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Stratení ľudia v Cirkvi
„I keď treba ísť tmavou úžľabinou, nebojím 
sa ničoho, lebo si pri mne.“ (Žalm 23, 4)
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že Ježiš, 

Boží Syn, najväčší kazateľ a učiteľ, nám 
napriek všetkej svojej múdrosti, zázrakom, 
krvi, smrti na kríži, nepovedal, čo robiť, ako 
žiť alebo ako sa správať ako Cirkev?
Hm.
Zabudol? Alebo my sme zabudli?
Toto je náš problém. Sme zaneprázdnení 

všetkým naokolo, a preto sa nad tým ani 
nezamýšľame. Ježiš dal Cirkvi jasnú misiu. 
Najprv prišlo hlavné prikázanie (v skutoč-
nosti dve): „Miluj Pána, svojho Boha, celým 
svojím srdcom, celou svojou dušou a celou 
svojou mysľou! Toto je najväčšie a prvé pri-
kázanie. Druhé je mu podobné: Miluj svojho 
blížneho ako seba samého!” (porov. Mt 22, 
37 – 39) Potom, po svojom vzkriesení, pred 
nanebovstúpením zhromaždil Jedenástich 
a dal im veľkú úlohu: „Choďte teda, zo všet-
kých národov robte učeníkov a krstite ich 
v mene Otca i Syna, i Svätého Ducha.“
Miluj Boha a svojho blížneho. Tak z neho 

urobíš apoštola. Hocikoho a hocikde.
Cirkev má misijné poslanie – robiť učení-

kov. To je všetko!
Kto z nás robí učeníkov? Kto z nás sa 

vôbec zamýšľa nad životom toho druhého?
Je jednoduchšie vidieť chyby druhého, 

lebo zakryjú tie moje. A preto je výhod-
nejšie odpísať tých, ktorí s Cirkvou nežijú, 
nesúhlasia, dokonca sú proti. Nazveme ich 
stratení ľudia. Stratení však nie sú posad-
nutí zlým duchom, nie sú nemorálni alebo 
zlí. Sú iba zmätení a nepochopení. Snažia 
sa nájsť zmysel života, ale bez Boha. Našou 
úlohou nie je odsúdiť ich, ale priviesť ich 
do Cirkvi. Obyčajným spôsobom. Tak, že 
s nimi strávime určitý čas.
Prednedávnom mi zazvonil na fare 

v Toronte jeden pán. Predstavil sa ako 
Sergio. Bol z realitnej kancelárie a ponúkol 
mi, že odkúpi náš pozemok za veľmi dobrú 
cenu – 4,2 milióna dolárov. Usmial som 

sa a povedal som mu, že náš chrám nie je 
na predaj (nikdy predtým som nepočul takú 
astronomickú cenu). Pozval som ho na kávu 
a trocha sme sa rozprávali. Keď odchádzal, 
dal mi vizitku a pozval ma na svoju firemnú 
akciu. Mala byť o týždeň. Každý ma od toho 
stretnutia odhováral: „Sú to biznismeni bez 
chrbtovej kosti. Lepšie je držať sa bokom.“ 
Vtedy som si spomenul na slová: Cirkev 
má misijné poslanie – robte učeníkov. To je 
všetko!
Nikdy predtým som nevidel nič tak 

nádherne pripravené: od vchodových dverí 
cez výzdobu kvetov a úžasné jedlo. Samé 
významné osobnosti Toronta. Každý vyzeral 
šťastne a spokojne. Po chvíli sa Sergio za-
stavil a povedal mi: „Neverím v Boha, aspoň 
zatiaľ som k nemu nedošiel, ale snažím sa 
žiť život najlepšie, ako viem. Nikto v tejto 
miestnosti však nevyzerá tak spokojne a vy-
rovnane ako ty. A dovolím si tvrdiť, že máš 
oveľa krajší a šťastnejší život než hocikto 
v tejto miestnosti.“
Stratení ľudia majú svoje miesto v Cirkvi 

len na určitú chvíľu. Ježiš Kristus z nás 
neurobil učeníkov preto, aby sme žili len vo 
svojej komunite, farnosti, spoločenstve, ale 
aby sme išli medzi ostatných. Medzi stra-
tených. A ukázali im svoj život. Nemusíme 
byť pripravení. Nemusíme sa oháňať citátmi 
z Biblie či katechizmu. Máme byť pripravení 
tým, že im otvoríme svoje srdce a ukážeme, 
čo je v ňom.
Áno. Môžeme byť zranení. Môžeme na-

trafiť aj na ľudí bez chrbtovej kosti, ale veď 
predsa Pán nám dáva silu prekonať všetky 
prekážky a je s nami celý čas.
Cirkev má misijné poslanie – robte učení-

kov. To je všetko!

Mgr. Marek Novický
kňaz pôsobiaci v Eparchii sv. Cyrila a Metoda v Ontá-

riu v Kanade
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Žilinský protopresbyterát

Protopresbyterát je súčas-
ťou Bratislavskej epar-
chie a zaberá územie Ži-

linského samosprávneho kraja. 
Je rozdelený na tri samostatné 
funkčné farnosti: Žilina, Mar-
tin, Liptovský Mikuláš. Svojou 
povahou sú tieto farnosti skôr 
misijného než klasického rázu. 
Súvisí to najmä so skutočnos-
ťou, že história ich vzniku je 
veľmi krátka a koncipovanie 
personálneho i liturgického 
spoločenstva veriacich je ešte 
stále v dynamickom rozvoji.
Treba podotknúť, že množ-

stvo gréckokatolíkov, ktorí sa 
narodili a žijú v týchto konči-
nách, si len pomaly nachádza 
cestu do týchto farností, keďže 
v minulosti nepoznali byzant-
ský obrad a jeho liturgiu, a sú 
stotožnení s praktizovaním 
rímskokatolíckej liturgie.
Ďalším dôvodom je veľká 

rozloha farností a vzdialenosť 
od chrámu, čo má za následok 
neochotu alebo nemožnosť 
pravidelnej návštevy boho-
služieb v chrámoch, kde sa 
slávi byzantská liturgia. Údaj 
o reálnom počte gréckoka-
tolíkov v protopresbyteráte 
nemožno objektívne zistiť, 
pretože neblahé dedičstvo 

päťdesiatych a šesťdesiatych 
rokov (snahy o likvidáciu Gréc-
kokatolíckej cirkvi) aj v týchto 
končinách druhotne stále cítiť. 
Ako sa z mnohých skúseností 
tu pôsobiacich presbyterov 
ukazuje, panuje u mnohých 
ľudí ohľadom obradovej 
príslušnosti veľká nevedomosť. 
Strata obradovej identity je tu 
citeľná. Mnoho ľudí si myslí, 
že sú rímskokatolíci, pretože 
ich pokrstil rímskokatolícky 
kňaz, pritom ich rodičia (alebo 
aspoň otec) sú gréckokato-
líci. Títo zväčša praktizujú 
už len latinský obrad, a to aj 
vtedy, keď sú poučení o svojej 
právnej príslušnosti. Liturgic-
ký život farností je formálne 
sústredený okolo ich chrámov. 
Farnosť v Liptovskom Mikuláši 
(zriadená v roku 2008) využíva 
rímskokatolícky Chrám sv. 
Mikuláša a farnosť v Martine 
(zriadená v roku 2004) rím-
skokatolícky Chrám Božieho 
milosrdenstva. Žilinská farnosť 
(zriadená v roku 1997) má 
svoj vlastný Chrám Narodenia 
Presvätej Bohorodičky.
Božia priazeň a požehna-

nie sú v týchto mladučkých 
cirkvách citeľné. Chrám Naro-
denia Presvätej Bohorodičky 

v Žiline, posvätený v roku 
1999, sa teší vzácnemu privilé-
giu duchovného puta s pápež-
skou bazilikou Santa Maria 
Maggiore. Vďaka nemu je 
zároveň pútnickým miestom, 
kde možno získať plnomocné 
odpustky a duchovné dary tak, 
ako je to v samotnej rímskej 
bazilike. Odpustky možno zís-
kať za zvyčajných podmienok:
• na chrámový sviatok zasvä-
tenia baziliky Santa Maria 
Maggiore, teda 5. augusta;

• na sviatok, ktorému je zasvä-
tený vlastný chrám;

• na všetky sviatky Bohorodič-
ky Panny Márie;

• raz do roka, v deň, ktorý si 
má slobodne zvoliť každý 
veriaci jednotlivo;

• vždy, keď sem prídu pútnici 
v skupine prejaviť nábožen-
skú úctu.

V chráme sa nachádza vzác-
na relikvia svätého Kristovho 
kríža, ktorá býva vystavená 
na verejnú úctu zvlášť v krí-
župoklonných dňoch, vo 
Veľkom pôste aj vtedy, keď sa 
zhromaždí veľa pútnikov. Zau-
jímavosťou je aj to, že v štyroch 
chrámových ikonách sú vlože-
né pravé relikvie (kúsky kostí) 
prešovských blahoslavených 
biskupov mučeníkov Pavla 
Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka, 
sv. Mikuláša a sv. Charbela 
Makhloufa z Libanonu.
Aj keď počet gréckokatolíkov 

je v týchto končinách Sloven-
ska neveľký, predsa pochodeň 
liturgického bohatstva viery 
a kultúrneho odkazu svätých 
Cyrila a Metoda je tu viditeľná 
a obohacuje tunajších obyva-
teľov. n

Emil Turiak

Štatistika
Počet gréckokatolíkov: 1 732
Počet farností: 3  Počet chrámov: 1
Počet filiálok: 1  
Najstarší chrám: 
Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky (1999), Žilina
Prvý kňaz: Alexander Ľudovít Melo OP (1997), Žilina

Zdroj: www.grkatba.sk
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��Medzinárodný projekt Záchrana 
a prezentácia spoločného dedič-
stva sa začal v Ľutine realizovať 
v septembri. Hlavnou myšlienkou 
projektu, na ktorý Gréckokatolícka 
cirkev, farnosť Ľutina, získala finančné 
prostriedky z Nórskeho finančného 
mechanizmu v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce SK08, je 
podpora existujúcich a vytvorenie 
nových partnerstiev pre zachovanie 
spoločného dedičstva. Hlavnou akti-
vitou je realizácia tretej etapy výstav-
by Miniskanzenu drevených chrámov 
v Ľutine, kde sa dnes nachádza 
dvadsaťsedem miniatúr drevených 
chrámov. Počet sa rozrastie o ďalších 
dvadsať exponátov zo Slovenska 
a Ukrajiny. V rámci aktivít sú napláno-
vané aj opravy drevených chrámov vo 
Fričke, Tročanoch, Príkrej a Vyšnom 
Komárniku. Ďalším zámerom projek-
tu je natočiť dokumentárny film o bl. 
P. P. Gojdičovi, ktorý svojou veľkosťou 
prekračuje hranice regiónu. Aktivi-
ty, ktoré budú realizovať jedenásti 
partneri na oboch stranách hranice, 
prispejú k aktívnemu rozvíjaniu 
slovensko-ukrajinskej cezhraničnej 
spolupráce. (Lenka Lakatová)

�� Vladyka Peter Rusnák, bratislav-
ský eparcha, oslávil 6. septembra 
životné jubileum – 65 rokov života. 
Ďakovnú svätú liturgiu v Katedrále 
Povýšenie sv. Kríža v Bratislave spre-
vádzal zbor Chrysostomos. Na záver 
liturgie zablahoželal v mene farnosti 
vladykovi otec Rastislav Čižik spolu 
s pánom Mikulášom Janočkom a po-
daroval mu vyšívanú ikonu trpiacej 
Bohorodičky, ktorú vlastnoručne 
vyšila jedna z farníčok. Pri agapé, 
ktoré nasledovalo v priestoroch 
eparchiálneho úradu, mali farníci 
možnosť vladykovi osobne zablaho-
želať. (Stano Gábor)

�� Gréckokatolíci v Žiline slávili 13. 
septembra odpustovú slávnosť pri 
príležitosti sviatku patrónky chrá-
mu, ktorý je zasvätený Narodeniu 
Presvätej Bohorodičky. Liturgickému 
zhromaždeniu predsedal vladyka 
Peter Rusnák, bratislavský eparcha. 
Archijerejskú liturgiu koncelebrovali 
protosynkel otec Vladimír Skyba, otec 
Ján Burda SJ a žilinský protopresbyter 
otec Emil Turiak. V homílii sa eparcha 
zameral na Máriine slová zachyte-
né v Jánovom evanjeliu. Poukázal 
na skutočnosť, že keď ideme nieko-
mu blahoželať, kladieme si otázku, 

V Košiciach vzniklo gréckokatolícke univerzitné centrum
Vladyka Milan Chautur, košic-
ký eparcha, v spolupráci s UPJŠ 
v Košiciach zriadil Grécko-
katolícke univerzitné pasto-
račné a poradenské centrum 
a vyčlenil kňaza, ktorý bude 
k dispozícii vysokoškolákom 
v Košiciach. Centrum sídli 

v priestoroch centra voľnoča-
sových aktivít UPJŠ Minerva 
na Moyzesovej ulici 9 v Ko-
šiciach oproti Katedrálnemu 
chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky. Bližšie informá-
cie o aktivitách centra nájdete 
na www.unipas.grkatke.sk.

V stredu 30. septembra sa 
pre tridsaťpäť mladých poslu-
cháčov v rámci aktivít centra 
uskutočnila prednáška Ale-
xandra Onufráka z Filozofickej 
fakulty UPJŠ na aktuálnu tému 
migrácie v Európe a jej obraze 
v médiách. (Martin Mráz)

Vladyka Cyril Vasiľ SJ posvätil interiér katedrály v Košiciach
Hlavným hosťom a kazateľom 
na eparchiálnej odpustovej 
slávnosti vo Farnosti Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Koši-
ciach 13. septembra bol arcibis-
kup vladyka Cyril Vasiľ SJ, sek-
retár Kongregácie pre východné 
cirkvi, ktorý zároveň posvätil 
obnovený interiér katedrálneho 
chrámu a ikony bl. hieromuče-
níkov T. Romžu a P. P. Gojdiča. 
Reštauračné práce realizovali 
majstri zo Sečoviec Jozef Takáč 
a Peter Vereščák.
Vladyka Cyril v homílii 

poukázal na mariánsku úctu 
ako na výsledok vďaky Bohu 

za Matku, ktorú nám dal. Svätú 
liturgiu spevom sprevádzal 
katedrálny zbor pod vedením 
Lucie Lovášovej.
Odpustová slávnosť bola 

vyvrcholením duchovnej 
obnovy na tému Rodina plná 
života, ktorú viedli rehoľní 
kňazi východného aj západné-
ho obradu. Odpustový program 
zahŕňal liturgickú modlitbu 
večierne, povečeria či utierne, 
modlitbu ruženca aj eucharis-
tickú adoráciu so sviečkovým 
sprievodom. Ústrednými 
bodmi sobotného programu 
bola svätá liturgia, ktorú celeb-

roval vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický eparcha, beseda 
s vladykom Milanom, otcom 
Dušanom Škurlom, spoluorga-
nizátorom Národného pochodu 
za život, otcom Jurajom Tomá-
šom, členom duchovnej sekcie 
prípravy Národného pochodu 
za život za Košickú eparchiu, 
otcom Cyrilom Jančišinom ml. 
a manželmi Hricovcami z Hnu-
tia kresťanských rodín na tému 
Druhý národný pochod za život. 
Besedu moderoval otec Michal 
Hospodár. (Jaroslav Girovský)

Medzinárodný ekumenický koncert  
podporil dialóg a toleranciu
V koncertnej sieni Slovenskej 
filharmónie v Bratislave sa 
20. septembra uskutočnil jede-
násty ročník Medzinárodného 
ekumenického koncertu, ktoré-
ho poslaním je umením spájať 
ľudí, prehlbovať dialóg a podpo-
rovať toleranciu medzi národ-
mi a stúpencami rozličných 
náboženských tradícií. Koncert 
bol aj záverečným podujatím 
jubilejného 40. ročníka Kultúr-
neho leta a hradných slávností 
Bratislava 2015.
Podujatie sa konalo pod zá-

štitou najvyšších predstaviteľov 
piatich najväčších kresťanských 
cirkví a židovskej náboženskej 
obce na Slovensku. Inštitút 
Naše aktivity pre Slovensko 
(NAPS) ho v tomto roku orga-
nizoval spoločne s magistrátom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
a s Bratislavským kultúrnym 
a informačným strediskom.
Na koncerte zazneli kresťan -

ské i židovské spevy vo viace rých 
jazykoch. Prezentovali ich spe-

vá ci zo Slovenska, Čiech i Ma-
ďarska. Umeleckým hosťom 
večera bol sólista Opery SND 
Pavol Remenár. V závere podu-
jatia udelili biskupi kresťan-
ských cirkví požehnania v pia-
tich jazykoch a modlitbou sa 
k nim pridal aj rabín židovskej 
náboženskej obce. Myšlienku 
podujatia ocenil vo svojom 
pozdravnom liste aj prezident 
SR Andrej Kiska. Na koncer-
te sa spolu s predstaviteľmi 

štátnej správy či akademickej 
obce zúčastnili aj veľvyslanci 
a diplomati štrnástich krajín.
Inštitút NAPS vznikol pred 

jedenástimi rokmi v Medzila-
borciach. V roku 2012 sa stal 
historicky prvým partnerom 
medzinárodného centra dia-
lógu Al Liqa´a, ktorý v Bejrúte 
ustanovil melchitský patriarcha 
Gregor III. za pomoci sultána 
Ománu. (Peter Solej; snímka: 
Oles Cheresko)

�� Sympózium venované objavu 
pôvodnej dokumentácie z obdo-
bia prenasledovania kresťanstva 
v Japonsku v rokoch 1615 – 1867 
sa konalo vo Vatikánskej knižnici 
12. septembra na tému Po stopách 
kresťanstva v Japonsku na počiatku 
novoveku. Ide o desaťtisíc rukopisov, 
ktoré zhromaždil v prvej polovici 
20. stor. taliansky salezián Mario 
Marega. (RV)

�� Kardinál Leonardo Sandri, 
prefekt Kongregácie pre východné 
cirkvi, navštívil 23. − 28. septembra 
Arménsko. V Ečmiadzine sa zúčastnil 
na slávnosti svätenia myra, ktorá sa 
konala 27. septembra v sídle armén-
skeho patriarchu katolikosa Karekina 
II. Kardinál pred slávnosťou navštívil 
arménske katolícke komunity. 24. 
septembra v Gyumri predsedal spolu 
s Grégoirom Pierrom XX. Ghabroy-
anom, arménskym patriarchom 
Cilície, obradu posvätenia prvej 
katedrály Ordinariátu východnej 
Európy, zriadeného v roku 1991 pre 
pastoráciu arménskokatolíckych 
veriacich v krajinách bývalého So-
vietskeho zväzu.

�� Novozvolený patriarcha Apoš-
tolskej cirkvi Východu Mar Gevargis 
III. Sliva bol slávnostne uvedený 
do svojho úradu 27. septembra v Ka-
tedrále sv. Jána v Arbíle, v hlavnom 
meste kurdskej autonómnej oblasti 
Iraku. Apoštolská cirkev Východu – 
často nazývaná Asýrska cirkev – je 
cirkvou starej Perzskej ríše.

�� Výstavu Cyril a Metod – apoš-
toli Slovanov a diela slovenských 
umelcov, ktorú zorganizoval sloven-
ský zastupiteľský úrad v Záhrebe 
v spolupráci s Umeleckou besedou 
Slovenska, otvorila koncom septem-
bra v Galérii A. Gojaka v Makarskej 
zástupkyňa vedúceho zastupi-
teľského úradu Hana Kováčová. 
Kolekcia pozostáva z diel dvadsiatich 
popredných slovenských umelcov, 
ktorí sa v tvorbe venujú pôsobeniu 
sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave 
a sprítomňovaniu odkazu slávnej 
epochy.

�� František Blachnický (1921 – 
1987), poľský diecézny kňaz, zakla-
dateľ Hnutia Svetlo – život, je medzi 
Božími služobníkmi, ktorých hrdinské 
čnosti boli 2. októbra so súhlasom 
Svätého Otca Františka potvrdené 
formou dekrétu.

Máriapócs privítal slovenských pútnikov
Na sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie, patrónky Sloven-
ska, sa 15. septembra gréc-
kokatolíci Košickej eparchie 
a Prešovskej archieparchie 
stretli v Máriapócsi, najväčšom 
pútnickom mieste gréckokato-
líkov v Maďarsku.
Program sa začal privítaním 

pútnikov správcom pútnic-
kého miesta otcom Istvánom 
Pappom. V príhovore priblížil 
históriu slziacej ikony Presvä-
tej Bohorodičky, ktorej 300. 
výročie slzenia sa v tomto roku 
oslavuje. Zároveň sa prítom-
ným poďakoval za každoročné 
púte zo Slovenska. Nasledovala 
modlitba posvätného ruženca, 
ktorý pripravil správca farnosti 
Falkušovce otec Emil Zorvan 
s mládežou. Akatist k Presvätej 
Bohorodičke viedol otec Sla-
vomír Jusko. Počas modlitieb 
v areáli baziliky mnohí pútnici 

pristúpili k sviatosti zmierenia. 
Úmyslom púte bola modlitba 
za Národný pochod za život 
v Bratislave.
Božskej liturgii predsedal 

protosynkel Košickej eparchie 
otec Vladimír Tomko, ktorý 
vo svojej homílii povzbudil 
k účasti a modlitbe za národ-
ný pochod. Na svätej liturgii 
spieval prešovský katedrálny 
zbor pod vedením dirigentky 
V. Hricovovej. Po molebene 
sa účastníci zasvätili Presvätej 

Bohorodičke – Matke života. 
V novom pútnickom dome sa 
na záver konalo krátke agapé, 
pripravené domácimi veriacimi.
Na púti sa zúčastnilo dvetisíc 

veriacich z viac ako štyridsia-
tich farností so svojimi duchov-
nými otcami.
Tento rok to bola už devät-

násta púť slovenských grécko-
katolíkov. Púte sa začali inicia-
tívou otca Vojtecha Horňáka. 
(Maroš Rinik, snímka: Mirka 
Záhorská)

Rodiny z celého sveta sa stretli vo Filadelfii
Svetové stretnutie rodín sa vo 
Filadelfii (Pensylvánia, USA) 
uskutočnilo 22. – 27. septem-
bra. Dejiskom stretnutia s mot-
tom Láska je naším poslaním. 
Rodina plná života bolo kon-
gresové stredisko Pennsylvania 
Convention Center. Patrónmi 
stretnutia bol svätý Ján Pavol II. 
a Gianna Berettová-Mollová.
Prvé dni stretnutia (22. – 25. 

septembra) prebiehal teo-
logicko-pastoračný kongres 
venovaný rodinnej proble-
matike, na ktorom vystúpili 
odborníci a osobnosti venujúce 
sa rodinám. Pre deti a mládež 
sa súbežne konal Kongres 
mladých. V závere svätej omše, 
ktorou pápež František spolu 

s desaťtisícmi prítomných 
na filadelfskej hlavnej triede 
Benjamin Franklin Parkway 27. 
septembra ukončil 8. svetové 
stretnutie rodín vo Filadelfii, 
oznámil, že budúce stretnutie 
rodín sa bude konať v roku 2018 
v írskej metropole Dublin.
Slovensko na stretnutí 

zastupovala oficiálna trojčlenná 
delegácia Konferencie biskupov 
Slovenska: manželia Cyril a Ka-
tarína Jančišinovci a kňaz Ma-
rek Iskra, ktorý vedie Diecézne 
pastoračné centrum pre rodinu 
Banskobystrickej diecézy.
Vyše štyridsaťtisíc členov 

Neokatechumenátnej cesty, 
ktorí sa zúčastnili na Svetovom 
stretnutí rodín, sa 28. sep-

tembra zišlo vo Filadelfii, aby 
spoločne uvažovali o svojom 
povolaní. Akcii vo Wells Fargo 
Center predsedal miestny 
arcibiskup Charles Chaput 
a zúčastnilo sa na nej tridsať 
biskupov vrátane predsedu 
Pápežskej rady pre laikov kar-
dinála Stanislava Rylka.
Oslavu viedli iniciátori Ne-

okatechumenátnej cesty Kiko 
Argüello a páter Mario Pezzi. 
Jej vyvrcholením bola výzva 
odpovedať na povolanie. Za-
reagovalo na ňu dvestotridsať 
mladých odhodlaných vstúpiť 
do seminára, štyristo dievčat 
pripravených žiť zasväteným 
životom a tisíc rodín ochotných 
odísť na misie, kamkoľvek 
budú vyslané.
Arcibiskup Charles Chaput 

počas pápežskej návštevy 
požiadal Svätého Otca Františ-
ka, aby požehnal malý kameň 
z hrobu sv. Petra v Ríme, ktorý 
sa stane základným kameňom 
nového diecézneho seminára 
Redemptoris Mater, v ktorom 
budú študovať bohoslovci  
Neokatechumenátnej cesty. 
(TK KBS, TS ČBK)
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SLOVO na rok 2016
Od nového roka prinášame nové rubriky, novú grafiku a v každom čísle o štyri strany viac.

Príspevok na Slovo za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne vo výške 16 eur/ks.
Príspevok na Slovo za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne vo výške 13 eur/ks.
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2017. 
Ak máte záujem o ďalší nástenný kalendár na rok 2016, jeho cena je 1,50 eur/ks.
NOVINKA!!! Ak chcete, môžete Slovo dostávať elektronicky cez našu novú webovú stránku. 
Treba kontaktovať redakciu na slovo5@grkatpo.sk alebo 051 / 7731 481 a uviesť dátum platby.
VÝHODY: príspevok iba 8 eur, časopis 10 dní v predstihu a dostupný kdekoľvek, kde sa môžete
pripojiť k internetu. Vhodné pre mladých a veriacich žijúcich v cudzine. Aj my šetríme prírodu.
Príspevky môžete uhradiť poštovým poukazom alebo prevodom na účet 3210 206 959/0200;
SK45 0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558, ŠS: 2016, VS: vaše PSČ. Do poznámky uveďte svoje
meno a počet kusov. Príspevok uhraďte do 16. novembra 2015. Po tomto termíne je výška prí-
spevku jednotne 17 eur/ks. Viac informácií: 051/77 31 481, 0911 711 263, slovo@grkatpo.sk.

�� Obnovenú drevenú zvonicu pri 
Chráme Povýšenia sv. Kríža v Niž-
nom Tvarožci 27. septembra posvätil 
hrabský protopresbyter otec Rado-
van Kuzmiak. Táto vzácna pamiatka, 
ktorú sa podarilo obnoviť aj vďaka 
starostke obce Dane Karnišovej, 
pánovi Štibrichovi a jeho spolupra-
covníkom, pochádza z 18. storočia 
a pravdepodobne ju vybudovali spolu 
s chrámom (1777). Jej súčasťou sú 
tri funkčné zvony. Celkové náklady 
na opravu boli 9 014 eur, Minister-
stvo kultúry SR poskytlo dotáciu vo 
výške 7 000 eur, farnosť prispela 
sumou 1 054 eur a bohuznámy dob-
rodinec sumou 980 eur. Ďalšie vzácne 
kresťanské pamiatky sa nachádzajú 
v tvarožskom farskom archíve. Ide 
o starodávne liturgické knihy, ktoré 
komentuje publikácia Vzácny nález 
cyrilských kníh. (Miroslav Gavala)

�� Počas malej púte navštívilo horu 
Zvir vyše tisíc mariánskych ctiteľov. 
V nedeľu 4. októbra sa tradičná púť 
začala modlitbou Akatistu k Presvätej 
Bohorodičke. Počas svätej liturgie sa 
pútnikom prihovoril otec Miroslav 
Čajka CSsR, ktorý poukázal na Bo-
horodičku ako na tú, ktorá zachra-
ňuje a oroduje za nás, a vyzdvihol aj 
modlitbu ruženca. Program zakončila 
Korunka Božieho milosrdenstva. 
(Pavol Fečkanin)

�� V Kusíne oslávili 4. októbra 150. 
výročie posvätenia Chrámu Zoslania 
Svätého Ducha. Archijerejskú svätú 
liturgiu slávil vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický eparcha. Vďaku veria-
cich za spoločnú modlitbu s vladykom 
vyjadril otec Peter Čintala, farár far-
nosti Klokočov. Okrem starostu obce 
Kusín Vladimíra Jusa sa na slávnosti 
zúčastnili aj starostovia Klokočova 
a Kaluže. Chrám, v ktorom sa nachá-
dza pamiatkovo chránený ikonostas, 
bol v minulosti viackrát vážne 
poškodený. V roku 2000 bol chrám 
zaplavený do metrovej výšky a veriaci 
museli na záchranu bohoslužobných 
vecí používať čln. (Jaroslav Girovský)

�� Desiaty ročník projektu Rádio Lu-
men spája Lumenrodiny bol obohate-
ný o stretnutie rodín, ktoré sa prvýkrát 
uskutočnilo 2. – 3. októbra v Centre 
pre rodinu na Sigorde. Zúčastnilo sa 
na ňom dvadsaťpäť dospelých a dvad-
saťdva detí. Cieľom stretnutia bolo 
upozorniť na neoceniteľnú hodnotu 
rodiny so zdravo fungujúcimi vzťahmi 
v dnešnej spoločnosti.

radlo, na ktorom sa zúčastnil aj 
vladyka Ján Babjak SJ. Don Lau-
rent v katechéze pripomenul 
fatimské zjavenia a zdôraznil 
eucharistickú úctu. Vladyka 
Ján potom požehnal Boží ľud 
Najsvätejšou Eucharistiou.

Na konci sa za celé spoločen-
stvo poďakoval otec Miroslav 
Čajka CSsR, ktorý povedal, že 
večeradlo bolo obetované za sy-
nodu biskupov o rodine.
V sobotu dopoludnia spre-

vádzal generálneho responsa-

bileho do Gréckokatolíckeho 
kňazského seminára bl. 
biskupa P. P. Gojdiča v Prešove, 
kde sa vzácny hosť prihovoril 
seminaristom. (Ľubomír Petrík; 
snímka: Mária Žarnayová)

Slávnostné otvorenie akademického roka  
na GTF PU v Prešove
Vo štvrtok 24. septembra sa 
slávnostne začal akademický 
rok aj na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte Prešovskej 
univerzity (GTF PU). V Kated-
rále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
slávil prešovský arcibiskup 
metropolita Mons. Ján Babjak 
SJ archijerejskú svätú liturgiu. 
V homílii poďakoval peda-
gógom fakulty za vynikajúcu 
prácu, za prvé miesto medzi 
teologickými fakultami v akre-

ditácii a za to, že fakultu mohol 
Rím vyhlásiť za cirkevnú.
Koncelebrovali aj pomocný 

prešovský biskup Mons. Milan 
Lach SJ a kňazi pôsobiaci na fa-
kulte a v Gréckokatolíckom 
kňazskom seminári bl. biskupa 
P. P. Gojdiča v Prešove.
Slávnosť pokračovala inaugu-

ráciou dekana GTF PU Mons. 
prof. Petra Šturáka, odovzda-
ním diplomov trom úspešným 
absolventom doktorandského 

štúdia a imatrikuláciou študen-
tov prvého ročníka.
Rektor Prešovskej univerzity 

prof. Peter Kónya sa v pozdrav-
nom príhovore poďakoval celej 
GTF PU za prínos, ktorým 
prispela k úspešnej akreditácii 
univerzity, a zaželal všetkým jej 
pedagógom a študentom veľa 
tvorivých síl v novom akade-
mickom roku, v ktorom univer-
zita stojí pred novými výzvami 
a úlohami. (Ľubomír Petrík)

Odchovanci detských domovov  
zorganizovali v Košiciach futbalový turnaj
Vladyka Milan Chautur CSsR, 
košický eparcha, sa 26. septem-
bra zúčastnil na futbalovom 
turnaji pripravenom odcho-
vancami detských domovov 
z Domova na pol ceste Dorka 
v Košiciach. Tým sa organi-
začne zapojili do futbalových 
turnajov, ktorých myšlienkou 
bolo odstránenie rasovej ne-
znášanlivosti. S nápadom prišlo 
občianske združenie Paľikerav 

(Ďakujem), ktoré 6. júna zor-
ganizovalo turnaj vo Varhaňov-
ciach spojený s ochutnávkou 
rómskej gastronómie. Druhý 
turnaj 11. júla organizovalo 
misijné centrum a občianske 
združenie Lačho pastiris (Dob-
rý pastier) v Letanovciach.
Vladyka Milan vyjadril svoje 

uznanie za slušné správanie 
počas celého turnaja a vyzdvi-
hol kultivovanosť a pozitívnu 

atmosféru turnaja. Prvenstvo 
získali mladí z Detského 
domova Uralská, na druhom 
mieste skončil kňazský tím, 
tretie miesto patrí OZ Paľikerav 
a tím Dorky skončil na štvrtom 
mieste.

Dorka je sieťou sociálnych 
centier, ktoré sa snažia prijať 
rodinu ako celok a poskytnúť 
odbornú pomoc pri zachovaní 
jej súdržnosti. (Lukáš Mitro)

čím by sme mu urobili radosť. Túto 
otázku si môžeme položiť i vo vzťahu 
k Márii. Odpustová slávnosť vyvr-
cholila spoločným agapé, pri ktorom 
mohli veriaci spoločne zdieľať chvíle 
so svojím biskupom. (Emil Turiak)

�� Pedagógovia a zamestnanci 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove sa 
17. septembra zúčastnili v rámci prí-
pravy na akademický rok 2015/2016 
na duchovnej obnove v Ľutine. 
Obnova sa začala slávením svätej 
liturgie v novovybudovanom dre-
venom chráme zasvätenom Svätej 
rodine. Hlavným slúžiteľom bol 
Mons. prof. Peter Šturák a kazateľom 
Viliam Karľa SJ, predstavený komuni-
ty jezuitov a správca Kaplnky svätého 
Ignáca v Prešove, ktorý duchovnú 
obnovu obohatil dvoma katechéza-
mi. Súčasťou programu bol Akatist 
požehnania rodín. Duchovná obnova 
bola ukončená Korunkou Božieho 
milosrdenstva. (Peter Tirpák)

�� Archieparchiálna škola animá-
tora dobrovoľníka v Juskovej Voli 
otvorila 25. – 27. septembra v Gréc-
kokatolíckom mládežníckom centre 
Bárka v Juskovej Voli Školu učeníka, 
na ktorú prišlo 57 mladých ľudí, 
a pokračovala v Škole služby, na kto-
rej sa zúčastnilo 43 mladých ľudí. 
O účastníkov sa starali dvaja kňazi 
a siedmi animátori. Ústrednou témou 
Školy učeníka bolo ohlásenie kerygmy 
a jej základných právd. V Škole služby 
sa témy zameriavali na to, kto je 
služobník, aký má byť a s čím neraz 
bojuje. Katechézy boli doplnené 
o prácu s Božím slovom, rozjímanie 
či zdieľanie sa v skupinkách. (Viktória 
Žolnová)

�� Andrej Škoviera prijal 27. septem-
bra z rúk vladyku Petra Rusnáka, bra-
tislavského eparchu, počas archije-
rejskej svätej liturgie v Katedrálnom 
chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratisla-
ve diakonskú vysviacku. Slávnostnú 
liturgiu spevom sprevádzal katedrálny 
zbor Chrysostomos pod vedením 
Martina Škovieru. Diakon Andrej Ško-
viera je ženatý a s manželkou Teréziou 
majú syna Cyrila. Svoju diakonskú 
službu bude okrem liturgickej asisten-
cie v katedrále vykonávať v Univerzit-
nom pastoračnom centre sv. Jozefa 
Freinademetza v Bratislave, kde sa 
bude venovať pastorácii vysokoškolá-
kov. (Stano Gábor)

Gréckokatolíci slávili liturgiu na Devíne
Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, 
sekretár Kongregácie pre 
východné cirkvi, spolu s vla-
dykom Petrom Rusnákom, 
bratislavským eparchom, slávil 
12. septembra v Kostole svätého 
Kríža na Devíne archijerejskú 
svätú liturgiu. Liturgiu spevom 
sprevádzal katedrálny zbor 

Chrysostomos. Po liturgii sa 
prítomní pomodlili Akatist 
k Presvätej Bohorodičke pri 
základoch cyrilo-metodské-
ho chrámu z 9. stor., ktoré sa 
nachádzajú v areáli starobylého 
hradu Devín. Podujatie sa nies-
lo v cyrilo-metodskom duchu 
ako pripomienka na okrúhle 

výročia narodenia i smrti arci-
biskupa sv. Metoda (815 – 885).
Organizátormi stretnutia boli 

občianske združenie Dedičstvo 
otcov, Hlaholská akadémia 
DMS BA, združenie JAS, Rím-
skokatolícky farský úrad Devín 
a Bratislavská eparchia. (Stano 
Gábor)

Prešovskí vladykovia zavítali  
na jubilejnú odpustovú slávosť do Drienice
Na jubilejnú odpustovú 
slávnosť Narodenia Presvä-
tej Bohorodičky do Drienice 
zavítali 13. septembra vlady-
kovia Mons. Ján Babjak SJ, 
prešovský arcibiskup metro-

polita, a Mons. Milan Lach SJ, 
prešovský pomocný biskup. Pri 
tejto príležitosti posvätili nový 
oltár a bohostánok, a pri svätej 
liturgii ďakovali za 325 rokov 
trvania farnosti, ktorú 13. júna 

1690 zriadil mukačevský biskup 
Jozef de Camillis. Spev v chrá-
me viedla Gabriela Janíčková 
a miestny mládežnícky zbor. 
(Milan Mojžiš)

Skončil sa 4. medzinárodný maliarsky plenér
Slávnostným záverom 4. me-
dzinárodného maliarskeho ple-
néra, ktorý 7. – 18. septembra 
organizoval Gréckokatolícky 
arcibiskupský úrad v Prešove, 
bola archijerejská svätá liturgia 
slúžená prešovským arcibis-
kupom metropolitom Jánom 
Babjakom SJ v bazilike minor 
v Ľutine. Po skončení nasle-
dovala v Dome sv. Mikuláša 
v Ľutine vernisáž výstavy vytvo-
rených diel. Deväť účastníkov 

zo Slovenska, Českej republiky 
a Ukrajiny predstavilo svoje 
diela vytvorené na maliar-
skom plenéri, ktorého témou 
bola Krása Bohom stvorená. 
Vďaka spolupráci s Tatranským 
okrášľovacím spolkom tvorili 
na Skalnatom plese a v Ľu-
tine. Výstava diel v Ľutine je 
celoročne prístupná, v decem-
bri bude prenesená do galérie 
Encián na Skalnatom plese, aby 
ju počas zimnej sezóny mohli 

obdivovať aj návštevníci Tatier.
Cieľom plenéra bolo nadvia-

zanie priateľských kontaktov 
medzi maliarmi v prostredí 
Karpatského oblúka – Tatier 
aj v kontexte ľudovej sakrál-
nej architektúry drevených 
chrámov byzantskej tradície, 
bohatého fondu krajinárskych 
motívov s významnými pamä-
tihodnosťami regiónu. (Vojtech 
Lakomý)

Don Laurent Larrouque z Mariánskeho kňazského hnutia 
navštívil Prešov
Generálny responsabile Ma-
riánskeho kňazského hnutia 
don Laurent Larrouque, ktorý 
je nástupcom dona Stefana 

Gobbiho, navštívil 25. septem-
bra gréckokatolíkov v Prešove. 
Slávnosť sa začala v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa modlitbou 

ruženca, Akatistom požehnania 
rodín a pokračovala archijerej-
skou svätou liturgiou, ktorej 
hlavným slúžiacim bol prešov-
ský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ.
V homílii don Laurent vyzval 

k zvereniu sa Panne Márii. 
„Každého z nás Ježiš vo svojom 
testamente z kríža zveruje 
svojej Matke, a ona nás prijíma 
za svoje deti. Všetci sme po-
zvaní prijať ju do svojho domu, 
lebo to hovorí evanjelium, a to 
je pre všetkých.“ Vyzdvihol vý-
chodnú liturgiu, ktorá zostala 
uchránená od desakralizácie.
Po svätej liturgii požehnal 

prítomné deti a zveril ich Pan-
ne Márii. Potom viedol veče-
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Rozhovor s manželmi Ró-
bertom a Vicki de Horxeov-
cami, vedúcimi kurzu Škola 
Otcovo srdce 

Róbert a Viki, Slovensko ste 
navštívili viackrát, čo vás 
sem privádza tentoraz?
Už viac rokov slúžime 
v Centre pre rodinu na Si-
gorde, kde nás stretol aj 
otec arcibiskup Ján. On nás 
opäť pozval na Slovensko. Boli sme nesmierne 
potešení a poctení jeho pozvaním slúžiť.

Ako vnímate Slovákov a možno osobitne 
našich veriacich gréckokatolíkov?
Slovenský národ a hlavne gréckokatolíkov 
vnímame ako veľmi srdečný a láskavý národ. 
Pri gréckokatolíkoch sa nás zvlášť dotkla gréc-
kokatolícka liturgia. Keď sme účastní na slávení 
gréckokatolíckej liturgie, cítime sa ako v nebi. 
Minule, keď sme prechádzali cez Žilinu, sme 
zistili, že tu poznáme možno viac ľudí ako u nás 
doma v Liverpoole. Obaja sa na Slovensku 
cítime naozaj ako doma.

Čím je pre vás Gréckokatolícka cirkev oboha-
tením?
Na Slovensko, do Centra pre rodinu na Sigor-
de chodíme vyše päť rokov. To bol náš prvý 
kontakt so Slovenskom. Aj v centre pre rodinu, 
aj inde sa vždy nesmierne tešíme, ak máme 
možnosť byť účastní na slávení svätej liturgie. 
U vás gréckokatolíkov zvláštnym spôsobom 
zažívame pocit rodinnosti a prijatia. Myslíme 
si, že ak Cirkev nie je rodinou, tak nie je ničím. 
Pre nás je veľmi dôležité prežívať rodinnosť, 
a to sme vo vašej cirkvi našli.

Čím by ste chceli povzbudiť našich veriacich 
a čitateľov Slova?
Naším posolstvom pre gréckokatolíkov by 
mohlo byť naše presvedčenie, že je rozdiel me-
dzi poznaním toho, že Boh nás miluje, a medzi 
skúsenosťou, že nás miluje práve teraz. Pove-
dal by som, že potrebujeme túto skúsenosť. 
Lebo toto je život v plnosti. Ako povedal Ježiš: 
„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali 
v hojnosti.“ A keď stretneme takého Ježiša, 
máme pevný základ, na ktorom môžeme 
stavať. V hĺbke, vnútri svojho srdca vieme, že 
sme milovaní, a máme istotu, že mu patríme. 
Máme domov, kde je Otec. A keď príde búrka 
a stanú sa zlé veci, je to nádherné miesto, kde 
sa môžeme skryť. A tým miestom je Otcova 
láska. Boh miluje každé zo svojich detí a chce 
sa s ním stretávať.

Helena Krenická

Radosť zo života 
zaplnila Bratislavu
V nedeľu 20. septembra o 14.30 vyvrcholil päťdňový sprievodný program druhého Národné-
ho pochodu za život samotným pochodom centrom hlavného mesta našej republiky. Na tom 
sa podľa odhadov organizátorov zúčastnilo od 70- do 85-tisíc účastníkov.

Dav, aký Bratislava podľa mnohých 
ešte nezažila, tvorený účastník-
mi zo všetkých kútov Slovenska 

meral cestu ulicami Bratislavy v radostnej 
a pokojnej atmosfére ohlasujúcej motto 
pochodu Radosť zo života. Do pochodu 
sa s entuziazmom zapojilo aj množstvo 
kňazov, bohoslovcov, rehoľníc a veriacich 
laikov z celej gréckokatolíckej metropolie 
na Slovensku spolu so svojimi biskupmi. 
Pochod prišiel podporiť aj sekretár Kongre-
gácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril 
Vasiľ SJ z Ríma.

Prešovčania u jezuitov
Prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ spolu s pomocným biskupom 
Milanom Lachom SJ, päťdesiatkou kňazov, 
diakonom, bohoslovcami a množstvom 
veriacich zaplnili jezuitský kostol na Fran-
tiškánskom námestí, kde spoločne slávili 
archijerejskú svätú liturgiu. V homílii 

vladyka Milan vychádzal z nedeľného 
evanjelia o kanaánskej žene, ktorá prichá-
dza za Ježišom a prosí ho o uzdravenie 
svojej dcéry, ktorú trápi zlý duch. „Aj my 
sem prichádzame prosiť za deti,“ povedal. 
„Za tie deti, ktorým nebola daná šanca 
prísť na svet. Za tie deti, ktoré tu teraz chý-
bajú.“ Vladyka poukázal na obrovský počet 
potratov, pre ktoré nám tu od roku 1956 
chýba takmer milión detí. Mohli a mali tu 
žiť. Ďalej dodal: „Západná civilizácia stráca 
vieru! Čo je dôsledkom tejto straty viery? 
Človek sa neotvára životu. Nepotrebuje 
Boha. Má všetko, čo potrebuje. Má všelija-
ké poistky a materiálne vymoženosti, ale 
nemá život. Môžeme povedať, že západná 
Európa, do ktorej sa môžeme radiť už aj 
my, vymiera. To je realita!“ V závere homí-
lie povzbudil prítomných, aby sa nebáli, 
pretože Ježiš je so svojou Cirkvou: „Ježiš je 
s nami. S dôverou sa na nás pozerá, ako sa 
pozeral aj na kanaánsku ženu. Verme, že 
Boh vypočuje túto našu prosbu, že dôjde 

k nemu hlas našej pokornej modlitby 
za nenarodených a bezbranných, ktorým 
nie je dopriate, aby sa narodili.“ V závere 
sa prihovoril páter Andrej Filipek SJ, ktorý 
v krátkosti priblížil históriu chrámu a jeho 
umelecké dominanty. Liturgické slávenie 
spevom sprevádzala skupina Zboru sv. 
Romana Sladkopevca.

Košičania u sv. Ladislava
Veriaci Košickej eparchie sa zišli v Kos-
tole sv. Ladislava, kde archijerejskú svätú 
liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, 
košický eparcha. V úvode slávnosti správca 
kostola Mons. Vendelín Pleva privítal 
všetkých pútnikov eparchie, biskupa a vyše 
päťdesiat kňazov. Symbolicky sa táto litur-
gia slávila práve v tom chráme, v ktorom 
sa v roku 1968 konala aj prvá slávnostná 
svätá liturgia po obnovení Gréckokatolíc-
kej cirkvi na Slovensku. V homílii vladyka 
Milan poukázal na život ako na najväčšiu 
hodnotu, „na ktorú ľudia často zabúdajú, 
kým im o život nejde“. Upozornil na to, že 
človek nie je náhodným zhlukom buniek, 
ale svoju hodnotu odvodzuje od svojho 
Stvoriteľa. Preto má aj zodpovednosť plniť 
Božie príkazy, čím si zachová nielen kvalitu 
fyzického života, ale aj svoj večný život. Li-
turgický spev viedla pani Katarína Potocká 
a mládežnícke zbory z farností Košice-Ťa-
hanovce a Zemplínska Teplica.

Odpust v bratislavskej katedrále
V Katedrálnom chráme Povýšenia svätého 
Kríža sa zišli veriaci Bratislavskej eparchie. 
Atmosféra archijerejskej svätej liturgie bola 
umocnená tým, že miestna farnosť slávila 
odpustovú slávnosť. Liturgii predsedal sek-
retár Kongregácie pre východné cirkvi arci-
biskup Cyril Vasiľ SJ za účasti vladyku Petra 
Rusnáka a dvadsiatich gréckokatolíckych 
kňazov z eparchie i východného Slovenska. 
Vladyka Cyril sa vo svojej homílii zamýšľal 
nad tým, čo znamená povýšenie alebo po-
níženie kríža v živote kresťana. Zdôraznil, 
že v rímskom svete v čase Kristovho života 
bol kríž znakom poníženia. „Veď aké už 
môže byť väčšie poníženie, keď je niekto 
odsúdený ako zločinec na trest smrti, keď 
ho pribijú nahého, aby ho všetci videli 
a posmievali sa mu, keď idú okolo po ceste, 
aby sa tam v mukách udusil a zomrel...? 
Aké ešte väčšie poníženie si môžeme pred-
staviť, aké by vedel človek urobiť človeku? 
A my tento znak najhlbšieho poníženia 
považujeme práve za znak povýšenia!“
Arcibiskup ďalej pripomenul, že každý 

kresťan žije v znamení kríža. Dobrým 
príkladom v tejto súvislosti je prežehna-
nie sa. Jedno z prvých gest, ktoré rodičia 
učia svoje deti, je prežehnať sa. „Je pekné 
vidieť, keď sa deti vedia dobre a pekne 
prežehnať!” A niekedy aj takýto vonkajší 
znak je podľa arcibiskupa Vasiľa tým naším 
každodenným povýšením kríža. Archijerej-
skú liturgiu spevom sprevádzal katedrálny 
zbor Chrysostomos pod vedením Martina 
Škovieru.

Národný pochod
Popoludní sa veriaci zblízka i zďaleka 
začali zhromažďovať na Námestí SNP, kde 
organizátori pripravili zaujímavý pro-life 
program. Na podujatie prišli ľudia z celého 
Slovenska. Organizátori avizovali aj pod-
porovateľov z Českej republiky, Rakúska či 
Nemecka. Ľudia zaplnili celé námestie aj 
priľahlé uličky. Dav siahal až po Kamenné 
námestie, opačným smerom až po Župné 

námestie. Ľudia držali v rukách transpa-
renty s rozličnými nápismi: Som za život, 
Dieťa je dar či Život je výzva. Nad hlavami 
účastníkov viali slovenské zástavy.
Na pódiu vystúpili Mária Čírová a Peter 

Bažík, zazneli mnohé svedectvá, povzbu-
divé slová z úst hostí a zástupcov cirkví.  
O 14.50 sa účastníci pohli smerom od Ka-
menného námestia cez ulice Gorkého 
a Mostová, popri Dunaji cez Rázusovo 
nábrežie, Rybné námestie, popod hrad 
Staromestskou ulicou na Suché mýto 
a Hurbanovo námestie, aby sa opäť vrátili 
na Námestie SNP. Ľudia všetkých generácií, 
od najmenších v kočíkoch cez školákov, 
študentov, mladé rodiny až po tých najskú-
senejších seniorov kráčali kráčali s bub-
novým sprievodom, aby vydali svedectvo 
nielen Slovensku, ale celému svetu, že 
účastníci sú za život, majú z neho radosť 
a túto radosť im nikto nezoberie.
Počet manifestujúcich ľudí zaskočil 

i organizátorov. Pre vysoký počet sa mno-
hým nepodarilo prejsť trasu pochodu, čelo 
pochodu sa v istej chvíli spojilo s jeho kon-
com a celá radostná atmosféra sa tak niesla 
po celej dĺžke v neprerušenej živej, nahusto 
tkanej reťazi ľudí oslavujúcich život.
Radosť z pochodu neskrýval ani hlavný 

koordinátor Národného pochodu za ži-
vot Marek Michalčík: „Pokojná radostná 
atmosféra, ktorá sa niesla ulicami hlavného 
mesta, je dôkazom, že ľuďom v našej kraji-
ne záleží na ochrane života od jeho počatia 
až po prirodzenú smrť. 20. september 2015 
si budeme všetci pamätať ako deň, keď 
po Košiciach i Bratislava oslavovala život, 
ktorý by mal byť vždy darom prijatým, nie 
odmietnutým. Myslím si, že po dnešnom 
dni môže magistrát mesta uvažovať 
o premenovaní Námestia SNP na Námestie 
slovenského národného pochodu. Chcem 
sa poďakovať všetkým, a nie je ich málo, 
ktorí prispeli k takémuto nádhernému 
výsledku.“ n

Michal Pavlišinovič, Jaroslav Girovský, 
Stano Gábor

snímky: Dávid Rybovič, Emil Jaroš

Bratislavský pochod v číslach
• 70- až 85-tisíc účastníkov
• Takmer 1 000 dobrovoľníkov, z toho 250 účinkujúcich
• Organizátori postavili 5 pódií plných audiotechniky.
• Pripravili viac ako 90 podujatí na 33 stanoviskách rozmiestnených po centre Bratislavy.
• Od stredy do soboty večera sa na bohatom sprievodnom programe zúčastnilo 7- až 

8-tisíc ľudí.
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Nesadať!  
(alebo Akatihiste!)
Vlak zo Sabinova svišťal sobotným popoludním. V kupé inokedy prázdneho spoja sedia dve 
ženy. Očividne je pred nimi zaujímavý víkend. „Idete na celé dva dni?“ pýta sa zhovorčivejšia 
Mária. „Nie, pani,“ odpovedá Alžbeta, „som rímskokatolíčka.“ Vraví, akoby sa ospravedlňova-
la. „Idem len na dnes večer. Kvôli tomu krásnemu spevu sem chodievam z Rožňavy už šest-
násť rokov. Mám tú pobožnosť v takej modrej knižke. Znova som zabudla, ako sa volá.“

Aj takéto príbehy prináša najzná-
mejší odpust gréckokatolíkov. 
Spomínaným duchovným lákadlom 

(nielen) v Ľutine je tradičná pobožnosť 
k Presvätej Bohorodičke. Hymnická pieseň 
zložená na oslavu Božej Matky prešla 
svojimi dejinami, aby sa dotkla aj človeka 
21. storočia. Odkiaľ akatist pochádza? Čo 
je na ňom také výnimočné, že priťahuje 
nielen kresťanov východného obradu?

Raduj sa, panenská nevesta!
Refrén, ktorý vstupuje priamo do srdca, je 
spolu s celou skladbou dielom Jozefa Hym-
nografa. Pri texte, ktorý má viac ako 1 300 
rokov, však možno o autorstve pochybovať. 

Niektorí pokladajú za autora akatistu sv. 
Romana Sladkopevca, iní zas carihradské-
ho patriarchu Sergeja alebo jeho archivára 
Akatima. Nech je autorom ktokoľvek, 
nespochybniteľným zostáva duchovný 
úžitok a krása, ktorá z rytmickej básne 
vychádza. Verejné slávenie tejto pobožnos-
ti sa začalo v Carihrade. Blachernský chrám 
bol miestom, kde carihradskí veriaci v roku 
626 vrúcne spievali akatist ako poďako-
vanie za záchranu mesta pred vpádom 
perzských vojsk. Rovnako za záchranu 
ďakovali aj v rokoch 677 a 717. Tentoraz 
bolo mesto uchránené od Arabov. V histó-
rii gréckokatolíkov bol hlavným spúšťačom 
návratu k modlitbe akatistu príchod pá-

peža Jána Pavla II. do Prešova v roku 1995. 
Mix krásneho spevu, modlitbovej hĺbky 
a jedinečnej prítomnosti pápeža umocnil 
v mnohých kňazoch a veriacich túžbu 
modliť sa akatist vo svojich farnostiach. 
Jeho obsahová náplň je natoľko bohatá, že 
sa stal obľúbeným aj pre západných kresťa-
nov. Preto možno úryvky akatistu k Bo-
horodičke nájsť vo forme modlitieb alebo 
mariánskych pobožností aj v modliteb-
ných knižkách rímskokatolíkov. Akatist je 
z hudobného hľadiska ustálenou skladbou. 
Preto okrem akatistu k Bohorodičke boli 
skomponované aj iné druhy akatistov s tou 
istou alebo veľmi podobnou melódiou. Tá 
sa dá spoznať už zďaleka a takpovediac 

na prvé počutie: štyri klesajúce verše, vý-
stup a po troch opakovaniach tohto celku 
zvolanie: „Raduj sa, panenská nevesta!“ 
Nasleduje krátky kondák a trojité zvolanie: 
„Aleluja!“. Pozdrav anjela a radosť z Kris-
tovho vzkriesenia (slovo aleluja znamená 
chvála Pánovi) sú opornými bodmi tejto 
oslavnej básne. Často sa opakujúci verš – 
refrén – oslavuje panenskú nevestu.

Nepochopiteľná
Rádujsja, nevísto nenevístnaja sa dá preložiť 
ako Raduj sa, nevesta nezasnúbiteľná. Ta-
káto Bohorodička naozaj je. Božia nevesta, 
ktorá však nežije v manželskom spojení. 
Žena, ktorá počala bez muža. Matka, ktorá 
napriek skutočnému materstvu zostala 
skutočnou pannou. Život Bohorodičky 
je životom Božích tajomstiev. Ona je tá, 
v ktorej sa „začali plniť jeho príkazy – po-
čiatok Kristových zázrakov“. Nielen takéto 
prívlastky nájdeme v speve, ktorý sa modlí 
postojačky. Akatist znamená nesedieť. 
Úcta k Bohorodičke, ako aj vyjadrenie 
duchovnej radosti sa spájajú v tomto postoji 
prosiaceho a sláviaceho Božieho ľudu. 
Státie vyjadruje aj pripravenosť na prijatie 
akatistom ohlasovaných právd. Na to, aby 
boli tajomstvá Panny veriacim odkryté, aby 
sa ukázalo miesto Božej matky v dejinách 
spásy, i na to, aby sa rozhorela láska Božích 
detí k Božej matke, vložil autor veľké množ-
stvo náuky do druhej polovice akatistu. Kto 
by hľadal teologické definície a ťažkopádne 
slovné spojenia, ostal by sklamaný.

Krása, ktorá sa dotkne
Akatist je koncipovaný ako akrostychová 
skladba. Znamená to, že každý odsek sa 
začína ďalším písmenom gréckej abecedy 
(v prekladoch tento prvok nevidno). Prvá 
polovica akatistu nás v kondákoch a iko-
soch sprevádza zvestovaním, tajomným 
počatím, pôrodom a návštevou mudrcov. 
Druhá časť básnicky popisuje už spome-
nuté dogmy, ktoré sa týkajú života Boho-
rodičky: nepoškvrnené počatie, panenstvo 
zachované aj po pôrode.
Akatist vzdáva vďaku Ježišovi Kristovi, 

ktorý prišiel, aby nás spasil. Boh, ktorý 
vzal na seba telo, je tajomstvo, ktoré nám 
odkrýva jedine viera. Vďaka Bohorodičke 
sme boli schopní spoznať Božiu lásku. 
Jej zásluhou sa Slovo stalo telom. Vďaka 
Bohorodičke vstúpil Boh do dejín človeka 
ako človek. Vďaka Najsvätejšej Panne môže 
Boh vstúpiť aj do osobných dejín každého 
z nás. Rozhodujúcim prvkom je viera.

Viera v materinskú lásku
Viera otvára akatist. Mária vďaka viere 
prijme Boží plán a po zvestovaní sa stáva 

lonom, v ktorom prebýval sám Boh. Viera 
v narodenie Spasiteľa privádza pastierov aj 
mudrcov ku Kristovi. Očami viery Simeon 
spoznal Božieho syna.
Posolstvom záverečných častí akatistu 

je spojenie materstva Bohorodičky s ma-
terstvom celej Cirkvi. Matka najsvätejšie-
ho Slova má aj nás chrániť od všetkých 
pokušení a vyslobodzovať z večných múk. 
Žiadna matka nechce trápenie a bolesť svo-
jich detí. Teší sa z ich úspechov a s láskou 
ich čaká doma.

Viera materinskej lásky
Dúfa a vie, že roztratené deti hľadajú cestu 
domov. Volanie Matky Márie je volaním 
Matky Cirkvi. Zornica, ktorá zvestovala 
východ pravého Slnka, chce osvetliť aj našu 
noc temnoty. Bohorodička pozná trápenie 
kresťanského ľudu i každého jej dieťaťa.

Viera dieťaťa
Práve obraz vzťahu dieťaťa k mamke je 
obsahom všetkých zvolaní anjelského 
pozdravu. Slovami, ktorými deti prinášajú 
oslavu matke, sa tiahne láskavé vyjadrenie 
obdivuhodných vlastností učiteľky, vycho-
vávateľky, ochrankyne, no najmä matky. 
Mária je oslavovaná ako „brána spásy, 
uhasenie ohňa pokušení alebo sprievodky-
ňa po cestách panenstva, uprosenie sudcu, 
archa túžiacich po živote či prístav na ceste 
životom“. Byzantská cirkev – a s ňou i naša 
Gréckokatolícka cirkev – je známa svojou 
mariánskou úctou. Akatist je bezpochyby 
perlou na korune, ktorou naša cirkev koru-
nuje svoju Matku.

Čas na akatist
Akatist si našiel miesto v jednej zo sobôt 
počas Svätej Štyridsiatnice. Pôvodne bol 
prednášaný na sviatok Zvestovania (25. 
marca), neskôr si našiel miesto v tzv. 
Akatistovej sobote – piatej sobote Veľkého 
pôstu. Počas tejto soboty prosíme o ochra-
nu pred nepriateľom našej duše, ktorá sa 
už dlhý čas venuje sebazapieraniu. Spolu 
s Krížupoklonnou nedeľou a Vzkriesením 
Lazára je Akatistová sobota výnimočným 
dňom Svätej Štyridsiatnice. Okrem toho je 
Akatist k Presvätej Bohorodičke prednáša-
ný počas mnohých sviatkov Márie. V nepo-
slednom rade aj v liturgických obdobiach, 
ktoré sú mariánskou úctou známe – me-
siac máj, august, Filipovka alebo mesiac 
október.

Oplatí sa pozrieť
Akatist je krásnou hymnickou skladbou 
napísanou na oslavu Božej matky. V ča-
soch, keď oslavujeme udalosti nášho 
života, stojí za povšimnutie aj oslava 

najdôležitejšej ženy dejín spásy. Poklona 
patrí jej Synovi, ktorý sa stal podobný nám 
hriešnikom. Boh narodený zo ženy ako 
Bohočlovek je pevným pilierom aj našej 
viery. Táto viera však ráta aj s Máriou. Úcta 
k Matke tak posilňuje vieru v jej Syna. 
V čase, keď v chráme viac počujeme o Bo-
horodičke – v októbri, venujme chvíľu času 
aj vlastnému rozjímaniu nad akatistom. 
Veď každá modlitba odovzdaná tradíciou 
Cirkvi je príkladom, ako sa modliť osob-
ne. Azda v tichu domova, na lôžku svojej 
bolesti alebo pri cestách. A nebude až také 
dôležité, či pri ňom stojíme. Hlavne nech 
pri Márii stojí naša duša.

Dva príklady rozjímania 
nad Akatistom k Presvätej 
Bohorodičke

„Raduj sa, nádherný trón 
kráľovský!“
Trón poznám už len z rozprávok. Ozdo-
bené kreslo, na ktorom sedí panovník, 
keď vynáša rozsudky, prijíma návštevy 
alebo vykonáva svoju moc. Trón a ďal-
šie vonkajšie znaky ho vyčleňujú oproti 
poddaným. Kráľ bez pevného miesta má 
neistý mandát. Ak je tróniacim Boží syn, 
Mária je skutočne trónom Kráľa. Ona dala 
telo Božiemu synovi. Cez svoj súhlas dala 
Ježišovi poverenie stať sa človekom. On sa 
stal milujúcim človeka – čelovíkoľúbcom. 
A Bohorodička mu dala miesto v tomto 
svete. Na tróne sedia aj priority môjho 
života. Čo sú to za skutočnosti? Je trónia-
cim moja spokojnosť alebo na tróne sedím 
ja sám? Stal som sa najdôležitejšou osobou 
vlastného života alebo som trónom, ktorý 
nesie Boha do tohto sveta? Som trónom, 
ktorý dnes prinášal Kráľa kráľov?

„Raduj sa, more, v ktorom sa 
potopil pyšný faraón!“
Tento obraz som mal rád od detstva. 
V mysli sa mi vždy objavuje obrázok z veľ-
kej detskej Biblie: vydesení vojaci na bo-
jových vozoch, ktorým chýbajú kolesá, 
uprostred vodných stien. Diabol je ten naj-
vyšší klamár a faraón, ktorý zotročuje moju 
vôľu. Mária je tá, ktorá porodila víťaza nad 
pýchou. Ona rodí pokojnú hladinu Božej 
prítomnosti. Tak rád by som sa chcel zveriť 
tomuto pokoju, no prenasleduje ma pocit, 
že ak to urobím, prehrám. Že budem víťaz, 
ale málo slávny. Panna, chcem víťaziť, no 
vo svojom mene. Zvíťaz ty a zachráň ma 
pred pýchou, ktorá je vo mne. n

Pavol Burda
ilustračná snímka:  
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Odpustiť  
nespravodlivosť
Táto myšlienka sa uvádza v 47. bode záve-
rečného textu mimoriadnej synody biskupov 
o rodine: „Treba mať rešpekt predovšetkým 
pred utrpením tých, ktorí nespravodlivo 
podstúpili rozluku, rozvod či odchod partne-
ra, alebo boli donútení zlým zaobchádzaním 
manželského partnera k prerušeniu spolužitia. 
Odpustiť podstúpenú nespravodlivosť nie je 
ľahké, je to však cesta, ktorú milosť umožňuje. 
... je nevyhnutné čestným a konštruktívnym 
spôsobom prevziať zodpovednosť za dôsledky 
rozluky alebo rozvodu vplývajúce na deti, ktoré 
sú vždy nevinnými obeťami tejto situácie: 
ony sa nemôžu stať ,predmetom‘, o ktorý sa 
bojuje, ale treba hľadať čo najlepšie spôsoby, 
ako budú môcť prekonať traumu rodinného 
rozdelenia a vyrastať čo najpokojnejšie.“

Veru, nemálo je tých žien, v ojedinelých 
prípadov aj mužov, ktorým sa život veľmi 
skomplikoval a trpia pre odchod manžela či 
manželky. Namiesto rodinného šťastia a radosti 
z vysnívaného rodinného krbu zostali iba trosky, 
nepríjemná zrada milovanej osoby, strata otca či 
matky vlastných detí a kopa problémov, s ktorý-
mi na počiatku manželstva ani jeden nepočítal. 
Duch dnešného sveta, odchádzanie za prácou 
ďaleko od domova sú živnou pôdou pre nad-
viazanie nových vzťahov, ktoré spôsobia rozpad 
manželstva. Preto platí, že je lepšie vedieť sa 
uskromniť, než zarábať oveľa viac a vystaviť sa 
nebezpečenstvu rozpadu manželstva.

V tejto oblasti pomáha miestny biskup, ktorý 
povolí nevinnej stránke pristupovať k svia-
tostiam. Niekedy môžu pomôcť aj cirkevné 
tribunály, ktoré skúmajú, či neexistovala pri 
uzatváraní manželstva kánonická prekážka. 
Ak existovala, nevinnej stránke môžu pomôcť 
vyhlásením neplatnosti manželstva.

V každom prípade je však podstatné odpuste-
nie manželovi, ktorý odišiel, či manželke, ktorá 
zanechala manžela. Odpustenie tomu, ktorý nás 
zradil, spôsobuje úľavu nám samým, a umožňu-
je otvoriť sa v modlitbe aj voči Pánu Bohu.

Tiež sa treba s veľkou láskou postarať o deti, 
ktoré sú vždy nevinnými obeťami takejto 
situácie. Matka alebo otec, ktorým sú deti 
zverené, musia zdvojnásobiť lásku, aby deti 
neboli z rozvodu svojich rodičov po celý život 
zranené. Citlivý prístup a nekritizovanie druhé-
ho manžela sú nutné, aby dieťa nevyrastalo 
v nenávistí voči tomu, kto zlyhal.

Modlím sa za zranených a opustených man-
želov aj za ich deti. Prial by som si, aby takáto 
bolesť nepostihovala mojich veriacich. Zo srdca 
žehnám všetkým manželom, i tým, ktorým sa 
manželstvá rozpadli.

Mons. Ján Babjak SJ

Byť časťou Božieho sna
Svätý Otec František povzbudil rodiny 
zúčastnené na Svetovom stretnutí rodín 
vo Filadelfii: „Rodina je živým symbolom 
milujúceho plánu, o ktorom Otec raz sníval. 
Chcieť vytvoriť rodinu znamená odhodlať 
sa byť časťou Božieho sna, vybrať si snívať 
s ním, chcieť spolu s ním tvoriť, pripojiť 
sa k nemu v tejto ságe o budovaní sveta, 
v ktorom sa nik nebude cítiť osamelý, 
nechcený alebo bez domova. Dokonalá 
rodina nejestvuje. To nám nesmie zobrať 
odvahu. Práve naopak. Lásku sa treba 
učiť; láska sa žije, láska rastie vtedy, keď sa 
,kuje‘ v konkrétnych situáciách, ktoré každá 
rodina zažíva. Láska sa rodí a neprestajne 
vyvíja uprostred svetiel aj tieňov. Láska 
môže prekvitať v mužoch a ženách, ktorí 
sa usilujú nevytvoriť konflikt posledným 
slovom, ale radšej novú príležitosť. Príležitosť 
vyhľadať pomoc, príležitosť pýtať sa, v čom 
sa môžeme zlepšiť, príležitosť objaviť Boha, 
ktorý je s nami a nikdy nás neopúšťa. Je to 
veľké dedičstvo, ktoré môžeme odovzdať 
našim deťom, veľmi dobrá lekcia: robíme 
chyby, áno, vytvárame problémy, to áno. Ale 
vieme, že nie na tom naozaj záleží. Vieme, že 
chyby, problémy a konflikty sú príležitosťou 
priblížiť sa k druhým, priblížiť sa k Bohu.“ 
(úryvok príhovoru z 26. septembra 2015)

Láska prekonáva ťažkosti
Pri stretnutí s rodinami zazneli aj tieto 
otcovské slová: „Všetku lásku, ktorú má Boh 
v sebe, všetku krásu, ktorú má Boh v sebe, 
celú pravdu, ktorú má Boh v sebe, odovzdal 
rodine. A rodina je naozaj rodinou, keď je 
schopná otvoriť náruč a prijať všetku túto 
lásku. Iste, rajská záhrada tu už nie je, život 
má svoje problémy, ľudia sa pre ľstivosť 
diabla naučili stavať proti sebe. A všetka 
tá láska, ktorú nám Boh dal, sa takmer 
stráca. A o krátky čas, pri prvom zločine, 
prvej bratovražde, brat zabije druhého 
brata: vojna. Láska, krása a Božia pravda 
– a ničenie vojny. A medzi týmito dvoma 
pozíciami dnes kráčame. Je na nás, aby sme 
si vybrali, je na nás zvoliť si cestu, ktorou 
budeme pokračovať. V rodinách je vždy, 
vždy  kríž. Vždy. Pretože Božia láska, Boží 
Syn nám otvoril aj túto cestu. Ale v rodinách 

je po kríži aj vzkriesenie, pretože Boží Syn 
otvoril túto cestu. Preto je rodina – prepáčte 
za výraz – továrňou na nádej, nádej života 
a vzkriesenia, pretože Boh otvoril túto cestu. 
Iba láska je schopná prekonať ťažkosti. Láska 
znamená oslavu, láska znamená radosť, láska 
znamená ísť vpred.“ (úryvok príhovoru z 27. 
septembra 2015)

Anjel je priateľ
Svätý Otec František vo svojej homílii 
poukázal na význam anjelov v živote 
človeka. Vychádzal z Božieho slova: 
„,Pošlem pred tebou anjela, aby ťa chránil 
na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré 
som pripravil‘ (Ex 23, 20 – 23a). Anjel 
strážca nás vždy chráni, osobitne od zlého. 
Niekedy si myslíme, že môžeme mnohé 
veci ukryť – nepekné veci, ktoré nakoniec 
aj tak vyjdú na svetlo. Anjel je tu preto, aby 
nám radil, aby nás chránil, presne tak, ako 
by to urobil priateľ. Je to priateľ, ktorého 
nevidíme, ale ktorého cítime. Priateľ, ktorý 
s nami jedného dňa bude v nebi, vo večnej 
radosti. Chce jedine, aby sme ho počúvali, 
aby sme ho mali v úcte. Len toto: úctu 
a počúvanie. A táto úcta a počúvanie tohto 
spoločníka na ceste sa nazýva poddajnosť. 
Kresťan musí byť poddajný voči Svätému 
Duchu. Poddajnosť Svätému Duchu sa 
začína práve poddajnosťou voči radám 
tohto spoločníka na ceste. Na to, aby sme 
boli poddajnými, treba byť malými, ako 
deti, čiže ako tí, ktorých Ježiš nazýva, že sú 
najväčšími v kráľovstve jeho Otca. Takže 
anjel strážca je spoločníkom na ceste, ktorý 
nás učí pokore a ktorého máme tak ako deti 
počúvať.“ (úryvok homílie z 2. októbra 2015)

Náš život nie je nezmyselným blúdením. 
Máme bezpečný cieľ: dom Otca. (Twitter 
Svätého Otca Františka z 1. októbra 2015)

Viera nie je súkromným darom. O vieru sa 
treba s radosťou deliť. (Twitter Svätého Otca 
Františka z 3. októbra 2015)

podľa www.radiovaticana.org  
pripravil Marek Baran

ilustr. snímka: time.com 

sl
ov

o 
sv

ät
éh

o 
ot

ca

slovo m
etropolitu

SLOVO   22 | 2015SLOVO   22 | 2015  PRÍHOVORY | 13
50

 ro
ko

v o
d 

dr
uh

éh
o 

va
tik

án
sk

eh
o 

ko
nc

ilu
Poslanie Krista Vykupiteľa

Redemptoris missio
Dvadsiate piate výročie koncilového Dekrétu o misijnej činnosti Cirkvi ad gentes bolo pre 
pápeža príležitosťou napísať encykliku o trvalej platnosti misijného povolania. V poradí 
ôsmu encykliku dnes už svätý pápež Ján Pavol II. podpísal 7. decembra 1990. 

Prečo misie
Po Druhom vatikánskom koncile rozliční 
katolícki teológovia naznačovali, že cirkev-
ná misia ad gentes k neevanjelizovaným 
národom sa už skončila. Poniektorí tvrdili, 
že evanjelizácia v dnešných časoch je iba 
práca v prospech spravodlivosti. Pápež 
v encyklike k tomu píše: „Pokušenie dneš-
ka je redukovať kresťanstvo na čisto ľudskú 
múdrosť, akoby náuku dobrého života. 
V silne sekularizovanom svete nastalo aj 
,pomalé sekularizovanie spásy‘, za ktorú sa 
síce bojuje v prospech človeka, ale človeka 
polovičatého a redukovaného len na hori-
zontálnu dimenziu. My však vieme, že Ježiš 
prišiel doniesť všeobsiahlu spásu, ktorá 
má zachytiť celého človeka, všetkých ľudí 
a otvoriť podivuhodné horizonty božského 
detinstva.“ Hneď kladie otázku a zároveň 
dáva odpoveď: „Prečo misie? Pretože 
nám ako svätému Pavlovi ,dostalo sa tej 
milosti zvestovať pohanským národom 
nevyspytateľné bohatstvo Kristovo‘ (Ef 3, 
8). Nový život v ňom je ,blahozvesť‘ pre 
človeka všetkých časov, všetci ľudia sú 
na to povolaní a na to určení. Všetci to aj 
skutočne hľadajú, aj keď niekedy hmlisto, 
a majú právo význam takého daru spoznať 
a dosiahnuť. Cirkev a kresťan v nej nemô-
že tento svoj nový život a jeho bohatstvo 
skrývať ani rezervovať len pre seba, pretože 
toto všetko bolo dané Božou dobrotou, aby 
to bolo povedané všetkým ľuďom.“ (RMI 11)

Kristus sprítomňuje kráľovstvo
Pápež v encyklike predovšetkým pripomí-
na pravdu, že Ježiš Kristus je jediným Spa-
siteľom a Cirkev je znamením a nástrojom 
spásy. Zároveň dodáva: „Kráľovstvo Božie 
nie je názor, doktrína, program, ktorý mož-
no vypracovať, je to predovšetkým osoba, 
ktorá má tvar a meno – Ježiš z Nazareta, 
obraz neviditeľného Boha. Keď kráľovstvo 
oddeľujeme od Ježišovej osoby, už to nie je 
Božie kráľovstvo ním zjavené, prekrúti sa 

buď zmysel kráľovstva, ktoré sa stane len 
ľudským alebo ideologickým predmetom, 
alebo sa falšuje identita Krista, ktorý už nie 
je Pánom, ktorému je všetko podriadené.“ 
(RMI 18)

Cirkev v službe kráľovstva
V encyklike čítame: „Cirkev je skutočne 
a konkrétne určená na službu kráľovstva. 
Predovšetkým hlásaním, ktoré vyzýva 
na obrátenie. ... Cirkev slúži kráľovstvu 
i tým, že oboznamuje svet s ,evanjeliovými 
hodnotami‘, ktoré sú autentickým výra-
zom kráľovstva a ktoré pomáhajú ľuďom 
prijať Boha s jeho plánom. ... Cirkev slúži 
kráľovstvu aj svojím príhovorom, lebo ono 
je vo svojej prirodzenosti darom a dielom 
Božím, ako to pripomínajú podobenstvá 
v evanjeliu a modlitba, ktorú nás naučil 
sám Ježiš. Musíme si ho vyprosovať, prijať 
a umožniť mu vo svete rásť.“ (RMI 20)

Neohraničené rozmery misií  
ad gentes
Pápež v encyklike píše: „Ježiš posiela 
apoštolov ku všetkým ľuďom, ku všetkým 
národom a do všetkých končín zeme. 
S apoštolmi dostala Cirkev celosvetové 
poslanie, ktoré nemá  hraníc a týka sa 
spásy v celej jej plnosti, ... ktorú priniesol 
príchod Krista.“ (RMI 31) Kresťanská misia 
sa bude podľa pápeža uskutočňovať vo 
svete po skončení studenej vojny rozličný-
mi formami. Prvou je svedectvo – pravda 
kresťanstva sa ukáže jasnejšie príkladným 
kresťanským životom než učením, aj keď 
jedno musí dopĺňať druhé. Ďalšími cestami 
sú ekumenická spolupráca a medzinábo-
ženský dialóg. Prehlbujúca sa jednota kres-
ťanov pomáha Cirkvi vydávať svedectvo 
nekresťanom, ako aj viesť dialóg s inými 
náboženskými tradíciami.

Oblasti misií ad gentes
V encyklike čítame: „Misie ad gentes v sile 
všeobecného Kristovho rozkazu nemajú 
hraníc. ...  Vznikajú nové sociálne svety 
a fenomény: Rýchle a hlboké zmeny, ktoré 
charakterizujú dnes svet, hlavne južnú po-
lovicu, majú silný vplyv na obraz misií. Kde 
doteraz vládli ľudsky a sociálne stabilné 
pomery, dostalo sa dnes všetko do pohybu. 
... K veľkým zmenám prítomnosti patria 
vysťahovalci a prisťahovalci, čím vzniká 
nový fenomén. Početní nekresťania pri-
chádzajú do krajín s dávnou kresťanskou 
tradíciou. Naskytuje sa príležitosť na nové 
kontakty a na kultúrnu výmenu, Cirkev 
sa cíti vyzvaná na ich prijatie, na dialóg, 
na pomoc, slovom, na prejav bratskosti. 
Medzi prisťahovalcami zaujímajú ute-
čenci zvláštne miesto a zasluhujú si plnú 
pozornosť. Sú ich milióny na celom svete 
a stále ich pribúda. Ušli pred politickým 
útlakom a neľudskou biedou, pred hladom 
a suchom katastrofálneho rozmeru. Cirkev 
ich musí prijať do svojej apoštolskej sta-
rostlivosti.
Napokon treba pripomenúť často nezne-

siteľné situácie chudoby v mnohých kraji-
nách, ktoré sú príčinou masového vysťaho-
valectva. Spoločenstvo veriacich v Krista je 
týmito neľudskými situáciami provokova-
né. Hlásanie Krista a jeho kráľovstva musí 
sa pre tieto národy stať ľudským nástrojom 
spásy.“ (RMI 37)
V závere čítame: „Ešte nikdy nemala 

Cirkev takú možnosť ako dnes sprístupniť 
evanjelium svedectvom i slovom všetkým 
ľuďom a všetkým národom. Vidím svitanie 
nového misijného veku, ktorý sa stane jas-
ným dňom, bohatým na ovocie, ak všetci 
kresťania a mladé cirkvi budú odpovedať 
s veľkodušnosťou a svätosťou na volania 
a výzvy našej doby.“ (RMI 92) Musíme kon-
štatovať, že encyklika svätého Jána Pavla II. 
o kresťanskom misijnom poslaní vzbudila 
veľký záujem na misionárskych územiach 
tretieho sveta, no v rozvinutom svete vyvo-
lala omnoho menšiu pozornosť. n

Miroslav Dancák
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Kedy si v sebe objavila túžbu pracovať so 
sakrálnym slovom?
Vyštudovala som slovenskú a ukrajinskú 
filológiu a jedenásť rokov som pracovala 
na filozofickej fakulte, kde som sa venovala 
teórii literatúry (tomu, ako vzniká text 
a ako by mal vyzerať, aby ľuďom chutil). 
Dlhé roky prekladám básne a iné texty, 
píšem scenáre a eseje pre RTVS, vedecké 
štúdie, články do časopisov a veľa iného. 
Celý čas sa pohybujem v s(S)love. Baví ma 
skúšať jeho možnosti. Ak správne volíte 
slová, môžete vyjadriť viac, ako tušíte. 
Na druhej strane ani tá najkrajšia myšlien-
ka nemusí spôsobiť nič, ak je vyjadrená 
ťažkopádne. Túžim vnášať do sakrálneho 
umenia profesionalitu. Mrzí ma, že veľa 
dobrých nápadov v kresťanskom umení 
nemá žiaden efekt len preto, že sú spraco-
vané infantilne, nemúdro.

Východná cirkev má mnoho literárnych 
pokladov. Čím si ťa získali akatisty?
Na začiatku bola spontánna ponuka otca 
Marka Kolesára preložiť zopár akatis-
tov z ukrajinčiny. Čakala som obyčajný 
mechanický preklad. Ale hneď pri úprave 
prvého sme narážali na kopu nejasností, 
čo ma viedlo k záujmu o akatist ako žáner. 
Prečítala som množstvo štúdií vo všetkých 

dostupných jazykoch. Tak sme s manžel-
mi Kolesárovcami objavili skrytú krásu 
akatistu. Pôvodný autor presne premyslel 
jeho štruktúru, nadväznosť častí, formálne 
požiadavky a pod. Od tej chvíle to bola 
výzva. Preložiť ukrajinské akatisty tak, aby 
sme ukázali, čo spôsobí, ak sa dodržia všet-
ky požiadavky. Naším cieľom bolo, aby sa 
ľuďom s týmito prekladmi modlilo dobre, 
aby zasahovali ich srdcia a vyjadrovali to, 
na čo ľudské slová nestačia. Lebo akatist je 
pre mňa v prvom rade zdroj mojej mod-
litby, zažívania Božej dobroty a vyjadrenie 
toho, čo mám v srdci ja.

Ktorý z prekladaných akatistov je tvoj 
„naj“?
Nie je naj. Sú také, ktoré ma prekvapili. 
Napríklad akatist za zosnulých je očarujúci 
tým, že hovorí o nebi. Cez jeho slová vní-
mate radostné očakávanie večného života. 
Nefalšovanej lásky. Nie smútok. Alebo 
ma prekvapil akatist k Bohorodičke pri 
pokušeniach v oblasti čistoty pre mužov. 
Alebo jeden z akatistov k Svätému Duchu, 
ktorý ukazuje, ako žiť kresťanstvo v našej 
každodennosti.

Ako si sa od prekladania dostala k tvorbe 
autorských akatistov?

Keď som pochopila princíp akatistu, 
zatúžila som po vlastných. Lebo v tých 
prekladaných sa vždy našli časti, ktoré 
by som povedala inak alebo nepovedala 
vôbec a pod. Lenže v preklade tieto zásahy 
dovolené nie sú. V čase týchto úvah prišiel 
impulz, ktorý viedol k Akatistu požeh-
nania rodín. V decembri 2013 mi zomrel 
otec. Náhle a nečakane. Uprostred šoku 
a bolesti som si od prvej chvíle intenzívne 
uvedomovala vďačnosť. Voči Bohu, že mi 
dal práve takého otca. A vďačnosť voči ot-
covi za všetko, kým pre mňa bol a čo som 
cez neho dostala. Lebo za všetkým, kým 
som dnes, ako žijem a aké postoje mám, je 
vzácnosť zdravého zázemia, v ktorom som 
vyrastala. Presne v tom čase sa počas litur-
gie čítal pastiersky list, ktorým sa vyhlaso-
val Rok rodiny. Ešte v chráme mi napadla 
myšlienka akatistu, ktorým by Cirkev 
vyprosovala požehnanie, aby naše rodiny 
boli zdravé. Nápad bol natoľko nástojčivý, 
že ešte v ten deň vznikol náčrt. Po niekoľ-
kých dňoch tvorby som hrubý text poslala 
Markovi Kolesárovi. Nasledovalo spoločné 
dopĺňanie a škrtanie počas niekoľkých 

večerov na fare v Ľubovci. Posledné slovo 
mala liturgická komisia a otec arcibiskup 
Ján.

Ikonopisci sa často pri písaní ikony 
modlia a postia. Sprevádzala si toto dielo 
obdobne?
Vieš, ľudia si veci neraz zjednodušujú 
natoľko, že sa stráca to podstatné. Vidíme, 
ako sa ikonopisec modlí a postí a povieme 
si: „Takto to treba robiť.“ Ale to nefungu-
je tak, že sa niekto celé týždne stravuje 
a modlí, ako sa mu zachce, a keď začne 
písať ikonu, prepne na iný režim. Modlit-
ba a pôst majú byť normálnou súčasťou 
života kresťana. Aj keď nepíše ikony. Boh 
si používa človeka, ktorý s ním má čestný 
a priamy vzťah. Ktorý mu neodvráva. A keď 
človeka povolá, aby niečo vytvoril, len sa 
upravia jeho priority. V čase tvorby je táto 
práca dôležitejšia ako iné záujmy (starosť 
o jedlo, spánok...) a je prirodzené, že sa 
vtedy aj viac upína na Božiu prítomnosť 
a rozpráva sa s ním. Aj ľudia pri spoločnej 
práci komunikujú intenzívnejšie. Nie je to 
tak, že dobré dielo vznikne, keď sa pri ňom 
dostatočne modlíme a postíme. Ale že Boh 
si použije človeka modlitby a pôstu. Ktorý 
žije tak, že sa použiť dá. A ktorému úspech 
neublíži, lebo vie, „kde je sever“.

Čo bolo pri jeho tvorbe najdôležitejšie?
Akatist je prepracovaný žáner. Ide o trinásť 
tematických celkov. V každom celku sa 
najprv v kondáku nastolí téma bloku, tá sa 
v ikose konkretizuje a potom sa v jednot-
livých veršoch premelie zo všetkých strán 
tak, aby sme tému vnímali z čo najviac uh-
lov. Týchto trinásť celkov musí vytvoriť jed-
noliaty celok mozaiky. Daný princíp sme 
trocha narušili, keď sme v kondáku a ikose 
pracovali s rôznymi biblickými obrazmi 
a následne sme ich vo veršoch rozmie-
ňali na drobné. Čo bolo najdôležitejšie? 
Počúvať a poslúchať Boha. Ustáť pokušenie 
trvať si na svojom za cenu neposlušnosti. 
Ale aj nepoddať sa, keď bolo treba, a obstáť 
v tlaku, aby sme to nepreháňali s dôrazom 
na formálne spracovanie a aby sme upravili 
štýl do podoby náboženských fráz. Chceli 
sme, aby človeka pri modlitbe nič neruši-
lo, aby mu znel rečou, ktorou normálne 
hovorí. Aby sme aj takto ľudí učili osobnej 
modlitbe vlastnými slovami. Aby vide-
li, ako sa biblický text stáva podnetom 
na modlitbu.

Čím sa tvorba akatistu odlišuje od tvorby 
iných sakrálnych textov?
Nepoznám poetiku iných sakrálnych 
textov, preto neviem povedať, ako to je 
inde. Z pôsobenia v oblasti literárnej vedy 

viem, že forma je dôležitá súčasť a musí 
byť v súlade s obsahom. Keď ako laik 
počúvam slovenské liturgické texty, je mi 
smutno z toho, ako neprofesionálne sú 
spravené. Zle sa spievajú, pre nepravidel-
nosť slovného rytmu má kantor problém 
s pauzami a pod. Kedysi sme mali v škole 
schodisko, po ktorom bolo zakázané cho-
diť, lebo schody neboli rovnako vysoké. 
Vždy sme sa potkli. Podobne je to s for-
mou týchto textov, ak nie je pravidelná. 
Pri akatiste má byť v jednotlivých veršoch 
(chairetizmoch) v každom riadku rovnaký 
počet slabík usporiadaných v pravidelnom 
rytme. To spôsobí, že si človek prestane 
všímať spievanie a bude si vychutná-
vať obsah. Neraz sme si vypočuli, že to 
preháňame, veď ide o modlitbu, tak prečo 
sa k nej staviame ako k profánnej poézii. 
Riešili sme to práve pre toto. Lebo je to 
modlitba! Lebo si zaslúži, aby sme počas 
nej vnímali, čo Bohu hovoríme, a nemu-
seli ostražito tŕpnuť, či spravíme pauzu 
na správnom mieste.

U nás je akatist už pomerne známou 
pobožnosťou. Ak môžeš porovnať, ako je 
to inde?
U nás je známa len v rámci východných 
cirkví. Rímskokatolícka cirkev akatisty až 
tak nepozná. Som rada, že vďaka Zboru 
sv. Jakuba vznikla nahrávka tohto akatistu 
pre TV Lux a bude premiérovo uvedená 
teraz v jeseni. Čo sa týka iných krajín, 
neviem sa vyjadriť. Napríklad na Ukraji-
ne majú množstvo akatistov a vznikajú 
mnohé, ktoré reagujú na aktuálne potreby 
Cirkvi.

Sprevádzaš mladých autorov v umeleckej 
škole. Vidíte medzi nimi talenty, ktoré 
by raz mohli obohatiť pokladnicu našej 
cirkvi?
Umenie má silu meniť život, to, ako naň 
pozeráme. Aj preto sa, napríklad, v GkFC 
pre Rómov v Čičave venuje pozornosť za-
kladaniu hudobných a divadelných skupín. 
Pre mňa sú inšpiráciou mladí z divadielka 
DIK, ktorých si pamätám ešte ako malé 
deti z osád. Dnes sú z nich študenti stred-
ných a vysokých škôl. Viktória Jónyová 
dokonca od tohto roka pôsobí ako pedagóg 
v našej ZUŠ. Či raz naši žiaci obohatia 
Cirkev? Určite. Možno nie ako umelci. Ale 
mnohí ju iste obohatia ako ľudia, použi-
teľní Bohom na budovanie jeho kráľovstva 
tam, kam ich pošle. Ale to už je iná téma – 
správcovstva a autority nad tými, ktorí mi 
boli zverení.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
snímky: Matúš Kipikaša

Zažiť Božiu 
dobrotu

PhDr. Valéria Juríčková, 
PhD. (39) je jednou z auto-
riek Akatistu požehnania 
rodín. Počas pôsobenia 
na Prešovskej univerzite sa 
venovala literárnej vede. 
Je autorkou niekoľkých 
knižných prekladov z ukra-
jinčiny a scenárov pre RTVS 
a TV Lux. Aktuálne pôsobí 
ako riaditeľka SZUŠ v Jas-
trabí nad Topľou.

Cisárove šaty
Asi každý pozná rozprávku Hansa Christiana 
Andersena Cisárove nové šaty. Prišla mi 
na um, keď som rozmýšľal nad dianím u nás 
na Slovensku i v Cirkvi všeobecne. Na jednej 
strane by niekto mohol povedať, že cisár od-
kryl (síce nechtiac) pravdu o sebe, o svojom 
tele, no i duši. A koľkí mu tlieskali? Na druhej 
strane sa potreboval predvádzať – poukázať 
na seba, na svoje bohatstvo, práva, možnos-
ti... A všetci to rešpektovali. Kto na tom zaro-
bil, získal? Cisár? Ten isto nie. Jeho poddaní? 
Ani tí nič nezískali, ba možno stratili rešpekt 
k autorite, úctu k iným, k vyšším princípom 
či hodnotám. Získali na tom podvodníci 
skrytí pred očami verejnosti.

Začala sa synoda biskupov venovaná ro-
dine. Tesne pred ňou sa poľský kňaz Kryštof 
Olaf Charamsa vyzliekol pred svetom. Urobil 
coming out a prehovoril nielen o svojej 
homosexualite, ale aj o svojom súkromnom 
živote v hriechu. A koľkí mu tlieskali? Koľkí 
ho chválili za odvahu? Aj on sa potreboval 
ukázať svetu ako cisár – ukázať to, čo bolo 
skryté pod jeho kňazským životom.

Podobne to bolo aj v Bratislave či Koši-
ciach na dúhových pochodoch homosexu-
álov. Aj oni chceli poukázať na seba. A tak 
pár desiatok či stovák ľudí pochodovalo 
a ukazovalo, akí sú odvážni, že si robia, čo 
chcú, a nik ich v tom nemôže zastaviť. Čo im 
to dalo? Čo títo ľudia získali? Nič! Skôr stratili 
a okradli iných. Znova stratili skutočnú úctu 
ostatných a okradli iných o pokoj, o rešpekt 
k autorite...

Možno ma dnes niektorí zaradia do sku-
piny ľudí, ktorí kričia proti homosexuálom. 
Osobne si myslím, že tam nepatrím. Pre 
mňa títo krikľúni nie sú príliš odlišní od tých, 
čo kráčali za dúhovou vlajkou. Boh miluje 
každého a je jedno, akú orientáciu jeho 
dieťa má. Kto z nás by nemiloval svoje dieťa 
napriek jeho orientácii? Ale milovať niekoho 
neznamená schvaľovať jeho činy, či dokonca 
podieľať sa na nich, umožniť ich. Milovať 
niekoho je niečo viac, než dovoliť mu robiť 
si, čo chce – znamená to denne pre neho 
zomierať, odpúšťať mu jeho slabosti a kedy-
koľvek, aj stokrát denne, mať pohotové ruky 
zachrániť ho i objať, ak sa bude chcieť vrátiť.

A čo sa týka homosexuality, prichádzajú 
mi na um slová amerického herca Matta 
Damona pre The Guardian: „Či už ste homo-
sexuál, alebo heterosexuál, ľudia by nemali 
vedieť detaily o vašej sexualite, pretože tá 
by mala byť jedným z tajomstiev...“ Sexualita 
nemá byť niečo okázalé, ale skôr súkromné, 
intímne. A tak by to malo zostať.

Juraj Gradoš
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Hudba 
s okultným 
pozadím
Rock je druh populárnej hudby, ktorý 
kladie dôraz na rytmus a použitie 
nástrojov so zosilneným zvukom ako 
gitara, basgitara a bicie. V najširšom 
zmysle slova možno rockom označiť všetky 
populárne nahrávky od roku 1950.

Začiatkom 60. rokov 20. storočia 
vystúpila na hudobnú scénu azda 
najznámejšia rocková kapela The Beatles. 
Na obale jedného z albumov tejto kapely 
sa objavilo mnoho známych osobností, 
keďže hudobníci chceli dať dohromady 
tváre osôb, ktoré obdivovali. Medzi 
nimi bol aj okultista Aleister Crowley, 
otec moderného satanizmu a inšpirátor 
mnohých ezoterických skupín. Crowley 
hlásal: „Rob, čo chceš” s významom užívať 
si život bez hraníc a morálnych noriem.

Britské rockové kapely postupne 
prechádzali na tzv. psychedelický rock, 
ktorého najvýraznejším predstaviteľom 
je skupina Pink Floyd. Medzi ďalšie žánre 
rocku patria hard rock a punk rock. Hard 
rock prezentuje napríklad hudobná 
skupina Deep Purple. Z hard rocku sa 
následne vykryštalizoval hudobný žáner 
heavy metal.

Niektoré rockové kapely v textoch 
uctievajú diabla, prezentujú samovraždu 
a eutanáziu. Niektorí speváci otvorene 
vyzývajú poslucháča k samovražde, 
hovoria mu, že život nemá zmysel, dni sú 
smutné, svet odporný, a preto nemá cenu 
žiť.

V rockových piesňach nie sú ničím 
výnimočným ani ukryté posolstvá. 
Ide o tzv. backward masking process 
(postup spätného maskovania), 
čo znamená, že kryté posolstvá sa 
nahrávajú v nahrávacom štúdiu opačne. 
Dajú sa dešifrovať, keď si poslucháč 
pustí nahrávku odzadu. Táto technika 
vychádza zo starej satanistickej tradície, 
podľa ktorej sa katolícke modlitby 
počas čiernych omší odriekali opačne, 
aby ich znesvätili a adresovali diablovi. 
Obrátené posolstvá zároveň predstavujú 
pokus realizovať ezoterické rituály 
prostredníctvom hudby.

Rock je aj v súčasnosti veľmi populárny, 
ale v mnohých prípadoch sa stáva 
šíriteľom negatívnych posolstiev.

Antónia Rabatínová

Antikoncepcia šíri v spoločnosti 
mylné chápanie manželstva
Antikoncepcia nielenže oslabuje manžel-
stvá, ale má aj ďalšie vedľajšie škodlivé 
účinky v spoločnosti. Všadeprítomná 
antikoncepcia znamená, že ľudia nie sú 
zvyknutí zdržiavať sa sexuálneho života 
a ovládať sa. Antikoncepcia má za násle-
dok, že pre súčasného človeka je zdržiava-
nie sa sexuálneho života ťažko prijateľné, 
a tak akékoľvek milenecké spolužitie 
považuje za správne, akoby sexuálna 
intimita nemala svoje dôsledky. Antikon-
cepcia takto buduje kultúru smrti. Lebo 
otehotnieť pri takomto spôsobe života je 
považované za zlyhanie, čo často vedie 
k úmyselným potratom.
Keďže antikoncepcia oddeľuje sexualitu 

od plodnosti, rozvíja kultúru, v ktorej sa 
manželstvo zužuje iba na citovú a erotickú 
príťažlivosť, a spolupatričnosť medzi man-
želmi. Tento zúžený, nesprávny pohľad 
na manželstvo spôsobuje súčasný zmätok 
v správnom chápaní manželstva. Z toho vy-
plýva aj vnímanie rozvodu ako prípustnej 
a bežnej veci, akoby manželstvo bolo iba 
zmluvou, ktorú možno kedykoľvek zrušiť 
a znova uzavrieť. Táto kultúra, ktorú bu-
duje antikoncepcia, vytvára priestor aj pre 
zväzky rovnakého pohlavia, keďže man-
želstvo chápe hlavne ako erotické a citové 
uspokojenie, pri ktorom oddeľuje sexuálny 
život od plodenia.

Ideový kontext pre manželstvo 
dnes
Cirkev musí odmietať šírenie falošných 
dôvodov na manželstvo. Všetko, čo Cirkev 
učí o manželstve, rodine a sexualite, 
vychádza z Ježišovej náuky. Katolícka mo-
rálna teológia podáva celostný pohľad, 
ktorý odpovedá na najhlbšie otázky člove-

ka. Tento jednotný a ucelený pohľad vy-
chádza zo základného kresťanského 
presvedčenia o Božom stvorení a zmluve, 
ľudskom páde do hriechu, Kristovom 
vtelení, ukrižovaní a vzkriesení. Toto 
učenie zahŕňa obetu i utrpenie všetkých, 
ktorí chcú byť Ježišovými učeníkmi. Keď je 
podkopávaná alebo zle chápaná podstata 
manželstva, rodina sa oslabuje. Keď je ro-
dina silná – keď rodina vytvára priestor 
pre manželov, manželky a ich deti, aby 
praktizovali umenie sebadarovania podľa 
vzoru Božej zmluvy, potom svieti svetlo 
v temnom svete. V tomto svetle možno vi-
dieť pravú ľudskú prirodzenosť. Preto 
Cirkev odoláva tomu, čo ohrozuje rodinu. 
Neporiadok v každom ľudskom srdci má 
spoločenský vplyv a spoločenské dôsledky. 
Spoločenstvo, pre ktoré sme boli stvore-
ní, je ohrozené našimi neusporiadanými 
túžbami, našou ekonomickou situáciou, 
pornografiou, antikoncepciou, rozvodom 
a filozofickým zmätkom v správnom 
chápaní manželstva. Ale láska je naším po-
slaním a Cirkev predkladá vlastný model 
života spoločnosti – spoločenstvo založené 
na Ježišovom milosrdenstve, veľkodušnos-
ti, slobode a vernosti. Mnoho služobníkov 
Cirkvi šíri kultúru života tým, že pomáha 
chudobným, podporuje prirodzené pláno-
vanie rodičovstva namiesto antikoncepcie 
a presadzuje v tomto svete správny pohľad 
na manželstvo. Katolíci odmietajú roz-
vod a „manželstvá“ osôb rovnakého pohla-
via či mylné spoločenské reformy týkajúce 
sa manželstva, a na druhej strane sa cítia 
byť zodpovední za vytváranie a posil-
ňovanie spoločenstiev pomoci, podpory 
a lásky. n

Juraj Tomáš
ilustračná snímka: flickr.com

Septembrové stretnutie rodín vo Filadelfii bolo povzbudením nielen pre priamych účastní-
kov, ale cez katechézy, ktoré pripravila Filadelfská arcidiecéza, môže prehovárať do života 
ďalších ľudí po celom svete. V tomto číslo vám ponúkame ďalšiu katechézu o dôstojnosti 
a nezastupiteľnom mieste rodiny v živote každého z nás.

Rodina je drahocenný dar, ktorý 
človeka učí pravej ľudskosti. Práve 
v rodine sa človek môže najlepšie 

naučiť pravej láske, spravodlivosti, súcitu, 
odpúšťaniu, vzájomnej úcte, trpezlivos-
ti a pokore. Existujú však viaceré nebez-
pečenstvá, ktoré ohrozujú správny pohľad 
na manželstvo, respektíve ohrozujú aj 
manželstvo samotné. Patrí medzi ne chu-
doba, nezriadená túžba po blahobyte, por-
nografia, antikoncepcia a rôzne mylné 
filozofické pohľady na manželstvo, ktoré 
sú preň hrozbou. Cirkev ich odmieta, lebo 
chce rodinu chrániť.

Ekonomické problémy 
a súvislosti
Jedným z dôležitých problémov, ktoré 
oslabujú manželstvo a rodinný život, je 
chudoba a nezriadená túžba po blahobyte. 
Vedecký prieskum ukazuje, že stabilné 
manželstvá pomáhajú prekonávať chudo-
bu, ako aj to, že chudoba oslabuje stabilitu 
rodín. Toto je jeden z dôvodov, prečo sa 
Cirkev zaoberá nielen duchovnými, ale aj 
ekonomickými podmienkami ľudského 
života. Ak sa staráme o rodinu, musíme sa 
starať aj o chudobných. A ak sa staráme 
o chudobných, tým zároveň preukazujeme 
aj službu rodinám.
Dnešná globálna ekonomika zároveň 

vyvoláva v človeku nezriadenú túžbu 
po blahobyte. Veľké firmy využívajú 
reklamu na to, aby vytvárala ustavičnú 

chuť človeka po nových zážitkoch, po stále 
novších a novších veciach. Toto takisto roz-
vracia stabilitu rodiny, lebo táto „výmenná 
mentalita“, v ktorej sa veci neopravujú, ale 
vymieňajú za nové, sa prenáša aj do chápa-
nia rodiny. Napríklad ak manželia prežíva-
jú manželskú krízu, mnohí strácajú ochotu 
riešiť ju. Radšej sa uchyľujú k výmene 
manžela, respektíve manželky.

Prečo je pornografia zlá
Pornografia vytvára zo sexu tovar. A to zna-
mená, že aj dôstojnosť človeka znižuje iba 
na úroveň tovaru. Často je spojená s krutým 
obchodovaním s ľuďmi. Našou životnou 
úlohou je učiť sa pravej láske, ktorá je tr-
pezlivá, veľkodušná, zhovievavá, veľkorysá, 
obetavá... Vyhľadávanie pornografie defor-
muje charakter človeka, vedie ho k sebectvu 
a sťažuje obetavú lásku k iným ľuďom. Učí 
v iných ľuďom vidieť iba predmet vlastných 
chúťok. Ľudia vyhľadávajúci pornografiu 
okrem toho, že strácajú schopnosť sebaza-
prenia, prichádzajú aj o schopnosť zrelého 
sexuálneho vzťahu a skutočnej intimity 
s manželským partnerom. Pornografia dnes 
zohráva veľmi podstatnú rolu v rozpadáva-
júcich sa manželstvách.

Prečo je antikoncepcia zlá
Antikoncepcia vedie človeka k chápaniu 
sexuálnej túžby ako nároku či požado-
vačnosti. Oddeľuje manželské spojenie 
od plodnosti, a tým podkopáva dôvody 

na prijatie sviatosti manželstva. Mnohé 
manželské páry sa mylne domnievajú, že 
manželské šťastie priamo závisí od pote-
šenia v manželských vzťahoch. Pápež Pius 
XII. vysvetľuje, že šťastie v manželstve 
závisí predovšetkým od vzájomnej úcty, 
veľkodušnosti, trpezlivosti a sebadarovania 
manželov. A to aj v intímnych vzťahoch.

Prečo je prirodzené plánovanie 
rodičovstva užitočné
Existujú vážne dôvody, či už fyzické, eko-
nomické, psychologické, alebo sociálne, 
ktoré môžu viesť manželov k rozhodnutiu 
na určitý alebo neurčitý čas nesplodiť die-
ťa. Pre toto rozhodnutie (keď si manželia 
uvážia, že nie je ten vhodný čas) je dovole-
né používať prirodzené metódy plánovania 
rodičovstva. Na rozdiel od antikoncepč-
ných metód prirodzené metódy vyžadujú 
od manželov, aby sa zdržali sexuálneho 
spojenia. Týmto manželia podriaďujú svoje 
krátkodobé sexuálne túžby Božiemu vola-
niu vo svojom živote. Prirodzené plánova-
nie rodičovstva je založené na kráse a po-
trebe manželskej sexuálnej intimity. Keďže 
tiež spočíva na určitom zdržiavaní sa 
z dôvodu odďaľovania počatia, prirodzené 
plánovanie nabáda manželov ku komu-
nikácii a sebaovládaniu. Tak ako samotný 
manželský zväzok aj prirodzené plánova-
nie pomáha formovať a usporadúvať sexu-
álne túžby človeka, čo je veľmi prospešné 
pre správny vývoj manželského zväzku.

Svetlo v temnom svete

SVETOVÉ
STRETNUTIE

RODÍN
OTÁZKY NA DISKUSIU
• Vysvetlite spojitosť medzi starostlivosťou Cirkvi o chudobných a učením Cirkvi 
o sexualite a čistote.

• Aký je rozdiel medzi antikoncepciou a prirodzeným plánovaním rodičovstva?
• Aký je spoločný menovateľ rozvodu, antikoncepcie a „manželstiev“ osôb rovnaké-
ho pohlavia?

• Aké výzvy k čistote existujú vo vašom spoločenstve a kde môže kresťan vo vašej 
farnosti spoznať učenie a pohľad Cirkvi? Ako môže vaša farnosť podporovať ľudí, 
ktorí chcú žiť podľa učenia Cirkvi?
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Medzi desiatimi deťmi
Na začiatok vám rozpoviem jednu 

príhodu. Boli sme raz s deťmi 
v jaskyni Zlá diera. Ako sme 

prechádzali jaskyňou, náš sprievodca nás 
upozornil na jedno miesto, s ktorým sa 
viaže istá povera. Ak vraj žena nemôže 
mať dieťa a pozrie sa tým smerom, tak 
bude môcť otehotnieť. To ste mali vidieť, 
ako všetky mladé ženy a dievčatá, ktoré 
boli na prehliadke, odvrátili pohľad iným 

smerom. Nehovorím to preto, aby ste šli 
do jaskyne, ani preto, aby som propagoval 
povery, ale preto, aby som poukázal na to, 
že dnes mladé ženy nechcú byť matkami. 
Je to smutné, ale je to tak. Naše skúsenosti 
sú však často ešte dramatickejšie. Keď sme 
boli v predošlej farnosti v Poši, bol som so 
synom u lekára. Primár pri zisťovaní anam-
nézy zistil, že máme päť detí. Jeho reakcia 
bola asi takáto: ,,Vy máte vysokú školu 
a päť detí?“ Iná skúsenosť už bola v súčas-
nej farnosti vo Vyšnej Olšave. Kým chodia 
naše deti na prvý stupeň v dedine, je to 
trocha miernejšie. Ak však odídu do mesta, 
čelia omnoho tvrdším postojom, keď po-
vedia, koľkých majú súrodencov. Tadeáš sa 
raz vrátil zo školy veľmi smutný a zranený. 
Tak som sa ho opýtal, čo sa deje. Povedal, 
že sa z neho spolužiak vysmieval, že má 
otca, ktorý má veľa detí. No nestáva sa to 
len zo strany detí, ale aj zo strany dospe-
lých. Raz prišiel na faru jeden ,,vyslanec“, 
aby mi tlmočil, že sa nepatrí, aby mal kňaz 
toľko detí. Dokonca aj zo strany kňazov 
som pred časom dostal ,,dobrú“ radu, ako 
nemať deti, a mať pritom sex s manželkou. 
Tých situácií bolo veľmi veľa. Je pravda, že 
ľudia v našom okolí, či už v Cirkvi, či mimo 
nej často, neprijímajú viacdetné rodiny.
My sme si deti neplánovali. My sme ich 

prijímali, ako ich Pán posielal. Odmietali 
sme antikoncepciu. Deti prichádzali ako 
znak našej lásky a odovzdanosti sa do Bo-
žej vôle. Vieme, že ak manželia nemajú 
vážne dôvody nemať deti, je dovolená 
zdržanlivosť.

Zodpovedné rodičovstvo je prijať deti 
a odovzdať im vieru, o čo sa aj my usiluje-
me. U nás je to tak, že sa s malými deťmi 
modlím každý večer. Raz v týždni, vždy 
v sobotu ráno, sa celá rodina stretáva 
na modlitbe, ktorá pozostáva z čítania 
žalmu a evanjelia. Rozoberáme Sväté pís-
mo, rozprávame sa o Božom slove, potom 
máme osobné prosby, modlitbu Otče náš, 
pozdravíme sa svätým bozkom pokoja 

a zakončíme požehnaním. To, že je otcom 
kňaz, ešte neznamená, že viera sa odo-
vzdáva automaticky. Nestačí priviesť deti 
do chrámu. Je dôležité modliť sa a rozprá-
vať o Božom slove aj doma, a tiež podávať 
deťom osobnú skúsenosť zo svojho života 
s Pánom.

Možno poznáte film o Židoch s názvom 
Jentl. Zaujala ma v ňom jedna vec. Vo filme 
vystupuje rabín. Má dcéru, ktorú veľmi 
zaujíma štúdium Tóry. Pre ženy je to však 
u Židov zakázané. Príde za otcom a poprosí 
ho, či by nemohla študovať Tóru, pretože si 
nevie predstaviť, že by niekde zošívala po-
nožky mužovi. Rabín jej odpovie: ,,A načo 
by nám bola Tóra, keby sa nám nerodili 
deti?“
Načo je nám viera, keď ju nebudeme mať 

komu odovzdať?
Pri starostlivosti o deti prežívame aj 

mnoho strachu o ne a ťažkostí. Raz sa 
stalo, že sa naše deti hrali na tenisovom 
ihrisku a iní starší chlapci pri naháňačke 
stiahli kované schodíky pre rozhodcu. 
Náš Tadeáš, ,,záchranca“, priskočil, že 
ich zachytí. Vážili možno osemdesiat kíl. 
Nepodarilo sa mu to a schody ho udreli 
po hlave. Na dvoch miestach mal prasknu-
tú lebku. Chvála Bohu, že len takto. Mohlo 
sa to skončiť aj vážnejšie. Takéto a po-
dobné situácie nám pripomínajú, že deti 
nepatria nám, a tak sme pozývaní vzdávať 
sa ich. Uvedomujeme si, že ich máme iba 
na určitý čas. n

Štefan
(dokončenie z predchádzajúceho čísla) 

Voľba povolania
Už v roku 1920 napísala list karmelitánskym sestrám a žiadala ich o informácie pre 
kandidátky. Počas letných prázdnin navštívila s bratom Karolom viacero kláštorov 
a zaujímala sa o rehoľný život. Napokon sa rozhodla, že vstúpi do karmelitánskeho 
kláštora v Bronxe na newyorskom predmestí. Prijali ju, ale podmienečne. Mala sa 
vrátiť o dva roky po skončení štúdií, ak sa jej zlepší slabozrakosť. Terézia cítila, že jej 
žiadosť týmto jemne odmietli. Preto hľadala iné riešenie. Pán farár Dolan z Farnosti 
svätého Vincenta de Paul, ktorému pomáhala cez prázdniny ako sekretárka, jej dal 
adresu istého kláštora vo Filadelfii. Terézia sa tam šla osobne predstaviť a požiadať 
o prijatie. Bola však veľmi prekvapená, keď prišla do Filadelfie: našla ulicu i číslo, no 
nijaký kláštor tam nebol. Pán farár Dolan jej dal síce správnu adresu, ale nesprávne 
mesto: kláštor nebol vo Filadelfii, ale v St. Louis, v štáte Missouri. To však bolo veľmi 
ďaleko od jej rodného mesta Bayonne.

14. júna 1923 Terézia skončila učiteľskú akadémiu v Kolégiu svätej Alžbety. Cez 
prázdniny sa vrátila do rodičovského domu, ale ešte stále nebola rozhodnutá o svo-
jom budúcom povolaní. Od rozličných rehoľných kongregácií žiadala nové informácie.

Prázdniny sa rýchlo míňali. Cítila, že potrebuje viac času na modlitbu a na rozmýš-
ľanie. Podala si žiadosť o prijatie na miesto profesorky v Akadémii svätého Alojza 
v Jersey City. Prijali ju. Vyučovala tam latinčinu a angličtinu. Na konci školského roka 
však bola celkom presvedčená, že povolanie vyučovať deti nemá. Zriekla sa vyučova-
nia a takmer celý rok zostala doma v rodine.

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

19/2015
Voľba povolania
Voľba povolania závisí od mnohých okolností. Tak to bolo aj v prípade Terézie 

Demjanovičovej.
Brat Karol, ktorý už bol v tom čase kňazom, vedel, že jeho sestra má mnohé 

talenty; že by mohla ako rehoľníčka úspešne vychovávať mládež; veď už bola na to 
pripravená aj ukončeným štúdiom. Ale poznal aj jej odpor k vyučovaniu. Dúfal, že ho 
po čase dajako premôže a bude z nej dobrá učiteľka. Radil jej, aby vstúpila do Kongre-
gácie milosrdných sestier.

Bolo to začiatkom novembra 1924, keď sa celkom vážne rozhodovala urobiť najdô-
ležitejší krok vo svojom živote. Ešte stále váhala a nevedela, čo má robiť: venovať sa 
rozjímavému životu či vstúpiť do aktívnej rehole, akou bola Kongregácia milosrdných 
sestier, kde študovala a určitý čas vypomáhala ako učiteľka. Mnohí jej radili, aby svoje 
sily a vlohy predsa len vložila do apoštolátu výchovy mládeže.

Istá sestra z Kongregácie milosrdných sestier, niekdajšia spolužiačka a priateľka, jej 
v týchto dňoch rozhodovania poslala list. Radila jej, aby s rozhodnutím dlho neotáľa-
la. O niekoľko dní prišla Terézia do kláštora poradiť sa o svojom povolaní osobne. Ale 
aj po dlhých rozhovoroch zostala nerozhodná. Keďže sa blížil sviatok Nepoškvrnené-
ho počatia Panny Márie, priateľka rehoľníčka jej poradila, aby absolvovala osemdňo-
vú pobožnosť a prosila Božiu Matku o svetlo a radu. Sľúbila jej, že sa v kláštore budú modliť 
na tento úmysel aj iné sestry. Terézia sa vrátila domov a začala si horlivo konať osemdňovú 
pobožnosť k Nepoškvrnenej. Bolo to práve 8. decembra, na sviatok Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie, keď sa definitívne rozhodla, že vstúpi do Kongregácie milosrdných sestier. V ten 
istý deň znova navštívila svoju spolužiačku Angelu Máriu v Kláštore svätej Alžbety. Ostala tam 

m
iriam

 terézia 
dem

janovičová

(Ježiš) vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im:  
„Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. 
A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

(Mk 9, 36 – 37)
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Jedno nevylučuje druhé, skôr naopak. 
Čo je pýcha? Myslieť si o sebe viac, ako 
si o mne myslí Boh. Čo je falošná po-

kora? Myslieť si o sebe menej, ako si o mne 
myslí Boh. A čo je ozajstná pokora? Myslieť 
si o sebe to, čo si o mne myslí Boh. A Boh 
má o mne veľmi vysokú mienku.
Niekedy sa pýtam:
„Prosím vás, čo máte z toho, že ste veriaci?“
„No čo, no nič, ale tak ma vychovali.“
„Tak to máte môj obdiv, že robíte niečo, 

z čoho nič nemáte.“
„Keď ste taký múdry, tak mi povedzte, čo 

z toho môžem mať.“
Vtedy odpovedám: „Život v trápení môže 

byť bez strachu, lebo viem, že môj Otec je 
so mnou, že z môjho života vyťaží maxi-
mum dobra a ja netrpím zbytočne. Vtedy 
sa mi chce na sebe pracovať, lebo mám 
Otca, ktorý mi verí. Keď niečomu nerozu-
miem, mám sa koho opýtať...“

Keď som to raz vravel na hodine v škole, 
istý študent zareagoval: „Ja aj tak neverím, 
že to funguje.“ Odpovedal som: „Tak to 
vyskúšaj!“ Ako zistíš, že recept na koláč je 
dobrý? Že ho vyskúšaš. Ale ak nedodržíš 
postup, nečuduj sa, že výsledným produk-
tom bude nechutná gebuzina. Veľakrát 
som sa rozprával s ľuďmi, ktorých kresťan-
ský život je taká istá neskutočná gebuzina. 
A tá rodí v človeku iba znechutenie, odpor 
a nechápavý výraz v tvári. Do viery primie-
šali pre istotu všetko. Fuj!

Tvoja nádej je Boh
Začni pekne od začiatku. Boh je láska a ty 
si hriešnik. Ale Boh hriešnika miluje. Už 

toto je pre mnohých kameňom úrazu, lebo 
sú presvedčení o tom, že Boh si ich váži len 
vtedy, keď sú bez hriechu. Keď „vykonali“ 
všetky modlitby a sú slušní. Starší ľudia 
vravia, že niekedy bola oveľa väčšia bieda, 
ale ľudia boli radostnejší. Stretávali sa 
spolu, spievali. Prečo? Lebo verili v Boha. 
Dnes veria:
• V peniaze. A každým dňom počúvajú 
o ich pohyblivej hodnote. Tiež by som sa 
bál, keby som uctieval takého boha (po-
hyblivého, nestáleho, takého, ktorému 
hrozí krach).

• Vo vlastné schopnosti. A každým dňom 
počúvajú, ako tu niekto nečakane 
zomrel, že sa tam a tam objavil nový 
vírus a pod. Tiež by som sa bál, keby 
bol môj boh slabší ako vírusy, choroby 
a smrť.

• V známosti. A každým dňom počujú 
o podvodoch, o tom, ako kolega okradol 
kolegu. Tiež by som sa bál, keby som 
uctieval boha, ktorý je závislý od nieko-
ho ďalšieho.

Ver v skutočného Boha a budeš mať dô-
vod aj na spev, aj na radosť. Vrcholom tvo-
jej viery nebude len piatkový pôst od mäsa. 
Športovci svoju stravu kontrolujú a upra-
vujú ešte oveľa prísnejšie. Toto nemôže byť 
vrchol tvojho kresťanského života.

Miluješ, ale chcel by si viac? Máš 
otázky, na ktoré nevieš odpovedať? 
Chcel by si dosiahnuť niečo výnimoč-
né?

Tak práve tebe je adresované zdravé 
kresťanstvo!

Ale pozor! Mnohým v tejto etape hrozí, 
že Boha potrebujú len na dosiahnutie 
svojich cieľov. Boha potrebujem len na to, 
aby som sa stal bohom vo svojom okolí, 
aby som bol bohom v očiach spolužiakov, 
priateľov. Toto je fungovanie na princípe:
„Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť 

sa meno moje, buď vôľa moja...“.

Čo potrebuješ urobiť, aby si nepre-
spal svoju jedinú príležitosť?

1. Choď ďalej než ostatní!
Ježiš nechal učeníkov na jednom mies-

te, podišiel ďalej a tam sa modlil. Neuspo-
koj sa s priemerom. Nerob iba to, čo sa 
od teba očakáva.
2. Buď verný v modlitbe!
„Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli 

do pokušenia.“ (porov. Mt 26, 41)
Vedel si, že pokušeniu sa v živote nevy-

hneš? Prichádza rafinovane, mnohokrát 
nepredvídane. Nielen tak, že odniekiaľ 
sa vzalo, z ničoho nič. Preto sa nemôžeš 
ocitnúť v pokušení a lamentovať: „Pane, to 
je nespravodlivé! Zase pokušenie!“ Do po-
kušenia veľakrát padneš, ale nesmieš sa 
ním nechať opanovať. Najhroznejší príbeh 
v Starom zákone je, keď brat zabíja brata. 
Boh Kainovi hovorí: „Hriech číha pri (tvo-
jich) dverách.“ (porov. Gn 4, 7) Pokušenie 
tam je, ale neotvor mu dvere.
3. Nazeraj duchovne!
 „Oči sa im zatvárali.“ (porov. Mt 26, 43)
Ak nevidíš z Písma, čo je dobré a čo je 

zlé, ak nemáš oči posilnené sviatosťami, 
tak potom si ľahká korisť. Vo väčšine 
náboženstiev je prvoradou úlohou prinášať 
obetu bohom. V našej viere je to presne 
opačne. Boh vyšiel naproti človeku, oslovil 
ho a obetoval sa zaň.

Odpovieš? n

Miroslav Bujdoš CSsR 
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Verím Bohu,  
a preto si verím



Neobmedzený zdroj
„Nemáš notebook?“ otvorila 

Adela dvere izby. Prehrávač 
hudby signalizoval červenú. 

Nevyhnutne potrebuje dobiť baterku.
„A ty si nevieš priniesť svoj?!“ neodpusti-

la si priamu otázku Lydka.
„Akože prepáč, ale ak ty niečo potrebu-

ješ, požičiam ti to bez komentára!“ bránila 
sa Adela.
„Práve teraz, keď mám najviac učenia, 

otravuješ a riešiš nepodstatné veci,“ hun-
drala Lydka ďalej a zároveň vypínala otvo-
rené súbory, aby predsa len požičala Adele 
notebook. Je to jej najlepšia kamarátka, no 
ťažké obdobie je skúškou každého vzťahu.
„Vieš čo, keď si taká múdra, tak mi ho 

nemusíš dávať. Poradím si aj bez teba!“ 
Adelka nevydržala kamarátkin sarkazmus 
a buchla dverami  izby. Vie veľmi dobre, 
aké ťažké obdobie prežíva. Veľmi potrebuje 
počuť hudbu, lebo ticho pára jej ranené 
srdce. A takto sa zachová! Rozrušené 
dievča bežalo po chodbe a vlasy sa jej lepili 
na tvár zaliatu slzami. Zrazu náraz. Cez za-
slzené oči zakryté vlasmi si nevšimla sestru 
Hyacintu. Rehoľníčka bola vychovávateľ-
kou v internáte a Adela bola v jej skupine.
„Adelka, čo sa stalo?“
„Nič!“ odvrklo dievča. Nahromadená 

bolesť a sklamanie z kamarátky ju paraly-
zovali.
„Aha, tak takto presne vyzerá človek, 

keď sa nič nedeje a všetko je v poriadku,“ 
poznamenala rehoľníčka. Hyacinta vedela, 
že Adela potrebuje chvíľku, aby sa upo-
kojila, a potom vynesie na svetlo sveta, čo 

ťaží jej srdce. Naozaj. Hneď nato jej všetko 
vyrozprávala.
„Možno by si mohla zájsť do kaplnky, 

a predsa len troška pobudnúť v tichu. 
Hudba síce upokojí tvoje zmysly, no Boží 
pokoj ťa naladí na vlnu, ktorá nie je závislá 
od techniky. Na tom sa pravá radosť neza-
kladá. A...“
„Dobre, sestra,“ skočila jej do reči Adela, 

„ja viem, že vy to máte v náplni práce... ta-
kéto reči a postupy, ale ja sa poznám. Moja 
hudba ma dostane do gala.“ Sestra Hya-
cinta sa usmiala. „No dobre, požičiam ti 
spoločný notebook.“ Adela bola zaskočená.
„Nech sa páči. Nech ti poslúži,“ usmiala 

sa Hyacinta a nechala notebook v Adel-
kinej izbe. Akoby sa roztrhli okovy, ktoré 
spútavali jej dievčenské srdce.
„Ach, toľko opletačiek s jednou mašinkou!“
No celá natešená napojila prehrávač 

na notebook a nedočkavo sledovala nabíja-
nie baterky. „Ou, ou! Nie, nie... Ach! Ja som 
vedela, že za tým niečo bude. Ako som si 
mohla nevšimnúť, že mi nedala nabíjačku!“ 

Adela musela sestru znova vyhľadať.
 „Áno,“ počula spoza Hyacintiných dverí. 

Adela vstúpila do sestrinej izby.
„Sestra, bez nabíjačky notebook jedno-

ducho nepôjde. A teda ani môj prehrávač. 
Skrátka ste mi nepomohli, pretože note-
book musí byť zapojený. Sám si nevyrobí 
energiu ani ju nedá ďalej.“ Rehoľníčka sa 
usmiala: „Správne, Adelka. A teda ani tvoja 
hudba, ani Lydka ti nepomôže. Potrebuješ 
sa napojiť na neobmedzený a nevyčerpateľ-
ný zdroj, aby si mohla fungovať v ťažkých 
i ľahších obdobiach. Spoliehať sa na Boha 
a v ňom nachádzať silu, lebo sama si ju 
nevyrobíš. A ani ti ju nikto nedá tak, aby 
si bola spokojná a našla tú pravú radosť 
a pokoj.“
Do izby vošla Lydka. Potrebovala od ses-

try akési tlačivo. Toto stretnutie určite 
nebolo náhodné. Už tam si to vysvetlili 
a potom išli spoločne dobiť svoje batérie 
do internátnej kaplnky. n

Eva
ilustr. snímka: www.freeimages.com

Povečerie
Pre niekoho iste známe, pre niekoho 
zvláštne slovo. A predsa sa týka boho-
služby, teda oslavy Boha. Pre mnohých 
z nás je táto bohoslužba výsostne spoje-
ná so sviatkom Narodenia Krista a možno 
ešte Bohozjavenia. Preto majú mnohí 
utkvelú predstavu, že spev S nami Boh sa 
spája výlučne s týmto sviatkom. 

No povečerie ako nočná bohoslužba, ktorá nasleduje 
po večierni (z toho jej názov; v niektorých vydaniach 
liturgických kníh sa dokonca zvykne nazývať pove-

černica), je omnoho používanejšia, ako by sa zdalo. 
Povečerie sa môžeme modliť každý deň. Takéto povečerie 

sa nazýva malým povečerím. Skladá sa z troch žalmov, sym-
bolu viery, kánona (najčastejšie Bohorodičke) a dvoch mod-
litieb – k Bohorodičke a ku Kristovi. Počas Veľkej Štyridsiat-
nice sa však v pôstnych dňoch toto malé povečerie zamieňa 
za tzv. veľké povečerie, ktoré je už omnoho rozsiahlejšie, 
dokonca v prvý týždeň pôstu obsahuje vždy časť Veľkého 
kánona Andreja Krétskeho. Práve na tomto povečerí sa 
spieva Izaiášova pieseň S nami Boh. Preto ten, kto sa modlí 
povečerie počas pôstu, spozná, že tento spev nijako nie je 
vyhradený pre sviatky Narodenia Pána či Bohozjavenia.
V predvečer sviatkov Narodenia Ježiša Krista a Bohozjave-

nia sa týmto veľkým povečerím začína celonočná bohosluž-
ba, tzv. bdenie spojené s utierňou. Tak ako každé povečerie, 
aj toto obsahuje v úvode šesť žalmov a spomínaný Izaiášov 
spev s refrénom S nami Boh, potom nasledujú rôzne tropáre, 
obsahujúce prosby k Bohu, aby nás chránil cez noc, a oslav-
né spevy k Presvätej Trojici a všetkým svätým. Na záver kňaz 
vychádza do predsiene chrámu, kde sa koná zvyčajná lítia, 
a nakoniec požehnanie chlebov, pšenice, vína a oleja.
Je dôležité vnímať počas veľkých sviatkov práve tieto sku-

točnosti. To, že ich nemožno ohraničiť na božskú liturgiu. 
Práve povečerie je dôkazom toho, že skutoční veriaci, ktorí 
chcú plnohodnotne prežívať duchovný život, sa venujú 
modlitbe viac ako jednu hodinu v samotný sviatok. Niekedy 
sa nám môže zdať, že tieto bohoslužby sú nudné. Práve 
toto nás môže odrádzať. No je dôležité byť aktívnym počas 
všetkého, čo sa v chráme deje. Hoci povečerie obsahuje 
mnoho žalmov a spevov, stáva sa pre nás prínosom vtedy, ak 
tie žalmy aj sami čítame, ak sa zapájame do spevov. Takto sa 
môžeme hlbšie ponoriť do poznania toho, čo nám dáva Svä-
tý Duch skrze Cirkev. Učí nás, ako sa správne modliť. V mi-
nulosti sa práve preto, že tieto mimoriadne bohoslužby boli 
málo známe a ľud bol na nich len málo aktívny, nahrádzali 
polnočnou božskou liturgiou. Častým argumentom bolo 
to, že dodnes to tak v mnohých, aj východných cirkvách, je. 
No je dôležité povedať, že hoci mnohé cirkvi majú v noci 
liturgiu, tá je súčasťou spomínaného celonočného bdenia, 
teda skutočne sa modlia celú noc. Aj povečerie, aj utiereň, 
aj liturgiu. Takto sa ich prežívanie veľkých sviatkov stáva 
duchovne bohatším, než u tých, ktorý sa v daný sviatok 
zúčastnia iba na svätej liturgii. n

Michal Bučko

Vzdávanie vďaky 
a volanie o pomoc
Jeden známy zažil počas dovolenky pri mori 
nebezpečnú situáciu. Napriek tomu, že je dob-
rý plavec s dobrou kondíciou, precenil svoje 
sily a dostal sa pri plávaní ďaleko od brehu.

Cítil, že mu nezostáva síl vrátiť sa cez vlny, ktoré sa objavili. Pre-
nikol ho strach, keď si uvedomil, že pod ním je niekoľkomet-
rová hlbina. Hanba-nehanba, začal z celej sily kričať. Inokedy 

by si hádam povedal: „Je to pod moju úroveň – volať o pomoc.“
Istý turista z cudziny, ktorý ho začul, priplával k nemu a pomohol 

mu dostať sa na plytčinu. Keď mi o tom zážitku rozprával, zdô-
raznil, čo si neskôr uvedomil: „Tak, ako som v tej chvíli prenikavo 
kričal o pomoc a túžil po záchrane, tak by som mal túžiť a prosiť 
Boha o záchranu v každodennej modlitbe.“ 
Krik, volanie, úpenlivá prosba o záchranu. Vo Svätom písme 

nie je takýto štýl modlitby nezvyčajný. Aj 40. žalm to potvrdzuje. 
Na začiatku žalmu Dávid spomína na situáciu, keď spadol do jamy 
hrôzy – bahnitého prepadliska (močiara). Dávid nehovorí o nejakom 
prírodnom nešťastí, ktoré ho postihlo, ale o prenasledovaní zo stra-
ny človeka. Posmech, nenávisť, záhuba. Dávid to riešil tak, že volal 
a čakal na Pána. A on vypočul jeho prosbu, a postavil ho na skalu. 
Topenie sa v mori aj Dávidov pád sú hraničné situácie, v ktorých 

je volanie o pomoc nevyhnutné. Bude to určite volanie „z celej duše 
a mysle“ (ako hovorí jedna prosba v liturgii). Ale počas všedného 
dňa je množstvo situácií, keď podľa nás o nič nejde. Podľa toho 
často vyzerá aj naša modlitba. Poznáte to. Keď je liturgia vlažne 
odspievaná, modlitba bezducho odrecitovaná... odbavená. Je to 
vtedy, keď nám o nič nejde. Alebo keď nás nezaujíma to, čo hovorí 
Boh, preto k nemu až tak úpenlivo nevoláme. Vtedy, keď nestojíme 
o spoznanie jeho vôle, lebo sme si príliš istí sami sebou. Keď naše 
srdce lipne na vlastnom úsudku a ponechávame si len tú svoju 
predstavu o šťastí.
Práve preto musí vstúpiť Boh a zasiahnuť. 
Uprostred Dávidovej modlitby sa zrodí toto poznanie: „Obety 

a dary si nechcel, nežiadal si celopaly a obety za hriechy, ale otvoril 
si mi uši, aby som ťa počúval, preto som ti odpovedal: Hľa, pri-
chádzam.“ Dávid poznáva svoje poblúdenie a vidí príčinu svojho 
nešťastia: „Moje hriechy na mňa doľahli, až sa mi v očiach zatmelo; 
je ich viac ako vlasov na mojej hlave, až som stratil všetku odvahu.“ 
Uvedomuje si, že „šťastný (je) človek, ktorý sa spolieha na Pána 
a nedrží s pyšnými“.
Pyšný človek odmieta pomoc. Za svoj omyl obviňuje iného, hľadá 

vinníka v druhom človeku, neuznáva svoju slabosť..., a preto hynie. 
Aby nás Pán zachránil, dopúšťa kritické momenty alebo to, aby sme 
aspoň na chvíľu boli sami zo seba v koncoch. Skrátka, aby sme Boha 
hľadali a stretli sa s ním vo svojej biede. Preto Dávid na konci svojej 
modlitby povie: „Ja som však úbohý a biedny, no Pán sa postará 
o mňa. Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, Bože môj, nemeškaj.“ 
A keďže Dávid pokorne zmýšľa o sebe, nakoniec môže len ďa-

kovať Pánovi za záchranu a vyznať: „Veľa zázrakov si urobil, Pane, 
Bože môj, a v tvojich zámeroch s nami, kto sa ti vyrovná? ... Tí, čo 
ťa hľadajú, nech jasajú, nech v tebe nájdu plnú radosť! Nech tí, čo 
od teba čakajú záchranu, neustále volajú: ,Sláva ti, Bože náš!‘“ n

Radovan Kuzmiak

Nablízku
Presťahovali sme sa do mesta. Bolo to prekvapenie, šok, ale aj zrada, lebo všetky kamarát-
ky ostali na dedine, kým my so sestrou sme sa mali skamarátiť s deťmi, ktoré sme predtým 
nevideli. Rána bývali kruté – mama nás plačúce odviedla: sestru do škôlky, mňa do prvej 
triedy, a veľmi dlho trvalo, kým sme prestali plakať. Ani mame to nebolo jedno. A keď 
som ju jedno ráno poprosila, aby sa v škole zamestnala ako upratovačka, aby mi bola vždy 
nablízku, len sa na mňa čudne pozrela svojimi krásnymi modrými očami... 

Marta Gromošová
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PONDELOK 26. október
Veľkomučeník Demeter Myromvonný

Čítania: 1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 – 
24, zač. 52 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Jn 
15, 17 – 16, 2, zač. 52 (sv.)

Potom sa obrátil osobitne k učeníkom 
a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, 
čo vidíte vy.“ (Lk 10, 23)
Na akú veľkú príležitosť svojho života 
čakáš? Lebo ten blažený čas je práve teraz. 
Blažený čas je dnešok, ktorý prežívaš. 
Vnímaš svoju slabosť a hriešnosť, ale Boh ťa 
aj napriek tomu vedie. Nevzdáva sa ťa. Boh 
ťa aj dnes vyslobodzuje z otroctva hriechu, 
a tak sa stávaš synom Otca. Vidíš to vo 
svojom živote? Počuješ? Mnohí to túžili 
vidieť aj počuť.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 292; 
PZ: 265; HP: 278)

UTOROK 27. október
Mučeník Nestor

Čítania: 1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; Lk 11, 1 – 10, 
zač. 55 (rad.)

Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil 
svojich učeníkov. (Lk 11, 1)
Dnes si namiesto toho jedného z Ježišových 
učeníkov doplň svoje meno. Ten učeník 
sa totiž priznal, že sa nevie modliť. Keď 
videl Ježiša, ako mu žiari tvár, keď sa vrátil 
z modlitby, uvedomil si, že niečo tu nefun-
guje. Učeník ako pravoverný Žid poznal 
veľa modlitieb, ale na Ježišovi spoznal, že sa 
treba učiť modliť od neho. Chcem sa vôbec 
učiť modliť tak, ako sa modlil Ježiš?

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

STREDA 28. október
Mučenica Paraskeva z Ikónia

Čítania: 1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; Lk 11, 9 – 13, 
zač. 56 (rad.); 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181; Lk 7, 
36 – 50, zač. 33 (muč.)

Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! 
Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria 
vám! (Lk 11, 9)
Kto je ten, čo prosí? Ten, kto tichým hlás-
kom o niečo požiada? Nie. Ten, kto kričí 
o pomoc, lebo mu ide o život. Kto je ten, čo 
hľadá? Človek, ktorý stratil desať centov? 
Nie. Ten, kto prevráti aj celý dom, lebo hľadá 
čosi veľmi vzácne. Kto je ten, čo klope? Člo-
vek, ktorý zľahka, so strachom zaklope, či 
mu náhodou neotvoria? Nie. Ten, kto búcha, 

kým mu neotvoria, lebo za tými dverami je 
jeho záchrana.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätej (HS: 294; PZ: 
267; HP: 280)

ŠTVRTOK 29. október
Prepodobná mučenica Anastázia

Čítania: 1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265; Lk 11, 14 – 
23, zač. 57 (rad.)

Zástupy žasli, no niektorí z nich hovorili: 
„Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, 
vyháňa zlých duchov.“ (Lk 11, 15)
Aké odvážne sú naše rozhodnutia a kon-
štatovania nad ľuďmi, ktorých máme okolo 
seba! Vieme rýchlo zhodnotiť a posúdiť, kto 
ako, akým spôsobom niečo dosiahol, ako sa 
k tomu dostal, komu pomohol, komu poško-
dil, čo ešte mohol a čo nemal. To isté robíme 
aj voči Bohu. Buď prijmeš Ježiša, alebo ho 
vydáš na smrť.

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

PIATOK 30. október
Mučeník Zénobios  
a jeho sestra Zenóbia

Čítania: 1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk 11, 23 – 
26, zač. 58 (rad.)

Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto 
nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. (Lk 
11, 23)

V jednote je sila! Tak znelo jedno 
z hesiel novembra 1989. Ak niet jednoty 
medzi ľuďmi, ak niet jednoty v rodine, 
na pracovisku, začne vládnuť rozdelenie. 
Pozrime sa, ako vyzerajú naše vzťahy, naše 
farnosti. Prosme Pána, aby sme na prvom 
mieste boli v jednote s ním skrze jeho slovo, 
skrze modlitbu a spoločenstvo Cirkvi. 
Tak môže každý zažiť lásku a jednotu – 
podstatné znaky Cirkvi.

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

SOBOTA 31. október
Blažený hieromučeník Teodor Romža

Čítania: 2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 
21, zač. 36 (rad.); Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; 
Lk 12, 32 – 40, zač. 67

On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi 
bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo 
a uskutočňujú ho.“ (Lk 8, 21)

Ježiš nie je krutovládca. Nechce ťa obrať 
o tvojich blízkych. Chce ťa naučiť pravej 
láske. Jej pravdivú podobu môžeme vidieť 
na kríži. Ak nemiluješ Boha na prvom 
mieste, ak nepočúvaš slovo Boha, nenaučíš 
sa ani láske k svojim blízkym. Ak rodičia na-
učia deti všetko, čo potrebujú pre život, ale 
nenaučia ich láske k Bohu, zbytočne potom 
čakajú od nich lásku.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 296 ; 
PZ: 269 ; HP: 284)

NEDEĽA 1. november
Dvadsiata tretia nedeľa po Päťdesiat-
nici. Nezištníci a divotvorcovia Kozma 
a Damián 

Čítania: Ef 2, 4 – 10 , zač. 220; Lk 8, 26 – 39, 
zač. 38 (rad.) 1 Kor 12, 27 – 13, 8a, zač. 153; 
Mt 10, 1.5 – 8, zač. 34b (divotvorcom)

Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn najvyššieho 
Boha? Prosím ťa, nemuč ma! (Lk 8, 28)
Veľakrát musíme v živote robiť dôležité roz-
hodnutia. Necháme si poradiť, rozmýšľame 
a zvažujeme, ako sa čo najlepšie rozhodnúť. 
Ak to necháme tak, rozhoduje za nás niekto 
druhý. Možno nerozhodne najsprávnej-
šie, ale už je neskoro. A musíme počítať 
s tým, že za každé rozhodnutie treba niesť 
zodpovednosť. Aj dnes sa treba rozhodnúť 
nanovo. Komu dnes patríš? Kde sa dnes 
nachádzaš? Aký postoj máš k slovu Ježiša 
Krista? Ako vnímaš Boží plán pre svoj život? 
Možno si to neuvedomuješ, ale často kričíš: 
„Čo ťa do mňa, Ježišu?“  
Vnímame okolo seba, ako svet kričí, aby 
Boh odišiel zo škôl, z nemocníc, zo spoloč-
nosti, z rodín, z domov, zo života človeka. 
Lebo chceme žiť moderne, chceme žiť 
v akejsi falošnej slobode. A neskôr si možno 
uvedomíme, že to nie je život. Že takto sa 
nedá žiť.  
Odpoveďou je slávny tropár Paschy, v kto-
rom túto pravdu vyznávame: „... tým, čo 
sú v hroboch, život daroval“. Ježiš vstu-
puje tam, kde vládne smrť. Dnes vstupuje 
na miesto, kam sa ľudia báli chodiť. Prichá-
dza ako ten, kto má moc nad smrťou, aby 
každého z nás z hrobu našej pýchy, strachu 
a nelásky vyslobodil. Aby nám, čo sme sa 
dostali skrze hriech do smrti a hrobu, daro-
val život. Toto sú veľké veci, ktoré Pán chce 
s nami robiť. Toto sú udalosti našej spásy 
a našej záchrany. Všetci sme dnes pozvaní 
k tomu, aby sa o týchto veľkých udalostiach 
dozvedel svet.  
Dnes sa teda rozhodni, komu patríš a komu 
veríš.
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Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár hlasu a nezištníkom, 
kondák hlasu, Sláva, kondák nezištníkom, 
I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu 
a svätým (HS:149, 296; PZ: 103, 271; HP: 104, 
286)

PONDELOK 2. november
Mučeník Akindyn a spol.

Čítania: 1 Sol 2, 20 – 3, 8, zač. 267; Lk 11, 29 
– 33 zač. 59 (rad.)

Keď sa schádzali zástupy, začal hovoriť: 
„Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada 
znamenie, ale znamenie nedostane, iba 
ak znamenie Jonášovo.“ (Lk 11, 29)
Človek vždy chce mať istotu. Vyžaduje 
dôkazy a fakty, ale kresťana spoznáš podľa 
toho, ako prijíma kríž. Skrze kríž vstupuje 
do smrti, ale vo viere a v istote, že smrť ho 
nezničí. To je znamenie. To je jediný dôkaz. 
Nijaké iné znamenie tento svet nepotrebuje 
a nijaký iný dôkaz nie je presvedčivejší.

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

UTOROK 3. november
Mučeníci biskup Akepsimas,  
presbyter Jozef a diakon Aitalas

Čítania: 1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 – 
41; zač. 60 (rad.)

Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje 
oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. 
(Lk 11, 34)

„Čo je s tebou? Vidím ti to na očiach.“ Takto 
sa zvykneme pýtať, keď vyčítame z očí 
druhého, že sa s ním niečo deje. Z pohľadu 
sa dá pochopiť veľa. Aj to, aký máme názor 
na život a konkrétne udalosti v ňom. Zák-
ladom čistého pohľadu je starať sa o slovo, 
ktoré dáva život.

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

STREDA 4. november
Prepodobný Joannikios Veľký

Čítania: 1 Sol 4, 1 – 12; zač. 269; Lk 11, 42 – 
46, zač. 61 (rad.)

Toto bolo treba robiť a tamto nezane-
dbávať! (Lk 11, 42)
Židia pravidelne na jar bielili hroby. Aj naše 
cintoríny sú v týchto dňoch vyzdobené, pre-
žiarené svetlom sviec. Ale koľko neúprim-
nosti veľakrát pri hroboch vládne! Pozostalí 
sa nad hrobom nedokážu stretnúť a odpus-

tiť si. Či nie som aj ja ozdobeným hrobom? 
Slzami a smútkom sa mŕtve telo neoživí, ale 
slzami kajúcnosti sa oživí mŕtva duša.

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

ŠTVRTOK 5. november
Mučeníci Galaktión a Epistéma

Čítania: 1 Sol 5, 1 – 8, zač. 271; Lk 11, 47 – 
12,1, zač. 62 (rad.)

... a toto pokolenie sa bude zodpovedať 
za krv všetkých prorokov vyliatu od stvo-
renia sveta, počnúc krvou Ábela až 
po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi 
oltárom a chrámom. (Lk 11, 50 – 51)
Keď krv Ábela, prvého zabitého spravodlivé-
ho, kričí k Bohu zo zeme, krv jeho Syna z nej 
zmýva všetky škvrny. Zachariáš, posledný 
zabitý prorok, zomiera so slovami: „Pán to 
vidí a pomstí“ (2 Krn 24, 22), ukrižovaný 
Ježiš povie: „Otče, odpusť im.“ Spravodlivosť 
Zákona totiž obžalúva a ukazuje Bohu 
hriech človeka, ale múdrosť a sila evanjelia 
hriech odpúšťa a berie ho na seba.

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

PIATOK 6. november
Arcibiskup Pavol Vyznávač

Čítania: 1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28, zač. 272, Lk 
12, 2 – 12, zač. 63 (rad.)

Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná 
pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred 
Božími anjelmi. (Lk 12, 8)
Koho dnes vyznávaš? Lebo ten potom vyzná 
teba. Si zodpovedný za to, aby si vyznal 
Ježiša Krista. To je každodenné povolanie 
kresťana. To je každodenné povolanie k svä-
tosti. Človek však dnes má radšej psa, auto 
alebo sám seba… Neboj sa. Aj dnes ťa Svätý 
Duch poučí, ako vyznať Krista, ako byť jeho 
pravdivým svedkom.

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

SOBOTA 7. november
Tridsiati traja mučeníci z Melitíny

Čítania: 2 Kor 11, 1 – 6, zač. 191; Lk 9, 1 – 6, 
zač. 40 (rad)

Na cestu si neberte nič... (Lk 9, 3)
Na každú cestu si človek niečo potrebuje 
vziať. Ideš k susedovi a berieš si aspoň 
mobil. Pre istotu. Každého však čaká cesta, 

na ktorú si nikto nič nevezme. Je to smrť. 
Tam ideš s prázdnymi rukami. Keď máš veľa 
vecí, rozdávaš okolo seba veci. Keď nemáš 
nič, ponúkaš seba – to je zmysel života 
kresťana. Tento postoj – nemať nič – nás 
úplne zjednocuje s Ježišom. On dal seba 
samého.

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

NEDEĽA 8. november
Dvadsiata štvrtá nedeľa po Päťdesiat-
nici. Zhromaždenie k archanjelovi 
Michalovi

Čítania: Ef 2, 14 – 22, zač. 221; Lk 8, 41 – 56, 
zač. 39 (rad.); Hebr 2, 2 – 10, zač. 305; Lk 10, 
16 – 21, zač. 51 (Michalovi)

Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. (Lk 10, 21)
Určite sme sa na existenciu anjelov pozerali 
ináč, keď sme boli deti, a verím, že na tento 
duchovný svet máme iný pohľad ako dospelí 
ľudia. Ako ľudia, ktorí rastú vo viere. Anjel, 
to nie je tajomná postavička s krídlami 
a jemným hlasom. Anjel je v prvom rade 
Boží posol. Prináša blahozvesť. Sprevádza 
človeka pri dôležitých cestách. Stará sa 
o toho, ku komu je Bohom poslaný. Boh po-
siela anjela s konkrétnou úlohou a on toto 
poslanie úprimne plní.  
Dnes nanovo prijmi zvesť, že satan je 
porazený. Že Ježiš je víťaz. Toto je pravda 
kresťanskej viery. Toto je tá dobrá správa. 
Kedy to dokážeš prijať ako pravdu aj pre 
svoj život? Keď si uvedomíš a uznáš, že si 
ohraničený. Obmedzuje ťa čas, dni, týždne, 
roky života, ktoré ubiehajú, a všetko sa 
okolo teba pomíňa. A ty, človeče, tu nie si 
naveky. Tento svet nie je tvoje trvalé miesto. 
Uznaj dnes nanovo, že mnohé z vecí ti 
nepatria, že to naozaj nie je tvoj život, že ve-
ľakrát nezvládaš ani svoje vlastné správanie 
a reakcie. Uver, že potrebuješ Božieho posla 
a blahozvesť. Že potrebuješ Cirkev, aby ti 
Pán cez toto spoločenstvo aj dnes povedal, 
že diabol je porazený. Prijmi radostnú sprá-
vu, že život nie je ohraničený smrťou. Veď 
predsa tomu, kto verí, sa život neodníma, 
iba sa mení.  
Raduj sa, lebo tvoje meno je zapísané v nebi. 
Bohu sa to takto páči.

Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifó-
ny a blaženstvá. Hlas 8. Predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu 
a Michalovi, kondák z hlasu, Sláva, kondák 
Michalovi, I teraz, podľa predpisu. Ostatné 
z hlasu a svätým (HS: 150, 298; PZ: 104, 272; 
HP: 105, 288)

Marcel Pisio
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Vstup Presvätej 
Bohorodičky 
do chrámu
Mária a anjel
V hornej časti ikony, napravo alebo naľavo, 
je dievčatko Mária zobrazené na ikone 
po druhýkrát. Sedí na najvyššom schodíku 
schodiska pred svätyňou, ktorej dvere sú 
zatvorené. Ako uvádza E. Sendler, sym-
bolizujú priamy pohľad na Boha, ktorý 
je možný len v Logos. Mária sa na tento 
pohľad pripravuje ešte pred zatvorenou 
svätyňou, čo je, ako Sendler poznamenáva, 
vyjadrením skutočnosti, že ona (Bohoro-
dička Mária) sa stane svätyňou svätých, 
v ktorej bude prebývať Boh. Na toto posla-
nie sa pripravuje a posilňuje vďaka nebes-
kému pokrmu, ktorý jej prináša anjel, čo je 
súčasťou ikony sviatku. Anjel je zobrazený 
v celej postave alebo ako polpostava. Už 
Mojžiš sa obracia k Izraelu (vyvolenému 
národu) týmito slovami: „(Pán) ťa pokoril 
a dal ti hladovať; potom ťa kŕmil mannou, 
ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, 
aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, 
ale že človek môže byť živý zo všetkého, 
čo vychádza z Božích úst“ (Dt 8, 3). Tieto 
slová potvrdzuje Kristus: „Nielen z chleba 
žije človek.“ (Lk 4, 4) Chlieb, ktorý anjel 
priniesol Márii, je symbolom toho, že Má-
ria naplnila tieto slová: požívala Božie slovo 
a pripravovala sa na prijatie Slova do svoj-
ho lona – jednorodeného Božieho Syna. 
Na niektorých ikonách je Mária zobrazená, 
ako sedí na zlatom tróne pod kupolou. 
Zlatá farba trónu, ktorá je často aj farbou 
pozadia ikon, symbolizuje večnosť a nebes-
kú sféru. Už svätyňa starozákonného chrá-
mu bola miestom stretávania sa s večným, 
ale svätyňa kresťanského chrámu je navyše 
symbolom oslávenej Cirkvi. Na druhej 
strane, presvätou Cirkvou je samotná Má-
ria, ktorá prijala do svojho lona a darovala 
svetu jednorodeného Božieho Syna. A teraz 
sa chystá realizovať svoje poslanie – pre-
bývať vo svätyni svätých. To potvrdzujú 
nespočetné bohoslužobné texty.
Tento prvok zobrazený na ikone sviatku 

potvrdzujú aj stichyry večierne sviatku: 
„Skrze Svätého Ducha sa privádza Svä-
tá a Nepoškvrnená do svätyne svätých. 
Skrze anjela sa podáva pokrm tej, ktorá 
je najsvätejším chrámom nášho svätého 

Boha. On všetko posvätil skrze jej vstup 
a zbožštil padlú prirodzenosť pozemšťanov. 
... Po tvojom narodení, Vládkyňa a nevesta 
Božia, vstúpila si do Pánovho chrámu, aby 
ťa vychovali vo svätyni svätých ako Bohu 
zasvätenú. Vtedy k tebe Pán poslal Gabrie-
la, aby ti posluhoval a prinášal pokrm, 
Nepoškvrnená. Celé nebo žaslo, keď ťa 
urobil Svätý Duch svojím chrámom. Preto, 
najsvätejšia, na nebesiach i na zemi velebe-
ná Božia Matka, spas ľudské pokolenie.“
Aj stichyra z utierne sviatku hovorí 

o tom, že Mária bola sýtená nebeským 
pokrmom: „Nebeským chlebom si skutoč-
ne bola, Panna, v Pánovom chráme sýtená. 
Darovala si svetu Slovo – chlieb života. 
Ako vyvolený a nepoškvrnený chrám si sa 
prostredníctvom Ducha tajomne zasnúbila 
Bohu a Otcovi.“ n

Milan Gábor
snímka: xpam.name

 KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ

Svätá liturgia s modlitbami za manželstvá
24.10. (sobota) Staškovce, cerkev (18.00 h)

Nedeľná svätá liturgia  
s Koinoniou Ján Krstiteľ
01.11. (nedeľa) Ľubotice, cerkev (10.00 h) 

Večer modlitieb za uzdravenie
05.11. (štvrtok) SPŠ drevárska v Prešove, 
Bardejovská 24 (18.00 h), spoločenská 
miestnosť

Svätá liturgia za uzdravenie a manželov
08.11. (nedeľa) Ľutina, bazilika minor 
(10.00 h)

Misie Ihľany
13. – 15.11.2015

Bližšie informácie: 0905 382 260,  
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk

 BLAHOŽELÁME
Pri príležitosti 25. 
výročia kňazskej vy-
sviacky chceme zo 
srdca zablahoželať 
otcovi Markovi Pet-
rovi. Drahý náš otec 
Marek, po kňazskej 
vysviacke v roku 1990 ste nastúpili do far-
nosti Sečovská Polianka, kde ste pôsobili 
pätnásť rokov. Zdá sa nám, akoby to bolo 
len včera. Za vášho pôsobenia u nás vy-
rástla nová cerkev – Chrám sv. proroka 
Eliáša s odpustom na počesť našej Panej 
z hory Karmel. Do jej ochrany vás naďalej 
zverujeme a prosíme, aby ste pri plnom 
zdraví s radosťou pracovali v Pánovej vini-
ci na Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
v Prešove. Nech vás Pán žehná a nech je 
vašou najväčšou radosťou.

vďační veriaci zo Sečovskej Polianky

31. októbra oslávi 
Barbora Hurčíková 
z Ložína 85. narodeni-
ny. Drahá naša mam-
ka, babka a prababka, 
náš život sa podobá 
knihe. Múdry človek 
pri jej čítaní premýšľa, pretože vie, že ju 
môže čítať iba raz. Tvoje jubileum je ma-
lým zastavením pri jej čítaní. Prajeme ti, 
aby si ju aj v budúcnosti vždy čítala s lás-
kou, získanou životnou múdrosťou a roz-
vahou. Potom všetko, čo do nej vpíšeš, zo-
stane v srdciach tvojich najbližších. Budeš 
si môcť povedať, že tvoj život stál za to, 
pretože si ho žila pre ostatných. Do ďal-
ších rokov života ti prajeme pevné zdravie, 
veľa šťastia, lásky a Božieho požehnania. 
Vnúčatá a pravnúčatá posielajú babičke 
sladké bozky. Mnohaja i blahaja lita!

dcéra Mária s rodinou,  
synovia Ján a Pavol s rodinami
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Kde a kedy 
uzatvárať 
manželstvo
V minulosti sa veľmi dbalo, aby manžel-
stvo bolo uzatvárané v chráme a v čase 
mimo Veľkého pôstu. Aj dnes sa má man-
želstvo uzatvárať vo farskom chráme far-
nosti, v ktorej majú snúbenci svoje stále 
alebo dočasné bydlisko. Za farský chrám 
sa považuje nielen chrám, ktorý sa nachá-
dza v sídle farnosti, ale aj chrámy, ktoré sa 
nachádzajú vo filiálnych obciach. U nás sa 
ešte donedávna zachovávalo staré uhor-
ské právo, podľa ktorého sa manželstvo 
slávilo vo farnosti snúbenice. Od vyhláse-
nia nových právnych predpisov pápežom 
Jánom Pavlom II. sa však toto uhorské 
právo nezachováva. Ak manželstvo vo 
vlastnej farnosti snúbencov požehnáva iný 
farár ako ich vlastný, musí mať na platné 
slávenie osobitné dovolenie, čiže delegá-
ciu od vlastného farára snúbencov. Bez 
delegácie by takto uzavreté manželstvo 
bolo uzavreté neplatne. Ak sa manželstvo 
uzatvára na inom mieste ako vo vlastnej 
farnosti, kňaz, ktorý požehnáva takéto 
manželstvo, má žiadať od vlastného farára 
snúbencov licenciu. Licencia je vlastne 
pre vlastného farára snúbencov upovedo-
mením o slávení daného manželstva. Ak 
sa manželstvo má sláviť na inom mieste, 
ako je chrám, má sobášiaci kňaz požiadať 
eparchiálneho biskupa o súhlas na takéto 
slávenie. Najdôstojnejším miestom však 
stále zostáva chrám, biskupi tento súhlas 
preto dávajú len v skutočne odôvodne-
ných prípadoch. Manželstvo katolíkov je 
stále viazané na liturgický obrad, ktorým 
sa manželstvo požehnáva, a je zároveň 
vyjadrením cirkevnej a sviatostnej povahy 
manželského zväzku katolíkov. Čo sa týka 
času slávenia manželstva, môže sa konať 
v každom čase. Dnes nie je uzavretie 
manželstva viazané na nejaký konkrét-
ny deň. Dá sa povedať, že manželstvo 
možno uzavrieť kedykoľvek, aj keď v čase 
zdržanlivosti a vo Veľkom pôste sa katolíci 
majú zdržiavať hlučných zábav. Ak by sa 
však predsa slávilo v „zakázanom čase“ 
(napr. v čase pôstu alebo v piatok počas 
roka), má dušpastier povinnosť upozorniť 
snúbencov na osobitný charakter tohto 
obdobia a prípadne udeliť potrebné diš-
penzy. V zásade sa však katolícke manžel-
stvo v zakázanom čase sláviť nemá.

František Čitbaj

Srdečne vás pozývame
na stretnutie
s kanadskými manželmi
PATRICKOM a NANCY LATTOVCAMI
žijúcimi a pôsobiacimi
v Medžugorí

 JUBILEÁ KŇAZOV
Pavol Chanáth st., výpomocný duchovný 
farnosti Okružná  – 10. november  – 65 
rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

Centrum pre rodinu Sigord pozýva  
v rámci ukončenia Roka rodiny na

Evanjelizačný deň pre manželov
21. november 2015 v Ľutine

Téma: Rodina v Božom pláne
Vedie: Spoločenstvo novej evanjelizácie  

Dolný Kubín

Program: 
09.30 Božská liturgia sv. Ján Zlatoústeho

11.00 Svedectvá rodín, chvály a modlitby príhovoru
13.30 Prestávka na obed

15.00 Akatist požehnania rodín

Streda 4. novembra
Bazilika minor, Ľutina
16.00 osobné svedectvo Patrika a Nancy
18.00 svätá liturgia

Štvrtok 5. novembra
Hora Zvir, Litmanová
10.30 svätá liturgia
11.30 osobné svedectvo Patrika a Nancy

Piatok 6. novembra
Chrám Božej múdrosti, Svidník
09.30 Akatist požehnania rodín
10.00 osobné svedectvo Patrika a Nancy

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, Prešov
16.30 archijerejská svätá liturgia
17.30 osobné svedectvo Patrika a Nancy

Sobota 7. novembra
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Klokočov
09.00 tretia hodinka, prednáška sestier baziliánok
09.30 archijerejská svätá liturgia
11.00 osobné svedectvo Patrika a Nancy, diskusia
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Pomôcky:  
Ču, YS, Roe Plakal Zápasí Vyvaľuj oči Krátky kabát

Podnik 
v meste 
Praha

Opisovala Patriace 
Amilovi

Autor:  
Vladimír  

Komanický
Talianska 
provincia Spojka Landtag, 

stratka
3. časť 

tajničky
Metropola 

Turecka

Zožala
Ľahký 

materiál 
na modely

1. časť 
tajničky

Besiedka, 
altánok
Citlivosť 
filmov

Sibírsky veľtok Vozidlá, fiakre
EČV Kežmarku

Muž robiaci 
apretúru

Česká mena, 
skratka

Omotal si Krídlo

Kazašská rieka Dezinfekčná 
látka

Opisuj
Izbová kvetina Zapar

5. časť 
tajničky Máriin muž

Ježiš, 
po staroslo

vansky

Abvolt, značka České mužské 
meno

Tá Existujeme

Solmizačná 
slabika

Kód LOTu Patriace Ožovi
České mužské 

meno
4. časť 

tajničkyTechnology 
Transfer Net.

Umenie, 
po anglicky

slovo Predložka
1000 kg Druh atómu

Ozn. lieta diel 
Rumunska

Chem. značka 
argónu

2. časť 
tajničky V Odbor 

technického 
rozvoja

Určená 
na oranie Žolíkova karta Írska rieka

 Č D V Ý H R A A M Y D L O R Š R A

 O E Z O A L U K M R K T U A U T M

 S O R B Š A A Ž O E I A M S I Ň A

 U E J E I V E D CH M T A L U Á B P

 B A L T Š Í Á Ť I S N A N V R B T

 E Š R E V N O L Ž N N A P O I Á E

 S Á N A N A E Z Z I A I T A L A S

 E A V A B I T A N A C A N A R T S

 L K S Z D Č D A N E T H Š A R I Š

 A O O I M A A Y L T L O V A H K V

 R R E T N E R I E A É K CH L I E B

 P Á Ó I V A N B S V Š N A O N T E

 O B E T A A J Y K A B N A H C Y I

Legenda: ANANÁS, ANTÉNA, ANUITA, BRADA, CELINA, 
ČEREŠNE, ENTER, ETAPA, HANBA, HAŠIŠ, HLADINA, HLASY, 
HNEV, HOREB, CHLIEB, IHLAN, KOMNATA, KORÁB, KOTVA, 
LAVÍNA, LESK, LIMIT, MYDLO, NÁDOR, OBETA, OBETE, 
OCHOTA, PRALES, RABČA, SELENIDY, SINAJ, SLANINA, 
SMERY, SNINA, STRACH, STRANA, ŠALÁT, ŠAMAN, ŠARIŠ, 
ŠKVARA, TIBAVA, TIKETY, TORBA, TÓRA, VERŠE, VLAKY, 
VÝHRA, ZADANIE, ZMENY, ZNELKA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 31 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. 

Správne riešenia z čísla 19. Krížovka: Ten, kto ohovára, 
krivdí naraz trom ľuďom. Osemsmerovka: Hĺbavosť je 
hodnota, ktorá je dnes v kríze. Výherca: Elena Poláková zo 
Šumiaca

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

tv
 lu

x

lum
en

 26.10. (pondelok)  11.05 Gréckokatolícky 
magazín – magazín o Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku R 
 27.10. (utorok)  18.30 Festrom ⓬ – do-
kument o osobitých príbehoch Rómov 
dotknutých Božím slovom, ktorí svojím 
životom svedčia o zmene 20.50 Grécko-
katolícky magazín
 28.10. (streda)  00.20 Smerom k slnku 
(Rumunsko) ⓬ – dokument o prenasle-
dovaní Gréckokatolíckej cirkvi v komunis-
tickom Rumunsku; páter Tertulian Langa 
rozpráva svoj príbeh o tom, ako možno 
prežiť brutalitu komunistického väzenia 
a zachovať si vieru a lásku R 09.15 Festrom 
⓬ R 16.30 Smerom k slnku (Rumunsko) 
⓬ R 18.30 Viera v Rusku: Ostrov Sachalin, 
rozkvet lásky ⓬ – dokument, ktorý rozprá-
va o obyvateľoch ostrova a ich katolíckych 
koreňoch; sú to pôvodom kórejskí väzni, 
ktorých donútili presťahovať sa
 29.10. (štvrtok)  00.20 Festrom ⓬ R 09.40 
Peter medzi nami: O rodine: Svet potre-
buje seniorov, ktorí sa modlia – katechézy 
pápežov 18.30 Radosť z modlitby (Peru) 
⓬ – dokument, ktorý približuje život v pe-
ruánskych kláštoroch 23.15 Festrom ⓬ R
 30.10. (piatok)  04.00 Gréckokatolícky ma-
gazín R 17.30 Túžba za večnými výšinami ⓬ 
– tri portréty katolíkov, ktorí sa snažia pre-
plaviť rozbúrenými vodami sebapoznania, 
viery a vlastnej homosexuality 18.30 Väz-
by: Jeseň a pravda – vzdelávací program, 
ktorý ozrejmí, čo majú jeseň a pravda 

spoločné s chémiou 20.25 Effeta (Mt 5, 
1 – 12A) – zamyslenie nad nedeľným evan-
jeliom 22.50 Gréckokatolícky magazín R
 31.10. (sobota)  16.00 Večerná univerzita: 
Umelé oplodnenie – autor: Vladimír Thurzo 
18.00 Gréckokatolícky magazín R 19.30 
Festrom ⓬ R 20.25 Biblia: Abrahám (1) 
⓬ – film, ktorý rozpráva o živote starozá-
konného patriarchu Abraháma
 01.11. (nedeľa)  08.30 Klbko a 12 apoš-
tolov: Apoštol Ondrej – detský program, 
ktorý odhaľuje, kto z apoštolov sa skrýva 
za tajomným nápisom, ktorý pripomína 
viac matematiku ako náboženstvo 10.00 
Svätá omša z Vatikánu – priamy pre-
nos 16.00 V škole Ducha (9) – záznamy 
prednášok z konferencií a pastoračných 
centier 18.45 Katechéza: Podobenstvá VI. 
– autor: František Trstenský 19.30 Vlastná 
cesta – hosť: Branislav Kožuch, správca 
Oravského centra mládeže 20.55 Medzi 

nebom a zemou – hosť: verbista, misionár 
Pavol Hudák SVD
 02.11. (pondelok)  11.05 Gréckokatolícky 
magazín R 16.30 Festrom ⓬ R
 03.11. (utorok)  18.30 Krížové výpravy: 
Cesty viery (1) – dokument o tom, aké boli 
príčiny a motivácie prvej krížovej výpravy, 
ktorú pôvodne nazývali ozbrojenou púťou 
20.50 Gréckokatolícky magazín
 04.11. (streda)  18.30 Viera v Rusku: Otec 
Alexander, po stopách Krista – dokument 
o kňazovi, ktorého pred väzením zachránila 
perestrojka; v roku 1990 ho zabil neznámy 
vrah; jeho túžba po pravej slobode bola 
známa nielen v Rusku, ale aj na Západe 
20.10 Prehľad katol. periodík na Slovensku
 05.11. (štvrtok)  11.30 Svätá omša z Vati-
kánu – pápež František celebruje zádušnú 
svätú omšu za kardinálov a biskupov, ktorí 
zosnuli v uplynulom roku 18.30 Cyprián 

(Mozambik) – dokument o Cypriánovi Pa-
ritem, ktorého život a mučenícka smrť 
inšpirujú katolíkov v Mozambiku aj dnes
 06.11. (piatok)  04.00 Gréckokatolícky 
magazín R 17.30 Tak ďaleko a tak blízko 
– dokumentárna relácia o rozkvete mníš-
skeho života v chudobných krajinách, napr. 
v Guinei, Brazílii, Vietname a Indii 22.50 
Gréckokatolícky magazín R
 07.11. (sobota)  16.00 Večerná univerzita: 
Sestra Zdenka Schelingová – autor: Daniel 
Dian 18.00 Gréckokatolícky magazín R 
20.25 Biblia: Abrahám (2)
 08.11. (nedeľa)  10.00 Svätá omša z Prešo-
va – priamy prenos z 16.00 V škole Ducha 
(10) 20.55 Medzi nebom a zemou – hosť: 
spisovateľ Peter Karpinský

 22.10. (štvrtok)  08.30 Bezlepková kaviareň 
Thank you, my deer friend v Paríži; hosť: 
Jana Bukovinová 16.30 Veľkomoravské 
kostoly na Slovensku
 24.10. (sobota)  10.00 Odpustky (1); hosť: 
sr. Dagmar Kráľová 15.15 S novými knihami 
Martina Parajku, básnika a prozaika 20.15 
Mesiac s pápežom Františkom
 25.10. (nedeľa)  13.00 Veľké nádeje – roz-
hlasová hra 15.30 Spoznávajú svoje budúce 
povolanie cez dobrovoľníctvo
 26.10. (pondelok)  16.30 Hospic milosrd-
ných sestier v Trenčíne 20.00 Aktuálne 
projekty a aktivity Združenia kresťanských 
spoločenstiev mládeže ZKMS
 27.10. (utorok)  16.30 Manželstvo ako 
cesta k svätosti; hosť: Róbert Neupauer
 28.10. (streda)  16.30 Školské sestry sv. 
Františka z Assisi
 29.10. (štvrtok)  08.30 Komlóšske kultúry 
a politický život 21.30 Ježiš v Koráne; hosť: 
Ján Krúpa
 31.10. (sobota)  10.00 Odpustky (2); hosť: 
sr. Dagmar Kráľová 18.00 Emauzy – gréc-
kokatolícka sväté liturgia z Prešova 20.15 
Cirkev putujúca a oslávená; hosť: Peter 
Staroštík a Štefan Fábry
 01.11. (nedeľa)  13.00 Hľadanie rovnováhy 
– rozhlasová hra 22.30 V kontexte večnosti 
– pohoda s klasikou
 08.11. (nedeľa)  13.00 P. O. Hviezdoslav – 
Gábor Vlkolinský
 15.11. (nedeľa)  13.00 Kristova nevesta – 
hra o svätej Kataríne
 22.11. (nedeľa)  13.00 Pieseň o svätej Cecílii

JEDNOTKA
 01.11. (nedeľa)  15.35 Páter Pio – životo-
pisný film 23.10 Páter Pio R

DVOJKA
 23.10. (piatok)  11.25 Orientácie R 22.55 
O živote po živote R – dokument
 25.10. (nedeľa)  10.00 Evanjelické služby 
Božie z evanjelického chrámu v Uhrovci hu
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Julie Klassenová: Slúžka z Fairbourne Hall
V snahe uniknúť pred sobášom s bezcharakterným mužom sa Margaret Macyová 
prezlečie za slúžku a uteká z Londýna. Ak sa jej do najbližších narodenín podarí ostať 
slobodnou, získa dedičstvo a s ním aj sladkú nezávislosť. Nikdy však neplánovala naozaj 
pracovať ako slúžka. A rozhodne nie v dome Nathaniela a Lewisa Upchurchovcov – obaja 
kedysi boli jej ctiteľmi. Margaret zápasí so svojou prvou skutočnou prácou a usiluje sa 
udržať svoju totožnosť v tajnosti. Vyhne sa pasci, ktorá ju má vylákať z úkrytu? Slúžka 
z Fairbourne Hall, román prekypujúci romantikou a nebezpečenstvom, vťahuje čitateľa 
do fascinujúceho sveta služobníctva anglického panského sídla z 19. storočia. (i527.net)

Není větší lásky
Desať rokov neustálej korešpondencie viedol Michael Whyte s Kláštorom Najsvätejšej 
Trojice v londýnskom Notting Hille, aby získal povolenie na vstup a nahrávanie doku-
mentárneho filmu Není větší lásky. Kláštor bol založený v roku 1878 a sestry v ňom žijú 
v prísnej klauzúre venujúc sa modlitbe a práci. Počas celého dňa zachovávajú silentium 
(ticho), až na dve dovolené prestávky počas dňa. Film zaznamenáva priebeh jedného 
roka za bránami klauzúry a ponúka bohatstvo vnútorných pocitov sestier, ich duchovné 
zápasy, starosti, ale hlavne radosti z dôverného vzťahu s Bohom. Niekoľkokrát ocenený 
dokument je spracovaný v anglickom jazyku s českými titulkami. (Michal Pavlišinovič)

Poetica Musica: Áno za rodinu
Dva mladé kmene spolu vrástli do jednej zeme... Úžasné myšlienky pretavené do hu-
dobných skladieb oslavujúcich rodinu ako základ odovzdávajúci život, ako odraz krásy 
a vytrvalosti. Hudobné pásmo Áno za rodinu pochádzajúce od zoskupenia Poetica 
Musica chce jasne všetkým interpretovať potrebu chrániť rodinu. Jednotlivé časti sa 
zastavujú pri členoch rodiny – pri otcovi, matke, deťoch, a hovoria o jedinečnej úlohe rodiny, o jej dôleži-
tosti a nenahraditeľnosti. Pásmo je povzbudením pre všetky rodiny, pre všetkých, ktorí myšlienku stabilnej 
a zdravej rodiny podporujú, pre všetkých, ktorí za rodinu bojujú. (Michal Pavlišinovič)

pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľu-
dovíta Štúra; káže generálny biskup ECAV 
Miloš Klátik 13.10 Orientácie 19.50 Slovo 
01.10 Slovo R
 27.10. (utorok)  12.30 Majster Pavol 
z Levoče – dokument 14.00 Spravodliví – 
dokument o Slovákoch, ktorí počas druhej 
svetovej vojny pomáhali židom zachrániť 
sa pred holokaustom 17.35 Necelebrity 
– spisovateľka Mária Čemanová rozpráva 
o vypálení obce Kalište
 28.10. (streda)  20.10 Ľudovít Štúr – du-
chovný dokument
 30.10. (piatok)  11.25 Orientácie R13.55 
Vzkriesenie tvorbou – dokument o so-
chárovi Jánovi Mathém 20.10 Štúrovci 
(4) – seriál
 31.10. (sobota)  10.00 Priamy prenos 
služieb Božích z Kukovej pri príležitosti pa-
miatky reformácie 19.55 Sviatočné slovo
 01.11. (nedeľa)  10.00 Slávnosť všetkých 
svätých – svätá omša z Bytče 12.05 Medzi-
nár. ekumenický koncert 13.15 Orientácie 
19.55 Sviatočné slovo – príhovor Mons. 
Františka Rábeka 00.35 Sviatočné slovo R
 08.11. (nedeľa)  19.55  Slovo 00.20 Slovo R

RÁDIO SLOVENSKO
Nedeľa  23.05 Encyklopédia spravod-
livých. Príbehy ľudí, ktorí počas druhej 
svetovej vojny pomáhali Židom
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
 01.11. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kos-
tola Svätej rodiny v Bratislave; celebruje 
Martin Kramara
 08.11. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach; slúži Mons. Bernard 
Bober, arcibiskup
 15.11. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kos-
tola Svätej rodiny v Bratislave; celebruje 
Alexander Knorr, špirituál kňazského 
seminára v Bratislave
 22.11. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie zo Štítnika; káže Daniel Gdovin
 29.11. (nedeľa)  09.05 Bohoslužby Refor-
movanej kresťanskej cirkvi z Bratislavy; 
káže prof. Imrich Peres

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 21.00 Biblické prí-
behy (BA, BB)
Nedeľa  05.00 Spravodajstvo Rádia Vati-
kán 07.41 Z duše 17.05 Duchovné hori-
zonty 18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R 
21.00 Biblické príbehy (BA, BB)
 28.11. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Miroslav Mrug, Vranov 
nad Topľou-Lomnica)
 29.11. (nedeľa)  21.00 Duchovné slovo R

RÁDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Duchovná publicistika 
08.30 Sakrálne umenie

Zmena programu vyhradená

Liturgicképexeso
Omofor
Omofor je časť bohoslužobného rú-
cha biskupa. Vyvinul sa z orára, ktorý 
nosia diakoni. Pôvodne bol utkaný 
výhradne z ovčej vlny, ktorá symbo-
lizovala stratenú ovcu, ktorú Kristus 
niesol na pleciach. V latinskom 
obrade je jeho ekvivalentom pálium. 

Omofor je ušitý tak, že jeho konce 
dole splývajú. Počet pásikov na jeho 
zakončení symbolizuje aj hodnosť 
biskupa. Čím je ich viac, tým má 
biskup vyššiu hodnosť – od biskupa 
po patriarchu. V byzantskom obrade 
existuje aj tzv. malý omofor, ktorý 
nie je prekladaný na chrbtovej časti 
ani na hrudi.

Moja televízia SO 20:25 Premiéra   NE 16:35 Repríza Viac na www.tvlux.sk 

7. 11.
Abrahám (2/2)

14. 11.
Dvere z olova

21. 11.
O bohoch a ľuďoch

28. 11.
Posledný vrchol 

F I L M O V É  V E Č E R Y
Novembrové
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 GR.KAT. MLÁDEŽNÍCKE CENTRUM BÁRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

06. – 08.11. Kurz Filip. Peter Lipták & tím. Veková 
kategória účastníkov je od 14 rokov.
13. – 15.11. AŠAD. Archieparchiálna škola animáto-
ra dobrovoľníka
27. – 29.11. Víkend pre mládež z kňazských rodín. 
Duchovno-formačný víkend pre mládež z kňazských 
rodín. Veková kategória účastníkov je od 14 rokov.

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

13. – 15.11. Prorocký kurz. Kurz o prorockých daroch 
s Brendanom McCaulleyom sa dotýka daru proroctva 
a jeho používania v Cirkvi. Počas kurzu bude priestor 
na individuálne poradenstvo a modlitby, prednášky 
o prorockých daroch, ako aj chvály a priestor na to, 
ako slúžiť týmto darom. Príspevok na kurz je 45 eur.

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

07.11. Fatimská sobota – protopresbyterát Strop-
kov a Hanušovce (10.00 h)
08.12. Fatimská sobota – protopresbyterát Stará Ľu-
bovňa a Orlov (10.00 h)

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

25.10. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
07.11. Fatimská sobota (08.30 h)

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

01.11. Modlitby za zosnulých (10.30 h)
07.11. Fatimská sobota (10.30 h)
08.11. Malá púť (09.00 h)
06.12. Fatimská sobota (08.30 h)

 GR.KAT. MLÁDEŽ. PASTOR. CENTRUM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  

gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých:  
Michal Vasiľ: michalvasil327@gmail.com

Pondelok 17.30 Študentský zbor (Šarišanka, 
Hurbanistov 3) 20.00 Svätá liturgia (internát, Ul. 
17. novembra)
Utorok 15.50 Študentský ruženec 16.30 Svätá 
liturgia (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa) 
18.00 Stretnutie pri čaji / Príprava na SDM 2016 
(Šarišanka, Hurbanistov 3)
Streda 18.00 Modlitbový večer a katechéza (GTF PU)
Štvrtok 15.15 Študentské stretko pre stredoškolá-
kov (Šarišanka, Hurbanistov 3)
27.10. Prehrávaš či víťazíš? – katechéza otca Jozefa 
Marettu, beseda, modlitby (Katedrálny chrám sv. 
Jána Krstiteľa, 16.30 h) 
03.11. Stretnutie pri čaji – katechézy k SDM 2016, 
vedú Marek Baran, Viktória Žolnová, (18.00 h)

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

Utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v ne-
mocnici v Snine
Streda 18.00 Ruženec za závislých v budove kláš-
tora Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove 
a v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltéso-
vej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej 
múdrosti vo Svidníku

 Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove  
a Združenie Sakrálne spevy Východu

vás srdečne pozývajú na

24. ročník Medzinárodného festivalu  
duchovných piesní byzantského obradu

pod záštitou Mons. Jána Babjaka SJ,
prešovského arcibiskupa metropolitu,

v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
6. – 8. novembra 2015

PROGRAM

Piatok 6. novembra 2015
16.30 h  Otvorenie festivalu. Archijerejská svätá liturgia 
      – spieva gréckokatolícky zbor Stauros, Prešov-Sekčov

Sobota 7. novembra 2015
14.00 h  Festivalový koncert
  Kňazský zbor sv. Jakuba
  Zbor archanjela Michala (Trebišov)
  Miešaný spevácky zbor Chrysostomos (Vranov nad Topľou)
  Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme 
    Narodenia Presvätej Bohorodičky (Košice)
  Gréckokatolícky chrámový zbor P. P. Gojdiča 
    (Vranov nad Topľou-Čemerné)
  Gréckokatolícky katedrálny zbor Chrysostomos (Bratislava)
  Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon (Bratislava)
  Zbor sv. Romana Sladkopevca (Prešov)
  Gréckokatolícky zbor Hlahol (Prešov-Sídlisko 3)
  Gréckokatolícky zbor Stauros (Prešov-Sekčov)
  Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa (Prešov)

Nedeľa 8. novembra 2015
08.00 h   Svätá liturgia v katedrálnom chráme 
      – spieva zbor Chrysostomos, Bratislava
10.00 h   Svätá liturgia v katedrálnom chráme 
      – spieva zbor Kyrillomethodeon, Bratislava

Tešíme sa na vašu účasť!


