 hrnček nakrájanej šunky, 1 hrnček nastrúhaného tvrdého syra, 1/2 hrnčeka nakrájanej 
cibule, 2 nakrájané jarné zelené cibuľky, 2 nakrájané červené papriky, 1 prášok do pečiva, 
hrsť nasekanej petržlenovej vňate, 4 strúčiky cesnaku, 4 vajcia, majoránka, čierne korenie, soľ
Postup: Všetky suroviny spracujeme a dáme na vymastený a strúhankou vysypaný plech. 
Pečieme 20 min. zakryté. Potom plech odkryjeme a ďalších 30 minút zapekáme na 190 – 
200 °C.

Dobrú chuť praje pani Irena Píšová z Banskej Bystrice.

Okamih života
Spomínam si na film, ktorý som videl pred 
niekoľkými rokmi. Hlavný hrdina Michael 
dostal raz do rúk ovládač, ktorým mohol 
„pretočiť“ rôzne životné situácie a posunúť 
tak o chvíľu svoj život ďalej. Nechať 
plynúť čas dopredu. To ovládač 
dokázal urobiť, ale posunúť 
život naspäť, to už nešlo. Ale 
to Michaelovi neprekážalo, 
lebo hneď od začiatku mu 
ovládač začal „uľahčovať“ 
život. Prišla mu do života 
situácia, keď mu manželka 
vyčítala jeho chybu, a on to 
nechcel počúvať? Jednoducho si 
„pretočil“ kúsok svojho života ďalej 
a bolo to. Alebo sa nechcel hrať so svojimi 
deťmi? Klik! A život sa posunul do doby, keď 
ho už tie ufňukané malé deti neotravovali. 
Nakopilo sa mu veľa práce? Žiaden problém, 
stisol tlačidlo na ovládači a už sa ocitol v čase, 
keď bolo všetko vyriešené. A tak sa dej filmu 
dostal do štádia, keď je Michael starý a zisťuje, 
koľko toho prepásol. Ako svojím konaním 
spôsobil rozpad svojho manželstva, ako sa od-
cudzil svojim deťom, ako zostarol a množstvo 
vecí, ktoré ešte chcel urobiť, už nestihne, lebo 
si „pretočil“ celý život. Nebudem ďalej rozvíjať 
záver filmu, aby som vás neukrátil o možnosť 
pozrieť si ho, ale rozmýšľajúc o Michaelovi si 
človek položí otázku, ako žije svoju prítom-
nosť.

Výskumy ukazujú, že rodičia v Amerike si 
nájdu len tri minúty denne na vzájomnú ko-
munikáciu so svojimi deťmi. Na Slovensku sme 
na tom o niečo lepšie, ale ani dvanásť minút 
nie je nič prevratné. Rodič zaťažený prácou, 
povinnosťami, ustarostený o hmotné dobrá 
pre svoju rodinu mnohokrát až príliš neskoro 

zisťuje, že čas sa mu symbolicky presypal 
pomedzi prsty ako v presýpacích hodinách. 
Mnohé manželstvá krachujú práve preto, že si 
nenachádzajú jeden na druhého čas.

Kedy naposledy ste si vy ako 
manželia sadli k spoločnej večeri 

a celý svoj čas venovali svojej 
polovičke? Kedy naposledy 
si navštívil svojich rodičov, 
kým sú ešte medzi živými, 
a pomohol im, prešiel si 
sa starým sadom, pospo-
mínal na detské šibalstvá 

či zajedol si z chutného 
mamkinho jedla, ktoré vždy 

tak s láskou vedela pripraviť?
Lekárska veda vraví, že srdce človeka 

má vymedzený počet úderov. Niekto si vybe-
rie celý balíček týchto úderov, niekto svojmu 
srdcu „pomôže“ zlým životným štýlom, 
nervozitou či nebodaj nejakým neuváženým 
krokom. Vždy si však musíme uvedomiť, že 
to srdce, ktoré do nás vložil Boh, je tu (okrem 
biologickej funkcie) aj na to, aby si ním slúžil, 
miloval, objímal. Aby si ho celé obetoval pre 
svojho Stvoriteľa – toho najlepšieho majstra 
– a pre tých, ktorí ti boli zverení. Pozeráš sa 
teraz do časopisu? Zdvihni svoj zrak, pozri sa 
na najbližšie hodiny a rozmýšľaj, koľko ťuknutí 
sekundovníka vyšlo v tvojom živote navnivoč. 
Zisťuješ, koľko času si mohol prežiť zmyslupl-
nejšie? To nič, toto je moment, ktorý ti dáva 
tvoj Boh. Dočítaj tieto riadky, vzdaj Bohu 
chválu za svoj život, za jeho skutky a diela, 
ktorými ťa obdaril, podíď k svojej manželke/
manželovi, deťom, najbližším, tým, ktorých 
miluješ, a začni žiť život lásky a obety. n

Michal Pavlišinovič

Yzop lekársky (Hyssopus 
officinalis) je zelený poloker 
vysoký 20 – 80 cm. Oddávna 
sa využíval na náboženské 
účely (spomína sa aj v 51. 
žalme) aj na liečbu malo-
mocenstva. Do Európy ho 
priniesli benediktíni. Je nená-
ročný, uprednostňuje ľahšie 
vápnité pôdy a chránené 
slnečné polohy. Má príjemnú 
gáfrovú arómu a horkastú 

chuť. Mladé lístky môžeme použiť do polie-
vok a na mastné ryby, pridáva sa do omá-
čok, šalátov, plniek, ovocných koktailov, 
k mäsu a strukovinám.

Silica bylinky má antiseptické vlastnosti. 
Využíva sa pri kašli, zápaloch ústnej dutiny, 
hltana, pri ochoreniach dýchacích ciest, bo-
lestiach hrdla, zápale pľúc, močových ciest 
a tráviacej sústavy. Stabilizuje krvný tlak, 
znižuje potenie. Vysoké dávky môžu vyvolať 
kŕče. Vo väčšom množstve nie je vhodný 
pre tehotné ženy. Obklady sa používajú pri 
ekzémoch, pomliaždeninách a na nehojace 
sa rany.

Yzopový sirup
30 g kvetov varíme v 250 ml vriacej vody 

pol minúty. Zmes lúhujeme 4 hod., potom 
scedíme a pridáme 500 g medu. Varíme 
na miernom ohni, kým nemá sirupovú kon-
zistenciu. Skladujeme ho v tmavej nádobe 
v chladničke.

dvojstranu pripravili Dada Kolesárová a Helena Krenická
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Vstup Presvätej 
Bohorodičky 
do chrámu
Veľkňaz Zachariáš
V dolných rohoch ikony, a to buď vpravo, 
alebo vľavo je zobrazený veľkňaz Zacha-
riáš. Stojí pred vstupom do druhej časti 
chrámu v tzv. svätyni a očakáva sprievod. Je 
zobrazený ako starec s dlhými sivými vlas-
mi a bradou, odetý v kňazskom rúchu, 

skláňajúci sa pred trojročným dievčatkom 
– Máriou. Na hlave má typickú čiapočku 
na spôsob cylindra, nazývanú kidar, s akou 
sa stretávame pri zobrazovaní starozákon-
ných veľkňazov. V čiapočke sa nachádza 
text Zákona v súlade s knihami Exodus 
a Deuteronomium: „A nech je to zname-
ním na tvojej ruke a znakom medzi tvojimi 
očami, aby bol v tvojich ústach Pánov 
zákon, lebo Pán ťa mocnou rukou vyviedol 
z Egypta.“ (Ex 13, 9) Na niektorých ikonách 
stojí Zachariáš na prvom schodíku pätnásť-
stupňového schodiska, čo je spomienka 
na pätnásť stupňových žalmov, ktoré vedú 
k svätyni svätých. Ako uvádza apokryfné 
evanjelium Pseudomatúša v 4. kapitole, 
Mária bežala pri vstupe do svätyne po pät-
nástich schodoch.
V postave veľkňaza Zachariáša vidíme to, 
čo ospevuje zvelebujúca pieseň kánona 
sviatku: „Zvelebuj, moja duša, privedenú 

do Pánovho chrámu a požehnanú rukami 
kňaza“. Mnohí zo svätých otcov Cirkvi 
stotožňujú veľkňaza Zachariáša s otcom 
sv. Jána Krstiteľa (porov. Lk 1, 5 – 25), čo si 
osvojila aj ikonografia, kde je hlava Zacha-
riáša ovenčená nimbom – ako symbol svä-
tosti. Aj v bohoslužobných textoch sviatku 

nachádzame také, ktoré to potvrdzujú: 
„ ... Plesá Zachariáš, otec Pánovho 
Predchodcu, a volá plný radosti...“ 
(lítijná stichyra). Svätý patriarcha Ger-
man v homílii sviatku hovorí o príčine 
radosti veľkňaza Zachariáša: „... lebo 
sa stal hodným prijať Bohorodičku.“ 
A patriarcha ďalej hovorí o tom, ako 
uviedol do chrámu maličkú Máriu, 
ktorá sa postavila vedľa prestola v čase, 
keď sa jej rodičia obrátili k Zachariášovi 
týmito slovami: „Prijmi tú, ktorá bola 
vyvolená prijať nestvorený a s ničím 
neporovnateľný oheň. Prijmi tú, ktorá 
do svojho lona prijme Slovo a Božieho 
Syna... Sprevádzaj k prestolu tú, ktorá 
je pripravená priviesť nás na staré, 
dávne miesto raja... Podopieraj svojimi 
rukami tú, ktorá zahaľuje našu priro-
dzenosť obnaženú v raji!“
Na niektorých ikonách Vstupu Bohoro-
dičky do chrámu sa nachádza detail zo-

brazujúci Zachariáša, ktorý jednou nohou 
vystupuje na stupienok schodiska chrámu. 
Tento detail je na jednej strane potvrdením 
citovaných textov, ktoré Zachariáša stavajú 
do pozície toho, kto ako veľkňaz prijíma 
Máriu v chráme. Je pripravený na tento 
akt, pretože robí krok idúc Márii naproti. 
Na druhej strane tento pohyb Zachariáša je 
znakom toho, že on ako veľkňaz má právo 
vstupovať do svätyne svätých.
Svätý patriarcha Taras Konštantínopolský 
potvrdzuje, že veľkňaz Zachariáš „ako 
Pánov prorok a ako ten, kto v čase kňazskej 
služby v svätyni svätých, keď prebýval v Bo-
žej blízkosti, uzrel krásu pohľadu Panny, 
nežnosť jej tváre, zdržanlivosť v rozhovore, 
šľachetnosť jej duše, bezúhonné správanie, 
dôstojnosť jej osoby...“, naplnený Svätým 
Duchom zveleboval Máriu. n

Milan Gábor
snímka: 2.bp.blogspot.com

 SPOLOK 
 SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – október
50 rokov: Ľuba Kochanová, Choňkovce
60 rokov: Mária Baranová, Kuzmice; Jozef 
Danko, Nižný Hrabovec; Mária Kločanko-
vá, Michalovce; Marta Pačutová, Vranov-
-Lomnica; Valéria Štundová, Lekárovce
70 rokov: Ing. Margita Longauerová, Ko-
šice; Mária Semanová, Majerovce; Mi-
chal Tomáš, Malé Ozorovce
75 rokov: Mária Adamová, Michalovce; 
Ján Čopko, Novosad; Mária Demčišáková, 
Moravany; Eduard Kniš, Fulianka; Ignác 
Pastor, Kuzmice; Mária Peštová, Sačurov; 
Michal Stanko, Michalovce; Margita Vaní-
ková, Prešov
80 rokov: Mária Gliganičová, Nižná Ryb-
nica; Helena Kostovčiková, Oreské; Antó-
nia Matiová, Košice; Terézia Petrušová, 
Košice-Krásna; Zuzana Rusinková, Vyšná 
Olšava; PhDr. Michal Suchý, Hažín
85 rokov: Barbora Hurčíková, Ložín; Anna 
Kočišová, Cabov; Mária Pihuličová, Vyso-
ká nad Uhom; Jolana Vasková, Geraltov
95 rokov: Ján Jenčík, Malé Ozorovce; 
Aurélia Petríková, Prešov
100 rokov: Anna Hricová, Sačurov

 JUBILEÁ KŇAZOV
Michal Stanko, titulárny dekan, výpo-
mocný duchovný vo farnosti Michalovce 
– 3. október – 75 rokov života; Milan To-
máš, protojerej, farár v Lastomíre – 7. ok-
tóber – 65 rokov života; prof. Vojtech Bo-
háč st., titulárny kanonik, vedúci Katedry 
systematickej teológie GTF PU v Prešove 
– 23. október – 65 rokov

Mnohaja lita!

 BLAHOŽELÁME
Náš duchovný otec Ján Kovaľ oslávil 
8. septembra 35. narodeniny. Dnes radosť 
v srdciach prežívame, veď na to príležitosť 
máme. Sviatok Narodenia Presvätej Boho-
rodičky slávime, Pána s ňou vrúcne chváli-
me. No dnes aj vy, otče milý, ste sa pred 35 

rokmi narodili. Ďakujeme vám za otcovskú 
starostlivosť a nesmiernu obetavosť. Vy-
prosujeme vám hojnosť Božích milostí, 
aby ste ešte mnohých priviedli na cestu 
k svätosti. Nech vaše horlivé slová šíria sa 
ďaleko od prestola, nech Kristova láska vo 
vás rozkvitá na mnohaja i blahaja lita.

Všetko najlepšie prajú  
veriaci z farnosti Brezno.

3. októbra oslávi otec Michal Stanko, ti-
tulárny dekan, krásne životné jubileum 
– 75 rokov života. Srdečne blahoželáme 
k životnému jubileu a od nebeského Otca 

vyprosujeme veľa Bo-
žích milostí, hojnosť 
darov Svätého Ducha 
a ochranu Božej Matky.

Na mnohaja  
i blahaja lita!

vďačná rodina

 INZERCIA

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
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Platnosť formy
Základný predpoklad hovorí, že katolík 

môže platné manželstvo uzavrieť len 
v Katolíckej cirkvi. Aj vtedy však, keď je 
manželstvo uzavreté v Katolíckej cirkvi, 
musia byť na jeho platnosť splnené určité 
podmienky. Aké? Prvým predpokladom 
je, že ho musí vyslúžiť kompetentný vyslu-
hovateľ. U gréckokatolíkov to vždy musí 
byť kňaz, čiže biskup alebo presbyter. 
Najčastejšie je to vlastný farár jedného 
zo snúbencov. Podľa starého uhorského 
práva, ktoré sa už dnes väčšinou ne-
rešpektuje, sa vyžadovalo, aby to bol 
farár snúbenice. Okrem vlastného farára 
jedného zo snúbencov môže manželstvo 
gréckokatolíkov požehnať aj iný farár, 
ale len na území svojej vlastnej farnosti, 
pričom aspoň jeden zo snúbencov musí 
byť gréckokatolík. Tak isto je to aj u rím-
skokatolíkov. Na dovolenie však majú mať 
od vlastného farára snúbencov licenciu. 
V tejto oblasti existuje aj medziobradová 
disciplína, na základe ktorej môžu aj dvaja 
gréckokatolíci platne sláviť manželstvo 
pred rímskokatolíckym kňazom a opačne, 
dvaja rímskokatolícki snúbenci môžu man-
želstvo sláviť aj pred gréckokatolíckym 
kňazom. Na platnosť sa však vyžaduje 
delegácia farára toho miesta, kde sa 
manželstvo uzatvára. Ak gréckokatolícky 
kňaz požehnáva manželstvo dvoch rím-
skokatolíkov, musí mať delegáciu rímsko-
katolíckeho farára, na ktorého území sa 
manželstvo uzatvára. Ak rímskokatolícky 
kňaz asistuje pri uzatváraní manželstva 
dvoch gréckokatolíkov, musí mať delegá-
ciu miestneho gréckokatolíckeho farára. 
Bez tejto delegácie by boli manželstvá 
uzatvorené neplatne. Platnosť formy 
uzavretia manželstva ešte vyžaduje, aby 
pri uzatváraní asistovali dvaja svedkovia. 
Ich prítomnosť zaručuje verejnosť tohto 
úkonu. Platné manželstvo môžu katolíci 
uzavrieť mimoriadne aj v nekatolíckych 
cirkvách. Musí však existovať vážna 
príčina a zároveň musí katolícka stránka 
dostať osobitný dišpenz od formy, ktorý 
pre gréckokatolíkov udeľuje Apoštolská 
stolica, pre rímskokatolíkov diecézny 
biskup. Diakon, ktorý v Rímskokatolíckej 
cirkvi môže asistovať pri uzatváraní man-
želstva, nemôže tento úkon vykonávať, 
ak je jeden zo snúbencov gréckokatolík. 
Pre platnosť manželstva gréckokatolíkov 
sa totiž vyžaduje, aby bolo ich manželstvo 
požehnané posvätným obradom, na ktorý 
diakon nemá právomoc.

František Čitbaj

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

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

02. – 04.10. Kurz Filip. Peter Lipták & tím (od 14 ro-
kov)
09. – 11.10. Víkend v Bárke (protopresbyteráty Svid-
ník a Medzilaborce, vek 9 až 30 rokov)
16. – 18.10. Víkend v Bárke (protopresbyteráty 
Stropkov a Giraltovce, vek 9 až 30 rokov)
23. – 25.10. AŠAD

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

09. – 11.10. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy. 
Kurz je organizovaný v spolupráci s Donum vitae. 
Príspevok za kurz je 45 eur.

 PÚTNICKÉ MIESTA
Ľutina, www.bazilikalutina.sk

29.09. Kňazský deň (09.00 h)
03.10. Fatimská sobota – protopresbyteráty Svid-
ník a Giraltovce; Púť seniorov (10.00 h)

Michalovce, www.redemptoristi.nfo.sk
25.10. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html
03.10. Fatimská sobota (08.30 h)

Litmanová, www.horazvir.sk
15.09. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka (10.30 h)
03.10. Fatimská sobota (10.30 h)
04.10. Malá púť (10.30 h)

Nástupca dona Gobbiho príde na Slovensko

Srdečne vás pozývame na stretnutie  
s generálnym responsabile Mariánskeho kňazského hnutia

donom Laurentom Larroqueom,
ktorý v rámci návštevy po Slovensku zavíta

25. septembra
aj do Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove,

kde bude spolu s prešovským arcibiskupom metropolitom 
Jánom Babjakom SJ sláviť archijerejskú liturgiu,  

prednesie homíliu a povedie večeradlo.

Program: 16.00 Akatist požehnania rodín
 16.30 Archijerejská svätá liturgia
 17.45 Večeradlo

V rámci večeradla sa uskutoční aj požehnanie detí a mami-
čiek v požehnanom stave.

Program návštevy dona Laurenta Larroquea na Slovensku:
24.09. Višňové pri Žiline: 17.00 večeradlo, 19.00 svätá omša
26.09. Prešov, františkánsky kostol: 16.00 večeradlo, 18.00 
svätá omša
27.09. Banská Bystrica, katedrála: 14.45 večeradlo, 16.30 
svätá omša
28.09. Bratislava, Kostol sv. Vincenta de Paul: 16.00 veče-
radlo, 18.00 svätá omša

„Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“ (Fatima 1917)

Bližšie informácie nájdete na www.mkh.sk.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s Gréckokatolíckym arcibiskupstvom v Prešove spoluorganizujú

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015
v Prešovskej archieparchii pod názvom Reč pamiatok.

11. – 20. september 2015

Gréckokatolícke chrámy zapojené do DEKD 2015:
Prešov   16.09. (15.30 – 17.30)
Bardejov   17.09. (10.00 – 12.00)
   18.09. (16.00 – 18.00)
Humenné  13.09. (09.00 – 11.00)
   13.09. (11.00 – 13.00)
Vranov nad Topľou-Čemerné 12.09. (14.00 – 17.00) 

Festival duchovnej piesne Boh je láska

Svidník   14.09. (06.30 – 21.00)
DREVENÉ CHRÁMY: 
Jalová   11.09. (07.30 – 09.00)
   13.09. (11.00 – 12.30)
   20.09. (11.00 – 12.30)
Ladomirová  17.09. (16.30 – 17.30)
Dobroslava  18.09. (15.00 – 16.00)

Púť za objavovaním histórie (projekt realizovaný v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska)
15.09.  (08.00 – 15.00) – návšteva chrámov v Hrabskom, Krivom, Lukove-Venecii, Tročanoch

Bližšie informácie na www.dekd.sk.
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Legenda: ALKÉN, BLANA, CENTRUM, CESTA, DONOR, 
DRAŽBY, DRIETOMA, FAKĽA, HLASY, CHLADIČ, INOTAJ, 
ISTIČ, JARMOK, KOLESO, KOMNATA, KORPUS, KOTVA, 
KURZY, LIBELA, LITVA, MATEMATIKA, METLA, MILOSTI, 
NAOPAK, NERVY, OBILIE, ODPAD, OSTRAHA, PANNA, 
PAROHY, POČET, POSTUP, PSOTA, PYROTECHNICI, SAVANA, 
SITUÁCIA, SOBOTA, STOPÁR, SÚČTY, TAPETY, VIETOR, VLASY, 
ZMESI, ZRADA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. 

Správne riešenia z čísla 17. Krížovka: Spev pripravuje ľudí 
k láske. Osemsmerovka: Milovať znamená byť svetlom a tep-
lom pre druhého. Výherca: Katarína Banícka z Bardejova 

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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 14.09. (pondelok)  11.05 Gréckokatolícky 
magazín − magazín o Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku R 17.30 Doma je doma: 
Sedembolestná
 15.09. (utorok)  10.30 Svätá omša zo 
Šaštína 17.30 Matka Sedembolestná 
⓬ − dokumentárny film o histórii a úcte 
k Sedembolestnej 18.30 Kandahárske 
sirény (Afganistan) ⓬ 20.50 Gréckokato-
lícky magazín
 16.09. (streda)  09.15 Kandahárske sirény 
(Afganistan) ⓬ R 18.30 Púť do Chartres 
– dokument o pešej púti z Notre Dame 
v Paríži do katedrály v Chartres 20.10 
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
 17.09. (štvrtok)  00.20 Kandahárske sirény 
(Afganistan) ⓬ R 18.30 Moja misia: Čo 
slová nepovedia (Sibír) − dokument o sr. 
Antónii Lednickej, ktorá pracuje s najchu-
dobnejšími v Nižnom Tagile na Sibíri 23.15 
Kandahárske sirény (Afganistan) ⓬ R
 18.09. (piatok)  04.00 Gréckokatolícky 
magazín R 18.40 Anonymní alkoholici − 
reportáž o združení AA je sondou do života 
ľudí, ktorí sa snažia vyrovnať so závislosťou 
22.50 Gréckokatolícky magazín R
 19.09. (sobota)  16.00 Večerná univerzita: 
Populácia a trvalý rozvoj − autor: prof. Gé-
rard-Francois Dumont 18.00 Gréckokato-
lícky magazín R 19.00 Svätá omša z Kated-
rály sv. Martina v Bratislave pri príležitosti 
Národného pochodu za život 2015 20.00 
October baby ⓬ – film o jedinečnosti ľud-
ského života a sile odpustenia 22.00 Pápež 

František na Kube 22.30 Kandahárske 
sirény (Afganistan) ⓬ R
 20.09. (nedeľa)  12.30 Hudobný program 
a príhovory z Národného pochodu za život 
v Bratislave 14.30 Národný pochod za život 
z Bratislavy 18.45 Katechéza: Hnev a pý-
cha − autor: Pavol Hudák Pápež František 
na Kube: 19.00 Svätá omša v Havane 23.15 
Vešpery s kňazmi a zasvätenými v Havane
 21.09. (pondelok)  11.05 Gréckokat. maga-
zín R Pápež František na Kube: 15.30 Náv-
števa mladých 16.30 Svätá omša v Holguíne
 22.09. (utorok)  Pápež František na Kube: 
14.00 Svätá omša vo svätyni Panny Márie 
z Kobre v Santiagu de Cuba 17.00 Stretnu-
tie s rodinami v Santiagu de Cuba 18.15 
Rozlúčka 20.50 Gréckokatolícky magazín 
22.00 Pápež František v USA − privítanie 
vo Washingtone
 23.09. (streda)  09.15 Keď kamene hovo-
ria: Mozaika sv. Šebastiána od I. Rupnika 
– katechéza a vysvetlenie symboliky Pápež 
František v USA: 15.15 Privítanie v Bielom 
dome 17.30 Stretnutie s americkými 
biskupmi 18.30 Matka kubánskeho ľudu 
⓬ – dokument o úcte k Panne Márii de la 
Caridad del Cobre, ktorá spája Kubáncov 
22.15 Kanonizácia blahoslaveného pátra 
Junípera Serru vo Washingtone
 24.09. (štvrtok)  Pápež František v USA: 
15.20 Návšteva Kongresu USA
 25.09. (piatok)  04.00 Gréckokatolícky 
magazín R Pápež František v USA: 13.45 

Vešpery s klérom a rehoľníkmi v Katedrále 
sv. Patrika 14.30 Návšteva OSN 17.30 
Medzinábož. stretnutie pri Ground zero 
22.00 Stretnutie s deťmi a rodinami prisťa-
hovalcov v Harleme 22.50 Gréckokatolícky 
magazín R
 26.09. (sobota)  Pápež František v USA: 
12.15 Svätá omša v Madison Square Gar-
den 16.30 Svätá omša s biskupmi, klérom 
a rehoľníkmi Pensylvánie vo Filadelfii
 27.09. (nedeľa)  Pápež František v USA: 
01.30 Festival rodín a modlitbová vigília 
vo Filadelfii 15.15 Stretnutie s biskupmi, 
účastníkmi stretnutia rodín vo Filadelfii 
17.00 Návšteva väzňov 22.00 Svätá omša 
ukončenia 8. svetového stretnutia rodín
 28.09. (pondelok)  11.05 Gréckokatolícky 
magazín R
 29.09. (utorok)  20.50 Gréckokatolícky 
magazín
 01.10. (štvrtok)  10.50 Ľudovít – dokument 
o Ľudovítovi Petíkovi, Rómovi, dlhoročnom 
vodičovi autobusu v Prešove
 02.10. (piatok)  04.00 Gréckokatolícky 
magazín R 17.30 Biblia – domovina moja – 
dok. o potrebe stíšenia a načúvania Božie-
mu slovu 22.50 Gréckokatolícky magazín R
 03.10. (sobota)  18.00 Gréckokatolícky 
magazín R 20.25 Svätá Bernadeta z Lúrd 
⓬ – príbeh štrnásťročného dievčaťa z Lúrd
 04.10. (nedeľa)  10.00 Svätá omša z Vati-
kánu z otvorenia synody o rodine

 12.09. (sobota)  10.00 Ako prijať utrpe-
nie? (2) 20.15 50. roky minulého storočia 
v živote Cirkvi 18.00 Emauzy – grécko-
katolícka svätá liturgia z Katedrálneho 
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach; slávi vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha
 13.09. (nedeľa)  12.00 Zamyslenie biskupa 
– Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný 
biskup 13.00 Znej pieseň Márii – pásmo 
k Sedembolestnej Panne Márii 15.30 Spo-
ločne meníme svet – o aktivitách skautov
 14.09. (pondelok)  20.00 Absolventská 
prax, čo robiť po ukončení vysokej školy?
 15.09. (utorok)  10.30 Národná púť k Se-
dembolestnej Panne Márii v Šaštíne 21.30 
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie – výz-
nam pre súčasnosť
 16.09. (streda)  21.30 Piesne spojené so 
životom ženy po svadbe, krstiny, plačky
 17.09. (štvrtok)  08.30 Slovenská dvojja-
zyčná škola v Slovenskom Komloši; hosť: 
Zuzana Lauková, riaditeľka školy 21.30 
Významní svätci Maronitskej cirkvi
 19.09. (sobota)  10.00 Ako prijať utrpenie 
(3) 20.15 60 rokov od smrti blahoslavenej 
sestry Zdenky Schelingovej
 20.09. (nedeľa)  12.00 Zamyslenie biskupa 
– Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup 13.00 
Padajú hviezdy – príbeh Maríny Pišlovej 
a Andreja Sládkoviča 20.30 Neobyčajné 
svedectvá o dare života
 21.09. (pondelok)  20.00 Ako vytvoriť farský 
časopis a písať články?
 22.09. (utorok)  21.30 Bazil Veľký – refor-
mátor liturgie; hosť: otec Ján Krupa
 23.09. (streda)  21.30 Misionári Najsvätej-
ších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie
 24.09. (štvrtok)  18.00 Katedrála sv. Fran-
tiška Xaverského – 300 rokov posviacky 
chrámu 21.30 Svetový kongres Slovákov 
v zápase proti komunistickému režimu
 27.09. (nedeľa)  12.00 Zamyslenie biskupa 
– Mons. Milan Lach, prešovský pomocný 
biskup 13.00 Horlivý učiteľ sv. Alfonz Mária 
de Liguori – rozhlasová hra 20.30 Príbeh 
hendikepovanej gymnastky Gizely Bilíkovej
 28.09. (pondelok)  20.00 Aktuálne pro-
jekty a aktivity Združenia kresťanských 
spoločenstiev mládeže
 29.09. (utorok)  21.30 Svätý archanjel 
Michal – patrón Rádia Lumen
 30.09. (streda)  21.30 Sestry služobnice 
Nepoškvrnenej Panny Márie
 04.10. (nedeľa)  10.00 Posviacka Kostola 
Panny Márie, Matky Cirkvi – Turzovka – Živ-
čáková 12.00 Zamyslenie biskupa – Mons. 
Peter Rusnák, bratislavský eparcha
 08.10. (štvrtok)  10.10. (sobota)  18.00 
Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia 
z Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Trebišove; slávi otec Dušan Seman
 11.10. (nedeľa)  12.00 Zamyslenie biskupa 
– Mons. Bernard Bober, košický biskup
 18.10. (nedeľa)  12.00 Zamyslenie biskupa 
– Mons. František Rábek, ordinár Ordina-
riátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov 
Slovenskej republikyhu
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Dani Pettreyová: Pod hladinou
Sabotované lietadlo. Dvaja mŕtvi potápači. Jediná stopa. Bailey Craigová prisahala, že sa 
do Yancey na Aljašku už nikdy nevráti. V mladosti sa dopustila vecí, na ktoré by najradšej 
zabudla, ale Yancey nie je mesto, ktoré zabúda ľahko. Vracia sa na pohreb blízkej osoby, 
ktorá zahynula pri leteckom nešťastí, ale na povrch vyplávajú temné dôkazy a Baileyina 
pomoc sa pre vyriešenie prípadu stane nenahraditeľnou. Cole McKenna zvláda nebezpeč-
né potápanie a záchranné akcie. Dokáže sa vyrovnať so strachom, že jeho mesto ohrozuje 
vrah? „Nádherný príbeh o viere, dobrodružstve, sile odpustenia a o druhej šanci! Dani 
Pettreyová má dar vytvoriť postavy, do ktorých sa zamilujete…“ (Lynette Easonová) (i527.net)

Matka Sedembolestná
Matka Sedembolestná je názov nového dokumentárneho filmu z produkcie LUX 
communication. TV LUX ho odvysiela v premiére pri príležitosti sviatku Sedembolest-
nej Panny Márie, ktorý slávime 15. septembra. Novinka, ktorá vznikala rok, približuje 
históriu a rôzne aspekty úcty k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Je 
popretkávaný svedectvami, archívmi či umeleckými stvárneniami Božej Matky. Film 
vychádza aj na DVD, ktoré obsahuje 46 minút bonusov – napríklad celú kázeň pápeža 
Jána Pavla II., ktorú predniesol 1. júla 1995 v Šaštíne, videoklip Salve Regina v prevedení 
mníchov cisterciánov, poéziu Š. Sandtnera na tému bolestná Matka či iné svedectvá. (TK KBS)

Marana tha: Viac
Hudobná služba katolíckeho spoločenstva Marana tha v Prešove je jednou z mnohých 
služieb v tomto spoločenstve. Sami o sebe vravia: „Nie sme ani tak hudobníkmi, kapelou, 
resp. kapelami, ale skôr spoločenstvom ľudí, ktorí sa majú radi a radi sa spolu modlia. 
Keď hráme a modlíme sa, je našou veľkou túžbou, aby náš Boh bol blízko.“ Slovo viac sa 
objavuje vo viacerých piesňach albumu a vyjadruje veľkú túžbu po Božej blízkosti a nehe. „Chceme viac 
Božej lásky. Chceme viac Božej prítomnosti. Chceme sa mu ešte viac odovzdať. Pri počúvaní CD prajeme 
poslucháčom požehnaný čas a zároveň ich pozývame, aby aj týmito piesňami vyspievali a vyliali svoje 
srdce pred Bohom.“ (www.maranathapo.sk)

JEDNOTKA
 15.09. (utorok)  10.30 Slávnostná svätá 
omša z Baziliky Sedembolestnej Panny 
Márie zo Šaštína; slávi arcibiskup Cyril 
Vasiľ 17.05 Svätá Barbora – dráma 23.45 
Svätá Barbora R

DVOJKA
 11.09. (piatok)  11.25 Orientácie R
 13.09. (nedeľa)  13.05 Orientácie 19.55 
Slovo 01.00 Slovo R
 15.09. (utorok)  08.30 Tebe slovenská 
spieva krajina – dokument 11.55 Pútnické 
miesto Marianka – dokument 14.10 Spra-
vodlivý medzi národmi – dokument 20.05 
Posledný portrét – dokument o tých, ktorí 
prežili holokaust
 17.09. (štvrtok)  15.00 Dejiny kresťanstva
 18.09. (piatok)  03.25 Prešiel som hrani-
cu R – dok. film o prevádzaní kňazov cez 
hranice v 50. rokoch v bývalom Českoslo-
vensku 04.20 Osobnosti duchovného živo-
ta – biskup Mons. ThDr. M. Buzalka 11.25 
Orientácie R 00.40 Proces s vlastizradnými 
biskupmi R – rekonštrukcia vykonštruova-
ného súdneho procesu s biskupmi J. Voj-
taššákom, M. Buzalkom a P. P. Gojdičom 
02.25 Organ v nebi R – profil najstaršieho 
slovenského organistu zo Senca
 19.09. (sobota)  01.25 Myslím, že sa ne-
vrátim – dok. o hľadaní životných smero-
vaní na ceste z Francúzska k španielskemu 
pobrežiu Atlantiku (Camino de Santiago)
 20.09. (nedeľa)  09.30 Banícka svätá omša 
z Prievidze 11.25 Orientácie 19.50 Slovo 
00.35 Slovo R 00.40 Spišský Jeruzalem R 
01.55 História zapísaná do kameňa – (Spiš-
ský hrad) 02.45 Dedičstvo otcov – spevy 
na počesť svätých Cyrila a Metoda

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
 13.09. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach
 20.09. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kos-
tola Svätej rodiny v Bratislave

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
 15.09. (utorok)  09.00 Svätá omša z fran-
tiškánskeho kostola v Bratislave 10.05 
Publicistické pásmo o úcte k Panne Márii
 20.09. (nedeľa)  09.00 Gréckokatolícka 
svätá liturgia z Chrámu sv. veľkomučeníka 
Demetra zo Svetlíc; slávi otec Ivan Barna
 26.09. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Juraj Danko ml, Lukov)
 27.09. (nedeľa)  21.00 Duchovné slovo R

RÁDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Duchovná publicistika 
08.30 Sakrálne umenie

Zmena programu vyhradená

Liturgicképexeso
Orár
Orár je časť bohoslužobného rúcha, 
ktoré nosí diakon na  ľavom pleci. 
V židovských synagógach sa dávalo 
ľudu pri čítaní Písma z vyvýšeného 
miesta znamenie ľanovým obrúskom 
alebo stuhou, keď bolo treba, aby ľud 
odpovedal na konkrétnu výzvu. Po-
dobne aj diakon dvíha orár. Dáva ním 
znamenie. Upozorňuje na čas, kedy sa 
má on alebo liturgické zhromaždenie 
modliť niektorú modlitbu, alebo vy-
konať konkrétny bohoslužobný úkon. 
Orár je odvodený od gréckeho slova 
orán (strážim), lebo sa ním ukazuje 
na čas modlitby.
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15:30 � 16:15
Detský program: Kúzelník 
a folkl. skupiny Studienka
a Kremienok (Hlavné nám.)

16:00
Literárna pro-life kaviare�
(Pisztoryho palác)
17:00
Divadelné predstavenie: 
Lú�e otcovstva (Vé�ko)

21:00 � 00:00
Filmový pro-life festival:
Juno� � mesiace, � tý�dne, 2 dni

(Pisztoryho palác a Lumiére)

19:00
Otváracia svätá om�a NPz�
(Dóm svätého Martina)
20:00 � 22:00
Koncert za �ivot 
(Hlavné nám.)

22:15 � 23:30
Taizé modlitby (Jezuitský kostol)

15:30 � 22:00
Chvály kres�. denominácií:
BCC, Prielom, Marek Malina, 
Dom modlitby, Tím Pova�ie, 
Calvary, Eben Ezer, Martindom

15:30 � 19:00� 20:15 � 22:00
Gospel so svedectvami:
Felice, Christallinus a Ku�a, 
Timothy, F6, Láma�ské chvály 
(Hviezdoslavovo nám.)

15:00
Bábkové divadlo pre deti 
(Vé�ko)

PIATOK 18.9.2015
16:30 
Cliptime � stretnutie mláde�e

19:00 
Filmový pro-life festival: 
Lake of Fire (Pisztoryho palác)

18:00 
BHD life � Bratislavské Hanusové dni 
(Pisztoryho palác)
19:00 � 21:00 
Filmový pro-life festival:
Vyhostenie (Lumiére)
19.30 � 21.00
Bene��ný koncert: 
Spev za �ivot (Jezuitský kostol)
20:00 
Hraná krí�ová cesta (Hlavné nám.)

SOBOTA 19.9.2015
09:00 � 13:00
Cliptime � stretnutie mláde�e
(Námestie J. Pavla II. - Petr�alka)

(Námestie J. Pavla II. - Petr�alka)

13:00 � 19:00
Workshopy a BHD life:

Bola som �tudentka 
a zvládla som to.
Students for life.
Se�uálna výchova: �Pre�o by  
mi T� mali vysvetli� rodi�ia��
�o m��em robi� J��: �Prolife 
doma, v �kole, práci, obci, 
na facebooku...� 
�o znamená ma� pro-life 
gyn. ambulanciu.
Pomoc tehotným mamám: 
�Nie som v tom sama.�
a iné...
(priestory v centre Bratislavy)

BRATISLAVA 20. september 2015

�����A 20.9.2015
10:00 � 12:00
Pro-life bohoslu�by 
11:00 � 16:00
Detský program: 
Skautské meste�ko a iné... 
(Hlavné nám.)
12:30 � 14:30
Hudobný program: 

��rová Mária a Peter Ba�ík...
(Námestie SNP)

od 14:30
NÁRODNÝ POCHOD 
Z� ���OT 

16:30
Závere�ná bodka

oslavný a radostný 
pochod Bratislavou (2,6 km)

�TVRTOK 17.9.2015


