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Liturgia veriacich

Etiópska eucharistická
liturgia
Ján Krupa
foto: ethiopian-entertainment.com
JJ

zvonov, pričom nad darmi držia pestrofarebný slnečník ako baldachýn.

Liturgia katechumenov
Etiópska cirkev bola stáročia metropoliou
Koptskej cirkvi. Bolo tradíciou, že mala jediného biskupa (abunu), ktorého vymenúval
koptský patriarcha zvyčajne spomedzi mníchov Kláštora sv. Makária Egyptského. Preto
etiópsky obrad vďačí za mnohé liturgické
prvky koptskému obradu. Etiópčania však
boli otvorení aj gréckym a sýrskym vplyvom.
Bohoslužby dodnes slávia v staroetiópskom
jazyku geez, liturgické čítania sa však niekedy prednášajú aj v amharčine, úradnom
jazyku Etiópie.
Stredobod etiópskej liturgie predstavuje
slávenie eucharistie (tzv. Qeddase), ktoré si
za normálnych okolností vyžaduje aspoň
dvoch kňazov a troch diakonov, a malo by sa
konať len raz za deň. Pozostáva z troch častí.

V druhej časti bohoslužby diakoni prednesú
dve čítania z novozákonných listov a kňazi
úryvok zo Skutkov apoštolov a evanjeliové čítanie. Pred evanjeliom ešte zaznie
chválospev Bohorodičke a trojsvätý hymnus (trisagion). Aj Etiópčania zdôrazňujú
kristologický význam pôvodne byzantského
hymnu, keď pridávajú zvolanie: „ktorý si bol
za nás ukrižovaný“.

Etiópska pravoslávna cirkev používa štrnásť anafor, katolíci etiópskeho obradu až
sedemnásť. Najčastejšie sa používa Anafora
apoštolov, ktorá predstavuje upravené znenie
eucharistickej modlitby spisu Apoštolská
tradícia, ktorý sa pripisuje sv. Hipolytovi
Rímskemu († 235). Pri ostatných anaforách
ide nielen o prevzaté ranokresťanské texty,
ale aj o originálne etiópske kompozície
z obdobia nášho stredoveku. Významná je
Máriina anafora, ktorá obsahuje chválospevy
na Božiu Matku. Používa sa počas tridsiatich
troch mariánskych sviatkov. Keďže ide o originálny etiópsky text, svedčí to o veľkej úcte
k Bohorodičke v etiópskej spiritualite.
Anafora sa prednáša ako striedavý spev
medzi kňazmi a diakonmi. Počas recitovania
Kristových slov o ustanovení Eucharistie
kňaz mení polohu svojho hlasu: prejde
do vyššej tóniny, aby pozornosť veriacich nasmeroval na sprítomnenie Kristovej tajomnej
večere s učeníkmi. V rozličných anaforách sú
rozličné znenia Kristových slov ustanovenia.
Eucharistia sa veriacim podáva pod oboma
spôsobmi. Pri liturgii sa používajú bubny
a bicie nástroje. Etiópčania poznajú aj liturgický tanec.

Liturgický rok
Etiópsky rok má 365 dní, etiópsky mesiac má
30 dní, a preto k dvanástim mesiacom pridávajú dodatočný mesiac s piatimi (v priestupnom roku šiestimi) dňami. Liturgický rok sa
delí na mnoho období, niektoré trvajú len
niekoľko dní a začínajú sa či končia sviatkom Pána, Bohorodičky alebo niektorého
svätca. Etiópsky obrad má sedem pôstnych
období, celkovo 254 pôstnych dní. Pôst pred
Paschou trvá dokonca až 80 dní.

Príprava eucharistických darov
Už v predvečer slávenia eucharistie začnú
diakoni pripravovať eucharistické dary.
Hrozienka namočia do vody, aby z nich
mohli neskôr vytlačiť šťavu, ktorá sa použije
pri liturgii. Chlieb pečú v noci pri recitácii
modlitieb v malom dome, ktorý je postavený
vedľa chrámu na jeho východnej strane a nazýva sa betlehem, pretože má pripomínať
miesto Kristovho vtelenia. Diakoni pripravia
tri chleby, kňaz si potom vyberie jeden z nich
na liturgiu. Ostatné chleby skonzumujú
kňazi a diakoni alebo aj veriaci po liturgii.
Eucharistické dary prinášajú do chrámu diakoni v procesii s kadidlom a počas zvonenia
Liturgický sprievod počas sviatku Bohozjavenia
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Každý človek je povolaný k životu. Sám život
v sebe má svoje vlastné povolanie, a to je žiť
ho plnohodnotne, žiť to, k čomu sme povolaní. Každý človek pozostáva z duše a tela.
Pokojný súlad týchto dvoch silných elementov nás vedie k vyjadreniu, že človek je zrelý
a schopný sebatranscendencie. Svätý Pavol
v Prvom liste Korinťanom píše: „Neviete,
že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží
Duch?“ Každý jeden z nás je chrámom Boha,
preto s úctou pristupujme ku každému,
kto sa odhodlá na cestu vnútorného rastu
a sebapoznania, ktoré vedie k sebadarovaniu
sa v láske.
Svätý Otec František v Katalógu potrebných čností, ktorý adresoval členom Rímskej
kúrie, duchovnosť a ľudskosť rozvíja takto:
,,Duchovnosť je nosným stĺpom akejkoľvek
služby v Cirkvi a v živote kresťana. Ona
je to, čo živí celú našu prácu, podopiera
a ochraňuje ju od našej ľudskej zraniteľnosti
a každodenných pokušení. Ľudskosť je to,
čo stelesňuje pravdivosť našej viery. Kto sa
zrieka vlastnej ľudskosti, zrieka sa všetkého.
Ľudskosť je to, čo nás odlišuje od strojov
a robotov, čo necítia a nezažívajú pohnutie.
Ak je nám zaťažko ozajstne plakať alebo sa
srdečne smiať – sú to dva znaky, však? – tak
sa začal náš úpadok a náš proces zmeny
z ľudí na niečo iné. Ľudskosť značí vedieť
ukázať jemnosť, blízkosť a zdvorilosť voči
všetkým (porov. Fil 4, 5). Aj keď duchovnosť
a ľudskosť sú vrodenými vlastnosťami, predsa sú potenciálom, ktorý možno rozvinúť
do plnosti, možno ich neustále napĺňať
a každodenne preukazovať.“
My, ktorí pracujeme s ľuďmi bez domova, túto čnosť máme možnosť preukazovať
každý deň. Stretávame sa s ľuďmi, ktorí boli

odmietnutí od počatia, nepotrební, zranení,
oklamaní, bezmocní... V Dome svätej Faustíny – domove na polceste vo Svidníku, ktoré
je zariadením Gréckokatolíckej charity v Prešove, sme robili výskum ohľadom efektivity
poskytovaných metód v sociálnej službe so
súčasnými klientkami a klientkami, ktoré si
riešili v tomto dome svoju sociálnu situáciu
a integrovali sa do spoločnosti alebo využívajú službu v inom zariadení. Rozprávala som
sa s klientkou, ktorá mala problém so závislosťou od alkoholu, a opýtala som sa jej, čo ju
oslovilo v Dome sv. Faustíny, čo jej dodávalo
silu zvyknúť si na nové podmienky a zotrvať
v tomto zariadení. Odpovedala: ,,Pomohla
mi vaša starostlivosť. Opýtali ste sa: ,Máte
čo jesť?‘ Zavolali ste ma pomodliť sa a ja som
pomaly nachádzala samu seba.“ Veľakrát si
my sociálni pracovníci neuvedomujeme, že
klienti k nám prichádzajú hladní a smädní.
Ak klienti pocítia prijatie a ľudskosť, potom
začnú brať vážne naše požiadavky a môže
dôjsť k zmene ich správania a prístupu
k životu. Ak chceme klientom ponúkať aj duchovný program, duchovný rozmer, musíme
ho žiť a ku klientom pristupovať s láskou,
v dobrote, milosrdenstve a odpúšťaní.
Svätý Otec František často vo svojich
príhovoroch spomína fakt, že náš život má
byť plodným, inak stratí svoj význam a bude
žitý iba egoisticky. Vedome sa rozhodnime
vložiť svoje sily do toho, pre čo sme stvorení.
Dajme sa do služby niekomu väčšiemu, ako
sme my sami.

PhDr. Helena Paňková
vedúca zariadenia Dom sv. Faustíny vo Svidníku
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16. augusta odovzdal svoju dušu
Pánovi vladyka Richard Seminack, biskup
Chicagskej eparchie sv. Mikuláša, ktorá
patrí do Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi. Vladyka Richard zomrel v 75. roku
života, v 50. roku kňazstva a v 14. roku
svojej biskupskej služby. Pohrebné obrady
vykonal 22. augusta vladyka Stefan Soroka, philadelphský arcibiskup metropolita.
(ugcc.ua)

Apoštolským listom motu proprio
Sedula Mater Svätý Otec František zriadil
Dikastérium pre laikov, rodinu a život.
K 15. augustu vymenoval jeho prefekta,
ktorým je Mons. Kevin Joseph Farrell,
doterajší biskup amerického Dallasu. Kompetencie a funkcie doterajšej Pápežskej
rady pre laikov a Pápežskej rady pre rodinu
prejdú od 1. septembra na novozriadené
Dikastérium pre laikov, rodinu a život, pričom obe doterajšie inštitúcie zaniknú. (RV)

Arcibiskup Rouen Mons. Dominique
Lebrun 12. augusta oznámil, že pripravuje otvorenie kauzy blahorečenia pátra
Jacquesa Hamela a zvažuje tiež dišpenzovať od pravidla piatich rokov, ktoré by mali
prejsť od smrti do začiatku procesu. Pátra
Hamela zavraždili 26. júla islamskí teroristi
priamo v chráme. Preto podľa arcibiskupa
Lebruna v takomto prípade mučeníckej smrti nebude treba čakať na dôkaz
o zázraku. „Smrť pátra Jacquesa Hamela je
najvyšším svedectvom jeho viery v Ježiša,
ktorú potvrdil až do krajnosti,“ vyhlásil
arcibiskup. (AFP/La Croix)

Skupina 25 amatérskych cyklistov
zo Slovenského Orla úspešne dorazila
14. augusta do Ríma. Ich desaťdňové
putovanie sa začalo 5. augusta a na bicykloch prekonali viac ako 1 400 kilometrov.
Na audiencii v Aule Pavla VI. sa 17. augusta pútnici osobne stretli so Svätým Otcom
a odovzdali mu žltý dres s emblémom Slovenského Orla, text pútnického posolstva,
v ktorom ho pozývajú na návštevu Slovenska, a vtipný športový darček – gumenú
postrehovú loptičku, ktorej patentovým
autorom je predseda hnutia Jozef Gálik.

Svätý Otec František prijal 17. augusta
vo Vatikáne na audiencii francúzskeho
prezidenta Françoisa Hollanda. Návšteva,
ktorá mala súkromný charakter, sa uskutočnila v podvečerných hodinách. Približne
štyridsaťminútové stretnutie Svätého Otca
s prezidentom Hollandom medzi štyrmi
očami, len za prítomnosti tlmočníka, sa
konalo v priestoroch pracovne komplexu
Auly Pavla VI. (RV)
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Ríme sa skončila
▌▌Vgenerálna
kapitula baziliánov
V Ríme sa 11. – 28. júla uskutočnila generálna
kapitula baziliánskeho Rádu svätého Jozafáta
v Ukrajinskom pápežskom kolégiu svätého
Jozafáta. Počas zasadnutia účastníci schválili
uznesenie o najbližšej činnosti baziliánskeho
rádu a podpísali protokol kapituly. Záverečným príhovorom sa účastníkom prihovoril
protoarchimandrita (generálny predstavený)
otec Genesio Viomar OSBM.
Na generálnej kapitule boli zvolení aj
štyria noví radcovia protoarchimandritu, bol
dokončený a schválený aktualizovaný text
konštitúcií baziliánskeho Rádu svätého Jozafáta (536 pravidiel) a bolo prijatých dvadsať

rezolúcií. Osobitná pozornosť bola venovaná
prípravám na oslavy jubilea 400. výročia baziliánskeho rádu, ktoré sa začnú tohto roka
na sviatok sv. hieromučeníka Jozafáta.
Na záver sa účastníci kapituly zišli v kapln
ke, kde zaspievali Veľké slávoslovie a následne generálny predstavený udelil všetkým
požehnanie a pokropil ich svätenou vodou.
Zo Slovenska sa na kapitule zúčastnil otec
Metod M. Bilančík (protoigumen) a delegáti
Vladimír Sedláček, Pavol P. Haľko a Markijan
M. Greško. (Francisk Onysko OSBM/Stano
Gábor, foto: osbm.in.ua)

najstarší
▌▌Zomrel
biskup Európy
Vo veku 102 rokov zomrel 18. augusta najstarší biskup Európy. Mons. Jan Van Cauwelaert,
rodák z flámskych Antverp, pôsobil ako misionár v Kongu. Ako apoštolský vikár sa neskôr
stal biskupom novozriadenej diecézy Inongo
v dnešnej Konžskej demokratickej republike. Biskup Jan Van Cauwelaert bol členom
misijnej Kongregácie Nepoškvrneného Srdca

Panny Márie a zúčastnil sa aj na Druhom
vatikánskom koncile. Zomrel v Belgicku, kde
bol na odpočinku.
102-ročný Mons. Van Cauwelaert bol v celosvetovom biskupskom zbore na druhom
mieste vekového rebríčku. Na prvom mieste
stále zostáva Američan Mons. Peter Leo Gerety, ktorý 19. júla oslávil 104 rokov. (RV)

sa vzoprela ideologickému
▌▌Kolumbia
nanucovaniu genderizmu
Kolumbijská vláda sa po národných protestoch ľudí rozhodla zastaviť projekt revízie
učebníc, ktoré mali obsahovať podporu
a zavádzanie tzv. gender ideológie v školách.
Biskupi Kolumbie vyjadrili uspokojenie nad
rozhodnutím vlády, ako aj nad početnými
manifestáciami. Najväčšia z nich sa uskutočnila 10. augusta, keď státisíce Kolumbijčanov
vyšlo do ulíc veľkých aj malých miest v krajine. Cieľom týchto podujatí bola obrana
rodiny založenej na manželstve muža a ženy

a sloboda rodičov vychovávať svoje deti podľa vlastného morálneho presvedčenia.
Biskupi v stanovisku vydanom pri tejto
príležitosti zdôraznili, že rodina je „základná jednotka spoločnosti“, a uviedli, že nie
sú proti revízii učebníc, pokiaľ sa rešpektuje „autonómia vzdelávacích inštitúcií
za účasti riaditeľov, vyučujúcich, rodičov,
študentov a celého vzdelávacieho sektora“.
(RV/christiantoday.com)
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vždy jeho milovanými deťmi. Pripomínajme
si to na začiatku každého dňa. Bude osožné,
ak to povieme každé ráno v modlitbe: „Pane,
ďakujem ti, lebo ma miluješ; som si istý, že
ma miluješ; daj, aby som si zamiloval svoj
život!“. Nie moje nedostatky, ktoré treba
napraviť, ale život, ktorý je veľkým darom:
je to čas milovať a byť milovanými.“ (úryvok
homílie z 31. júla 2016)

Oheň Ducha premieňa

Počíta s tebou
Marek Baran
foto: telesurtv.net
JJ

Povolaní k večnej radosti
Svätý Otec František počas Svetových dní
mládeže v Krakove vo svojej záverečnej homílii povzbudil mladých aj týmito slovami:
„Dnešné evanjelium nám hovorí o stretnutí
medzi Ježišom a jedným človekom, Zachejom. Ježiš túži priblížiť sa životu každého,
kráčať po našej ceste naplno, aby sa jeho
život a náš život skutočne stretli. Dochádza
tak k najprekvapivejšiemu stretnutiu, tomu
so Zachejom, šéfom mýtnikov, čiže vyberačov daní. Zachej bol teda bohatým kolaborantom nenávidených rímskych okupantov;
využíval ľud, a pre svoju zlú povesť sa ani
nemohol priblížiť k Učiteľovi. No stretnutie
s Ježišom mu mení život, ako sa to stalo
a každý deň sa môže stať každému z nás.
Zachej však musel čeliť niekoľkým prekážkam, aby sa s Ježišom stretol. Nebolo to pre
neho ľahké. Zachej nedokázal vidieť Učiteľa,
pretože bol malý. Aj dnes nám hrozí riziko
byť ďaleko od Ježiša, pretože sa necítime
na dostatočnej úrovni, pretože máme nízke
vedomie hodnoty seba samých. Je to veľké
pokušenie, ktoré sa netýka len sebaúcty, ale
dotýka sa aj viery. Lebo viera nám hovorí,
že sme ,Božími deťmi, a nimi [naozaj] sme‘
(1 Jn 3, 1): veď sme boli stvorení na jeho
obraz; Ježiš prijal našu ľudskosť a jeho srdce
sa nikdy od nás neoddelí; Svätý Duch túži
prebývať v nás, sme povolaní k večnej radosti
s Bohom! Toto je naša postava (takto sme
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stavaní), toto je naša duchovná identita: sme
milovanými Božími deťmi. Vždy. Chápete
teda, že neprijať sa, byť nespokojný a myslieť
o sebe negatívne značí nerozpoznať svoju
najvlastnejšiu identitu: je to ako odvracať sa
na inú stranu, zatiaľ čo Boh chce spočinúť
svojím pohľadom na mne, je to ako chcieť
zhasiť sen, ktorý on pre mňa živí. Boh nás
miluje takých, akí sme, a žiaden hriech, ne-

„Nikdy sa nevzdávajme modlitby,
ani keď sa nám zdá márne modliť sa.“
(twitter Svätého Otca Františka
z 18. augusta 2016)

dokonalosť či zlyhanie ho nedonúti zmeniť
postoj. Pre Ježiša – ukazuje nám to evanjelium – nik nie je nižší a vzdialený, nik nie je
bezvýznamný, lež všetci sme vyvolení a dôležití: ty si dôležitý! A Boh počíta s tebou pre
to, kto si, nie pre to, čo máš: v jeho očiach nič
nezaváži oblečenie, ktoré máš, alebo mobil,
ktorý používaš; nezáleží mu, či si oblečený
podľa módy, jemu záleží na tebe, takom, aký
si. V jeho očiach si vzácny a tvoja hodnota
je nesmierna. Keď sa nám v živote stane,
že hľadíme dolu namiesto toho, aby sme
hľadeli hore, môže nám pomôcť táto veľká
pravda: Boh je verný v láske k nám, dokonca
je v nej zanovitý. Pomôže nám myslieť na to,
že nás miluje viac, než my milujeme seba
samých, že nám verí viac, než my veríme
sebe samým, že nám „vždy drží palce“ ako
fanúšik, ktorý sa nikdy nedá odradiť. Sme

Svätý Otec František sa pred modlitbou Anjel
Pána prihovoril veriacim slovami, v ktorých
poukázal na oheň Svätého Ducha: „Oheň
som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len
aby už vzplanul!“ (Lk 12, 49). Oheň, o ktorom Ježiš hovorí, je oheň Svätého Ducha,
jeho živá a účinná prítomnosť v nás odo dňa
nášho krstu. Tento oheň je tvorivá sila, ktorá
očisťuje a obnovuje, spaľuje každú ľudskú
biedu, každý egoizmus, každý hriech, premieňa nás zvnútra, znovuzrodzuje nás a robí
nás schopných milovať. Ježiš túži, aby Svätý
Duch vzbĺkol v našom srdci ako oheň, pretože len vychádzajúc zo srdca sa môže požiar
Božej lásky rozvinúť a dať pokročiť Božiemu
kráľovstvu. Nevychádza z hlavy, vychádza
zo srdca. A preto Ježiš chce, aby oheň vstúpil
do nášho srdca. Ak sa úplne otvoríme pôsobeniu tohto ohňa, ktorým je Svätý Duch,
on nám udelí odvahu a horlivosť ohlasovať
všetkým Ježiša a jeho utešujúce posolstvo
milosrdenstva a spásy, vydajúc sa na otvorené more, bez strachu. Ale oheň má začiatok
v srdci. Pri plnení svojho poslania vo svete
potrebuje Cirkev, teda my všetci, pomoc
Svätého Ducha, aby sme sa nedali zabrzdiť
strachom či vypočítavosťou, aby sme si nenavykli kráčať vnútri zabezpečených hraníc.
Tieto dva postoje privádzajú Cirkev k tomu,
že je z nej funkčne účelová Cirkev, čo nikdy
neriskuje. Ale apoštolská odvaha, ktorú v nás
zapaľuje Svätý Duch ako oheň, nám pomáha
prekonávať múry a bariéry, robí nás kreatívnymi a poháňa nás vydať sa aj na neprebádané alebo nepohodlné cesty, a ponúkať nádej
všetkým, ktorých stretneme. S týmto ohňom
Svätého Ducha sme povolaní stávať sa vždy
väčšmi spoločenstvom ľudí ním vedených
a premenených, plných porozumenia, ľudí
s rozpätým srdcom a radostnou tvárou. Viac
než kedykoľvek dnes potrebujeme kňazov,
zasvätených a laikov s pozorným pohľadom
apoštola, ktorý sa nechá zachytiť a postojí
pri stretnutí s materiálnymi i duchovnými
trápeniami a chudobou, a takto bude cesta
evanjelizácie a misie charakterizovaná uzdravujúcim rytmom blízkosti. Je to práve oheň
Svätého Ducha, ktorý nás vedie k tomu, aby
sme sa stali blížnymi druhým: ľuďom trpiacim, núdznym v toľkých ľudských biedach,
v toľkých problémoch, tým, ktorí trpia.
(úryvok príhovoru zo 14. augusta 2016)

5

reportáŽ

Azerbajdžan,
krajina s bohatou históriou
Po júnovej návšteve Arménska zavíta Svätý Otec František na prelome septembra
a októbra do Gruzínska a Azerbajdžanu, aby tak ukončil svoje putovanie po krajinách
južného Kaukazu. Obe tieto krajiny boli v minulosti ovplyvňované stretom viacerých kultúr,
ktoré značne nasmerovali ich historický, kultúrny, etnický či religiózny vývoj. V článku
predstavujeme rozlohou najväčší Azerbajdžan a v rozhovore ponúkame autentický pohľad
na túto krajinu očami saleziána Vladimíra Feketeho.

JJ

Viktor Verba

foto: wikimedia.org
Geografická charakteristika
Azerbajdžan leží vo východnej časti Zakaukazska a s takmer 10 mil. obyvateľov je
najľudnatejšou krajinou celého regiónu.
Spoločnú hranicu zdieľa na severe s Ruskom,
na juhu s Iránom, na západe s Gruzínskom,
Arménskom a Tureckom a na východe
obmývajú jeho hranice vody Kaspického
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mora. Centrálnu časť krajiny vypĺňa široká
Kursko-arakská nížina, na severe a západe sa
rozprestierajú pohoria Veľký a Malý Kaukaz.
Podstatnú časť populácie tvoria Azerbajdžanci – Azerovia, ktorí hovoria jazykom
z altajskej jazykovej rodiny (blízky turečtine) a sú prevažne šítski moslimovia. Sami
sa považujú za potomkov Alwancov, teda
kaukazských Albáncov, ktorí pravdepodobne hovorili jazykom kaukazského pôvodu,
no ten sa po príchode Arabov a následnej
islamizácii postupne vytratil. Azerbajdžan
je v súčasnosti najbohatším štátom regiónu,
za čím stojí dynamický rozvoj ropného priemyslu na pobreží Kaspického mora. Hlav-

né mesto Baku je najvýznamnejší prístav
na jeho západnom pobreží a sústreďuje sa tu
väčšina azerbajdžanského priemyslu.

Historická križovatka kultúr
Azerbajdžan je krajina s bohatým historickým a kultúrnym dedičstvom. V mnohých
historických obdobiach prešiel zložitým
vývojom, počas ktorého prichádzalo jeho
územie do kontaktu s viacerými národmi
vrátane Arménov, Peržanov, Rimanov,
Arabov, Turkov, Mongolov a Rusov, k čomu
výrazne prispela jeho pozícia na styku
Európy a Ázie. Územím Azerbajdžanu viedlo
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Dedičstvo rozmanitej histórie
Bohatý historický vývoj Azerbajdžanu
a kontakty s viacerými kultúrami zanechali
v krajine výrazné stopy, ktoré sem priťahujú
čoraz viac turistov. Najviditeľnejším príkladom je samotné hlavné mesto Baku, ktorého
historické jadro je odzrkadlením vplyvu
viacerých kultúr. Bohatá história sa tu zároveň prelína s modernými prvkami v podobe
nových mrakodrapov a bulvárov a aj preto
získalo mesto prezývku Kaspický Dubaj.
V blízkosti hraníc s Iránom sa nachádza
mesto Ordubad, ktoré patrilo k najvýznamnejším obchodným mestám, cez ktoré prechádzali karavány z Európy do Číny a Indie.
Tie do mesta prinášali rozličné produkty
a taktiež dôležitý hodváb. Neďaleko hraníc
s Ruskom, v severnej časti Azerbajdžanu, je
situované mesto Šeki, ktoré bolo dôležitým
obchodným či kultúrnym centrom a plnilo
aj funkciu hlavného centra v produkcii hodvábu v celom kaukazskom regióne. Dominantou mesta je nádherný farebne zdobený
palác Xan Sarayi, ktorý sa považuje za jeden
z najkrajších objektov južného Kaukazu.
Z prírodných zaujímavostí zaujme najväčšia
koncentrácia bahenných sopiek na svete
nachádzajúcich sa v Gobustáne i skalné petroglyfy datujúce svoj vznik do obdobia 8 000
rokov pred Kr.
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Chrám Matky Božej (12. stor.) v mestečku Kish.

niekoľko významných obchodných ciest,
ktoré spájali tento región s mnohými vzdialenými civilizáciami v Asýrii, Iráne, Indii či
Číne. Najdôležitejšia z nich, hodvábna cesta,
zanechala v krajine výraznú pečať po jednotlivých kultúrach. Napriek počiatočnému
rozšíreniu kresťanstva v 2. až 4. storočí (sv.
Bartolomej a sv. Elizeus) mali rozhodujúci
vplyv na vývoj Azerbajdžanu Arabi, ktorí
v polovici 7. storočia so sebou priniesli islam.
Samotný azerbajdžanský národ vznikol
po usídlení kočovných kmeňov seldžuckých
Turkov na pobreží Kaspického mora v období po 11. storočí a ich následným miešaním
s Médmi a Skýtmi. V 13. až 14. storočí bola
krajina poznačená inváziami Mongolov
a v 15. až 18. storočí patrilo toto územie pod
vládu dynastie perzských Safíovcov. Ruskoperzské a rusko-turecké vojny v 1. polovici 19.
storočia so sebou priniesli rozdelenie krajiny
medzi Rusko (severná časť) a Irán (južná
časť). Po prvej svetovej vojne získal Azerbajdžan ako prvá moslimská republika nakrátko
nezávislosť. Po prevzatí moci boľševikmi sa
Azerbajdžan stal súčasťou Sovietskeho zväzu
a svoju nezávislosť získal až po jeho rozpade v roku 1991. K nestabilite krajiny v 90.
rokoch prispel spor s Arménskom o Náhorný
Karabach, ktorý je dodnes veľkou prekážkou
konsolidácie arménsko-azerbajdžanských
vzťahov.

Vladimír Fekete, SDB, apoštolský prefekt pre Azerbajdžan a direktor miestnej saleziánskej
komunity
Priblížte nám život bežných ľudí v Azerbajdžane. V čom vidíte najväčšie rozdiely oproti
Slovensku?
Azerbajdžan má oproti Slovensku dlhšiu a bohatšiu históriu, zviazanú s veľkými ríšami Blízkeho východu v období pred Kristom i po ňom. Už v prvých storočiach našej éry sa na území
Azerbajdžanu rozkladala kresťanská ríša kaukazských Albáncov. V súčasnosti sa vyše deväťdesiat
percent obyvateľov považuje za moslimov. Ľudia prežili sedemdesiat rokov sovietskeho socializmu i ateizácie a teraz si zvykajú na kapitalisticko-liberálny model života, ktorý je ale preniknutý
mnohými prvkami Orientu. Sú pohostinní a veľmi otvorení voči cudzincom. Viac ako manuálna
práca sa im páči obchodovanie. Zdá sa mi, že sa im darí viac ako u nás chrániť si a ceniť niektoré
tradičné hodnoty, akými sú deti a rodina.
Čo vás najviac oslovuje na Azerbajdžane a jeho obyvateľoch?
Azerbajdžan je známy bohatými ložiskami ropy a zemného plynu. Za ostatné desaťročia urobil
veľký pokrok v rozvoji infraštruktúry i občianskej spoločnosti. Azerbajdžanci sú patrioti, hrdí
na svoju krajinu, ale najmä z historických dôvodov ich väčšina žije v cudzine. V samotnom
Azerbajdžane žije asi desať miliónov obyvateľov, vyše dvadsať miliónov Azerbajdžancov žije
v susednom Iráne, asi milión v Rusku. Kým Baku je moderné veľkomesto európskeho štýlu,
na vidieku sa žije veľmi skromne, podobne ako na Slovensku pred druhou svetovou vojnou.
Na ľuďoch obdivujem ich trpezlivú odovzdanosť osudu, spokojnosť aj s málom, družnosť.
Na druhej strane sú veľmi emotívni a ľahko vzplanú. Úcta k autorite a starším je im prirodzenou.
Napríklad v hromadnej doprave chlapec i muž automaticky uvoľňujú svoje miesto na sedenie
žene a vekom staršiemu.
V čom je misia slovenských saleziánov v tejto krajine špecifická?
V roku 2000 poveril Vatikán slovenských saleziánov úlohou obnoviť v Azerbajdžane prítomnosť
Katolíckej cirkvi. Začínali sme v jednoduchom prenajatom byte a popri službe zahraničným katolíkom sme pátrali po potomkoch miestnych katolíkov, ktorých tu podľa údajov kroniky v roku
1900 žilo asi desaťtisíc. Podarilo sa nám skontaktovať iba s dvomi desiatkami starčekov a babičiek. Vďaka tomu, že v krajine je sekulárna vláda, ktorá považuje náboženstvo za súkromnú záležitosť svojich občanov, popri službe zahraničným katolíkom, ktorých pracuje v krajine niekoľko
tisíc, máme možnosť evanjelizovať aj miestnych záujemcov o kresťanstvo. Okrem nás tu pracujú
sestry Matky Terézie a sestry saleziánky. Nateraz spravujeme jedinú farnosť v hlavnom meste
a udržujeme kontakty s jednotlivcami a málopočetnými skupinkami katolíkov na vidieku.
Čo očakávate od návštevy Svätého Otca?
Keď v roku 2002 navštívil Ján Pavol II. Baku, znamenalo to pozitívny prelom v našej misijnej prítomnosti. Dá sa povedať, že doteraz žijeme z tejto jeho návštevy – od prezidenta republiky sme
vtedy dostali terén na stavbu kostola, Katolícku cirkev začala spoločnosť vnímať i ceniť si ako
Cirkev tradične pôsobiacu na tomto území. Veríme, že aj príchod Svätého Otca Františka prispeje k rozvoju katolíckej misie. Modlíme sa, aby jeho slovo posilnilo kresťanskú identitu potomkov
miestnych katolíkov. Dúfame, že príklad i slovo Svätého Otca napomôžu proces mierového
regulovania dlhodobého konfliktu so susedným Arménskom o územie Náhorného Karabachu.
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Odpustové slávnosti
v Klokočove a Ľutine
Miroslav Házy, Ľubomír Petrík
foto: P. Pastornický, M. Žarnayová
JJ

Klokočov
Najväčšia odpustová slávnosť Košickej
eparchie sa uskutočnila 12. – 14. augusta
v Klokočove pri príležitosti sviatku Zosnutia
presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie,
vždy Panny. Po prvýkrát bol priebeh celej
slávnosti vysielaný naživo internetovým
prenosom.
Program sa výnimočne začal už v piatok
večer svätou liturgiou slávenou exorcistami
Košickej eparchie a modlitbami za uzdravenia. Nechýbala ani modlitba posvätného
ruženca, ktorý sa predmodlievala a spevom
obohacovala obľúbená interpretka Hanka
Servická.
Odpustová slávnosť pokračovala v sobotu
popoludní deviatou hodinkou, ktorá otvorila
sériu celonočných modlitieb. Večer sa všetci
zjednotili v modlitbe s košickým eparchom
vladykom Milanom Chauturom CSsR, hlav-
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ným slúžiteľom svätej liturgie, ktorú spevom
sprevádzali zbory zo Sečoviec. V homílii
vladyka Milan pripomenul slová Svätého
Otca Františka: „Mladý človek nesmie stáť
na mieste, musí sa hýbať“ a vyzval mladých,
aby prosili Máriu o odvahu vykročiť vpred aj
za cenu námahy a bolesti.
Na konci svätej liturgie vladyka Milan
odovzdal certifikáty čerstvým absolventom
eparchiálnej animátorskej školy a otec Dušan
Škurla, koordinátor Pro life, vyzval veriacich,
aby sa zapojili do nového modlitbového
projektu 9 mesiacov za život za záchranu
počatého človeka.
Večerný program pokračoval besedou
s novokňazmi Košickej eparchie a krížovou
cestou mladých pútnikov a nových animátorov.
Nedeľné ráno sa začalo liturgickou
modlitbou utierne a archijerejskou svätou
liturgiou, ktorú slávil prešovský pomocný
biskup Milan Lach SJ. V homílii povzbudil
k odvahe vykročiť a nasledovať Krista tak,
ako to urobila Mária.
Vyvrcholením odpustovej slávnosti bola
archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vla-

dyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre
východné cirkvi v Ríme, za účasti vladykov
Milana Chautura, košického eparchu, Milana
Šášika CM z Mukačevskej eparchie, Petra
Rusnáka, bratislavského eparchu, a Milana
Lacha, prešovského pomocného biskupa.
Liturgický spev viedol Katedrálny zbor
sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením
Lucie Lovašovej. Vladyka Cyril sa prihovoril prítomným na aktuálnu tému strachu
a povzbudil veriacich k dôvere v Boha podľa
príkladu Márie.
Vďaku veriacich za starostlivosť biskupov
o svojich veriacich vyjadril miestny farár
otec Peter Čintala a každému biskupovi
podaroval ikonu klokočovskej Bohorodičky,
ktoré napísal diakon Košickej eparchie otec
Rastislav Varga.

Ľutina
Archieparchiálna odpustová slávnosť
Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine,
ktorá sa uskutočnila 19. – 21. augusta, sa
začala púťou mladých. Tí prišli do Ľutiny už
v piatok popoludní a zhromaždili sa na ľu-

www.casopisslovo.sk

tinskej hore, kde pre nich slávil archijerejskú
svätú liturgiu prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. V homílii im vysvetlil
tajomstvo zosnutia Presvätej Bohorodičky
prostredníctvom liturgického tropára a ikony
sviatku. Mladí si počas večera mohli vypočuť
katechézu o okultizme, zapojiť sa do diskusie
na túto tému a vypočuť si koncert skupiny
Onezim. Požehnaním s Eucharistiou sa
začala celonočná možnosť adorácie pred
vyloženou sviatosťou. V sobotu dopoludnia
program púte mladých pokračoval v bazilike
minor rannými modlitbami, katechézami
o liturgii, o čistote vo vzťahu i akčným spoznávaním brán milosrdenstva.
Program najväčšej odpustovej slávnosti
Prešovskej archieparchie sa začal v sobotu
popoludní Korunkou Božieho milosrdenstva
v bazilike minor a tradičnou posviackou
vody na ľutinskej hore. Vladyka Ján Babjak SJ
v miniskanzene v areáli pri bazilike požehnal
ďalších dvadsať zmenšených drevených chrámov, z ktorých desať predstavuje slovenské
a desať ukrajinské chrámy. Ide o projekt
Záchrana a prezentácia spoločného dedičstva
v rámci Cezhraničnej spolupráce z Nórskeho
finančného mechanizmu. Miniskanzen
drevených chrámov v Ľutine ponúka už
49 miniatúr týchto skvostov sakrálnej
architektúry.
Nasledovala archijerejská svätá liturgia
v priamom prenose Rádia Lumen, ktorej
hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup
metropolita, ktorý sa zároveň prihovoril
v homílii. Vyzval v nej pútnikov, aby dôverovali Presvätej Bohorodičke. „Drahá Matka
aj v tomto Svätom roku milosrdenstva túži
sprostredkovať Božie milosrdenstvo chorým,
trpiacim, slabým – všetkým nám.“
Nočný program prebiehal paralelne
v bazilike a na ľutinskej hore. V bazilike to
bolo predovšetkým liturgické nočné bdenie,
ale aj modlitba Cesty svetla z areálu baziliky
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na ľutinskú horu, kde bola tieňová krížová
cesta v rámci evanjelizačného koncertu
bohosloveckej kapely Anastasis.
V nedeľu bohatý duchovný program pokračoval napríklad katechézou o Božom milosrdenstve, ktorú ohlásil vladyka Ján Babjak
SJ. Spolu s ním potom v priamom prenose
TV Lux slávili archijerejskú svätú liturgiu,
ktorou trojdňová púť vyvrcholila, vladykovia
Milan Chautur CSsR, Peter Rusnák, spišský
diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, vladyka
Milan Lach SJ a vladyka Ján Eugen Kočiš,
desiatky kňazov a tisíce veriacich.
Homíliu ohlásil pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ.
Tohtoročná púť bola prvýkrát, vďaka firme
Lekos – internet a televízia, vysielaná po celé
tri dni aj naživo na stránke www.grkat.tv. Aj
naďalej už bude možnosť pútnické miesto
v Ľutine sledovať cez internet.
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Veriaci farnosti Drienica zažili 24. júla
milú slávnosť, keď prišiel medzi nich ich
bývalý duchovný otec Juraj Zimovčák,
ktorý tu pôsobil plných tridsať rokov.
Spolu s nimi poďakoval Pánu Bohu za dar
kňazstva, lebo si pripomenul 50. výročie
kňazskej vysviacky a s manželkou Annou si
pripomenuli 50. výročie manželstva. Otec
Juraj slávil svätú liturgiu za hojnej účasti
veriacich, ktorí mu zablahoželali a prijali
od neho každý osobne jubilejné kňazské
požehnanie. (Milan Mojžiš)
:


Čirčianske dni mládeže sa vo farnosti
Čirč uskutočnili 29. – 31. júla. Hlavnou
myšlienkou pastoračnej aktivity pre
mladých bolo duchovne sa spojiť so
spoločenstvom mladých v Krakove. Bol
to aj čas modlitieb za mladých z farnosti
i celého sveta aj duchovná obnova pre
účastníkov. Dni sa niesli v rovnakej téme
ako SDM: Blahoslavení milosrdní, lebo oni
dosiahnu milosrdenstvo. Program sa začal
v piatok v hodine milosrdenstva modlitbou
Korunky Božieho milosrdenstva. Pokračoval časom zmierenia a svätou liturgiou
vo farskom chráme. Záver patril modlitbe
krížovej cesty počas výstupu na Mariánsku horu v Čirči. Sobotný program tvorilo
duchovné slovo i svätá liturgia na svätej
hore, na ktorej sa zúčastnili aj miestni
veriaci. Večerný program pokračoval vigíliou so Svätým Otcom z Krakova, na ktorej boli mladí účastní prostredníctvom
internetového prepojenia. Deň ukončili
eucharistickou adoráciou, ktorá bola
zameraná na odpustenie a osobné prijatie
Ježiša Krista. Vyvrcholením programu bola
nedeľná svätá liturgia v Chráme Ochrany
Presvätej Bohorodičky v Čirči a duchovná
účasť na slávení eucharistie so Svätým
Otcom prostredníctvom masmédií. Záver
programu tvoril Akatist k Svätému Duchu
a zdieľanie zo stretnutia. (Marek Baran)

V prvú augustovú sobotu 6. augusta,
na ktorú zároveň pripadol aj sviatok
Premenenia Pána, sa zišli veriaci na fatimskej sobote v Klokočove. V úvodnej
prednáške sa prihovoril otec Martin Miňo,
ktorý poukázal na milosrdenstvo a jeho
realizáciu v živote veriacich. Archijerejskú
svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha, spolu s kňazmi
z okolia i z Košického protopresbyterátu.
Vo svojej homílii vladyka Milan vyzdvihol
dôležitosť sviatku Premenenia Pána, keď
Ježiš svojím zjavením dal svojim apoštolom pocítiť predchuť neba. Eparcha prítomných poučil, že nasmerovať svoj život
k blaženosti neba vlastne znamená uveriť,
že „Ježiš Kristus je Pán“ a Boh. Vladyka dal
za príklad veriacim nebeskú Matku, ktorá
bola vzatá do neba s telom i dušou a vní:
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▌▌Camp
Košickej eparchie
1. turnus. 5. – 7. augusta sa v Škole v prírode
sv. Lukáša na Hatfe začala séria turnusov
Camp 2016 Košickej eparchie. Prvý turnus
otvorili študenti vysokých škôl a (ne)pracujúci. Prežili nádherné tri dni s Pánom a jeho
milosrdnou láskou. Stretnutie sa začalo
svätou liturgiou slávenou vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom.
Po večeri nasledovala práca v skupinkách.
Večerný program vyvrcholil modlitbou
večierne pred sviatkom Premenenia Pána,
do ktorej sa vykročilo so zažatými sviecami. Na sviatok Premenenia Pána sa mohli
účastníci, sprevádzaní katechézou otca Martina Mráza, duchovného správcu pri UPJŠ
v Košiciach, postiť a vo sviatosti zmierenia
zažiť veľké Božie milosrdenstvo. Poobede
boli pripravené športovo-zábavné aktivity
vo vodnom volejbale a basketbale. Večer
program pokračoval katechézou otca Milana
Kmeca, predsedu rady pre mládež Košickej
eparchie, na tému Prechod cez Červené more,
kde vysvetlil, že v ťažkých časoch sa treba
pozerať dozadu, aké veľké veci Boh konal
v našich životoch. V závere bola sprítomnená
séderová večera, ktorú pripravil otec Milan
Diheneščík, kaplán farnosti Trebišov.
V nedeľu sa pri východe slnka mladí modlili Utiereň vzkriesenia. Program turnusu
ukončilo hudobné pásmo skupiny The Wind
doplnené svedectvom otca Vladimíra Vargu,
farára farnosti Košice-Nad jazerom, ktorý
rozprával o Božom milosrdenstve v kríži
synovej choroby, a sr. Jozafáty Ingrid Durňákovej SNPM o jej povolaní.
2. turnus. Mladí stredných škôl sa 8. –
11. augusta zúčastnili na druhom turnuse
letného tábora.
Program otvoril otec Peter Paľovčík,
vedúci turnusu, a po spoločnom zoznámení
nasledovala svätá liturgia so slovom, ktoré
voviedlo do témy. Príkladom viery sa mohli

mladí povzbudiť sledovaním večerného
filmu Do you believe?.
Ďalší deň sa niesol v znamení osobného
obrátenia, zmierenia a odpustenia. Doobedňajší program poukázal na rozličné prejavy
milosrdenstva obsiahnuté v piatich vybratých milosrdenstvách. To mladým ukázalo
ich vlastné hriechy, ktoré si písali na lístočky.
Obed sa niesol podobne v kajúcom duchu,
keď účastníci dostali iba pôstny balíček.
Kajúcnosť, ktorej vyvrcholením bola sviatosť
zmierenia, sa obrátila v radosť. Večerný program spevom sprevádzal otec Peter Milenky,
farár farnosti Remeniny, a svedectvo manželského a rodinného života, ako i dôvery v Božie milosrdenstvo vydali otec Jozef Zorvan,
farár v Sačurove, a jeho manželka Janka.
Slovo na tému Zjednocujem sa s Kristom,
verím mu a klaniam sa mu, ktoré ohlásil otec
Dávid Zorvan, farár farnosti Stanča, bolo
témou nasledujúceho dňa, keď sa mladí učili
vnímať aj vlastnú hodnotu i šťastie, ktoré
zakúša človek žijúci bez hriechu v jednote
s Bohom.
Svoje schopnosti si účastníci Campu mohli
otestovať Olympiádou milosrdenstva, ktorej
predchádzala katechéza otca Emila Zorvana, správcu farnosti Falkušovce. Nasledoval
otvárací ceremoniál s vyvesením olympijskej
vlajky, zapálením olympijského ohňa. Mladí
rozdelení do piatich kontinentov súťažili
v skutkoch duchovného i telesného milosrdenstva. Súťažný deň bol obohatený o svätú
liturgiu, ktorú slávil vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha. Poobedný program
patril tradičnému futbalovému zápasu s vladykom. Odovzdávanie medailí na večernom
programe obohatil svojou účasťou i spevák
Marián Čekovský, ktorý všetkých prekvapil
svojím svedectvom aj koncertom. (Jozafáta
Ingrid Durňáková SNPM, Emil Zorvan foto:
Milan Kmec, Lukáš Vojčík, Jozef Matejovský
ml.)
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slávnosť
▌▌Odpustová
v Krompachoch
V gréckokatolíckej Kaplnke sv. Panteleimóna
v Krompachoch, filiálke farnosti Slovinky, sa
24. júla konala odpustová slávnosť. Archijerejskú svätú liturgiu slávil košický eparcha
vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý požehnal
nový prestol. Vladyka v príhovore prítomných povzbudil k silnej viere. Príkladom

kňaza z amerického mestečka, ktorému sa
vďaka silnej viere podarilo postaviť chrám,
sa stala homília obzvlášť aktuálnou, keďže sa
nápadne podobal situácii veriacich, ktorí sa
momentálne stretávajú na svätých liturgiách
v budove bývalej materskej školy. (Marcel
Kellner)

nádeje
▌▌Festival
v Hatalove
V poslednú júlovú sobotu ožil gospelom
a duchovným slovom amfiteáter v Hatalove,
kde sa uskutočnil 2. ročník Festivalu nádeje. Práve v tom čase vrcholili Svetové dni
mládeže v Krakove, takže festival vytvoril
duchovné prepojenie s Poľskom. Hlavným
hosťom bol otec Ján Buc, ktorý slúžil svätú
omšu a obohatil 810 účastníkov duchovným
slovom.

Na festivale sa predstavili kapely Anastasis,
Hmla, vokálna skupina G.O.D.´S, Peter Milenky band, Agatangel. Duchovným slovom,
svedectvom a modlitbou okrem otca Jána
Buca povzbudili aj otcovia Ľuboslav Petričko a Onufrij, Martin Brečka a p. Peter Vaľo,
podnetmi, pomocou pri realizácii, duchovným vedením a modlitbami organizátorom
pomáhal aj otec Martin Goč.

v Pozdišovciach sa tešia z obnoveného
▌▌Veriaci
chrámu a stretnutia s vladykom Kočišom
Pre veriacich v obci Pozdišovce sa stala nedeľa 7. augusta výnimočnou, keďže v tento deň
sa konala posviacka obnoveného gréckokatolíckeho Chrámu Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho a stretnutie s rodákom vladykom
Jánom Eugenom Kočišom, emeritným pražským pomocným biskupom, pri príležitosti
jeho 90. narodenín. Slávnostnú archijerejskú
svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha, spoluslúžiteľom bol
vladyka Ján Eugen Kočiš, miestny presbyter
otec Marek Paľo, rímskokatolícky kňaz otec
Stanislav Ferčák, rodák z tejto svetoznámej
hrnčiarskej obce, a ďalší kňazi. Prítomná
bola aj kaplánka pozdišovského CZ ECAV
Denisa Vargová.
V homílii, poukazujúc na mládenca
z evanjelia, ktorý chcel dosiahnuť večný život, ale nenašiel v sebe odvahu opustiť všetko, vladyka Milan vyzdvihol ochotu veriacich
pustiť sa do rekonštrukcie a zveľaďovania
chrámu, pričom pripomenul, že Boh túto ich
dôveru požehnal úspešným zavŕšením prác.
Vladyka Milan zablahoprial vladykovi Jánovi
k jeho životnému jubileu a zaželal mu veľa
Božích milostí do biskupskej služby.
Slávnosť, pri ktorej si veriaci pripomenuli aj dvadsať rokov kňazstva miestneho
kňaza a pätnásť rokov od zriadenia farnosti
vyčlenením z farnosti Trhovište, sa zavŕšila
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ma túto krásu. A teda od nej sa treba učiť,
ako dospieť k nebeskému cieľu. Po svätej
liturgii nasledoval Moleben k Presvätej
Bohorodičke, počas ktorého prebiehalo
myrovanie. (Jozef Havrilčák)

Každoročne sa stretávajú najbližší
príbuzní, aby spomínali pri zádušnej
svätej liturgii na manžela, otca, svokra
a deda Emila Zorvana, ktorý usnul v Pánovi
v Michalovciach 17. augusta 2001. Tento
rok farnosť Zbehňov, ktorej farárom je
Štefan Ančočik, poskytla pri príležitosti 15.
výročia priestory Chrámu svätých apoštolom rovných Petra a Pavla na modlitbu.
Svätú liturgiu slávil Emil Zorvan, správca
farnosti Falkušovce, kazateľom bol Dávid
Zorvan, farár v Stanči, a panychídu viedol
Metod Zorvan, správca farnosti Habura.
Pre rodinu sú tieto stretnutia príležitosťou
nielen oživiť spomienky, ale najmä zjednotiť sa prostredníctvom svätej liturgie, ktorá
otvára nebo a dáva možnosť priblížiť sa
k tým, ktorí nás predišli do večnosti. (Klára
Zorvanová)

Farnosť Ľutina 20. augusta slávnostne otvorila tretiu etapu Miniskanzenu
drevených chrámov v areáli baziliky minor
v Ľutine. Vďaka finančným prostriedkom
z Nórskeho finančného mechanizmu
v rámci projektu Záchrana a prezentácia
spoločného dedičstva sa počet miniatúr
rozrastie o ďalších dvadsať exponátov
drevených chrámov v mierke 1 : 10 zo Slovenska a Ukrajiny. Cieľom miniskanzenu je
na jednom mieste prezentovať tieto perly
drevenej architektúry a pozvať na návštevu
týchto pamiatok. Farnosť Ľutina sa snaží
o zachovanie vzácneho kultúrneho a duchovného dedičstva pre budúce generácie.
Prostredníctvom tohto projektu financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce
SK08 z Nórskeho finančného mechanizmu
2009 – 2014 sa vytvorili nové medzinárodné partnerstvá na dosiahnutie tohto cieľa.
(Daniel Dzurovčin)
:


Cirkevná základná škola sv. Juraja
vo Svidníku zvíťazila v medzinárodnej
výtvarnej súťaži, ktorú v januári vyhlásila
nemecká nadácia Sozialwerk der Ackermann – Gemeinde so sídlom v Mníchove.
Ide o súťaž v maľovaní pre cirkevné školy
v Českej a Slovenskej republike. Témou
bol námet na pohľadnicu nadácie. Žiaci sa
do súťaže zapojili pod vedením učiteľa Jána
Halčíka. V letných dňoch prišlo vyhodnotenie a práca šiestaka Benjamína Havrilu
získala prvé miesto. Pohľadnica s jeho
námetom bude vytlačená v 15 000 exemplároch a škola získa finančnú odmenu 500
eur. (Katarína Hrižová)
:

spoločným agapé, kde sa pri stole stretli
obaja biskupi, kňazi a veriaci z Pozdišoviec
a spoločne pospomínali na minulé časy. (Jozef Havrilčák, Ján Poprik, foto: Pavol Kocan)
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jednou vetou


Iniciatíva Zastavme hazard žiada zrušenie povinnej petície pri zákaze hazardu,
keďže odmieta, aby prohazard lobby profitovala zo spáchania trestného činu na úkor
občanov, a vyzýva premiéra Roberta Fica,
vládu Slovenskej republiky aj Národnú radu
Slovenskej republiky, aby bezodkladne
vykonali všetky potrebné kroky k zrušeniu
povinnosti petície.

Duchovné cvičenia pre manželky
gréckokatolíckych kňazov viedol 8. –
11. augusta prešovský pomocný biskup
Mons. Milan Lach SJ v Gréckokatolíckom
kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra
Gojdiča v Prešove.

a mládež sa stretli
▌▌Deti
na druhom ročníku tábora na Bukovej hôrke
8. – 9. augusta sa na Bukovej hôrke konal
2. ročník tábora Premenení pre deti a mládež,
na ktorom sa zúčastnili farnosti Stropkov,
Chotča, Bukovce a Staškovce. Hlavnou myšlienkou tábora bola téma Milosrdenstvo. Pre
deti a mládež boli pripravené rôzne spolo-

čenské hry, súťaže, opekačka a nezabudli sme
ani na nočnú hru. Hlavným bodom programu bola svätá božská liturgia, po ktorej
nasledovala katechéza a Korunka k Božiemu
milosrdenstvu. (Štefan Varcholík)


Svätú liturgiu v Žehni-Dúbrave slávil
prešovský arcibiskup metropolita Mons.
Ján Babjak v Chráme Najsvätejšej Trojice
15. augusta.

Na záverečnej konferencii projektu Záchrana a prezentácia spoločného dedičstva
sa 18. augusta zúčastnili aj obaja prešovskí
gréckokatolícki biskupi – Mons. Ján Babjak
SJ a Mons. Milan Lach SJ.

V Ľutine sa 24. augusta stretli na pracovnom zasadnutí členovia komisie pre
pútnické miesta Prešovskej archieparchie
spolu so svojím arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.

Prešovský arcibiskup metropolita Mons.
Ján Babjak SJ spolu s pomocným biskupom
Mons. Milanom Lachom SJ sa 25. augusta
zúčastnili na 18. sympóziu kánonického
práva v Spišskej Kapitule, ktorého organizátorom bola Slovenská spoločnosť kánonického práva.

27. augusta sa v Martine na zasadnutí
pracovnej skupiny rady pre pastoráciu
v zdravotníctve KBS zúčastnil aj jej predseda vladyka Milan Lach SJ, prešovský
pomocný biskup.

Členovia Maltézskeho rádu na Slovensku a Maltézskej pomoci Slovensko sa 27. –
28. augusta zúčastnili na medzinárodných
leteckých dňoch SIAF 2016 na Sliači, kde
svojou službou a osobnou asistenciou zdravotne a telesne postihnutým návštevníkom
umožnili prežiť atmosféru tohto podujatia,
ktoré by sa im bez ich pomoci nemohlo
podariť.

Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom
školskom úrade v Prešove sa 30. augusta
stretli na pracovnej porade s pomocným
biskupom Mons. Milanom Lachom SJ
riaditelia cirkevných škôl Prešovskej archieparchie.
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slávnosť
▌▌Odpustová
v Šašovej
Archieparchiálna odpustová slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky sa na najstaršom
pútnickom mieste Prešovskej archieparchie
v Šašovej konala 13. – 14. augusta. Program
slávnosti sa začal privítaním pútnikov otcom
Radoslavom Tóthom. Potom sa procesia
veriacich presunula ku kaplnke nad prameňom, kde prebehlo posvätenie vody. Po ňom
nasledoval Moleben k Presvätej Bohorodičke
v chráme pred milostivou ikonou. Modlitby
pokračovali Veľkou večierňou, ktorú odslúžil
otec Peter Halgaš. Večer sa pútnikom duchovným slovom prihovoril otec František
Dancák na tému Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie... (Lk 1, 50). Nasledovalo
slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom bol otec Michal Onderko ml., bardejovský protopresbyter. Na záver svätej liturgie
udelil veriacim novokňazské požehnanie

otec Martin Dudok. Vo neskorých večerných
hodinách priblížila svoju činnosť Gréckokatolícka charita v Prešove, ktorá pomáha už
25 rokov. V katechéze sa otec Michal Zorvan
zameral na význam čností a darov Svätého
Ducha. Sobotňajší program odpustovej
slávnosti ukončila adorácia a požehnanie
s Najsvätejšou Eucharistiou.
Nedeľný program sa začal rannými modlitbami bohoslovcov a svätou liturgiou, ktorú
slúžil otec Michal Kočiš. Program pokračoval
Akatistom k Presvätej Bohorodičke a ružencom. Slávnosť vyvrcholila archijerejskou
svätou liturgiou, ktorú celebroval prešovský
arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ.
V homílii sa zameral na prežívanie živej viery
ako odkaz emeritného pápeža Benedikta
XVI. (Kristína Maňková)

Zosnutia Presvätej Bohorodičky bol
▌▌Sviatok
pre sestry služobnice v Prešove výnimočný
Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie oslávili 15. augusta sviatok Zosnutia Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy

Panny, spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, ktorý slúžil
slávnostnú svätú liturgiu v Gréckokatolíc-
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Rozhovor s Ing. Marošom Šatným, PhD.,
prvým riaditeľom Gréckokatolíckej charity
v Prešove

ukázal aj nám, že naše miesto je v nebi.
Najväčším povzbudením prítomných bol
jeho krátky príhovor na konci liturgie, keď sa
hlasito zamyslel nad porovnaním svojej, ako
povedal – viac administratívnej a sociálnej
práce, slovami: „Ja vo svojej práci môžem
občas pociťovať pochybnosti, či plním Božiu
vôľu. Vy pochybovať nemusíte, pretože keď
pomáhate chudobným, vy určite plníte Božiu
vôľu.“ Ako poďakovanie dostal vladyka Cyril
kapsu s vyšitým skautským znakom, ktorú
vlastnoručne zhotovili matky z centra.
Na odpustovej slávnosti sa zúčastnili
pracovníci a dobrodinci centra, kňazi spätí
s centrom a ich rodiny, veriaci farnosti Terasa
a najmä klienti centra. Spevom sprevádzal
liturgiu zbor tvorený deťmi z centra.
Centrum Dorka, n. o., zriaďuje od roku
2007 Úsmev ako dar a Nadácia DeDo, majúc
dnes na celom Slovensku tri zariadenia:
v Košiciach, Prešove a vo Zvolene. Vo svojej
práci sa sústreďujú na prácu s matkami s deťmi a na odchovancov z detských domovov.
V centre pracujú dvaja kňazi Košickej eparchie a dvaja bohoslovci na pastoračnej praxi.
(Lukáš Mitro, foto: Anton A. Podhajecký)

putovali
▌▌Choňkovčania
k svätým bránam
Veriaci z Choňkoviec sa 16. augusta vydali
spolu so svojím duchovným otcom Jozefom
Fabišíkom na púť k svätým bránam do Košíc
a Prešova. Na Eparchiálnom úrade Košickej
eparchie v Košiciach ich privítal vladyka
Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu
so svojím sekretárom otcom Róbertom Jágerom, ktorý ich sprevádzal priestormi úradu
a priblížil im históriu eparchie a symboliku
budovy.
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Silvia

Popovičová

Cyril Vasiľ zavítal
▌▌Vladyka
na odpust do centra Dorka v Košiciach
Odpustovú slávnosť a 7. výročie posviacky
kaplnky v sociálnom centre Dorka v Košiciach poznačila účasť vzácnej návštevy.
Na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky
15. augusta slúžil v centre svätú liturgiu vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre
východné Cirkvi v Ríme.
V homílii vladyka Cyril upriamil pozornosť
na Krista, ktorý vzatím do neba svojej Matky

krátky rozhovor

kom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla
Petra Gojdiča v Prešove spolu s rektorom
otcom Miroslavom Dancákom a prefektom
seminára otcom Markom Belejom za asistencie bohoslovcov. Táto liturgia bola pre sestru
Júliu Pribulovú spojená so zložením rehoľných sľubov poslušnosti, čistoty a chudoby
na jeden rok. Vo svojej homílii vladyka pripomenul, aby práve rehoľné sľuby, modlitba
a spoločný život boli prostriedkom na konanie dobra, aktívnu službu blížnym a vydávanie svedectva lásky a milosrdenstva. (Regina
Ľudmila Mitrová, foto: Petra Eva Sičáková)

Pútnici spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom, sekretárom Kongregácie pre východné
cirkvi, prešli svätou bránou v Katedrálnom
chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach a spoločne slávili svätú liturgiu.
Kroky pútnikov ďalej viedli do Prešova,
kde ich archieparchiálnym úradom sprevádzal vladyka Milan Lach, prešovský pomocný biskup, a vyvrcholením dňa bola návšteva
Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl.
P. P. Gojdiča v Prešove. (TSKE)

Boli ste prvým riaditeľom
Gréckokatolíckej charity Prešov. Ako
myšlienka znovuobnovenia charity
vôbec vznikla?
Vôbec som sa necítil ako prvý riaditeľ
charity, ale skôr ako pokračovateľ tradície,
ktorá v diecéze bola od roku 1947.
Keď v roku 1991 prišla sestra Felicitas
na biskupský úrad a oslovila prešovského
biskupa Mons. Jána Hirku, či nepozná
niekoho, kto by sa venoval charitatívnej
činnosti, otec biskup oslovil mňa.
Na začiatku som veľmi váhal, pretože by
to znamenalo zásadnú zmenu. Mal som
totiž dobré pracovné miesto a prijatím
tejto ponuky by som musel opustiť
pracovné istoty a vykročiť do niečoho úplne
neznámeho. Keď som to však začal vnímať
aj z duchovného rozmeru, či práve toto nie
je Boží zámer, rozhodnutie bolo jasné.
Ako vyzerali vaše prvé mesiace
na charite?
Dostal som do ruky mandát ako diecézny
zamestnanec Slovenskej katolíckej charity
a začali sme robiť charitu v Prešove. Sídlili
sme v spoločných priestoroch s kanceláriou
biskupa a farou, v priestoroch, kde som
dostal jednu skrinku so slovami: „Teraz
môžeš začať robiť charitu“. Našou prvotnou
myšlienkou bolo pomáhať chudobným
a ľuďom bez domova, ktorí sa po páde
režimu postupne začali objavovať v meste.
Bolo to také „kuffovské“, nikoho sme
nesegregovali a nevyhradili sme žiadne
špeciálne miesto.
Čo by ste popriali charite k 25. jubileu?
V prvom rade prajem charite veľa
požehnania v tomto Jubilejnom roku
milosrdenstva. A veľa ľudí, ktorí sú ochotní
nezištne dávať. Tých ľudí, ktorí chcú niečo
dobré dávať zo seba ďalej, aj keď často
nemôžu za to čakať nič dobré. Ale Boh
je nad tým všetkým, a preto nech sa ním
nechajú viesť a nech milujú svoje poslanie.
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slovo na tému

Ochrankyňa Zemplína
homília vladyku Cyrila Vasiľa SJ
foto: Pavol Pastornický
JJ

Milí bratia a sestry, mariánski ctitelia, priatelia, ktorí sa schádzame na tomto pútnickom mieste osláviť patrónku Zemplína, našu
nebeskú Matku.
Ak pozorujeme každodenný život okolo
nás, vidíme, že v jednotlivých obdobiach sa
do širokého povedomia verejnosti dostávajú niekedy slová, slovné zvraty a technické
termíny, ktoré sa naraz stanú všeobecne
rozšírenými, každý ich používa, každý hovorí
o jave, ktorý majú vyjadrovať. Predpokladám, že sa zhodneme na tom, že jedným zo
slov, ktoré sa dnes často objavuje v denných
správach, ktoré zapĺňa mediálny priestor, ale
ktoré sa stalo aj súčasťou nášho každodenného vyjadrovania, na Googli má viac ako
17 miliónov výsledkov, je slovo terorizmus,
terorista, teror. Tieto cudzie slová, slová,
ktoré nám donedávna naozaj boli cudzími,
sa od istého času, žiaľ, stali súčasťou nášho
každodenného slovníka. Keď si však tieto
slová preložíme do rodnej reči a zbavíme
ich tak akejsi výnimočnosti, uvidíme, že
všetky sú odvodené od základného latinského termínu terrere – vydesiť, teror – des,
strach. Hovoríme teda o ľuďoch a situáciách
vzbudzujúcich strach, o procese vyvolávania
strachu, o živote v strachu, o nevyhnutnosti
naučiť sa žiť v prítomnosti strachu.
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Človek a strach
Strach je v podstate prirodzená ľudská vlastnosť. V mnohých situáciách je to dokonca aj
pozitívny jav. Okrem iného nás chráni pred
neuváženým vystavovaním sa nebezpečenstvu. Súčasne má ale mnoho podôb a psychologických alebo spoločenských kategórií,
pri ktorých je už ťažšie odlíšiť jednotlivé
roviny a stupne hodnotenia. Niekedy môže
ísť o strach až chorobný, prehnaný, neodôvodnený, panický..., teda o také prejavy
strachu, ktoré človeka zotročujú, zväzujú,
obmedzujú...
Ale dnes sme sa tu nezišli kvôli tomu, aby
sme uvažovali o psychologických či antropologických termínoch, dokonca ani o súdobej
medzinárodnej politickej a bezpečnostnej situácii a o stále častejších smutných správach,
ktoré k nám prichádzajú z nateraz ešte viac
či menej vzdialených končín sveta. Napriek tomu ale aj pri tejto dnešnej slávnosti
môžeme uvažovať o niektorých formách, ale
aj významoch takého všeobecného a hlboko
ľudského javu, akým je strach, a o spôsobe jeho prekonávania. Prečo? Pretože aj
v duchovnom živote, teda v tom mimoriadne
dôležitom rozmere jedinečnej ľudskej, a len
ľudskej schopnosti hľadať zmysel svojej existencie a vzťah k tomu, čo človeka presahuje,
sa môže objavovať a často aj vyskytuje téma
strachu. Strachu pred niečím neznámym,
neovládateľným, prevyšujúcim moju schop-

nosť pochopiť. Stretnutie s nadprirodzenom,
stretnutie s Bohom teda v prvej chvíli takisto
môže vyvolávať strach.
Strach sa prvýkrát objavuje vo Svätom písme už v Knihe Genezis, keď sa hovorí o tom,
ako Adam po spáchaní dedičného hriechu
na Božie volanie odpovedal: „Počul som tvoj
hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som
nahý, a preto som sa skryl.“ (Gn 3, 10) Človek,
ktorý bol stvorený na to, aby naplno prežíval
svoje spoločenstvo so svojím Stvoriteľom, sa
po páde do hriechu stáva stvorením plným
strachu. Strach je dôsledkom hriechu, toho
dedičného i každého osobného, a po každom hriechu sa viac a viac „ukrývame pred
Bohom“.
Zdá sa teda, že človek je tvor odsúdený
na strach. Malé deti sa boja všetkého neznámeho, boja sa tmy, boja sa cudzích ľudí.
Potom síce dorastú, ale strach ich neopúšťa.
Mladí sa boja, či sú dosť príťažliví, či ich
prijímajú ich rovesníci. Keď sa začnú obzerať
po nejakom životnom partnerovi a dospievajú, túžia po manželstve a majú strach, že
si nenájdu manžela či manželku. Manželia
majú strach, či tento ich pekný vzťah niečo
nerozbije a či budú mať deti. Keď ich majú,
boja sa, či budú zdravé, čo z nich vyrastie,
ako ich zabezpečia. Podľa toho, ako sa komu
darí alebo nedarí v materiálnej oblasti,
chudobní sa boja o budúcnosť, že im a ich
blízkym bude chýbať to, čo je potrebné na živobytie, bohatí sa boja o svoj majetok, aby oň
neprišli, a chránia si ho všetkými možnými
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spôsobmi. Všetci vospolok sa bojíme chorôb,
s pribúdajúcim vekom sa bojíme staroby
a v každej chvíli života sa bojíme toho, čo nás
aj tak neminie, bojíme sa, máme strach zo
smrti.

Strach v Písme
Aj bez toho, aby sme sledovali správy
o útokoch teroristov, ktoré zasahujú nevinné
obete, alebo o vývoji slovenskej ekonomiky,
ktorá zasahuje všetkých aj bez strašenia zo
strany našich politikov, či z každovečerného
prehľadu rôznych nešťastí, ktorými sa okoreňuje takmer každé televízne spravodajstvo,
či iných podobných „bonusov strašenia“, aj
bez toho všetkého strach charakterizuje celý
ľudský život i vzájomné medziľudské vzťahy.
Paradoxne dokonca aj chvíle uvedomenia
si Božej prítomnosti, ktoré čas od času zamávajú našou existenciou a našimi doterajšími istotami, bývajú nezriedka poznačené
strachom.
Na večierni dnešného sviatku sme čítali
starozákonné čítanie o praotcovi Jakubovi
a o jeho duchovnom zážitku, ktorý mal,
keď sa ocitol na úteku pred pomstou svojho
brata. „Keď došiel na (isté) miesto, zostal
tam na noc, lebo slnko už zapadlo. Zobral
jeden z kameňov toho miesta, položil si ho
pod hlavu a spal na tom mieste. I snívalo sa
mu, že vidí rebrík opretý o zem a jeho vrchný
koniec siahal až do neba, a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, nad ním
stál Pán a hovoril: ,Ja som Pán, Boh tvojho
otca Abraháma a Izáka. Zem, na ktorej odpočívaš, dám tebe a tvojmu potomstvu. A potomstva tvojho bude ako prachu zeme a ty
sa rozšíriš na západ i na východ, na sever
i na juh; v tebe a v tvojich potomkoch budú
požehnané všetky pokolenia zeme. Hľa, ja
som s tebou a budem ťa strážiť všade, kde
pôjdeš, a privediem ťa späť do tejto krajiny,
lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som
ti prisľúbil.‘ Vtedy sa Jakub prebudil zo spánku a povedal: ,Ozaj, Pán je na tomto mieste
a ja som o tom nevedel!‘ I nadišiel ho strach
a povedal: ,Aké hrozné je toto miesto! Tu
je naozaj dom Boží a tu je brána do neba!‘“
(Gen 28, 11 – 17)
A prechádzajúc stránkami Starého zákona
mohli by sme citovať ďalšie a ďalšie chvíle
mimoriadneho stretnutia človeka s Božím
zjavením. Stretnutia, ktoré vyvoláva v človeku hrôzu, strach: Keď Abrahám uzatváral
prvú zmluvu s Pánom, prepadla ho „hrôza
a veľká tma“ (Gen 15, 12), Mojžiš si na Horebe
pri zjavení Pána v ohnivom kríku „zakryl
tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha“ (Ex 3, 6)
a na Sinaji pri zjavení Desatora „chvel sa strachom všetok ľud v tábore“ (Ex 19, 16). Prorok
Izaiáš pri videní Pánovej slávy v chráme so
strachom volá: „Beda mi, áno, som stratený“
(Iz 6, 5), Ezechiel pri svojom prvom videní
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„padol na tvár“ (Ez 1, 28) a Daniel opisujúc
to, ako videl Božiu slávu v nočnom videní,
zakončuje svoju správu slovami: „mňa,
Daniela, veľmi predesili moje myšlienky, tvár
sa mi zmenila“ (Dan 7, 28), „omdlieval som
a celé dni som chorľavel... a bol som rozrušený pre videnie“ (Dan 8, 27), „nezvýšilo mi
sily, ale aj môj výzor sa hrozne zmenil a neudržal som si silu ... a len čo som počul zvuk
jeho slov, padol som omdletý na tvár a ležal
som tvárou k zemi ... mužovia, ktorí boli so
mnou, videnie nevideli, iba sa ich zmocnil
veľký strach a utekali sa schovať“ (Dan 10,
7 – 9). A takto by sme mohli citovať mnohé iné miesta Starého zákona. Aj v Novom
zákone, v Lukášovom evanjeliu, z ktorého
sme pred chvíľou čítali, a ktoré predchádza
dnešnému čítaniu, bola stať o tom, ako sa pri
službe v chráme zjavil Zachariášovi Pánov
anjel oznamujúci mu, že Pán vyslyšal jeho
modlitby a že za mu narodí syn, ktorý bude
predchodcom Mesiáša. V tej chvíli, „keď ho
Zachariáš zbadal, zľakol sa, a zmocňovala sa
ho hrôza“ (Lk 1, 12).
Všetci títo mužovia Starého i Nového
zákona vo chvíli stretnutia s Božou velebou,
s jeho posolstvom, s pozvaním na nejaké
osobitné poslanie sú preniknutí strachom,
úžasom, sú terorizovaní, omdlievajú, strácajú reč, utekajú sa schovať.

Mária a strach
Jediná osoba, pri ktorej sa nespomína vo
chvíli jej hlbokého stretnutia s Božou milosťou a velebou strach, des a hrôza, je Mária,
nazaretská dievčina, Panna zasnúbená mužovi menom Jozef. Aj jej sa o šesť mesiacov
po Zachariášovi prihovára ten istý archanjel
Gabriel, ktorý Zachariáša správou o budúcom narodení syna uviedol doslova do hrôzy.
Pre ňu má dokonca ešte šokujúcejšiu správu
o tom, že je „milosti plná..., že našla milosť
u Boha..., že počne a porodí syna, ktorý sa
bude volať Synom Najvyššieho, a ktorého
kráľovstvu nebude konca“ (porov. Lk 2, 28
– 33). Aká je jej reakcia? Ako hovorí evanjelista, „ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav“ (Lk 2,
29) Aj jej síce Gabriel hovorí „neboj sa“, ale
nezdá sa, že by Máriu prenikol strach.
Ak je totiž strach pred Božou tvárou
dôsledkom dedičného hriechu, tak celkom
logicky tá, ktorá bola „v prvej chvíli svojho
počatia osobitnou milosťou a výsadou...
uchránená a nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu“ (KKC 491), nepociťuje
pri stretnutí s osobitným prejavom Božej
moci, prítomnosti a veleby strach. Skôr v jej
reakcii vidíme, ako „rozmýšľala“, ba prejavuje
akúsi prirodzenú zvedavosť, keď sa anjela
pýta, „ako sa to stane, veď ja muža nepoznám“ (Lk 2, 34).

Máriina nevinnosť ju oslobodzuje od strachu. Mária, táto nová Eva, ktorá svojou
nevinnosťou napravuje pád našej pramatky
Evy, stojí pri svojom Synovi, novom Adamovi, a spolu s ním nám hovorí: „Nebojte sa!“
Bola to totiž práve ona, ktorá počula ako prvá
tieto slová od anjela pri zvestovaní. Práve
jej zaiste rozprávali o tomto povzbudení
anjelských zborov pastieri, ktorých na betlehemských poliach ožiarila Pánova sláva
a ktorí povzbudení týmito slovami prišli
vidieť do Betlehema to veľké zjavenie, božské
dieťatko zavinuté do plienok a uložené
v jasliach, ale i spočívajúce na rukách svojej
matky. Bola to práve ona, ktorá „zachovávala
všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2, 8 – 19).
Dnes, keď sa pozeráme na jej príklad, keď
ju oslavujeme, hľadíme na ňu s obdivom
a túžbou nasledovať ju aj preto, lebo ona vo
svojom živote naplno pochopila a uskutočnila už aj tie prejavy dôvery a odvahy, ktoré
vyplývajú z prežívania Božej prítomnosti
a zaznievajú aj v Starom zákone, no nie
sú naplnené strachom, ale dôverou, ako
hovorí žalmista: „I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty
si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú
mi útechou“ (Ž 23, 4). A iný žalm: „Pán je
moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života, pred kým sa
mám strachovať?“ (Ž 27, 1) Máriine slová
a jej osobný príklad sú v plnom súzvuku so
slovami jej Syna: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú
telo, a potom už nemajú čo urobiť! Ukážem
vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý
keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla! Áno,
hovorím vám: Tohoto sa bojte!“ (Lk 12, 4 – 5)
A tak môžeme sprevádzať v duchovnom
pohľade Pannu Máriu cestami jej života,
vidieť ju neustále spojenú s jej synom vo
vedomí plnenia Božej vôle, zbavenú strachu.
A pritom už len z tých málo zmienok o jej
živote, ktoré nám poskytujú evanjeliá, vidíme, že prežívala vo svojom živote množstvo
situácií, ktoré oprávnene mohli vzbudzovať
strach – strach o seba, o budúcnosť, o vlastný
život. Evanjeliá nikde nespomínajú, že by ju
bola zachvátila ťažoba strachu, desu, teroru.
Nespomínajú na to, že by sa bola zúfalo bála
o svoju budúcnosť, ktorá mohla byť budúcnosťou slobodnej matky odvrhnutej snúbencom i celou vtedajšou spoločnosťou, ktorá ju
podľa vtedajšieho práva mala ukameňovať.
Naopak, prijíma svoje poslanie slovami:
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane
podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38).
Zachraňuje svojho Božieho Syna utekajúc
do Egypta pred vraždiacimi Herodesovými
vojakmi, berie na seba osud migrantky v cudzej krajine s iným jazykom i iným náboženstvom. Dnes je predobrazom státisícov
matiek, ktoré tiež zachraňujú svoje deti
pred smrťou tým, že hľadajú útočisko v inej
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krajine. Ona nachádza útočisko v Egypte.
Aj vtedy bolo Slovensko mimo hlavných
migračných prúdov, a tu by asi veľkú šancu
na prijatie nemala, lebo aj ona vtedy bola
„iná“.
Mária zdieľa so ženami svojej doby osud
žien pracujúcich v domácnosti, vychovávajúcich dieťa, zabezpečujúcich teplo rodinného domova pre manžela, ktorý je stále
na cestách, lebo bol tesárom či stavebným
majstrom, a preto mnohokrát nebol doma.
Po začiatku Ježišovho verejného účinkovania ostáva medzi svojou širšou rodinou, aj
keď táto rodina nie vždy prijíma jej syna, ba
pokúša sa ho „priviesť k rozumu“ a vrátiť ho
domov z cesty potulného učiteľa k stabilnému remeslu.
Čoskoro ho ale aj ona nasleduje spolu
s inými nábožnými ženami a počas jeho verejného účinkovania prijíma do svojho srdca
jeden meč bolesti za druhým – tie meče
bolesti, ktoré jej už pri Ježišovom narodení
predpovedal Simeon pri obetovaní v chráme.
Veď ona je predsa matkou toho, o ktorom
hovorí Simeon, že „je ustanovený na pád
a povstanie mnohých... a na znamenie, ktorému budú odporovať“ (Lk 2, 34).
Čo asi zažíva, keď vidí, ako sa z jej syna
vysmievajú, ako sa v rodnej dedine pokúšajú
ukameňovať ho, ako mu odporujú zbožní
a vážení muži požívajúci úctu v krajine, ako
mu Judáš kradne peniaze zo spoločnej pokladnice, ako ho Peter zapiera, ako od neho

utekajú tí, ktorí mu prisahali vernosť, ako
ho vlastní predstavitelia národa zrádzajú
pohanskému gubernátorovi, ako ho vojaci
bičujú, korunujú tŕním, vystavujú na posmech, vedú potupne na popravu. Čo všetko
prechádzalo vtedy jej mysľou a srdcom?
Vidíme ju, ako nakoniec stojí pod Ježišovým krížom – áno, stojí plná bolesti – veď
ktorá matka by netrpela! Ale k tomuto krížu
prichádza s odvahou vtedy, keď aj srdcia
tých, ktorým Kristus zveril svoju budúcu Cirkev, teda apoštolov, ba dokonca aj srdce prvého z apoštolov naplnil strach. Strach taký
terorizujúci, že tento prvý apoštol je schopný
zaprisahávať sa, že svojho Majstra nepozná,
že s ním nikdy nebol, že nevie, o čom sa
hovorí, keď ho spájajú s Ježišom. Mária práve
naopak stojí pod krížom s bolesťou, ale nie
zotročená strachom v strachu.
Preto keď jej v ráno tretieho dňa ženy
oznamujú, že im anjel pri Kristovom hrobe
povedal: „Neľakajte sa. Hľadáte Ježiša
Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal
mŕtvych!“ (Mk 16, 6), jej srdce sa neľaká, ale
plesá v radosti z nepredstaviteľného spôsobu, akým Boh plní svoje prísľuby. A opäť
ju vidíme uprostred rodiacej sa Cirkvi, stojí
v strede spoločenstva, ktoré je vystavené
prenasledovaniu, ale nikto nespomína, že
by túto situáciu považovala za niečo strašné,
že by ju prežívala v terore, strachu. Zaiste
by súhlasila aj s Pavlom, ktorý hovorí: „Pán
mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí

človek?“ (Hebr 13, 6) A na inom mieste:
„Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa
museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: ,Abba
Otče!‘“ (Rim 8, 15)
V dnešný sviatok si pripomíname Máriinu
smrť, ktorú oslavujeme nie so smútkom
ako stratu, nenahraditeľnú stratu, ako sa
to hovorí pri pohreboch slávnych ľudí, ale
s vierou, ba s radosťou nad tým, že nám
príkladom svojej životnej odvahy ukazuje,
ako možno žiť bez toho, aby sme sa nechali
zotročiť strachom. Vo svojom zosnutí je pre
nás príkladom nádeje, že aj ten najväčší šíriteľ strachu a teroru, naša fyzická smrť, môže
byť prekonaný.

Prekonanie strachu
My ľudia sme poznačení dedičným hriechom. V našich srdciach sa neraz zahlodáva,
zakusuje strach. Strach z našej slabosti,
neúspechu, sklamania, ktoré v živote môže
prísť. Strach z vecí okolo nás, ktoré od nás
nezávisia, z rôznych foriem nešťastia, ktoré
nás môže postihnúť, a z rôznych nástrah.
Ako chlapec som chodieval na mariánske
májové pobožnosti do rímskokatolíckeho
kostola v našej obci. Málokto si pamätá na to,
čo ako dieťa zažil chráme, na nejaké poučenie, kázeň, ale ja si doteraz pamätám, že sa
mi hlboko do srdca zapísala jedna pieseň,
ktorá sa tam spievala. Tá sa istotne spieva

Celoslovenské večeradlo
Srdečne vás pozývane zastupovať Gréckokatolícku cirkev na celoslovenskom večeradle,
ktoré sa uskutoční 24. – 25.septembra v Kostole sv. Martina v Martine.
Program pre laikov
24. september (sobota)
08.30 registrácia
09.30 Radostný ruženec
10.15 prvá prednáška
11.30 adorácia
12.00 obed
14.00 zraz mládeže pred chrámom
odchod na program
14.30 Bolestný ruženec
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva
15.15 druhá prednáška – meditácia
16.00 fraternita (diskusia, svedectvá)
17.15 Slávnostný ruženec
18.00 svätá omša
19.00 sviečkový sprievod
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25. september (nedeľa)
08.00 ranné chvály (v kostole)
08.30 príspevok mladých
10.15 Ruženec svetla
11.00 svätá omša, adorácia s požehnaním
12.15 obed
Pokyny pre laikov
Nocľah a obedy si treba objednať najneskôr
do 15. septembra zaplatením šeku na adresu: Dana Tomková, Majakovského 6/24,
036 01 Martin. Obed: 4 eurá, nocľah: 7 eur.
Celoslovenské večeradlo pre kňazov je 25. –
26. septembra.
Kompletné informácie nájdete aj na mkh.sk.
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i dnes. Bál som sa totiž po tejto pobožnosti
ísť potme domov, ale keď sa jedného večera
spievalo: „Mária, ochrana od Boha mne
daná, nemusím sa ja báť, lebo je pri mne
mať, Mária, Mária“, tak som si povedal aj ja,
že nemusím sa ani ja báť, lebo je pri mne mať
– Mária. A to bol prvý krok na prekonanie
môjho detinského strachu z tmy. Túto pieseň
som si potom mnohokrát opakoval aj pri
iných životných situáciách.
Ak som sa ako mnohí iní bál prijať nejaké
životné rozhodnutie, veď ako človek môže
vedieť, či sa správne rozhodol, tak mi
na um prichádzala druhá sloha tejto piesne:
„Kamkoľvek ja pôjdem, čo robiť len budem,
Mária je pri mne, chráni ma úprimne, Mária,
Mária.“ Vtedy som si povedal, že naozaj kamkoľvek pôjdem, Mária je pri mne.
Človek sa bojí aj toho, čo sa mu môže
kdekoľvek prihodiť. Nebezpečenstvá číhajú
v tej či onej podobe. A opäť do tejto situácie
zaznieva táto pieseň: „Po horách, dolinách
a veľkých pustinách, i tam mňa zastáva,
pomoci dodáva, Mária, Mária.“ Tak aj jednoduchá pieseň z katolíckeho spevníka, ktorú
môže človek prijať v detstve, môže v spojení
s našou nebeskou Matkou napĺňať odvahou
zvládnuť všetky životné situácie, ktoré by
vzhľadom na našu slabosť, na náš dedičný
hriech, mohli nás napĺňať obavou, strachom,
terorom.

Strach zo smrti
Zostáva tu ešte posledná štácia, ten najväčší
strašiak človeka – smrť, samota, samota
v smrti. Keď som pred niekoľkými týždňami na skautskom tábore v Taliansku
hovoril s chlapcami, prečo je dobré modliť
sa ruženec, tak hovorili, že vždy opakujeme
to isté. Povedal som, že dobre, máte pravdu.
Opakujeme to isté, ale nie je to nič iné ako
veľmi dobrá vzdialená príprava na najdôležitejší moment nášho života, v ktorom nik
z nás nechce byť sám. Nikto by totiž nechcel
zomierať sám. Viem, aké je dôležité byť pri
blízkej osobe v tejto ťažkej chvíli. A preto
mnohí hovoria, že keď bude s nimi zle,
aby stáli pri nich, boli s ním. Zažili sme to
možno. A niečo podobné aj my opakujeme
pri každom Zdravas´, Mária: „Svätá Mária,
Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz
i v hodinu smrti našej. Amen.“ Chlapci, vy si
uvedomujete, čo pri ruženci robíte? Veď pri
každom zdravas´, ktorý vyslovíte, investujete už teraz do najdôležitejšej chvíle života,
do chvíle, keď sa rozhoduje o vašej večnosti,
aby ste sa vtedy necítili byť opustení, a myslíte si, že tá Matka, o ktorej veríme, že ju
máme v nebi, keď ju celý život prosíme o to,
aby nezabudla na nás v tej hodine, že na nás
zabudne? O tom hovorí štvrtý verš spomínanej piesne: „Keď budem skonávať, svet ten
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zanechávať, ráč pri mne, Matka, stáť, dušu
mi zastávať, Mária, Mária!“
Smrť je pre nás tou poslednou štáciou,
ktorej sa každý prirodzene bojí. Ale keď už
teraz prosíme o to, aby potom pri nás niekto
stál, niekto, kto má čo povedať k nášmu aj
večnému životu, tak robíme tu najlepšiu vec,
tú najväčšiu investíciu, ktorou prekonávame
ten najväčší teror.
Možno preto, že som mal ako malý chlapec osobnú skúsenosť pri smrti našej starej
mamy, ktorá bola mimoriadne zvláštna, tak
sa tejto téme nevyhýbam ani sa jej nebojím.
Stará mama bývala vo Vechci na Zemplíne,
už bola pokročilo chorá, a tak vedela, že
sa blíži jej hodina. Zavolala aj môjho otca
s rodinou, a tak sme prišli všetci spoločne.
Mal som vtedy 7 – 8 rokov, ale tieto spomienky mi ostali doteraz a verím, že ma
budú sprevádzať celý život. Otec jej priniesol
sväté prijímanie. Keď už tak ležala a ťažko
dýchala, povedala: „Ja sa aj tak bojím.“ Otec
jej povedal: „Mamička, nebojte sa, veď dnes
je sobota, deň Panny Márie. Celý život ste si
ju uctievali v prvé soboty. Ona bude pri vás,
nebojte sa.“ A potom sme sa spoločne modlili
ruženec. Kľakli sme si a modlili sa – my prvú
časť a ona odpovedala: „svätá Mária, Matka
Božia...“ A pri druhom desiatku naraz prestala odpovedať. Otec sa pozrel na ňu a povedal:
„Mama už odišla.“ Toto bol môj prvý a doteraz jediný zážitok byť pri smrti niekoho.
Viem, že smrť môže mať mnoho podôb,
aj dramatických, aj bolestivých, aj agónie,
ktoré sú naplnené utrpením. Ale táto detská
spomienka ma sformovala na to, aby som
chápal, že smrť nemusí byť iba strašiakom,
ktorý straší každého z nás a pred ktorým ešte
nikto nikdy neušiel, ale aj stretnutím s tými
milovanými osobami, ktorým sme celý život
dôverovali. A táto dôvera v pomoc Božej
Matky aj v tejto chvíli, ktorá je tou najstrašnejšou v našom živote, vo chvíli, ktorú ona
prežívala so svojím Synom, ako stretnutie,
ako zosnutie, ako prijatie, ako nanebovzatie,
je vlastne odkazom, ktorý nám dáva dnešný
sviatok, ale ktorý nám dáva Božia Matka aj
celým svojím životom.

Zbaviť sa strachu
Odovzdajme do náručia našej Matky všetko
to, čo nás v akejkoľvek forme napĺňa strachom, či už odôvodneným, alebo neodôvodneným, spravodlivým, alebo nespravodlivým, prehnaným, či panickým. A prosme
cez ňu jej Syna, nášho Pána Ježiša Krista:
Na príhovor svojej Matky, osloboď nás, Pane,
od strachu. Od strachu bezdôvodného, prehnaného, zväzujúceho našu schopnosť prijímať rozhodnutia dôležité pre náš pozemský
i večný život. Osloboď nás, Pane, od obáv
o naše telesné blaho, o naše potreby. Nauč
nás spolu s tvojou Matkou hovoriť: „Hľa, sme

tvoji služobníci, nech sa v nás a cez nás plní
tvoja vôľa. Vlej do našich sŕdc odvahu, keď
musíme čeliť ťažkostiam, chorobe, prenasledovaniu, neporozumeniu.
Pohľadom na príklad tvojej Matky
v tajomstve jej zosnutia, teda definitívneho
spojenia sa s tebou, pomôž nám zbaviť sa
strachu zo smrti. Veď kto je spojený s tebou
a s tvojou Matkou, vie, že cez túto bránu
možno prechádzať so zúfalstvom, s prázdnotou a so strachom zo straty všetkého, čo nám
patrilo, alebo s nádejou, že ak sme si celý
život budovali poklad v nebi, táto strašná brána úzkosti je jedinou cestou k jeho
plnému dosiahnutiu. Preto aj ten najväčší
terorista – naša smrť – terorista, ktorý čaká
nevyhnutne na každého a pred ktorým nás
nikto definitívne neochráni, nebude už pre
nás čímsi strašidelným, ale bude bránou
k stretnutiu sa s tebou.
Kristus je totiž víťazom nad terorom
smrti – „Smrťou smrť premohol a tým, čo sú
v hroboch, život daroval!“ A kto je spojený
s ním, kto je spojený s jeho Matkou, nežije
v strachu.
Apoštol Pavol hovorí: „Vieme, že tým, čo
milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým,
čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.
Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil,
že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna,
aby on bol prvorodený medzi mnohými
bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil,
a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. Čo teda
na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti
nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale
vydal ho za nás všetkých, akože by nám
s ním nedaroval všetko!?
Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý
ospravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus
Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol
vzkriesený, je po pravici Boha, prihovára sa
za nás?
Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad, alebo nahota, nebezpečenstvo, alebo meč? Ako
je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo
deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“
Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze
toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani
smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá,
ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky,
ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
(Rim 5, 32 – 39)
A tak s dôverou v príklad, ochranu, pomoc
a očakávajúce náručie nebeskej Matky
môžeme sa jej prihovoriť tou najstaršou
mariánskou modlitbou: „Pod tvoju ochranu
sa utiekame, svätá Božia rodička, neodvracaj
zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi
a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty
Panna slávna a požehnaná. Amen.“
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Dôvera Matke
Homília Mons. Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu, v sobotu 20. augusta
2016 v bazilike minor v Ľutine pri príležitosti sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky.
JJ

foto: Mária Žarnayová
Drahí mariánski pútnici!
Všetkých vás čo najsrdečnejšie vítam
na tradičnej mariánskej púti v bazilike minor
v Ľutine. Prišli sme k našej nebeskej Matke,
aby sme pobudli pri nej a načerpali potrebnú
silu i milosti do ďalšieho života.
Hneď v úvode vás chcem povzbudiť
k tomu, aby sme dôverovali Bohorodičke,
lebo ona nám môže vyprosiť u svojho Syna
všetky potrebné milosti.
Pred niekoľkými rokmi putovala naprieč
celým Slovenskom socha fatimskej Panny
Márie. Prišla aj do ilavskej farnosti. Bolo
tam vtedy prítomné aj jedno dievča, ktorého
otec bol vážne chorý a matka bola z toho
psychicky na dne. Dievča si kľaklo pred
sochu a modlilo sa: „Panna Mária, uzdrav
môjho ocka. Pošli ho aspoň na chvíľu do-
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mov, prosím ťa.“ Túto modlitbu zopakovalo
viackrát. Vtom počulo vnútorný hlas: „Prosíš
ma o zázrak, a pritom neveríš, že to môžem
urobiť.“ Dievčina stíchla, sklopila zrak k zemi
a uvažovala. Bola to pravda, veď jej otec bol
veľmi chorý a ona skutočne neverila, že by
mohol ozdravieť. Tajomný hlas pokračoval:
„Prosíte ma, a neveríte mi. Si ako neveriaci
Tomáš, ale aby si uverila, urobím na tvojom otcovi zázrak. Dám vám ho na chvíľu
domov.“
Dievča nikdy predtým nepočulo taký hlas.
Bolo to jasné volanie z neba. Po svätej omši
dievča stretlo svoju babku a spoločne išli
za otcom do nemocnice. Privítala ich zdravotná sestra, ktorá im povedala, že otcovi
prestala fungovať oblička a ráno ho previezli
do Bystrice, no keďže to s ním vyzeralo veľmi
vážne, teraz je už asi v nemocnici v Bratislave. Vtedy si dievča povzdychlo: „Mária, toto
je ten tvoj zázrak?“
Odišli z nemocnice a keď prichádzali
k domu, dvere sa otvorili a v nich stál jej otec.

Dievča sa hlasno rozplakalo, utekalo do svojej izby pred obraz Panny Márie a ďakovalo
jej. Tu znova počulo tajomný hlas: „Ty môj
neveriaci Tomáš...“ Otec potom prekonal
operáciu a Božia Matka ho zázračne uzdravila. Odvtedy otec spolu s matkou sa denne
na kolenách modlia posvätný ruženec.
Dievča vyrástlo a dnes slúži Pánu Bohu ako
rehoľná sestra.
Drahí mariánski pútnici, modlime sa,
prosme Bohorodičku, ale musíme jej aj
dôverovať, aby nám mohla pomôcť. Ak sa
budeme modliť s pevnou dôverou, Matka
Božia naše modlitby určite vypočuje a vyplní.
Evanjelium nám ponúka dobre známy príbeh Lazárových sestier Márie a Marty. Marta
sa usilovala Pána Ježiša čo najlepšie pohostiť,
kým jej sestra Mária sa snažila zachytiť každé
Ježišovo slovo pre svoj život. Iste je dobré,
keď vieme byť pohostinní. Ale dnes, keď sme
pri Bohorodičke a jej Synovi, snažme sa byť
podobní Márii, aby nám neuniklo ani jedno
Ježišovo slovo, ani jedno vnuknutie našej
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nebeskej Matky. Pozorne počúvajme ušami,
majme otvorené oči, ale najmä srdce.
Drahí mariánski pútnici, prišli sme k našej
nebeskej Matke, do jej domu, tu do baziliky minor v Ľutine. Bohorodičke na nás
všetkých veľmi záleží. Prišli sme sem aj so
svojimi slabosťami, krížikmi a bolesťami.
Zložme všetku svoju ťarchu k jej nohám.
Úprimne a s veľkou láskou ju prosme, každý
osobne: „Panna Mária, som tvoje doráňané
dieťa, som tvoj syn, tvoja dcéra chorá na tele
i na duší. Ty Matka vieš o mojich slabostiach,
pomôž mi, uzdrav ma, vypros mi všetky
potrebné milosti.“
Teraz počujte hlas Matky: Ak mi dôveruješ, uzdravím ťa na tele i na duši a vyprosím
ti všetky potrebné milosti!
Drahá Matka, manželia, ktorým vychladla
vzájomná láska a jeden druhému sa odcudzili, ťa prosia o znovunájdenie vzájomnej lásky
a porozumenia. Bohorodička, uzdrav ich
manželstvá.
A hlas Matky: Ak mi dôverujú, uzdravím
ich manželstvá!
Drahá Matka, rodičia sa modlia za svoje
blúdiace deti: „Bohorodička, spomeň si,
s akou starosťou a s úzkosťou v srdci si so
svätým Jozefom hľadala svojho strateného
syna. Pozri, aj nám sa stratil syn, dcéra, lebo
zišli na zlé chodníky. Trápime sa pre nich
a chceme im pomôcť, ale nevieme ako. Ukáž
nám, Bohorodička, čo máme robiť, ako sa
máme za svoje zblúdené deti modliť. Ty
ich navráť späť do rodičovského domu, aby
naveky nezahynuli.“
A hlas Matky: Ak mi dôverujete, privediem
ich domov!
Drahá Matka, prosia ťa mladí ľudia,
chlapci a dievčatá, ochráň ich duše v čistote,
aby v tomto pomätenom svete hľadali čisté
radosti a založili si rodiny, ktoré tvoj Syn
požehná a ty ich budeš chrániť pred zlým.
Bohorodička, chráň mladých ľudí pred pomäteným svetom, zachovaj ich duše v čistej
radosti!
A hlas Matky: Ak mi dôverujete, zachránim ich!
Drahá Matka, prosia ťa nevinné deti,
ochráň im rodičov od rozvodu, aby mali
mamu i otca vo svojom živote a boli vychovávané v láske a v pokoji rodinného krbu.
Bohorodička, zachovaj deťom otca i matku,
aby neboli sirotami žijúcich rodičov! A ujmi
sa všetkých sirôt.
A hlas Matky: Ak mi dôverujete, zachovám im otcov i matky, a siroty budem zvlášť
chrániť!
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Drahá Matka, prosia ťa starí ľudia, ochraňuj ich v ich starobe, aby mali svojich blízkych poruke, aby im vedeli podať pohár vody
i kúsok chleba, aby sa necítili odmietnutí
ako nepotrebná vec. Bohorodička, zahrň
ich duše pokojom a radostným očakávaním
stretnutia s tvojím Synom vo večnosti.
Počujte hlas Matky: Ak mi dôverujete,
darujem im pokojnú starobu a vyprosím
požehnanie od svojho Syna!
Drahá Matka, prosia ťa tí, ktorí urobili v živote chybné rozhodnutia, ktorí sú poznačení
rozvodom, druhým nesviatostným manželským zväzkom, matky, ktoré dobrovoľne
potratili svoje deti, ľudia závislí od alkoholu,
drog, sexu, hracích automatov, internetu,
rôznych hazardných hier... Bohorodička, pomôž im na ich životnej ceste, vylieč ich duše
z rán hriechu, pomaž ich balzamom útechy
a pokoja, a vráť im radosť s Pánom.
Počujte hlas Matky: Ak mi dôverujete,
postarám sa s materinskou láskou o každého
z vás!
Drahá Matka, v tomto Svätom roku milosrdenstva túžiš sprostredkovať milosrdenstvo svojho Syna všetkým trpiacim a chorým,
všetkým, ktorí sa k tebe utiekajú o pomoc
a dôverujú ti, že ich vypočuješ a pomôžeš im.
Ty si Matka ustavičnej pomoci vo všetkých
potrebách života, každý ťa môže s dôverou
osloviť, aby si mu pomohla.
Počujte hlas Matky: Ak mi dôverujete,
nikto nezostane bez Božieho milosrdenstva,
to vám sľubujem!
Presvätá Bohorodička, ďakujeme ti, že
nám chceš pomôcť, a veríme, že nám aj
pomôžeš. S touto jej pomocou som mal
konkrétnu skúsenosť v Bratislave. Pôsobil
som na bohosloveckej fakulte ako prefekt
a v bratislavskej farnosti ako kaplán. Bolo rok
po nežnej revolúcii, a tak ma rehoľní predstavení poslali na štúdiá do Ríma. Niekoľko
týždňov predtým prišla za mnou jedna mladá mamička s tým, že majú už tri deti. Teraz
čaká štvrté, ale lekári jej odporúčajú, ba
tlačia ju ísť na potrat. Vraj dieťa bude postihnuté. Ona nevedela, čo má robiť. Aj manžel
na ňu veľmi naliehal, aby išla na potrat. Táto
žena bola veľmi utrápená a čakala odo mňa
radu. Povedal som jej, že darcom života je
Boh, nech sa nebojí a nech dieťa donosí aj
napriek veľkému tlaku lekárov i vlastného
manžela. Prisľúbil som jej modlitbu, svätú
liturgiu za narodenie zdravého dieťaťa a tiež
som jej odporúčal, aby sa s dôverou modlila
k Božej Matke a k jej Synovi. Neskôr som
odcestoval do Ríma.
Po dvoch rokoch, keď som sa vracal z Ríma
domov, zastavil som sa v Bratislave a slávil
som tam nedeľnú svätú liturgiu. Po nej prišla
za mnou dotyčná žena s krásnym dievčatkom

v náručí a zo srdca mi ďakovala, že som ju
podporil v tom, aby nešla na potrat. Povedala:
„Toto je náš najväčší poklad, naša dcérka, naše
štvrté dieťa. Je zdravá a manžel sa v nej vidí,
hovorí, že je to jeho poklad, hoci aj on chcel,
aby sa toto dieťa nenarodilo.“ Povedal som jej:
„Ďakujte Bohu za tento veľký dar a starajte
sa, aby ste všetky svoje deti dobre vychovali.“
A rozlúčil som sa so šťastnou matkou slovami:
„Bohu treba viac veriť než ľuďom.“
Podobne aj istá žena, ktorej manžel
ochorel na rakovinu, zažila takúto pomoc.
Diagnóza jej manžela bola hrozná – veľký
nádor, ktorý sa nachádzal na takom mieste
dôležitého životného orgánu, odkiaľ sa nedal
odstrániť, preto jej lekári povedali: „Váš manžel má iba niekoľko mesiacov a možno iba
týždňov života.“ Len čo sa manželka trocha
spamätala, spolu so svojou dcérou sa obrátili
v úpenlivej modlitbe k nebeskému lekárovi a na kolenách prosili o zázrak. Takto sa
modlili niekoľko dní, počas ktorých manžel
dostal vysoké horúčky, a lekári čakali na to
najhoršie, na koniec.
To však bol iba začiatok uzdravovania.
Pri vysokých teplotách sa manželovi nádor
za niekoľko dní rozpadol bez toho, aby to
lekári postrehli. Medzitým ho previezli
na tretiu kliniku, kde mu mali urobiť punkciu tkaniva, aby zistili druh nádoru. Manžel
sa však cítil zo dňa na deň lepšie, nemusel už
dostávať umelú výživu a manželka s dcérou
videli, že Boh vypočul ich modlitby a urobil
zázrak. Keď manžel odmietol dať si urobiť
punkciu, že sa už cíti výborne, nikto z lekárov mu neveril. Nové CT vyšetrenie však
ukázalo, že nádor zmizol a nezostala po ňom
ani stopa. Nikto manželke nevedel z lekárskeho hľadiska vysvetliť, čo sa vlastne stalo,
ako je to možné, že taký veľký nádor zmizol.
Odvtedy už ubehlo niekoľko rokov a manžel
nemá žiadne zdravotné problémy. Úpenlivé
a dôverné modlitby manželky a dcéry boli
vypočuté a dnes celá rodina ďakuje Pánu
Ježišovi za toto uzdravenie.
Drahí mariánski ctitelia! Ježiš Kristus a Bohorodička ochotne vypočujú naše úpenlivé
modlitby a prosby, ak ich prosíme s veľkou
dôverou. Usilujme sa takto modliť a vyprosíme si veľa darov, uzdravenie a milosti.
Bratia a sestry, v úvode som vás povzbudil
k tomu, aby sme dôverovali Bohorodičke,
lebo ona je tá, ktorá nám môže vyprosiť
u svojho Syna všetky potrebné milosti. Je
to pravda, mnohí máme vlastné skúsenosti
s takou modlitbou.
Zisťujeme, že ináč by sme sa ani nemali
modliť, len s veľkou dôverou. Lebo keď
neveríme, naše odriekavanie modlitieb nemá
veľkú cenu. Preto prosme všetci v duchu:
„Panna Mária, nauč nás vždy modliť sa s veľkou dôverou“ a všetci spoznáme, že zázraky
sa dejú aj dnes. Amen.
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Zachovávať Božie slovo
Homília Mons. Milana Lacha SJ, prešovského pomocného biskupa, v nedeľu 21. augusta
2016 na hlavnej liturgii odpustu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine
JJ

foto: Mária Žarnayová
Drahí bratia a sestry, milí pútnici!
V tropári dnešného sviatku, Uspenia – Zosnutia Presvätej Bohorodičky, môže výraz
Matka Života každého z nás do istej miery
zaraziť. Matka, to ešte vieme pochopiť, ale
aby bol niekto Matkou Života, to je už silné
vyjadrenie. Ale môžeme byť pokojní, lebo
naša Matka, Presvätá Bohorodička, si toto
oslovenie právom zaslúži. Veď preto sem
prichádzame každý rok na slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky na túto ľutinskú
horu, aby sme sa zamýšľali nad tým, ako to,
že radostne oslavujeme smrť, zosnutie – jednoducho skutočnosť, ktorej sa všetci bojíme,
pred ktorou máme všetci strach. Nik z nás ju
nezažil a nevie, čo to skutočne je. A my, veriaci v Ježiša Krista, oslavujeme jeho Matku
práve ako tú, ktorá je Matkou Života.
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Potrebujeme sa vrátiť retrospektívne dozadu, do jej života, aby sme pochopili, prečo
dala Cirkev Presvätej Bohorodičke tento
titul. Treba sa nám vrátiť do Nazareta k obyčajnej jednoduchej pätnásťročnej chudobnej
dievčine, ktorá žila v bezvýznamnom meste
v podrobenej rímskej provincii. Tam v jeden
deň prichádza Boží posol archanjel Gabriel
a zvestuje jej, že bude Matkou Boha, že bude
Matkou Božieho Syna.
A tu nastáva dôležitá udalosť – ona počula
slovo, radostnú zvesť, posolstvo od Boha.
Archanjel jej dáva ponuku stať sa Matkou
Božieho Syna. Ak pozorne vnímame tento
text, tak si všimneme, že archanjel ju vôbec
nenúti, aby to prijala. Boh nikoho nikdy nenúti prijať jeho slovo. On je ten, kto s láskou
prichádza a ponúka život, večný život. A ako
zareagovala Mária? Ona toto slovo vypočula.
Nie jedným uchom dnu a druhým von, ako
my často počúvame správy, informácie. Ona
tomuto slovu uverila, prijala túto radostnú
zvesť do svojho srdca a urobila niečo veľmi

dôležité – otvorila svoje srdce niečomu, čo
nepoznala. Ona uverila, že Boh má s ňou
plán, a vedela, že ak urobí tento krok viery
a prijme všetko, čo ju bude čakať, nezmýli sa,
nikdy to nebude ľutovať. Ani to, čo príde.
Podobný príklad sme počuli aj v dnešnom
evanjeliu. Príklad toho, ako Ježiš ponúka
toto slovo každému z nás. Ježiš prichádza
do domu svojich priateľov, Márie, Marty
a ich brata Lazára, aby ich navštívil, aby sa
ich spýtal, ako sa majú. Teda to, čo robia
normálne priatelia, ak sa majú radi a dlho sa
nevideli. Nájdu si čas, aby sa mohli stretnúť.
Ježiš urobil niečo podobné, lebo bol ich priateľom. A ako každý dobrý hostiteľ, aj Marta
obsluhovala. Veď vy gazdinky viete, ako by
ste sa cítili, keby ostal stôl prázdny a nič by
tam nebolo. Čo by si o vás návšteva pomyslela? Aj Marta, ako každá žena v židovskej
spoločnosti, prichystala jedlo na stôl. Stôl
v orientálnej kultúre je niečím naozaj úžasným, bohatým. My by sme povedali: Načo
také mrhanie kvôli jednej návšteve? To nie
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je mrhanie, to je prejav lásky. Ak má niekto
niekoho rád, nepočíta, koľko ho to stálo.
A tak to robila aj Marta. Ale jej sestra akoby
zabudla na túto tradíciu, zvyk či jednoducho
to, čo sa od nej ako ženy očakávalo, ale sadla
si Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.
A môžeme si pokojne predstaviť, že tým, čo
Ježiš hovoril, bola taká zaujatá, že zabudla
na to, že Marta na všetko ostala sama. Veď
aj my sa niekedy zabudneme a niekto nás
musí upozorniť: Ty nevidíš? Nevieš, čo sa
patrí? Poznáme to. A Marta takto napomína
svoju sestru. Ježiš si to všimol, všimol si, že
niečo medzi nimi nie je v poriadku, obrátil
sa k Marte a hovorí: „Marta, Marta, staráš sa
a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné
je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel...“
(Lk 10, 41 – 42) Čo bolo tým dobrým podielom? Čo také veľké urobila, že bola takto
vyzdvihnutá a ocenená? Našla si čas, vedela
sa zastaviť a sadnúť si Pánovi k nohám. Toto
gesto vo východnej kultúre znamenalo veľa.
Bol to prejav myšlienkovej podriadenosti,
prejav stotožnenia sa učeníka ako niekoho,
kto nevie toľko ako učiteľ, čo rozpráva. Bol to
prejav stotožnenia s týmito slovami. Sadnúť
si Pánovi k nohám bolo znakom otvorenia
pre to, čo hovorí tento učiteľ. Teda ona si
sadla k nohám a počúvala Pánovo slovo.
V inej časti dnešného evanjelia sme videli
aj vyzdvihnutie tej Matky, o ktorej hovoríme, tej, ktorú dnes slávime ako Presvätú
Bohorodičku Uspenskú, jej zosnutie. Akási
žena zo zástupu vyzdvihla Presvätú Bohoro-

dičku a hovorila: „Blahoslavený život, ktorý
ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ (Lk 11, 27)
Inými slovami: Veľká to žena, ktorá takéhoto
syna porodila a vychovala. A Ježiš mohol
povedať: Máš pravdu, presne tak to je. Ale
on ide hlbšie. Tým nechcel zaprieť Máriu, že
ju nepozná, že už nie je jeho matkou. Veľmi
dobre ju poznal a veľmi dobre vedel, kto je
jeho matkou a prečo sa ňou stala. A tak povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú
Božie slovo a zachovávajú ho.“ (Lk 11, 28) Čo
tým chcel povedať? Kto sú títo blahoslavení?
V iných evanjeliách je zaznamenané, kto
je jeho matka a jeho bratia. Tí, ktorí plnia
Božiu vôľu. Vtedy budeme rodina, pokrvní
v duchovnom význame slova, drahí bratia
a sestry, keď budeme jeho slovo brať vážne.
Máme otvoriť svoje srdce tomu slovu, a nielen ho počúvať, ale aj zachovávať.
Práve to, bratia a sestry, je pre nás dôležité.
Nám nestačí slovo počúvať, my ho potrebujeme aj zachovávať. A to je už ťažšie. Každý
z nás má problém Pánovo slovo aj zachovávať. Ako máme toto slovo počúvať, aby
sme ho aj zachovávali? Podobne ako teraz
v tejto chvíli tu na tomto mieste. Vy ste si
našli čas, vynaložili námahu, ráno ste skoro
vstávali a mnohí z vás tu boli dokonca celú
noc. Kňazi si museli zariadiť bohoslužby vo
farnosti tak, aby stihli poslúžiť svojim veriacim a mohli sem prísť. Gazdinky, museli ste
doma navariť obed, zaopatriť chorých a starých, ktorých ste tam zanechali. A to stojí
človeka námahu. Museli ste si na to nájsť čas,

dať tomu, ako sa dnes hovorí, prioritu. Museli ste odlíšiť to, čo je pre vás dôležité, od toho,
čo menej, čo pre vás nemá až taký význam.
A ak vieme odlíšiť dôležité veci od menej
dôležitých v bežnom živote, budeme ich
vedieť odlíšiť i v duchovnom. A to je dobre,
lebo už nie sme ďaleko od toho, aby slovo,
ktoré Pán hovorí do nášho srdca, prinieslo
úrodu. Inak povedané, vieme sa zastaviť,
spomaliť. Vodiči vedia, ako je ťažko prehodiť
rýchlostný stupeň zo štvorky na trojku či až
na dvojku. Keď schádzajú z diaľnice a musia
ísť v obci päťdesiatkou, noha na plyne ich
svrbí a je problém rýchlosť udržať. To je to
spomaliť, prispôsobiť sa niečomu, čo mi
možno nevyhovuje. Je ťažké dať nabok veci,
o ktorých som presvedčený, či presvedčená,
že sú najdôležitejšími v mojom živote a nič
dôležitejšie nie je, až do istého okamihu,
keď blízkeho postihne autonehoda. Ak ide
o manžela, o manželku alebo o niektoré
z detí, je to ešte tragickejšie. Vtedy sa naše
priority otočia. A zrazu máme čas na všetko, na čo sme kedysi pre zaneprázdnenosť
inými, „dôležitejšími“ vecami nemali.
Počuť Božie slovo si vyžaduje splniť isté
podmienky. To je ale proces na celý život.
Prečo? Lebo o našu pozornosť sa neusiluje
iba Ježiš so svojím slovom, ale aj iní, ktorí
majú záujem, aby sme ich počúvali. Viete
veľmi dobre a isto mi dáte za pravdu, že
koho počúvame, koho si vyberieme za priateľa, s tým sa časom začneme stotožňovať.
Začneme sa stotožňovať s obsahom jeho slov.

Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove
vás pozýva na konferenciu

SACRUM A PRÍRODA

Od Inter Sanctos k Laudato siʼ
7. október – Centrum voľného času Juskova Voľa
08.30 Úvodné slovo (Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.)
08.45 Ďakovný akatist ako prostriedok obnovenia vzťahu človeka
k stvorenstvu (Mons. Dr. h. c. ThDr. Ján Babjak, PhD.)
09.00 Refleksja nad ekologią kulturową w świetle encykliki Laudato si’
(ks. prof. Maciej Ostrowski)
09.15 Prínos Laudato si’ pre ekoetiku (prof. ThDr. Marek Petro, PhD.)
09.30 Główne źródła teologiczne encykliki Laudato si’
(Dr. hab. Jerzy Brusiło)
09.45 Ekológia – súčasť evanjelizácie vo svetle Laudato si’
(ThDr. Radoslav Lojan, PhD.)
10.45 Laudato siʼ a etyka krajobrazowa
(Dr. hab. Sebastian Bernat a Dr. Małgorzata Flaga)
11.00 Voda – zdroj konfliktu, ale i života (doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD.)
11.15 Model ekologii w Laudato si’ na tle różnych nauk ekologicznych
(Dr. Stanisław Jaromi OFMConv)
11.30 Religiozita Slovákov v prírode (Mgr. Slavomír Engel)
11.45 Sztuka i tożsamość? Wybrane problemy dziedzictwa
artystycznego na Spiszu i Szaryszu (Mgr. Maria Staniszewska)

8. október – Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
Odštepný závod Kamenica nad Cirochou
07.00 Svätá liturgia (v kaplnke CVČ Juskova Voľa)
08.00 Raňajky
08.30 Odchod z ubytovacieho zariadenia
10.00 Príchod na Lesnú správu Kamienka (informácie o VLM SR, š. p.)
10.20 Presun autobusom údolím Kamenického potoka do lokality Klin a terénnymi autami VLM pod výstupovú cestu na Vihorlat
11.00 Výstup na Vihorlat (1 075,5 m n. m.) (priebežné informácie
a lesných porastoch, prírode a lokalite)
12.15 Pobyt na Vihorlate (spoločná modlitba a informácie o lokalite)
12.45 Zostup z Vihorlatu
13.30 Presun autami VLM do lokality Klin
14.00 Pobyt na Kline (občerstvenie, guláš a možnosť opekania)
15.30 Príchod na Lesnú správu Kamienka
V termíne 08.10.2016 ide od 10.00 hod. iba o orientačný čas.
Mediálni partneri:
časopis
gréckokatolíckej cirkvi

2016 / 19 – 20

21

Nevnímame, či sú to v skutočnosti dobré
slová alebo zlé. Nevieme to rozlíšiť. Časom
sa stávame v zmýšľaní podobní priateľom.
Niečo podobné už naši predkovia vyjadrili
prísloviami „Rovný rovného si hľadá“ a „Vrana k vrane sadá“.
Bratia a sestry, preto je dôležité uvedomiť
si, koho dnes počúvame. A to aj my kresťania, tí, ktorí sme pokrstení a máme večný
život v tejto dnešnej uponáhľanej, ba až hektickej dobe. Môžem sa spýtať aj inak: Koho
sme nútení počúvať, keď chceme uživiť
rodinu, keď počúvame, čo sa deje vo svete?
Vtedy sa nám prihovára iný hlas, nie hlas
Boha. Musíme vedieť rozlišovať tieto hlasy.
Ten druhý hlas ti hovorí, že budeš ocenený
vtedy, keď budeš vážený, keď budeš prinášať
zisk, peniaze. Vtedy budeš mať hodnotu,
keď z teba bude profit, vtedy si ťa budú vážiť
a zaujímať sa o teba. Tento svet ťa ocení
vtedy, keď svojou vonkajšou krásou zaujmeš
ľudí okolo seba tak, že budú padať na zem.
Keď svojou silou a športovými výkonmi
dokážeš fascinovať ľudí tak, že budú z toho
hotoví.
Bratia a sestry, v pokore sa vás spýtam: Kto
z nás tu môže povedať, že je taký? Alebo že
sa nám to niekedy podarilo či darí. Čo dnes
vidíme? Ako hovorí Svätý Otec František,
dnes sa skartujú ľudia, ktorí nie sú zaujímaví, ktorí sú chorí či postihnutí, alebo starí.
Títo ľudia sú odsunutí nabok a nie sú stredobodom pozornosti, lebo neprinášajú tomuto
svetu zisk, materiálny profit. Áno, žijeme
v konzumnej spoločnosti. Svätý Otec František povedal, že ekonomika, v ktorej žijeme,
je zlá, lebo privádza ľudí do nešťastia, biedy.
Ak hovoríme, že táto ekonomika je dobrá,
ako je potom možné, že svetové bohatstvo
sa sústreďuje v čoraz menšom počte rúk,
a chudobných je čoraz viac?
Buďme ako kresťania múdri a dávajme
pozor na to, čo a koho počúvame. Dávajme
si pozor aj na to, čo nám hovoria médiá,
a nemyslime si, že všetky informácie, ktoré
nám podávajú, sú pravdivé. Ani pozeranie
každého programu nemusí byť pre naše
dobro, pre naše šťastie, pre náš večný život.
Ponúkajú nám šťastie iba na chvíľku. Stačí
si cez leto zapnúť dopoludnia televíziu.
V čase, keď sa na ňu pozerajú deti,
ponúka otvorené návody na zvrátenosti,
na rozbíjanie rodín v priamom prenose. Žiaľ,
taká je realita. Kresťan však nad tým nemá
plakať a nariekať. On vie, koho má počúvať.
Počúva Božie slovo, počúva Krista, lebo vie,
že iba on mu dá večný život. Ježiš Kristus,
umučený, ukrižovaný a zmŕtvychvstalý.
Iného života v šťastí niet. Toto je posolstvo
Cirkvi už dvetisíc rokov a nič iné Cirkev
nebude do konca vekov hlásať, ba ani
nesmie hlásať, lebo by sa spreneverila
svojmu poslaniu, ktoré dostala skrze
apoštolov od Ježiša Krista.
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Vidíme, že v človeku môže dochádzať aj
ku konfliktom. Nastane konflikt záujmov,
lebo nemôže vyhovieť všetkým, nemôže
byť s každým kamarát. Už Ježiš povedal, že
človek „jedného bude nenávidieť a druhého
milovať“ (Lk 16, 13). Nemôžeme byť
kamarátmi s každým. Aj Ježiš bol v konflikte
napríklad s farizejmi, stačí si prečítať o jeho
verejnom účinkovaní až po kríž, ba až
po hrob. Prečo? Lebo títo ľudia odmietali
počúvať Božie slovo. Oni ho nechceli
počuť, chceli pokoj, mali svoje zákony,
svoju legislatívu, svoju Tóru, svoje výklady.
Ježiš narúšal ich koncepty, plány, ich život.
Postavili ho pred rozhodnutie. Buď s tým
prestane, alebo uvidí, čo s ním bude. Ježiš
si vybral to druhé, lebo nehľadal svoju
vôľu, ale vôľu toho, ktorý ho poslal (porov.
Jn 5, 30b). Veď on a Otec sú jedno (porov.
Jn 10, 30) a Otec mu dal život v plnosti.
A Ježiš ho chce dať aj nám, dať nám tento
život v plnosti. Preto nemohol poslúchnuť
farizejov. Počúval iba svojho Otca, s ktorým
bol v dôvernej jednote.
Bratia a sestry, aké ovocie nám prináša toto
počúvanie? Ak prijmeme slovo do svojho
srdca, stane sa nám to, čo Presvätej Bohorodičke. Ona počúvala a prijala slovo do srdca
a v jej živote sa narodil Ježiš Kristus. Žil v nej
nielen ako dieťa deväť mesiacov, ale žil v nej,
v jej srdci, aj neskôr. A žije dodnes. Ak aj my
budeme Božie slovo počúvať a prijmeme ho
za svoje, ak vytvoríme podmienky, aby v nás
rástlo, musí priniesť úrodu. Veď povedzte,
či nejaký hospodár, farmár seje, keď vie, že
z toho nezíska nič. Každý chce získať úrodu.
Aj my po nej túžime, preto prijímame toto
slovo do svojho srdca. A čo je tým ovocím?
Naše obrátenie, zmena nášho života, nášho
zmýšľania, slovníka i skutkov. To znamená
zachovávať slovo. Nestačí len počúvať!
Ak by sme Božie slovo na Slovensku nielen
počúvali, ale aj zachovávali, bolo by to tu iné.
Máte dojem, že 65 % Slovákov, teda katolíci, mňa nevynímajúc, ideme do dôsledkov
evanjeliovej zvesti, teda toho, čo nám hovorí
Ježiš? To nie je výčitka, to je otázka, na ktorú
si každý z nás musí dať odpoveď, z ktorej nik
z nás nie je oslobodený. Každý z nás si musí
dať odpoveď na to, či zachovávame Božie
slovo v našich rodinách, našich manželských
vzťahoch, vo vzťahu k našim deťom, k našim
predstaveným či podriadeným v práci, k našej hierarchii, našim biskupom a kňazom,
k našim svetským predstaveným. Túto odpoveď si musíme z tejto hory odniesť domov,
ak si hovoríme, že sme ctiteľmi Božej Matky.
Ak nimi sme, musíme robiť to, čo ona. Alebo
potom je všetko inak – niečo zahráme, nejako sa zatvárime a niečo iné robíme. A potom
nie sme pravými mariánskymi ctiteľmi, iba
sa na nich hráme.
Čo sa stane, ak odmietneme Božie slovo,
túto Božiu ponuku? Máme na to právo. Sme

totiž slobodní ho neprijať. Dôsledkom toho
je ale život v nešťastí, v smútku, v zúfalstve,
v beznádeji. To, že neveríš Bohu, že je pre
teba nič a nerátaš s tým, že ti môže pomôcť,
že môže byť s tebou v osobe Ježiša Krista.
A to nielen pri tebe, ale priamo v tebe.
Prečo? Aby sme si osvojili jeho myšlienky,
jeho slová a skutky. Spôsoby, ako on konal,
ako on reagoval na životné situácie, ktoré
neboli ľahké, boli dramatické. Jeho život
bol pestrý, a predsa bol životom outsidera,
človeka na okraji spoločnosti, odsúdenca,
v očiach tohto sveta zločinca, ktorým
pohŕdali ešte aj na kríži. Veď tí, čo mali
vtedy duchovnú a svetskú moc, kričali:
„Zostúp z kríža!“ (Mt 27, 40b) Uvidíme, či
si Mesiáš, uvidíme, či si ten, za ktorého sa
vyhlasuješ!
Bratia a sestry, musím vás upozorniť, že ak
si vezmeme k srdcu Ježišove slová o zachovávaní, ak budeme ako on, budeme niesť
dôsledky rovnako, ako ich niesol Ježiš. Ale
nebojte sa. Ježiš nám hovorí: Ja vám dám
silu, zošlem vám svojho Ducha a nie vy, ale
už Svätý Duch vo vás bude hovoriť a budete
svedčiť to, čo máte povedať, keď budete
predvedení pred zákonníkov, pred súdy
tohto sveta a budete súdení za to, že ste verní
môjmu menu. Preto bratia a sestry, nebojme
sa. Majme odvahu, lebo toto slovo je slovo
života, slovo, ktoré nám dáva nádej. Preto,
brat, sestra, otvor svoje srdce dnes tu na tejto
hore alebo kdekoľvek inde na Slovensku
alebo vo svete. Otvor svoje srdce Pánovi,
počúvaj toto slovo a budeš plodný, budeš
plodná. Tvoj život bude mať zmysel, lebo ak
uveríš tomuto slovu, nenecháš si ho pre seba,
ale dáš ho iným. Radosť, ktorú máme mať
z toho, že sme veriaci a máme život Ježiša
Krista v srdci, si nemôžeme nechať pre seba.
My sa s ňou musíme podeliť. Veď na tomto princípe Ježiš postavil šírenie evanjelia.
Na tom, že my o tom budeme hovoriť ďalej.
A ak nehovoríme, je otázne, či sme o tom
naozaj presvedčení. A otázne je, či máme
radosť v srdci z toho, že Ježiš je naším Pánom, naším Bohom. A že je životom samým
v sebe.
V dnešnom tropári sme ospevovali Matku
Života. Život je Ježiš Kristus. A Matka Života
veľmi dobre vedela, čo robí. Preto jej patrila
aj odmena, to, že bola s telom i dušou vzatá
do neba. Naše liturgické texty hovoria, že
prešla zo života do života. To bolo jej odmenou za to, že uverila slovu. Bratia a sestry,
kto z nás, ako tu sme, by nechcel mať večný
život? Všetci. Teda do toho! Prosme Božiu
Matku, ktorá je tu s nami na tejto hore: Presvätá Bohorodička, pomáhaj nám. Buď nám
posilou na to, aby sme získali večný život,
ktorý tvoj Syn Ježiš Kristus prisľúbil každému, kto uverí v jeho meno. A aby každý, kto
uverí v jeho meno, ho oslávil nielen v nebi,
ale i tu na zemi. Amen.

www.casopisslovo.sk

rok milosrdenstva

Uzdravujúca láska
Helena Dudová OSsR
foto: paucaverba.blogspot.com
JJ

Udalosť z Matúšovho evanjelia (15, 21 – 28)
o uzdravení dcéry Kanaánčanky ktorú trápil
zlý duch, nás pozýva v tomto Roku milosrdenstva zobrať si do rúk Sväté písmo, ktoré
sv. Ján Pavol II. nazýval aj veľkou knihou
utrpení, a upriamiť náš pohľad na Ježiša,
v ktorom Boh zjavuje svoje súcitné srdce
plné lásky. Aj v tomto krátkom príbehu „jeho
osoba nie je ničím iným ako láskou; láskou,
ktorá sa dáva nezištne. Jeho vzťahy s ľuďmi, s ktorými sa stretá, poukazujú na niečo
jedinečné a neopakovateľné. Znamenia,
ktoré koná, predovšetkým voči hriešnikom,
chudobným, vylúčeným, chorým a trpiacim,
sú prejavom milosrdenstva. Všetko v ňom
hovorí o milosrdenstve. Nič v ňom nie je bez
súcitu. Mocou tejto súcitnej lásky uzdravoval
chorých, ktorých mu prinášali...Vo všetkých
týchto situáciách bol Ježiš pohnutý práve
milosrdenstvom, s ktorým čítal v srdciach
svojich poslucháčov a odpovedal na ich
najopravdivejšie potreby...“ (Misericordiae
vultus).
Možno sa nám zdá, že Ježiš sa v tomto
príbehu vôbec nesprával súcitne k matke

lo osobitné povolanie k čnosti, v ktorej sa má
človek cvičiť. A toto je čnosť vytrvalosti pri
znášaní nepríjemností a bolestí. Keď takto
človek koná, vzbudzuje v sebe nádej, a tá ho
presviedča, že utrpenie ho nikdy nepremôže
a nezbaví ho ľudskej dôstojnosti spojenej
s povedomím o zmysle života. Utrpenie,
ktoré sa medzi ľuďmi nachádza v najrozličnejších formách, je preto medzi nami, aby
vzbudzovalo v človekovi lásku, ten nezištný
dar seba samého iným trpiacim ľuďom,
nestarajúc sa o vlastné pohodlie... Bolesť
do určitej miery pôsobí, že človek zabúda
na seba, vnútorne sa podnieti láskou a prejaví ju skutkami.“ (Salvifici doloris)

mnohí až čudujú. V skutočnosti je to evanjelium
„premieňané na drobné“ v našom ľudskom,
každodennom počínaní predstavované zrozumiteľným jazykom. Africký kardinál Róbert Sarah,
prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu
sviatostí, ktorý navštívil biskupov zhromaždených na plenárnom zasadnutí KBS, sa o Svätom
Otcovi vyjadril, že je to „svätý Boží muž“.
V každom čase Pán Boh povoláva mužov
a ženy, ktorí žijú radikálne evanjelium Ježiša
Krista, a tým ukazujú veriacim cestu života.
Svätý Otec tvrdí, že „pre Cirkev a pre dôveryhodnosť jej hlásania je rozhodujúce, aby v praxi
žila milosrdenstvo a osobne o ňom svedčila“.
V priebehu dejín Cirkvi evanjelium rôzni
teológovia ponímali po svojom. Jedni príliš
zdôrazňovali morálnu stránku evanjelia, iní
teologickú, iní zas dogmatickú, on kladie dôraz
na milosrdenstvo, ktoré musí Cirkev žiť v praxi,

aby bola autentickou a jasne odzrkadľovala Božiu lásku. Božia láska sa najviac prejavila v milosrdnej obeti Ježiša Krista na Kalvárii za celé
ľudské pokolenie. Táto milosrdná láska sa
sprítomňuje pri každej svätej liturgii na našich
oltároch. Objavme v nej to podstatné – Božie
milosrdenstvo, ktorým sme zachraňovaní pre
večný život. Ježiš sa ponúkol nebeskému Otcovi
ako obeta na kríži, aby tí, čo v neho uveria, našli
večný život.
V našich časoch, keď hovoríme o nutnosti
novej evanjelizácie, si téma milosrdenstva
vyžaduje, aby bola predkladaná s novým nadšením a s novým pastoračným prístupom. Tento
prístup môžeme pomenovať ako konkrétna, žitá
prax milosrdenstva.
Preto tam, kde sa Cirkev nachádza, musí byť
zjavné Otcovo milosrdenstvo. V našich farnostiach, spoločenstvách, združeniach a hnutiach,
skrátka všade tam, kde sú kresťania, má mať
každý možnosť nájsť oázu milosrdenstva.
Sme pozvaní správať sa milosrdne voči svojim
blížnym.

Srdce evanjelia
JJ

Mons. Ján Babjak SJ
„Cirkev má poslanie ohlasovať Božie milosrdenstvo, ktoré je pulzujúcim srdcom evanjelia a skrze
ktoré má evanjelium dospieť k srdcu a mysli každého človeka. Kristova nevesta si osvojuje správanie Božieho Syna, ktorý ide v ústrety všetkým
a nikoho nevylučuje. V našej dobe, keď je Cirkev
zapojená do novej evanjelizácie, si téma milosrdenstva vyžaduje, aby bolo predkladané s novým
nadšením a s novým pastoračným prístupom. Pre
Cirkev a pre dôveryhodnosť jej hlásania je rozhodujúce, aby v praxi žila milosrdenstvo a osobne
o ňom svedčila.“ (Misericordiae vultus)
Svätý Otec František šokuje mnohými svojimi
vyjadreniami. Sú také jasné a priame, že sa im
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slovo metropolitu

chorého dieťaťa, ktorá za ním prišla. Na prvý
pohľad by sa nám zdalo, že sa k nej správal nevrlo a odmerane, akoby si ani vôbec
nevšímal jej krik: „Zmiluj sa nado mnou,
Synu Dávidov“. Aj učeníci sa snažili zasiahnuť a dohovárajú Ježišovi, aby ju vypočul,
lebo im bolo asi nepríjemne, že tá žena ide
za nimi s takým krikom. Ale ani to akoby
veľmi nepomohlo. Ubolená matka sa nedala
odbiť, padla pred Ježišom na tvár a ďalej
prosila za svoju dcéru. Vidíme ju v pravom
postoji jej dôvery voči nemu. A Pán Ježiš jej
jasne a dôrazne vraví, prečo nemôže splniť
jej prosbu. Dáva jej na vedomie, že nepatrí
k izraelskému národu, a preto nemá právo
na dary, ktoré sú určené iba Izraelitom. Žena
sa mohla právom uraziť a povedať, že toto si
veru nezaslúžila. Ale ona pokorne prizná, že
je to tak. Chytí Pána Ježiša za slovo. Vytrhne
mu z rúk jeho zbraň a získa si jeho srdce.
„Veď aj šteňatá sa môžu nasýtiť, a ani synom
sa nespôsobí žiadna krivda. Ja sa uspokojím
aj s tým posledným miestom, ale napriek
tomu ťa prosím o pomoc.“ V tom okamihu
nastal zlom. Žena zvíťazila nad Pánom
Ježišom. Pán Ježiš jej povedal: „Žena, veľká je
tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“
Aj na základe tohto príbehu vidíme, že
utrpenie je vždy skúška – niekedy skutočne
tvrdá skúška. „Akoby sa v utrpení nachádza-
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ikonopisectvo

Charakteristika ruských
ikonopiseckých škôl
Jednou z najvýznamnejších umeleckých škôl staroruského maliarskeho umenia a architektúry bola vladimírsko-suzdaľská škola. Vznikla v severovýchodnej časti územia niekdajšej
Rusi v období, keď si Vladimírsko-suzdaľské kniežatstvo upevňovalo svoje postavenie (12.
stor. – prvá polovica 13. stor.).
Milan Gábor
foto: byzantinepainting.com
JJ

Mesto Vladimír
Nachádza sa na území, ktoré v 1. storočí
na hornom toku rieky Volgy obývali ugrofínske kmene. V 8. – 9. storočí sem z oblastí
Novgorodu a Podnepria (zo západu a z juhu
krajiny) prišli slovanskí kolonizátori. V 9.
storočí tu založili Rostov a Suzdaľ. Začiatkom 10. storočia sa oblasť Rostova stala závislou od kyjevského kniežaťa Olega a stala sa
súčasťou Kyjevskej Rusi. V roku 989 ju knieža Jaroslav I. Múdry zdedil po svojom otcovi
Vladimírovi I., a ten ju v roku 1010 dal synovi
Borisovi. Po jeho zavraždení Sviatopolkom
I. v roku 1015 bola na území Kyjevskej Rusi
stanovená priama vláda kyjevských kniežat.
Podľa závetu Jaroslava I. Múdreho, ktorý zanechal synovi, v roku 1054 územie Rostovskej
oblasti zdedil Vsevolod I. Jaroslavič. Ten sem
poslal vládnuť svojho syna Vladimíra II. Vsevolodoviča Monomacha, ktorý na rieke Kľazma v roku 1108 založil pevnosť ochraňujúcu
Rostovsko-suzdaľskú Rus od juhovýchodu.
Čoskoro po vybudovaní pevnosti tu vzniklo
menšie obchodné mestečko Vladimír. Vďaka
horlivej činnosti biskupa Leontija sa do tejto

24

oblasti začalo šíriť kresťanstvo. Sv. Abrahám
v týchto miestach založil prvý ruský kláštor
zasvätený Zjaveniu Pána, Bohojavlenský
monastyr (Богоявленский монастырь).
V roku 1095 urobil Vladimír II. z Rostovského kniežatstva samostatné kniežatstvo
a dal ho svojmu druhému synovi Jurajovi
Dolgorukému (1095 – 1157). Ten preniesol
rezidenciu kniežaťa z Rostova do Suzdaľa.
Upevnil náboženstvo prijaté Vladimírom
II. Monomachom a na svoje územie pozýval kolonizátorov zo zahraničia, ktorí sa
usadili v novozaložených mestách Kyjevskej
Rusi – Moskve, Dimitrove, Ugliči, Kostrome
a iných. Počas jeho vlády Rostovsko-suzdaľské kniežatstvo ekonomicky a politicky
rozkvitlo. Zosilnela vrstva šľachty a nastal
rozvoj remeselníckej výroby. Veľké zásoby
nerastných surovín dovolili Jurajovi Dolgorukému rozširovať svoj vplyv na susedné
územia a miešať sa do osobných sporov ich
kniežat. V rokoch 1132 – 1135 sa neúspešne
pokúšal prevziať kontrolu nad niekoľkými
mestami. V roku 1147 uskutočnil vojenské ťaženie na Novgorod a o dva roky neskôr (1149)
rozpútal bitku proti Izjaslavovi II. Mstislavičovi (1146 – 1149). V roku 1155 sa mu podarilo
ovládnuť trón kyjevského veľkokniežatstva,
kde vládol až do svojej smrti v roku 1157.
Po smrti Juraja Dolgorukého sa Rostovskosuzdaľské kniežatstvo rozdrobilo na niekoľ-

ko menších kniežatstiev. Už v roku 1161 ho
však syn Juraja Dolgorukého Andrej I. Bohoľubský znova zjednotil. Zvrhol vládu svojich
troch bratov (Mstislava, Vasilka a Vsevoloda)
a dvoch príbuzných (Mstislava a Jaropolka
Rostislaviča). Aby sa zbavil vplyvu šľachty,
preniesol hlavné mesto zo Suzdaľa do toho
času už veľkého obchodného centra Vladimíra. Tu s podporou miestneho obyvateľstva
a svojej družiny začal viesť absolutistickú
(samodŕžavnú) politiku. Vzdal sa kyjevského
trónu a prijal titul Veľké knieža Vladimíra.
V roku 1176 sa jediným panovníkom
tzv. Vladimírskeho veľkokniežatstva stal
Vsevolod III. V zahraničnej politike pokračoval v kurze, ktorý nastolili jeho otec a brat.
Ale už počas jeho vlády sa začalo územie
Rostovsko-suzdaľského kniežatstva rozpadať. Po rozpade kniežatstva na jeho území
vzniklo desať osobitných kniežatstiev – Rostovské, Suzdaľské, Pereslavské, Jurievské,
Starodubské, Gorodecké, Jaroslavské,
Ugličské, Kostromské a Galické kniežatstvo,
nad ktorými vladimírske knieža už malo len
formálnu nadvládu.
V prvej tretine 14. storočia hlavnú úlohu
na území bývalej severovýchodnej časti Kyjevskej Rusi začína hrať Moskva a Tver, ktoré
medzi sebou bojovali o zisk trónu Vladimírskeho veľkokniežatstva. Od polovice 14.
storočia začali vo Vladimírsko-suzdaľskom
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kniežatstve vládnuť iba moskovské kniežatá.
V tom čase titul veľkoknieža mali aj súperi
z Tverského a Suzdaľsko-nižnonovgorodského kniežatstva. Boj o kontrolu severovýchodnej časti bývalého územia Kyjevskej
Rusi v období 14. – 15. storočia sa skončil
víťazstvom moskovských kniežat, ktoré toto
územie postupne začlenili do Moskovského
štátu. V súčasnosti je Vladimír hlavným
mestom Vladimírskej oblasti v strednej časti
európskeho Ruska, na ľavom brehu rieky
Kľazmy, približne 190 km severovýchodne
od Moskvy. Podľa údajov z roku 2014 má
350 087 obyvateľov.

Architektúra
Na rozdiel od umeleckých tradícií kultúry
Kyjevskej Rusi architekti vladimírsko-suzdaľskej školy zrealizovali diela charakteristické zvláštnou jemnosťou umeleckého
výrazu, harmóniou, vycibrenosťou foriem
a dekoratívnou výzdobou. Je pravdou, že
sa to nedá povedať o Katedrálnom chráme
Premenenia Pána (Spaso-preobraženskyj
sobor) v Pereslavli-Za lesmi (Pereslavle-Zalesskom), vybudovanom v rokoch 1152 – 1160,
či Chráme sv. Borisa a Gleba v Kidekše z roku
1152. Ale čoskoro po výstavbe týchto chrámov
sa staviteľstvo prispôsobuje novým architektonickým formám. Tieto nové tendencie sú
evidentné v organickom spájaní klasických
stavebných konštrukcií, v proporcionalite či
dômyselnom prepracovaní dekorácie. Príkladom toho je napr. Katedrálny chrám Zosnutia Bohorodičky (Uspenskyj sobor) vo Vladimíre postavený v rokoch 1158 – 1160 a prestavaný v rokoch 1185 – 1189. Taktiež kniežací
palác v Bohoľubove z roku 1158 – 1165, ako aj
Chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne
(Pokrovska cerkov) na rieke Nerli z roku 1165.
Z tohto obdobia pochádza aj Chrám sv. Demetra Solúnskeho (Dmitrijevskyj sobor) vo
Vladimíre postavenom v rokoch 1194 – 1197.
Tento chrám okrem toho, že bol domovským
kniežacím chrámom, bol významný aj tým,
že sa v ňom uchovávali vzácne relikvie privezené do Vladimíra zo Solúna. V chráme sa
nachádzala doska z hrobu sv. Demetra a časť
jeho vojenskej košele. Spomenuté chrámy,
ako aj niektoré monastiere boli v roku 1992
zapísané do Zoznamu Svetového dedičstva
UNESCO.

Vladimírsko-suzdaľská škola
Vychádzajúc zo zachovaných pamiatok fragmentov fresiek Pereslavľa Zalesského, Vladimíra a Suzdaľa či ikon maľovaných na doskách sa domnievame, že miestni umelci
domongolského obdobia vychádzali z umenia Kyjeva. Pre ikony tejto školy je typická
jemnosť a harmónia farieb. Ak si uvedomíme, že v čase pôsobenia kniežaťa Andreja
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Bohoľubského (1160 – 1175) nastal rozmach
v cirkevnom staviteľstve, bolo zákonite treba
zabezpečiť ikonopiscov, aby vyzdobili svojimi
maľbami novopostavené chrámy.

Vladimírska ikona Božej Matky
Je azda najznámejšou ikonou Bohorodičky
Hodigitrie spomedzi typu nežná, milujúca, po gr. eleusa, po rus. umilenije. Podľa
tradície namaľoval túto ikonu Božej Matky,
ako aj mnohé iné ikony sv. Lukáš. Ikona bola
okolo roku 450 za vlády Teodóza Mladšieho
prenesená z Jeruzalema do Konštantínopola, kde zostala až do 12. storočia. Medzi
rokmi 1125 – 1130 ju patriarcha Lukáš poslal
kyjevskému kniežaťu Jurajovi Dolgorukému.
On ju zveril monastieru v meste Vyšgorod,
starobylom sídle kňažnej Oľgy. V roku 1155
Juraj Dolgorukij daroval mesto a monastier
svojmu synovi, kniežaťu Andrejovi. V tom
čase začala konať divy a pritiahla mnohých
veriacich. Jedného dňa zazreli ikonu vznášať
sa vo vzduchu, ako visí uprostred chrámu.
Knieža Andrej pochopil, že Panna si vybrala pre svoju ikonu iné miesto, odlišné
Vladimírska ikona Presvätej Bohorodičky
od miesta, kde sa nachádzala. Keďže dlhý
čas premýšľal, že bude nasledovať ľud,
šiel až k bránam Riazane. Práve dobyl mesto
ktorý smeroval na sever Ruska, rozhodol
Eletz a obrátil sa proti Moskve. Pred nastávasa založiť nové kniežatstvo v meste Rostov.
júcim nebezpečenstvom veľké knieža Vasilij
V noci sa bez upovedomenia svojho otca
Dimitrievič zjednotil svoje vojsko a vyšiel
vybral na sever a so sebou niesol ikonu
oproti nepriateľovi na brehu rieky Oka. Vez Vyšgorodu. Prišiel so svojimi mužmi pred
del, že nevydrží vzdorovať početnému vojsku
mesto Vladimír a zbadal, že kone odmietajú
Tamerlana, preto celú svoju dôveru vložil
pokračovať. Začal teda sláviť bohoslužbu
do príhovoru Božej Matky. Nariadil vojakom
(moleben) na počesť Božej Matky a rozhodol
a celému ľudu sláviť bohoslužby a vyslal
sa, že na tomto mieste prenocujú. V tú noc
poslov do Vladimíra so žiadosťou o zázračmal knieža Andrej sen, v ktorom mu Bohonú ikonu. So zlomeným srdcom nechali
rodička oznámila, aby nepokračoval v ceste,
obyvatelia mesta svoju ochrankyňu odísť.
ale ikonu nechal na tomto mieste. Po tejto
Po desiatich dňoch cesty prišla do Moskvy.
prosbe Bohorodičky dal Andrej postaviť
Veriaci ju na okrajoch ciest privítali na kolevo Vladimíre chrám zasvätený Zosnutiu
nách s volaním: „Božia Matka, zachráň ruskú
Bohorodičky. Dovtedy bola ikona umiestnezem!“ Kronikár podáva správu, že počas cesty
ná v kamennej svätyni, ktorá bola postavená
Panny mal Tamerlan sen: v noci videl Božiu
Matku v žiarivom svetle v strede nebeského
na mieste, kde sa sprievod zastavil. O dva
vojska. Pochopil, že by nič nezmohol proti
roky neskôr, v roku 1160, bol chrám dokončepodobnej sile. Nariadil teda vojskám ustúpiť,
ný a ikona bola slávnostne uvedená do chráa to tak na veľké prekvapenie Tatárov, ako
mu. Knieža Andrej sa postaral o jej bohatú
aj Rusov. Mesto bolo zachránené vďaka
výzdobu. Ikona bola vystavená na verejnú
príhovoru Božej Matky. Na pamiatku tejto
úctu. Odvtedy niesla meno tohto mesta ako
udalosti bol v Moskve na mieste zvanom
Vladimírska ikona Božej Matky. Nespočetné
Kulikovo pole postavený kláštor zasvätený
divy, ktoré sa diali prostredníctvom ikony,
pamiatke stretnutia Pána so Simeonom
boli dôvodom, že jej sláva neustále rástla
a samotné mesto Vladimír sa v tom čase stalo (Sretenskyj monastyr). Na pamiatku tejto
udalosti moskovská cirkev spieva tropár
najväčším mestom na Rusi.
vladimírskej ikony Božej Matky:
„Dnes veselo plesá najslávnejšie mesto
Palladium Ruska
Moskva, lebo sťa slnečnú žiaru prijalo tvoju
Vladimírska ikona Božej Matky svojimi
divotvornú ikonu, vládkyňa, Bohorodičdivmi a ochranou preukazovala lásku nielen
ka, pros Krista, nášho Boha, ktorý z teba
mestu Vladimír, ale celej Rusi. Po dva a pol
prijal telo, aby zachoval toto mesto a všetky
storočí sa mesto Vladimír muselo rozlúčiť
kresťanské mestá i krajiny bez ujmy pred
so svojou ochrankyňou, lebo Tamerlan so
všetkými nástrahami nepriateľa a spasil naše
svojimi vojskami napadol Rusko (1395) a priduše, lebo je milosrdný.“
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výročie

Charita oslavuje
V septembri si Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) pripomína 25. výročie znovuobnovenia činnosti. Počas 25-ročného vývoja podáva pomocnú ruku ľuďom v núdzi. Dnes pôsobí
v rámci celej Prešovskej archieparchie a svoje činorodé služby realizuje v Prešove, Svidníku, Starej Ľubovni, Humennom, Snine a v Sačurove. Ročne sa snaží pomáhať takmer 2 000
jednotlivcom a rodinám v núdzi.

JJ

Silvia Popovičová

foto: archív charity
História vzniku
Podľa najstarších dokumentov sa história
začala písať v roku 1947. Prešovský ordinariát
na čele s biskupom Pavlom Petrom Gojdičom zriadil Gréckokatolícku diecéznu charitu ako pobočku Ústrednej charity na Slovensku. Za prvého riaditeľa bol 12. novembra
1947 vymenovaný otec Marián Potáš OSBM.
Ale počas socialistického režimu bola jej
činnosť prerušená a na tradíciu sociálnocharitatívnej činnosti sa nadviazalo až v roku
1991, keď prešovský sídelný biskup Mons.
Ján Hirka v rámci diecézy obnovil činnosť
charity. Za prvého riaditeľa bol vymenovaný
Ing. Maroš Šatný, PhD., ktorý sa stal diecéz-
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nym zamestnancom Slovenskej katolíckej
charity. O päť rokov neskôr, v roku 1996,
nadobudla právnu subjektivitu a od roku
2009 bola premenovaná na Gréckokatolícku
charitu Prešov. Jej súčasným riaditeľom je
od roku 2006 PhDr. Peter Valiček.

Formovanie služieb a prevádzok
Prvou aktivitou s názvom Príjem núdznych
v roku 1992 začala pomáhať v meste Prešov
ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. O rok neskôr
spustila do prevádzky zariadenie pre ľudí
bez domova s názvom Dom Charitas. Významným medzníkom bol aj rok 1997, keď
bol vypracovaný projekt resocializačného
systému Cesta k domovu, ktorý je unikátnym
príkladom prepojenia nadväzujúcich služieb
a činností. Hlavným cieľom je resocializácia
človeka bez domova alebo v núdzi, prinavrátenie pracovných návykov, jeho osamostat-

nenie, aby sa stal plnohodnotnou súčasťou
spoločnosti.
Okrem otvorenia nocľahárne Archa v Prešove (1997) na túto myšlienku Cesty k domovu nadviazalo aj otvorenie chráneného bývania Domov nádeje v roku 2001. Pre závislých
a ich príbuzných sa v roku 2002 pri Domove
nádeje otvoril klub KAHAN. Nízkoprahové
denné centrum a nocľaháreň Effeta v Prešove
sa začali realizovať od roku 2010 spolu s domovom na pol ceste. Súčasťou resocializácie
pre závislých sa stala podporná hospodárska
činnosť v podobe autoumyvárne aj celoročného pneuservisu spojeného s drobným servisom osobných áut. Pracovnou terapiou sa
snažia mužom, ktorí prechádzajú procesom
resocializácie, obnoviť pracovné návyky, aby
sa po ukončení mohli uplatniť na trhu práce
a rozvíjať tak svoj potenciál.
V roku 2002 sa rozrástla činnosť prešovskej
charity o tvorbu, tlač a distribúciu pouličného časopisu Cesta. Verejnosť tak môže jeho
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kúpou podporovať ľudí bez domova túžiacich si slušným spôsobom zarobiť na živobytie.
Činnosť charity sa rozvíjala v mestách
a obciach Prešovskej archieparchie. V mnohých z nich (Vranov nad Topľou, Michalovce, Svidník, Stará Ľubovňa...) vznikali
od roku 1993 charitatívne služby v rodinách,
ktorých existencia bola ovplyvnená potrebou
a možnosťami regiónu. Cieľom tejto charitatívnej služby je opatrovateľská starostlivosť
o starých, chorých a opustených ľudí v ich
prirodzenom prostredí obohatená o duchovný rozmer pri zabezpečovaní životných
úkonov a prác v domácnosti. V roku 2005
sa ukončilo poskytovanie týchto služieb
na základe rozhodnutia úradu Prešovského
samosprávneho kraja v súvislosti s decentralizáciou štátnej správy a prenosom kompetencií na samosprávu. V tomto roku začína
túto službu opäť poskytovať na základe
mnohých požiadaviek z radov verejnosti.
V novembri 1999 na podnet rodičov detí
a mladých so zdravotným hendikepom
vznikol v Starej Ľubovni Dom svätej Anny.
V rámci programu švajčiarsko-slovenskej
spolupráce sa v roku 2012 spustil projekt
s názvom Komplexné sociálne služby pre
deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa. Kompletný
projekt, v rámci ktorého sa v uplynulom
období podarilo vybudovať denné centrum,
rehabilitačné stredisko pre deti a mladých so
zdravotným postihnutím, prepravnú službu
či podporované zamestnávanie a podporované bývanie bol v rámci švajčiarskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR
podporený sumou viac než milión eur.
Rok 2000 priniesol možnosť komplexnej
ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta
v domácom prostredí prostredníctvom
vytvorenia agentúry domácej ošetrovateľskej
starostlivosti. Dom svätej Faustíny – domov
na pol ceste vo Svidníku začal od roku 2011
s integráciou žien do plnohodnotného života
v spoločnosti. V Sačurove vznikol v roku 2013
denný stacionár pre seniorov Dom svätého
Simeona a tom istom roku v Humennom
denný stacionár Dom svätého Júdu Tadeáša
na sebarealizáciu mladých s mentálnym
zdravotným znevýhodnením.
Všetky aktivity (zabezpečovanie sociálnych, zdravotníckych a iných služieb pre ľudí
v núdzi) sa môžu realizovať vďaka podpore
zo zdrojov štátu, samospráv, Cirkvi, darov,
zbierok na charitu v chrámoch, platieb
za služby či 2 % z daní.

Mimo hraníc Slovenska
Súčasťou 25-ročnej existencie sú aj rôzne
zahraničné projekty a pomoc v oblastiach
mimo hraníc Slovenska. Viacerými humanitárnymi zbierkami šatstva, vybraných
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produktov alebo potravinových balíčkov
sme podali pomocnú ruku deťom, ženám či
mužom na Ukrajine, v Chorvátsku, Slovinsku a iných krajinách postihnutých prírodným živlom alebo vojnou. Spoluprácou so
zariadením Cité Myriam francúzskej charity
Secours Catholique, priateľmi z Poľska a švaj-

O duchovnú formáciu sa stará duchovný správca charity. Od svojho vzniku až
do decembra 2014 túto funkciu zastával otec
Jozef Voskár. Január 2015 priniesol zmenu
na pozícii duchovného správcu, ktorú zaujal
otec Vasil Kormaník. Duchovná formácia
zahŕňa rôzne duchovné aktivity, modlitby,
ale i schválený duchovný program charity
aktualizovaný začiatkom kalendárneho roka.
Vytváranie dobrých vzťahov medzi zamestnancami napomáhajú aj spoločné aktivity
(športový deň, spoločný výlet s rodinami,
vianočné stretnutie či schválený sociálny
program charity), otvorená komunikácia
a snaha o konštruktívne riešenie problémov
a úloh.

Na záver

čiarskym partnerom Stiftung Wagerenhof
Uster či Katolíckou talianskou misiou mali
možnosť zamestnanci absolvovať stáže a pracovné návštevy prispievajúce k zvyšovaniu
kvality poskytovaných služieb.

Odborný a duchovný rozmer
Prešovská charita sa stará o odborný aj duchovný rozvoj zamestnancov. Dobrý kolektív
lepšie realizuje plány a dnes na diele charity
pracuje 95 interných, 9 externých zamestnancov a 16 pracovníkov cez projekty úradu
práce. K odbornej stránke zamestnancov
prispievajú nielen rôzne školenia, kurzy,
pracovné stáže v zahraničí, ale aj pravidelná
supervízia.

V zmysle slov: „Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších bratov, mne
ste urobili“ (Mt 25, 40) chceme aj naďalej
preukazovať činorodú službu, aby každý
človek bez výnimky mohol žiť, poznať svoju
dôstojnosť, hodnotu a poslanie, a tak sa
na základe slobodnej voľby mohol prejavovať
a realizovať.
Peter Valiček, riaditeľ Gréckokatolíckej
charity v Prešove, na záver dodáva: „Pred
nami stojí mnoho výziev, ale ktoré z nich sa
podarí naplniť, je len v Božích rukách a my
sme len nehodní služobníci, ktorí máme
a vždy budeme okolo seba mať dostatok chudobných. Hranica medzi nami a nimi je však
v súčasnosti naozaj veľmi krehká a tenká.
Každý človek vlastne prežíva chvíle ťažké,
ktoré ho vedú na kolená, do hĺbky a na druhej strane chvíle šťastia, ktoré nám dávajú
silu na ďalšie životné kroky. O tom je aj naša
každodenná služba pre tých najslabších,
a bez Božej pomoci by sme ale neboli schopní ju poskytovať. Totiž ak chceme niečo
dávať, najprv to musíme mať, a z Božích rúk
môžeme čerpať silu, požehnanie a motiváciu
donekonečna, len sa musíme otvoriť.“
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Úcta k Márii
nás spája
Rozhovor s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom
Kongregácie pre východné cirkvi a kazateľom na odpuste
v Klokočove, o úcte k Márii v iných cirkvách a v jeho
živote.
Juraj Gradoš
foto: P. Pastornický, J. Gradoš
JJ


Vladyka, vo svojom postavení sa
stretávate s prejavmi mariánskej
úcty aj v pre nás netradičných cirkvách. V čom sa podobáme a v čom
sme rozdielni?
Pre všetky východné katolícke cirkvi
a vlastne pre celú Katolícku cirkev je
typický práve synovský vzťah k Panne
Márii. Každý kresťan vníma Božiu Matku
ako svoju matku, ktorá je jeho orodovnicou. Zároveň tým, že prijala a porodila
Krista, Spasiteľa našich duší, je pre nás aj
vzorom plnenia Božej vôle. Čo sa týka úcty,
menia sa jej formy – liturgické, obradové,
ikonografické... Ale medzi týmito formami
je zachovaná hlboká vnútorná jednota. A práve to spája celý katolícky svet,
a zvlášť východných kresťanov. Pokojne
môžem povedať, že v tom najhlbšom

spojení sa s Božou Matkou prekračujeme
ešte aj ekumenické hranice, lebo ona nás
najviac spája.


Hovoríte o iných formách úcty.
Zaujala vás nejaká mariánska ikona
práve písaná pre nás netradičným
štýlom?
Počas cesty v Etiópii som zažil jednu zaujímavú skúsenosť. Majú tam ikonu, ktorá
je naozaj rozšírená v celej Cirkvi a miestni
kresťania ju považujú za svoju. Ale v skutočnosti ide o kópiu obrazu Salus populi
Romani, teda tej ikony, ktorá sa nachádza
v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.
Tú do Etiópie priniesli jezuitskí misionári v 16. storočí. Táto misia sa skončila
neúspešne, ba tragicky. Ale obraz, ktorý
tam doniesli, sa stal natoľko populárnym,
že všetci Etiópčania ho považujú za ich
vlastný. Táto ikona sa nachádza v každom
chráme v nespočetných formách a variantoch, samozrejme, v miestnom etiópskom
ikonografickom štýle. Je to jedna krásna

ukážka, ako sa môžu prenikať a v osmóze
spájať jednotlivé ikonografické umelecké
prvky štýly, ktoré sú ale stále vyjadrením
tej istej mariánskej úcty a tej istej lásky
k Božej Matke.


Ďalším, možno aj omnoho osobnejším prejavom mariánskej úcty
je modlitba. Aké modlitby používajú východné cirkvi nevychádzajúce
ako my z byzantskej tradície?
Tým, že mariánske modlitby sú jednými
z najstarších modlitieb, je tu veľká vnútorná spojitosť. Zaiste, my sme najviac
napojení na byzantskú hymnografiu, ktorá
sa prejavuje v akatistoch a v tých mariánskych modlitbách, ktoré sú dokonca zahrnuté i do slávenia Eucharistie. Podobne je
to aj v našej liturgii časoslova, kde vido,
ako každá liturgická štruktúra v byzantskej
liturgii má krestobohorodičen či bohorodičen... Čím je liturgia staršia, tým má viac
spoločných prvkov s bohoslužbami ostatných cirkví. Aj dnes som zakončil homíliu
modlitbou Pod tvoju ochranu. Túto modlitbu považujeme všetci za našu, pritom je to
jedna z najstarších mariánskych modlitieb
pôvodom z Egypta. Táto „koptská“ mariánska modlitba sa stala časom univerzálnou,
lebo v rôznych jazykových obmenách ju
pozná celý kresťanský svet.


A ako je to na východe s u nás
rozšírenými mariánskymi pobožnosťami?
Počas svojich ciest som nadobudol pocit,
že aj medzi východných katolíkov na Blízkom východe prenikli v istom historickom
období niektoré pobožnosti typické pre
celú Katolícku cirkev. A nielen medzi katolíkov. Nie je vôbec žiadnym prekvapením
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nájsť lurdskú jaskyňu v Libanone alebo
v Indii. Rovnako je to aj s ružencom, aj
v jeho západnej forme, ktorý sa prakticky
nachádza vo všetkých východných katolíckych cirkvách. Niektoré formy sa v súčasnosti unifikujú a prepájajú, takže môžeme
hovoriť o spoločnej forme mariánskej
nábožnosti.
Ako príklad by som uviedol mariánsku úctu
v Libanone, kde v Bejrúte, blízko sídla nášho maronitského patriarchátu, ktorý je zároveň letným sídlom sýrskeho patriarchu,
sa týči vŕšok, na ktorom je mariánska svätyňa, ktorá sa volá Harisa, patrónka Libanonu.
Je tam moderný chrám a na vysokom pilieri, ktorý by som skôr nazval vyhliadkovou
vežou, je veľká mariánska socha. Pod ňou
dole je kaplnka. To miesto je navštevované
v každú dennú a každú nočnú hodinu mnohými pútnikmi aj mnohými mohamedánmi
(moslimami), ktorí tam prichádzajú prejaviť
úctu Božej Matke. Ide najmä o moslimské
ženy, ktoré sa sem prichádzajú pomodliť
k Ježišovej Matke. Takže tento pamätník
a táto forma mariánskej úcty, ktorá sa tu
rozvíja, má nielen ekumenický, ale v tomto
miestnom kontexte dokonca medzináboženský charakter.


Tu v Klokočove sa mariánska úcta
viaže k slzeniu ikony. Sú takéto zázraky bežné i v iných východných
cirkvách?
Dá sa povedať, že mnohé pútnické miesta
majú overenú historickú tradíciu viažucu
sa na nejaký konkrétny zázrak, mimoriadnu udalosť či ochranu. Niektoré však
majú takú starobylú tradíciu, že nemožno povedať, na čo sa viaže. Iné sa mohli
pretransformovať zo starých kultových
miest iných náboženstiev, ktorým bol daný
nový kresťanský rozmer. To je všeobecná
charakteristika mariánskych svätýň. Na Východe je dosť častým jav, ktorý si pripomíname aj tu v Klokočove. Táto úcta k Panne
Márii sa prejavuje vo forme úcty nejakého
obrazu, ikony. Týmto ikonám sú pripisované osobité vlastnosti tým, že boli vypočuté
pred nimi prednášané modlitby.
Niekedy aj samotná ikona nejakým osobitným spôsobom prejavila mimoriadny
nevysvetliteľný kontakt s nadprirodzenom,
či už je to formou slzenia, myrotočestva,
teda vytekania oleja, alebo nevysvetliteľnej vône. Sú to dosť často opakované
formy, s ktorými sa stretávam aj pri zrode
mnohých pútnických miest. Tento zrod
pútnického miesta nie je nevyhnutný,
lebo takýto zázrak sa môže prejaviť aj tam,
kde nie je dlhá tradícia, alebo dokonca
nevznikne pútnické miesto, ale naopak sa
môže viazať na nejaký chrám, či dokonca
osobu. Je to istým spôsobom otázka pre
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teológa a religionistu, čo znamenajú tieto
slzy či vytekajúci voňavý olej, akým je to
znamením – znamením hojnosti, zármutku,
výstrahy, pozvania... Každý človek a každé
obdobie dávajú tomu svoju vlastnú interpretáciu.
Z pohľadu viery každý takýto nadprirodzený nevysvetliteľný jav môže byť chápaný,
nehovorím, ale že nevyhnutne musí, ako
pripomenutie toho, že sa tu človek stretáva cez mariánsku úctu ikon s presahom
do sveta, ktorý prekračuje naše fyzické
ľudské dimenzie, ktorý je istým spôsobom
kontaktom, oknom so svetom nadprirodzeným, so svetom Božím. V tejto logike
má každý vonkajší jav svoje miesto, aj keď
sám osebe nie je determinujúcim, rozhodujúcim, ale iba pripomína. To si musíme
aj my uvedomiť, lebo si uctievame ani
nie samotnú ikonu, ale kópiu kópie. Naša
úcta sa neviaže na konkrétny materiálny
predmet, ale na situáciu, ktorá sa cezeň
prejavuje a potvrdzuje. Ľud Zemplína
v časoch stavovských vojen, prenasledovaní, rabovaní naozaj nemal inú ochrankyňu
ako tú, ku ktorej sa utiekal a ktorá spolu
s týmto ľudom plakala.
Ktoré mariánske miesto mimo Slovenska
vám priľnulo k srdcu?
Osobitne rád chodievam do Máriapócsa.
Je to tiež naše mariánske pútnické miesto,
aj keď v Maďarsku, ale viaže sa k histórii
našej cirkvi. Je to dané aj peknou spomienkou, keď som ako šesťročný chlapec
navštívil toto miesto. Sú mariánske pútnické miesta v Taliansku, ktoré osobitne
rád navštevujem. Medzi ne patrí Loreto či
svätyňa Santa Maria dei Bisognosi – Panna Mária núdznych alebo Santuario del
Divino Amore (Sanktuárium Božej lásky)
neďaleko Ríma. Veľmi rád navštevujem
aj Chrám Panny Márie, Matky ustavičnej
pomoci, v Ríme, kde je ikona, ktorá sa
emotívne viaže k môjmu životu. Túto ikonu
sme mali doma, mal som ju nad svojou

posteľou i nad primičným prestolom. Tak
som istým spôsobom stále cítil ochranu
Matky ustavičnej pomoci. Osobitným mariánskym miestom pre mňa je aj Bazilika
Panny Márie Väčšej – Santa Maria Maggiore. A to z mnohých dôvodov. Historicky je
to chrám, kde boli schválené naše liturgické knihy, pred ikonou v tomto chráme sa
modlili svätí Cyril a Metod. Tento chrám
som často navštevoval, keď som študoval
na neďalekom Pápežskom východnom inštitúte, tu som prijal aj biskupskú vysviacku. Aj preto je mi toto mariánske miesto
a miestna ikona veľmi blízke. Aj Svätý Otec
František každú svoju cestu začína a končí
privátnou návštevou a modlitbou pred
ikonou Salus populi Romani, teda Záchrankyne rímskeho ľudu.


Ktorá mariánska modlitba je vám
najbližšia?
Od detstva som bol vedený k modlitbe
posvätného ruženca. Je to aj v našich končinách najrozšírenejšia mariánska modlitba. Ako kňaz som objavil aj krásu a hĺbku
spevu akatistu, ktorý je poetickým vyjadrením úcty hlboko teologicky motivovanej a hlboko biblicky zakorenenej. Práve
on dokáže najkrajšou literárnou formou
vyjadriť hĺbku úcty k Božej Matke. Takže tie
dve modlitby, ruženec a akatist, sú moje
najobľúbenejšie.


A na záver otázka, ktorá mohla byť
pokojne aj na začiatku. Kým je pre
vás Mária?
Je tým, čím je pre každého kresťana. Je
mojou nebeskou Matkou a prežívam k nej
všetky city, ktoré má milujúce dieťa k svojej omnoho viac milujúcej matke – úctu,
radosť z jej prítomnosti, vedomie neustálej
ochrany a príhovoru... Osobne si myslím,
že práve tieto pocity robia z každého
veriaceho skutočného kresťana.
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Ježiš milosrdenstvo
dáva i vyžaduje

M
I
L
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František Dancák

foto: mwalker.files.wordpress.com
Obraz Božej dobroty a milosrdenstva Ježiš
veľmi výstižne vyjadril v podobenstve o robotníkoch vo vinici. Podobenstvo nachádzame pred poslednou predpoveďou utrpenia
(Mt 20, 17 – 19), z čoho možno vyvodiť
pripomenutie posledného uskutočnenia
Božej dobroty Kristovou výkupnou smrťou
na kríži: „Božia láska k nám sa prejavila
v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného
Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.
Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha,
ale že on miloval nás a poslal svojho Syna
ako zmiernu obetu za naše hriechy“ (1 Jn 4,
9 – 10). Podobenstvo tiež ukazuje, že Božia
dobrota a starostlivosť o ľudí sa neobmedzuje na určitý národ alebo jednotlivca. Boh je
Otcom všetkých ľudí a jeho láska sa vzťahuje
na všetkých, najviac na „posledných,“ teda
hriešnikov a pohanov. Hlavnou postavou
podobenstva je Boh v postave hospodára, nie
ľudia.
V podobenstve si musíme všimnúť to, ako
Boh dokazuje svoju veľkosť a slobodu ne-
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predstaviteľnou láskou. Boh prejavuje svoju
priazeň, komu chce. V Božom poriadku
vládne síce spravodlivosť, ale Božia dobrota
je viac ako spravodlivosť a Boh nie je viazaný
žiadnym zákonom. Na otázku nespokojných
robotníkov, ktorí „znášali bremeno dňa
a horúčosť“, že ich postavil na roveň tých,
ktorí prišli „okolo piatej popoludní“, hospodár odpovedá: Či „nesmiem so svojím robiť,
čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som
dobrý?“ (Mt 20, 15)
Boh sa slobodne rozhoduje, koho obdaruje, nepozerá na čas práce a výkon. Povoláva
a odmeňuje už v materskom lone, v zrelom
veku alebo ako lotra po pravici pár minút
pred smrťou. Ak by sme to chceli povedať
slovami podobenstva – „okolo dvanástej aj
okolo tretej hodiny“ či „okolo piatej popoludní“. Boh volá každého, kedy chce a ako
chce, a nesmieme reptať, že je dobrý k iným,
ako títo nespokojní robotníci, že ich stavia
na roveň ostatných. Boh prijíma aj tých, ktorí
po celý život predstierali hluchotu a zaháľali. Nepohoršujme sa, že sa vrátili do Cirkvi
alebo k sviatostiam ľudia, ktorým boli vášne,
obchody alebo stranícka príslušnosť dôležitejšie než chrám. Boh od nás žiada, aby sme
niesli Božiu dobrotu všade a ku všetkým,
pretože láska nepočíta. Ježiš to povedal jasne: len milosrdní dosiahnu milosrdenstvo.
Posledný súd od francúzskeho dramatika Jeana Anouilha (1910 – 1987) nám túto
pravdu vyjadruje takto: Vyvolení stoja pred
bránou raja, sú netrpezliví, kým ich nevpustia. Chvália sa svojimi zásluhami a sú
si istí, že dnu už majú rezervované miesta.
Len naraz prebehne pomedzi nich správa:
„Zdá sa, že Boh odpustí aj tým druhým“. Tu
všetkých zachytí údiv a rozhorčenie. Protestujú, oplakávajú svoje námahy a odriekania.
Vybuchnú v kliatbu proti Bohu a v tej chvíli
sú zatratení.

Jeden dobrý, tak trocha slabý veriaci, sa
zvyčajne spovedal u jedného kňaza. Jeho
spovede však boli ako obohraná platňa. Stále
tie isté priestupky, vždy ten istý ťažký hriech.
„Tak dosť už!“ povedal mu raz prísne kňaz.
„Nesmieš si z Pána Boha robiť blázna. Je to
poslednýkrát, čo ti dávam rozhrešenie. Zapamätaj si to!“ O dva týždne sa veriaci znova
prišiel vyspovedať zo svojho zvyčajného
hriechu. Spovedník stratil trpezlivosť: „Povedal som ti, že ti nedám rozhrešenie. Tak
sa naučíš...“ Ponížený a zahanbený úbožiak
sa zdvihol. Nad spovednicou trónil na múre
zavesený veľký sadrový Ukrižovaný. Muž
sa naňho pozrel. V tej chvíli Ježiš zo sadry
na kríži ožil, zdvihol ruku z jej stáročnej
polohy, urobil znak kríža: „Ja ťa rozhrešujem
od tvojich hriechov...“
Z podobenstva o márnotratnom synovi vieme, že starší syn sa pohoršuje nad
otcovým správaním, keď odpúšťa svojmu
mladšiemu synovi. Starší syn možno bol aj
v stave milosti. Nikdy neprestúpil otcov príkaz, ale bol neplodný na lásku. Jeho ospravedlnenie: „Už toľko rokov ti slúžim...“ (Lk 15,
29) malo mať nárok na prvé miesto v rodine?
Otec však prosí staršieho syna, uznáva jeho
vernosť, ale tu je dôvod na radosť. Možno
predpokladať, že srdce staršieho syna sa
obmäkčilo nad takou otcovou láskou. Otcova
nežnosť ho úplne odzbrojila.
Len Boh vie urobiť takéto gesto milosti,
radosti a veľkodušnej lásky. Jeho „milosrdenstvo bude vždy väčšie ako každý hriech,
a nik nemôže obmedziť Božiu lásku, ktorá
odpúšťa“ (Tvár milosrdenstva). Preto nekritizujme za to samotného Boha, ale tešme sa.
Veď keby nás odmeňoval podľa spravodlivosti a nie podľa svojej dobroty, kto z nás by
obstál? Táto jeho veľkodušná láska pozýva
aj nás, aby sme odpúšťali svojim vinníkom,
aby Boh odpustil všetkým nám. Vyzýva nás
k tomu aj pastiersky list biskupov Slovenska
v tomto Svätom roku milosrdenstva: „Nám
nech je východiskom postoj Ježiša Krista:
Kristus vyzýva byť milosrdným a ponúka svoj
príklad. Ježiš milosrdenstvo dáva i vyžaduje.“
Len takýto prejav vytvára nádej, že milostivý
čas tohto svätého roka prinesie duchovný
úžitok dnešnému svetu.

www.casopisslovo.sk

história

Užhorodské sídlo
Mukačevského
biskupstva
Peter Borza
foto: jeromonach Makarij
JJ

Mesto Užhorod leží na našej schengenskej
hranici a od roku 1775 je sídlom Mukačevského biskupstva. Prvým mukačevským
biskupom v Užhorode bol Andrej Bačinský,
ktorý získal na základe rozhodnutia cisárskeho dvora v roku 1775 novú katedrálu a rezidenciu v Užhorode. Využil na to vhodné
okolnosti, keďže v roku 1773 pápež Klement
XIV. zrušil Spoločnosť Ježišovu – jezuitov,
ktorí následne opustili Užhorod a uvoľnili
budovu svojho kolégia a chrám.
Jezuiti prišli do Užhorodu vďaka podpore
Jána Drugeta z Humenného v roku 1640
a v roku 1646 začali pôsobiť v novovybudovanom kolégiu, ku ktorému neskôr pribudol aj chrám zasvätený Povýšeniu svätého
Kríža. V roku 1728 však zhorel katolícky
kostol na hrade a jezuiti sa rozhodli rozšíriť
svoj kostol pri kolégiu. Prestavba sa usku-
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točnila v rokoch 1732 – 1740 a jej výsledkom
bol majestátny neskorobarokový chrám.
Tieto budovy však boli od ich odchodu
z Užhorodu prázdne a chátrali. Zo strany
mukačevského biskupa bolo pochopiteľné,
že sa snažil nadobudnúť vhodné priestory
pre rezidenciu a katedrálu, keďže katedrálny
chrám v Mukačeve bol malý a v žalostnom
stave. Nové priestory biskup Bačinský nechal
zrekonštruovať a prestavať pre potreby Gréckokatolíckej cirkvi. Prestavba trvala do roku
1779 a do chrámu pribudol ikonostas, ako
aj ďalšie zariadenie. Mukačevský biskup sa
do novej rezidencie presťahoval v roku 1780.
Zmena sídla Mukačevského biskupstva, ako
aj jeho nákladná rekonštrukcia sa uskutočnila vďaka priazni cisárovnej Márie Terézie.
Súčasnú neoklasicistickú podobu nadobudla
gréckokatolícka katedrála v Užhorode počas
prestavby v rokoch 1876 – 1877.
Rezidencia a katedrála v Užhorode v priebehu dejín zažila svetlé aj temné momenty
a bola svedkom mnohých slávnych aj menej
slávnych udalostí. Tie najdramatickejšie sa

odohrali v 20. storočí, keď došlo k násilnej
likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi na území niekdajšej Podkarpatskej Rusi. Tá sa
po skončení druhej svetovej vojny nevrátila
obnovenému Československu, ale sa pod
kuratelou komunistickej moci stala súčasťou
Zväzu sovietskych socialistických republík.
V roku 1949 bola katedrála násilne odovzdaná Pravoslávnej cirkvi a napriek obnoveniu
Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1989 sa gréckokatolíkom vrátila až v roku 1992 a samotná
rezidencia slúžiaca potrebám štátu ešte
neskôr. K jej plnému užívaniu mohli gréckokatolíci pristúpiť po dôkladnej rekonštrukcii
až tohto roka.
Gréckokatolícky Katedrálny chrám
Povýšenia svätého Kríža ukrýva nesmierne
duchovné a kultúrne bohatstvo v podobe
vzácnych pamiatok. Ich súčasťou je vzácna
mantija zo 17. storočia, ktorú darovali jezuitom ešte Drugetovci, ako aj vzácne ikony
a svietniky darované cisárovnou Máriou Teréziou. Tá sa dodnes medzi gréckokatolíkmi
v Užhorode teší veľkej úcte a naproti vchodu
do katedrály je umiestnená jej socha.
V krypte katedrály boli uložené ostatky významných katolíckych predstaviteľov mesta
Užhorod, jezuitov a mukačevských biskupov.
Zvláštne miesto medzi nimi zaujímajú ostatky – relikvie blahoslaveného biskupa mučeníka Teodora Romžu. Tie sa dnes nachádzajú
na čestnom mieste v hlavnej lodi katedrály
a sú vystavené na úctu. Veriaci tak môžu
prichádzať a uctiť si znamenitého biskupa
mučeníka, ktorého zavraždili príslušníci
sovietskej tajnej služby NKVD v roku 1947.
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svedectvo

Vrátila som sa
Helena
foto: youtube.com
JJ

M. T. DEMJANOVIČOVÁ

Medzitým môj manžel zmenil prácu, stal sa
manažérom a ani sme nezbadali ako, votrel
sa do nášho života akýsi nepokoj. Čím viac
som sa venovala ezoterike, tým viac sa môj
muž venoval svojej novej práci a svojim
zákazníkom. Nemali sme už na seba čas
ani trpezlivosť a chuť niečo vysvetľovať.
Začali sme byť veľmi nervózni. Raz ráno mi
oznámil, že on už takto nevládze žiť. Hoci
ma ľúbi, nemôže so mnou žiť a musíme sa
rozísť. Neverila som tomu, začala som sa
triasť a zrútila som sa. Plakala som v kuse
tri dni. Ležala som v posteli bez spánku,

uplakaná, opustená, keď som zrazu začula
jemný, mužský, láskavý hlas: „Dôveruj mi!“
Pomyslela som si: „Komu to mám dôverovať?“ Vtedy som zrazu zatúžila ísť do Medžugoria. Ale na koho sa obrátiť? A kde je vlastne
to Medžugorie? Zavolala som neteri, ktorá vo
svojom mladom veku, opustená manželom,
mala tiež veľké problémy a bola podobne namočená v ezoterike ako ja. V máji roku 2005
sme obidve cestovali do Medžugoria.
Máme nášho Pána, ktorý je mocnejší
a ktorý je pripravený nám pomôcť, keď ho
o to poprosíme.
Večerný program v chráme bol zaujímavý.
Začala som si všímať ľudí, ako sa chodia spovedať, ako prijímajú „oblátku“, akí sú veselí

Niektorí si myslia, že otec Bradley postupoval v prípade duchovného vedenia sestry Miriam
Terézie nesprávne. ...
Na jeho obranu však treba povedať, že presvedčenie, že modlitba je dušou činného apoštolátu, je správne. Stretnutie s Miriam Teréziou, ktorá žila odmalička hlbokým duchovným životom, urobilo naňho hlboký dojem. Vedel, že mu Pán Boh zveril do rúk „malú mystičku“, preto
sa vážne usiloval viesť ju tak, aby jej bol na pomoci v rozvoji jej duchovného života. ...
Jeho vedenie však Miriam Terézii zapríčiňovalo veľa bolestí a žiaľu. Magistra noviciek cítila,
že sa tu zasahovalo do oblasti jej právomoci, v ktorej chcela mať voľnú ruku. Predstavená má
aj právo otvárať a čítať listy noviciek. Terézia dostala od hlavnej predstavenej dovolenie sama
posielať listy otcovi Bradleymu, keď bol na prázdninách alebo pracoval mimo kláštora. Terézia
mu mala totiž z poslušnosti pravidelne referovať o svojom duchovnom stave, preto jej listy boli
časté a dlhé. On jej však zriedka odpovedal listom. Terézia všetky jeho listy hneď zničila. ...
Takýto pevný postoj otca Bradleyho nebol celkom bez príčiny. Obával sa, že keby sa novicmajsterka dozvedela, čo sa dialo v duši Miriam Terézie, utvrdila by sa ešte viac vo svojej
mienke, že jej novicka patrí medzi karmelitánky, do kontemplatívnej rehole, nie medzi milosrdné sestry. Otec Bradley ju takto vlastne chránil v jej povolaní, ale súčasne jej spôsoboval veľké
duševné utrpenie. Uvedomoval si, že zasahoval do kompetencie magistry noviciek, ale dúfal, že
žena, ktorá už vyše päťdesiat rokov prežila v kláštore, to bude vedieť zniesť.
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)
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a radostní. Všetci držali v ruke ružence, tak
úplne normálne, akoby to bolo to najprirodzenejšie na svete. Pýtala som sa samej seba:
„Kde som to? Čo je to za svet?“
Zrazu mi bolo jasné, že Boh existuje, že
všetko, čo som si doteraz myslela a robila,
za čím som sa hnala, je nula, že je to blud.
Pocítila som túžbu byť taká, akí sú títo ľudia!
Začala som plakať a plakať, slzy mi tiekli
po všetky dni v Medžugorí pri každej svätej
omši.
Dvaja priatelia, ktorí boli už viackrát
v Medžugorí, ma prehovorili, aby sme išli
v noci s neterou na horu Križevac. Namietala
som, ale nedali sa odbiť a vyrazili sme. Keď
sme konečne asi po troch hodinách vyšli ku
krížu, pocítila som neopísateľný pokoj a šťastie. Vedela som, že chcem žiť s Bohom, že ho
potrebujem a túžim s ním kráčať životom,
a nikdy ho nestratiť. Pri nočnom zjavení
na Podbrde som sľúbila Panne Márii, že
začnem meniť svoj život. Cítila som pri tom
pokoj. Prvýkrát v živote naozaj pokoj.
V deň môjho návratu z Medžugoria môj
manžel prišiel z práce relatívne skoro. Našiel
ma úplne zmenenú – pokojnú a radostnú.
Začal sa na všetko vypytovať. Ja som rozprávala, on počúval a začal o všetkom premýšľať. Vtedy sa náš život začal odznova.
Do Cirkvi som vstúpila v novembri 2005
a štyri mesiace som dala manželovi na rozmyslenie, či súhlasí s uzavretím manželstva
v kostole. A on, hoci ešte neveriaci, súhlasil.
22. apríla 2006, v sobotu pred sviatkom
Božieho milosrdenstva, bol náš veľký deň
a naša svadobná cesta viedla do Fatimy.
Začala som chodiť na duchovné cvičenia,
kde som sa dozvedela, aké sú okultizmus
a ezoterika nebezpečné pre človeka a jeho
dušu a ako sa toho musíme všetkého zriecť.
Ezoterikou a okultizmom sa zaväzujeme
zlému, pohybujeme sa na jeho území a tým
sa mu zadlžujeme. Keď sa chceme vrátiť
na správnu cestu, na cestu s Pánom, začne si
zlý na nás nárokovať. Začne dlžobu vymáhať
tým, že nám spôsobuje veľa problémov – rozbíja manželstvá, privádza do nešťastia celé
rodiny, spôsobuje choroby a všetko len to
najhoršie. Mnohí títo tzv. ezoterickí liečitelia
majú v ordináciách vyvesené sväté obrazy,
kríže, ružence a tým ľudí klamú, predstierajú, že je to Božie, a my, slabí ľudia, na to
naletíme, a tak padáme do jeho pasce! Každý
z týchto liečiteľov pracuje so zlými duchmi,
ktorí majú za úlohu nás zničiť a dostať naše
duše do zatratenia. Lenže my máme nášho
Pána, ktorý je mocnejší a ktorý je pripravený
nám pomôcť, keď ho o to poprosíme!
Ďakujem, Pane, za tvoju lásku a za nový
život s tebou. A ďakujem ti aj za tvoju a našu
Matku.
Dôverujem ti, Pane!
(dokončenie z minulého čísla)
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spoločenské zamyslenie

aktuálne

Hodnoty neukradnú
Anton Chromík
foto: archív autora
JJ

136 139 Bratislavčanov stojí proti
kriminálnikom a zlodejom. V roku 2012
Národná rada Slovenskej republiky rozhodla,
že na obmedzenie hazardu na území mesta
alebo obce treba najprv vyzbierať petíciu
30 % jeho obyvateľov od 18 rokov veku. Nikto
neveril, že možno také množstvo podpisov
v Bratislave vyzbierať, no podarilo sa. Bolo
potrebných 106 000 podpisov, vyzbieralo
sa 136 139. To, čo sa stalo potom, nám
pripomenulo návrat deväťdesiatych rokov.
Niekto sprosto ukradol najúspešnejšiu
petíciu v dejinách hlavného mesta. Je
to zúfalá snaha zabrániť prijatiu zákazu
hazardu. Žiaden zlodej a žiaden kriminálnik
sa nesmie vysmievať a pľuť do tváre
občanov, ktorí proti hazardu bojujú
zákonným spôsobom.
Zástupcovia herného priemyslu oznámili,
že budú petíciu napádať a mesto Bratislava žalovať. Odmietame, aby profitovali zo
spáchania trestného činu na úkor občanov
a mesta. Vyzvali sme premiéra Róberta
Fica, vládu Slovenskej republiky aj Národnú
radu Slovenskej republiky, aby bezodkladne
vykonali všetky potrebné kroky k zrušeniu
povinnosti petície na prijatie zákazu hazar-

du. Je jasné, že každý, kto nebude za zrušenie povinnosti petície, sa stavia na stranu
kriminálnikov, mafiánov a zlodejov. Absurdnosť tejto zákonnej požiadavky sa dá lepšie
vidieť na tomto príklade: štyri roky obyvatelia Slovenska musia spisovať petície 30 %
obyvateľov obce, aby ich volení zástupcovia
vôbec mohli o zákaze hazardu hlasovať. Ak
je to teda spravodlivé, navrhujeme, aby sa
na najbližšie štyri roky práva a povinnosti
otočili. Nech najbližšie štyri roky platí zákaz
hazardu na celom území Slovenska, pričom
obec bude môcť hazard povoliť až po petícii
30 % obyvateľov obce. Hazardné hry budú
tam, kde ich ľudia budú chcieť. Bude to
maximálne spravodlivé, aby si prohazard
lobby vyskúšala to, čo zakúšajú občania tejto
krajiny.
Občania sú frustrovaní, mafiáni a zlodeji
nás presviedčajú, že nemáme šancu vyhrať,
že náš hlas nemá žiadnu hodnotu. Pán sa
vždy postaral o to, aby sa odstránili prekážky,
a nebolo ich málo. Táto situácia je depresívna
pre mnohých ľudí, ktorí sa skutočne snažili.
Majme však nádej. Je tu niekto väčší ako my.
Naopak, tí, ktorí páchajú tieto zločiny proti
ľuďom, krádeže podpisov, ožobračovanie
rodín, aj tí, ktorí sú spoluzodpovední za samovraždy gamblerov a následné nešťastia
týchto rodín, potrebujú výzvu k obráteniu,
náprave a odkaz na milosrdenstvo Boha,
ktorý ich túži zachrániť.

JJ

Daniela Vrabľová
Už hodnú chvíľu stojíte a čakáte, kým si vaše
dieťa pozapína gombíky. Dolné tri zvládlo
a na tie horné už nie je dobrý zorný uhol. Úmerne tomu, ako rastie jeho odhodlanie dokončiť
to, klesá vaša trpezlivosť. Radšej to zoberiete
do svojich rúk. Podobné skúšky rodičovskej
trpezlivosti sú na každom kroku: otvoriť fľašu,
vložiť kocku zo stavebnice, doplniť kúsok puzzle... No aj čokoľvek iné vieme my veľkí lepšie
ako malí. S našou dokonalosťou im odovzdávame tento odkaz: ty to nevieš, si malý, radšej to
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prenechaj dospelým. Dieťa získava správu: Som
pomalý, nemotorný, neschopný... Ak chcete
zmeniť tento odkaz, nikdy nerobte za dieťa to,
čo si vie urobiť samo. Keď to robíte, okrádate
vaše dieťa o radosť z objavovania a o príležitosť
cítiť sa schopné (kompetentné). Nikdy sa nedozviete, čo vaše dieťa dokáže, ak mu nedovolíte skúšať, objavovať, prichádzať na veci, riešiť
problémy. Pre väčšinu rodičov je ťažké nechať
dieťa trápiť sa, ale je to nevyhnutný proces, aby
sa dieťa cítilo skutočne schopné. Pomôžem si
príbehom neznámeho autora:
„Rodina na výlete v prírode našla dve kukly,
ktoré boli tesne pred vyliahnutím. S nadšením sledovali, ako prvá z nich praskla a ako sa
stlačený motýľ veľmi pomaly a bolestivo snažil

návrat radí

Sebavedomie dieťaťa

Preto nemôžeme skončiť a budeme stáť
na strane dobra ďalej, až do konca sveta.
Prosíme o modlitby, aby nás Pán oslobodil
a dal nám dokonalú radosť bez ohľadu na úspech a aby nás Pán oslobodil od hazardu,
ktorý živí páchanie mnohých zločinov proti
ľuďom.
Ako môžete pomôcť vy? Ľahko. Napíšte
pár slov premiérovi, kde podporíte zrušenie
povinnej petície na zákaz hazardu na mail:
premier@vlada.gov.sk alebo list na adresu:
Robert Fico – predseda vlády, Úrad vlády SR,
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.

dostať von cez malý otvor, ktorý si vyhrýzol
na konci kukly. Keď sa mu to podarilo, ležal asi
desať minút vyčerpaný, ale potom rozprestrel
krásne krídla a vzlietol.
Keď začala praskať druhá kukla, rodina sa
rozhodla, že tomuto motýľovi pomôžu. Takže
keď sa začal motýľ vystŕkať, opatrne žiletkou
rozrezali kuklu ako pri cisárskom reze. Druhý
motýľ nikdy nerozprestrel krídla a nikdy nevzlietol. Po pár minútach potichu zahynul.
Rodina požiadala svojho známeho biológa,
aby im vysvetlil, čo sa stalo. Vedec im povedal,
že náročný proces liahnutia a vyliezania cez
malý otvor vytláča tekutinu zvnútra tela motýľa
do maličkých vlásočníc na krídlach, kde po chvíli
zatvrdne a umožní motýľovi vzlietnuť, čím sa
z motýľa stane krásny dospelý jedinec.“
Zapamätajte si: BEZ NÁMAHY NIE SÚ KRÍDLA!
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slovo v rodine

formalisti alebo sa vôbec nemodlíme, veľmi
ochudobňujeme aj svoje manželstvo. Cieľom
manželstva je totiž „jedno telo“, „jedno srdce
a jedna duša“ (porov. Sk 4, 32). Opravdivá
modlitba prebúdza nášho ducha, naše srdce,
ako vyznáva aj žalmista: „Ochotné je moje
srdce, Bože, ochotné je moje srdce; budem
ti spievať a hrať. Prebuď sa, duša moja“ (Ž
108, 2). Iba s prebudeným srdcom môžeme
v manželstve dosiahnuť opravdivú hlbokú
jednotu. Radosť v Pánovi uvoľňuje aj radosť
z nášho vzťahu. Kto chváli Pána a zažíva jeho
vášnivú lásku, len ťažko bude v manželskom
vzťahu „studený jak psí čumák“.
Vzťah s Bohom spôsobuje, že naše manželstvo neničí neustála nespokojnosť a citová
prázdnota, ale „ženie nás Kristova láska“ (2
Kor 5, 14). Skvele to vystihol sv. Augustín:
„Stvoril si si nás pre seba a nespokojné je
naše srdce, kým nespočinie v tebe.“ A žalmista dobre radí (aj manželom): „Hľadaj radosť
v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce“ (Ž 37,
4). Ak chcem dobré manželstvo, potrebujem
hľadať radosť v Pánovi a zažiť, čo znamená
spočinúť v ňom.

Podriadení Bohu

Recept na dobré
manželstvo

Modlitba
Každý recept sa niečím začína. Niečo vždy tvorí jeho základ.
Niečo, bez čoho nemôže byť tým, čím je. Aj my vám teraz
ponúkame prvú a základnú ingredienciu receptu na dobré
manželstvo. Veríme, že vám bude chutiť!
Cesta k dokonalosti
JJ

Richard Vašečka

foto: superbowlprayerparty.com
Nedávno som počas osobnej modlitby čítal
prvú kapitolu Knihy Genezis. Môjho srdca
sa dotkol najmä jej refrén, ktorý sa opakuje
pri každom stvorení: „A Boh videl, že je to
dobré“ (napr. Gn 1, 10). Keď však stvoril muža
a ženu, ktorí majú byť jedným telom, teda
manželov, „bolo to veľmi dobré“ (Gn 1, 31)!
Manželstvo je dobré, veľmi dobré! Manželstvo na Boží obraz, podľa Božieho zámeru, je dobré manželstvo. Tak to chce Otec. To
je jeho cieľ.
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V biblickej reči sa dosiahnutie cieľa vyjadruje
slovami „byť dokonalým“. Podľa sv. Terézie
z Avily „je len jediná cesta k dokonalosti,
a tou je modlitba. Ak vás niekto vedie iným
smerom, klame vás“. A to platí aj pre manželstvo.
Modlitba je prežívaním živého a osobného vzťahu so živým a pravým Bohom, ku
ktorému je pozvaný každý veriaci. Nejde
v prvom rade o formulky a rituály, ale o živý
a osobný vzťah! „Modlí sa srdce. Ak je vzdialené od Boha, vyjadrenie modlitby je márne“
(Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2562).
Ak máme živý a osobný vzťah s Bohom,
úžasným spôsobom to inšpiruje aj náš
manželský vzťah. Ak sme vo vzťahu k Bohu

Dať Boha a vzťah s ním na prvé miesto znamená podriadiť sa Bohu. A ak sa dokážeme
podriadiť Bohu, bude pre nás ľahšie podriadiť sa aj jeden druhému a vzoprieť sa zlému:
„Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. Ustavične vzdávajte vďaky za všetko
Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša
Krista, a podriaďujte sa jedni druhým v bázni
pred Kristom“ (Ef 5, 19 – 21). „Podriaďte sa
teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám.“
(Jak 4, 7 – 8)
Každý z manželov potrebuje budovať svoj
vzťah s Bohom počas každodennej osobnej
modlitby. To vyžaduje od oboch manželov
disciplínu a vzájomnú pomoc a podporu
v tejto veci. Napríklad: „Vstanem prvý,
budem sa polhodinu modliť. Potom ťa zobudím, aby si sa mohla modliť ty, a ja zatiaľ
zobudím a vystrojím deti do školy.“
Súčasťou takejto modlitby je aj sýtenie sa
Božím slovom. Potrebujem počuť a s vierou
prijať, že som milovaným Božím synom,
dcérou. Potrebujem prijať od Pána múdrosť
na ten deň. Potrebujem sa pýtať: „Čo mám
robiť, Pane?“
Hovoríš, že nemáš čas na takúto modlitbu? Potom ale nemáš čas na budovanie
dobrého manželstva!
Nevyhnutné podmienky
Problémom je naša viera, že sa to dá. Že
sa dá mať dobré manželstvo aj bez modlitby
a bez budovania osobného vzťahu s Bohom. Mnohí sa vyhovárajú: „Pozri, hentí sú
neveriaci, nemodlia sa a ako pekne žijú!“ Tak
po prvé: Nikto nevidí do zákulisia cudzieho
manželstva. Ak je toľko manželstiev, ktoré
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tak „pekne žijú“, kde sa berú všetky tie správy
o týraných ženách, o rozvodoch, o tragických
udalostiach v rodinách?
Po druhé: My nie sme povolaní „žiť pekne“.
V úvode sme si povedali, čo to znamená
„dobré manželstvo“. Náš manželský vzťah
má byť obrazom Boha a jeho lásky, nie
svedectvom o tom, akí sme my skvelí,
ako sme sa našli, ako sa k sebe hodíme.
Nemôžeme byť obrazom Božej lásky, ak ju
sami každodenne a osobne nezažívame.
A to nejde bez osobnej modlitby.
Po tretie: Neporovnávajte sa. A už vôbec
nie s tými, čo nepoznajú Pána. Poznanie
a ciele veriaceho kresťana sú niekde úplne inde. Jasne o tom hovorí katechizmus:
„Úkony viery, nádeje a lásky, ktoré nariaďuje
prvé prikázanie, sa uskutočňujú v modlitbe.
Modlitba je nevyhnutnou podmienkou, aby
sme mohli zachovávať Božie prikázania.“
(KKC 2098)
A po štvrté: Na skutočne dobré
manželstvo nevyhnutne potrebujeme Boha
a jeho milosť: „Aby sa rany po hriechu vyliečili, muž a žena potrebujú pomoc milosti,
ktorú im Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nikdy neodoprel. Bez tejto pomoci
muž a žena nemôžu uskutočniť jednotu
svojich životov, na ktorú ich Boh na začiatku
stvoril.“ (KKC 1608)

Spolu a jeden za druhého
Ak chceš dobré manželstvo, začni u Boha!
Venuj mu celé svoje srdce a svoju plnú pozornosť. „Ježiš odpovedal: ,Prvé je toto: – Počuj,
Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať
budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho
srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle
a z celej svojej sily!‘“ (Mk 12, 29 – 30). Dať
Boha na prvé miesto a milovať ho z celého
srdca a z celej sily je ale len teória a prázdna
fráza, ak mu nie si ochotný venovať exkluzívny čas osobnej modlitby.
Dôležitá je však aj spoločná modlitba.
Nielen modlitba celej rodiny (aj s deťmi), ale
aj modlitba v manželskom páre. Spolu zažiť
odovzdanie sa Bohu, spoločne ho uctievať,
spoločne mu predkladať svoje potreby. Toto
je niečo, čo môže manželov veľmi silno spájať, uzdravovať ich a premieňať ich vzťah.
Mnohí zbožní ľudia nemajú problém
modliť sa v samote pred Bohom, v kostole,
či dokonca nahlas pred bratmi a sestrami
v kresťanskom spoločenstve. Majú však
zábranu modliť sa vo dvojici so svojím
manželským partnerom. To mi pripomína
jeden absurdný vtip: „Sťažuje sa starší pán:
,Tá dnešná mládež! My s mojou Aničkou
sme sa po prvýkrát pobozkali až po treťom
dieťati!‘“ Dokážeme spolu intímne žiť, ale cítime sa nesvoji, keď máme osloviť Boha pred
manželským partnerom. Povzbudzujem vás,
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prekročte túto hranicu a začnite sa spoločne
modliť ako manželia!
Božie slovo nás tiež povzbudzuje, aby sme
sa v modlitbe prihovárali jeden za druhého
(porov. Jak 5, 16). Zvlášť v ťažkých situáciách
či pri dôležitom rozhodovaní. Modlime sa
za úplne konkrétne veci. Jeden z najkrajších
prejavov manželskej lásky je položiť ruku
na toho druhého a nahlas sa za neho s vierou
modliť. Špeciálne do toho povzbudzujem
mužov – je to vaša kňazská služba pre vašu
manželku.
Vnímal som určité problémy v našom
manželskom vzťahu. Tak som sa rozhodol,
že sa budem svoju manželku snažiť v najbližších dňoch milovať čím nezištnejšie.
Nebudem sa teda až tak zaoberať tým,
po čom túžim ja, ale tým, čo potrebuje ona.
Keď prišla domov z práce (je učiteľka), videl
som, že je rozladená. Uvaril som jej čaj
a ponúkol som jej pozorné vypočutie. Musím
sa úprimne priznať, že to bolo pre mňa ťažké, objektívne ma tie veci príliš nezaujímali.

Svoju manželku však milujem a vedel som,
že pre ňu je to momentálne to, čo prežíva
najintenzívnejšie. Snažil som sa jej venovať
plnú pozornosť, prejavovať záujem a nechal
som ju dosýta sa vyrozprávať. Bohu vďaka,
že mojej manželke stačí na vyrozprávanie
sa pár minút! Nakoniec som jej ponúkol,
že sa za ňu pomodlím. Súhlasila, a tak som
na ňu položil ruku a s vierou a láskou som
prosil Boha o pomoc a žehnal som jej. Nič
svetoborné, ale vedel som, že to je veľmi
konkrétny krok lásky, ktorým budujeme
a posilňujeme náš manželský vzťah.
„Žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali
dedičstvo požehnania.“ (1 Pt 3, 9)
Knihu Recept na dobré manželstvo si môžete objednať na eshop.milovatactit.sk. Nájdete v nej aj svedectvá manželských párov
známych slovenských kresťanských lídrov,
otázky na rozhovor v manželskom páre či
skupinke a praktické tipy ku každej téme.

Urob Vianoce teraz!
Do európskej iniciatívy občanov Mama, otec a deti je zapojených 22 krajín a na Slovensku
by sme ju chceli spojiť osobnejšie s rodinnou misiou a radosťou z dávania. Preto pozývame všetkých zapojiť sa a zaregistrovať buď ako koordinátor miesta za svoje spoločenstvo
na stránke www.otcamamudetom.sk, alebo ako dobrovoľník. Na tejto stránke je aj plán celej
akcie.
Chceme spolu s vami:
• pomôcť ľuďom uvidieť vzor rodiny, ktorá je prítomná vo Vianociach;
• pomôcť ľuďom zlepšiť ich rodinné vzťahy práve tým, že ich upriamime na to dobré,
na obdarovanie toho druhého;
• pomôcť Európe, aby nezabúdala na manželstvo a rodinu a postavila svoje predpisy
na tom, čo je nám Európanom spoločné na manželstve muža a ženy a na rodine založenej manželstvom a vzťahmi medzi rodičmi a deťmi.
Byť prorokom znamená hovoriť pravdu, a to je naša povinnosť. Milión podpisov spôsobí,
že sa bude musieť o našom návrhu v Európskej komisii dokonca hlasovať. Mlčať o pravde
znamená ponechávať priestor a hlas zlému a lži.
Ako to môžeme dosiahnuť?
Stačia dve hodiny dobrovoľníckeho času. Ide o celé Slovensko, do každej farnosti na Slovensku sú poslané materiály, pekné záložky na darčeky, plagáty a formuláre.
Záložky na obdarúvanie upriamujú ľudí na obnovenie manželského sľubu medzi manželmi,
na čas pre deti a na vďačnosť detí voči rodičom a ich nenahraditeľnosť pre deti.
Európska únia však chce oproti našim petíciám štyri údaje navyše. Rodné meno, a to aj
mužov, v adrese uviesť krajinu, uviesť aj miesto narodenia a dátum podpisu. Akcia Urob
Vianoce teraz má dve fázy.
Prvou fázou je obdarúvanie malým darčekom s obnovou manželských sľubov a zber
podpisov v spoločenstvách pred nedeľnými bohoslužbami a po nich (zaberie to 15 min. pred
bohoslužbou a po nej). Podpisy sa zbierajú len do 5. novembra 2016, keď musia byť všetky
doručené v Bratislave.
Vyvrcholením druhej fázy je rodinná misia priamo vonku, kde potrebujú ľudia mimo našich
spoločenstiev počuť pravdu o rodine a sebadarovaní. 24. septembra by prihlásení dobrovoľníci rozdávali darčeky ľuďom na ulici či pred obchodmi a zbierali podpisy v obci alebo
v blízkom meste. Dobrovoľník by daroval dve hodiny svojho času v daný deň.
Ak bude treba, po registrácii koordinátora a dobrovoľníkov za spoločenstvo budeme
na túto akciu posielať viac materiálov.
Anton Chromík, Asociácia Otca, mamu deťom
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Jedno slovo – tri významy – rozdeľ účastníkov do skupiniek/dvojíc, každej daj jeden papier s tromi významami jednotlivých slov (texty sú na FB). Príklady slov:
pravda, radosť, domov, pokoj, priateľ, múdrosť, krása
(pozri obrázok).
Pozvi účastníkov, aby sa skúsili zamyslieť nad týmito
slovami, či všetky označujú rovnakú vec, alebo sa líšia,
a ak áno – v čom. Ich ďalšou úlohou bude vymyslieť tri
vety, v každej z nich použijú jedno slovo. Vety by mali
byť také, aby pomocou nich mohli ostatným vysvetliť rozdiely vo význame týchto troch slov, ktoré síce
znejú rovnako, ale každé z nich môže znamenať niečo
celkom iné. Skloňovanie je, samozrejme, dovolené.
Daj im chvíľočku na vytvorenie viet a potom ich vyzvi,
aby po skupinkách prezentovali tieto tri vety a vysvetlili, v čom sa vety líšia a aký je význam daného slova.
Pri prezentácii nech ostatným viditeľne ukážu časť
papiera s príslušným slovom. Papier nech si poskladajú
na tretiny a ukážu vždy len to slovo, ktoré sa k danému
významu hodí.

Z prameňa milosrdenstva:
576 Ó, aká veľká je tvo ja ve
leb a, Je žišu. Čo
zapríčinilo, že ukrývaš svoju
velebu, opustil si
tró n neba a preb ývaš s na
mi? Pán mi odpo vedal:
„Dcéra mo ja, lás ka ma se
m priviedla a lás ka
ma tu zadržiava.“
629 V ten istý večer, keď so
m vo šla na chvíľu
do kaplnky, ab y so m sa po
ďako vala Bo hu
za všetky milosti, kto ré mi
udelil v tomto do me,
zrazu ma ob klopila Bo žia
príto mnosť. Cítim sa
ako dieťa na rukách najlepš
ieho Otca. Po čula so m
slo vá: „N ičo ho sa nebo j, ja
so m vždy s teb ou.“
897 Viem, že keď splním vš
etko, čo Bo h pre
mňa napláno val na zemi, ne
nechá ma dlhšie vo
vyhnanstve, lebo mo jím do mo
vo m je nebo. No kým
prídeme do nebeskej vlasti,
musíme splniť Bo žiu vô ľu
na zemi, to znamená – musím
e zakúsiť skúšky a bo je.
1632 Moje srdce po cítilo,
že so m kráľovské dieťa,
že so m sa ocitla vo vyhnan
stve, v cudzine. Po znala
so m, že mô j do mo v, to je ne
beský palác.
Až tam sa budem cítiť ako
vo svoje j vlasti.
(sv. Faustína Ko walská:
Denníček)
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Aktivita:
Nie je domov ako domov
Na príklade márnotratného syna poukázať na rôzne
významy slova domov.
Pomôcky: vytlačené slová pre skupinky (na FB stránke Slova); papiere + písacie potreby;

Doma pri Otcovi
Príklad použitia slova radosť:
„Dostal som na narodeniny veľa SMS, ktoré mi urobili radosť.“
„Sestra je cez víkend preč, upratovanie izby zostane na mne. To je ,radosť‘!“
„Verím, že Boh mi môže dať radosť aj do ťažkostí, ktoré práve prežívam.“

Drahý brat, milá sestra!
Túžba po čistote svedomia, túžba po krásnych a plnohodnotných
vzťahoch, túžba po pokoji v srdci a po skutočnom zmysle života
je stále prítomná v hĺbke tvojho srdca, hoci bola hriechom zanesená. Práve tieto najhlbšie túžby tvojho bytia svedčia o tvojej
veľkosti a kráse a hovoria ti: „Neboj sa, si schopný premeny!“
Áno, vo chvíli, keď sa rozhodneš vydať sa na cestu domov,
spoznáš, že sa vraciaš k sebe samému, pretože domov je miestom,
kde je človek sám sebou.
A poviem ti ešte jeden podstatný detail. Veľké túžby, o ktorých
som ti pred chvíľou napísal, sú hlasom Otca a jeho obrovskej túžby po tebe. Áno, vo chvíli, keď sa rozhodneš vydať sa na cestu
domov, bude to Otec, ktorý ti ako prvý vybehne v ústrety. On bude
tým prvým, ktorý sa ti hodí okolo krku a vybozkáva ťa, pretože
domov je miestom otvorenej náruče.
V pokore teda priznaj a povedz: „Otče, zhrešil som proti nebu
i voči tebe...“ (Lk 15, 21). Daj Otcovi svoj hriech, neboj sa dovoliť mu, aby ťa vyzliekol zo špinavých a zablatených handier
hriechu. Daj mu svoju pýchu, pokrytectvo, hriechy nečistoty
a závislosti, daj mu svoj ohováračný jazyk a všetko, o čom vieš,
že ťa vzďaľuje od neho i blížnych.
Tak choď a vydaj sa na cestu domov – tam na márnotratného
syna, na márnotratnú dcéru čaká márnotratný Otec. Áno,
dobre čítaš – márnotratný otec: je totiž márnotratný na svoju
milosrdnú lásku. Otcovo milosrdenstvo je domovom s otvorenými
dverami pre všetkých, dokonca aj pre tých, ktorí oňho vôbec nestoja. Jeho láska je márnotratne milosrdná, veď dala všetko, „dala
svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik“ (Jn 3, 16).
Povedz, nie je fakt úžasný?
Vitaj doma, drahý syn! Vitaj doma, drahá dcéra!
tiež márnotratný,
no zároveň veľmi milovaný syn a Tvoj brat Róbert J
www.casopisslovo.sk
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Pavol Burda
Ľudská zloba nepozná hraníc. Zdá sa, že
človek dokáže nájsť všetky spôsoby na to,
aby škodil. A ak nejaký spôsob neexistuje,
zlomyseľník ho určite vytvorí. Toto je nielen
obraz, ktorý nám každý deň ukazuje televízia či noviny, podobným spôsobom zrejme
premýšľal aj autor 52. žalmu.
Dávid vedel svoje o tom, že existuje
zaručený spôsob šírenia zla. Slovami, ktoré
zapísal do žalmu, doslova útočí na protivníka. Necháva sa unášať hnevom a na adresu
ľudí sa vyjadruje na kráľa nevyberaným spôsobom: darebák, ktorý sa zmôže iba na ničomnosť; podvodník; jazyk úlisný. Neskôr im
praje, aby Boh vytrhol ich korene z krajiny
žijúcich (v. 7), čo je pre národ zakladajúci si
na vlastníctve zeme skutočne silný odkaz.
Dnes by sme povedali: nezostane po tebe ani
mastný fľak. Z jazyka a slov sa stáva zbraň
nebezpečnejšia ako meč. Mohli by sme povedať: „Hádam má na to dôvod, že tak hovorí
– kráľ, prorok, svätý.“ Udalosti, na ktoré kráľ
reaguje, nájdeme v 21. a 22. kapitole Prvej Samuelovej knihy. Po tom, ako Dávidovi pomô-

predmety
Kelti následne používali
na liečenie.
Amulet
s vyobrazením symbolu
keltského slnka
je aj v súčasnosti
veľmi populárny. Amulet údajne zachytáva silu
svetla a slnka, pomocou ktorej očisťuje svojho
nositeľa alebo miestnosť, v ktorej je umiestnený, od zlej energie. Kelti verili, že tento amulet
má liečivú silu pri neplodnosti. Viera v ochrannú moc a liečebnú silu tohto amuletu znamená
prestúpenie prvého z Božích prikázaní.

varovanie

uctievali ducha a silu prírody vo všetkých oblastiach. V keltských legendách je slnko spojené
s viacerými bohmi a slúžilo rôznym medicínskym účelom. Mnoho keltských bohov a bohýň
predstavovalo božské vlastnosti slnka, svetla,
inšpirácie a sily. Poznáme niekoľko keltských
slnečných božstiev, ktoré boli uctievané počas
slnečného roka. Najznámejší sviatok oslavy
slnka je Beltain, slávený každý rok 1. mája. Kelti
verili, že v tento deň slnko tancuje po oblohe
a pozorovali jeho odraz na vodnej hladine.
Ľudia prichádzali pred východom slnka k prameňom a obchádzali ich v smere pohybu Slnka,
umývali sa slnkom nabitou vodou, lebo verili, že
táto voda je liečivá. Slnečná sila nasiakla i do kameňov a predmetov ponorených do vody. Tieto

Modlitba o pomoc
proti ohováračovi

katechéza

žu pri úteku pred Samuelom kňazi v chráme,
sú oni aj celé ich rodiny zavraždené.
Často sa nám môže zdať, že aj my sme
v práve, že náš hnev je spravodlivý, že reagovať podobne ako kráľ a používať podobné
výrazy nás oprávňuje situácia, a ľudské slovo
v takej chvíli môže vyzerať ako najnevinnejšia zbraň. Všetko, čo vyslovíme, však má veľkú moc – ako nás vie potešiť, ak nám niekto
praje šťastnú cestu, zvládnutie skúšky či pohovoru do zamestnania. A čo také blahoželanie k narodeninám, v ktorom nám slovami
žehnajú lásku, šťastie, zdravie, milosti? Slovo
však môže narobiť aj veľa zla. Hádky, klebety, ohováranie, urážky dokážu z dobrých
známych urobiť cudzincov a z členov rodiny
nepriateľov. Slová majú navyše svoje korene
– myšlienky. A tak, keď sa možno s časovým
odstupom a chladnou hlavou pozrieme
spätne na význam slov, ktoré sme vyriekli,
uvedomíme si, že boli plné nenávisti, hnevu,
žiarlivosti či krivdy a že v skutočnosti by sme
nechceli, aby sa stalo to, čo sme pod vplyvom
emócií tomu druhému želali. (Nestalo sa aj
vám, že ste v afekte vyriekli: bodaj ťa či bodaj
by si?)
Ako sa teda brániť? Akú taktiku použiť?
Skúsiť pravidlo „oko za oko“ alebo „slovo
za slovo“? Nechať to na strážcov zákona

a súdy či väzenia, aby potrestanie bolo postačujúce aj odstrašujúce? Ak by sme recept
na umlčanie zlých jazykov, konkrétnu správnu reakciu na zlo či spôsob trestu hľadali
v tomto žalme, nenájdeme.
Dôležitejšou ako potrestanie vykonávateľov zla sa v žalme stáva zmena postoja kráľa.
Slová Dávida sa po uvedomení si, že Boh je
ten, ktorý bude súdiť ľudí, menia. Návrat ku
koreňom, ktoré sú obrazom vzťahu s Pánom,
zakorenením v ňom, umožňujú priniesť
iné ovocie, ako boli slová hnevu a nenávisti
v úvode žalmu. Dávid používa obraz pôsobivejší ako všetky doterajšie vyhrážky, ktorý
môže byť aj návodom pre mňa. Vyslovuje
túžbu byť zelenou olivou v Božom dome.
Aby sme túto metaforu pochopili, musíme
vedieť, že oliva je pre biblické krajiny bežný
a typický strom. Prežíva v podnebí s dlhými
obdobiami tepla a sucha, preto nedorastá
do veľkej výšky, ale má veľmi hlboké korene.
Zostáva zelený po celý rok a má v sebe toľko
života, že aj po požiari vyrašia nové výhonky.
Väčšina olivovníkov má stovky až tisícky
rokov, zaujímavosťou je, že olivy sú bez
ďalšej úpravy nejedlé a strom prvýkrát rodí
až päťdesiat rokov po vysadení.
V čom nám olivovník môže byť príkladom? Mal by byť obrazom nás samých,
zakorenených v Bohu, aby sme aj v najťažších chvíľach sucha zostávali „zelení“. Boli
živí jeho slovom i telom a prinášali ovocie
podľa toho, ktorý nám dáva život bez ohľadu
na okolnosti. Aby slová, ktoré budeme
vyslovovať, neboli zakorenené v negatívnych
emóciách, ale vo vedomí, že Boh je sudca. Že
olivy nášho života – slová, skutky, myšlienky
zostávajú v Božom dome. Že on je ten, kto
ich bude posudzovať, uchovávať a lisovať
alebo vyhadzovať a spaľovať v ohni.

Keltské slnko
JJ

Antónia Rabatínová
Slnečné symboly patria k najstarším zo všetkých
symbolov. Keltské kmene sú známe tým, že
nachádzali symboliku vo všetkých veciach, či už
živých, alebo neživých. Slnko bolo pre Keltov
symbolom životodarnej sily, plodnosti a ochrany nového života.
Kelti používali viacero symbolov s vyobrazením slnka. Slnečné koleso bolo pre Keltov
mocným znakom, ktorý nosili ako talizman
a boli s ním aj pochovávaní. Keltské mince boli
zdobené solárnymi znakmi. Keltské kmene
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biblia
JJ

Martina Diheneščíková

foto: wikipedia.org

Zachraňujúca sestra Mojžiša
Meno Miriam je hebrejská podoba mena
Mária a pochádza najskôr z egyptského meri
jám – milovaná od Pána. Iné významy by
mohli byť „kvapka mora, hviezda morská,
horské more, pani, tučná, krásna...“ Miriam
znamená tiež horkosť, trpkosť. Na význame
jej mena sa vedci nemôžu dohodnúť.
Miriam pochádzala z rodu Lévi, jej otec sa
volal Amram a matka Jochabed (porov. Nm
26, 59). Bola prvorodeným dieťaťom a jej
život bol úzko spätý so životmi jej mladších
bratov Árona a Mojžiša. S Miriam sa prvýkrát
stretávame v Ex 2, 4 – 8, keď zachraňuje
svojho brata Mojžiša. Mohla byť od neho
staršia asi o dvanásť až pätnásť rokov. Faraón
rozkázal, aby každého narodeného hebrejského chlapca hodili do Nílu. Keď sa Mojžiš

38

Miriam bola sestrou Mojžiša, ktorého si Boh vyvolil, aby
vyviedol izraelský ľud z egyptského otroctva do zasľúbenej zeme. Bola aj sestrou Árona – prvého starozákonného
veľkňaza. Miriam uzatvára túto súrodeneckú trilógiu a aj
ona má spoluúčasť na záchrane Božieho ľudu. V Starom zákone je označená titulom prorokyňa. O jej živote sa dozvedáme z kníh Exodus a Numeri. Meno Miriam (Mária) sa stalo
jedným z najslávnejších ženských mien a nosili ho mnohé
ženy Starej aj Novej zmluvy.
narodil, matka ho ukrývala tri mesiace.
Rozhodla sa riskovať. Vymazala papyrusový
košík asfaltom a smolou, vložila doň chlapca
a položila ho do tŕstia na brehu Nílu. Jeho
sestra stála obďaleč, aby pozorovala, čo sa
s bábätkom stane. Košík našla faraónova
dcéra, ktorá prišla k Nílu vykúpať sa. Keď
zbadala plačúceho chlapca, prišlo jej ho ľúto,
hoci vedela, že je to hebrejské dieťa. Vtedy
nastupuje na scénu Miriam. Čaká až do chvíle, keď je isté, že dieťa sa faraónovej dcére

zapáčilo. Potom otázkou podchytí jej materinský cit: „Nemám ísť a zavolať ti hebrejskú
dojku, ktorá by ti chlapca vychovala?“ Jej
slová v napätej situácii sú prejavom múdreho
myslenia a odvážneho konania. Egyptská
princezná súhlasí. Miriam privádza vlastnú
matku, ktorá dostáva poverenie chlapca
odchovať. Keď chlapec dorástol, adoptovala
si ho a dala mu meno Mojžiš.
Láska medzi súrodencami nie je samozrejmá. Ľudské dejiny sa podľa Biblie začali bra-
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tovraždou. Súrodenci by mali byť navzájom
dobroprajní. Mnohokrát sa však aj medzi
nich vmieša závisť a nenávisť. Je prvoradou
úlohou rodičov vychovať deti k vzájomnej
láske a svornosti.

Spievajúca a tancujúca prorokyňa
Miriam je výnimočnou ženou, ktorá mala
špecifické poslanie. Nebola manželkou
ani matkou, ale bola verejne činná, Bohom
vyvolená vodkyňa národa. Takto ju opisuje
aj prorok Micheáš: „Veď som ťa vyviedol
z egyptskej krajiny, z domu otroctva som ťa
vykúpil a postavil som ti na čelo Mojžiša,
Árona a Máriu.“ (Mich 6, 4) Izraeliti prešli
suchou nohou cez Červené more, ktoré sa
pred nimi rozdvojilo, a tešili sa z Božej moci,
ochrany a zázraku, ktorý zakúsili na vlastnej
koži. To nadchlo dušu Miriam k plesaniu
a chválospevom: „Aj Áronova sestra, prorokyňa Mária, vzala do rúk bubienok a všetky
ženy išli za ňou s bubienkami a s tancom.
Mária im predspevovala: ,Spievajte Pánovi,
lebo je veľmi vznešený! Koňa i pohoniča
hodil do mora.‘“ (Ex 15, 20 – 21)
Božie slovo nazýva Miriam prorokyňou.
V Talmude je uvedené jej proroctvo: „Moja
matka je predurčená porodiť syna.“ Midraš
hovorí, že ešte pred narodením Mojžiša vyslovila proroctvo, podľa ktorého on zachráni
Izrael. Patristické komentáre predstavujú
Miriam ako prorokyňu a symbol Cirkvi. S nepoškvrneným duchom zhromaždila okolo
seba zbožný ľud, aby spieval žalmy a oslavoval Pána. Podľa Petra Chryzológa meno
Miriam označuje proroctvo, je vhodné pre
znovuzrodených, stáva sa znakom panenstva, predstavuje úctu, poukazuje na cnosť
pohostinnosti a spoločenstvo svätosti. Preto
je správne, že Ježišova matka mala takéto
meno. Bubienok pre Gregora Nysského predstavuje znak cností. Predovšetkým v Miriam
máme predobraz Ježišovej matky Márie
a bubienok poukazuje na panenstvo praktizované prvou a druhou Miriam.
Miriam bola duchovnou osobnosťou,
ktorá sa nechala viesť Božím Duchom. Ako
prorokyňa strháva k oslave Boha celý národ.
Aj Pánova cirkev je povinná dať v zhromaždení priestor aj ženám. Kde ženy verne stoja
na svojom mieste, tam dochádza k ozdraveniu celej Cirkvi. Ženy môžu a musia byť
prorokyňami.

Exkomunikovaná malomocná
V Knihe Exodus je Miriam vykreslená
v pozitívnom svetle – ako záchrankyňa
a prorokyňa. V Knihe Numeri 12, 1 – 15
je vykreslený jej negatívny obraz. Ide
o spor s Mojžišom. Mojžiš, Áron
a Miriam tvorili trojicu vo
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vedúcej úlohe národa. Boli nadaní a mali sa
radi. Dobrí vodcovia sú veľkým požehnaním
nielen pre národ, ale aj pre Cirkev. Až raz
sa v srdci Miriam uchytil koreň horkosti –
závisť. Rozšírená pliaga aj v dnešnej Cirkvi.
Keď sa proti Mojžišovi búril národ, jeho
súrodenci boli s ním. No teraz sa proti
nemu postavili práve Miriam a Áron. Takéto
údery od najbližších bývajú najťažšie.
Iniciátorkou bola Miriam. Uvedomovala
si, že je nevšednou osobnosťou a začala
sa prirovnávať k Mojžišovi. Zachvátila
ju žiarlivosť a prekážalo jej Mojžišovo
prvenstvo. Veď predsa oni boli prvorodení
a starší. A Árona Boh predurčil za veľkňaza.
Žiarlivosť si vždy hľadá ospravedlnenie
a zámienku, keď chce obviniť druhého. Aj
Miriam ju našla. Bola ňou Mojžišova žena
Sefora, ktorá nebola Židovka. Reptanie
považovala za oprávnené. Podľa litery
mala pravdu. Vstupovať do manželstva
s pohanmi nebolo podľa Abrahámových
zásad. Miriam však nebola vo svojej kritike
spravodlivá. Inak by musela uznať Božie
vyvolenie Mojžiša. Jej kritika je v skutočnosti
kritikou Božieho plánu, nesúhlasom s Božím
dielom. Miriam a Áron ospravedlňujú
svoje správanie: „Vari Pán len Mojžišovi
hovoril? A nehovoril aj nám?“ Znova mali
zdanlivo pravdu, pretože Pán hovoril aj
s nimi. No predsa bol medzi nimi veľký
rozdiel. Mojžiš mlčal. Bol to najpokornejší
muž na svete. Keď my hovoríme, Boh musí
mlčať. Ale ak my vieme mlčať a trpieť, vtedy
Boh prehovorí za nás. Pán na ich reptanie
reagoval radikálne a sám prichádza, aby
chránil Mojžišovu autoritu: „On je v celom
mojom dome najvernejší... Prečo ste sa teda
nebáli hovoriť proti môjmu služobníkovi
Mojžišovi?“ Rozhnevaný Pán od nich odišiel
a Miriam obelela malomocenstvom. Keď
to Áron videl, prosil Mojžiša o zľutovanie.
Mojžiš volal k Bohu a prosil o jej uzdravenie.
Pán mu odpovedal: „Keby jej otec napľul
do tváre, nemusela by sa sedem dní
červenať? Nech je teda sedem dní vylúčená
z tábora! Potom sa vráti zasa späť.“
Tento model správania je veľmi aktuálny.
Niektorí ľudia si až príliš všímajú Božích
služobníkov. Kňazi, ich manželky, deti
a rodina sú neraz vďačným a obľúbeným
terčom kritiky a neoprávneného posúdenia,
vychádzajúce z úst plných závisti.
Na príklade Miriam môžeme vidieť, že aj
Boží vodcovia si môžu navzájom závidieť.
Akoby sme chceli Boha „opraviť“, že dary,
milosti alebo aj povolanie, ktoré vidíme
na našom blížnom, mu udelil „neprávom
alebo omylom“, pretože ich vlastne „mal dať
nám“. Závisť a žiarlivosť sú akoby duchovným
malomocenstvom. Telesné malomocenstvo
vedie k postupnému odumieraniu tela
a k smrti. Závisť zase rozkladá našu dušu,

z ktorej postupne „odpadáva“ život. Keď
repceme na Božích služobníkov, Pánov
Duch od nás odchádza. Svätyňa Áronovi
a Miriam zostala, ale Pán od nich odišiel.
Kto závidí bratovi, tomu sa vždy stráca
Božia prítomnosť. Áron je naďalej kňazom,
ale bez prítomnosti Pána. Tragické je, že
o tom ani nevie. Dal sa strhnúť na zdanlivo
svätú vec a nezbadal, že v skutočnosti ho
viedla telesná závisť. Až keď uvidel svoju
sestru malomocnú, dostal milosť uvidieť
svoj hriech. Miriam však zhrešila verejne
a musela byť verejne potrestaná. Bola
vylúčená z tábora na sedem dní. Pán ju
uzdravil pre modlitbu toho brata, ktorého
napádala a obviňovala. Za sedem dní jej
srdce muselo prejsť pokáním a očistením. Až
potom sa smela vrátiť späť. Najhoršie je, že
závisťou a reptaním na Božích služobníkov
sa vlastne sami exkomunikujeme z večného
života v nebi. V nebi nebudú ľudia, ktorí
si budú závidieť. Ak naša duša bledne
závisťou, aj my potrebujeme činiť pokánie.
Z Božích vodcov a milujúcich sa súrodencov
nebeského Otca sa nesmú stať závistliví
rivali. Božia perspektíva ostáva nemenná:
„Netýkajte sa mojich pomazaných,
neubližujte mojim prorokom.“ (1 Krn 16, 22)

Predobraz Márie
V chráme Hagia Sion Dormition Abbey v Jeruzaleme je v krypte uložená drevená socha
zosnutej Bohorodičky Márie. Nad sochou
sú mozaiky šiestich starozákonných žien,
ktoré sú jej predobrazom. Miriam je jednou
z nich. Obidve nosili to isté meno – milované
od Pána. Obidve boli panny, ktoré si Pán
vyvolil na špecifické Božie dielo. Starozákonná Miriam zachránila Mojžiša pred úkladmi
faraóna, novozákonná Mária svojím útekom
do Egypta taktiež zachránila dieťatko Ježiša
pred Herodesom, ktorý ho chcel zabiť. Tak
ako starozákonná Miriam prekazila plány
krutého vládcu, tak Mária, naša nebeská
Matka, marí diablove plány v našom živote,
keď sa za nás prihovára u svojho Syna.
Miriam bola prorokyňa, ktorá strhla k oslave
Boha celý národ. Aj Mária je prorokyňa, ktorá vedie k oslave Boha celú Cirkev. Na rozdiel
od starozákonnej Miriam nikdy zo žiarlivosti
nestrháva pozornosť na seba. Plná pokory
vždy upriamuje našu pozornosť na Ježiša.
Síce nehovorí veľa, ale múdro a výstižne:
„Urobte všetko, čo vám povie.“ (Jn 2, 5b) Toto
je nadčasový prorocký odkaz Márie nielen
pre svadobčanov v Káne Galilejskej, ale pre
nás všetkých. Najväčšiu úctu našej nebeskej
Matke preukážeme, keď vo svojom živote
budeme nadovšetko milovať a vo všetkom
poslúchať jej syna Ježiša. Prosme ju o jej
príhovor za nás, aby sme nezostali „mimo
tábora“.
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slovo o ikone

Zosnutie Bohorodičky
JJ

Milan Gábor

foto: wikipedia.org
Dôležitú úlohu pri zosnutí Bohorodičky mal jej Syn Ježiš Kristus, ktorého prítomnosť opisujú tak apokryfné
spisy, ako aj homílie svätých otcov
či bohoslužobné texty. A tak je prirodzené, že nechýba ani na ikonách
sviatku Zosnutia Bohorodičky.
Ježiš Kristus
Zobrazený je v centre ikony sviatku. V rukách drží dušu Matky, ktorá
je symbolicky zobrazená v podobe
novorodenca povitého do bieleho
plátna. Túto scénu, kde Kristus
drží dušu Márie, môžeme porovnať
s ikonografickým typom Bohorodičky – hodigitrie. V tomto prípade
Bohorodička drží zväčša na ľavej ruke
dieťa – Krista, na ktorého ukazuje
pravicou. V tomto geste Božej Matky
je vyjadrená pravda, že pre všetkých
ľudí je on – Kristus cestou k spáse. Kristus
sa prostredníctvom Márie stal človekom, ale
Mária prostredníctvom svojho Syna Krista
bola vo chvíli zosnutia oslávená a zbožstvená.
Maliari zobrazujúc dušu Bohorodičky
v rukách Krista symbolicky vyjadrujú skutočnosť, že Kristus premohol smrť a je darcom
večného života, do ktorého vovádza aj dušu

Matky. Dušu Bohorodičky v rukách Syna
spomínajú aj bohoslužobné texty sviatku:
„Dnes nad cherubínov slávnejšia nebeská
kráľovná do rúk svojho Syna odovzdáva svoju
presvätú dušu, lebo svojou vznešenosťou
prevýšila všetko tvorstvo a pre nesmiernu
čistotu stala sa príbytkom večného Boha...“
(lítijná stichyra z večierne sviatku)

z cirkevného práva

Spovedné tajomstvo
JJ

Jozef Miňo
Sviatosť pokánia je chránená spovedným
tajomstvom. Kán. 733 CCEO hovorí: „Sviatostné
tajomstvo je nedotknuteľné; preto má spovedník starostlivo dbať o to, aby ani slovom,
ani gestom, ani nijakým iným spôsobom, ani
z nijakého dôvodu ani len čiastočne neprezradil
kajúcnika.“ Zákonodarca konkrétne vymenúva
spôsoby, akých sa má spovedník vyvarovať,
aby neprezradil spovedné tajomstvo, a konkrétne okrem slov uvádza aj „gesto a nijaký
iný spôsob“. Teda aj takýmito ustanoveniami
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zákonodarca v kódexe zdôrazňuje posvätnosť
spovedného tajomstva. Ďalej kódex hovorí, že
zachovávať tajomstvo je povinný aj tlmočník,
ak sa zúčastní na spovedi, ako aj všetci, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom dozvedeli o hriechoch zo
spovede. Ak kajúcnik vyznáva svoje hriechy cez
tlmočníka alebo niekto nedobrovoľne započuje
hriechy zo spovede iného kajúcnika, je viazaný
spovedným tajomstvom ako kňaz spovedník. Kódex ide ešte do hĺbky a v kánone 734
spovedníkovi úplne zakazuje použitie poznatku
získaného zo spovede, keď to kajúcnikovi priťaží,
aj keď je vylúčené akékoľvek nebezpečenstvo
odhalenia. Kto je ustanovený ako autorita,
nijakým spôsobom nesmie použiť vo vonkajšom riadení poznatok, ktorý má o hriechoch zo

„Ospevujte, ľudia, Matku nášho Boha.
Ospevujte ju, lebo svoju prekrásnu dušu
odovzdáva do svätých rúk svojho Syna, ktorý
z nej panensky prijal telo...“ (stichyra z večierne sviatku).
Duša Bohorodičky v rukách Božieho Syna
– Krista je symbolickým vyjadrením
jej narodenia pre nebo v momente zosnutia. S touto myšlienkou sa stretávame v Cirkvi pri slávení dní svätých,
keď si Cirkev pripomína nie deň ich
narodenia, ale smrti – deň narodenia
pre nebo. Výnimku tvorí iba Kristus,
Bohorodička a Ján Krstiteľ, v ktorých
prípade Cirkev slávi aj pamiatku ich
pozemského narodenia. Kristus nie
je zobrazený v tradičnom odeve, t. j.
v červenom chitóne a modrom himatione, ale podobne ako na ikonách Premenenia, Zostúpenia do podsvetia či
Nanebovstúpenia v zlatistom odeve,
symbole jeho zbožstveného osláveného tela. V zobrazení Krista na ikone
Zosnutia Bohorodičky nachádzame
istú analógiu s ikonou Zostúpenia
do podsvetia. Tam Spasiteľ zostupuje do podsvetia, aby držiac za ruky
oslobodil spravodlivých Starého
zákona. A tu Kristus zostupuje na zem
k vlastnej Matke, aby ju na rukách
voviedol do nebeskej slávy, ako to
vyjadruje ikona Zosnutia. Z tohto
pohľadu je evidentné, že sviatok Zosnutia
Bohorodičky je spätý s Paschou. Kristovo
vzkriesenie prinieslo každému človeku nový
život. Bohorodička je prvou, ktorá sa stala
účastnou na tomto živote telom i dušou.
Túto skutočnosť nádherne vyjadruje tropár
Paschy: „Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch,
život daroval.“

spovede vypočutej v ktoromkoľvek čase (porov.
kán. 734, CCEO). Je dôležité hovoriť o spovednom tajomstve, aby kajúcnik mal istotu o dodržaní spovedného tajomstva a aby mohol byť
otvorený a úprimný. Kódex spovedné tajomstvo
chráni aj tým, že priame porušenie spovedného
tajomstva zo strany spovedníka je hriechom,
ktorý je rezervovaný Apoštolskému stolcu.
Teda ak by sa spovedník dopustil tohto hriechu
a priamo prezradil osobu kajúcnika a jeho hriechy, z ktorých sa vyznával vo sviatosti zmierenia,
tak na rozhrešenie tohto jeho hriechu kňaza je
nevyhnutná fakulta – dovolenie Apoštolského
stolca na rozhrešenie kajúcnika.
Cez spoveď Boh daruje hojné požehnanie
do života človeka, preto s dôverou využívajme
tento prúd Božieho milosrdenstva. Nenechajme
sa odradiť nikým a ničím, a verme, že Boh poslal na zem svojho Syna Ježiša odpustiť ľuďom
hriechy.

www.casopisslovo.sk

Marta Gromošová
foto: babysitting.academy
JJ
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J. I. MASTILIAK

Stále plakala. Vo vyšších ročníkoch mala
starších súrodencov, a tak mi pripadala
ako malý rozmaznanček, mamičkin miláčik. Stačilo sa na ňu škaredo pozrieť, už jej
alabastrová tvárička sčervenela, briadka
sa roztriasla a Anička začala plakať ako pri
úmrtí blízkeho príbuzného. (Hm, ako ťažko
opísať detský plač civilne, neliterárne, bez
klišé... Bude treba viac podumať, poševeliť
mozgom.)
Mohla som piatakom povedať, že ako
začínajúca učiteľka mám čo robiť sama so
sebou, že sa mi nie vždy podarí vytýčiť si
správny výchovno-vzdelávací a primeraný
ideologický cieľ vyučovacej hodiny?! Mesačné školenia ideovo-politického vzdelávania
na to nestačili a škola to neučila poriadne
ani vtedy. Nemyslite si, začínajúci kolegovia,
bolo sa treba vtesnať do časového rozdelenia,
do správnej štruktúry...
Anička teda vyplakávala pri každej príležitosti: pri dvojke z diktátu, keď som vyvolala
niekoho iného, keď nevedela odpovedať
na otázku... Dôvodom na plač bolo čokoľvek,
ktokoľvek. Dokonca aj koniec hodiny ju vedel rozplakať. Dôvod na radosť neexistoval,
naozaj nie...
Plačúce deti ma znervózňovali odjakživa.
V mojom ponímaní znamená detský plač
duševné alebo telesné nepohodlie, nedostatok lásky, prítulnosti, záujmu, ťažkosť,
problém, nenaplnené potreby. Zo všetkých
síl sa snažím vyrovnať krehkú rovnováhu

Maslowovej pyramídy, snažím sa prihodiť
nejaký ten úsmev alebo povzbudenie, veľmi
často však márne...
A ešte jedna vec mi veľmi prekážala. Anička mala nechty ohryzené už do štádia, keď
na ne ostáva iba spomienka. Plná pedagogických ideálov som si ešte stále myslela, že
všetkých naučím všetko, a Anička plakala
čím ďalej, tým viac. Bála som sa aj pozerať jej
smerom. Druhú lavicu v strednom rade som
ignorovala, aj keď som často periférne videla
posledné štádium sebaovládania pred novým

príbeh

Anička

výbuchom plaču. Nevedela som pomôcť
Aničke ani sebe: miešali sa vo mne Makarenko, Pestalozzi a Komenský, ale túžila som
aj po divadle dona Bosca, ktorým svojich
zverencov vychovával láskou a modlitbou.
Čo som mohla urobiť pre tieto moje deti,
pre moju úplne prvú triedu v živote? Aj keď
sme to nemali v popise práce, často som si
na tie deti spomenula v modlitbe a verím, že
ostatné kolegyne robili to isté.
Na septembrové rodičovské som sa celkom
tešila, učitelia si dokážu veľmi rýchlo zaradiť
tvár k menu. Ako začínajúca učiteľka som si
starostlivo zapísala ku každému menu pochvalu, ktorú prednesiem tatkovi či mamičke, deti sa často inak správajú doma a v škole,
mala som takú naivnú vnútornú potrebu deti
pred rodičmi vyzdvihnúť, pochváliť, povzbudiť hoci aj socialistickým, že z neho bude
dobrý murár...
S Aničkinou mamkou sme v triede osameli, nemusela som ani klásť otázky... Otec
alkoholik ich vyháňa z domu bez ohľadu
na poveternostné podmienky, nikdy nevedia,
kedy budú utekať, nepomáha ani VB (pre
súčasníkov polícia), lebo zväčša pijú spolu,
a ešte ho chlapci v zelenom aj privezú domov
pred bráničku a veselo vyprevadia. Moja
bezmocnosť bola neopísateľná, len dodnes
celkom dobre nerozumiem, prečo nikto
nezasiahol... Áno, aj ja som bola zbabelá,
neospravedlňuje ma ani vek a je neskoro
domnievať sa a špekulovať. Aj dnes cítim
nepokoj pri plačúcom dieťati a spozorniem,
keď vidím detské pršteky zakončené zapálenou kožou a rozstrapkanými zádermi, ktoré
sú bolestivé už na pohľad.

Doteraz sme my kňazi boli roztrúsení medzi inými väzňami. Pozeralo sa na nás ako na zločincov väčších a nebezpečnejších, ako boli kriminálni väzni. Tí boli z veľkej časti privilegovaní a vykonávali vo väzeniach služby, ktoré vyžadovali väčšiu dôveru vedenia väzníc. Časom sa ukázalo,
že miešanie kňazov s ostatnými väzňami nebolo výhodné. Väzni totiž využívali duchovné
služby duchovenstva. V Leopoldove teda v roku 1956 došlo k izolácii kňazov. V tom čase pre
dozorcov vybudovali mimo hradieb moderné byty, a tak zrušili ich byty v jednom dlhom
jednoposchodovom objekte vnútri väznice. Prízemie tohto objektu bolo premenené na sklady
a prvé poschodie na ubikácie a dielne kňazov. V tejto izolácii kňazi prežili štyri roky – do konca
júla 1960. Pre kňazov to boli najpokojnejšie a najšťastnejšie väzenské roky. Spočiatku nás bolo
118, po čase niektorí odišli – vyberali najmä mladších a silnejších – na pracoviská do iných
väzníc, niektorých azda aj do Jáchymova. Sporadicky prichádzali aj noví.
Pre ubikácie bolo šesť rovnakých izieb, v ktorých bolo deväť jednoposchodových lôžok,
jedna trochu menšia izba a miestnosť pre veliteľov. Na druhom konci boli dve dielne, väčšia
a menšia (menšia pre ľahšie práce, pre chorľavých, najprv to bolo lepenie vrecúšok, potom
driapanie peria).
Vo väčšej bola hlavná dielňa pre väčšinu práceschopných kňazov. Opravovali a plátali sa vrecia z jedného poľnohospodárskeho družstva, nad ktorým prevzalo patronát veliteľstvo väznice.
Privážali ich vo vagónoch železničnej odbočky, ktorá viedla priamo do vnútra väznice.
(Pre gro ostatných väzňov sa vybudovala veľká, vyše sto metrov dlhá dielňa pre nejaký
podnik na západnom Slovensku, ktorý vyrábal elektromotory a podobné výrobky. Bola to kvalifikovaná práca a väzni si mohli tak aj slušne zarobiť podľa smerníc vydaných pre väzňov.)
(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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na každý deň

PONDELOK 12. september

Hieromučeník Autonomos
Čítania: 2 Kor 5, 10 – 15, zač. 179; Mk 1, 9 – 15, zač. 2 (rad.)
Lebo nás ženie Kristova láska... (2 Kor 5, 14 – 15)
Často si myslíme, že sa dá kráčať dobre za Bohom aj vlastnými silami.
Ale realita nášho života nás usvedčuje z hriechu, z nedôvery v Boha,
z neistoty, ktorú prežívame pri každodenných trápeniach. Usvedčuje
nás z neschopnosti postaviť sa smrti, nielen tej telesnej, ale aj smrti
našej pýchy. Len v prežívaní Kristovej lásky sme schopní až cez svoju
smrť milovať, odpúšťať, preukazovať milosrdenstvo.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 13. september

Pamiatka založenia Chrámu vzkriesenia
Obdobie pred sviatkom Povýšenia svätého Kríža
Čítania: Hebr 3, 1 – 4, zač. 307; Mt 16, 13 – 18, zač. 16 (založenia
chrámu)
Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? ... A za koho ma pokladáte
vy? (Mt 16, 13.15)
Už som ťa, Ježišu, vo svojom živote pokladal za kadekoho a kadečo.
Uzdravujúcu a kriesiacu rozprávkovú bytosť, mátohu, ktorá prináša
strach z chorôb a smrti, za uzurpátora svetských radostí, despotu
sľubujúceho večný trest. Odmalička viem, že si Mesiáš, Boží Syn.
Zjavilo mi to telo a krv. A teraz ty, Otče, lebo potrebujem vedieť, že si
živý a pravdivý Boh.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo sviatku a z obdobia
pred sviatkom (HS: 269; PZ: 239 HP: 256)

STREDA 14. september

Povýšenie svätého Kríža
Čítania: 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19, 6 – 11a. 13 – 20. 25 – 28a. 30b –
35a, zač. 60 (Krížu)
Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby. (1
Kor 1, 18)
Od narodenia snívame o zdraví, bohatstve, láske. Kríž je utrpenie
a smrť. Kde sa v našich snoch nachádza zmienka o kríži, bolesti
a smrti? Skrze hriech človeka prišla smrť. Preto Boh vo svojej láske
použije práve utrpenie svojho Syna, aby jeho smrťou zachránil
neverných. Nech je požehnaný Boh v kríži svojho Syna Ježiša Krista,
lebo sa nám stal mostom do večného života.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 270;
PZ: 241; HP: 257)

ŠTVRTOK 15. september

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
Svätý veľkomučeník Nikita
Čítania: 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Mt 10, 16 – 12, zač. 36 (svätému); Flp
2, 5 – 11, zač. 240; Jn 19, 25– 27, zač. 61 (Bohorodičke)
Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš (Flp 2, 5)
Hľa, zrkadlom vaším je Pán, otvorte oči a viďte sa v ňom, a naučte
sa, aká je vaša tvár. Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli.
Bohorodička bola oblečená do Kristovej bezhriešnosti a stala sa mu
podobnou už pri počatí. Potom v poslušnosti a pokore počúvala Božie
slovo a zachovávala ho, plnila tak Božiu vôľu. A nakoniec sa stáva
zrkadlom Vykupiteľa, stojac pod krížom. Hľa, naša trpiaca Matka!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna zo sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku).
Po vchode ... za náš ukrižovaný. Tropár zo sviatku a Spolutrpiteľke,
Sláva, kondák zo sviatku, I teraz, kondák Spolutrpiteľke. Ostatné
Spolutrpiteľke (HS: 270, 273; PZ: 241, 244; HP: 245, 257)
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PIATOK 16. september

Veľkomučenica Eufémia
Čítania: Rim 9, 6 – 19, zač. 101; Mt 10, 32 – 36; 11, 1, zač. 38 (rad.); 2
Kor 6, 1 – 10, zač. 181; Lk 7, 36 – 50, zač. 33 (Eufémii)
Lebo slovo prisľúbenia znie takto: „O takomto čase prídem a Sára
bude mať syna.“ (Rim 9, 9)
Celý Izrael ako národ je dieťaťom prisľúbenia. Veď kedy by existoval
vyvolený národ, keby sa o to nepostaral Boh skrze narodenie Izáka
z neplodnej Sáry? Všetci sa rodia z viery Abraháma, ktorý uveril
v nádeji proti nádeji. Z vyvoleného národa je prisľúbený Mesiáš, ktorý
zachraňuje celé ľudstvo. Z Božej vôle sme aj my deťmi prisľúbenia, on
sa zmilúva.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna zo sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). Vchod
zo sviatku. Menlivé časti zo sviatku. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 270;
PZ: 241; HP: 257)

SOBOTA 17. september

Sobota po Povýšení
Mučenica Sofia a jej tri dcéry: Viera, Nádej a Láska
Čítania: 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b; Jn 8, 21 – 30, zač. 30 (sob. po Povýšení)
Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch. (Jn
8, 24b)
Dnešný svet nám ponúka toľko životných štýlov, náboženstiev
a mesiášov, že Ježiš Kristus sa medzi nimi javí len ako jedna
z možností. Ale riešením pre mnohé ťažké situácie v živote, aj podľa
psychológie tohto sveta, je len odpustenie a milosrdenstvo. Toto
v dokonalosti môžeme zažiť iba s Ježišom Kristom. On je uholný
kameň našej duchovnosti, milosrdenstva aj našej spásy.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna zo sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). Vchod
zo sviatku. Menlivé časti zo sviatku (HS: 270; PZ: 241; HP: 257)

NEDEĽA 18. september

Osemnásta nedeľa po Päťdesiatnici
Nedeľa po Povýšení Kríža
Prepodobný Eumenios Divotvorca
Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mk 8, 34b – 9, 1, zač. 37 (ned. po Povýšení)
Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka,
keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi. (Mk 8, 38)
Neraz dnes počúvame z úst hlavne starších ľudí, že za komunizmu
sa žilo lepšie. Že sa toľko nekradlo, že ľudia sa k sebe správali
slušnejšie, že tu bola iná morálka. Ale práve za tých štyridsať rokov
komunizmu sa celé generácie učili, že kto nekradne, okráda svoju
rodinu. Morálka sa dodržiavala tam, kde to mocipánom pasovalo,
aj keď ekonomicky vypuklé rozdiely medzi ľuďmi neboli. Jedným
z najhorších prejavov výchovy komunizmu je hanbiť sa za svoju
vieru. Schovať sa do chrámu a len tam prejavovať vieru v Krista.
Nejeden veriaci za prejav viery zomrel alebo skončil vo väzení.
V lepšom prípade „len“ dostal horšiu prácu alebo nemohol študovať.
Za komunizmu sme nepriateľa poznali a pomenovali. Teraz neustále
počúvame o tom, že sme slobodní. Že môžeme prejavovať svoju
vieru kdekoľvek a kedykoľvek. Ale musíme byť tolerantní. Nikomu
nevstupovať do svedomia, nedať najavo, že morálka tohto sveta je
amorálna. Nepriateľ presedlal z komunizmu na konzumizmus, útočí
na spoločenstvo, je skrytý za „mať“ a „niekým byť“. Sila peňazí je
oslepujúca. Je čas prejaviť vieru v Ježiša Krista. Živá viera svieti ako
svetlo v tme, vydáva svedectvo o živom Kristovi, dáva nádej, víťazí
nad mojimi hriechmi, dáva životu zmysel a prevádza cez utrpenie
a smrť.
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Liturgia: 1. Hlas. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá
a druhá antifóna zo sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). Nedeľný vchod. Tropár z hlasu a krížu, Sláva, kondák z hlasu,
I teraz, kondák krížu. Prokimen a Aleluja z Nedele po Povýšení.
Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu krížu. Namiesto Dôstojné je
sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. Pričasten z Nedele
po Povýšení (HS: 143, 276; PZ: 96, 247; HP: 97)

PONDELOK 19. september

Mučeníci Trofim, Sabbastios a Dorymedont
Čítania: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 3, 19 – 22, zač. 10
Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi! (Ef 4, 32)
Svätá Faustína hovorí, že najviac sa Bohu podobáme tým, že
odpúšťame. My po hriechu Adama a Evy nevieme odpúšťať,
nedokážeme to tak ako Boh. On odpustený hriech už nikdy
nepripomenie, už ho niet. Začneme odpúšťať vtedy, keď vyznáme
hriech a dovolíme Bohu, aby odpustil nám, a keď konečne začneme
vidieť, ako veľa nám treba odpustiť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 20. september

Veľkomučeník Eustatios a spoločníci
Čítania: Ef 5, 20 – 26, zač. 230; Lk 3, 23 – 4, 1, zač. 11 (radové); Ef 6, 10
– 17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (muč.)
Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho
Pána Ježiša Krista (Ef 5, 20a)
Svätý František žobral pri dverách akéhosi bohatého mešťana
v Assisi. Ten mu nič nedal, všelijako mu vynadal a vyhnal ho z dvora.
František poďakoval a zaprial mu, aby mu Boh túto jeho láskavosť
oplatil. Myslel som si, že sa mu František vyhráža Božími trestami.
On mu však ďakoval za to, že mu ukázal cestu pokory a ako má k nej
ešte ďaleko. Vďaka ti, Pane.
Liturgia: Všetko ako 17. septembra

STREDA 21. september

Zakončenie sviatku Povýšenia svätého Kríža
Apoštol Kodrat z Magnézie
Čítania: Ef 5, 25 – 33, zač. 231; Lk 4, 1 – 15, zač. 21
Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu. (Ef 5, 25)
Jedným z najkrajších obrazov Boha v nás je manželstvo. Boh miluje
svoju nevestu Cirkev až do krajnosti, až na smrť na kríži. Aj Pavol
odporúča manželom pre dobrý vzťah v manželstve milovať svoje
manželky ako Kristus, do krajnosti. A manželkám počúvať svojich
mužov. Lebo hlavou ženy je muž. To sa nedá bez priameho zásahu
lásky Krista do našich vzťahov.
Liturgia: Všetko ako 17. septembra

ŠTVRTOK 22. september

Hieromučeník Fókas
Čítania: Ef 5, 33 – 6, 9, zač. 232; Lk 4, 16 – 22a, zač. 13 (rad.) Hebr 4,
14 – 5, 10, zač. 311; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (sv.)
Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. (Lk 4, 21)
Historicky sa toto písmo splnilo na Kristovi, Mesiášovi, Božom
Synovi. On prišiel vydať svedectvo pravde. Je skutočný Boh, na jeho
skutkoch sa prejavila jeho moc. Lebo slepým dáva zrak a chudobní
oslavujú Boha za spásu, ktorú dostali. Evanjelium však ide ďalej a ja
som na rade. Aj mne je ako neistému a hriešnemu ponúknutý ten istý
dar viery, aj ja mám možnosť byť spasený Boží syn.
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Liturgia: Všetko ako 17. septembra

PIATOK 23. september

Počatie Jána Krstiteľa
Čítania: Ef 6, 18 – 24, zač. 234; Lk 4, 22 – 30, zač. 14 (rad.); Gal 4, 22b
– 31, zač. 210b; Lk 1, 5 – 25, zač. 2 (Predchodcovi)
Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná. (Lk 1, 7)
Božia moc sa dokonale prejavuje v ľudskej slabosti. Keď Boh
pripravuje cestu svojmu Synovi, robí samé zázraky. Pošle mu
predchodcu, ktorý sa narodí neplodným rodičom. Presvätá
Bohorodička Panna Mária je tiež narodená z neplodných rodičov.
Boh tvorí tento svet z ničoho skrze svojho Syna – Božie Slovo. Aj našu
spásu pripravuje akoby z ničoho, lebo všetka moc, sláva a chvála patrí
Bohu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z Počatia,
Sláva, kondák z Počatia, I teraz, podľa predpisu. Ostatné Jánovi Krstiteľovi. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 155, 277; PZ: 109, 248; HP: 110, 261)

SOBOTA 24. september

Prvomučenica a apoštolom rovná Tekla
Čítania: 1 Kor 15, 39 – 45, zač. 162; Lk 4, 31 – 36, zač. 15 (rad.) 2 Tim 3,
10 – 15, zač. 296; Mt 25, 1 – 13, zač. 104 (sv.)
Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom
a oni vychádzajú? (Lk 4, 36b)
Boží Syn Ježiš Kristus má slovo, ktorého sa diabli boja a utekajú.
Nevlastní pušky, delá ani tanky, aby sa mohol obrániť pred svojím
nepriateľom. Jeho kráľovstvo nie je stadiaľto, prináša svedectvo
o moci a zbraniach, ktoré sú oveľa väčšie a silnejšie ako moc a zbrane
mocnárov tohto sveta. Jeho moc je skrytá vo veľkej jednoduchosti,
pokore a láske.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 25. september

Devätnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobná Eufrozínia
Čítania: 2 Kor 9, 6 – 11, zač. 188; Lk 5, 1 – 11, zač. 17
Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal:
„Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ (Lk 5, 8)
Už to raz tak býva, že sa tešíme, keď nás ľudia majú radi, uznávajú
nás v spoločnosti, v rodine, v práci. Páči sa nám, keď sme milovaní.
Vychádza to z toho, že sme stvorení na obraz Boha, ktorý je Láskou
samou, a my sme v harmónii, pokoji a láske prosto doma. Aj pred
Bohom chceme vyzerať dobre a snažíme sa dokázať mu, že nie
sme až takí hriešnici. Rybári, unavení po ťažkej a neúspešnej noci,
čistili siete na brehu a stali sa poslucháčmi slova, ktoré hovoril Ježiš
zástupom. A keďže Ježišovo slovo má moc, tak pri výzve vytiahnuť
na hlbinu je Peter ochotný skúsiť to ešte raz. Po zázraku prichádza
Peter za Kristom a žiada ho, aby od neho odišiel, lebo je hriešnikom
a nezaslúži si také dary. Spája sa tu poznanie prítomnej Božej svätosti
v Ježišovi s poznaním Petrovej hriešnosti, ktorá sa mu pri Kristovi
zdá veľká, až hmatateľná. Keď Boh zachraňuje hriešnika z hriechov,
neraz mu nastaví zrkadlo a v pravde pomenuje hriech, aby ho aj
človek mohol pravdivo pomenovať, zrieknuť sa ho v ľútosti a spovedi,
a tak sa ho zbaviť skrze vyznanie a Božie odpustenie. Ježiš to však
nerobí cez výčitky a vyhrážanie, ale skôr ponúka dar zadarmo, cez
milosť útechy, cez prejavenie lásky. Lebo vie, že najprv potrebujeme
vedieť, že sme milovaní – zadarmo, nie za peniaze, za skutky lásky
alebo plnenie zákona.
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu
(HS: 143; PZ: 97; HP: 98)
Slavomír Krajňák
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PONDELOK 26. september

Odchod do večnosti apoštola a evanjelistu Jána Teológa
Čítania: 1 Jn 4, 12 – 19, zač. 73b; Jn 19, 25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61 (sv.);
Flp 1, 1 – 7, zač. 235; Lk 4, 38 – 44, zač. 16 (rad.)
Všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu...
(Lk 4, 40)
Ježišova prítomnosť otvára človeku oči, aby nemyslel len na seba,
ale videl aj problémy druhých. Toto zažívali ľudia nielen vtedy
v Kafarnaume, ale to máme prežiť aj my. Nemyslieť len na seba, svoje
potreby, plány,... ale vidieť aj tých, čo sú okolo nás, a priviesť ich
k Ježišovi. Môžem to urobiť v modlitbe, v ktorej mu zverím trápených
predovšetkým duševnými problémami.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 278; PZ: 249; HP: 262)

UTOROK 27. september

Mučeníci Kallistrat a spol.
Čítania: Flp 1, 8 – 14, zač. 236; Lk 5, 12 – 16, zač. 18
Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. (Lk 5, 12)
Radi kladieme Bohu podmienky a prikazujeme, čo by mal urobiť. Cez
Boha chceme riadiť svet aj životy. Ježiš chce niečo iné. Pokoru. Prijatie
Božej vôle, podriadenie sa mu. Nie rozkaz, ale vložiť svoj život, svoje
plány a predstavy o živote do Božích rúk. Skúsme častejšie opakovať
Pánovi pri modlitbe túto prosbu malomocného: „Pane, ak chceš...“
A Pán dá určite to najlepšie.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 28. september

Prepodobný vyznávač Charitón
Čítania: Flp 1, 12 – 20a, zač. 237; Lk 5, 33 – 39, zač. 21 (rad.) 2 Kor 4,
6 – 15, zač. 176; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (prepodobný)
Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili... (Lk 5, 34)
Vzťah Boha a ľudu je prirovnávaný k manželstvu. Boh si vyvolil Izrael.
Ježiš prichádza ako ženích, aby upevnil a naplnil tento vzťah Boha
k nám. Nám už nemôže stačiť len bezduché zachovávanie zákona
a vonkajšie plnenie povinností, my môžeme zažívať tento vzťah lásky
osobne. Nech je stretnutie s Ježišom aj dnes potvrdením, že sme len
jeho – v starostiach i radostiach, aby sme tak boli pripravení na jeho
večnú svadobnú hostinu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 279; PZ: 251; HP: 264)

ŠTVRTOK 29. september

Prepodobný Kyriak Pustovník
Čítania: Flp 1, 20b – 27a, zač. 238; Lk 6, 12 – 19, zač. 23 (rad.); Gal 5,
22 – 6,2, zač. 213; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.)
Vyvolil si z nich Dvanástich... (Mt 6, 13)
Dlhá modlitba a rozhovor s nebeským Otcom u Ježiša predchádza
voľbu apoštolov. Vyvolenie ich ešte nezmenilo, len oni mohli byť
bližšie k Ježišovi. Aj ja denne stretávam tých, ktorých si Ježiš vyvolil –
biskupov, kňazov, rehoľníkov. Nie sú to svätci, a tak ich posudzujeme,
odsudzujeme, kritizujeme, porovnávame... Čo však robil Ježiš?
Strávil celú noc v modlitbe za tých, ktorých si vyvolil. Skús aj ty konať
podobne.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 30. september

Hieromučeník Gregor Arménsky
Čítania: Flp 1, 27 – 30; 2, 1 - 4, zač. 239); Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (rad.); 1
Kor 16, 13 – 24, zač. 166; Mt 24, 42 – 47, zač. 103 (sv.)
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Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení...“ (Lk
6, 20)
Hľadáme rôzne spôsoby, ako skvalitniť a predĺžiť svoj život.
Vynakladáme na to veľa námahy aj nemálo peňazí, no mnohokrát
sme výsledkom sklamaní. Ježiš sa nám prihovára a ponúka nám
niečo iné – svoje kráľovstvo. Znovu a znovu klope na moje srdce
a poukazuje na hodnoty lásky, milosrdenstva, obety, pokoja...
Blahoslavení... Uprime aj my oči na Ježiša a spoznávajme pravé
hodnoty.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 1. október

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
Čítania: Hebr 9, 1 –7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54
Mária si vybrala lepší podiel... (Mt 10, 42)
Často rozmýšľame ako Marta – aktivita je najdôležitejšia. Len robiť,
organizovať. Máme dojem, že čas určený na modlitbu, načúvanie
Božieho slova je strateným časom, ktorý má byť nahradený skutkami.
Ako Marta aj my považujeme za dôležitejšie to, čo vieme urobiť
pre Pána, a nie to, čo Pán vie urobiť pre nás. Rozhodujúcim je teda
takéto stretnutie s Ježišom, lebo len on nám daruje Božiu múdrosť,
lásku, večný život. Bez tohto spojenia niet opravdivej zbožnosti.
Toto spojenie s Bohom v modlitbe, rozjímaní, liturgii a spojenie
s eucharistickým Kristom je jediná potrebná vec. Ostatné veci môžu
byť iba užitočné.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo
sviatku Ochrankyne. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9.
irmos z utierne sviatku. (HS: 281; PZ: 252; HP: 265)

NEDEĽA 2. október

Dvadsiata nedeľa po Päťdesiatnici
Hieromučeník Cyprián
Čítania: 2 Kor 11, 31 – 33; 12, 1 - 9, zač. 194; Lk 6, 31 – 36, zač. 26
Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! (Lk 6, 36)
Spomínam si na návštevu rímskych Katakomb sv. Kalixta.
Sprevádzal nás tam jeden starší rehoľný kňaz, v ruke mal ruženec,
no stále hundral. Sťažoval sa na to, že je starý, nevládze a ešte aj
nás musí sprevádzať. Doslova nás naháňal, aby to čím skôr mal
za sebou. Na jednej strane modlitba na perách a na druhej šomranie
a hundranie. Neodsudzujem ho, lebo aj ja sa správam mnohokrát
podobne. Je jednoduché obracať sa k Bohu modlitbou, no ťažšie je
byť láskavý k tým, ktorí sú okolo mňa.
Milosrdenstvo, láska či svätosť sa nedajú získať rýchlo ani natrvalo.
Na to, aby sme boli dokonalí a milosrdní ako náš nebeský Otec,
potrebujeme čas. Táto premena sa uskutočňuje postupne, ak
vo svojom živote poskytneme Bohu čas a priestor. Tým, že mu
venujem čas, dovoľujem mu, aby pretváral moje srdce. Ak je tento
vzťah voči Pánovi skutočne úprimný, bude sa môcť prejaviť aj vo
vzťahu k blížnym – nebudem ich len rešpektovať, ale budem sa
snažiť milovať ich tak, ako ich miluje sám Boh. Budem sa snažiť
byť milosrdný k nim tak ako Pán. Boh totiž nerobí rozdiely. On
dokázal odsúdiť hriech, ale milosrdne prijal Matúša či Magdalénu.
Miluje všetkých a zomrel za nás všetkých bez rozdielu, za tých,
ktorých nemám problém prijať, ale aj za tých, ktorých odsudzujem,
nevšímam si ich, sú mi ľahostajní, nie sú pre mňa dosť dobrí
a ktorým sa veľmi rád vyhnem. Skúsme aj dnes prosiť o postoj lásky
a milosrdenstva voči iným, aby sme o milosrdenstve nielen hovorili,
ale ho aj žili.
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu
(HS: 144; PZ: 97; HP: 98)
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PONDELOK 3. október

Hieromučeník Dionýz Areopagita
Čítania: Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Lk 6, 24 – 30, zač. 25 (rad.); Sk 17, 19
– 28a, zač. 40b; Mt 13, 44 – 54, zač. 55 (sv.)
Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov...
(Lk 6, 27)
Bez problémov, úplne automaticky pri svätej liturgii po čítaní
evanjelia dokážeme zvolať: „Sláva tebe, Pane!“ A tým sa to pre
nás končí. Možno si vypočujeme homíliu, ale naším životom to
nepohne. Žijeme svoj život tak, ako nám vyhovuje a ako sme si zvykli.
Počúvame ušami, ale nepočujeme v srdci. A milovať a odpúšťať je pre
nás ľudsky nemožné. Skúsme byť tí, ktorí nielen kývajú hlavou, ale aj
srdcom počúvajú Ježišove slová.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 4. október

Hieromučeník Hierotej
Prepodobný František Assiský
Čítania: Flp 2, 16b – 23, zač. 242; Lk 6, 37 – 45, zač. 27
Nesúďte a nebudete súdení... (Lk 6, 37)
Je pre nás veľmi ťažké pozrieť sa v pravde na svoj život. Preto si
tak veľmi všímame tých druhých. Akí sú, ako rozprávajú, ako sa
správajú... Vidíme ich chyby a nenechávame si ich pre seba. Ak
tí druhí sú zlí, ja nevyzerám až tak hriešne a jednoduchšie sa
ospravedlním pred Bohom i ľuďmi. Pán však chce, aby som svoj život
videl v jeho pravde, a potom dokážem skôr prijať a pomôcť tomu
druhému.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 5. október

Mučenica Charitína
Čítania: Flp 2, 24 – 30, zač. 243; Lk 6, 46 – 49; 7, 1, zač. 28
Hlboko kopal a základy položil na skalu. (Lk 6, 48)
Aby semeno mohlo vyrásť, musí byť zasadené do zeme, potrebuje aj
vlahu a slnko. Podobne je to aj s nami. Božie slovo nestačí len počuť,
musí byť zakorenené v srdci. Musím sa zamýšľať nad tým, čo mi chce
Pán povedať. Ak moja viera nebude stáť len na dobrých pocitoch,
na tom, že sa občas pomodlím či v nedeľu prídem do chrámu, potom
môžu prísť aj problémy a ťažkosti, a ja budem vedieť, že Pán je so
mnou a vychováva ma pre večnosť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 6. október

Apoštol Tomáš
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 20, 19 – 31, zač. 65) (apoštolovi);
Flp 3, 1 – 8, zač. 244; Lk 7, 17 – 30, zač. 31 (radové)
Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? (Lk 7, 24)
Je v nás prirodzená túžba páčiť sa. A tomu mnohokrát podriaďujeme
svoje správanie voči blízkym, predstaveným... Len aby sme nemali
problém a neupadli do nepriazne, dokážeme sa ohnúť na hociktorú
stranu, aj keď vieme, že pravda je úplne inde. Ján Krstiteľ nám dáva
iný príklad. On nie je ako trstina, ktorá sa ohýba podľa vetra. Dokáže
povedať pravdu, aj nepríjemnú, lebo vie, že zodpovedať sa bude
Bohu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti
svätému (HS: 282; PZ: 254; HP: 267)
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PIATOK 7. október

Mučeníci Sergej a Bakchus
Čítania: Flp 3, 8b – 19, zač. 245; Lk 7, 31 – 35, zač. 32 (radové); Hebr
11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (muč.)
Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? (Lk 7, 31)
Ľudia majú stále rovnaký spôsob správania. Nemajú radi toho, kto im
povie pravdu a žije pre iné hodnoty ako oni. Tak sa pre ich život stáva
výčitkou. Problém nebol v odriekaní a kajúcom spôsobe života Jána
Krstiteľa ani v tom, že Ježiš sa stretával s hriešnikmi – problém bol
v srdci ľudí, ktorým ohlasovali pokánie a radostnú zvesť. Nebuďme
teda tí, ktorí si chcú vytvoriť Boha podľa svojich predstáv, ale
prijmime Boha zjaveného Ježišom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 8. október

Prepodobná Pelágia
Čítania: 2 Kor 1, 8 – 11, zač. 168; Lk 5, 27 – 32, zač. 20
On vstal, opustil všetko a išiel za ním. (Lk 5, 28)
Ježiš pozýva a človek sa môže slobodne rozhodnúť. Tak vidíme, že
bohatý mladík odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. Tie isté slová
hovorí Ježiš aj Lévimu. On už určite zažil prázdnotu, ktorú človeku
dávajú peniaze, on zažil pohŕdanie aj falošnosť ľudí. Preto na Ježišove
slová zanecháva minulosť a nasleduje ho. Aj ja môžem každý deň
niečo opustiť, niečo, čo ma spútava, a kráčať slobodnejší za Ježišom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 9. október

Dvadsiata prvá nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa svätých otcov
siedmeho všeobecného snemu. Apoštol Jakub Alfejov
Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Lk 7, 11 – 16, zač. 30 (rad.) Hebr 13, 7 –
16, zač. 334; Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (sv. otcom) 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Lk
10, 16 – 21, zač. 51a (apoštolovi)
Bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“ (Lk 7, 13)
Jacques Philippe v knihe Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom vyrozprával
príbeh matky, ktorá prišla za ním a v slzách ho prosila o modlitbu
za svoju dcéru. Jej dcéra trpela depresiami, ktoré boli spojené
s obavami a úzkosťami vždy, keď mala ísť medzi ľudí. On a jeho
modlitbová skupina sa modlili za uzdravenie spomínanej ženy
z depresií. Hovorí však: „Keď som sa neskôr priamo stretol s mladou
ženou, s úžasom som zistil, že ona svoje utrpenie prežívala v pokoji.
Hovorila mi: ,Nedokážem sa modliť, ale ustavične opakujem Ježišovi
slová žalmu: – Ty si môj pastier, nič mi nechýba... (Ž 23, 1). A taktiež
vidím ovocie utrpenia na svojom otcovi, ktorý predtým bol voči mne
vždy veľmi tvrdý, ale teraz zmenil svoj postoj.‘“
Utrpenie najbližších ľudí sa nás veľmi silne dotýka. Niekedy viac
ako naše vlastné. A pritom človek prežívajúci skúšku môže znášať
utrpenie ľahšie ako jeho okolie, ktoré sa znepokojuje a trápi. Ľudia
niekedy prednášajú modlitby za uzdravenie, vyhľadávajú všetky
možné i nemožné prostriedky, aby svojmu najbližšiemu pomohli.
A pritom si neuvedomujú, že v utrpení je vždy prítomný Boh, ktorý
nad trpiacim drží svoju ochrannú ruku. Ježiš ukazuje túto Božiu
prítomnosť pri utrpení človeka aj v tomto príbehu trpiacej vdovy
z mestečka Naim. On jej nielen vyjadruje spolucítenie, ale zároveň
jej činne pomáha. Ježiš ukazuje, že pri utrpení stojí pri každom z nás.
Túto božskú prítomnosť ukazujme trpiacim v našej blízkosti.
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár
z hlasu, otcom a apoštolovi, kondák otcom, Sláva, kondák apoštolovi,
I teraz, podľa predpisu. Ostatné z nedele a otcov a apoštolovi. (HS:
145, 283, 285, ; PZ: 100, 257, 255 ; HP: 101, 270, 268)
Milan Kuzmiak
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pro familia

Plody zeme

božia lekáreň

Začiatkom júla tohto roka priniesol denník
Pravda informáciu tohto znenia: „Slovensko
tento rok očakáva najvyššiu úrodu hlavných
obilnín za ostatných viac ako dvadsať rokov.
Úroda husto siatych obilnín, medzi ktoré
patrí hlavne pšenica a jačmeň, podľa odhadu
tento rok na Slovensku dosiahne 2,97 milióna ton. To by znamenalo najvyšší zber
od roku 1994. Už v uplynulých dvoch rokoch
bola úroda obilnín v krajine pod Tatrami
nadpriemerná.“
Takéto pozitívne správy sa dobre čítajú.
Človek potrebuje na život obživu a koniec
koncov je to aj úloha, ktorú sme dostali pri
stvorení od Boha. V Knihe Genezis čítame
o tom, ako Boh vysadil na východe v Edene
raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril,
aby ho obrábal a strážil. A tak plody zeme sú
výsledkom ľudskej snahy, no iba tá nestačí.
Je potrebné aj Božie požehnanie.
Ako je to s plodinami a úrodou? Čo všetko
nám ukazuje minulosť a ako veľmi sa vie
ľudstvo vzoprieť Božiemu príkazu?

Približne 10 000 rokov pred Kristom človek
začal klčovať les a vytvárať prvé obrábané
polia, na ktorých pestoval vybrané rastliny.
Medzi prvé plody, ktoré si človek sám
dopestoval, patrili pšenica, jačmeň, hrach či
ľan. Dialo sa to na území Levanty – východného Stredomoria (Izrael, Jordánsko, Sýria).
Okolo roku 6 000 pred Kr. si človek začal
pomáhať dreveným pluhom či kamenným
kosákom. Približne 1 000 rokov pred Kr. si už
vyrábal kovové náradie.
Zelenina, napr. cibuľa, bola známa už
starým Sumerom v 4. tisícročí a melón,
ktorý sa teší veľkej obľube aj na Slovensku,
sa prvýkrát objavil v Afrike v 2. tisícročí pred
Kristom.
Práve s touto čeľaďou tekvicovitých súvisí
aj rekord v oblasti dopestovania najväčšieho
plodu. Benimu Meierovi vo Švajčiarsku sa
podaril husársky kúsok, keď v roku 2014
dopestoval tekvicu vážiacu 1 053 kg.
Ešte niečo pre vyznávačov hranolčekov. Titul najväčší dopestovaný zemiak patrí Khalilovi Semhatovi z Libanonu. Vážil 11,3 kg.

Slivka domáca (prunus domestica)
je strom z čeľade ružovité. Existuje
viac ako dvetisíc odrôd. Predpokladá
sa, že ju do strednej Európy priviezli
križiaci v 12. storočí z Ázie. V akejkoľvek podobe sú účinným prostriedkom pri zápche. Čistia organizmus
a zbavujú ho nadmerného množstva
tuku. Sušením sa zvyšuje obsah
antioxidantov a železa. Z kôstok
sliviek sa za studena lisuje slivkový
olej. Používa sa na liečenie opuchov,
zápchy a na podporu močenia. Sú
zásobárňou mnohých minerálov: vápnika, draslíka, železa, fosforu, medi,
mangánu, zinku či jódu a majú antibakteriálne účinky. Sú prevenciou proti
osteoporóze, vyživujú kostné tkanivo a podporujú pevnosť kostí.
Osvedčený recept:
Večer zalejte päť sušených sliviek vlažnou vodou. Ráno nalačno vypite
šťavu a zjedzte slivky.
Slivkový ocot (na dochutenie ovocných nápojov, zákuskov a šalátov):
Umyte a vykôstkujte 0,5 kg sliviek a vložte ich do fľaše so širokým hrdlom.
Zalejte 0,5 l kvalitného jablkového alebo hroznového octu a nechajte odležať tri dni na teplom mieste. Preceďte, prelejte do čistých fliaš a zazátkujte.
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Ak by sme hľadali najdrahší plod zeme,
potrebovali by sme na to prasa. Áno, čítate
správne. Hľuzovka totiž rastie pod zemou,
a preto je ťažké ju nájsť. Je to podzemná
huba najčastejšie čiernej farby. Existuje však
aj jej biely variant a ten naposledy vydražili
za neskutočných stotisíc eur. Za kilogram!
Africký kontinent sa dlhé roky borí s nedostatkom potravy. Môžu za to dlhé obdobia
sucha či náhle dažďové lejaky. Veľmi ničivé
sú aj nálety červených kobyliek. Tie dokážu
za jeden deň zjesť až 80-tisíc ton zelene.
Najväčší zaznamenaný oblak kobyliek
meral vyše 70 km a postupoval východným
Marokom.
Aby sa znížil rozsah hladomoru v krajinách tretieho sveta, vedci začali s genetickou modifikáciou (GMO) plodín. Ide však
o zásah do genetiky rastlín. Ich plody môžu
spôsobovať nežiaduce účinky na zdraví človeka. Známe sú GMO zemiaky či kukurica,
ktoré sú odolné voči škodcom alebo obsahujú „protirakovinové“ látky.
Sú chutné, sladké a paradoxne aj pomáhajú spaľovať tukové vankúšiky. Ježiš Kristus
si z nich chcel tiež zajesť, ale strom bol bez
plodov. Reč je o figách – šťavnatých plodoch,
ktoré toho dokážu naozaj dosť. Figy sú pri
spaľovaní tukových zásob skutočne nesmierne účinné. Obsahujú totiž balastné látky,
ktoré pomáhajú telu udržovať stabilnú hladinu cukru v krvi. Po ich konzumácii dochádza
k zníženiu pocitu hladu. Obsahujú vlákninu,
draslík – pomáha predchádzať srdcovo-cievnym ochoreniam, rastlinné steroly – znižujú
cholesterol, vitamín B6, vápnik, železo, horčík, mangán, draslík. (Michal Pavlišinovič)

Slivkový
koláč
Prichádza jeseň, čas, keď dozrieva veľa ovocia. Ak máte
na záhrade dostatok sliviek a neviete, čo robiť s toľkým
ovocím, pripravte si chutný slivkový koláč. My sme sa nechali
inšpirovať receptom pani Irenky z Banskej Štiavnice.
Suroviny: 60 dkg výberovej polohrubej múky, 2 žĺtky, 7 dkg
cukru, štipka soli, 8 dkg masla, 5 dkg droždia, trocha oleja,
mlieko podľa potreby (asi 3 dcl). Pozor na teplotu mlieka,
nesmie byť horúce, ale ani studené.
Postup: Žĺtky s cukrom vyšľaháme. Z droždia, mlieka a cukru urobíme kvások. Pridáme ostatné ingrediencie a spracujeme cesto, ktoré zakryté necháme vykysnúť na teplom mieste.
Cesto rozdelíme na dva plechy, poukladáme slivky a posypeme posýpkou, ktorú si urobíme z roztopeného masla, detskej
krupice zmiešanej s trochou škorice a cukru. Pečieme v predhriatej rúre pri 200 °C 20 minút.

www.casopisslovo.sk

pripravený veniec spravodlivosti, ktorý
mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca;
a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú
jeho príchod.“ (2 Tim 4, 7 – 8)
Prečo to Pavol môže takto skonštatovať? Lebo vidí vo svojom živote určité
plody. A mohli by sme povedať, že nie
určité, ale určené: „Ale ovocie Ducha je
láska, radosť, pokoj, zhovievavosť,
láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť,
zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.“
(Gal 5, 22 – 23)
Božie slovo nám jasne ukazuje, z čoho
sa máme tešiť. Z akej úrody. Čo má byť
výsledkom nášho konania. No podobne
ako v Ježišovom podobenstve o kúkoli
a pšenici stojí proti nám nepriateľ, ktorý
chce zasievať do nášho života nenávisť,
zlobu, lakomstvo, túžbu po peniazoch,
smilstvo, nečistotu, závisť... Toto je plod
jeho ničomnosti a jeho jedinou snahou
je, aby si takúto úrodu prinášal. Aby toto
zasieval a toto mohol žať.
Prichádza jeseň a s ňou zber úrody.
Lenže raz príde (alebo už tu je) aj jeseň
tvojho života. Aké plody budeš zbierať?
Čo bude výsledkom tvojho manželstva,
tvojho rodičovstva, tvojho susedstva,
tvojich vzťahov s druhými ľuďmi?
Neprídeš pred Boha s plnou sýpkou
pozemských, materiálnych vecí, a na tie
dobré a šľachetné plody ti bude stačiť
len škatuľa od banánov? Preto, Pane,
príď a nauč nás správne hospodáriť.
Nauč nás starať sa o duchovné dobrá, aby
sme mohli zabúdať na to, čo je za nami,
a uháňať k cieľu po víťaznú odmenu večného kráľovstva. (Michal Pavlišinovič)

Dénes: Tretia potreba mojej manželky v spoločnom živote je otvorenosť a úprimnosť. Mnohokrát som počul z úst iných duchovných pastierov: „Nechcem to povedať svojej manželke, lebo ju nechcem zaťažovať.
Ona nepotrebuje všetko vedieť.“ Alebo: „Ohľadom financií nemusí všetko
vedieť.“ My sme si úplne od začiatku o všetkom hovorili. Nikdy sme medzi
sebou nemali tajnosti. Bolo obdobie, keď som dostal väčšiu výplatu, a len
zo žartu som ju chcel prekvapiť, aby sa tešila, ale vždy to zbadala na mojej
tvári. Nepodarilo sa. Úprimnosť je vo vzťahu veľmi dôležitá.
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Aká je etiketa na verejnosti? Každý človek svojím
správaním vysiela okolo seba signály. Ak sú prijaté,
človek si vytvára v spoločnosti pevné miesto. Preto
je veľmi dôležité poznať to, čo výrazne a pozitívne ovplyvňuje vzťah ostatných k nám. Čo si ľudia
všímajú? Náš temperament, úctu k ľuďom a k veciam – kultúrnym a duchovným hodnotám, estetické
cítenie, reč, pohyby tela, gestikuláciu a mimiku, to,
ako sa staráme o svoj vzhľad, oblečenie, hygienu, ale
všímajú si aj našu presnosť. Tento celkový dojem sa
označuje ako osobný imidž.
Ak chceme pôsobiť príjemne a zdvorilo, potrebujeme žiť vyrovnaným spôsobom života, ale aj
naučiť sa primerane vyjadrovať svoje pocity. Ľudia
majú bližšie k ľuďom, ktorí sa často usmievajú. Aj reč
o nás veľa prezrádza. Ľudia si skôr ako obsah všímajú
spôsob, akým rozprávame. Niektoré nevhodné prejavy možno sebadisciplínou a cvikom odstrániť.

duchovné cvičenia

V tomto dvojčísle ponúkame ďalšiu časť prednášky manželov
Dénesa a Anikó Kovácsovcov, ktorá odznela na konferencii o rodine
v Prešove. Prednáška bola o nenaplnených vzájomných potrebách, ktoré
ohrozujú manželskú jednotu. Pokračujeme ďalšou z potrieb.

etiketa

V ostatných rokoch sa čoraz viac Slovákov v júli vyberá do Francúzska. Ani
tohto roka to nebolo ináč. Prečo? Nuž je
za tým jedna osoba. Nielen na Slovensku, ale už aj po celom svete sa fanúšikovia nechajú pohltiť fenoménom súčasnej
cyklistiky – Petrom Saganom. Novinári
tomuto pohlteniu dali už aj príznačný
názov – saganománia. Ľudia sú ochotní
cestovať veľa kilometrov, často v obmedzených podmienkach, fungujúc len
na paštétach, bez sprchy, bez poriadneho spánku, a to všetko kvôli niekoľkým
sekundám, keď okolo nich prefrčí náš
Žilinčan.
Čo týchto ľudí tiahne do Francúzska?
Veď v cyklistike je to vždy hop alebo
trop. Stačí jeden pád, jedno zovretie
v špurtujúcom pelotóne a fanúšik
zostáva sklamaný. Lenže keď nenastanú
problémy a všetko ide hladko, prichádzajú posledné metre špurtu, buldočia
sila, adrenalín vytlakovaný po strop,
a potom sladký pocit víťazstva, fanúšik
oželie všetko. Svoj diskomfort... Zabudne
na predchádzajúce neúspechy a teší sa
z prvého miesta. Vidí skutočné plody
tvrdej driny a je rád, že ten niekto je
práve Slovák.
Čo všetko však stojí za tým, kým tento
úspech príde, to si mnohí z nás ani nevedia predstaviť. Koľko námahy, odriekania, bolesti, sĺz či obety. Ale toto všetko
je športovec ochotný podstúpiť pre
úspech. Pre ten vytúžený pocit víťazstva.
Svätý apoštol Pavol hovorí o duchovnom živote ako o behu či boji.
„Dobrý boj som bojoval, beh som
dokončil, vieru som zachoval. Už mám

keď sa pýtajú

Úroda života

Keď sa dieťa opýta: Odkiaľ vieme, že Boh je milosrdný?
Hovorí o tom Božie slovo a dokazujú to aj mnohí
ľudia, ktorí mali alebo majú skúsenosť s Božím
milosrdenstvom.
Boh sa na mnohých miestach Svätého písma prejavuje ako milosrdný. Už aj v Starom zákone hovorí
Boh ústami proroka Ezechiela: „Nemám záľubu
v tom, aby zomrel bezbožný, ale aby sa bezbožný
vrátil zo svojej cesty a žil.“ (Ez 33, 11)
Ježiš nám zasa porozprával podobenstvo o milosrdnom otcovi, ktorý miluje aj svojho strateného
syna a bezvýhradne ho prijíma. On sám bol poslaný
k ovciam strateným z domu Izraela a vie, že „lekára
nepotrebujú zdraví, ale chorí““(Mt 9, 12). Preto jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi, a na konci svojho pozemského života prijíma utrpenie a smrť ako prejav
Božej milosrdnej lásky. Pri Poslednej večeri povedal:
„Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva
za všetkých na odpustenie hriechov.“ (Mt 26, 28)
Najdôležitejšie je však celým srdcom hľadať Boha.
On potom každému osobne bude zjavovať svoju
milosrdnú lásku.

Anikó: Ďalšou z potrieb, ktoré v manželskom živote manžel očakáva, je, aby jeho manželka bola príťažlivá. To nič, že roky pominuli.
Vďaka Bohu aj manželovi letí čas. Čiže spolu zostarneme. Aj my sme
s manželom spoločne zosiveli. Ale je veľmi dôležité, aby žena bola vždy
upravená a čistotná. Je jedno, či práve doma varí, alebo má veľké pranie,
ale treba, aby o seba dbala. To tiež neznamená, že každý týždeň musí ísť
dvakrát ku kaderníkovi alebo žeby musela čakať svojho manžela v malom
nočnom kostýme... Dôležité je, aby očakávala svojho manžela v príjemnom zovňajšku. Viete, prečo je to také dôležité? Lebo naši manželia sú
v práci obklopení mnohými peknými a upravenými ženami. A je nutné,
aby oči môjho muža boli viac upreté na mňa ako na kolegyňu či sekretárku. Aby manželka napĺňala potreby svojho muža, nie iná žena.
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Modlitebná komoda
Komody sú skrinky, ktoré majú viacero zásuviek. Aby si nezabudol na to, za koho sa máš
modliť, urob si zo zápalkových škatuliek malú modlitebnú skrinku. Potrebuješ desať
škatuliek od zápaliek, desať korálikov, lep, nožnice, farebnú plsť alebo inú látku, ihlu a
niť, kúsok starej bambusovej podložky (môže byť aj farebný výkres alebo pestrá látka).
(1) Zlep dohromady po päť škatuliek (2) a potom oba stĺpčeky zlep dohromady. (3)
Vnútornú časť vysteľ obdĺžnikom z plsti a na každú priši jeden korálik. Podľa rozmerov
zlepených škatuliek si vystrihni pás z bambusovej podložky (látky) a oblep ich dookola.
(4) Keď komoda dobre zaschne, vlož do každej zásuvky jeden papierik s menom,
v jednom stĺpčeku môžeš mať mená živých a v druhom mená zomrelých ľudí, ktorých
poznáš a za ktorých sa chceš modliť, a polož si ju na nočný stolík pri posteli.

A modlitba viery
zachráni chorého
a Pán ho pozdvihne.
(Jak 5, 15)

Vytrvalí bežci
Ľudí modlitby by sme mohli prirovnať
k vytrvalostným bežcom. Aj keď je
cieľ veľmi ďaleko a často ho nevidia,
bežia v modlitbe ďalej a neustávajú.
Kráľovskou disciplínou vytrvalostných
bežcov je maratónsky beh.
Vieš, aký je dlhý?
Svetový rekord na tejto trati dosiahol
v roku 2014 v Berlíne Dennis Kimetto
(Keňa) – 2 hodiny 2 minúty a 57
sekúnd.
Spočítaj jednotlivé kúsky cesty, po
ktorej beží maratónec, a dozvieš sa
dĺžku trasy, ktorú musí prebehnúť.

Modlitba bojovníkov
V Druhej knihe Machabejcov nájdeme časť, keď po istom boji chceli
Izraeliti pochovať svojich padlých. Keď ich chceli uložiť do hrobov,
zistili, že každý z nich má pod spodným rúchom amulety modiel,
ktoré Boh zakázal. Všetci si uvedomili, že to bola príčina, prečo padli,
a začali dobrorečiť Pánovi, že odhalil skryté veci. Potom prosili Boha,
aby im tento hriech odpustil. Ich vodca Júda dokonca vyhlásil zbierku, ktorú poslal do Jeruzalema, aby tam priniesli obetu za tento
hriech. Božie slovo hovorí, že to bol „krásny a ušľachtilý skutok, lebo
myslel na vzkriesenie“ a keby „nebol očakával, že padlí budú raz
vzkriesení, bolo by zbytočné a pochabé modliť sa za mŕtvych“. Preto
sa aj kresťania modlia nielen za živých, ale aj za mŕtvych. Aby im
Boh odpustil hriechy a mohli byť vzkriesení k večnému životu.

Komiks
Abba, prečo Boh nie všetkých
rovnako vypočuje? Veď každý sa
ako?

Hm.

Príbehy poslušníka
Aj ja by
Prečo sa pýtaš?
som sa
chcel modliť ako tamten starec alebo ako
vy. Boh vás
toľkokrát
vypočul.

P.S. Nezabudni na súťaž a pošli nám foto mozaiky, ktorú sám vytvoríš. Môžeš získať redakčný poklad. Adresa: Redakcia časopisu
Slovo, Hurbanistov 3, 080 01, Prešov). Mejl: slovo@grkatpo.sk).

Poraďte mi modlitbu, ktorú
sa mám modliť, aby sa mi tiež
tak darilo.

... Nie je až také dôležité, čo sa modlíš, ale
kto sa tú modlitbu
modlí. Ten, kto pozná Božie srdce, vie,
za koho...

Vieš,
synku
...

... a ako sa má modliť.
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Píše a kreslí Dada Kolesárová.

Slovo deťom

detská

Ahoj, deti! Ďalším skutkom duchovného milosrdenstva je modlitba. A aj
keď sa zdá, že to nie je
vôbec ťažké, naozajstných
ľudí modlitby nenájdete až
tak veľa. Pripojte sa k im aj
vy a modlite sa za živých i
mŕtvych.

Slavomír Čekan, výpomocný duchovný farnosti Trebišov – 5. október – 45 rokov života; Jozef Voskár, titulárny kanonik, na dôchodku v Sabinove – 10. október
– 80 rokov života; Michal Hulaj, titulárny arcidekan,
výpomocný duchovný farnosti Vranov nad TopľouČemerné – 12. október – 85 rokov; Polykarp Štefan
Jacoš, predstavený kláštora baziliánov v Trebišove – 55
rokov života; Vladimír Varga, farár farnosti Košice-Nad
jazerom – 22. október – 45 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita, blahaja lita.
KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ
Nedeľná svätá liturgia o 11.15 h
11.09. Kostol sv. Jána Krstiteľa, Solivar, Soľná Baňa
18.09. Kostol sv. Jána Krstiteľa, Solivar, Soľná Baňa
09.10 Kostol sv. Jána Krstiteľa, Solivar, Soľná Baňa
16.10. Kostol sv. Jána Krstiteľa, Solivar, Soľná Baňa
23.10. Kostol sv. Jána Krstiteľa, Solivar, Soľná Baňa
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie, púť
mužov
24.09. Litmanová, hora Zvir (10.00 h)
Biblická katechéza
28.09. SPŠ drevárska v Prešove, Bardejovská 24 (18.00
h), spoločenská miestnosť
20.10. SPŠ drevárska v Prešove, Bardejovská 24 (18.00
h), spoločenská miestnosť
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie,
zameraná na rodinu (manželia, snúbenci,
rodičia, deti)
02.10. Ľutina, bazilika minor (10.00 h)
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
05.10. Prešov-Sekčov, cerkev (18.00 h)
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Odhalenie pamätnej tabule v Telgárte
Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s miestnou farnosťou a Bratislavskou eparchiou pripravuje podujatie
ku cti otca Pavla Spišáka, rodáka z Telgártu, prvého
prekladateľa byzantskej liturgie do modernej slovenčiny. Súčasťou podujatia bude svätá liturgia, odhalenie
pamätnej tabule na miestnom chráme a posvätenie
nového náhrobného pomníka. Podujatie za účasti vladyku Petra Rusnáka bude 16. októbra v Telgárte.
výbor spolku
Jubilanti – september
50 rokov: Mária Ihnátová, Dlhé Klčovo; Anna Koudelková, Petkovce; Marko Oravec, Fulianka
60 rokov: Ing. Katarína Házyová, Košice; Božena Kereštanová, Vyšné Remety; ThLic. František Puci, Michalovce; Mgr. Dionýzia Vojtková, Kamenica nad Cirochou
70 rokov: Mária Antolíková, Košice; Ľudmila Bartková, Vranov nad Topľou; Anna Blanárová, Košice; Juraj
Dudáš, Bežovce; Helena Eštoková, Kaluža; Mária Fedoriková, Iňačovce; Milada Grodzová, Stakčín; Viktória
Hlaváčová, Sečovce; Margita Mudroňová, Sedliská;
Mária Pohlodová, Vlača; Mária Vladyková, Habura
75 rokov: Bartolomej Čverčko, Vinné; Michal Feckanin, Vranov nad Topľou-Juh; Tatiana Jablonská, Kamenica nad Cirochou; Ján Kocan, Košice; Milan Šlepák,
Strážske
80 rokov: Anna Beňová, Sobrance; Mária Bereščiková,
Horovce; Konštantín Göcze, Poprad; Mária Godžáková, Hažín nad Cirochou; Mária Litváková, Novosad;
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Ernest Ňachaj, Ruská Nová Ves; Ing. Gabriel Pavlina,
Michalovce; Júlia Šľachtičová, Trebišov; Mária Tamašová, Sečovce
85 rokov: Anna Gavaľová, Trhovište; Helena Geregová, Kačanov; Mária Hudáková, Streda nad Bodrogom;
Mária Petričková, Veľaty; Mária Porhinčáková, Veľký
Ruskov; Mária Sotáková, Novosad; prof. JUDr. Jozef
Suchoža, Košice; Mária Vašková, Stanča
90 rokov: Ján Ostapčuk st., Sečovce
Jubilanti – október
50 rokov: ThDr. Jozef Heske, Prešov
60 rokov: Anna Čornejová, Kusín; Helena Hreňková, Priekopa; Ing. Anna Paľovčíková, Trhovište; Ladislav Rabatín, Drienov; Ing. Marta Sabolová, Košice;
Mgr. Silvia Sidorová, Košice
70 rokov: Mária Čáslavková, Tichý Potok; Zuzana Tóthová, Košice
75 rokov: Mária Čabinová, Sobrance; Július Ferko,
Michalovce-Močarany; Ing. Boris Franko, Košice;
MUDr. Natália Krátka, Banská Bystrica; Mária Poláková, Lesíček; Vladimír Vansač, Spišská Nová Ves; Anna
Zavodová, Košice
80 rokov: Michal Bartko, Košice; Pavlína Ďuristková,
Zbehňov; Andrej Fedorčák, Trebišov; Bartolomej Kočiš, Okružná; Ladislav Matejovský, Prešov; RNDr. Jozef
Voskár, Sabinov;
Júlia Zelinková, Košice
85 rokov: Mária Feciková, Levoča; Mária Inátová, Jastrabie; Mária Kokošová, Nižný Hrabovec; Ing. Jozef
Kramár, Košice; Anna Maďarová, Kožuchov; Mária Tréfašová, Brezina; Mária Vaňková, Košice; Michal Vojček,
Giraltovce
90 rokov: Helena Mikitová, Košice
95 rokov: Anna Demjanová, Topoľa; Michal Slivka,
Kysta
BLAHOŽELÁME
17. septembra oslávi 40. narodeniny otec Martin Mikula,
farár farnosti Košice-Tahaňovce.
Pri tejto príležitosti ti zo srdca
blahoželáme a do ďalších rokov
vyprosujeme hojnosť Božích
milostí, darov Svätého Ducha
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnohé a blahé
roky!
s láskou, úctou a vďakou celá rodina a veriaci
24. septembra oslávi 60 rokov
života protopresbyter otec František Puci. Po ordinácii za kňaza
12. júna 1983 pôsobil šesť rokov ako administrátor farnosti
Levoča, štyri roky ako farár vo
Vranove-Čemernom, kde založil
vynikajúci cirkevný zbor. Vo Vranove nad Topľou začal
výstavbu nového chrámu, v rokoch 1993 – 1996 pôsobil ako rektor kňazského seminára a odborný asistent
na GBF UPJŠ v Prešove. Po prekonaní ťažkej choroby
pôsobil rok vo farnosti Dvorianky a od roku 1997 ako
protopresbyter a farár farnosti Michalovce, súčasne
člen výboru SSCM. V Michalovciach začal rekonštrukciu chrámu, prestavbu svätyne a zhotovenie nového
ikonostasu, následne dokončenie farskej budovy. Ako
okresný dekan má nielen výrazný podiel na budovaní
farského spoločenstva, ale aj na budovaní ďalších cirkevných spoločenstiev farností pôsobiacich v duchu
Druhého vatikánskeho koncilu.

Zdôrazníme najmä občianske hnutie Rozsievač, neokatechumenátne hnutie, novovybudovaný cirkevný spevokol, pastoračné spoločenstvá pôsobiace pri práci s prvoprijímajúcimi deťmi, formácie novomanželov a iné.
Pri príležitosti vzácneho jubilea ďakujeme otcovi
Františkovi v mene farskej rady, cerkovníkov, kantorov filiálok, farského chrámu a otcov kaplánov, ako aj
občianskeho hnutia Rozsievač a celého farského spoločenstva Božieho ľudu.
Na mnohaja a blahaja lita!

oznamy a inzercia

JUBILEÁ KŇAZOV

SPOMÍNAME
12. septembra uplynie 15 rokov
od chvíle, čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, dedko,
brat a švagor Bartolomej Novotný. Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
OZNAMY
Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii
Národná svätyňa, Bazilika Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne-Strážach privíta 15. septembra tisíce
veriacich z celého Slovenska pri príležitosti celonárodnej púte a sviatku patrónky Slovenska. Ústredným momentom národnej púte bude 15. septembra o 10.30
h svätá omša za účasti slovenských biskupov. O 14.00
h bude Akatist k Presvätej Bohorodičke a požehnanie
pútnikov. Viac informácií nájdete na www.bazilika.
sk alebo na špeciálne vytvorenej podstránke www.
bazilika.sk/narodnaput a tiež na fejsbukovom konte
Bazilika Sedembolestnej.
inzercia
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakt: 035/659
31 39, 0905 389 162, www.reart.eu.
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy.
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
____________________________________________
Výškové práce ‒ opravy a maľovanie striech, fasád aj
interiérov; výmena a montáž odkvapových žľabov; rizikový výrub stromov v blízkosti budov a na cintorínoch.
Mobil: 0917 235 829, 0905 467 937;
mejl: zakmichalovce@stonline.sk
____________________________________________
Zlatníctvo ZLATKO – novootvorená prevádzka ponúka
ručnú výrobu tradičných a generačných šperkov, práce
s drahými kameňmi a perlami, výrobu a predaj ružencových prsteňov, škapuliarov a krížikov, opravy zlatých
a strieborných šperkov. Masarykova ulica 16, Prešov
(bývalé Pozemné stavby pri Čiernom moste); mobil:
0910 922 091.
cenník inzercie
http://casopisslovo.sk/redakcia/
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program

TV LUX

slovo v kultúre

J09.09. (piatok) 11.50 PKP 17.20 PKP R 17.30 Matka
Sedembolestná – dokumentárny film P 2 19.50 PKP R
J10.09. (sobota) 11.45 PKP R 16.45 GkM R 17.20 PKP R
20.25 Matka Tereza:Pero v Božej ruke (2) – film
J11.09. (nedeľa) 08.00 Klbko a 12 apoštolov – detský
program P 22.55 GkM R
J12.09. (pondelok) 02.50 Svedectvo – svedectvá ľudí, ktorí
našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh 09.20
Animované biblické príbehy (SZ) – detský program P
16.05 GkM R 23.20 Stojí to za to! Kenton Biffert, kanaďan, ktorý s manželkou Rebekou nechcel mať deti (1)
J13.09. (utorok) 16.30 Misia Honduras – čln, džíp, kôň - tak
sa po svojej rozľahlej farnosti presúvajú traja slovenskí misionári – vincentíni P 2 20.50 Gréckokatolícky magazín
J14.09. (streda) 01.50 GkM R 09.15 Animované biblické
príbehy (SZ) – detský program 20.10 Prehľad kresťanských periodík (PKP)
J15.09. (štvrtok) 10.30 Svätá omša zo Šaštína 14.00 Akatist z odpustovej slávnosti zo Šaštína 17.05 Kulmenie
– desaťminútovka o známych dielach z oblasti kultúry,
umenia, filmu, architektúry a literatúry z pohľadu, ktorý
možno nepoznáte 20.05 Apoštol Akim – film natočený
podľa skutočnej udalosti
J16.09. (piatok) 10.30 Svätá omša zo Šaštína – púť seniorov
a chorých P 17.20 PKP R 17.30 František: Zmena na Petrovom stolci – dokument, ktorý približuje posledné dni
pontifikátu pápeža Benedikta XVI., zachytáva atmosféru

konkláve i prvé okamihy po zvolení pápeža Františka
19.50 PKP R
J17.09. (sobota) 10.30 Svätá omša z Petržalky pri príležitosti osláv 100. výročia narodenia blahoslavenej sestry
Zdenky Šelingovej 11.45 PKP R 16.45 GkM R
J18.09. (nedeľa) 00.45 Pred utečencami neutečieme –
diskusná relácia P (1) 22.55 GkM R
J19.09. (pondelok) 16.05 GkM R
J20.09. (utorok) 20.50 Gréckokatolícky magazín
J21.09. (streda) 01.50 GkM R 11.30 Dedičstvo otcov:
Katarínka II. – dokument 20.10 PKP R
J22.09. (štvrtok) 03.20 Drotár za kamerou – dokument
o životnom diele slovenského kňaza Georga Tőrőka
žijúceho v USA takmer 50 rokov
J23.09. (piatok) 11.50 PKP 17.20 PKP R
J24.09. (sobota) 04.00 Vlastná cesta – relácia o duchovných povolaniach 09.50 Posolstvo zo Soufanieh – príbeh
sýrskej vizionárky Mirny Nazzour 11.45 PKP 16.45
GkM R 17.20 PKP R
J25.09. (nedeľa) 22.40 Vzťahy (1) – vzdelávací program
J26.09. (pondelok) 16.05 GkM R 21.50 Posolstvo zo
Soufanieh – príbeh sýrskej vizionárky Mirny Nazzour R
J27.09. (utorok) 00.50 Doma je doma – relácia 16.30
Kosovo: Lúč Božej lásky – dokument 20.50 Gréckokatolícky magazín
J28.09. (streda)

01.50 GkM R 20.10 PKP R

Martin Mekel:
Od srdca k srdcu
Kniha je prvou svojho typu na knižnom trhu a jej
autorom je riaditeľ Pastoračného centra pre Rómov
v Čičave. Tento titul „je ako diaľnica medzi Božím
srdcom a srdcom človeka. Je určená veľkým i malým.
Slovákom i Rómom. Laikom i teológom. Každému. Bez
ohľadu na čokoľvek. Lebo Božiu blízkosť potrebuje každý. Učí nás, ako sa
s Bohom rozprávať, počuť ho a kráčať s ním v obyčajnosti dňa. Oživuje
tradičné modlitby a ukazuje, ako sa s nimi modliť. Učí modlitbe s Písmom
a modlitbe vlastnými slovami“ (Valéria Juríčková). Kniha obsahuje modlitby, spevník, slovník a sprievodné CD, ktoré je výbornou pomôckou, ktorá
vedie k modlitbe aj počas dlhých ciest autom. (Monika Frišničová)

Apoštol
Filmová dráma, ktorá v čase uvedenie do kín dostala
od Ministerstva vnútra vo Francúzsku zákaz premietania z dôvodu šírenia nespokojných nálad medzi
moslimským obyvateľstvom. Akim, mladý Francúz,
poslušný syn, starostlivý brat, citlivý človek vybraný
prevziať pozíciu imáma v moslimskej komunite,
prechádza vo svojom živote krízou identity, keď sa
ho dotkne Ježišova láska. Jeho postoj je otrasený slovom, ktoré si prečítal
na plagáte pri istom katolíckom chráme: „Budete ma hľadať a nájdete
ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.“ (Jer 29, 13) Koho má
vlastne hľadať? S akými ťažkosťami sa bude stretať vo svojom okolí?
Komu nakoniec uverí? A je vôbec možné úctivé spolužitie medzi moslimami a kresťanmi? (Michal Pavlišinovič)
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J29.09. (štvrtok) 16.30 Na území Boha – dokument o nepokojoch v africkom pobreží Slonoviny
J30.09. (piatok) 11.50 PKP 17.20 PKP R

TV NOE
10.55 Sakartvelo: Země pod Kavkazem
– dokument o putovaní skupiny mladých Čechov po Gruzínsku 18.30 Bible pro nejmenší: Mojžiš
J10.09. (sobota) 11.35 Milosrdenství a svatost: Zakopane –
po stopách sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny 15.55 Ohlédnutí
za Krakovem (1) 18.05 Příběhy odvahy a víry: Můj Ararat
(11) – dokument zachytáva históriu prenasledovania
kresťanov v komunistickom Rusku
J11.09. (nedeľa) 07.20 Karmelitánky v Chile – dokument 19.40 Poselství svatých: Terezie z Lisieux
20.00 Kdo chce být milován? – francúzsky hraný film
12.09. (pondelok) 06.55 Elektronická kazatelna – dokument o katolíckom televíznom vysielaní v Brazílii 20.00
Ohlédnutí za Krakovem (2)
J13.09. (utorok) 18.30 Bible pro nejmenší: Mojžíš před
faraonem – najznámejšie biblické príbehy v animovanej
forme 21.05 Na hranici pekla: Pronásledování křesťanů
v Iráku
J14.09. (streda) 07.30 Momentka z ostrova krásy: Korsika
08.35 Kibeho: Mariánské poutní místo v Africe 11.20
Světec dvou národů – životopisný dokument o blahoslovenom Metodovi Dominikovi Trčkovi
J09.09. (piatok)

21.05 Putování po evropských klášterech: Kartuziánsky kláštor v Grenobli, Švajčiarsko

J15.09. (štvrtok)

2

Most špiónov

Najnovší film Stevena Spielberga hovorí o skutočnom
príbehu z čias studenej vojny. Doba plná tajných
agentov a honu na nich ukázala v ľuďoch to najlepšie
i najhoršie. Kým väčšina Američanov v strachu zaprela
hodnoty, na ktorých tento štát vyrástol, a medzi nimi
i právny systém, právnik James Donovan (Tom Hanks)
napriek verejnej mienke vystavený potupe aj pokusom o zabitie svojej rodiny s plným nasadením obhajuje práva ruského
špióna Rudolfa Abela. Jeho zanietenie a neuspokojenie sa s ľahšou cestou
vedú nakoniec k výmene jeho klienta za dvoch mladých mužov na moste
medzi východnou a západnou časťou Berlína. Film famózne poukazuje
na odvahu človeka, ktorý si ctí hodnoty viac ako pohodlie a ľahký život.
(Juraj Gradoš)

Fil 3: Cesta, pravda, život
Na slovenskej gospelovej scéne sa objavilo nové
CD pod názvom Cesta, pravda, život. Je výnimočné
tým, že piesne viacerých autorov naspievali rómske
i nerómske deti z Gréckokatolíckeho pastoračného
centra v Čičave v sprievode hudobnej skupiny F6.
Na nosiči nájdete dvanásť detských piesní, narozprávané scénky s posolstvom (nielen pre deti a mládež) a Božie slovo. Piesne sú zostavené
tak, aby slúžili na modlitbu, prinášali radosť a ohlasovali evanjelium. Deti
sú nielen dobrými spevákmi, ale aj hercami, o čom svedčia klipy, ktoré
natočili k piatim piesňam. Jeden z nich si už môžete pozrieť na youtube
pod názvom Nehanbím sa. S nadšením čakáme aj na ostatné. Veríme, že
ponesú evanjelium do celého sveta. (Monika Frišničová)

www.casopisslovo.sk

16.09. (piatok) 12.50 Hrdinové víry: Zdenka Šchelingová
(13) 18.00 Rajecká dolina – dokument 18.30 Bible pro
nejmenší: Balaam
J17.09. (sobota) 18.05 Příběhy odvahy a víry: Otec a syn
(12) – dokument, ktorý zachytáva históriu prenasledovania kresťanov
J18.09. (nedeľa) 08.10 Pražská Loreta – dokument o histórii a súčastnosti pražského pútnického miesta 19.40
Poselství svatých: Bernadette Soubirous
J19.09. (pondelok) 07.00 Bol som mimo – Branislav Škripek a jeho cesta k Bohu 12.50 Slovenští redemptoristé
v Rumunsku – dokument 18.30 Bible pro nejmenší:
Poslední večeře
J20.09. (utorok) 17.25 Bělorusko: Květ mezi trny – dokument o obnove katolíckej cirkvi v Bielorusku 23.30
Ceferino Jiménez Malla: Cikán v nebi – dokument o španielskom cigánskom mučeníkovi
J21.09. (streda) 17.25 Světec dvou národů – životopisný
dokument o blahoslovenom Metodovi Dominikovi Trčkovi R 18.40 Zambijský Bambo – dokument o budúcich
kňazoch a misionároch v Zambii
J22.09. (štvrtok) 17.05 Hadath Baalbek – dokument
o práci saleziániek v Libanone 18.30 Bible pro nejmenší:
Země zaslíbená
J23.09. (piatok) 18.00 Most milosrdenství – dokument
o činnosti misionárov milosrdenstva v Brazílii 18.30 Bible
pro nejmenší: Samson
J24.09. (sobota) 18.00 Příběhy odvahy a víry: Akademik Boris Rauschenbach – dokument o prenasledovaní kresťanov v komunistickom Rusku (13)

Osobné
zámeno

1
q

Meno
Autor:
Duša
Vladimír
spisovateľa u Egypťanov
Komanický
Franceho

Inak

RTVS
JEDNOTKA
10.30 Slávnostná svätá omša z pútnického areálu v Šaštíne, pri príležitosti cirkevného sviatku
Sedembolestnej Panny Márie - Patrónky Slovenska
20.25 Fatima – Filmový príbeh inšpirovaný zjavením sa
Panny Márie trom pastierikom, ktorí pásli svoje stáda
na malej výšine neďaleko obce Fatima v Portugalsku.
00.25 Fatima R

J15.09. (štvrtok)

DVOJKA
12.40 Televízny posol R 13.05 Osobnosti
duchovného života R 13.35 Najlepší obchod môjho
života – dokumentárny film o strastiplnom životnom
príbehu Blanky Bergerovej z Humenného a o jej ponížení
a utrpení po prijatí Židovského kódexu v septembri 1941.
O snahe Blanky zachrániť seba a členov svojej rodiny pred
transportom do koncentračného tábora, o jej sile, duševnej energii a odhodlanosti za každú cenu prežiť, o jej
obchode, vďaka ktorému sa jej podarilo pred istou smrťou zastrelením zachrániť sedemdesiat ľudských životov
J10.09. (sobota) 15.00 Drevo s dušou – dokument o výrobcovi fujár, píšťal a gájd Milanovi Katreniakovi z Tisovca.
Pred mnohými rokmi sa u neho spojila vášeň pre prácu
s drevom, hudbu a ľudovú kultúru. Od tých čias sa jeho
diela dostali do rôznych kútov sveta, kde reprezentujú
nielen autora a majstrov rezbárskeho remesla, ale aj
Slovensko a jeho kultúru
J09.09. (piatok)

5
q

Nočný vták

3
q

J11.09. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici
J15.09. (štvrtok) 09.05 Svätá omša z Banskej Bystrice –
Fončordy
J18.09. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu sv. Alžbety v Košiciach / 09.00 Gréckokatolícka svätá liturgia z kláštora
sestier baziliánok z Prešova; slávi o. Markián Marián
Greško OSBM (Regina)

Zmena programu vyhradená.

Papagáj
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I

E N A

R E A T N E M U L Y Y D I X O K R
Biblická hora

E F E N O L T E V S R T T O R B A
V L A H A K C O P O K L A D Y M H
Legenda: ATLASY, BLATO, BRITVA, BYVOL, CELTY, CITY, DEKAN,
ETAPY, FAKTY, FENOL, HARFA, HROBY, ISKRA, KRYHY, KVETY, LIMAN,
LIMITA, LUMEN, MILOSRDENSTVO, NÁVYK, OLIVY, OXIDY, PANNA,
PILOTI, POKLADY, SEKTA, SLIVKA, STANICA, STAVEC, STENY, STOKA,
STOKY, SÚPER, SÚTOK, SVETLO, ŠAMOT, ŠTART, TANIER, TAŠKA,
TORBA, TRATY, TVORY, ÚNAVA, VERŠ, VLAHA, VLASY, VLOHY, YPERIT,
ZÁKON, ŽABY, ŽIVOT.

Hmota
stromu
Starší, skratka

L O V Y B E T S A A L L Á P T

Š L A K Š A T O V T H P M R V V F

Plúž

Súčasť strechy

I N V E Y L K T R

L O S R D E N S T V O R Y

A L S S T O K Y Č L Y O I

Lietadlo

Chem. značka
amerícia

I A Ž C R S A T
N A M I

Slovenský
vedec

Väčšia
nádoba

I V S P T N V T A O S S P

Š O I H E A Ú J A T Y K N E A N I
Mastná hlina

Nory

Keď

S T O K A L T O Z

Y B A Ž N A A V E O I A A J K E Y
C T E T

Francúzska
rieka
Anglický
šľachtic

Prababička
kráľa Dávida

I

S P R R A N D T E R L C N R S Á T

Rozjarenosť

Otrok

2

Milenec
Fatimy

06.40 Slovenské hrady objektívom – slovenské hrady pohľadom Petra Frolla, umeleckého fotografa 08.30 Pútnické miesta na Slovensku – dokument
o najstaršom pútnickom mieste na Slovensku, Marianke R
18.00 Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti odpustovej slávnosti v Katedrálnom chráme Narodenia
Presvätej Bohorodičky v Košiciach; slávi vladyka Milan
Chautur, košický eparcha 13.40 Orientácie 19.20 Slovo
01.30 Slovo R
J15.09. (štvrtok) 08.30 Patrónka podtatranského ľudu
– umelecký dokument o sviatku Nanebovzatie Panny
Márie v regióne Lendaku a Chmelnice 09.00 Matka
Sedembolestná – dokumentárny film o tradícii uctievania Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku. 19.25
Sviatočné slovo – duchovný príhovor
J16.09. (piatok) 12.30 Orientácie 12.55 Osobnosti duchovného života – televízny dokument o kardinálovi
Alexandrovi Rudnayovi
J18.09. (nedeľa) 07.25 Rotunda svätéjo Juraja – dokument
o národnej kultúrnej pamiatke v Skalici 13.20 Orientácie
rádio slovensko a Regina
J11.09. (nedeľa)

relax

Pomôcky:
Isere, Ati

25.09. (nedeľa) 13.25 Outdoor Films s Martem Eslemem (52)

Tajničku osemsmerovky tvorí 43 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 16 – 17: Krížovka: Aké ťažké sa zdá stále
odpúšťať. Osemsmerovka: Bez Božej inšpirácie niet porozumenia.
Výherca: Mária Tomášová z Košíc
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

51

Aj tento rok vám prinášame osvedčené rubriky a zaujímavú grafiku na 32 stranách
každé dva týždne.
Príspevok na Slovo do 21. novembra 2016:
• za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne vo výške 17 eur/ks;
• za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne vo výške 14 eur/ks.
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2018.
Ak máte záujem o ďalší nástenný kalendár na rok 2017, jeho cena je 1,50 eur/ks.

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) 17.45 Stretnutie
pri čaji / Projekcia filmu (Šarišanka, Hurbanistov 3)
Streda 17.45 Modlitbový večer (GTF PU)
Štvrtok 15.00 Študentské stretko pre stredoškolákov
(Šarišanka, Hurbanistov 3)
04.10. Liturgia na začiatku akademického roka v katedrálnom chráme (16.30 h)
04.10. Otvorenie akademického roka v Šarišanke
(17.30 h)

Košice, Moyzesova 9 (budova Minerva),
mraz.martin@grkatke.sk, unipas.grkatke.sk
Pondelok 19.30 Liturgia na niektorom z vysokoškolských internátov
Utorok, Streda, Štvrtok 10.00 – 12.00 a 13.00 –
16.00 Stretnutia, osobné rozhovory a konzultácie
Utorok 19.30 Liturgia na niektorom z vysokoškolských
internátov
Streda 17.00 Liturgia pre vysokoškolákov (Katedrálny
chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky); 18.00 Stretnutie/Beseda (Minerva/GKFÚ Košice-Staré Mesto)
21.09. Liturgia pri príležitosti začiatku akademického
roka v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky (17.00 h.)
21.09. Stretnutie v GKFÚ Košice-Staré Mesto (18.00 h.)

Čakáš nečakané dieťa?
Trpíš popotratovým syndrómom?
0911 350 200 (Telekom)
0917 350 200 (Orange)
poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk
Pomoc poskytujeme s úctou, rešpektom,
diskrétne, zadarmo a so zázemím odborníkov.

Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903 983 316-7
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
23. – 25.09. Kurz o prorockých daroch. Kurz o prorockých daroch s Brendanom McCaulleyom sa dotýka daru proroctva a používania tohto daru 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. Kurz je určený pre ľudí aktívnych v spoločenstve a je potrebné odporúčanie ich lídra spoločenstva. Príspevok je 50 eur za osobu.
30.09. – 02.10. Manželstvo misia možná. Víkend
pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú
jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie. Víkend je
pod vedením známeho slúžiaceho tímu SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie Dolný Kubín. Kurz určený manželským párom. Príspevok je 90 eur za pár.
07. – 09.10. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy.
Organizovaný spolu s Donum vitae. Kurz je určený
záujemcom z radov snúbencov, manželov, učiteľov,
katechétov, budúcim lektorom Billingsovej ovulačnej metódy. Privítame všetkých, ktorí chcú poznať
tajomstvo zrodu života a získať kľúče od svojej plodnosti, aby mohli vedome spolupracovať s Pánom
na stvoriteľskom diele. Na kurz sú pozvaní všetci,
zvlášť tí, ktorí chcú spoznať Billingsovu ovulačnú
metódu, tí, ktorí si chcú obnoviť certifikát, ale aj
tí, ktorí chcú prehĺbiť svoje vedomosti z Billingsovej ovulačnej metódy. Tých, ktorí už poznajú túto
ovulačnú metódu, poprosíme, aby si doniesli svoje
záznamy. Príspevok je 50 eur za osobu.
13. – 16.10. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte
len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných
príprav, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte
niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej
svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.
Viac sa o kurze prípravy na manželstvo môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk. Príspevok je 120
eur za pár.
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
gmcbarka.sk, 057/449 02 90
30.09. – 02.10. AŠAD
21. – 23.10. Kurz Filip. Evanjelizačný kurz pre mládež
GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com,
centrumpreromov.sk, kapelaf6.sk, 0915 951 081
24.09. 10. ročník rómskeho kresťanského festivalu
Festrom v športovej hale v Starej Ľubovni (10.00 h,
svätá liturgia: 18.00 h)

ČIČAVA

Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých:
Miroslav Chorendžák: mirec.chorendzak@gmail.com

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
15.09.PresvätáBohorodičkaSpolutrpiteľka(10.30h)
01.10. Fatimská sobota – sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky (10.30 h)
09.10. Malá púť (09.00 h)

bárka

Mládežnícke centrá

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
01.10. Fatimská sobota (08.30 h)
14.10. Modlitby exorcizmu (17.00 h)
11.11. Modlitby exorcizmu (17.00 h)

sigord

E-SLOVO – 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 alebo pri platbe v poznámke uveďte svoj e-mail a VS 9999.
Výhody: príspevok iba 8,50 eura, časopis 10 dní v predstihu a dostupný kdekoľvek,
kde sa môžete pripojiť na internet. Vhodné pre mladých a veriacich žijúcich v cudzine. Aj my šetríme prírodu.
Príspevky môžete uhradiť priloženým poštovým poukazom alebo prevodom
na účet 3210 206 959/0200; SK45 0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558, ŠS: 2017,
VS: vaše PSČ. Do poznámky uveďte svoje meno a počet kusov. Viac informácií:
051/77 31 481, 0911 711 263, slovo@grkatpo.sk.

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145
25.09. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
08. – 09.10. Odpustová slávnosť Arcibratstva ruženca
16.10. Liturgia svätého apoštola Jakuba (10.00 h)

pútnické miesta

SLOVO na rok 2017

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
26.09. Kňazský deň
01.10. Fatimská sobota – Púť ružencových spoločenstiev (10.00 h)
02.10. Liturgia so spoločenstvom Koinonia Ján Krstiteľ (10.00 h)

