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Neočakávané rýchle rozšírenie Dejín duše získalo
Terézii nielen veľa obdivovateľov, ale aj ctiteľov. Mnohé

Snímka: www.anse-du-brick.com

vätá Terézia (Martinová) sa narodila 2.
januára 1873 v meste
Alencon, v rodine, ktorá dala
Cirkvi päť rehoľných sestier.
Ako 4-ročná stratila matku.
9. apríla 1888 ako 15-ročná
vstúpila s dovolením biskupa
do kláštora karmelitánok
v Lisieux.
Túžila sa stať svätou a pochopila, že prostriedkom
na to je láska. Zvolila si tzv.
„malú cestu k dokonalosti“,
spočívajúcu v jednoduchej,
každému dostupnej askéze.
V roku 1895 začala na radu
predstavenej Matky Agnesy
od Ježiša (bola to jej rodná
sestra Paulína) písať svoj
vlastný životopis, ktorý je
známy pod názvom Dejiny duše. Toto dielo, ako aj
ostatné spisy malej Terézie
má poetický nádych nepredstierateľnej spolupatričnosti
s Bohom, oduševnenej sily
a pôvabnej mladej sviežosti.
Matka Agnesa sa usilovala
zachytiť jej najvýznamnejšie
výroky, ktoré neskôr uverejnila pod názvom Posledné
slová. Na konci života musela
prejsť veľkými vnútornými
skúškami viery a nádeje.
Zomrela 30. septembra 1897
ako 24-ročná na tuberkulózu
so slovami: „Milujem ťa, môj
Bože!“

L I S I E U X
Lisieux – mesto, ktoré leží na historickom
území Normandie, v severozápadnom Francúzsku. Mesto, známe od začiatku 20. storočia ako pútnické miesto sv. Terézie z Lisieux,
zvanej Ježiškovej, panny a učiteľky Cirkvi.
Kto bola sv. Terézia z Lisieux?

„vyslyšania“ – teda osobitné
milosti – prinútili cirkevné
vrchnosti začať s procesom
blahorečenia. Proti všetkým

zvyklostiam sa v Ríme rozhodli vyhlásiť ju predčasne
za blahoslavenú. Stalo sa tak
29. apríla 1923. O dva roky
neskoršie, 17. mája 1925, ju
pápež Pius XI. vyhlásil za
svätú. Stala sa najobľúbenejšou sväticou 20. storočia. 14.
decembra 1927 ju ten istý
pápež určil popri sv. Františkovi Xaverskom za hlavnú
patrónku všetkých katolíckych misií. V roku 1997 ju
pápež Ján Pavol II. vyhlásil
za učiteľku Cirkvi.
Telesné ostatky sv. Terézie
boli prenesené do kaplnky
kláštora karmelitánok v Lisieux mesiac pred jej blahorečením. Relikvie boli prenesené z miestneho kláštorného cintorína v slávnostnom
sprievode za účasti 50 000
pútnikov. Pôvodné miesto

pochovania je dnes označené
kamenným krížom a druhé
miesto uloženia ostatkov
zdobí socha svätice.
Správa o prvom zázraku
sa objavila 26. mája 1908.
Prví pútnici prichádzali k jej
hrobu už pred rokom 1910.
So stavbou veľkolepej pútnickej baziliky sa začalo v roku
1929. Chrám v podobe kríža
s vysokou vežou je zdobený
vitrážami a mozaikami od
Pierra Gaudina. Bol posvätený 11. júla 1937.
Telesné pozostatky svätice
sú čiastočne uložené v mramorovom sokli, čiastočne
v pozlátenej skrinke v pamätníku v podobe náhrobku.
V sklenenej skrini je vidieť
podobu svätice. Ruže, ktoré
sú uložené v schránke, priniesol kardinál (legát) Vico
v predvečer veľkej trojdňovej pobožnosti konanej na
oslavu svätorečenia Terézie
17. mája 1925. Nad zrkadlovou skrinkou je umiestnená
socha usmievavej Panny
Márie, patriacej k typu nepoškvrnenej, ktorá stála v dome
jej rodičov a svojou láskavou
tvárou si získala náklonnosť
zbožného dieťaťa. Vo svojom
životopise sv. Terézia píše,
že ju úsmev Panny Márie
uzdravil z choroby.
V bazilike, okolo nej, ako
aj v kaplnke kláštora je dnes
vidieť veľa mramorových
tabuliek, ktorými šťastní
omilostení Teréziini ctitelia
chceli vyjadriť vďačnosť svätici. „Keby sme za ostatných
niekoľko desaťročí prijímali
všetky tabuľky, mohli by
sme nimi vydláždiť všetky
ulice mesta,“ povedal riaditeľ
tereziánskych diel v Lisieux
počas slávností storočnice narodenia sv. Terézie
(1973).
Pamiatku sv. Terézie z Lisieux si pripomíname 1.
októbra. Pri hlavnej púti sú
jej ostatky nesené v slávnostnom sprievode z kláštora
karmelitánok do pútnickej
baziliky. Prúd pútnikov k sv.
Terézii z Lisieux dodnes
neustáva.
František Dancák
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Myšlienky slávnych
 Poznám totiž iba jeden plodný čin, a to
je modlitba, ale viem tiež, že modlitbou
je každý čin, ak ním človek dáva seba
samého, aby sa uskutočnil. (A. de Saint-Exupéry)
 Žiadny problém sa nevyrieši tým, že ho
pošleme k vode. (Winston Churchil)
 S priateľom schopným kritiky môžeš
ísť rýchlejšie vpred. (Johann Wolfgang
von Goethe)

Veľké odpusty
 Buková Hôrka – 5. august (Premenenie Pána)
 Klokočov – 12. august (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
 Ľutina – 19. august (Zosnutie Presvätej
Bohorodičky)
 Šašová – 26. august (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
 Čirč – 2. september (Zosnutie Presvätej
Bohorodičky)
 Košice – katedrálny chrám – 9. september (Narodenie Presvätej Bohorodičky)

V ďalšom čísle nájdete

ŽIVOT JE ZMENA

M

nohí ľudia sa snažili charakterizovať život. Iní potrebovali deﬁnovať čas ako
štvrtý rozmer priestoru. Zhodli sa na
zaujímavej deﬁnícii – zmena. Život je
zmena a čas je tiež zmena. Ak by sa
veci nemenili, nebol by čas a nebol
by život. Všetko by bolo nemenné,
chladné, mŕtve.
Zmena je naozaj charakteristikou
nášho života v tomto čase. Je tým, po
čom túžime, i čoho sa bojíme. Prináša
radosť i bolesť, utrpenie i chuť víťazstva. Dokazuje nám, že žijeme a sprevádza nás celým naším životom. Život
je vlastne iba sledom zmien, ktoré vedú
od počatia človeka v jednej megabunke
cez posledný výdych až po vstup do
známeho neznáma.
V tomto slede zmien rastieme pod
ochranou matky až do okamihu, keď sa
nám ponúkne možnosť začať slobodne
dýchať. Prvé rozvinutie pľúc je také
bolestivé, že dieťa núti plakať. To však
nie je plač z bolesti, ale plač vstupu
do tohto sveta, kde slobodné dýchanie je iba prvým krokom k vlastnej
slobode.
Po narodení je človek iba milým
batôžtekom, ktorý spí, je a plače. Všetci
ho obdivujú a obskakujú. Ale príde čas,
keď batôžtek začne používať okrem
pľúc aj ruky a zistí, že sa nimi dajú
uchopiť veci a presunúť podľa jeho vôle.
Ďalší krok k slobode. Ale tiež to bolí, je
potrebná určitá námaha. Dokonca ruka
nie vždy udrží predmet, a ten padá na
tvár. Začíname sa učiť, čo zvládneme
a čo je nad naše sily. Učiť sa, že ak si
toho vezmeme viac, než je únosné,
obráti sa to nakoniec proti nám.
Kroky. Prvý, druhý, tretí pád. Koľko
ich vlastne ešte bude? Zo sediaceho
dieťaťa, ktoré už nevníma iba svet nad
sebou, ale všetko okolo seba, sa stáva
strojca vlastného osudu. Vnímanie vecí
okolo neho ho vedie k túžbam. Prvé sú
také neškodné – chce ísť k mame. Nohy
sa pod zavalitým telíčkom preplietajú,
ani nevie ako. Akoby to bolo v nich,
čo majú robiť a v priebehu pár dní či
týždňov sa už domovom nerozlieha
iba jeho plač, ale aj cupitanie nožičiek.
Nič v jeho dosahu už nie je bezpečné.
Všetko chce spoznať, ohmatať, ovoňať
či ochutnať. A dokonca skúma, čo je
rozbitné, čo sa dá rozsypať či rozliať.
Potom príde čas, keď sa vzduchom
začne niesť prvé slovo – mama. Ale-

bo tata. Za ním prídu ďalšie a ďalšie.
A nastáva čas učenia, ktoré nepôjde
samo ako kroky, ale ktoré nás dokáže
prenášať v čase i priestore. Po slovách
sú to písmená, číslice, znaky. Potom
pojmy, vedomosti a poznatky či skúsenosti. A človek sa bude učiť celý
život. Bude spoznávať svoje telo a jeho
hormóny v puberte, silu spoločenstva
a rodiny v manželstve, zázrak života
v povolaní rodiča i trpezlivosť poslucháča v starobe.
Všetko toto nás má pripraviť na tú
predposlednú zmenu, keď opustíme
chátrajúce telo a vnoríme sa do Božej
lásky, trpezlivosti a milosrdenstva.
Toto však nie je koniec. Boli sme stvorení ako človek, nie ako duch. A človek
na to, aby bol človekom, potrebuje
telo. Ale aké telo? To vráskavé, ktoré
sme opustili? To choré a rozrezané na
chirurgickom stole? Nie! Zmena, ktorá
príde, bude posledná veľká. Naša duša
sa znova spojí s telom a znova vytvorí
jednotu človeka na veky vekov. A tak,
ako sa duša v poznávaní Boha posväcovala, telo, ktoré k nej bude patriť,
bude rovnako posvätené, oslávené.
Hmlistý obraz o tomto tele nám
ponúka sám Boh, keď nám ukazuje
Ježiša v sláve jeho premenia na hore
Tábor. Ukázal nám prototyp dokonalého človeka naplneného Bohom, osláveného a svätého. Učeníci ho mohli
vnímať podobne po vzkriesení. Toto
premenenie čaká na každého z nás, ak
sa vydáme cestou Ježiša Krista. Cestou
zmien, ktoré nás budú neustále približovať k zdroju nášho bytia, šťastia
i radosti. Zmenou prechádzajúcou
skromnosťou betlehemskej maštale,
pokorou dieťaťa a učňa, odvahou Božieho slova i silou jeho skutkov a cez
utrpenie neopätovanej lásky až k sláve
nového rána.
Zmena. Slovo, ktorého obsah nás
desí, ale aj napĺňa nádejou. Obsah, ktorý nepoznáme. Vieme však, že prinesie
niečo nové, nepoznané. Pre človeka
v biede je zmena nádejou na lepšie
časy. Boháčovi prináša strach o jeho
majetok. Smutnému vyčarí úsmev na
tvári. Inému tento úsmev zamrzne.
Život prináša rôzne zmeny – niektoré
k lepšiemu, iné k horšiemu. Alebo nie?
Dobrému všetko slúži na dobré. Pre
človeka s dobrým srdcom každá zmena
znamená nový krok, krok k dosiahnutiu úplnej slobody Božích detí. 
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 V rozhovore sa s populárnym Jiřím Grygarom pozastavíme nad vzťahom vedy
a viery, ale aj jeho osobným vzťahom
k Stvoriteľovi neba i zeme.
 Midraš porozpráva o vzťahu k Tóre.
 Navštívime Zebrzydowskú kalváriu
– jedno z najkrajších a najneobvyklejších
poľských miest. Pre výnimočný sakrálny
súbor, ktorý sa skladá z ústrednej baziliky a 52 objektov, dostalo názov Poľský
Jeruzalem.
 Ponúkneme vám aj rozprávku o dvoch
krásaviciach.

úvodník šéfredaktora
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spravodajstvo

Hymna SDM 2008

(Austrália, RV/Zenit) V sydneyskom Darling Harbor oﬁci-

álne predstavili hymnu budúcoročného Svetového dňa mládeže
s názvom Dostať silu. Autor
textu hudobník Guy Sebastian
prezradil, že sa pri jej písaní
inšpiroval témou podujatia, vybranou pápežom Benediktom
XVI.: „Keď zostúpi na vás Svätý
Duch, dostanete silu a budete mi
svedkami“ (Sk 1, 8). Koordinátor
projektu biskup Anthony Fisher
označil hymnu za „skvelú prácu,
predzvesť dňa, keď sila Svätého
Ducha odstráni rozdiely medzi
ľuďmi a všetky národy sa stretnú
na Svetových dňoch mládeže.“

Prednáška kardinála Špidlíka
(Olomouc, www.tisk.cirkev.cz)
Nakladateľstvo Refugium vydalo
prednášku kardinála Tomáša
Špidlíka s názvom Duchovná jednota novej Európy. Kardinál Špidlík prednášal o duchovnej jednote
Európy už v roku 2004 napr. na
Karlovej univerzite v Prahe. Vtedy

sa pokúsil o syntézu stredoveku
a o rozbor problémov novoveku.
Hovoril napr. o pojmoch, ako je
sloboda, srdce, osoba a zamýšľal sa
tiež nad otázkou poznania. (Knihu
si môžete objednať za 75 sk v redakcii alebo zakúpiť aj v predajni
Petra v Prešove.)

Kapitula sestier baziliánok v Ríme
(Rím,TK KBS, -js; -pz) Od 9. do
23. júla prebiehala v Ríme generálna kapitula sestier baziliánok, ktoré
pracujú v rámci Gréckokatolíckej
cirkvi v Európe, Austrálii, Severnej a Južnej Amerike. Generálna
kapitula a koná každých šesť rokov.
Po otváracom príhovore generálnej predstavenej sestry Alphonsy
Danovichovej bola za generálnu
sekretárku kapituly zvolená sestra
Dorothy Ann Busowski z Philadelphie v USA. V pondelok 9.
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júla 2007 sa delegátky generálnej
kapituly zúčastnili na audiencii
s arcibiskupom Mons. Leonardom Sandrim, novovymenovaným prefektom Kongregácie pre
východné cirkvi. Mons. Sandri
srdečne privítal sestry delegátky,
povzbudil ich k prehĺbeniu ducha
ich zakladateľa a zdôraznil dôležitosť intímneho vzťahu s Kristom.
„Buďte autentické, buďte tým, čím
ste. To prinesie hojné ovocie vo
vašom apoštoláte.“

100. výročie vzniku skautského hnutia
(Vatikán, ZENIT/RV) Pri príležitosti blížiaceho sa 100. jubilea
skautingu zaslal pápež Benedikt
XVI. blahoprajný list predsedovi
Biskupskej konferencie Francúzska kardinálovi Jeanovi-Pierrovi
Ricardovi. Francúzko je totiž krajinou, v ktorej sa po prvej svetovej
vojne začal rozvíjať katolícky skau-

ting zásluhou P. Jacquesa Sevina.
Skauting ako hnutie, zúrodnené
evanjeliom, je v očiach pápeža
nielen miestom skutočného ľudského rastu, ale tiež „miestom silnej kresťanskej ponuky a pravého
duchovného a mravného vzrastu,
ako aj opravdivej cesty svätosti.“

FRANCÚZKO (RV/CNS) Cirkevní predstavitelia
žiadajú, aby v mariánskej svätyni v Lurdoch slúžilo
veriacim viac kňazov. V ostatnom čase totiž stúpol
počet návštevníkov, ktorí sa na tomto mieste túžia
vyspovedať a blížiaca sa jubilejná púť pri príležitosti
150. výročia mariánskych zjavení si v tomto smere
vyžiada posilu. Tridsiati kňazi, ktorí sú permanentne
k dispozícii v Kaplnke zmierenia, musia každoročne
zvládnuť približne 400-tisíc spovedí.
VATIKÁN (ZENIT/KAP) Prebytok za rok 2006 vo výške
2,4 miliónov eur – pri celkových príjmoch takmer 228
miliónov eur a výdajoch prekračujúcich 225 miliónov
eur – vykazuje pozitívna ekonomická bilancia Svätej
stolice za uplynulý rok. Uvedené výdaje zahŕňajú
väčšinou ﬁnančné náklady dikastérií a inštitúcií Svätej
stolice, vrátane apoštolských nunciatúr po celom
svete. Rímska kúria má v súčasnosti dohromady
2704 zamestnancov, z toho 773 biskupov a kňazov,
331 rehoľníkov a 1600 laikov. Príjmy Svätej stolice sú
predovšetkým z investičných výnosov a nehnuteľností, ako aj z ﬁnančných darov.Taktiež zbierka Halier
svätého Petra, v rámci ktorej prichádzajú do Vatikánu
ﬁnančné dary veriacich z celého sveta a je určená na
podporu charitatívnych projektov Svätého stolca,
bola za rok 2006 101,9 miliónov dolárov.
PORTUGALSKO (TK KBS, -ms; -pz) V portugalskom
meste Porto na Stretnutí farností v Európe zástupcovia rôznych európskych krajín ukončili 5-dňový
pracovný pobyt, na ktorom diskutovali o pastorácii
a kresťanskej spolupráci medzi inštitúciami v kontexte dnešného európskeho životného štýlu.
SLOVINSKO (RV) Od 15. do 20. júla prijme slovinská
Ľubľana účastníkov 19. kongresu Medzinárodnej
organizácie pre výskum Starého zákona. Hostitelia
tak nadviažu na aktivity Roka Svätého písma, ktorý
prebieha v Slovinsku.
MEXIKO (RV) V sídle Konferencie biskupov Mexika
v Mexico City sa od 16. do 20. júla konal 3. národný
kongres exorcistov. V centre pozornosti kongresu
bola pastoračná inštrukcia o modlitbách za uzdravenie chorých, schválená bývalým prefektom Kongregácie pre náuku viery kardinálom Josephom
Ratzingerom, terajším pápežom Benediktom XVI.
ČESKÁ REPUBLIKA (www.tisk.cirkev.cz) Začiatkom
júla sa v Práchenskom múzeu v Písku konalo jubilejné 25. otvorenie výstavy s názvom Česká Biblia
v priebehu storočí. Výstava pripomína 330 rokov, ktoré
uplynuli od prvého vydania svätováclavskej Biblie v r.
1677 a je doplnená radom sprievodných programov,
napr. prezentáciou prác študentov Vysokej umeleckej
školy v Prahe.
RAKÚSKO (RV) Svätá stolica oﬁciálne potvrdila dátum pastoračnej cesty Benedikta XVI. do Rakúska.
Bude to 7. až 9. septembra, pričom hlavným bodom
programu je účasť Svätého Otca na oslavách 850.
výročia založenia mariánskej svätyne v Mariazelli.
VATIKÁN (VR) Tlačové stredisko Svätej stolice predstavilo nový dokument Pápežskej rady pre migrantov
a utečencov. Má názov Orientamenti per la Pastorale
della Strada (Smernice pre pastoráciu na cestách).
Nový dokument má štyri časti, rešpektujúc šírku
problematiky, ktorá sa spája s cestami ako miestom
pastoračnej pôsobnosti. (Viac v jednom z nasledujúcich čísel.)

Odpustová slávnosť a kňazská vysviacka v Prešove
(Ľubomír Petrík) V prešovskej katedrále zasvätenej sv. Jánovi Krstiteľovi sa
v nedeľu 24. júna konala
nielen eparchiálna odpustová slávnosť k sviatku jeho narodenia, ale aj
kňazská vysviacka piatich
diakonov Prešovskej eparchie na kňazov. Sviatosť
kňazstva prijali: Pavol Bačík z Davidova, Ján Čekan
a Matej Fečko z Prešova,
Pavol Feník z Vranova nad
Topľou – Čemerného a Marek Valenčík zo Sečovskej Polianky. Diakonát
prijali v katedrále v stredu 20. júna.
„Nechcem, aby ste sa báli prijať sviatosť
kňazstva. Ale jedno chcem, aby ste mali
po celý život veľkú úctu ku Kristovmu
kňazstvu,“ povedal v homílii vladyka
Ján Babjak, prešovský eparcha. „To, že
ste sa stali kňazmi, nie je ani tak výsledok vašich štúdií a formácie v kňaz-

skom seminári, ako nezaslúžený dar
Božej lásky.“ K slávnostnej atmosfére
nemalou mierou prispel aj Katedrálny
zbor sv. Jána Krstiteľa pod vedením
Valérie Hricovovej. Otcovi biskupovi
Jánovi Babjakovi a emeritnému otcovi
biskupovi Jánovi Hirkovi, ktorý bol
rovnako prítomný na slávnosti a slávil
Eucharistiu, novokňazi zablahoželali
k meninám.

Archijerejská svätá liturgia v Hronskom Beňadiku
(Hronský Beňadik, Ľubomír Petrík) V podvečer 5. júla, pri príležitosti
sviatku sv. Cyrila a Metoda, slávil
v Hronskom Beňadiku v rímskokatolíckom Kostole Panny Márie a sv. opáta
Benedikta archijerejskú svätú liturgiu
prešovský eparcha vladyka Ján Babjak,
SJ. Zároveň to bolo aj pri príležitosti
končiacej sa dlhodobej výstavy diel
akademického maliara Mikuláša Klimčáka s cyrilo-metodskou tematikou.
Majster Klimčák sa osobne zúčastnil
na slávení tejto liturgie.
Vladyka Ján sa v homílii zameral
na osobnosti svätých slovanských
vierozvestov Cyrila a Metoda. Boli

svetlom pre našich predkov. Vo svetle
ich viery mohli Slovania prijať Ježiša
Krista. Toto je poslanie každého kresťana aj v súčasnosti – byť svetlom pre
tento svet: „Nech tak svieti vaše svetlo
pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na
nebesiach.“ Vladyka taktiež poďakoval
majstrovi Klimčákovi, rytierovi Rádu
sv. pápeža Silvestra, za jeho celoživotné
výtvarné dielo, ktorého podstatnou
súčasťou je ikonograﬁa, predovšetkým
s veľkomoravskou tematikou.
Liturgickú slávnosť spevom sprevádzal zmiešaný spevácky zbor Kyrillomethodeon z Bratislavy.

Seniori na Mariánskej hore slávili
aj Liturgiu svätého Jána Zlatoústeho
do Ríma. Pripomenul veriacim najväčšieho pútnika všetkých čias pápeža
Jána Pavla II., ktorý bol v roku 1995 aj
na Levočskej hore.
Liturgickú slávnosť spevom umocnil
Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova pod vedením Valérie Hricovovej.
Aj táto byzantská svätá liturgia seniorom Slovenska sprostredkovala Božie
požehnanie cez Božie slovo a Eucharistiu. Posilnila aj ich životnú skúsenosť,
že Kristova Cirkev je naším spoločným
domom, spoločenstvom, kde nás Pán
zahŕňa svojou láskou, a zároveň je
predzvesťou nebeského kráľovstva,
kam svojím životom putujeme.

HUMENNÉ (Ľubomír Petrík) Pred piatimi
rokmi sa v Humennom začala pekná tradícia
cyrilo-metodských slávností. V gréckokatolíckom farskom Chráme Zosnutia Presvätej
Bohorodičky slávil 5. júla svätú liturgiu protosynkel Prešovskej eparchie Marcel Mojzeš,
spolu s protopresbyterom Humenského
protopresbyterátu Michalom Onderkom,
rímskokatolíckym humenským dekanom
Matejom Babčákom a ďalšími kňazmi. Spevom slávnosť sprevádzal mládežnícky zbor
z miestnej farnosti.
UBĽA (-ver) 8. júla 2007, na Sviatok sv. Petra
a sv. Pavla, sa konala vo farnosti Ubľa odpustová slávnosť s posviackou obnoveného kríža,
ktorý postavili začiatkom 20. storočia ublianski veriaci z Ameriky. Na túto slávnosť prijal
pozvanie terajšieho duchovného otca Miroslava Pružinského o. Peter Vansáč, ktorého
znova po 11 rokoch medzi sebou s radosťou
privítali bývalí veriaci. Zároveň bol hlavným
slúžiteľom a kazateľom. Ďalším pozvaným
hosťom bol o. Mikuláš Pružinský. Na slávnosti
sa zúčastnilo mnoho rodákov a veriacich
z ﬁliálky Michalov a okolitých obcí.
PREŠOV (-bdk) V gréckokatolíckom Chráme
blahoslaveného P. P. Gojdiča v Prešove na Sídlisku III sa konala odpustová slávnosť, ktorej
od stredy 18. júla predchádzala duchovná
obnova farnosti. Obnovu viedol vzácny hosť
z Indie (Kerala) P. James Mariakumar Kaniyaparambil, SVD, spolu so s. Mary Pereira. Tento
požehnaný čas ukončila slávnostná svätá
liturgia v nedeľu 22. júla.
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(Levoča, Ľubomír Petrík) Celoslovenská púť seniorov na Mariánskej
hore v Levoči 12. júla, pri príležitosti
10. výročia prvej takejto púte, mala vo
svojom liturgickom programe aj archijerejskú svätú liturgiu v byzantskom
obrade, ktorej hlavným slúžiteľom bol
vladyka Ján Babjak, SJ.
Prešovský eparcha poukázal na
veľmi dôležitý fenomén duchovného
života, ktorým je putovanie na posvätné miesta. Spomenul dôležitosť púte
v živote Izraelitov i putovanie Ježiša
Krista počas jeho verejného účinkovania, ako aj nedávnu púť biskupov
Slovenska k hrobom svätých apoštolov

PREŠOV (TK KBS, -ac; -jk)V priestoroch
Gréckokatolíckeho kňazského seminára
bl. o. Petra Pavla Gojdiča v Prešove sa 20.
júna uskutočnilo stretnutie zamestnancov
Gréckokatolíckej diecéznej charity v Prešove (GK DCH). Stretnutie sa konalo pri
príležitosti 60. výročia založenia GK DCH
a nieslo sa v duchu „Boh je láska, milujme ho.“
Stretnutie sa začalo molebenom k úcte
biskupa Gojdiča. Nasledovali príhovory prítomných a prednášky. Vo svojom príhovore
duchovný správca GK DCH o. Jozef Voskár
zdôraznil, že charita je služba: „Keby sme
robili anketu a pýtali by sme sa ľudí, ako by
deﬁnovali lásku, mali by sme tisíc deﬁnícií.
Ale pre kresťanov je odpoveď jednoznačná
– Boh je láska! Ježiš povedal, že sa neprišiel
dať obsluhovať, ale slúžiť. A my sme preto
povolaní k službe. Do našich činností však
musíme zakomponovať Boha.“˝Riaditeľ GK
DCH PhDr. Peter Valíček vo svojom príhovore
zdôraznil: „Boh je láska, milujme ho! Bez tejto
lásky nie je možné pracovať v takejto službe.“
Počas prednášok sa pracovníci prešovskej
charity bližšie oboznámili s históriou Prešovského biskupstva, s históriou Slovenskej
katolíckej charity i samotnej GK DCH. Svoje
stretnutie pracovníci GK DCH Prešov zakončili
slávnostnou liturgiou.
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Staroslovienské spevy v Terchovej
(Terchová, Peter Krajňák st.) Gréckokatolícky Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa pod vedením
dirigentky Valérie Hricovovej zúčastnil na tradičnom,
už 18., ročníku Cyrilo-metodských dní, ktoré sa konali
5. až 8. júla v Terchovej. V Kostole sv. Cyrila a Metoda,
ktorý je najväčším chrámom zasväteným týmto apoštolom Slovanov a bol 8.10.1949 konsekrovaný nitrianskym
biskupom Eduardom Nécseyom, vystúpil prešovský
spevokol pri sv. liturgii, ktorú celebroval prešovský
protopresbyter o. Gabriel Székely. Spolu s ním slúžili o.
Ján Halama, správca rímskokatolíckej farnosti Terchová,
a o. Emil Turiak, správca gréckokatolíckej farnosti Žilina. V slávnostnej homílii, ktorú v preplnenom chráme
predniesol o Gabriel Székely, bola zdôraznená potreba
zachovávania duchovného a kultúrneho odkazu sv. Cyrila a Metoda medzi našimi veriacimi na Slovensku. Ich
príchod na Veľkú Moravu bol historickým medzníkom
v kultúrnom a spoločenskom vývoji našich predkov
a bol položený základ pre ich smerovanie do civilizovanej Európy. Vystúpenie prešovského katedrálneho
zboru sa stalo v rázovitej oravskej obci Terchová, opradenej jánošíkovskými legendami, každoročne súčasťou
programu osláv Cyrilo-metodských dní, ktoré podľa slov
organizátorov podujatia sú výrazom úcty a spomienky
na príchod byzantskej misie sv. Cyrila a Metoda na naše
územie a našli si trvalé miesto v kalendári významných
slovenských kultúrnych podujatí.

Cyrilo-metodské dni
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(Kojšov, Adam Mackovjak) Cyrilo-metodský týždeň, ktorý sa konal 1. – 8. júla, sme začali nádhernou
odpustovou slávnosťou dvoch velikánov viery – svätých
apoštolov Petra a Pavla, na ktorej sme si pripomenuli aj
desiate výročie pôsobenia o. Mareka Horňáka v našej
farnosti. Následne od pondelka sme odštartovali s deťmi
kampaň Vypni telku, zapni seba. V deň sviatku sme po
slávnostnej svätej liturgii a obede posvätili obnovený
kríž na Zdubisku. Zástup s asi stovkou veriacich počas
modlitby krížovej cesty putoval k vrcholu kopca, na
ktorom stojí kríž z roku 1947. Jednotlivé zastavenia
viedla mládež farnosti.
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Po piatkovej verejnej generálke nasledovala nedeľná
premiéra audiovizuálneho programu o krížoch v našej
farnosti. Tento otvárací program výstavy fotograﬁí,
popretkávaný hudbou, fotograﬁami, videom, živými
vstupmi folklórnej skupiny Jedlinka, zboríku Skala či
recitátormi bol iniciovaný združením Ulijana z Kojšova. Pri návšteve Kojšova si ju môžete prezrieť v našom
chráme do konca mesiaca júl.

Konferencia na tému Problematika
voľného času detí a mládeže
(Prešov, Slávka Michančová,
Jana Koprivňáková) „Výchova
je vecou srdca.“ To sú slová
jedného z najväčších vychovávateľov novoveku – dona Bosca.
V duchu týchto slov sa uskutočnila aj prvá vedecko-odborná
konferencia s medzinárodnou
účasťou, ktorá sa zaoberala
touto vznešenou činnosťou,
primárne vo voľnom čase.
21. júna 2007 sa uskutočnila
prvá vedecká konferencia z radu
pripravovaných konferencií,
ktoré sa zaoberajú výchovou
vo voľnom čase. Jej iniciátorom bola sekcia spoločenských
vied Katedry historických a
spoločenských vied na Gréckokatolíckej teologickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove.
Výber ročníka nebol náhodný.
Fakulta si takýmto spôsobom
pripomenula už piaty rok realizácie študijného programu
Animácia voľnočasových aktivít. Prvá konferencia mala názov
Problematika voľného času detí
a mládeže.
Všetkých zúčastnených privítal dekan fakulty prof. ThDr.
Vojtech Boháč, PhD. Program
konferencie otvoril prof. ThDr.
Peter Šturák, PhD., vedecký
garant konferencie.
V plenárnej časti konferencie
vystúpil tajomník sekcie pre
mládež Konferencie biskupov
Slovenska ThLic. Zdeno Pupík,
ktorý predstavil Pastoračný plán
Katolíckej cirkvi na Slovensku pre mládež na roky 2007
– 2013. Plenárny priestor patril
aj doc. PaedDr. Vladimírovi
Šebeňovi, PhD., a PaedDr. Ivete
Šebeňovej, PhD., ktorí hovorili o
záujmovej krúžkovej činnosti na
základných školách. Plenárnu
časť konferencie uzavrel prof.

Igor Kominarec, PhD., svojím
príspevkom, v ktorom predstavil voľnočasový priestor ako
prostriedok rozvoja interkultúrnych aktivít mládeže.
V ďalšej časti konferencie sa
so svojimi poznatkami a skúsenosťami delilo takmer tridsať
vedcov a odborníkov, medzi
inými aj ThDr. PaedDr. Ferdinand Kubík, PhD., ThDr. Ondrej
Šmidriak, PhD., Mgr. Michael
Martinek, ThD., PhDr. Edita
Kominarecová, PhD., RNDr.
Mária Tulenková, PhD., RNDr.
Mária Csátaryová, PhD. Konferenčné príspevky boli rozdelené
do šiestich tematických sekcií,
ktoré zahŕňali problém pastorácie detí a mládeže vo voľnom
čase, pedagogiku voľného času,
paletu voľnočasových záujmov
detí a mládeže dneška, aktuálne
problémy a výzvy v oblasti organizovania a využívania voľného
času detí a mládeže. Všetky
prednášky budú publikované v
elektronickom konferenčnom
zborníku.
V závere konferencie vystúpila vedúca organizačného tímu
ThDr. Mgr. Slávka Michančová,
PhD, s poďakovaním všetkým
prítomným a ohlásením druhého ročníka konferencie (jar
2008), ktorý by mal byť venovaný problematike voľného času
dospelých.
Všetkým prednášajúcim ďakujeme. Zároveň vyslovujeme
poďakovanie PhDr. Danke Gregovej a Mgr. Miroslave Gregovej
z občianskeho združenia Žabky
na prameni, ktoré okrem predstavenia vlastných aktivít celú
konferenciu zaznamenali na
kameru a časť z nej zaradili do
programu vysielania internetovej detskej televízie (DTV).

rozhovor na 5 minút

Farská púť do Prešova a Ľutiny
(Martin, -gkm-) V utorok 19. júna 2007
sa uskutočnila púť veriacich z farnosti Martin k hrobom a relikviám našich bl. biskupov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka do
prešovskej katedrály pri príležitosti jubileí
ich biskupských svätení, ktoré si v tomto
roku pripomíname.
Už počas cesty sme sa od duchovného
otca Miroslava Macka dozvedeli o živote
otcov biskupov i o histórii katedrálneho
chrámu.
Po príchode do katedrály sme sa pomodlili v oboch kaplnkách a zapálili sviečky. Potom sme sa oboznámili s históriou
Turínskeho plátna a prezreli si jeho kópiu.
Nakoniec sme sa zašli pomodliť do farskej
kaplnky, aby sme si vyprosili ochranu Presvätej Bohorodičky pre nás, naše rodiny
i farnosť. Potom sme navštívili biskupskú
rezidenciu, kde sme si prezreli výstavu zo
života bl. biskupov, pomodlili sme sa v biskupskej kaplnke. Tu nás pozdravil synkel
pre Rusínov o. Peter Pavel Haľko. V sále
kanonikov nás privítal protosynkel Prešovskej eparchie o. Marcel Mojzeš, ktorý nás
oboznámil s dejinami biskupstva a milým
slovom povzbudil naše gréckokatolícke
spoločenstvo v diaspóre.

s P. Franzom Meuresom, SJ, rektorom kolégia v Ríme, ktorý bol hosťom na celoexarchátnom odpuste
v Sečovciach.

Okolo obeda sme potom pokračovali
v našej púti do Ľutiny, kde sme v bazilike
slávili sv. liturgiu. Pred ňou nás privítal
miestny správca farnosti o. P. Borza, ktorý
nás oboznámil s históriou tohto pútnického miesta. Po sv. liturgii sme sa presunuli
na dvor materskej školy, ktorú spravujú
sestry služobnice. Tie nás srdečne privítali
a pohostili vynikajúcim gulášom, za čo im
zo srdca ďakujeme. Po výdatnom obede
sme vyšli na horu, kde sme sa pomodlili
Moleben k Presvätej Bohorodičke. Po
ukončení sme sa vydali späť do Martina.
Ďakujeme dobrotivému Bohu za nádherný
deň. Veríme, že táto púť prinesie svoje ovocie pre všetkých pútnikov i celú martinskú
farnosť.

Slávnosť blahoslaveného P. P. Gojdiča

Ruské Pekľany 2006. Snímka: M. Žarnayová

(Ruské Pekľany, Ľubomír Petrík) 17. júla
1888 sa v Ruských Pekľanoch neďaleko
Prešova v rodine gréckokatolíckeho kňaza
narodil blahoslavený prešovský biskup Pavel
Peter Gojdič, OSBM. Z tohto dôvodu sa tu
každoročne koná eparchiálna odpustová
slávnosť.
Archijerejskú svätú liturgiu v nedeľu 15.
júla tohto roka slávil prešovský eparcha Ján
Babjak, SJ, ktorého privítala starostka obcí
Ľubovec a Ruské Pekľany Jozefína Štofanová. Pripomenula 80. výročie biskupskej
vysviacky blahoslaveného Pavla Petra, ktorú
si gréckokatolícki veriaci pripomenuli 25.
marca tohto roka ďakovnou púťou v Ríme.
Otec biskup pútnikom priblížil osobnosť
blahoslaveného hieromučeníka. Slová biskupského hesla Boh je láska, milujme ho!

Ako vnímate Gréckokatolícku
cirkev na Slovensku?
V ostatných piatich dňoch som liturgizoval v byzantskom obrade. Aj
bez pochopenia jazyka je tu niečo,
čo si veľmi cením a robí to dobre
duši, a to veľká úcta vyjadrená
posvätným tajomstvám, najmä Eucharistii. A to je pre mňa veľmi zaujímavé. Pretože na Západe sa liturgia
stala praktickou a intelektuálnou,
niekedy až banálnou (prepáčte za
výraz). Pozorujem, ako mladí ľudia
túto úctu chcú a tešia sa jej.
Dnes je sviatok sv. Cyrila a Metoda. Ako sa pozeráte na týchto
apoštolov Slovanov?
V prvom rade sa na Západe vie o sv.
Cyrilovi a Metodovi veľmi málo.
To, čo som pochopil o nich ja, je,
že vsadili do ľudí vieru a dali jej
liturgickú formu. Stali sa tvorcami
kultúry: slova, jazyka a literatúry.
Veľmi sa teším, že Rím pochopil,
aké dôležité je prelínanie obradov
a kultúr v Európe. Pochopil som, čo
znamená Velehrad a iné strediská
cyrilo-metodskej úcty.
Čo by ste odkázali čitateľom
SLOVA?
Vyše štyridsať rokov žijeme na
Západe v silnom procese sekularizácie. Ľudia vo východnej časti
Európy po politickej zmene zažili
veľkú potrebu pristúpiť ku klasickej
účasti na živote Cirkvi. Ale hneď sa
prejavil aj taký silný tlak konzumizmu a liberalizmu ako na Západe. Ak
si chcete zachovať svoju vieru a vernosť hodnotám evanjelia, musíte sa
s týmto tlakom vyrovnať.
Michal Hospodár
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sú pre nás hodné nasledovania. „Toto miesto na zemi
je obzvlášť požehnané, lebo
tu si Boh k životu povolal
človeka, ktorý je pre nás
vzorom, tu uzrel svetlo sveta náš blahoslavený biskup
– mučeník... Boh vo svojej
prozreteľnosti vedel, čo
čaká Gréckokatolícku cirkev v päťdesiatych rokoch
minulého storočia a akou
oporou pre veriacich bude
ich biskup,“ povedal ďalej
prešovský eparcha. Citoval
aj z listu, ktorým biskup v roku 1956 žiadal
z väzenia prezidenta republiky o prehodnotenie súdneho procesu. Z listu vidno, akou
osobnosťou bol náš vladyka – pokorný,
ponížený a plný lásky.
Liturgická slávnosť, ktorú spevom sprevádzal Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa
z Prešova pod vedením dirigentky Valérie
Hricovovej, bola zakončená myrovaním
a poďakovaním miestneho duchovného otca
Mariána Sterančáka. V horúcom letnom
počasí bola eparchiálna odpustová slávnosť
v Ruských Pekľanoch príjemným osviežením duše a duchovný pohľad na osobnosť
blahoslaveného prešovského biskupa nasmerovala mysle pútnikov smerom k pravým životným hodnotám, predovšetkým
k úprimnej láske.

Otec rektor, môžete nám predstaviť vaše kolégium?
Nemecké a maďarské kolégium
v Ríme založil sv. Ignác z Loyoly
v roku 1552. Kolégium vzniklo preto, aby v čase rekatolizácie vychovávalo a formovalo dobrých kňazov
a špirituálov pre kňazské semináre
v Nemecku a Uhorsku. V tomto poslaní pokračujeme aj v súčasnosti.
Máme študentov zo 14 krajín a som
rád, že prvý rok je tam aj jeden
študent zo Slovenska.
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Slovenskí biskupi v Ríme
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ŠTVRTÝ DEŇ
HROB SV. PAVLA

o štvrtok začali biskupi svoj
pracovný program návštevou
Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Jej prefektom je kardinál Francis Arinze. Predseda liturgickej
komisie KBS Mons. Stanislav Stolárik
prefekta informoval o práci, ktorá sa
vykonala tak počas komunizmu, ako
aj po jeho páde. Vyzdvihol prácu Liturgického inštitútu, ktorý bol založený pri
Teologickej fakulte v Ružomberku. Biskup Stolárik informoval aj o výskume
v knižnici Pápežského ústavu svätých
Cyrila a Metoda v Ríme.
Kardinál Arinze biskupov povzbudil, aby tak urobili čo najskôr, nakoľko
je to pre kňazov i seminaristov veľmi
potrebné. Prefekt kongregácie takisto
povzbudil biskupov, aby posielali kňazov na štúdium špecializácie liturgiky.
Kardinál sa dotkol aj konkrétnych
otázok liturgie. Zdôraznil potrebu
a význam kvalitnej homílie, ktorá by
však podľa neho mala trvať okolo 10
minút a nie viac. Členovia kongregácie
sa zaujímali aj o eucharistickú úctu
mimo svätej omše a o úlohu mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania.
Kardinál Arinze vyzdvihol aj existenciu Jednotného katolíckeho spevníka
a prácu na jeho obnove. Biskupi sa
zaujímali o opätovné zavedenie obnoveného Tridentského misálu. Kardinál
Arinze v tomto konkrétnom prípade
poznamenal, že ide ešte stále o veľmi
otvorenú otázku.
Následne sa biskupi presunuli do
sídla Kongregácie pre východné cirkvi.
Privítal ich kardinál Ignace Moussa
Daoud, ktorého 1. júla na jeho poste

vystrieda kardinál Leonardo Sandri.
Biskupi referovali o vzťahoch medzi
kňazmi jednotlivých obradov a rôznych
formách spolupráce. Venovali sa spolu
aj otázkam biritualizmu kňazov a otázkam s tým spojených. Podľa kardinála je
dôležité, aby veriaci latinského obradu
mohli viac spoznávať tradíciu východného obradu a opačne.
Posledným pracovným stretnutím
bola vo štvrtok návšteva Pápežskej
rady pre kultúru a pre medzináboženský dialóg. Jej predsedom je kardinál
Paul Poupard. Vyzdvihol živý vzťah
s biskupom Mons. Františkom Rábekom, predsedom Rady pre kultúru
KBS. Dôležitou témou stretnutia bola
otázka sekularizácie, ktorá sa mení následne na sekularizmus. Chýba obsah
s náboženskými hodnotami, a tak sa
mení „byť“ na „mať“ a „ukázať sa“. Je
snahou politických síl marginalizovať
náboženský život. Akoby Boh a náboženstvo nemali miesto vo verejnom
živote. Podľa predstaviteľov rady to však
nie je v dejinách nič nové. Novinkou
oproti iným obdobiam je fakt, že táto
tendencie je aj vnútri Cirkvi. Je veľkou
úlohou biskupov vedieť rozlíšiť, čo je
pozitívne a čo nie.
V súvislosti s otázkami medzináboženského dialógu je podľa zástupcov
rady potrebná starostlivosť o veriacich,
aby sa cítili byť vo vlastnej Cirkvi prijímaní. Na programe stretnutia boli
aj otázky spojené s prijatým zákonom
o registrácii cirkví a náboženských
spoločností v SR, ako aj otázky spojené
so šírením islamu.
Pred obedom prijal Benedikt XVI.
na osobné stretnutia aj druhú skupinu
biskupov. Návštevy začal košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč s pomocnými
biskupmi Mons. Bernardom Boberom
a Mons. Stanislavom Stolárikom. Po
nich prijal Svätý Otec rožňavského
biskupa Mons. Eduarda Kojnoka a jeho
koadjútora Mons. Vladimíra Fila. Ako
tretí navštívili Svätého Otca spišský
biskup Mons. František Tondra a jeho
pomocní biskupi Mons. Štefan Sečka
a Mons. Andrej Imrich. Tesne pred
obedom prišiel na návštevu košický
exarcha Mons. Milan Chautur, CSsR,
a osobné návštevy u Benedikta XVI.
zakončil vojenský ordinár Mons. František Rábek.

Po návšteve u Svätého Otca vladyka
Milan Chautur, CSsR, povedal: „Keď
sa človek stretne s niekým blízkym,
tak môže mať len dobré dojmy. Prekvapením pre mňa na stretnutí so
Svätým Otcom bolo jeho veľmi dobré
poznanie situácie Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku, vďaka čomu som
mu nemohol nič nové povedať. Vedel
o trojjazyčnosti Košického apoštolského exarchátu a hovorili sme aj o nových
trendoch v pohľade na samotnú tradíciu východných cirkví. Dotkli sme sa
rozdelenia Prešovskej eparchie pred
10 rokmi, pričom sme skonštatovali, že
išlo iba o doriešenie hraníc Prešovskej
eparchie po povojnovom usporiadaní
Československa, nakoľko veriaci Mukačevskej eparchie na Slovensku zostali
bez biskupa a bolo potrebné ich znova
začleniť do svojprávneho celku.
V rozhovore so Svätým Otcom sme
sa dotkli aj vzťahu s pravoslávnymi,
hovorili sme o vzájomnom spolužití
spoločenstiev oboch obradov a pomoci v rámci Katolíckej cirkvi. Okruhy
otázok boli jednoduché a priame, ale
drvivá väčšina záležitostí bola Svätému
Otcovi známa nielen z písomnej správy,
ktorú sme vypracovali pred Ad limina.
On, hlava Cirkvi, o týchto informáciách veľa rozmýšľa. Na mape som mu
vyznačil hranice exarchátu. Takýmto
spôsobom strávených 15 minút v jeho
bezprostrednej blízkosti ubehlo veľmi
rýchlo.“
V popoludňajších hodinách celebrovali biskupi spolu s kňazmi a za účasti
asi 200 pútnikov svätú omšu v Bazilike
Svätého Pavla za hradbami. Hlavným
celebrantom bol Mons. Alojz Tkáč
a kázeň predniesol Mons. Ján Sokol. Ten
uviedol, že mnohí z nás si pamätajú päťdesiate roky, keď násilným spôsobom
odvážali rehoľníkov, rehoľnice, zatvárali
kňazov a horlivých veriacich. „Medzi
nimi boli aj naši traja biskupi. Blahoslavený Pavol Gojdič, Michal Buzalka a Ján
Vojtaššák. O týchto skutočnostiach sa
však dnes nepíše, ba ani nehovorí, a to
ani v zahraničí, ani doma. Akoby sa
nič nebolo stalo. Stále sa spomínajú len
problémy z vojnových čias a povojnové
akoby neexistovali. A to nás bolí.“ uviedol arcibiskup Sokol.
Podľa jeho slov je svätý Pavol príkladom, ako majú biskupi žiť svoje vyvole-
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Pondelok 6. august

Snímky: TK KBS

A vy dobre robíte, že hľadíte
naň ako na lampu, ktorá svieti
v temnom mieste, kým nesvitne
deň a nevzíde vo vašich srdciach
zornica (2 Pt 1, 19).

nie pre úrad nástupcov apoštolov v jednote
s Kristom. „Svätý Pavol nám dáva príklad,
ako máme konať evanjelizáciu v dnešnej
dobe. Napriek všetkým ťažkostiam hlásať
evanjelium v takej čistote bez ústupkov
a kompromisov, ako to robil on, keď ohlasoval slobodu svedomia a silu milosti.“ uviedol
arcibiskup Sokol. Po svätej omši nasledoval
koncert zboru bratislavského konzervatória
pod vedením Dušana Billa.

5. DEŇ – SPOLOČNÁ AUDIENCIA

Utorok 7. august
Lebo sme Kristovou ľúbeznou
vôňou pre Boha uprostred tých,
čo sú na ceste spásy, i tých, čo
idú do záhuby (2 Kor 2, 15).
Príjemná či nepríjemná vôňa
sa vždy prejaví na mojej nálade. Poteší ma vôňa vzduchu
po letnej búrke, vôňa lesa či
rozkvitnutej lúky. Nie som rád,
keď zacítim smog či zápach
silážnej jamy.
Vôňa sa dotýka srdca človeka,
preto sv. Pavol prirovnáva
kresťanov k ľúbeznej Kristovej
vôni. Ten, kto pozná a miluje
Krista, prirodzene šíri okolo
seba prítomnosť Svätého
Ducha, ktorý sa dotýka sŕdc
ľudí. Sami môžeme zistiť, či
dnes ľudia v našej prítomnosti
pookrejú, usmejú sa, alebo sa
budú cítiť nepríjemne.
S Kristom v srdci budeme
schopní voňať nielen kvôli
dezodorantu a umytým zubom, ale vďaka dobrote, láske
a milosrdenstvu.
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Piatok sa začal pre biskupov slávením
svätej omše v kaplnke Domus Romana.
Hlavným celebrantom bol Mons. Eduard
Kojnok a kazateľom vladyka Ján Babjak, SJ.
Ten vo svojom príhovore vyzdvihol lásku
Boha, ktorý ponúka človeku úplne všetko.
Pracovný program začali biskupi prijatím
na Kongregácii pre inštitúty zasväteného života a spoločností apoštolského života. Privítal
ich prefekt kongregácie kardinál Franc Rodé.
„Turíce nemôžu trvať stále, veď v skutočnosti
trvali len jedno ráno.“ povzbudil biskupov
prefekt na margo poklesu rehoľných povolaní oproti dobe po páde komunizmu.
Dôraz je podľa neho potrebné dávať na
získavanie povolaní a vzťah medzi biskupmi
a jednotlivými rehoľnými spoločenstvami.
Dobrým prostriedkom na to je v iných krajinách zmiešaná komisia biskupov a vyšších
rehoľných predstavených. Biskupi informovali zástupcov kongregácie o spôsoboch
slávení Dňa zasväteného života na Slovensku
i o činnosti konferencií vyšších rehoľných
predstavených. Biskupi sa venovali aj problematike sekulárnych inštitútov na Slovensku. Podľa kardinála Rodeho sa ani rehoľné

spoločenstvá nevyhnú prúdom a vplyvom
sekularizácie, ktorá síce nie je ateizmom, ale
k nemu privádza. Je podľa neho potrebné dať
dôraz na spoločný život v komunitách a na
zachovávanie pôvodnej charizmy.
Predpoludním prijal všetkých biskupov
na spoločnej audiencii Benedikt XVI. Slovenskí biskupi mu odovzdali svoj dar – ikonu
Sedembolestnej Panny Márie. Predseda KBS
Mons. František Tondra vo svojom príhovore, ktorý predniesol po nemecky, poďakoval
Svätému Otcovi za prijatia počas návštevy
Ad limina apostolorum a predstavil situáciu
v Katolíckej cirkvi na Slovensku. Pripomenul, že kňazstvo sa u nás omladilo. Na konci
totality bol priemerný vek kňazov vyše 60
rokov, dnes je okolo 40 rokov.
Biskup Tondra taktiež Benedikta XVI.
informoval, že veľký dôraz sa kladie na výchovu detí a mládeže. Kriticky poznamenal,
že „veľkú starosť robia komerčné médiá, ktoré sú zväčša liberálne. Tie formujú verejnú
mienku, ktorá je následne veľmi kritická voči
Cirkvi a voči kresťanským hodnotám, ako sú
hodnota života, dôstojnosť človeka, rodina,
čistý vzťah medzi mužom a ženou. Popierajú objektívnu mravnú normu a slobodu
interpretujú subjektivisticky.“ Predseda KBS
informoval Benedikta XVI. aj o pripravovanom Pastoračnom a evanjelizačnom pláne
na roky 2007 – 2013. „Svätý Otče, nesieme
vám pozdravy zo Slovenska, od všetkých
našich kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok,
od seminaristov a od celého Božieho ľudu
našej vlasti.“ dodal na záver biskup Tondra
a poprosil Svätého Otca o požehnanie pre
celé Slovensko.
(na pokračovanie)
Jozef Kováčik, Jozef Haľko, Juraj Gradoš

Na ikonách Premenenia Pána
sa za Ježišom Kristom zobrazuje žiara slnka, ktorá je v porovnaní s ním tmavá. Kristus je
zobrazený ako svetlo jasnejšie
od slnka. Prišiel ako Svetlo do
sveta tmy hriechu. Odstraňuje všetky tiene zla z nášho
života. Ponúka nám poznanie
skutočnej pravdy, aby sme
mohli správne vidieť fakty
svojho života. Týmto svetlom
je jeho Slovo, ak mu uveríme
a prijmeme ho do života. Je
to žiara Svätého Ducha, ktorý
má moc z nášho srdca urobiť
zdroj Kristovho svetla, aby sme
sa stali svetlom pre tento svet.
Zahľaďme sa teda dnes s vierou do tváre Krista a nechajme
sa ním prežiariť.

9

rozhovor

Snímka: ff.ku.sk

MÉDIÁ – IBA ZÁBAVA A REKLAMA?
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Čo sú to médiá?
Pojem je používaný hlavne vo významoch prostredie,
prostredník či sprostredkovateľ. V súvislosti s masmédiami sa médium chápe ako predmet alebo jav určený na
uchovanie alebo prenos informácie. Masmédium (masové
médium) je médium prenášajúce informáciu k množstvu
ľudí naraz. Medzi masovokomunikačné prostriedky patria
tlač, televízia, elektronické médiá. Toľko slovník.
Na to, aké sú masmédiá u nás, aké sú ich pozítíva i negatíva, sme sa opýtali prof. Tadeusza Zasępu, ktorý časť svojho života i srdca ponúkol aj Slovensku.

10

Pán profesor, ako vnímate médiá na
Slovensku? Majú svoje špeciﬁká oproti médiám v iných krajinách, napr. vo
vašom rodnom krajine Poľsku?
Keď berieme do úvahy hlavné úlohy
médií, ktorými sú informácia, vzdelávanie, zábava, formácia, výchova (intelektuálna, mravná, estetická, náboženská),
mohli by sme povedať, že slovenské
a poľské médiá sa v prvom rade snažia
o informáciu a zábavu spoločenstva.
Informácia, samozrejme, môže byť
pravdivá, ale môže byť aj manipulovaná. Zábavy máme veľa. Dalo by sa
povedať, že médiá nás chcú „zabaviť
až na smrť“.
Dôležitou otázkou je vzdelávanie
spoločnosti cez médiá. V procese globalizácie, v ktorom je zisk médií na prvom
meste, vzdelávanie, na ktoré sú potrebné
veľké peniaze, nemá šancu. Nariekam
nad tým, že máme stále menej a menej
kultúrnych a vedeckých programov, ale

vždy viac a viac seriálov a reklám. V komerčných aj vo verejných médiách chýba priestor pre formáciu, intelektuálnu,
mravnú, estetickú, a zvlášť náboženskú.
Hovoríme tu o slovenských a poľských
médiách, ale to, čo sme povedali, sa týka
aj svetových médií.
Na Slovensku už niekoľko rokov
pôsobí Rádio Lumen a začala vysielať
aj TV NOE. Čo by ste na ich činnosti
hodnotili pozitívne a v čom vidíte ich
nedostatky?
Bohu vďaka, že na Slovensku pôsobí Rádio Lumen aj TV NOE. Médiá
vlastne fungujú predovšetkým vo formačnom priestore. Je jasné, že zvlášť
Rádio Lumen informuje, vzdeláva, vytvára priestor pre zábavu, ale v každom
prípade formuje ľudský intelekt, vnútro
človeka, jeho estetický pohľad aj pohľad
na náboženstvo. Bez týchto médií by
Slovensko nebolo také duchovne boha-

Prof. Doc. Tadeusz Zasępa,
PhD., poľský vysokoškolský
pedagóg, žurnalista, publicista a kňaz. Je profesorom pastorálnej teológie, odborníkom
na masmédiá a masovú komunikáciu, profesorom Katolíckej univerzity Jána Pavla II.
v Ľubline (Poľsko), profesorom
a garantom v odbore žurnalistika na Katolíckej univerzite
v Ružomberku. Študoval vo
Washingtone, Ženeve a Miláne. Je zakladateľom a prvým
rektorom Vysokej školy Vladislava Jagelovského v Ľubline;
zakladateľom a prvým redaktorom týždenníka Niedziela
v Ľubline a katolíckeho Rádia
Ľublin. Prednášal v Prestone
(Anglicko), na Trnavskej a Prešovskej univerzite a v Spišskej
Kapitule. Je autorom 15 kníh
a vyše 150 článkov v poľskom,
anglickom, francúzskom, nemeckom, talianskom, latinskom a slovenskom jazyku.
V roku 1998 mu univerzita
v Cambridge za celoživotné
dielo udelila cenu Človek roka.
V roku 2002 ho na Nobelovu
cenu navrhli UNESCO, univerzity v Cambridge a Oxforde,
Harvardova univerzita a ďalšie prestížne inštitúcie.
té, ako je teraz. Chcem povedať, že vždy,
keď som na Slovensku, Rádio Lumen
s radosťou počúvam.
V nedávnom Posolstve k 41. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov Svätý Otec
hovoril o výchove detí cez médiá, ale
aj o výchove médií. Formujete budúcich pracovníkov v médiách. Čo považujete za najdôležitejšie pre človeka,
ktorý pracuje so slovom a s obrazom
v televízii, v rozhlase, v tlači?
Svätý Otec Benedikt XVI. aj Ján Pavol II. sú – dalo by sa povedať – priateľmi médií. Ale tiež sú priateľmi človeka,
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a zvlášť priateľmi detí. Benedikt XVI. počas
41. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov upozornil na potrebu
výchovy detí cez médiá, ale tiež takej výchovy
detí, ktorá by ich priviedla k múdremu využívaniu médií. Je pravda, že médiá dnes hrajú
takú veľkú úlohu, že môžu z procesu výchovy
eliminovať rodičov, školu aj cirkev. Všetky
tieto inštitúcie musia pracovať s deťmi a pre
deti. Médiá, dnes zvlášť internet, majú byť
len pomocou vo výchove. Ťažko povedať, či
počítačové hry a animované ﬁlmy sú takou
pomocou. Preto rodičia, škola a cirkev musia
deťom pomáhať v chápaní a odmietaní hrovej ilúzie. Potrebná je aj formácia ľudí, ktorí
pracujú v médiách. Médiá nie sú anonymné.
Každý program je pripravený konkrétnym
človekom – autorom. Jeho úlohou je zodpovednosť za deti a mládež, za ich budúcnosť.
Autori programov sa majú snažiť o to, aby ich
tvorivá práca neslúžila zlu, ale dobru.

V rannom programe ohlásili útok. Milióny
ľudí utekalo. A hoci sa potom v rozhlase
hovorilo o tom, že je to je len fantastická hra,
ľudia neverili. Mnohí vtedy utrpeli havárie
a pod.
Je ešte iná vec. Keď sa niekto takýmto
spôsobom zahráva s jadrovým výbuchom,
môže sa stať, že pravdivý výbuch sa už nebude stretať so žiadnou reakciou ľudí. Život
človeka nie je hračka. Človek sa nemôže stať
predmetom hry. Autori podobnej manipulácie by si mali uvedomiť zodpovednosť za
človeka a za pravdu, ktorú hľadajú alebo by
mali hľadať.
Aké by mala mať postavenie v médiách
autocenzúra? Vnímate ju skôr kladne alebo
záporne?
Cenzúra, ktorá fungovala v komunistickej
minulosti, už nefunguje. Ale v liberálnych
médiách sa ukázala nová forma cenzúry
– autocenzúra. Žurnalista si myslí: nebudem
písať to a to, pretože mi nevytlačia článok.
Alebo: môj šéfredaktor nerád počúva alebo
číta takú vec. Autocenzúra má svoj prameň
v „political corectrees“, ktorá zatvára ústa
žurnalistov, šíri klamstvo a nie (ako by to
malo byť samozrejmé) pravdu.

Ako si predstavujete ideálnu kresťanskú
televíziu, prípadne rozhlas, noviny?
Všetky kresťanské médiá, keď chcú byť
ideálne, musia brať do úvahy, že ich adresátom je človek. Ich adresátom nie je strana,
štát, rôzne inštitúcie, ale konkrétny človek.
A potom tento informovaný, vzdelaný, vychovaný človek tvorí strany, štát a inštitúcie,
v ktorých šíri dobro, ktoré získal cez kresťanské médiá. Táto snaha o fyzický a duchovný
rozvoj človeka by mala charakterizovať
kresťanské médiá.

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Nie že by sme boli schopní
vymyslieť niečo sami od seba,
akoby to bolo z nás, ale naša
schopnosť je z Boha. On nás
urobil súcich za služobníkov
Novej zmluvy, a nie litery, ale
Ducha; lebo litera zabíja, kým
Duch oživuje (2 Kor 3, 5 – 6).
Ako začínajúci kňaz som si
myslel, že „jednou kázňou
zmením svet“, že do mesiaca – dvoch vyriešim všetky
problémy farnosti, že po
jednej spovedi sa vďaka
mojim „múdrym a fundovaným radám“ stratia problémy
v rodinách.
Boh mi však ukázal, že čo
postavím na vlastných silách,
nebude mať úspech. Videl
som, že nestačí do hlavy človeka vliať vedomosti a vysvetliť mu zákony, ale že obrátenie
príde len vtedy, keď sa srdca
človeka dotkne Boh. On jediný môže dať nový život tomu,
kto uverí. Dnes by som chcel
urobiť všetko pre to, aby cezo
mňa mohol konať Boh.

Štvrtok 9. august
Preto keď máme túto službu
z milosrdenstva, ktoré sme
dosiahli, neochabujeme. Lebo
Boh, ktorý povedal: „Nech
z temnôt zažiari svetlo,“ zažiaril
aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári
Ježiša Krista (2 Kor 4, 1 . 6).
Pohoršovanie sa nad slabosťami iných je každodenným
hriechom mnohých z nás. Problém je v tom, že si neuvedomujeme vlastné viny a veľkosť
Božieho milosrdenstva k nám
samým. Iba ten, kto zápasí
s „brvnom vo svojom oku“
a zisťuje, aké je ťažké sa ho
zbaviť, sa stáva chápavým
a milosrdným k „smietke v oku
svojho brata“. Ten, kto zakúsil,
že Boh sa nad ním nepohoršil, že sa zmiloval a zadarmo
odpustil všetko, získava milosrdenstvo k iným a horlivosť
pre šírenie radostnej zvesti,
že v tvári vzkrieseného Ježiša
Krista môžeme vidieť Otcovu
lásku k nám.
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Vysielač. Ilustr. snímka: hpwren.ucsd.edu

Nedávno sa v Čechách skupine Ztohoven podarilo „prepašovať“ do vysielania
Českej televízie ﬁktívny jadrový výbuch
v Krkonošiach. Skupinu tvoria mladí
umelci pôsobiaci pod pseudonymami,
ktorí chcú upozorniť na silu médií. Nie je
to jediný prípad. Dnes sa vďaka technike
dá vyrobiť akýkoľvek mediálny falziﬁkát.
Ako čeliť hrozbe podobnej manipulácie
v médiách a médiami?
Už v roku 1936 sa stalo čosi podobné
v rozhlase v Spojených štátoch amerických.

Ak by svätý apoštol Pavol žil v dnešnej
dobe, verím tomu, že by maximálne využil
médiá na to, aby mohol ohlasovať evanjelium. Čo ešte môžu kresťania urobiť pre
to, aby využili všetky možnosti médií na
Slovensku alebo v Cirkvi vôbec?
Svätý apoštol Pavol by využil všetky
dnešné médiá.
Myslím si, že internet by bol pre neho
obľúbeným nástrojom komunikácie. Myslím
si tiež, že aj rozhlas a tlač by boli pre neho
výborným spôsobom komunikácie. No nie
som istý, či by mal rád ﬁlm a televíziu, keď
všetko konal pre Krista, a to ukrižovaného.
Ohlasoval by „Krista a jeho evanjelium vhod
i nevhod, usvedčoval by, karhal a povzbudzoval so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
Lebo je čas, keď neznesú zdravé učenie, ale
zháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok,
aby im šteklili uši. Mnohí odvrátia sluch
od pravdy a obrátili sa k bájkam.“ (porov. 2
Tim 4, 2 – 4)
Kresťania na Slovensku, v Poľsku aj všade
na svete by mali byť prítomní v médiách,
chápať médiá a využiť ich pre človeka
v duchu kresťanskej zodpovednosti. Dnes
všetci– deti, mládež, rodičia, učitelia, kňazi,
rehoľné sestry – veľmi potrebujeme mediálnu výchovu. Cirkev, štát, škola, jednotlivé
médiá nám majú pomáhať organizovať mediálnu výchovu na univerzitách, v školách,
vo farnostiach – všade, kde je to potrebné
a možné.

Streda 8. august
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UNICEF - PRÁVA DETÍ ALEBO ŽIEN?
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red niekoľkými mesiacmi sa
skončila ďalšia zo zbierok
UNICEF (Detský fond Organizácie spojených národov), známa
pod označením Modrý gombík. Z billboardov sa na nás usmievali známe
osobnosti, na internete bolo množstvo
liniek oznamujúcich, že stačí zaslať sms,
na uliciach sme stretávali dobrovoľníkov s pokladničkami, ktorí ponúkali
modré gombíky. Tie sme mohli vidieť
aj na odeve televíznych moderátorov.
Jednoducho, správne urobená mediálna kampaň, kde hlavnými hviezdami
boli černošské deti z Ugandy. Kto by
odolal?
Prečo táto otázka? Vieme, koho
naozaj podporujeme? Ak si myslíme,
že deti v Ugande a iné detské projekty,
tak máme snáď aspoň čiastočnú pravdu.
Dúfam. Ale UNICEF už nie je tou organizáciou, akou bola pri svojom vzniku
v roku 1946. Všetko sa začalo zbierkou
amerických detí na pomoc chlapcom
a dievčatám postihnutým vojnou.
Vyzbieralo sa tak vyše 100 miliónov
dolárov (dnešná hodnota by bola rádovo v miliardách dolárov) v niklových
minciach. Samozrejme, aj dnes podporuje množstvo dôležitých projektov
pre pomoc deťom hlavne v Afrike, ale
s touto pomocnou rukou prichádza aj
druhá, a tú my často nevidíme.
Veľkým prispievateľom UNICEF bol
aj Vatikán. Situácia sa radikálne zmenila
v roku 1996, keď boli zverejnené „nové
perspektívy“ tejto organizácie. Následne
Vatikán prestal podporovať tento fond.
O čo išlo? Pôvodným zámerom OSN

pri zriadení UNICEF bolo zmiernenie
utrpenia detí, ktoré trpeli na následky
druhej svetovej vojny. Po tejto svetovej
vojne nasledovali ďalšie a ďalšie. Dnes
sa bojuje skoro na každom kontinente,
zvlášť v Afrike. Preto práve tam smeruje
hlavný záujem UNICEF. Ostatných viac
než desať rokov sa však UNICEF zasadzuje aj za množstvo kontroverzných
programov založených na feministickom základe. Kladie väčší dôraz na sexuálne práva žien a slobodu sexuálneho
styku (aj za cenu potratov), než na práva
detí, dostupnosť pitnej vody či zdravotnú starostlivosť pre bezbranných.
Podľa UNICEF sú potraty jednou
z efektívnych možností zachovania
určitého štandardu pre ženu. Vyplýva
to zo štúdie UNICEF Žena a dieťa:
Dvojaký výsledok rovností pohlaví.
Práve tento prístup uprednostňujúci
práva žien na úkor detí vedie UNICEF
k podpore organizácií priamo spolupracujúcich na potratoch. Či už ide o ﬁrmy
vyrábajúce antikoncepčné tabletky
(ktoré potraty vyvolávajú ešte v rannom štádiu), alebo hnutia propagujúce
homosexualitu a potraty aj medzi mladistvými Afričankami (13 – 19 rokov).
Vďaka ﬁnančnej podpore UNICEF sa
podarilo hnutiu LoveLife (Žiť lásku)
zriadiť bezplatnú telefonickú linku na
aborčnej klinike (kde sa vykonávajú
hlavne potraty) v Afrike.
Napríklad, v roku 1997 v príručkách
OSN (podporovaných UNICEF) sa
uvádzal postup, ako v núdzových podmienkach utečeneckého tábora vyvolať
potrat priamo v stane. Tento postup

i celú zmenu postoja UNICEF má na
svedomí nová ﬁlozoﬁa, podľa ktorej sa
dieťa nezbaví chorôb a hladu, kým žena
nebude dostatočne emancipovaná na
princípe feministického hnutia. Táto
ﬁlozoﬁa je v ostrom protiklade s pôvodnou koncepciou UNICEF. Mnohé
hnutia i samotní pracovníci UNICEF
dúfajú, že táto veľmi dôležitá a prospešná organizácia sa vráti k svojmu pôvodnému cieľu a začne pomáhať deťom.
Kým sa tak nestane, je veľmi ľahkomyseľné nebrať vážne napomenutia
amerických, kanadských, anglických
a mnohých iných svetových hnutí
a organizácií zameraných na rodinu
(Culture of Life, Population Research
Institute, Catholic Family and Humen
Institute....), ktoré varujú pred novou
politikou UNICEF, ktorej reklama
v podobe nádherných detských tváričiek ostáva nezmenená. A tak nemáme
istotu, že prostriedky vyzbierané UNICEF budú naozaj v plnej výške použité
na projekty, na ktoré boli vyzbierané,
alebo popri nich nebudú propagované
aj projekty priamo odporujúce Božej
pravde a jeho zákonu.
Čo však máme robiť, keď chceme
podporiť deti? Myslím si, že u nás
máme veľa možností na aktívnu podporu detí. Nepôjde pritom o ľahkú
anonymnú pomoc, ale o konkrétnu
pomoc pre niektoré dieťa – od rôznych
foriem náhradnej starostlivosti až po
pomoc deťom zo sociálne slabých rodín
aj u nás. Tie nás potrebujú rovnako ako
ich rovesníci v Afrike.
Juraj Gradoš

Potrat (grécka ikona). Snímka: life.orthomed.ru

spoločnosť

na každý deň

svedectvo

JEŽIŠOVO LÁMANIE
A UZDRAVOVANIE

H

oci som bol vychovávaný v kresťanskej rodine, väčšie obrátenie som
zažil v máji 2001.
Tak, ako potrebujem jesť aspoň trikrát
denne, tak sa potrebujem stretávať so svojím
Bohom, lebo iba on ma môže zlomiť a pretvoriť na svoj obraz.
Zmenil sa môj pohľad na vieru. Zistil som,
že byť kresťanom znamená mať osobný vzťah
s Ježišom. Zmenili sa mnohé veci v mojom
živote. Pán Ježiš uzdravuje môj vzťah s otcom
a uzdravuje aj moje telo. Pán Ježiš ma vyslobodil z hriechu masturbácie a iných hriechov
proti čistote. Dal mi nové a čisté srdce.
Okrem toho najlepšieho daru, ktorým je
jeho život; mi dal najkrajší darček – snúbenicu, s ktorou sa chceme vziať, ak sa nám Pán
dá dožiť toho dňa.
Boh uzdravil moje srdce a naplnil ho láskou. Mohol som odpustiť mnohým ľuďom,
ktorí mi veľmi ubližovali.

Piatok 10. august
... pretože máme toho istého
ducha viery, ako je napísané:
„Uveril som, a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto
hovoríme (2 Kor 4, 13).

Pán vnáša pokoj do môjho srdca a do mojej
rodiny. Učí ma byť zlomený. Pán Ježiš láme
môj život a aj keď je to pre mňa bolestivé,
viem, že chce pre mňa to najlepšie, lebo ma
o tom veľakrát presvedčil. Božie lámanie je,
keď zomieram, keď sa zmenšujem, aby mohol
rásť Pán Ježiš.
Niekedy mi všetko padá, a to vtedy, keď sa
prestávam pozerať na Pána Ježiša. Je to čas
púšte a nového návratu k nemu. Ježiš je môj
priateľ, môj Pán a Spasiteľ. Chcem patriť jemu
a ešte viac túžim byť jeho priateľom, chodiť s
ním. Sväté písmo je pre mňa pokrmom. Je to
živé slovo, slovo života. Slovo, ktoré mi dáva
život, ktorým ku mne hovorí Pán Ježiš a ktorým preniká do hĺbky môjho srdca.
Veľmi túžim po svätosti a chcem sa páčiť
svojmu Pánovi.
Ján (24 rokov)
spracovala Marica Kipikašová

Ohlasovanie Krista je dôležitou úlohou kresťana, či je
kňaz, rodič, alebo priateľ.
Čo však povedať svojim veriacim, deťom, kamarátom,
kolegom, spolužiakom?
Predovšetkým treba vedieť,
že viera sa neodovzdáva
poučkami, katechizmom ani
teológiou. Na prvom mieste
je osobná skúsenosť so
živým Kristom. Moji veriaci,
deti, kolegovia musia stretnúť Ježiša Krista prítomného
v zrelom kresťanovi. Ak ním
mám byť ja, potrebujem
neustálu pomoc Svätého
Ducha, aby som dozrieval
k plnosti Kristovej prítomnosti. Cirkev ponúka túto
pomoc v pravidelnej účasti
na svätých tajomstvách
a v mnohých aktivitách
novej evanjelizácie.

MODLITBA ZA NÁROD

Ď

tým, čím sami pohŕdajú. A s tým je národ
spokojný. Verí viac cudzincovi ako sebe, na
svojho žiarli. Závidí.
Nevidí medzi svojeťou velikánov ducha.
A mali sme ich, aj máme. Chvála Bohu a vďaka za nich. V nich nás, Pane, neopúšťaš.
Ale mňa, Pane, trápi tá väčšina, ktorá je
ako ovce bez pastiera.
Z jedného sa teším, nad druhým plačem.
Ako blízko sú radosť a slzy!
Ježišu, ty si trpel za hriechy celého ľudstva
i nášho národa a ja nemám odvahu ponúknuť
sa ti, spolupracovať s tebou, keď ťa vidím na
kríži. To je moja bieda. A ty šepkáš: „Podaj
mi ruku.“ Tu je, Pane, veď ma, kam chceš.
V tvojej ruke je istota a pokoj. Vďaka ti, Pane
môj.
Eva Voskárová

Verný je Boh, ktorý vás povolal
do spoločenstva svojho Syna
Ježiša Krista, nášho Pána (1
Kor 1, 9).
V manželstve je vernosť základom vzťahu. Je postavená
na láske jedného k druhému.
Biblia často prirovnáva náš
vzťah s Bohom k manželstvu.
Sv. Pavol hovorí o Kristovi
a Cirkvi ako o ženíchovi
a neveste. Musíme si priznať,
že v tomto vzťahu sme tým
slabším článkom my. Prehrešujeme sa voči vernosti Bohu
každým hriechom. Preto
je nádherné vedieť, že Boh
ostáva verným. Aj keď zhrešíme, neprestáva nás milovať
a robiť všetko, aby obnovoval náš vzájomný vzťah.
Aj dnes môžeš prísť k Bohu
s dôverou v jeho vernosť
a požiadať o obnovu zmluvy,
ktorú s tebou uzavrel pri krste. On sám ťa očistí a urobí
znova nádhernou nevestou
svojho Syna Ježiša Krista.
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akujem ti, Pane, za národ, v ktorom
som sa narodila, za prekrásnu krajinu, ktorá na nás žaluje, lebo krváca
z mnohých rán, ktoré sme jej spôsobili. Za
národ, ktorý bol tak ťažko skúšaný, a predsa
si ho zachránil z tisícročnej poroby a storočného väzenia.
Dnes, keď dostal slobodu, nevie, čo má
s ňou robiť. Zabúda na teba a na to, že u teba je záchrana. Je chorý, paralyzovaný, na
vozíčku.
Prečo? Lebo ťa opustil.
Už len ústami volá k tebe. Srdce má prirastené k žalúdku. Nevie sa hnúť z miesta. Stále
sa ponosuje, s ničím nie je spokojný. Mentalita otroka. Nenaučil sa ešte žiť slobodne.
Pane, zmiluj sa a daj mu slobodu ducha.
Veď už nevie ani sám jesť. Len cudzí ho kŕmia

Vysoké Tatry. Il. snímka: J. Gradoš

Sobota 11. august
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slovo na tému

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI.
k 41. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov

DETI A KOMUNIKAČNÉ PROSTRIEDKY

Možno sa až príliš často stretávame v ostatnom čase s článkami a vyjadreniami na tému médiá a ich vplyv na ľudí.
V tejto súvislosti nám niektoré slovné zvraty zovšedneli.
Prečo sa neustále vraciame k tejto téme?
Núti nás k tomu aktuálna situácia.
Médiá najviac ovplyvňujú detského prijímateľa. Práve
v tomto prázdninovom čase je dobré hovoriť o nich, aby
sme nezabúdali, že to, čo sa pokriví pre náš nezáujem, sa
len veľmi ťažko vyrovnáva.
Stále častejšie sa o tomto probléme diskutuje aj v cirkevných kruhoch. Ani Svätý Otec sa mu nevyhýba a ponúka
riešenia.
Milí bratia s sestry!
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1. Téma 41. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov
Deti a komunikačné prostriedky: výzva
pre výchovu nás vedie k zamysleniu sa
nad dvoma veľmi dôležitými témami,
ktoré navzájom úzko súvisia. Prvou je
výchova detí a druhou – možno menej
zrejmou, no nemenej dôležitou – je
výchova médií.
Komplexné výzvy, ktorým musí
súčasná výchova čeliť, sú často spojené
s rastúcim vplyvom médií v našom
svete. Médiá ako aspekt fenoménu globalizácie, navyše podporované rýchlym
rozvojom technológií, silne determinujú
kultúrne prostredie (porov. Ján Pavol
II., apoštolský list Rýchly rozvoj, 3).
Existujú hlasy, ktoré tvrdia, že formačný vplyv médií vo výchovnom procese
súperí s vplyvom školy, Cirkvi a možno
dokonca aj rodiny. „Pre mnoho ľudí je
skutočné to, čo médiá predkladajú ako
skutočné“ (Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky, Aetatis
novae, 4).
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2. O vzťahu medzi deťmi, médiami
a výchovou možno uvažovať z dvoch
hľadísk: z hľadiska výchovy detí zo
strany médií a výchovy detí k tomu,
aby vedeli náležite reagovať na médiá.
Vzniká tu istý druh vzájomnej prepojenosti, ktorá poukazuje na zodpovednosť
mediálneho priemyslu a na potrebu
aktívnej spoluúčasti, ale aj kritiky zo
strany čitateľov, divákov a poslucháčov.
V tejto situácii hrá vhodná výchova detí

k správnemu používaniu médií podstatnú úlohu pre ich kultúrny, morálny
a duchovný vývoj.
Akým spôsobom treba toto spoločné dobro chrániť a podporovať? Za
výchovu detí k selektívnemu používaniu médií sú zodpovední
rodičia, Cirkev a škola.
Najdôležitejšia je tu však
úloha rodičov. Oni majú
právo a povinnosť zaistiť
rozumné používanie médií,
pričom formujú svedomie
svojich detí, aby boli schopné
správne a objektívne usudzovať
a aby ich potom tento úsudok
viedol k prijatiu alebo odmietnutiu
predkladaných programov (porov.
Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Familiaris consortio, 76). Pri
napĺňaní tejto úlohy má rodičov
povzbudzovať a pomáhať im škola i farské spoločenstvo, aby si
mohli byť istí, že túto náročnú,
hoci vďačnú stránku rodičovstva
podporuje celé spoločenstvo.
Mediálna výchova má byť pozitívna.
Keď deťom predložíme to, čo je esteticky
a morálne na vysokej úrovni, pomôže
im to rozvíjať si schopnosť hodnotiť,
byť rozvážnymi a vedieť rozlišovať. Tu
je dôležité uvedomiť si, že najdôležitejší
je príklad rodičov, ale tiež užitočnosť
oboznamovania sa mladých s klasikmi
detskej literatúry, maliarstva a vážnej
hudby. Zatiaľ čo populárna literatúra
má v kultúre stále svoje miesto, pokušenie vyvolávať senzácie nemožno na
miestach výučby pasívne akceptovať.

Krása, akoby odraz božského, inšpiruje
a oživuje srdcia a mysle mladých, kým
ošklivosť a vulgárnosť majú na ich postoje a správanie devastujúci vplyv.
Tak ako výchova vo všeobecnosti,
aj výchova vo vzťahu k médiám si vyžaduje cvik v uplatňovaní slobody. Ide
o náročnú úlohu. Príliš často sa totiž
sloboda predstavuje ako neprestajné vyhľadávanie potešenia a nových zážitkov.
To je však odsúdenie, nie oslobodenie!
Pravá sloboda by nikdy neodsúdila
jedinca – najmä dieťa – k nenásytnému
vyhľadávaniu novostí. Vo svetle pravdy sa autentická sloboda prežíva ako
deﬁnitívna odpoveď na Božie „áno“
ľudstvu, ktoré nás povoláva, aby sme
si – nie neuvážene, ale na základe slobodného rozhodnutia – vyberali všetko,
čo je dobré, pravdivé a krásne. Rodičia
sú strážcami tejto slobody svojich detí
a keď im postupne dávajú čoraz väčšiu
slobodu, vedú ich k hlbokej radosti zo
života (porov. Príhovor na 5. svetovom stretnutí rodín vo Valencii,
júl 2006).
3. Túžbu vychovávať deti
v súlade s hodnotami krásy,
pravdy a dobra, vychádzajúcu
rodičom i učiteľom priamo zo
srdca, môže mediálny priemysel podporiť iba v tej
miere, v akej podporuje fundamentálnu
dôstojnosť ľudskej

bytosti,
pravú hodnotu manželstva
a rodinnej lásky,
ako aj pozitívne výdobytky a ciele ľudstva.
Preto nielen rodičia, ale aj
tí, ktorí majú zmysel pre
občiansku zodpovednosť,
považujú za mimoriadne

na každý deň

Nedeľa 12. august

Y: VÝZVA PRE VÝCHOVU
dôležitú a naliehavú potrebu zapojenia sa
médií do efektívnej výchovy a rešpektovania
etických hodnôt z ich strany.
Hoci mnohí mediálni pracovníci hovoria,
že chcú robiť to, čo je správne (porov. Pápežská rada pre spoločenské komunikačné
prostriedky, Etika v spoločenskej komunikácii, 4), treba konštatovať, že pracovníci
z tohto odvetvia musia čeliť „psychologickým tlakom a osobitným etickým dilemám“
(Aetatis novae, 19), lebo sú občas svedkami
toho, ako komerčná súťaživosť núti mediálnych tvorcov znižovať štandard. Každá
snaha produkovať programy – vrátane
animovaných ﬁlmov a video hier – ktoré
v mene zábavy oslavujú násilie, ukazujú antisociálne správanie alebo banalizujú ľudskú
sexualitu, je perverzná, o to viac, ak sú tieto
programy určené deťom alebo mladistvým.
Ako vysvetliť takúto „zábavu“ mnohým nevinným mladým ľuďom, ktorí sú skutočnými
obeťami násilia, vykorisťovania a zneužívania? V tejto súvislosti by bolo dobre, keby
sa každý zamyslel nad kontrastom medzi
Kristom, ktorý „(deti) objímal, kládol na ne
ruky a požehnával ich“ (Mk 10, 16) a tým,
kto pohoršuje jedného z týchto maličkých,
lebo „tomu by bolo lepšie,
keby mu zavesili mlynský
kameň na krk“ (Lk 17,
2). Preto znova apelujem na ľudí nesúcich
zodpovednosť za
masmediálny priemysel, nech vedú
a povzbudzujú

producentov k tomu, aby chránili spoločné
dobro, pomáhali pravde, obhajovali ľudskú
dôstojnosť jednotlivca a posilňovali úctu
k potrebám rodiny.
4. Samotná Cirkev vo svetle posolstva
spásy, ktoré jej bolo zverené, je aj učiteľkou
ľudskosti a víta možnosť ponúknuť rodičom,
vychovávateľom, pracovníkom médií i mladým svoju pomoc. Farnosti a programy na
školách by dnes mali byť predvojom, keď
ide o výchovu vo vzťahu k médiám. Cirkev
sa chce predovšetkým podeliť o svoj pohľad,
v ktorom je ľudská dôstojnosť centrom každej pravej komunikácie. „Pozerám sa Kristovými očami a môžem druhému dať viac,
než sú len najnevyhnutnejšie veci: môžem
mu darovať láskavý pohľad, ktorý potrebuje”
(Deus caritas est, 18).
Vo Vatikáne 24. januára 2007, na sviatok
svätého Františka Saleského.
Benedikt XVI.

DOSLOV
V kvapľových
jaskyniach kvaple
rastú tisícky rokov.
Zo začiatku nie je
nič vidno, len obyčajné kvapky vody
nasýtené minerálmi.
Až po čase sa ukáže výsledok.
A poriadne
tvrdý.

Jedným z dnešných problémov
Cirkvi je strata hodnoty duchovných dobier.
Ak si to neuvedomuje kňaz,
urobí si z povolania biznis. Ak
si ich nevážia veriaci, vytráca sa
ochota darovať niečo pre Cirkev.
Rozhovory o hmotnom zabezpečení sa medzi kňazmi končia
nostalgickými spomienkami
na minulosť, „keď stovka mala
väčšiu hodnotu“ a zo strany
veriacich sa točia okolo odluky
Cirkvi od štátu a obviňovania
kňazov z chamtivosti.
Práve na postoji k peniazom
však najlepšie vidno charakter
človeka a ešte viac duchovnú
zrelosť kresťana – kňaza či
laika. Otec mi raz povedal: „Ak
budeš dobrým kňazom, veriaci
ti nedajú od hladu zahynúť.
Nebudeš si môcť dovoliť všetko,
no Boh ti dá toľko, koľko budeš
potrebovať.“

Pondelok 13. august
Lebo nás ženie Kristova láska, keď
si uvedomíme, že ak jeden zomrel
za všetkých, teda všetci zomreli.
A zomrel za všetkých, aby aj tí,
čo žijú, už nežili pre seba, ale pre
toho, ktorý za nich zomrel a vstal
z mŕtvych (2 Kor 5, 14n).
Sv. Pavol hovorí, čo je hnacím
motorom jeho evanjelizácie. Je
to osobná skúsenosť lásky Ježiša
Krista k hriešnikovi, k nepriateľovi Cirkvi. Z poznania toho, že
Kristus ma miluje tak, že dal za
mňa život, aj keď si to nezaslúžim, pramení túžba ohlásiť to
všetkým ľuďom. Uver v túto
lásku a dostaneš nový život.
Vzrastie v tebe túžba milovať
Krista a žiť pre neho a pre druhých. Ak strácaš chuť a horlivosť
pri svojom povolaní byť kresťanom, dnešné Božie slovo môže
byť doplnením Božej energie,
„dobitím batérie tvojho srdca“.
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Dosah
mediálnych
kvapiek na život človeka býva niekedy oveľa
tvrdší. Často pred nami povstane
neprekonateľná hora.
Potrebujeme nájsť cestu. Ak sa ňou
stane Kristus, ktorý ponúka živú vodu,
rozkvitnú lúky a vyrastú zdravé stromy
v ľudských dušiach. Potom sa tvrdé skaliská,
ktoré sa zdali neprekonateľnými prekážkami, zosypú.
Svetlo vytlačí temnotu.

Keď sme vám my zasiali duchovné dobrá, je to také veľké, ak u vás
žneme hmotné (1 Kor 9, 11)?

15

legenda

Detstvo Panny Márie
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ňaz Abiatar ponúkol ostatným
kňazom veľké dary, aby si
dvanásťročnú Máriu mohol
jeho syn zobrať za manželku. Mária im
v tom bránila slovami: „Nemôže dôjsť
k tomu, aby som sa stýkala s mužom
alebo aby sa muž stýkal so mnou.“
Kňazi a jej príbuzní však hovorili:
„Boh sa ctí v synoch a oslavovaný je
v potomstve – tak to bolo v Izraeli
stále.“
Mária im odpovedala: „Boh je velebený predovšetkým v bezúhonnosti,
ako je zrejmé. Veď pred Ábelom nebol
nikto medzi ľuďmi spravodlivý, a aj
ten sa zaľúbil Bohu ako obeta, keď
bol kruto zabitý tým, ktorý sa Bohu
nezaľúbil. Ábel tak prijal dve koruny
– sebaobetovania a panenstva, lebo
nikdy nepoškvrnil svoje telo. Nakoniec
aj Eliáš bol vzatý do neba, hoci bol
v tele, lebo si ho uchoval v panenstve.
To som sa naučila v chráme od svojho
detstva, že panna môže byť milá Bohu.
Preto som sa rozhodla, že sa s mužom
vôbec nebudem stýkať.“
Keď mala Mária štrnásť rokov, farizeji povedali, že podľa tradície už
nemôže bývať v Božom chráme. Vtedy
si kňazi medzi sebou hovorili: „Mária
už dospela v Pánovom chráme. Čo
budeme robiť, aby Pánova svätyňa zostala nepoškvrnená?“ Abiatar vystúpil
na najvyššie stupne chrámu a povedal
celému zhromaždeniu: „Počúvajte ma,
synovia Izraela, a dobre vnímajte moje
slová. Po tom, čo tento chrám postavil Šalamún, bývali v ňom panenské
dcéry kráľov, prorokov, najvyšších
kňazov a veľkňazov, medzi ktorými sa

Jozef a Mária. Snímka z ﬁlmu Príbeh narodenia: www.thenativitystory.com

MÁRII HĽADAJÚ ŽENÍCHA

vyskytli mnohé veľké a obdivuhodné.
Len čo však dospievali v zákonom
stanovenom veku, dostali za manžela
muža, rešpektovali poriadok svojich
predchodkýň a ľúbili sa Bohu. Iba Mária našla nový poriadok, ako sa páčiť
Bohu, lebo sľubuje Bohu, že zostane
pannou. Myslím si, že je potrebné
položiť otázku a z Božej vôle sa dozvedieť, komu má byť zverená, aby ju
ochraňoval.“
Všetci nakoniec riekli veľkňazovi:
„Tebe náleží miesto pri Pánovom oltári,
choď a modli sa za ňu. Čokoľvek ti Pán
povie, urobíme to.“
Veľkňaz vstal, obliekol si rúcho
s dvanástimi zvončekmi a vstúpil do
svätyne svätých a modlil sa za ňu.
Objavil sa pred ním Pánov anjel a povedal mu: „Zachariáš, bež a zvolaj
všetkých vdovcov z ľudu a nech si so
sebou donesú svoju palicu. Potom vlož
ich palice do svätostánku a tam nech
zostanú. Potom nech si každý zoberie
svoju palicu a z horného konca jednej
vyletí holubica a vznesie sa k nebu.
Ten, komu bude patriť táto palica, nech
si zoberie Máriu do ochrany.“
Kňazi sa rozhodli rešpektovať Božie
prianie a hodili lós, ktorý izraelský
kmeň má prijať Máriu. A lós padol
na Júdov kmeň. Tak sa rozchýrilo, že
v daný deň sa majú zísť všetci slobodní
a vdovci z Júdovho kmeňa v chráme
a majú so sebou doniesť svoje palice.
Aj vdovec Jozef odložil svoju sekeru, aby sa k nim pripojil. Vydali sa
spoločne k veľkňazovi a vzali si svoje
palice. Ten si ich palice zobral a vložil
do svätyne.

Na druhý deň všetci znova prišli
skoro ráno do chrámu a po vykonaní
zápalnej obety vstúpil veľkňaz do svätostánku a vyniesol palice. Postupne
ich rozdal, no zo žiadnej nevyletela
holubica. Nato sa veľkňaz znova zaodel
do rúcha s dvanástimi zvončekmi,
vstúpil do svätyne a zapálil tam obetu.
Keď sa začal modliť, zjavil sa mu anjel
a povedal: „Je tu kratučká palica, ktorú
si považoval za nepodstatnú, a predsa
si ju sem položil s ostatnými. Keď ju
vynesieš a odovzdáš, ukáže sa na nej
znamenie, o ktorom som ti hovoril.“
Táto palica patrila Jozefovi, ale nad
ním ako ochrancom a manželom Márii
nikto neuvažoval, lebo bol starý. A aj
on sám sa nedožadoval svojej palice,
aby nemusel prijať Máriu. Keď tam tak
pokorne stál, veľkňaz na neho zvolal:
„Jozef, poď a vezmi si svoju palicu, lebo
tu čaká na teba.“
Jozef so strachom pristúpil, pretože
ho veľkňaz vyzval tak hlasito. Sotva
sa dotkol rukou palice, vyletela z nej
krásna holubica, belšia ako sneh, poletovala mu nad hlavou, potom nad
chrámom a zamierila do neba.
Všetci začali Jozefovi blahoželať:
„Dočkal si sa šťastia vo svojej starobe,
Boh ukázal na teba, že si hodný prijať
Máriu.“
Veľkňaz povedal Jozefovi: „Na teba
padol lós, aby si si zobral pannu zasvätenú Pánovi a chránil mu ju.“
Jozef sa v rozpakoch začal klaňať
Bohu a hovoril: „Som starý a mám
synov, prečo mi dávate toto dievča?“
Vtedy mu veľkňaz odpovedal: „Spomeň si, Jozef, ako Dátan, Abíram
a Korach zahynuli, lebo sa nestarali
o Božiu vôľu. Tak sa stane aj tebe, ak
nepočúvneš to, čo ti prikazuje Boh.“
„Ja počúvnem Božiu vôľu,“ odvetil
Jozef, „a budem Máriu strážiť, dokiaľ
sa neprejaví Božia vôľa v tom, ktorý
z mojich synov si ju má zobrať za
manželku. Dajte jej niektoré dievčatá
z jej družiek, aby s nimi zatiaľ trávila
svoj čas.“
Veľkňaz mu odpovedal: „Dievčatá,
samozrejme, pôjdu s Máriou, keď príde
stanovený čas, aby si ju prevzal ty; s nikým iným sa Mária totiž nemôže spojiť
v manželskom zväzku.“ A Jozef prijal
Máriu, no neoženil sa s ňou.
spracoval Juraj Gradoš

listáreň slova

na každý deň

Otec Juraj,
vysvetlite mi – a možno aj viacerým
čitateľom Slova – čo znamenajú slová pred
vyznaním viery v božskej liturgii: ,,Dvere,
dvere, premúdrosť vnímajme“. Ďakujem.
Peter
Milý Peter,
Cirkev má za sebou už skoro dve tisícročia dejín. Počas tohto dlhého obdobia sa
vyvíjala aj liturgia. Nebola a nie je len pripomienkou Poslednej večere, ale aj miestom
oslavy Boha, miestom modlitby a odovzdávania múdrosti. V živote Cirkvi sa tí, ktorí
milovali Boha, rozdeľovali na dve skupiny
– čakatelia (katechumeni) a veriaci. Tí prví
čakali na krst, na viditeľné prijatie do Kristovej Cirkvi. Samotný krst dnes východné
cirkvi neoznačujú len slovom sviatosť, ale
aj tajomstvo (tajina). Niekde dokonca slovo
sviatosť ani nepoužívajú. A tak, ako bol krst
tajomstvom pre neveriacich, bola Eucharistia tajomstvom pre katechumenov. Bolo to
niečo tajomné, posvätné.
A práve odozva čias, keď Cirkev nebola
taká otvorená pohanskému svetu ako dnes,
a možno aj ako prísľub budúcnosti, keď
v Cirkvi budú naozaj milovníci Božieho slova, liturgia obsahuje slová „Dvere, dvere...“
Vtedy sa totiž zatvorili dvere za čakateľmi,
ktorí počas prosieb za nich ( ktoré obsahuje
aj dnešná slovenská liturgia, len sa bežne
nemodlia), opúšťali miesto bohoslužby,
lebo tajomstvo premenenia chleba a vína
na telo a krv bolo určené veriacim. Dokonca
v niektorých východných cirkvách sa všetky
otvory ikonostasu zatvárajú či zahaľujú a veriaci sväté premenenie nevidia.
o. Juraj
PS: „Pane, Bože náš, ty prebývaš na výsostiach a hľadíš na ponížených, ty si ľudskému
pokoleniu zoslal spásu, tvojho jednorodeného
Syna a Boha, nášho Pána Ježiša Krista. Pozri
na svojich ohlásených služobníkov, ktorí sa
skláňajú pred tebou a v čase milosti ich urob
hodnými kúpeľa znovuzrodenia, odpustenia
hriechov a rúcha neporušiteľnosti. Pripoj ich
k svojej svätej, všeobecnej, apoštolskej cirkvi
a pripočítaj ich k svojmu vyvolenému stádu.“
(Modlitba za ohlásených čakateľov – katechumenov – z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho)
„Dobrorečíme ti, Pane Bože všetkých mocností, že nám aj v tejto chvíli dovoľuješ
pristupovať k tvojmu žertveníku, zvelebovať
tvoje milosrdenstvo a odprosovať za naše
neprávosti a poklesky ľudu. Prijmi, Bože, našu

modlitbu a urob nás hodnými predkladať ti
prosby, žiadosti a nekrvavé žertvy za všetok
tvoj ľud. Uschopni nás, ktorých si ustanovil
na túto svoju službu, mocou svojho Svätého
Ducha, aby sme ťa v čistom svedectve nášho
svedomia bez odsúdenia a bezúhonne vzývali
v každom čase a na každom mieste. Vypočuj
nás a buď nám milostivý pre svoju veľkú dobrotu.“ (Prvá modlitba veriacich z Liturgie sv.
Jána Zlatoústeho)
Otec Juraj,
prečo sa naši kňazi ženia a rímskokatolícki nie?
Alžbeta
Táto fráza je v našich ľuďoch veľmi hlboko
vžitá. Ja osobne však nepoznám kňaza, ktorý
by sa oženil. Východné cirkvi, na rozdiel od
západnej, svätia za diakonov a kňazov aj
ženatých mužov. Táto prax nie je cudzia ani
Rímskokatolíckej cirkvi. V dejinách poznáme aj ženatých pápežov (počnúc sv. Petrom
a končiac Hadriánom II. z čias Cyrila a Metoda). A aj v súčasnosti existujú krajiny, kde
aj v Rímskokatolíckej cirkvi svätia ženatých
mužov za diakonov alebo aj za kňazov. Ide
však o výslovné dovolenie pápeža vychádzajúce z pastoračnej nutnosti.
Nie je však dôležité, či je kňaz ženatý, alebo žije v celibáte. Dôležité je jeho svedectvo
života a spoločenstvo, ktoré ho podporí, keď
bude klesať pod únavou tohto sveta. Človek
bol totiž stvorený Bohom ako spoločenský
tvor. Pre ženatého kňaza je to rodina, celibátnik si spravidla hľadá iné spoločenstvo či
rehoľu.
A ak mám presne odpovedať na otázku,
tento rozdiel vznikol počas rozdielneho
vývoja, kvôli rozličným zvykom cirkví
a v súčasnosti aj kvôli odlišnému cirkevnému právu.
o. Juraj
PS: „Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehľadaj si ženu. A tak,
bratia, hovorím, čas je krátky, aby napokon
aj tí, čo majú ženy, boli, akoby ich nemali“
(1 Kor 7, 27. 29).
___________________________________
Ak máte aj vy nejakú otázku alebo problém,
môžete nám napísať a my vám na stránkach
časopisu odpovieme. Svoje otázky zasielajte
poštou na adresu redakcie:
SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov
alebo e-mailom na adresu:
slovogrk@greckokat.sk

Chcete mať Slovo podľa svojich predstáv?

a my sa vynasnažíme vám vyhovieť!

Veď v Kristovi Boh zmieril svet
so sebou a nepočítal ľuďom
ich hriechy. A nám odovzdal
slovo zmierenia. Sme teda
Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás.
V Kristovom mene prosíme:
Zmierte sa s Bohom (2 Kor 5,
19n)!
Boh, ktorý videl, že človek
nie je schopný zaslúžiť si
odpustenie sám, zariadil
všetko tak, aby nás mohol
zachrániť pred zatratením.
Takého Boha sa skutočne
nemusíme báť ani hanbiť sa
prísť k nemu s prosbou.
Spoveď ako uskutočnenie
nášho osobného zmierenia
sa s Bohom je darom Ježiša
Krista, ktorý dal Cirkvi možnosť udeľovať odpustenie.
„Komu odpustíte hriechy,
budú mu odpustené.“
Všetko je pripravené, nemusíš mať strach, len príď
a dostaneš odpustenie.

Streda 15. august
Zmýšľajte tak ako Kristus
Ježiš: On, hoci má božskú
prirodzenosť, nepridŕžal sa
svojej rovnosti s Bohom, ale
zriekol sa seba samého... Preto ho Boh nad všetko povýšil
a dal mu meno, ktoré je nad
každé iné meno (Flp 2, 5nn).
My chceme často stáť na
piedestáli. Aby všetci videli,
akí sme dobrí v tom či
onom. Robí nám dobre, keď
nás chvália a obdivujú. Kto
sa povyšuje, bude ponížený.
Preto namiesto slávy často
pocítime odmietanie či
výsmech. Kristus sa však
pokoril, zostúpil z najvyššieho miesta vo vesmíre
a prijal to posledné. Stal
sa sluhom všetkých. Kto sa
ponižuje, bude povýšený.
Preto ho Boh v pravom čase
povýšil a urobil ho Pánom
– Kýriom, Pantokratorom.
Osvojme si jeho zmýšľanie
a keď bude pravý čas, sám
Boh nás oslávi.
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Napíšte nám o nich

Utorok 14. august
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midraš

P

Ťavy boli v čase patriarchov zriedkavým zvieraťom. Ilustr. snímka: www.makindu.org

ZÁHADNÝ PASTIER

án sa však spýtal Jakuba: „Prečo
sa podlizuješ tomuto nespravodlivému a nazývaš ho ,môj

pán’?“
„Všemohúci Pane,“ odpovedal Jakub,
„musím sa správať ľstivo pred Ezauom,
lebo ma zabije, ak mu nepreukážem
aspoň minimálnu úctu.“
„Osemkrát si sa ponížil pred Ezauom,
osemkrát si ho nazval ,môj pán’. Preto
dovtedy, kým sa v Izraeli objaví jeho
kráľ, urobím kráľmi osem Ezauových
potomkov.“
Jakub prikázal svojmu ľudu ukryť
pod odevom zbrane, aby boli v nevyhnutnom prípade pripravení na útok
Ezauových ľudí. Rozdelil ich na dva
tábory. „Ak si Ezau podrobí jeden
tábor, aspoň ten druhý ostane celý,“
uvažoval.
Od Pána Jakub žiadal: „Nech táto
situácia bude znamením pre budúcnosť.
Stále, keď sa Ezauovým potomkom
podarí poraziť jeden môj tábor, nech je

druhý zachránený.“ Takto Jakub žiadal
ochranu pre všetky ďalšie pokolenia
Izraela, aby v budúcnosti nebol tento
národ nikdy úplne zničený.
Vieme už, že všetko, čo naši praotcovia zažili, nás učí mnohému. Z tejto
situácie môžeme pochopiť, ako máme
vyjednávať s nepriateľmi:
preložila a upravila Valéria Juríčková
- v prvom rade sa
musíme modliť, aby
K. K.
nám Pán daroval pokoj a bezpečie;
- niekedy treba
uzmieriť nepriateľa
Kráčam po púšti života.
drobnými darmi;
Zabáram nohy do horúceho piesku.
- treba byť pripraDo piesku hriechov, ktoré ma obklopujú,
vený bojovať za svoj
do piesku, ktorý páli a spôsobuje muky.
život.
Na púšti života našla som bolesť a samotu ...
Pred stretnutím
Slnko ma nezohrieva
s E z a u o m Ja k u b
a nesvieti mi na cestu,
ukryl svoju dcéru
ale neskutočne páli.
Dinu, keďže sa bál,
Vietor mi neprináša chladivú úľavu,
že sa Ezauovi zapáči
ale vmieta ostrý piesok do očí.
a vezme si ju za ženu.
Na púšti života desí ma všetko navôkol,

slovo - 16/2007

Našli nápis spomínajúci Šalamúnov chrám
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Archeológovia našli na kuse
hlinenej nádoby, starej 3.000 rokov, ktorú vlastní jeden londýnsky zberateľ, najstaršiu zmienku
o Šalamúnovom chráme mimo
Biblie. Zdá sa, že je to predpis
o zaplatení troch strieborných
šekelov chrámu. Píše o tom
časopis Biblical Archeology Review.
Nápis, ktorý je písaný v starej
hebrejčine, znie:„V súhlase s poriadkom tebe, kráľovi Ašjahu, je
treba dať Zachariášovi taršíšske

Ale Pán rozhodol: „Pretože si nechcel
uskutočniť dobrú vec a dať Dinu za
manželku svojmu obrezanému bratovi,
vezme si ju neobrezaný – dokonca bez
svadobného obradu!“ Dina bola podľa
tradície na takej duchovnej výške, že
v manželstve mohla priviesť Ezaua
k zmene života.
Jakub so svojou rodinou prešiel cez
rieku, potom sa vrátil, aby sa presvedčil,
že nezabudli nič zo svojho majetku.
(Spravodlivý si cení svoj majetok, pretože
vie, že všetko, čo má, získal len s Božou
pomocou.)
Na druhom brehu rieky stretol človeka. Bol pastierom a tiež mal stáda oviec
a tiav. Ponúkol Jakubovi, že svoje stáda
prevedú spoločne, s čím Jakub súhlasil.
Jakubove stáda previedli veľmi rýchlo
a pomerne bez problémov. Keď však
vstúpili do vody ťavy cudzinca, začali
sa diať nepochopiteľné veci. Zakaždým,
keď sa časť cudzincovho stáda pohla
z miesta, Jakub sa cítil čoraz horšie.
Počet zvierat sa nezmenšoval, naopak,
bolo ich stále viac. Nakoniec povedal:
„Ty musíš byť čarodejník, moje stáda
prešli bez problémov, ale s tvojím stádom sa na druhý breh prejsť nedá!“

striebro pre chrám Jahveho. Tri
šekele.“
Takýto kus hlinenej nádoby sa
nazýva ostrakon, pretože je na
ňom nápis. Vedci ho datujú do
9. storočia pred Kristom.
Iná písomná zmienka o Šalamúnovom chráme mimo Biblie
je o sto rokov mladšia. Vedci
najprv pochybovali o pravosti
nápisu, ale laboratóriá to potvrdili. Nápis nám osvetľuje,
aký bol reálny život v dobe, keď
tento nápis vznikol.

Daj sa mi napiť

poludňajšia páľava i nočný chlad,
jednotvárnosť a fádnosť okolo mňa,
pieskové duny, ktoré čas nahromadil
z množstva mojich hriechov.
Na púšti života zakúšam bolestné spoznanie fatamorgány.
Z posledných síl kráčam vpred,
hľadám oázu, v ktorej by moja duša pookriala.
Len malú skrýšu v tieni Tvojho milosrdenstva,
len zopár kvapiek Tvojej nevyčerpateľnej lásky.
Daj sa mi napiť z prameňa,
z hĺbky Tvojho božského Srdca.
Nedaj mi smädom zahynúť
v tejto páľave
a premeň môj život
na záhradu pokoja a lásky.

na každý deň

Štvrtok 16. august
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Keď máme takéto prisľúbenia;
milovaní, očisťme sa od každej
poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni (2 Kor
7, 1).
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Benedikt XVI.

Piatok 17. august
Veď zármutok podľa Božej vôle
spôsobuje pokánie na trvalú
spásu; zármutok sveta spôsobí
smrť (2 Kor 7, 10).
V liturgii denne prosíme,
aby sme náš život prežívali
v kajúcnosti.
Žiť v pokání je každodenný
proces obrátenia. To neznamená mračiť sa, vzdychať
a tváriť sa, že neustále trpíme.
Skutočné pokánie prináša
pokoj a radosť do duše
človeka. Je to život v uvedomovaní si vlastnej hriešnosti,
ale zároveň v poznaní veľkej
Božej lásky k hriešnikovi.
Ten, kto pozná svoje hriechy
a vie, že vlastnými silami ich
neodstráni, sa raduje z toho,
že oslobodenie od hriechov
mu dáva zadarmo Kristus
svojou smrťou a vzkriesením.
Aj dnes tomu môžeš uveriť.

slovo - 16/2007

„Svätosť si vyžaduje neprestajné úsilie, je však možná pre všetkých,
lebo viac ako dielom človeka je darom Boha, trojnásobne svätého
(porov. Iz 6, 3). Všetko v našom živote je darom jeho lásky: ako ostať
ľahostajnými pred takým veľkým tajomstvom? Ako neodpovedať
na lásku nebeského Otca životom vďačných detí? On sa o nás stará bez ohľadu na naše hriechy a našu nevďačnosť; nenecháva nás
samotných v područí nepriateľských a neznámych síl, ale s láskou
nás vedie a podopiera vo svojej milosrdnej prozreteľnosti. V Kristovi
nám daroval samého seba, ukázal nám a prejavil svoju večnú a dokonalú svätosť a volá nás do hlbokého osobného vzťahu. Čím viac
napodobňujeme Ježiša a zjednocujeme sa s ním, tým väčšmi vstupujeme do tajomstva Božej svätosti. Objavujeme, že sme ním nekonečne milovaní, a to nás pobáda, aby sme aj my milovali bratov.“

Boh nám dáva prisľúbenia
a napĺňa ich, či už v Starom,
alebo Novom zákone. Dnes
mu môžeme za všetky poďakovať.
A ako to urobiť?
Odpoveď nám dáva tento
verš: Očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha
a posväcujme sa v Božej
bázni. Boh nám ponúka skrze
tajomstvo zmierenia očistenie na duši.
Skúsme ísť dnes na spoveď,
neprekáža, že nie je pred
prvým piatkom, lebo Boh
túži po našom obrátení každý
deň. Zatúžme po ňom aj my.
Veď jeho prisľúbením je to,
že je vždy ochotný odpustiť
nám a očistiť nás od všetkých
hriechov.
(Autorom tohto zamyslenia
je Emil Zorvan.)
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duchovné čítanie

NIE MOJA, ALE TVOJA VÔĽA NECH SA STANE

K

aždý z nás má svoje sny a predstavy, svoje plány do budúcnosti. Je to ľudsky prirodzené a nie
je na tom nič zlé, pokiaľ sa snažíme plniť
tieto sny v súlade s Božou vôľou. Musíme si však priznať, že oveľa častejšie sa
stáva, že Boh nie je zahrnutý do našich
plánov a jeho vôľu sa nesnažíme vôbec
poznať. Ideme za svojimi cieľmi často
bezhlavo, mysliac si, že máme všetko
perfektne premyslené a vypočítané.
Naše výpočty však nemusia byť správne.
Často sa stáva, že vo svojej pýche túto
možnosť, t.j. možnosť nášho omylu,
vôbec nepripúšťame. Nenecháme Boha
konať v našom živote, ideme si svojou
vlastnou cestou.
Boh je láska a Boh je vševediaci.
Už tieto dve skutočnosti nám hovoria
o tom, že odovzdajúc sa do Božej vôle
robíme to najlepšie, čo môžeme urobiť.
Nik z nás predsa nemôže vedieť, čo je
pre nás dobré a čo nás, práve naopak,
môže priviesť do priepasti zla. Boh
to však vie a vo svojej láske a dobrote
chce pre nás to najlepšie rozhodnutie.
Také, ktoré je dobré pre spásu našej
duše. Musíme byť však pripravení na
to, že naše plány sa nemusia zhodovať
s Božími. Na túto skutočnosť zabúdame, preto sa stáva, že pri neúspechoch

a nenaplnení našich predstáv sme nešťastní a nevieme tieto neúspechy prijať.
Tak do nášho života vstupuje nepokoj.
Obviňujeme Boha, že nám ani napriek
modlitbám nepomohol. Boh nám však
dal slobodnú vôľu, aby sme sa mohli
rozhodovať. Ak chceme byť šťastní,
mal by do týchto našich rozhodnutí
vstúpiť aj on, lebo je dokonalá múdrosť.
Vo svojej pýche sa nerozhodujeme
podľa Božej múdrosti, ale podľa našej
nevedomosti. Od takýchto rozhodnutí
nemôžeme očakávať, že nás uspokoja
a urobia šťastnými.
Anton Hlinka v životopisnej knihe
o Nancy Hamiltonovej Keď zakvitne
rumovisko opisuje život dievčatka, ktoré
sa narodilo s krásnou tváričkou, no
veľmi zmrzačeným telom. Jeho matka
Margita ešte pred jeho narodením prišla
o milovaného manžela, ktorý zomrel
pri autonehode. Očakávané a milované
dieťatko sa narodilo ťažko postihnuté.
Margita Hamiltonová mala tiež svoje
plány do budúcnosti a určite nerátala vo
svojom živote s toľkým utrpením. Božia
vôľa však bola iná. To malé dieťa sa stalo
nástrojom v Božích rukách, stalo sa požehnaním pre svoju matku a všetkých
ľudí, s ktorými prichádzalo do kontaktu. Nancy bola obdarená neskutočnou

láskou a dobrotou, ktorú dokázala
rozdávať ľuďom. Musela podstúpiť
množstvo operácií, no nesťažovala sa
a celú svoju dôveru vkladala do Pána
Boha. Už vo svojich desiatich rokoch
sa dokázala odovzdane modliť krátku
modlitbu: „Nie moja, ale tvoja vôľa nech
sa stane.“ Obdivuhodné. Dokážeme sa
z úprimného srdca takto modliť? Keď
dovolíme Bohu konať v našom živote,
nebude to také ťažké.
Tadeusz Dajczer vo svojej knihe ÚvaÚ
hy o viere veľmi krásne hovorí o tom,
že ak chceme plniť Božiu vôľu, musíme
„priľnúť ku Kristovi.“ V tejto súvislosti
píše: „Priľnúť ku Kristovi a k jeho vôli
znamená, že vtedy, keď jeho vôľa sa
nezhoduje s našou, súhlasíme, aby on
skrížil a zbúral naše plány. Udalosti zo
života svätých nám veľmi často ukazujú
takéto Božie skríženia ľudských plánov,
aby sa ľudská vôľa mohla zjednotiť
s Božou.“
Napĺňajme svoje sny, no nezabúdajme, že všetko, čo pre ich naplnenie
urobíme, je dôležité zosúladiť s Božou
vôľou. Len tak môžeme byť šťastní
a dokážeme prijať aj zdanlivé neúspechy
a utrpenie vo svojom živote.
Katarína Kiselová

EXARCHÁTNA ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
11. – 12. 8. 2007
Sobota

Nedeľa

16.00 Privítanie pútnikov

01.30 Krížová cesta
so sviečkovým sprievodom
05.30 Akatist k presvätej
Bohorodičke
06.30 Utiereň
07.30 Sv. liturgia (staroslov.)
09.00 Svätý ruženec
10.00 Archijerejská sv. liturgia,
slúži preosvietený vladyka
Milan Chautur,
košický exarcha,
za účasti
preosvieteného vladyku
Jána Babjaka,
prešovského eparchu
a ďalších
vzácnych hostí
myrovanie,
obchod okolo chrámu

Moleben k presvätej
Bohorodičke
16.30 Veľká večiereň
17.30 Svätenie vody
18.30 Svätý ruženec
19.15 Mládežnícky program
20.00 Archijerejská sv. liturgia
Beseda s novokňazmi
Mládežnícky program
23.00 Eucharistická pobožnosť
23.45 Panychída za zosnulých
pútnikov

slovo - 16/2007

24.00 Sv. liturgia
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KLOKOČOV

Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia v sobotu od 16.30
do 24.00 a v nedeľu od 6.30 hod.
Bližšie informácie môžete získať na Gréckokatolíckom farskom
úrade v Klokočove. Tel.: 056/6492472

srdečne Vás
pozývame

1

katechéza - malý trebník

Samostatné slávenie krstu
alebo myropomazania

I

Jardenit - tradičné miesto krstu na Jordáne. Ilustr. snímka: www.biblewalks.com

niciačné sväté tajomstvá, ako sme to
opakovane zdôrazňovali v predchádzajúcich katechézach, krst a myropomazanie, ba dokonca aj Eucharistia, sa
majú udeľovať bezprostredne po sebe, lebo
predstavujú jednoliaty celok. Predsa však
existujú situácie, v ktorých je nevyhnutné
udeliť jedno z týchto svätých tajomstiev
samostatne.

Sobota 18. august
Len sa pozrite na svoje povolanie,
bratia, že tu niet veľa múdrych
podľa tela ani veľa mocných, ani
veľa urodzených, ale čo je svetu
bláznivé, to si vyvolil Boh, aby
zahanbil múdrych, a čo je svetu
slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil
silných (1 Kor 1, 26n).
Boh si nevyberá dokonalých,
schopných a vhodných podľa
ľudských predstáv. Často je
to práve naopak. Veď denne
môžeme vidieť pády kresťanov
– laikov alebo duchovenstva.
Každý skutočný svätý o sebe
hovorí ako o veľkom hriešnikovi. O tom, že všetko, čo dokázal,
bolo Božím dielom v jeho živote. Aby sa ukázala Božia moc
urobiť niečo, čo je pre človeka
nemožné.
Nepozeraj na svoje schopnosti
či slabosti, ale daj sa k dispozícii
Bohu, ktorý s povolaním dá
všetko potrebné na to, aby si
vykonal, k čomu ťa volá.
Cirkev je zhromaždenie slabých
a hriešnikov s Bohom – Nový
Izrael.

Nedeľa 19. august
Ale z Božej milosti som tým, čím
som, a jeho milosť nebola vo
mne márna. Veď som pracoval
viac ako oni všetci, vlastne ani
nie ja, ale Božia milosť so mnou
(1 Kor 15, 10).
Zastaň sa a spas nás, zmiluj
sa a zachráň nás, Bože, svojou
milosťou. Táto prosba vyjadruje
vieru Cirkvi v pôsobenie Boha
v našich životoch. Nie z vlastných síl, aby sme neboli pyšní,
ale z jeho milosti sa nám môže
dariť konať dobré skutky, ktoré
on sám pre nás pripravil. My
sme jeho spolupracovníci na
diele svojej spásy a spásy sveta.
Aj pre dnešný deň ti Boh
pripravil plán spásy a pozýva
ťa spolupracovať s ním. Sú to
konkrétne situácie, ktoré ťa
postretnú. Ľudia, ktorí budú potrebovať tvoju pomoc, v rodine,
v práci, na ulici...
Nech Božia milosť dnes nie
je v tebe nadarmo, ale nech
pôsobí.
Dávid Zorvan

slovo - 16/2007

Pokiaľ ide o myropomazanie, musí sa
udeliť samostatne najmä vtedy, keď bol
človek z nejakého dôvodu pokrstený bez
prítomnosti kňaza alebo kňazom cirkvi
latinskej tradície (rímskokatolíckym kňazom).
V uvedenom prípade sa slávenie začína
kňazským zvolaním „Požehnané kráľovstvo
Otca i Syna i Svätého Ducha...“, teda takým,
akým sa spravidla začína božská liturgia.
Táto skutočnosť naznačuje jednak vysokú
hodnotu myropomazania, jednak jeho úzku
spätosť s Eucharistiou.
Po odpovedi ľudu slovíčkom „Amen“
nasleduje známa stichira 6. hlasu: „Kráľu
nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy...“ Je to
zaiste najznámejšia modlitba kresťanov
grécko-slovanského obradu adresovaná
Svätému Duchu. Ide o stichiru z veršových
slôh Sviatku Päťdesiatnice, teda Zostúpenia
Svätého Ducha, ktorá sa však stala súčasťou
zvyčajného začiatku a tiež takmer všetkých
bohoslužieb. Obsahuje viaceré oslovenia
Svätého Ducha, teologicky mimoriadne
hlboké, pričom prakticky všetky sú prevzaté
zo Svätého písma alebo z diel najvýznamnejších cirkevných otcov. Napríklad oslovenie
„Utešiteľ“ alebo „Duch pravdy“ pochádza
z reči samého Pána Ježiša (porovnaj Jn 14,
16 alebo 16, 13). Jej umiestnenie na začiatok
obradu myropomazania je veľmi logické,
veď práve v tomto svätom tajomstve ide

o Svätého Ducha a jeho pôsobenie azda
najviac.
Po skončení spevu spomenutej stichiry
diakon alebo kňaz prednáša prvú časť veľkej ekténie, teda ekténie, ktorá sa spravidla
nachádza aj na začiatku božskej liturgie.
V tomto prípade však veľká ekténia obsahuje aj sedem prosieb, ktoré sa nikde inde
nenachádzajú, sú vlastné len obradu samostatného slávenia myropomazania. Keďže sú
z teologického hľadiska mimoriadne bohaté,
počas ich pozorného počúvania môžeme
nadobudnúť veľa hodnotných informácií
o myropomazaní.
Všetky predmetné prosby spomínajú
myro, teda hlavnú matériu tohto svätého
tajomstva, pričom mu nejakým spôsobom
dávajú prívlastky „presväté, dobročinné
a všetko zdokonaľujúce“. Je to zaiste narážka
na skutočnosť, že toto myro bolo posvätené
biskupom na Veľký štvrtok, takže sa osobitým spôsobom stalo nositeľom Ducha, ktorý
je absolútne svätý, veď je božskou osobou,
ktorý je pôvodcom každého dobra a všetko
privádza k dokonalosti.
Prvá prosba naznačuje, že skrze myropomazanie môže človek prijať schopnosť
zvíťaziť nad všetkými nástrahami, ktoré
prichádzajú tak od diabla, ako aj od tela
a sveta. Pod „telom a svetom“ treba zaiste
rozumieť Božie stvorenie, ale zasiahnuté
a poškodené hriechom, najmä prvotným
(dedičným). Druhá prosba pripomína, že
vďaka Svätému Duchu môže byť kresťan odvážnym Kristovým bojovníkom, teda môže
neohrozene chrániť a presadzovať hodnoty
Božieho kráľovstva. Z tretej prosby vyplýva,
že práve pôsobením Svätého Ducha môže
človek po celý svoj život zotrvať v pravej
viere, nádeji a láske. Štvrtá prosba vyjadruje presvedčenie, že vďaka milosti, ktorú
kresťan prijíma cez myropomazanie, stáva
sa schopným odvážne vyznávať pred ľuďmi
Kristovo meno, preňho trpieť a rozhodovať sa vždy v súlade s láskou. Piata prosba
naznačuje, že skrze myropomazanie môže
človek vzrastať v čnostiach a dôkladnejšie
zachovávať prikázania. Šiesta prosba pripomína, že cez myropomazanie prichádza spasiteľná bázeň, ktorú by kresťan pred Bohom
určite mal mať. Z poslednej vlastnej prosby
tejto ekténie vyplýva, že práve pôsobením
Svätého Ducha môže kresťan dospieť k dokonalosti, k plnej miere Kristovho vzrastu,
o ktorej hovorí aj svätý apoštol Pavol vo
svojom liste (porov. Ef 4, 13).
Marcel Gajdoš

na každý deň
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inzercia a oznamy

S p o l ok
sv. Cyrila a Metoda
Nová kniha
V spolkovom vydavateľstve BYZANT Košice, s.r.o.,
aktuálne vyšla kniha duchovnej poézie autora
Jána Kurillu s názvom Rovnováha druhej strany
zrkadla. Knihu si môžete objednať v ústredí spolku
v Michalovciach.
Výbor SSCM

B l a h ože l áme
Drahý duchovný otec Rastislav Čižík, my, gréckokatolícki veriaci z farnosti Bratislava, vám pri príležitosti vášho sviatku – 28. narodenín – ďakujeme
za všetko a vyprosujeme do ďalších rokov hojnosť
darov Svätého Ducha, pevné zdravie, veľa síl,
apoštolskej vytrvalosti a ochranu nebeskej Matky.
Mnohaja i blahaja lita!
veriaci farnosti Bratislava
Blahoželanie
Čas ako víno kvapká z kalicha,
postoj... započúvaj sa do ticha.
Nie si celkom sám s krížom na púti.
Tvoji verní vždy nablízku sú tí,
čo sa s tebou podelia o radosť,
čo vždy pre teba majú času dosť,
čo poznajú tvoj kríž, no aj tvoj jas,
s tebou sa v tvorbe tešia z Božích krás.
Zuzana Vašková
Pre človeka je veľkým požehnaním, keď sa dožije
vysokého veku. Aj vám, drahý otec Ján Dunda
z Bystrého, Pán Boh udelil túto milosť. Pri príležitosti
81. narodenín vám zo srdca blahoželáme. Nech vás
Svätý Duch – Duch odvahy, múdrosti, obetavosti
a lásky sprevádza aj v ďalších dňoch vášho života
s pomocou a ochranou Panny Márie.
S úctou a láskou vás do svojich modlitieb zahŕňa
rodina Dundovcov.
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Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaných 80 rokov, ktorých sa 7.
augusta 2007 dožíva naša sesternica Mária Kostrubaničová zo Záhora. Do ďalších rokov
jej pevné zdravie, spokojnosť
a hojnosť Božieho požehnania
vyprosuje sesternica Anna s rodinou.
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7. augusta 2007 oslávi naša veriaca Anna Horňáková z Falkušoviec 80-te narodeniny. K tomuto
životnému jubileu vám blahoželáme, od Pána vám
vyprosujeme hojnosť milostí, aby vás požehnal,
dal vám dobré zdravie, v ktorom by ste sa dožili
storočnice.
Nech vám Bohorodička, ktorej denne predkladáte
svoje modlitby, vyprosí u svojho Syna srdce, ktoré
chápe iných ľudí, silnú vôľu, ktorá zdolá i ťažké chvíle
bôľu. Nech je váš život plný radosti a šťastia.
Ďakujeme vám aj za kantorovanie v našom chráme.
Mnoho rokov, šťastných rokov vám k životnému
jubileu zo srdca praje
duchovný otec Miroslav, cerkovníčka Jolanka
a kantor Ján

10. augusta uplynie 10 rokov od vysviacky nášho
syna ThLic. Igora Suchého, špirituála v gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove.
Do jeho ďalšej kňazskej služby mu chceme popriať,
nech ho milostivý Pán obdarí Božím požehnaním,
dobrým zdravím, živou vierou, trpezlivosťou a darmi
Svätého Ducha.
rodičia a sestra Evka s rodinou z Košíc
14. augusta 2007 oslávi svoje krásne 35. narodeniny
duchovný otec Peter Tremko, pôsobiaci v Snine.
Pri tejto príležitosti by sme ti chceli zo srdca poďakovať za tvoju lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorú
nám dennodenne preukazuješ. Želáme ti pevné
zdravie, veľa lásky, pokoja a trpezlivosti. U nebeského Otca vyprosujeme plnosť darov Svätého Ducha
a veľa síl v tvojej kňazskej službe. Nech ťa Presvätá
Bohorodička vedie a ochraňuje v ďalších rokoch
života. Na Mnohaja i blahaja lita!
manželka Monika, deti a celá rodina
V týchto dňoch (06.09.2007) si duchovný otec Peter
Rusnák, protopresbyter Bratislavského protopresbyterátu a farár bratislavskej farnosti, pripomína
životné jubileum a 14.6. 2007 si zároveň pripomenul
20. výročie kňazstva.
Vzdávame aj my spolu s vami Bohu chválu za vaše
povolanie a ďakujeme za pastoračnú lásku a modlitby. Nech dobrý Boh i naďalej žehná vašu duchovnú
službu, aby ste verne vydávali svedectvo o jeho
láske a boli naďalej pokorným nástrojom Božieho
milosrdenstva. Z úprimných sŕdc prijmite od nás
prianie všetkého dobrého.
veriaci farnosti Bratislava

Pozvánky
7.ročník tábora Nemecký Anem
17.-25. augusta 2007 sa v Bystričke na Orave
uskutoční pod záštitou Združenia kresťanských
spoločenstiev mládeže 7.ročník tábora Nemecký
Anem. Prihlásiť sa môžu mladí ľudia vo veku od 16
rokov. Čaká ich 8 dní poznávania Boha, spoločné
slávenie Eucharistie, spoločenstvo mladých kresťanov z rôznych kútov sveta, komunikácia v nemčine,
zaujímavé hry a športy, zábavné večery, workshopy,
výlety, tradičná opekačka a kopa zábavy. Bližšie
informácie na www.zksm.sk, e-mailom nemecky.
anem@zksm.sk alebo telefonicky 0911/912 668.
TK KBS, -lh; -jk

Darovali na Slovo
Spolok sv. ruženca, Vysoká nad Uhom, 1000 Sk;
Helena Valigová, Tatranská Kotlina, 380 Sk; Tomáš
Michal Babják, Jurkova Voľa, 60 Sk; o. Mikuláš Sigeti,
Janova Lehota, 50 Sk; Ing. Ján Michalov, Humenné,
35 Sk; Oľga Fedorová, Egreš, 35 Sk; Ing. Juraj Kavulič,
Vranov n. T., 20 Sk; Pavol Pribičko, Jaklovec, 10 Sk;
Ján Gajdoš, Gelnica, 10 Sk; Elena Mikitová, Košice,
10 Sk; Božena Hudáková, Radatice, 10 Sk; Helena
Vašková, Trebišov, 10 Sk.
Úprimná vďaka a Pán Boh zaplať!
Pokračovanie zoznamu darcov v budúcich číslach.
Firma PROMONT - výroba VITRÁŽE
aj do izolačného dvojskla. tel.: 0903 601 931; 0918
623 064; www.promontca.sk
INZERCIA

Koinonia Ján Krstiteľ vás pozýva
na seminár

Vnútorné uzdravenie pre rodinu
Motto: „Aby obrátil srdcia otcov
k synom...“ (Lk 1, 17)

Mestská hala v Prešove
4.augusta 2007
Vstup voľný
Program:
09.00 Modlitba chvál
10.00 1. téma: Rodina
– domov pre všetkých
Modlitba
11.15 Prestávka
11.45 2. téma: Otec, mama a syn
Modlitba
13.00 Prestávka – obed
14.00 Modlitba chvál
14.30 3. téma: Otec, mama
a dcéra
Modlitba
15.45 Prestávka
16.00 Svätá liturgia
4. téma: Ježiš – prameň
zmierenia a uzdravenia
Modlitba za uzdravenie
18.30 Záver
KOŽA – PERY – CHODIDLÁ
V lete pri vysokých teplotách trpí Vaša pokožka,
pery aj chodidlá. Proti nadmernému vysúšaniu je
potrebné bojovať používaním kvalitných krémov.
Dr. Martin Doskar - rakúsky lekárnik a výrobca liečivých prípravkov s dlhoročnou praxou a vlastnou
lekárňou v centre Viedne na Schottenringu ponúka pre slovenských zákazníkov výber prírodnej
medicíny na ošetrovanie kože, pier a chodidiel.
Zasielame na dobierku (ceny v Sk):

Biela kozmetická vazelína na suchú kožu (74),
Balzam na pery z včelieho vosku (64), Masť na
otlaky s olejom z tresky (154), Jelení loj + nechtík
+ ľubovník (169), Krém z granátového jablka proti
starnutiu kože (309), Intenzívna ochrana proti
komárom (199) a Bylinkový gél na uštipnutia bodavým hmyzom (189). Objednávajte telefonicky:
02/55571182 alebo písomne: Regpharm, Koceľova
17, 821 08 Bratislava. Pri objednávke 2 ks poštovné
59 Sk neplatíte!
INZERCIA

KNIHA NA LETO ZADARMO !!!
Objednajte si nový román Ladislava Fričovského:
MIESTO PRE LÁSKU a my vám zadarmo pribalíme
skutočný príbeh od gr.kat kanonika Viktora Skorodenského – EXKOMUNIKOVANÝ. Cena knihy je
150,-Sk. Farnostiam poskytujeme zľavy!
Posielame na dobierku.
Tel./sms: 0905 412 322
E-mail: ave@iol.sk
Produkčná dielňa AVE, Aténska 15, Košice, 040
13
INZERCIA

Milé deti,
poznáme ľudí, ktorí sú vzdelaní. A
potom zasa ľudí, o ktorých sa dá
povedať, že sú múdri.
Keď niekto študoval na výborných
školách a veľa vie, to ešte neznamená, že sa z neho automaticky
stane múdry človek.
Pravú múdrosť dáva Pán do srdca
tým, čo majú pred ním bázeň.
MATKA

E

B
A

T

ŠAL AMÚN
BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Bol Dávidovým synom a bol nielen múdry, ale aj veľmi bohatý.

Kráľ Dávid veľmi miloval Šalamúnovu mamku. Na jej žiadosť prikázal, aby Šalamúna
kňaz Sadok a prorok Nátan pomazali za kráľa. Úloha: Vieš, ako sa volala Šalamúnova
mama? Dozvieš sa to, keď kruhy usporiadaš podľa poradia ako pri hre Domino.

B

E

detská stránka

S

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ
Súťažná otázka:

Šalamúnovi sa jednej noci v sne zjavil Pán a dovolil mu, aby si žiadal, čo len chce. On
si prosil od Pána, aby vedel rozlišovať medzi dobrom a zlom. Žiadal od neho múdrosť.
Pretože sa Pánovi táto prosba páčila, obdaroval ho nielen múdrosťou, ale aj veľkým
bohatstvom. Úloha: Z múra múdro vyber tri tehličky, ktoré považuješ za najdôležitejšie
POHODLIE
ZDRAVIE
RADOSŤ
MLADOSŤ
pre svoj
RODINA
DOMOV
AUTO
život.
ODPOČINOK
BOHATSTVO
LÁSKA
MÚDROSŤ
TEHLY
VZDELANIE
POKOJ
DETI
PORIADOK
PENIAZE
PRÁCA
ZÁĽUBY

Koľko rokov staval Šalamún Pánov chrám?
Pomôcka: 1 Kr 6, 37 - 38

DIEŤA
Za Šalamúnom raz
prišli dve ženy
s prosbou,
aby rozsúdil,
ktorej z nich
patrí dieťa.
Úloha:
Na obrázku
dieťaťa nájdi
5 odlišností.

Odpoveď pošli najneskôr
do 19. augusta 2007.
Výhercu oceníme nálepkami
a záložkou s biblickou postavou.
Z úspešných riešiteľov
bude vylosovaný
výherca zaujímavej odmeny.
Správne odpovede z č. 14/ 2007: Minisúťaž: Dávid mal 7 bratov. Ovce: 25; Dávidova manželka sa
Výherca z č. 14/2007:
volala Michol.
Lucia Lukáčová z Poše.
Ospravedlňujeme sa za chybu v úlohe Goliáš. Stalo sa tak pri graﬁckom spracovaní stránky.
Blahoželáme.

RO Z SU D OK
ROZSUD

BIBLICKÉ PRÍBEHY
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TV NOE - TÝŽDEŇ 06.08. – 12.08.2007
TV NOE - TÝŽDEŇ 13.08. – 19.08.2007
slovo - 16/2007

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

08.00 Program
08.05 Život bez predsudkov
Nezamestnaní v produktívnom
veku
08.30 Na koberčeku (6)
08.45 Premeny záhrady
09.00 Nočná univerzita
Dr. Cezary Mizia
10.00 Paríž, Delfy, Peterhof
10.30 Pretože sme Nemci
11.00 Pro vita mundi (2)
s P. Prokopom Siostrzonkom
11.40 Klaunský rozpr. kufrík
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi
s Ing. Bohumírom Jakubjakom
12.45 Znojmo v špirále času
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Po stopách Ježiša Krista
Blahoslavenstvá (6/10)
16.35 List z Indie
17.05 Hitlerova kariéra (2/5)
Vojnový dokument
17.35 Hľadanie (2)
Dokument
18.05 Život bez predsudkov
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Paríž, Delfy, Peterhof
19.15 15 rokov po rozvode
– akí sme? (2)
Hosť: Fedor Gál
20.00 Z pokladov duše
20.05 Medzi nebom a zemou
(5) Talkshow P. Mariána Gavendu
20.45 Čítame z kresť. periodík
20.55 Pro vita mundi (2)
s P. Prokopom Siostrzonkom
21.40 Na koberčeku (8)
21.55 Nočná univerzita
Jozef Kováčik
23.00 Každý sa nejako volá
Strážnice 2007
00.30 Paríž, Delfy, Peterhof

08.00 Program
08.05 Highlight (3)
08.35 Medzi nebom a zemou (5)
09.15 Koloseum, Real Alcázar, Topkapi
09.45 Hitlerova kariéra (2/5)
10.15 Hľadanie (2)
10.45 Atlas Charity
Letný tábor pre ukrajinské deti
10.50 Poltón klub (9)
11.40 Klaunský rozpr. kufrík
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Vox 006 (1)
Festival kresťanských kapiel
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Povedz im Siyabonga
16.35 Pro vita mundi (2)
s P. Prokopom Siostrzonkom
17.15 15 rokov po rozvode (2)
17.45 Znojmo v špirále času
18.05 Baterka (2)
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Premeny záhrady
19.05 Roky letia k anjelom
P. František Lízna, SJ
19.30 Prírodné krásy Ameriky
(2) P
20.00 Z pokladov duše
20.05 Bez habitu Saleziánky
21.10 Vojenská púť P
21.30 Čítame z kresť. periodík
21.40 Saleziánske hry mládeže
Pardubice 2000
21.50 Hitlerova kariéra (2/5)
22.20 Hľadanie (2)
22.50 Pretože sme Nemci
Dokument
23.20 15 rokov po rozvode
- akí sme? (2)
23.50 Pro vita mundi
s Ing. Bohumírom Jakubjakom
00.30 Koloseum, Real Alcázar, Topcapi

08.00 Program
08.05 Ammán
Cestopisný dokument
08.35 Atlas Charity
Letný tábor pre ukrajinské deti
08.40 Medzi nebom a zemou (5)
09.20 Hlbinami vesmíru
10.30 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos z Ríma
11.55 Z pokladov duše P
P. Tomáš Holub
12.00 Anjel Pána
Priamy prenos z Vatikánu
12.05 List z Indie
Misionár Ján Meda, SDB
12.35 Povedz im Siyabonga
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Pro vita mundi
s Ing. Bohumírom Jakubjakom
17.00 Nočná univerzita
Jozef Kováčik
17.40 Znojmo v špirále času
18.02 Štúdio AHA (2)
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Aj keď nemám skoro
nič, vidím, že Boh sa o mňa
stará P
19.10 Pro vita mundi (2)
s P. Prokopom Siostrzonkom
19.55 Z pokladov duše
20.00 Čítame z kresť. periodík
20.10 Poltón klub (11)
21.05 Relativistická Európa
(3) P
21.35 Znojmo v špirále času
21.50 Atlas Charity
Český Tešín
21.55 Keramik Gustáv Fifka P
22.05 Nočná univerzita
Dr. Cezary Mizia
23.05 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R
00.25 Medzi nebom a zemou (5)

08.00 Program
08.05 Aj keď nemám skoro
nič, vidím, že Boh sa o mňa
stará
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
Jozef Kováčik
09.40 Premeny záhrady
10.00 Poltón klub (11)
10.55 Keramik Gustáv Fifka
11.05 Znojmo v špirále času
11.20 Paríž, Delfy, Peterhof
11.40 Klaunský rozpr. kufrík
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
Priamy prenos z Vatikánu
12.05 Štúdio AHA (2)
12.35 Prírodné krásy Ameriky (1)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prírodné krásy Ameriky (2)
16.35 Po stopách Ježiša Krista
Blahoslavenstvá (6/10)
17.05 Život bez predsudkov
17.30 Poltón klub (12)
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Premeny záhrady
19.05 Aj keď nemám skoro
nič, vidím, že Boh sa o mňa
stará
19.30 Pretože sme Nemci
20.00 Z pokladov duše
20.05 Lumen 2000 (6)
20.35 Pro vita mundi P
21.15 Život bez predsudkov
21.45 Relativistická Európa (3)
22.15 Atlas Charity
Český Tešín
22.30 Paríž, Delfy, Peterhof
23.00 Hitlerova kariéra (2/5)
23.30 Hľadanie (2)
24.00 List z Indie
Misionár Ján Meda, SDB
00.30 Pro vita mundi
s Ing. Bohumírom Jakubjakom

08.00 Program
08.05 Relativistická Európa (3)
08.35 Znojmo v špirále času
08.50 Lumen 2000 (6)
09.20 Bez habitu Saleziánky
10.20 Koloseum, Real Alcázar, Topkapi
10.50 Na koberčeku (8)
11.05 Život bez predsudkov
11.40 Klaunský rozprávkový
kufrík
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
Priamy prenos z Vatikánu
12.05 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (13)
Animovaný príbeh
12.35 Znojmo v špirále času
12.50 Keramik Gustáv Fifka
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R
17.25 Relativistická Európa (3)
18.05 Aj keď nemám skoro
nič, vidím, že Boh sa o mňa
stará
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík
18.45 Keramik Gustáv Fifka
18.55 Poltón klub (12)
20.00 Z pokladov duše
20.05 Noemova pošta P
Priamy prenos diskusnej relácie,
do ktorej sa môžu zapojiť aj
diváci televízie
21.35 Po stopách Ježiša Krista
Blahoslavenstvá (6/10)
22.05 Bez habitu Saleziánky
23.05 Lumen 2000 (6)
23.35 Nočná univerzita
Jozef Kováčik
00.15 Premeny záhrady
00.35 Pretože sme Nemci
Dokument

08.00 Program
08.05 Život bez predsudkov
Iní ľudia
08.30 Na koberčeku (8)
08.45 MORAVA CUP 2007
09.00 Nočná univerzita
P. Stanislav Pacner
10.00 Nizwa, Théby, Kartágo
10.30 Lebo sme Nemci
11.00 Pro vita mundi
s Mgr. Ludmilou Němcovou, FMA
11.40 Klaunský rozpr. kufrík
O nahnevanej Fridolíne
11.50 Z pokladov duše
12.00 Obedňajšia modlitba
s Rádiom Proglas
Priamy prenos
12.05 Pro vita mundi
tentokrát s Vratislavem Švédou
12.45 Indiáni
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Po stopách Ježiša Krista
Ty si Kristus ... (7/10)
16.35 Putovanie štvrtého
kráľa
Stretnitie mládeže v Kolíne nad
Rýnom 2005
17.05 Hitlerova kariéra (3/5)
17.35 Hľadanie (3)
18.05 Život bez předsudkov
Iní ľudia
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Nizwa, Théby, Kartágo
19.15 Relativistická Európa (3)
19.45 Celoštátne stretnutie
českej mládeže v Tábore
- Klokotoch 2007
Priamy prenos
21.40 Na koberčeku (13)
21.55 Nočná univerzita
Vladimír Thurzo
23.00 Djivan Gasparyan
Záznam koncertu
00.30 Nizwa, Théby, Kartágo

08.00 Program
08.05 Highlight (4)
08.35 Medzi nebom a zemou (6)
09.15 Veľký čínsky múr, Taj
Mahal, Námestie sv. Marka
09.45 Hitlerova kariéra (3/5)
10.15 Hľadanie (3)
10.45 Atlas charity – Kozmice
10.50 Saleziánske hry mládeže
11.00 Osoba Ježiša Krista
Mons. Karel Herbst
11.40 Klaunský rozpr. kufrík
11.50 Z pokladov duše P
12.00 Obedňajšia modlitba
s Rádiom Proglas
12.05 Vox 006
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Aj keď nemám skoro nič,
vidím, že Boh sa o mňa stará
16.35 Pro vita mundi
s Mgr. Ludmilou Němcovou, FMA
17.15 Relativistická Európa (3)
17.45 Indiáni
18.05 Baterka (3)
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 MORAVA CUP 2007
19.00 Križovatky
Mons. Jaroslava Škarvady
19.30 Prír. krásy Ameriky (3) P
19.50 Spravodajstvo z stretnutia mládeže 2007 P
20.00 Svätá omša zo stretnutia mládeže 2007
Priamy prenos. Celebruje
kardinál Miloslav Vlk.
21.30 Timšel znamená môžeš P
21.50 Hitlerova kariéra (3/5)
22.20 Hľadanie (3)
22.50 Pamiatky a zaujímavosti Vidnavska
23.20 Relativistická Európa (3)
23.50 Osoba Ježiša Krista R
00.30 Veľký čínsky múr, Taj
Mahal, Námestie sv. Marka

08.00 Program
08.05 Koloseum, Real Alcázar, Topkapi
08.35 Atlas charity
CHOPS v Českom Tešíne
08.40 Medzi nebom a zemou (6)
09.20 Život bez predsudkov
Iní ľudia
09.50 Spravodajstvo z stretnutia mládeže 2007 R
10.00 Svätá omša z stretnutia
mládeže 2007
Priamy prenos. Celebruje Mons.
Jiří Paďour.
11.30 MORAVA CUP 2007
11.40 Klaunský rozpr. kufrík
11.55 Z pokladov duše P
12.00 Obedňajšia modlitba
s Rádiom Proglas
12.05 Putovanie štvrtého kráľa
12.35 Aj keď nemám skoro nič,
vidím, že Boh sa o mňa stará
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
15.00 Osoba Ježiša Krista R
16.00 Program
16.05 Noemova pošta P
17.40 Indiáni
18.02 Štúdio AHA (3)
18.35 O Mlsálkovi (16)
18.45 Roky letia k anjelom P
Mons. Dominik Duka
19.10 Spravodajstvo z stretnutia mládeže 2007 P
19.20 Koncert na stretnutí
mládeže 2007
Priamy prenos
21.30 Euroatlantické opovrhnutie P
22.00 Spravodajstvo z stretnutia mládeže 2007
22.10 Nočná univerzita
P. Stanislav Pacner
23.10 Svätá omša z stretnutia
mládeže 2007 R
00.30 Medzi nebom a zemou (6)

08.00 Program
08.05 Roky letia k anjelom
08.30 Detská televízia (júl)
09.00 Nočná univerzita
Vladimír Thurzo
09.40 MORAVA CUP 2007
10.00 Poltón klub (13)
10.55 Spravodajstvo z stretnutia mládeže 2007 R
11.05 Indiáni
11.20 Nizwa, Théby, Kartágo
11.40 Klaunský rozpr. kufrík
O múdrosti
11.50 Z pokladov duše P
12.00 Obedňajšia modlitba
s Rádiom Proglas
12.05 Štúdio AHA (3)
12.35 Prír. krásy Ameriky (1)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prír. krásy Ameriky (3)
16.35 Po stopách Ježiša Krista
Ty si Kristus… (7/10)
17.05 Život bez predsudkov
17.30 Poltón klub (14)
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
O čestnosti
18.45 MORAVA CUP 2007
19.05 Roky letia k anjelom
19.30 Pamiatky a zaujímavosti Vidnavska
19.50 Spravodajstvo z stretnutia mládeže 2007 P
20.05 Lumen 2000 (7)
20.35 Pro vita mundi P
21.15 Život bez predsudkov
21.45 Euroatlantické opovrhnutie
22.15 Atlas charity – Žireč
22.30 Nizwa, Théby, Kartágo
23.00 Hitlerova kariéra (3/5)
23.30 Hľadanie (3)
00.00 Putovanie štvrtého kráľa
00.30 Pro vita mundi
tentokrát s Vratislavem Švédou

08.00 Program
08.05 Euroatlantické opovrhnutie
08.35 Indiáni
08.50 Misijný magazín (6)
Pápežské misijné dielo na
Slovensku
10.00 Eucharistia, plod kríža
P. Vojtěch Kodet, OCarm
Priamy prenos katechézy
11.30 Na koberčeku (13)
11.40 Klaunský rozpr. kufrík
O čestnosti
11.50 Z pokladov duše
12.00 Obedňajšia modlitba
s Rádiom Proglas
12.05 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (14)
12.35 Indiáni
12.50 Spravodajstvo z stretnutia mládeže 2007 R
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Noemova pošta R
17.25 Euroatlantické opovrhnutie
18.05 Roky letia k anjelom
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
O lakomosti
18.45 Poltón klub (14)
19.50 Spravodajstvo z stretnutia mládeže 2007 P
20.05 Svätá omša z stretnutia
mládeže 2007
Priamy prenos. Celebruje Mons.
Arrigo Miglio.
21.35 Po stopách Ježiša Krista
Ty si Kristus… (7/10)
22.05 Misijný magazín (6)
23.05 Lumen 2000 (6)
23.35 Nočná univerzita
Vladimír Thurzo
00.15 MORAVA CUP 2007
00.35 Pamiatky a zaujímavosti Vidnavska

24 Noe TV : družica Astra 3A; 23,5 stupňa východ.; 27,5 MSps; Polarizácia: V; Kmitočet 12525 MHz; FEC: 3/4; VPID: 167; APID: 106, PPID: 167; Kompresia: MPEG-2; Parabola pre príjem: od 60 cm

NEDEĽA
08.00 Program
08.04 Prečo sa ľudia hádajú
08.10 Highlight (4)
08.35 Na koberčeku (8)
08.50 Klaunský rozpr. kufrík
09.00 MORAVIA CUP 2007
Žiacky futbalový turnaj
09.15 Aj keď nemám skoro nič,
vidím, že Boh sa o mňa stará
09.45 Pro vita mundi
10.30 Primície P. Jindřicha
Peřinu z Duba na Morave
11.45 Keramik Gustáv Fifka
11.53 Z pokladov duše
11.55 Anjel Pána
Priamy prenos z Vatikánu
12.15 Relativistická Európa (3)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Aj keď nemám skoro nič,
vidím, že Boh sa o mňa stará
16.35 Hlbinami vesmíru
17.35 Vojenská púť
Armáda v Lurdoch
17.55 Prečo sa ľudia hádajú
18.00 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (14) P
Animovaný príbeh
18.30 Curriculum vitae
Vesmír v nás
19.00 Ammán
Cestopisný dokument
19.30 Atlas Charity Český Tešín
19.35 Indiáni Skautský tábor
19.50 Čítame z kresť. periodík
20.00 Z pokladov duše
20.05 Pamiatky a zaujímavosti Vidnavska P
20.35 Záznam koncertu
Djivana Gasparyana P
22.05 Čítame z kresť. periodík
22.25 Bez habitu Saleziánky
23.30 List z Indie
Misionár Ján Meda, SDB
24.00 Poltón klub (12)

Pondelok – Piatok
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný
blok 05.45 Ranné chvály 06.00
Lumenáda 08.30 Športecho 09.00
Lumenáda 11.00 Lumenfórum
12.00 Anjel Pána, zamyslenia
12.10 Hudobný aperitív 13.00
Lumenfórum 16.00 Hudobné relácie (Po – Staré, ale dobré, Ut
– Folkparáda, St – Oldie paráda,
Št – Gospelparáda, Pi – Top 15)
17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy
19.00 Svetielko 19.35 Modlitba
posvätného ruženca 20.00 Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán 20.30
Hlavná večerná relácia (Po – Študentské šapitó; Ut – Duchovný
obzor; St – Lupa; Št – História
a my; Pi – Úv hovor) 22.00 Večerná hudobná relácia (Po – Počúvaj
srdcom; Ut – V modrom tieni; St
– Pohoda s klasikou; Št – Mince
na dne fontán) 23.00 Čítanie na
pokrač. 23.30 Infolumen I. R

08.00 Program
08.04 Hádky patria k životu
Cyklus „Z detskej duše“
08.10 Highlight (4)
08.50 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (14)
09.15 Ciénaga de Zapata,
Haleakala, Mesa Verde
09.45 Čítame z kresť. periodík P
09.50 Spravodajstvo z stretnutia mládeže 2007 R
10.00 Katechéza z stretnutia
mládeže 2007 Priamy prenos
11.00 Putovanie štvrtého kráľa
11.25 Po stopách Ježiša Krista
Ty si Kristus… (7/10)
11.45 Klaunský rozpr. kufrík
O Mlsálkovi (17)
11.55 Hádky patří k životu
12.05 Prírod. krásy Ameriky (3)
12.35 Lumen 2000 (7)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
14.30 Primičná svätá omša R
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
P. Ladislav Herián, SDB
16.30 Po stopách Ježiša Krista
Ty si Kristus… (7/10)
17.00 Nočná univerzita
P. Stanislav Pacner
18.05 Highlight (5)
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
O Mlsálkovi (17)
18.45 Ciénaga de Zapata,
Haleakala, Mesa Verde
19.15 Šamani a zjavenie P
20.00 Spravodajstvo z stretnutia mládeže 2007 P
20.05 Záverečná sláv. vigília
Priamy prenos z stretnutia
mládeže 2007
22.00 Hitlerova kariéra (4/5)
22.30 Hľadanie (4)
22.55 Eucharistia, plod kríža R
00.25 Roky letia k anjelom

08.00 Program
08.04 Mamička
Cyklus „Z detskej duše“
08.10 Highlight (5)
08.35 Na koberčeku (13)
08.50 Klaunský rozpr. kufrík
O lakomosti
09.00 Kocourkov
09.15 Roky letia k anjelom
09.50 Spravodajstvo z stretnutia mládeže 2007 R
10.00 Svätá omša z stretnutia
mládeže 2007
Priamy prenos. Celebruje
kardinál Miloslav Vlk.
11.53 Z pokladov duše
11.55 Obedňajšia modlitba so
Sv. Otcomm Benediktom XVI.
Priamy prenos z Vatikánu
12.15 Euroatlant. opovrhnutie
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
16.35 Hlbinami vesmíru (08)
17.35 Timšel znamená môžeš
17.55 Mamička
18.00 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (15) P
18.30 Šamani a zjavenie
19.00 Koloseum, Real Alcázar, Topkapi
19.30 Atlas charity – Žireč
19.35 Čítame z kresť. periodík
19.50 Spravodajstvo z stretnutia mládeže 2007 P
20.00 Z pokladov duše
20.05 Piloti prostějovského
leteckého učilišťa v 2.
svetovej vojne P
20.35 Beneﬁčný koncert
„Spev pre Afriku“ R
22.05 Čítame z kresť. periodík
22.25 Misijný magazín (6)
23.30 Putovanie štvrtého kráľa
00.00 Poltón klub (14)

Nedeľa
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod
Vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný
blok 05.45 Ranné chvály 06.00
Ranné spojenie 08.30 Svetielko
Plus 10.00 Eﬀeta, otvor sa! 11.00
Fujarôčka moja 12.00 Anjel Pána,
zamyslenie 12.10 Hudobný aperitív
13.00 Literárna kaviareň 14.00
Rozhlasová hra 15.00 Svetlo nádeje16.00 Piesne na želanie 17.30
Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00
Duchovné Svetielko 19.40 Modlitba posvätného ruženca 20.00
Kresťanské noviny 20.15 Rádio
Vatikán 20.30 Vešpery 21.00 Karmel 23.00 Zamyslenie R 23.10 Pod
Vankúš 23.30 Infolumen I. R

LUMEN

Sobota
00.00 Reprízy relácií 03.00 Pod
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný
blok 05.45 Ranné chvály 06.00
Ranné spojenie 09.00 Hodinka
Vášho štýlu 10.00 Auto-moto klub
11.00 Kolotoč 12.00 Anjel Pána,
zamyslenie 12.10 Hudobné návraty
13.00 Zaostrené 14.00 Tip-Top
16.00 Piesne na želanie 17.30
Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00
Ruženec pre Slovensko 20.00
Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán
20.30 Od ucha k duchu 23.00 Pod
Vankúš 23.30 Infolumen I. R

Vybrané relácie rádia Lumen:
07.08. – 20.30 Duchovný obzor
– 4. Božie prikázanie; Mons.
František Tondra
12.08. – 14.00 Smrť za mrežami
– pokračovanie osudov mučeníkov Katolíckej cirkvi v časoch
komunistickej totality
19.08. – 14.00 J. G.Tajovský – Matka
NOVÉ RUBRIKY V RÁMCI
LUMENÁDY A LUMENFÓRA
06.45 Čo vy na to, deti ? (Po – Pi)
07.10 Venuj slovenský hit dnešnému oslávencovi (Po – So)
07.45 Kalendár prírody (Po – Pi)
08.20 Ďalekohľad – cez optiku
zahraničnej tlače (Po – So)
09.10 Pútnické miesta na Slovensku
(Po – Pi) – 07.08. – Ľutina;
08.08. – Šašová; 10.08. – Klokočov; 14.8. – Ladomirová
15.40 – Cirkev dnes – aktuálne
informácie z diania Cirkvi (Po
– Pi)

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
STV 1
04.08. (sobota) 16.00 Svedectvo R
05.08. (nedeľa) 16.35 Karol Kuzmány – dokumentárny ﬁlm R; 17.05
Matej Bel z Očovej R; 20.05 Moja misia – Medzi nebom a zemou
– Bernard Kulha - obyčajný farár v obyčajnej bolívijskej dedine. Oslava
života, vína, dobrého jedla, dobrých vzťahov... R
06.08. (pondelok) 13.20 Soľ a svetlo R – dokumentárny ﬁlm o živote
a diele významného slovenského kňaza a pedagóga pátra Andreja
Dermeka
11.08. (sobota) 15.45 Svedectvo R – autentický príbeh Mira Schlesingera. „Bojové umenie ma nebrzdí na ceste k Bohu, ale mi v nej pomáha“
– autentický príbeh o hľadaní životných hodnôt
12.08. (nedeľa) 16.15 Páter Krapka R – dokumentárny ﬁlm; 16.40 Matej Bel z Očovej 2/3 – televízna inscenácia; 20.10 Moja misia – taký
všedný život R – sestra Mária Greškovičová pracuje medzi Slovákmi
žijúcimi v Rumunsku. Hoci nie všetko jej vždy vychádza podľa predstáv
a život má komplikovaný nevyliečiteľnou chorobou, žije naplno každý
deň. „Zo všetkých ilúzií som automaticky vytriezvela. Ale na čo by som
nikdy nechcela zabudnúť, je, že nech sa deje čokoľvek, som prijímaná,
chcená a milovaná,“ zdôveruje sa sestra Mária
15.08. (streda) 20.00 Sviatočné slovo – príhovor k sviatku Nanebovzatia
Panny Márie; 20.05 Mariánska hora v Levoči R – dokumentárny
ﬁlm
18.8. (sobota) 15.40 Svedectvo – Príbeh Mira Steinera, ktorý mal strach
pred smrťou a zatratením, kým pochopil, že Boh je láskavým otcom
20.8. (nedeľa) 16.20 Katedrála sv. Jakuba v Šibeniku R – dokumentárny ﬁlm z cyklu Poklady sveta; 16.35 Ruženec sestry Bernadety R
– dokumentárny ﬁlm o sestre Bernadete Pánčiovej; 20.00 Moja misia
– Útek do Albánska R – Magdaléna Cerovská utiekla z komunistického
Československa, aby sa mohla stať misionárkou. V roku 1991 sa jej
sen splnil a prichádza do krajiny zničenej krutou diktatúrou. Odvtedy
s albánskym ľudom zdieľa veľké ekonomické krízy aj malé pokroky.
Učiteľ Tonim vystihol jej prínos následovne: „Tak ako my Albánci máme
Matku Teréziu, tak možno aj vy raz budete hrdí na to, že máte sestru
Magdalénu.“

SLOVENSKÝ ROZHLAS
Rádio Slovensko: Po – Pi 05.20 Ranné zamyslenie; St – 19.35 Ekuména
vo svete; Št – 19.35 Rádio Vatikán; Pi – 02.45 Rádio Vatikán R; So – 02.45
Rádio Vatikán R; Ne – 09.30 Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R
Rádio Regina: St – 23.05 Cesty R; So – 20.05 Cesty; Ne – 07.55 Z duše
(nedeľná úvaha); 09.30 Kresťanská nedeľa; 15.50 Z duše R;18.05
Frekvencia M
Rádio Devín: Ne - 08.00 Hudba, život, viera; 13.50 Kresťanská hudba;
15.30 Slovo pre veriacich i neveriacich
Rádio Patria: Ne - 06.00 Liturgia (1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa
– GKC, 3. – 5. nedeľa – iný program); 19.50 Rádio Vatikán (maď.) R
Kresťanská nedeľa (Ne – 09.30 /Rádio Slovensko, Rádio Regina/)
05.08. – Rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke
12.08. – Rímskokatolícka svätá omša z Kostola sv. Antona Paduánskeho v Košiciach
19.08. – Rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke
Z duše (Ne – 07.55 / Rádio Regina)
04.08. – Dr. Ján Dubíny: Med a krv
Cesty (So – 20.05; St – 23.05 R /Rádio Regina/; Ne – 21.05 R /Rádio
Slovensko/)
04.08. – Náboženské spektrum
18.08. – Náboženské spektrum
Zmena programu vyhradená. Program dodávaný jednotlivými redakciami.

TV NOE: PO STOPÁCH JEŽIŠA KRISTA
Na TV NOE môžete pravidelne sledovať cyklus desiatich tridsať
minútových filmových dokumentov nazvaných Po stopách Ježiša
Krista. Prostredníctvom sugestívnej atmosféry budete svedkami
života toho, kto v svete zanechal hlbokú stopu. Pozrieme sa na neho
z pohľadu archeológie, histórie a evanjelií.
6. diel - Blahoslavenstvá: Ježišova reč má korene v náboženskéej
tradícii Izraela. Zázračné podobenstvá a skutky vyjadrujú veľkú Božiu
lásku, ktorá vyžaduje celého človeka schopného žíť v bratstve.
7. diel - Ty si Kristus ...: „Kto to je?“ Už dvetisíc rokov znepokojuje
táto otázka ľudstvo.
8. diel - Budú kričať kamene: Ježíi sa vydá do Jeruzalema, kde je
oslavovaný zástupmi. V dňoch slávnosti stánkov, vtedy i dnes, ďakuje
Izrael Bohu za jeho nepretržitú prítomnosť medzi svojím ľudom.
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SOBOTA
08.00 Program
08.04 Z detskej duše
Najradšej mám mamičku
08.10 Highlight (3)
08.50 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (13)
09.15 Veľký čínsky múr, Taj
Mahal, Námestie sv. Marka
09.45 Čítame z kr. periodík P
09.55 Baterka (3)
10.25 Poltón klub (12)
11.25 Po stopách Ježiša Krista
Blahoslavenstvá (6/10)
11.45 Klaunský rozpr. kufrík
11.55 Z detskej duše
12.05 Prírodné krásy Ameriky (2)
12.35 Lumen 2000 (6)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
14.30 Primičná svätá omša R
16.00 Program
16.05 Križovatky
16.30 Po stopách Ježiša Krista
Blahoslavenstvá (6/10)
17.00 Nočná univerzita
Dr. Cezary Mizia
18.05 Highlight (4)
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Indiáni Skautský tábor
19.00 Veľký čínsky múr, Taj
Mahal, Námestie sv. Marka
19.30 Život bez predsudkov P
20.00 Z detskej duše
20.05 Curriculum vitae P
Vesmír v nás / Ako kybernetik
– ateista našiel klúč k životu,
zdraviu a vnútornej harmónii
20.35 Hitlerova kariéra (3/5)
21.05 Hľadanie (3)
21.35 Aj keď nemám skoro nič,
vidím, že Boh sa o mňa stará
22.00 Poltón klub (11)
22.55 Nočná univerzita
P. Stanislav Pacner
23.55 A vy neplačete s nami
Pomoc Cirkvi v núdzi – Sudán

P - Premiéra; R - Repríza; Rádio Vatikán FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik); 05.25-05.40; 19.45-20.00 – slovensky; 05.10-05.25; 19.30-19.45 – česky 25

relax

Neveriace a skazené popkolenie, dokiaľ ... (dokončenie v tajničke)

test Slova

Pomôcky:
Alga, Lam,
Aja, Ido,
Mild, APP

1. Aké bolo meno anjela, ktorý sprevádzal Tobiáša počas jeho cesty ku Gabaelovi?
2. Ktorý z prorokov bol hodený do levovej jamy?

4. V ktorom roku bola zrušená Gréckokatolícka cirkev v Československu?
5. Kópia akého vzácneho plátna sa nachádza v prešovskej katedrále?

7. Ako nazývame sobotu pred Kvetnou
nedeľou?
Odpovede: 1. Rafael (Tob 5, 4); 2. Daniel (Dan 14,
30); 3. 3000 duší (Sk 2, 41); 4. 28.4.1950, Prešovským
soborom; 5. Turínske plátno; 6. V piatok pred Lazárovou sobotou; 7. Lazárova sobota.
Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov, sôch a zlátenie. Oprava
a ladenie organov. Pokrývanie striech a veží. Ponúkame
zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku.
Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.reart.szm.sk
INZERCIA

OSEMSMEROVKA
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Autor:
Ja, po staro- V. Komanický,
sloviensky Humenné
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Legenda: ADAM, ALELUJA, AMEN, ARCHA, ÁBEL,
ÁRON, BETLEHEM, BISKUP, BLUD, DIAKON, ENOCH,
FARÁR, CHARITA, CHRÁM, KALICH, KŇAZ, LIEK,
MAMONA, MANNA, MIER, NAZARET, OBETA,
OLTÁR, OMŠA, OPÁT, OZNAM, PILÁT, POKÁNIE,
POKLONA, POKOJ, RANA, RORÁTY, RYBÁR, SABAT,
SAMOTA, SILOE, SINAJ, SION, SMRŤ, SNEM, STAN,
STENA, TÓRA, TREST, VATIKÁN, ZÁKON, ZRNO,
ZVON, ŽALM, ŽIVOT.
Tajničku osemsmerovky tvorí 37 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky.
Výherca získa zaujímavú knihu z produkcie
nášho vydavateľstva.

1. časť
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Morské
oblasti

Kód ruštiny

Španielska
vychováva- Organizmus
teľka

4. časť
tajničky

Rúcate
Rímske číslo
502

Dumáš
Umelá reč

Ženský hlas

Časť auta

Kazašské
mesto
Oersted,
značka

Nedostatok
viery

Dievka
Mierny po
nemecky
Alkán, po
česky

Predložka

slovo

Napälo si

Brazílska
káva
Anglický
valčík

Vyhynutý
kočovník
Kartársky
výraz

Vrt

Tlač. agent.
Pakistanu

Pretekár na
saniach

Vlastnila
Čínske mužské meno
Nemecké
mesto

Neodídem

Nanometer,
značka

5. časť
tajničky

Špión

Zavýjala

6. Ktorým dňom sa vo Veľkom pôste
končí Svätá štyridsiatnica?
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3. časť
tajničky

Verband der
Automobil-indrustie

Keď

3. Koľko duší uverilo po Petrovej reči
v Ježiša Krista a dalo sa pokrstiť?
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Mesto nad
Topľou

Zn. jednotky
nit
Babylonská
bohyňa Zeme

Izbový kvet,
aloa
Brnenské
výstavy

Venujem

Územie

Japonská
lovkyňa
perál

2. časť
tajničky

?

Je pravda, že v Biblii sa menovite spomínajú iba
dvaja anjeli?
NIE JE. Okrem Michaela a Gabriela sa v knihe Tobiáš spomína aj Rafael – Boh
uzdravuje. Michael vystupuje ako knieža a vodca anjelov. Jeho meno znamená
Kto je ako Boh vo význame obrancu majestátu Boha. Meno Gabriel znamená
Boží muž alebo Božia sila. Bol poslaný, aby vyložil Danielovo videnie a aby mu
odovzdal proroctvo o sedemdesiatich týždňoch. V Novom zákone sa spomína
v súvislosti so zvestovaním narodenia Jána Krstiteľa a Ježiša Krista.
V nekanonickej židovskej literatúre je Gabriel jedným z archanjelov, „anjelov
prítomnosti“, ktorí stoja pred Božím trónom, chvália Boha a prihovárajú sa za ľudí.
Jeho meno sa spája s tromi ďalšími archanjelmi – Michaelom, Sarielom (Urielom)
a Rafaelom. Inde vystupuje ako jeden zo sedmice spolu s Urielom, Rafaelom,
Raguelom, Michaelom, Sarielom (Saraqaelom) a Ramielom. Jeho konkrétnym
poslaním je strážiť raj. Jemu sa prisudzuje aj zničenie predpotopných obrov
a spolu s ďalšími archanjelmi sa zúčastní aj na poslednom súde.
Juraj Gradoš
 Malý Jožinko sa díva večer na oblohu
a pýta sa ocka:
„Oci, čo myslíš, je na tej hviezde život?“
„Čo sa tak hlúpo pýtaš, čo nevidíš, že sa

tam svieti?“
 „Aké máte doma zvieratká, Ferko?“
„Mačku, psa a mrazené kura.“
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IKONOPISECKÁ DIELŇA
ARCHANJELA RAFAELA

PODNIKÁTE ALEBO VEDIETE FIRMU
A CHCETE SPROPAGOVAŤ SVOJE
SLUŽBY ALEBO VÝROBKY?
PONÚKAME VÁM TÚTO MOŽNOSŤ V SLOVE
V rámci propagácie si môžete vybrať z viacerých spôsobov:

1. RIADKOVÁ INZERCIA
Cenník riadkovej inzercie nájdete na strane 22. Pri viacnásobnom opakovaní
(aspoň 3x) ponúkame zľavy. Možnosť zvýrazniť časť textu, či vložiť malý
obrázok alebo logo ﬁrmy.

2. ČIERNOBIELA INZERCIA
Táto možnosť vás privedie priamo na stránky, ktoré čitatelia čítajú. Avšak
pri výbere formátu je potrebné rešpektovať sadzbu časopisu a voľné miesto.
Pri realizácii graﬁckého návrhu u nás máte možnosť mať za 50% príplatok
aj doplnkovú farbu. Pri celostranovej inzercii (str. 20) možnosť výberu
doplnkovej farby. Cena inzercie: celá strana ČB: 3.000 Sk, 1/2 strany ČB:
1.800 Sk, 1/4 strany ČB: 1.000 Sk.

3. PLNOFAREBNÁ INZERCIA

www.ikona.sk
e-mail: dielna@ikona.sk

Ladislav Németh
Martinčekova 10
821 09 Bratislava

V roku 2007 na túto inzerciu máme vyhradený iba priestor 1/4 strany,
ktorý práve sledujete. Jeho cena je 2.000 Sk. Avšak pre budúci rok hľadáme
záujemcov nielen o sporadickú inzerciu na posledných dvoch stranách
časopisu, ale aj na zmluvnú inzerciu na celý rok. V prípade tejto inzercie sú
ceny: celá strana: 3.500 Sk, 1/2 strany ČB: 2.000 Sk, 1/4 strany ČB: 1.200 Sk.

Viac na sefredaktor@greckokat.sk, 0911 812289
alebo SLOVO, Hlavná 1, P.O.Box 204, 080 01 Prešov
SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia Combi
za cenu “krátkej Fabie”

od 234 990,- Sk*

V prípade záujmu Vaše ojazdené auto vykúpime a jeho hodnotu odrátame od ceny nového vozidla Škoda.
15 ROKOV S VAMI A PRE VÁS!
*cena platí pri kúpe na leasing
www.s-autoservis.sk
Š-AUTOSERVIS:
Vranov n. T.
Hronského 1115
Tel. �.: 057/44 247 45
0907 888 108

Humenné
Mierová 99
Tel. �.: 057/775 03 42
0903 445 263

Stropkov
Požiarnická 5
Tel. �.: 054/742 26 50
0903 233 503

Bardejov
Priemyselná 20
Tel. �.: 054/472 84 56
0903 470 470

Svidník
Duklianska 1
Tel. �.: 054/7520864
0903 745 745

Elmont - Ivák ZVONÁRSTVO

jediná profesionálna
ﬁrma na Slovensku

ponúka komplexné riešenia pre chrámy.
Automatizáciu chrámových zvonov
Používame najspoľahlivejšiu technológiu pre zvonenie, ktorá spočíva v bezkontaktovom snímaní polohy zvona s motorickým pohonom riadeným mikroprocesorovou
jednotkou. Osvedčená novinka! pohon pomocou lineárneho motora, žiadne fyzické
spojenie pohonu so zvonom, chod zvonu je bez vibrácií, maximálne priblíženie
k ručnému zvoneniu.
Prevádzame kompletnú rekonštrukciu pôvodného zavesenia a uchytenia zvonov ako
aj elektrických pohonov. V roku 2006 sme elektriﬁkovali celkovo 95 zvonov.
Digitálne zvony spolu s hodinovým odbíjaním
Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá ﬁnančne náročné použitie liatych zvonov, alebo
nákladné rekonštrukcie zvonových zariadení. Systém obsahuje 4 zvony, hodinové
odbíjanie, denný automat, automat-pohreb, zvonkohry (napr. tichá noc, Svadobný
pochod).
Vežové hodiny
Ponúkame nový patentovaný vežový stroj pre Váš chrám, riadený DCF signálom,
pre štyri číselníky do priemeru troch metrov vyrobených laserovou technológiou za
bezkonkurenčné ceny spolu s hodinovým odbíjaním.
Zabezpečenie dodania zvonov
Ponúkame dodanie chrámových zvonov od najväčšieho zvonolejárskeho majstra
v Európe p. FELCZYNSKÉHO s tradíciou 197 rokov od 35 kg do 12 000 kg.
Ozvučenie
Ponúkame dodanie a montáž osvedčenej zvukovej aparatúry. Reprobedne vyrobené
samozrejme z dreveného proﬁlu pre dokonalú dynamiku, mikrofóny SHURE s fantómovým napájaním 48 V pre najkvalitnejší prenos hlasu, mix- pulty ﬁ. BEHRINGER.
Osvetlenie chrámov ako aj kompletnú elektriﬁkáciu chrámu
Ponúkame a montujeme úsporné metal-halogenidové svietidlá, ktoré nahrádzajú
klasické halogénové 150, 300, 500, 1000 W reﬂektory s úsporou až 75% energie
Zváranie zvonov
Prevádzame zváranie prasknutých zvonov akejkoľvek veľkosti a hmotnosti.
Kúrenie do chrámu - tepelné žiariče, lavicové kúrenie
Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu tepelnými žiaričmi, ktoré neohrievajú
vzduch ale ľudí, okamžitý pocit tepla a zabraňujú tvorbe pliesní a baktérií. Taktiež
ponúkame lavicové kúrenie.
Patent
Od 13.07.2000 sme držitelia Patentu na elektronický regulátor zvonov, ktorý je zapísaný do registra podľa § 11 ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový vzor č. 2675.
Osvedčenie a typová skúška
Ako jediná ﬁrma na Slovensku sme držitelia certiﬁkátu vydaného Technickou inšpekciou Banská Bystrica na elektriﬁkáciu, automatizáciu a výrobu vešiaka (konštrukcie)
zvona do váhy 6000 kg.

Rozhýbte sa
s Rýchlym
internetom!

356 Sk
(s DPH)

mesačne!

Rýchly internet už od 356 Sk
(s DPH) mesačne!
Prichádzame s ponukou, s ktorou to môžete
rozbehnúť naplno:
celý rok zľava až 300 Sk (357 Sk s DPH) na
mesačné poplatky za Rýchly internet 2, 10 a 20,
až 2 roky zľava 300 Sk mesačne (357 Sk s DPH),
ak si vyberiete aj niektorý z našich ponúkaných
PC alebo notebookov.

§
§

Vyskúšajte si Rýchly internet na 7 dní zadarmo
a potom sa rozhodnite.
Ponuka platí do 31. 7. 2007 pri aktivácii služby Rýchly internet a uzavretí Zmluvy
o pripojení s viazanosťou na 24 alebo 36 mesiacov pre zákazníkov, ktorí si kúpia
Dátovú kartu alebo Modem (koncové zariadenia Flash-OFDM).

=

Linka Služby zákazníkom 12345 www.t-mobile.sk

K vežovým hodinám ponúkame zdarma diaľkové ovládanie zvonov.
Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na prevedené práce.
ELMont
Albín Ivák
Liptovské Sliače 914
034 84

Tel: 0905 518 786, 0905 642 499
Tel.Fax: 044- 43 20 295
http://www.ivakzvony.sk
email: ivakzvony@ivakzvony.sk

Martin Vasko
Nám. slobody 1786, Vranov n. T.
Tel.: 057/4421119; 4885930-1
Mob.: 0903 631166, 0904 641166
e-mail: vascomp@mail.t-mobile.sk
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