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Slovenskí biskupi v Ríme
na Ad limina apostolorum
Naše pútnické miesta
Klokčov a Ľutina
Sedem dní stvorenia sveta

Ani veda sa na svojom počiatku

NEZAOBÍDE BEZ VIERY
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očiatky tejto svätyne
siahajú do r. 1600, keď
krakovský vojvoda
Mikuláš Zebrzydowski dal
postaviť na hore Žar Kostol
Ukrižovania Ježiša Krista.
Podľa vzoru jeruzalemskej
kalvárie sa rozhodol založiť
aj iné kaplnky. Následne
dal postaviť aj kláštor podľa
návrhu talianskeho jezuitu J.
M. Bernardoniho a ﬂámskeho architekta P. Baudartha.
Na hlavnom oltári chrámu
stojí strieborná socha Božej
Matky Anjelskej, ktorá bola
privezená z Loreta a posvätená pápežom Sixtom V.
V r. 1654 – 1656 bol
kláštor rozšírený a v r. 1658
– 1667 postavili barokovú
kaplnku pre obraz Božej
Matky Kalvárskej. Tento
zázračný obraz, ktorý už
v dávnych časoch ronil krvavé slzy, dodnes priťahuje
pútnikov z celej Európy.
Obraz pochádza zo 17. stor.
a kostolu ho v r. 1641 venoval S. Pasckowski.
Obraz sa pôvodne nachádzal v jeho dome, kde ronil
krvavé slzy. Miestny biskup
ho preto dal preniesť do
kostola a zatvoriť v sakristii
v zapečatenej skrinke. Ľudia
však aj naďalej prichádzali,
aby si uctili Madonu. Keď sa
na jej príhovor udialo viacero zázračných uzdravení,
povolil biskup po deviatich
rokoch, aby bol obraz v r.
1658 umiestnený v bočnej kaplnke, kde ho možno
vidieť dodnes. Slávnostná
korunovácia obrazu bola
v r. 1887.
Dnes sa obraz slávnostne
zatvára za zvukov fanfár každý večer a otvára skoro ráno,
pred prvou svätou liturgiou.
Túto krásnu chvíľu, ktorá
je zvláštnosťou viacerých
poľských pútnických miest,
prežívajú denne s veľkou
úctou tisíce návštevníkov.
Duchovné zážitky sú nezabudnuteľné.
Vedľa kostola a kláštora
vznikli v r. 1617 Cesty Pána
Ježiša s netradičnou krížovou cestou, ktorá má 28
objektov. Celý projekt využil

knižka, hlavne pre pútnikov
a účastníkov tzv. kalvárskych
mystérií, ktoré sa odohrá-

nedeľu a zvečňujú príchod
Pána Ježiša do Jeruzalema.
Na Veľký piatok sa počas
mystérií už tradične prihovorí k zhromaždeným
pútnikom krakovský biskup
(kardinál).
Na toto pútnické miesto
od detstva chodieval aj Karol Wojtyla. Putoval sem
s rodičmi v čase sviatkov,
prichádzal s otcom a bratom po smrti matky, neskôr
ako kňaz, biskup, kardinál
a pápež. V r. 1979 udelil
kostolu titul Bazilika minor.
V r. 1987 pri svojej tretej
pápežskej návšteve daroval
do Kaplnky Božej Matky
Kalvárskej zlatú ružu. Od r.
1979 visí na stene baziliky
obraz Jerzyho Kumala, ktorý
zobrazuje pápeža Jána Pavla
II. na schodoch chrámu a zo
šiat Božej Matky sa sypú
kvety k jeho nohám.
Hlavné odpustové slávnosti sa konajú vždy v nedeľu po 15. auguste. Pútnici,
ktorí sem prichádzajú, cítia
niečo krásne a vznešené, najmä stálu prítomnosť Božej
Matky, ktorá ich sem znova
a znova pozýva. Človek tu
má príležitosť hlboko sa
zamyslieť nad vlastným životom a nad mnohým, čo
v ňom možno zmeniť.
V areáli kláštora bernardínov (Rád menších bratov)

vajú počas Veľkého týždňa.
Na tieto pašiové slávnosti
prichádzajú veriaci z celej
Európy. Začínajú sa v Kvetnú

je o pútnikov všestranne
postarané aj s možnosťou
ubytovania.
František Dancák

ZEBRZYDOVSKÁ

KALVÁRIA
V blízkosti našich hraníc, uprostred cesty
na Vadovice a Krakov, na úpätí hory Žar,
leží jedno z najkrajších a najneobvyklejších poľských miest – Zebrzydovská kalvária. Pre výnimočný sakrálny súbor, ktorý sa
skladá z ústrednej baziliky a 52 objektov,
dostala názov Poľský Jeruzalem.
členitý terén okolo kláštora,
a tak v dĺžke takmer 7 km
vznikla najstaršia krížová
cesta v Poľsku, ktorá sa podobá Svätej ceste v Jeruzaleme. Bola postavená podľa
plánov P. Baudartha.
Po smrti zakladateľa M.
Zebrzydowského (1620)
pokračoval v jeho diele syn
Ján a neskôr vnuk Michal.
Významnou donátorkou
bola Magdaléna Czatoryska,
ktorá dala zväčšiť kostol
a vybudovať originálnu fasádu s dvoma vežami, ktoré
vidieť už z diaľky.
Od r. 1613 bola zavedená
ďalšia pobožnosť na tzv. Cestách Božej Matky. Má 24 zastavení – kaplniek. V druhej
pol. 19. stor. bola zavedená
ešte tretia pešia pobožnosť,
tzv. Cesta za zomrelé duše.
V r. 1611 bola vydaná
prvá kalvárska modlitbová
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Apoštolát modlitby
September 2007
 Aby ekumenické zhromaždenie v Sibini v Rumunsku prispelo k rastu jednoty
medzi všetkými kresťanmi, za ktorú sa
Pán modlil pri Poslednej večeri.
 Aby všetci misionári radostne nasledujúci Krista vedeli, ako prekonať ťažkosti,
s ktorými sa stretávajú v každodennom
živote.
 Nech učitelia a žiaci prosia Ducha Svätého, aby im osvecoval rozum a pomáhal
im rozoznávať dobro od zla.

V ďalšom čísle nájdete

CESTA ZA ŽIVOTOM

P

re každého človeka je dôležité
vedieť chodiť. Závisí od toho
veľa. Starí ľudia ťažko znášajú
bolesti a trápenie života, no boja sa
hlavne toho, že nebudú môcť chodiť.
Invalidne postihnutí používajú rôzne kreslá či vozíky. A kde ešte nie je
potrebný vozík, vypomáha obyčajná
palička. Človek sa jednoducho potrebuje presúvať.
Nedávno som sa aj ja presúval.
Autom som v nedeľné ráno viezol
manželku a deti do katedrály. Keď
som vstupoval na križovatku, cestu mi
skrížilo staršie auto vedené postarším
pánom, ktoré sa prehnalo na červenú. Neodradilo ho nič, ani autobus
mestskej hromadnej dopravy, ktorý
išiel vedľa mňa a tiež bol v ohrození.
Stačila sekunda, a dnes tu mohol byť
môj nekrológ.
Istá múdrosť hovorí: Ponáhľaj sa
pomaly. Mali by sme sa ju naučiť
praktizovať v živote. Aj keď v Desatore
nenájdete zmienku o aute, nájdete tam
príkaz Nezabiješ! A každé nezodpovedné správanie sa na ceste, neohľaduplnosť k tým, čo sú predo mnou, za
mnou, so mnou či vedľa mňa, môže
mať katastrofálne následky. Ja som mal
pol dňa problém dýchať, a to sa vlastne
nič nestalo, len sme boli ohrození.
Ale človek nekráča po cestách tohto
sveta len tak. Má svoj cieľ. V tieto
dni cieľom mnohých bude Klokočov
a Ľutina. Ak by to však bolo všetko, tak
vhodnejším obdobím na takéto túry
je jar či leto. Ak však tieto najväčšie
gréckokatolícke pútnické miesta sú
len prostriedkami, ktoré nám majú pomôcť kráčať za svojím cieľom, potom
práve tieto dve nedele sú jedinečnými
darmi našej Matky. Práve tej Matky,
ktorú nám daroval Ježiš na kríži.
Posledný dar počas jeho pozemského
života. Posledný dar, ktorý mu zostal,
keď ho obrali o všetko. Vzali mu život,
vzali mu šaty, vzali mu dôstojnosť človeka, keď ho obnažili. Všetko. Zostala
mu iba Matka pod krížom. Všetko,
čo Ježišovi vzali, dával dobrovoľne.
Vedel, že sa to takto skončí, keď sa
počal v lone obyčajnej ženy z Nazareta. Jeho cesta viedla na zem, aby naša
cesta mohla viesť do neba. Jeho cesta

viedla z majestátu božstva do chudoby
človeka, aby naša viedla k zbožšteniu.
Kráčal po púšťach, horách, mestách,
aby priniesol radostnú zvesť nádeje
večného života. Vstúpil do ohrozenia
života a zomrel, aby sa naše cesty nekončili v smrti.
Dlhá časť tejto jeho cesty viedla
ruka v ruke s cestou Márie. Naučila
sa od neho nereptať, keď ostala sama.
Nereptať, keď si Ježiš našiel novú „matku a bratov“, a s bolesťou zniesť aj to,
že ho videla umierať na kríži. A tam
zazneli slová plné nádeje pre nás:
„Hľa, tvoja matka“. Človek potrebuje
rodinu, potrebuje nebyť sám na tejto
ceste života. Žiaden vymyslený boh
v dejinách človeka sa nemohol takto
„zbratať“ so všetkými ľuďmi. Napriek
tomu, že človek po tom stále túžil,
neodvážil sa hovoriť o jednej rodine
so svojím bohom.
Až prišiel Ježiš.
Neubližoval.
Kráčal isto a pokojne za svojím
cieľom.
Kde vstúpil, prinášal pokoj.
Cesty mnohých ľudí sa od čias jeho
cesty zmenili. Vďaka tejto jednej ceste.
Nie ľahkej, nie bezbolestnej.
Možno budú vaše cesty rovnako
kazené ľuďmi tohto rýchleho a uponáhľaného sveta, ako moja ranná
nedeľná cesta. Možno nie sú – rovnako
ako cesta Ježiša – ľahké a bezbolestné.
Možno budete potrebovať čas na to,
aby ste zlo iných ľudí okolo seba „predýchali“. A možno budete potrebovať
odvahu znova vstúpiť na chodník, kde
vás predtým čakalo sklamanie a bolesť.
Potrebujem si vždy pripomenúť, prečo
vlastne idem. Čo chcem pre seba a čo
chcem priniesť iným. A kade vlastne
vôbec kráčam.
Mojžiš pri nezhárajúcom kríku
počul Boží hlas: „Zobuj si z nôh obuv,
lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem
svätá!“ My sa na posvätných miestach,
ktoré sa chystáme navštíviť, zastavíme
iba na chvíľku. No aj to môže stačiť,
aby sme počuli Boží hlas a aby sme
nabrali viac chuti do ďalšej cesty. Ak
to bude cesta za Bohom a s túžbou obsiahnuť jeho dar pre človeka – spásu,
tak hor sa na ňu! 
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 V rozhovore s vladykom Milanom
Chaturom, CSsR, sa poohliadneme za
stretnutím gréckokatolíckej mládeže
v Bystrej.
 V midraši sa dozvieme, ako v súboji
anjel poranil Jakuba.
 Nazrieme do Sajópálfaly – gréckokatolíckej farnosti v Maďarsku, ktorá sa
nachádza 11 km od Miškolca. Stala sa
známou najmä slzením ikony Presvätej
Bohorodičky v roku 1717.
 V hlavnej téme sa zamyslíme nad
Desatorom vodičov.

úvodník šéfredaktora
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spravodajstvo

Katolíci a pravoslávni v Moskve
bor pre historické vedy,
Pravoslávny patriarchát
v Moskve a Ruská vedecká
akadémia. Zúčastnil sa na
ňom aj predseda Pápežskej
rady pre kultúru kardinál
Paul Poupard a za Ruskú
pravoslávnu cirkev metropolita Kyrill. Práve preto
je dnes osobitne potrebné
zjednocovanie sa kresťanov
v spoločnom svedectve
o pravých hodnotách v sekularizovanej spoločnosti.

Kardinál Poupard.

(Rusko, RV) Na výzvu
z vlaňajšieho katolícko-pravoslávneho stretnutia
vo Viedni sa v týchto dňoch
zišli v Moskve experti
z oboch cirkví, aby rokovali
o výzvach modernity pre
kresťanské myslenie a potrebách súčasnej Európy.
Kongres niesol názov
Kresťanstvo, kultúra a morálne hodnoty v Európe
a zaštítila ho Pápežská rada
pre kultúru, Pápežský vý-

Alexej II. si praje spoluprácu s katolíkmi
(Moskva, RV/AsiaNews) Pravoslávny
patriarchát v Moskve rozmýšľa nad užšou spoluprácou so Svätou stolicou, aby
čelili otázkam, ako je dekristianizácia
Európy, ochrana ľudských práv vo svete
a ochrana rodiny.
V tomto zmysle sa vyjadril v Moskve
pravoslávny patriarcha Alexej II., podľa
ktorého „táto spolupráca je dôležitá pre
Európu, kde sú kresťanské korene veľmi
hlboké.“ Vo vyhlásení vydanom agentúrou RIA Novosti Alexander II. dopĺňa,
že „pokušenie vnútiť spoločnosti nenáboženský spôsob zmýšľania a životný
štýl, ktorý vytláča náboženstvo na okraj“
je zvlášť silné v Európe. Z toho pochádza prianie vyjadrené patriarchom, aby
Pravoslávna cirkev s Katolíckou cirkvou
zjednotili svoje sily v základných otázkach, ako sú kresťanské korene Európy,
ľudské práva a bioetika.

Patriarcha Moskvy a celého Ruska Alexej II.

Relikvia Svätého kríža na Ukrajine
(Ukrajina, L´Osservatore Romano,
-mk) Mukačevská eparchia na Ukrajine prežívala v minulých mesiacoch
osobitnú duchovnú radosť v podobe
dvoch relikvií svätého Kríža, ktoré doniesol z Ríma don Simone M. Fioraso,
predstavený cistercianského Monastiera
svätého Kríža v Jeruzaleme, sprevádzaný
P. Jozefom Majom.
Relikvie boli darované Konkatedrále
Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Mu-

kačeve a Katedrále Povýšenia svätého
a oživujúceho Kríža v meste Užhorod.
Prítomných s veľkým počtom veriacich
prijal vladyka Milan Šášik spolu s mukačevským latinským biskupom Antalom
Majnekom. Chrámy, v ktorých boli
umiestnené tieto vzácne relikvie svätého
Kríža, sa tak stávajú spoločným miestom
modlitby pre veriacich všetkých kresťanských obradov a miestom k napomáhaniu ekumenizmu.
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Sústrastný telegram pápeža
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(Vatikán, RV) K bolesti Poľska a Francúzska po tragickej nehode poľských
pútnikov pri francúzskom meste Grenoble, pri ktorej zahynulo 27 osôb, sa
pripojil aj Benedikt XVI.
V telegrame odoslanom Zygmuntovi
Kaminskemu, metropolitovi Szczecinu-Kamiénu, pápež píše o tragickom

prerušení púte pri návrate z La Salette:
„Utešuje nás dôvera v Božie milosrdenstvo, ktoré nás vedie k viere, že obete
nehody dosiahli svoj cieľ v sláve večného
Otca.“ Pápež rovnako zaželal všetkým
zraneným „skoré a úplné uzdravenie“
a smútiacim pozostalým vyprosuje dar
odvahy a útechy v ich bolesti.

UKRAJINA ( TK KBS) Druhý osobný
sekretár pápeža Benedikta XVI. sa stal
arcibiskupom – koadjútorom pre Ľvovskú
arcidiecézu latinského obradu na Ukrajine. Novovymenovaný biskup Mieczysław
Mokrzycki tak bude pomáhať 81-ročnému
kardinálovi Marianovi Jaworskému.
TALIANSKO (RV) Sviatok sv. Ignáca oslávili
jezuiti aj svätou omšou v rímskom kostole
zasvätenom práve tomuto svätcovi. Slávnosti predsedal generálny predstavený
Spoločnosti Ježišovej páter Peter-Hans
Kolvenbach. Na záver slávnosti bol vystavený na oltári relikviár s časťou lebečnej
kosti svätca, čo je jediná existujúca relikvia
sv. Ignáca.
RUSKO (Interfax) „Počet etnických moslimov v Rusku, ktorí prijali kresťanstvo, presahuje už dva milióny, zatiaľ čo počet pravoslávnych, ktorí konvertovali k islamu,
je iba 2,5 tisíc,“ povedal Roman Silanťjev,
výkonný sekretár ruskej medzináboženskej rady a dodal, že: „islamské zdroje
potvrdzujú, že po každej teroristickej akcii
tisíce moslimov prijímajú krst.“
VATIKÁN (VIS) Tlačové stredisko Svätej
stolice poskytlo informácie o zahraničných cestách pápeža Benedikta XVI. na
rok 2008. V budúcom roku sa Benedikt
XVI. zúčastní na Svetovom dni mládeže
v austrálskom Sydney. Je tiež pravdepodobné, že pápež navštívi sídlo OSN v New
Yorku a francúzske Lurdy pri príležitosti
150. výročia zjavení Panny Márie.
LIBANON (AsiaNews/RV) Maronitský
patriarcha Nasrallah Sfeir vyjadril obavu
nad uzatvorením vzájomného dialógu
libanonských politických strán. Bez priameho zasahovania do otázky kandidatúry
patriarcha požiadal členov parlamentu,
aby sa predišlo ďalším rozdeleniam na
libanonskej politickej scéne „skôr, než
to povedie k vytvoreniu nových konﬂiktov.“
LORENZAGO DI CADORE (ANSA/RV)
Tlačový hovorca Svätej stolice P. Federico
Lombardi o plánovanej druhej sociálnej
encyklike pápeža oznámil, že je ešte na
„úplnom začiatku, v myšlienkach a vo
vedeckej reﬂexii.“ Tiež dodal, že pápež
Benedikt XVI. počas týchto prázdnin skôr
pracuje na ďalšej časti svojej knihy o Ježišovi z Nazaretu.
VATIKÁN (TK KBS) V najnovšom pláne
Rímskej kúrie je zveriť viaceré úlohy ženám. Potvrdil to vatikánsky štátny sekretár
Tarcisio Bertone. „Je spravodlivé, aby sa aj
ženám zverovala väčšia zodpovednosť,
pravdaže, v súlade s ich charizmami,“
povedal kardinál. „Ja sám mám na štátnom sekretariáte jednu nenahraditeľnú
spolupracovníčku,“ vyhlásil muž číslo dva
vo Vatikáne.

Milostivá púť
(Humenné, Anna Ferjaková)
Počas prázdninových dní naše
Slovensko ožíva púťami veriacich na pútnické miesta, ako
je Ľutina, Levoča, Gaboltov či
Litmanová.
My rodičia si čoraz viac uvedomujeme zodpovednosť za duchovný život našich detí. Ukážme im teda tú správnu cestu
pravdy a života Pána Ježiša, aby
sa stali šíriteľmi radostnej zvesti
v láske k Bohu a k blížnemu.
Prvá júlová fatimská sobota
sa pre Humenský dekanát začala púťou do Baziliky Zosnutia
Presvätej Bohorodičky v Ľutine.
Po srdečnom privítaní správcu
farnosti o. Petra Borzu a Akatiste k Presvätej Bohorodičke

sa začala svätá liturgia, ktorú
slávil protopresbyter o. Michal
Onderko spolu s kňazmi Humenského dekanátu. V tento
deň sme zanechali všetky svetské
starosti každodenného života
a svoje trápenia a radosti odovzdali Presvätej Bohorodičke,
duchovnej nádobe, cez ktorú
k nám prúdi Božie milosrdenstvo. Po Molebene k Presvätej
Bohorodičke mladí z Humenného-Pod Sokolejom pripravili
koncert mariánskych piesní,
ktoré nás sprevádzali počas celej
púte. Naplnení radosťou v srdci
a bohatým duchovným zážitkom sme sa rozchádzali domov
aj s prísľubom navštívenia ďalšieho pútnického miesta.

Slávnosť v Juskovej Voli
(Levoča, Ľubomír Petrík)
C(Juskova Voľa, Ľubomír Petrík)
V Chráme sv. Cyrila a Metoda
v Juskovej Voli slávil v nedeľu
22. júla archijerejskú svätú liturgiu prešovský eparcha Ján
Babjak, SJ. Slávnosť bola spojená
s posviackou nového ikonostasu
a obnovenej vnútornej maľby
chrámu. Veriaci v chráme položili aj novú dlažbu.
Vladyka v homílii povedal, že
človek nežije len z pozemského
pokrmu. Zázračné rozmnoženie
chlebov v evanjeliu je predobrazom iného pokrmu, ktorý nám
Pán dáva pre večný život. „Človek je na tejto zemi práve preto,
aby neustále odpovedal na Božiu
lásku, ktorá k nám prichádza.
Veľmi konkrétne nám Boh preja-

vuje svoju lásku cez Eucharistiu.“
Zároveň vyjadril poďakovanie
duchovnému otcovi a veriacim v tejto neveľkej obci, že za
krátky čas dokázali toto všetko
zrealizovať.
Farár tejto farnosti o. PaedDr.
Michal Kučera poďakoval otcovi
biskupovi, že slávením archijerejskej svätej liturgie a posviackou
povzbudil miestnych veriacich,
ako aj všetkým, ktorí sa na realizácii prác akokoľvek podieľali.
Ikony napísal ikonopisec Peter
Vereščák zo Sečoviec a drevenú
konštrukciu a rezbu ikonostasu
zhotovil rezbár Peter Sciranka
z Vechca. V závere slávnosti sa
veriaci počas myrovania modlili
Moleben k Presvätej Bohorodičke.

Nový veľvyslanec SR pri Svätom stolci
spoločenských tém. Rozprávali
sa aj o živote Prešovskej eparchie, o cyrilo-metodskej misii
na našom území, o východnej
duchovnosti. Otec biskup vzácnej návšteve ukázal biskupskú
kaplnku, expozíciu histórie Prešovskej eparchie a Katedrálu sv.
Jána Krstiteľa. Aj keď išlo o ich
prvé stretnutie, nezostalo len
v zdvorilostnej rovine, ale bolo
veľmi srdečné a otvorené. Obe
strany konštatovali dôležitosť
vzájomnej komunikácie, ktorá
môže prispievať k obojstrannému duchovnému obohateniu,
ako aj k budovaniu vzťahov medzi Cirkvou a spoločnosťou.

ZÁMUTOV (Ľubomír Petrík) Novú farskú budovu a pastoračné centrum posvätil v nedeľu 29. júla prešovský eparcha
Ján Babjak, SJ, v Zámutove. Farskú budovu a pastoračné
centrum začali svojpomocne stavať v roku 2001. Farnosť
patrí do protopresbyterátu Vranov nad Topľou – Čemerné.
Vladyku privítal starosta obce Dušan Višňovský a správca
farnosti Mgr. Slavomír Krajňák. V homílii otec biskup veriacim zdôraznil, že farská budova a pastoračné centrum
je ich dom, dvere na ňom budú vždy otvorené. Zároveň
otec biskup poďakoval veriacim a duchovnému otcovi za
ich obety pri stavbe. Spevom liturgickú slávnosť umocnili
bohoslovci.
HAŽÍN NAD CIROCHOU (Anna Ferjaková) Farnosť Hažín
nad Cirochou, ku ktorej patrí aj Kamenica nad Cirochou,
slávi v tomto roku piate výročie založenia. Správca farnosti
Rastislav Baka býva v prenajatom dome. Rozhodnutie biskupského úradu postaviť v obci farskú budovu s pastoračným centrom veriaci uvítali a s Božou pomocou sa pustili do
stavby. V súčasnosti farská budova stojí a potrebuje strechu.
Finančnú pomoc nám poskytli veriaci z farností Zámutov,
Vranov-Čemerné, Sečovská Polianka a Banské. Touto cestou
sa im chceme poďakovať za ich štedré a otvorené srdcia
a vyslovujeme Pán Boh zaplať. Márna je ľudská námaha,
ak staviteľom nie je sám Pán Boh, preto veriaci dúfajú, že
s Božou pomocou budú napredovať v začatom diele.
SABINOV (-jm) V tomto roku sa v sabinovskej farnosti podarilo otvoriť pastoračné centrum pre deti a mládež. Na to,
aby sa mohlo takéto centrum vytvoriť, sú potrebné priestory. Po vrátení budovy bývalej materskej školy na Prešovskej
ulici v Sabinove farnosť tieto priestory získala a časť z nich
začala po nevyhnutných opravách používať na stretávanie
sa a formovanie detí a mládeže. Na tieto stavebné úpravy
a rekonštrukcie sme potrebovali ﬁnancie.
V tomto období sme sa obrátili s prosbou o pomoc na
Prešovský samosprávny kraj (PSK). Po napísaní projektu
a žiadosti na opravy prispel na tento účel sumou 100 000
Sk. Pre farnosť to znamenalo obrovskú pomoc. Práve
vďaka tejto ﬁnančnej„injekcii“ sa dnes môžu uskutočňovať
stretnutia detí a mládeže a cez tieto stretnutia formovať
smerom k vznešeným ideálom a hodnotám, ktoré budú
prospešné nielen pre samotné deti a mládež, ale i pre celú
našu spoločnosť.
Gréckokatolícky farský úrad v Sabinove preto vyjadruje
svoje poďakovanie PSK za pomoc, bez ktorej by mohol
len veľmi ťažko zriadiť a prevádzkovať toto mládežnícke
centrum v Sabinove.
BRATISLAVA (TK KBS, Zuzana Smékalová) Na koncerte
Spev pre Afriku, ktorého cieľom bolo vyzbierať peniaze na
podporu nutričného projektu pre Centrum Nádeje Loyola
v africkom štáte Togo, vystúpili Tiramisu, Blumentálsky
spevácky zbor, vokálny súbor Close Harmony Friends
a usporiadajúci zbor Chorus Salvatoris. Priamo na koncerte
sa podarilo vyzbierať približne 62 tisíc Sk, celkovo zbierka
vyniesla až 200 tisíc Sk.
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(Prešov, Ľubomír Petrík)
Pred svojím nástupom do
diplomatickej misie novovymenovaný veľvyslanec SR pri
Svätom stolci a Zvrchovanom
ráde maltézskych rytierov Jozef
Dravecký spolu s manželkou
navštívil prešovského eparchu
Jána Babjaka, SJ. Stretnutie sa
uskutočnilo v utorok 24. júla
v rezidencii Gréckokatolíckeho
biskupstva v Prešove. Vladyka
Jeho Excelencii poprial veľa
Božieho požehnania pri zastupovaní a zviditeľňovaní našej
krajiny na tomto významnom
poste. Ich spoločný rozhovor
sa dotýkal rôznych aktuálnych

BYSTRÁ (Ľubomír Petrík) V rekreačnom zariadení Bystrá
v okrese Humenné prebehol 16. ročník Stretnutia gréckokatolíckej mládeže, ktoré organizuje Komisia pre mládež
Prešovskej eparchie a Košického apoštolského exarchátu.
Témou tohtoročného stretnutia sú Ježišove slová: „Aby
ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn
13, 34).Prvý zo štyroch turnusov navštívil v sobotu 28. júla
prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, ktorý slávil archijerejskú
svätú liturgiu. Po svätej liturgii nasledovala beseda.
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650. výročie prvej zmienky
o obci Ruská Voľa

Eparchiálna odpustová slávnosť
v Sečovskej Polianke

(ISPB) Obyvatelia obce Ruská Voľa v okrese Vranov
nad Topľou si v nedeľu 29. júla 2007 pripomenuli 650.
výročie prvej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti slávil
svätú liturgiu v miestnom Chráme Ochrany Presvätej
Bohorodičky riaditeľ Gréckokatolíckeho biskupského
úradu v Prešove o. Ľubomír Petrík. Pred začiatkom
liturgickej slávnosti sa prihovorila starostka obce Anna
Chamajová, ktorá všetkých privítala a predstavila históriu obce, ktorá má v súčasnosti 73 obyvateľov. Nasledovala posviacka obecných insignií – erbu, zástavy
a pečatidla a posviacka obnoveného oltára, žertveníka
a procesijnej ikony.
V homílii o. Ľubomír Petrík pozval veriacich k tomu, aby sa Ježiš Kristus stal ich životným štýlom. Aby
Boha nevnímali iba ako pootvorené zadné dvierka,
ako nejakú poistku pre prípad krízových, hraničných
životných situácií a rôznych nebezpečenstiev, ale aby
sa stal ich životom. Zároveň poďakoval veriacim, že
opravili oltár, ktorý predstavuje základ nášho života,
ktorým je Ježiš Kristus.
Na konci svätej liturgie všetkým poďakoval o. Mgr
Peter Gavaľa, správca farnosti Matiaška, ktorej ﬁliálkou
je Ruská Voľa. Slávnosť spevom skrášlili mladí z farskej
obce. Súčasťou slávnostného dňa v Ruskej Voli bolo
stretnutie rodákov obce.

(Sečovská Ploianka, Ľubomír
Petrík) Protosynkel Prešovskej
eparchie o. Marcel Mojzeš slávil
v nedeľu 22. júla svätú liturgiu
na eparchiálnej odpustovej slávnosti Panny Márie Karmelskej
a sv. proroka Eliáša v Sečovskej
Polianke. Privítal ho a poďakoval mu miestny duchovný otec
Jozef Novický.
„Svätý apoštol Pavol Korinťanom píše o tom, ako sa rozdeľujú, keď hovoria: ,Ja som Pavlov‘,
,Ja Apolov‘, ,Ja zasa Kéfasov‘,
,A ja Kristov‘. Je Kristus rozdelený?. K rozdeleniu dochádza aj
dnes uprostred spoločenstiev,
rodín, a hlavne vnútri človeka
vtedy, keď nie všetky oblasti
života patria Kristovi,“ povedal
v homílii otec protosynkel.
„Láska je tým, čo zjednocuje.
Naplno sa prejavuje v Eucharistii, ktorú slávime a ktorej
predobraz vidíme v dnešnom
evanjeliu o zázračnom rozmnožení chlebov. Svätý Otec

slovo · 17 – 18/2007

6

(Močenok, Tibor UJLACKÝ) Jubilejný 15. ročník celonárodného festivalu
kresťanského divadla Gorazdov Močenok vyvrcholil
29. júla 2007 pontiﬁkálnou
sv. omšou v Gorazdove pri
Močenku, ktorú celebroval
aj za účasti vojakov Čestnej stráže Ozbrojených SR
v historických uniformách
ordinár OS a OZ SR Mons.
František Rábek. Vo svojom
príhovore zameral ordinár Rábek pozornosť prítomných
veriacich a účastníkov festivalu na historickú paralelu
diela sv. Gorazda a nedávnej návštevy slovenských
biskupov ad limina v Ríme. V rámci festivalu, ktorý
sa konal od 23. júla, sa účastníci mali možnosť zapojiť
do tvorivých dielní, zúčastniť sa súťažnej prehliadky
divadelných súborov, prezrieť si výstavy fotograﬁí
a obrazov či zhliadnuť vystúpenia speváckych zborov,
vypočuť si odborné prednášky a koncerty hudobných
združení a speváckych zborov. Hlavnú cenu 15. ročníka
celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov
Močenok získal divadelný súbor VŠMU Bratislava za
hru Tajomstvo prázdneho hrobu. Počas troch dní sa
predstavilo šesť divadelných súborov z celého Slovenska.
Sprievodným podujatím bolo putovanie mládeže po
ceste solúnskych bratov z Močenku do Nitry a otvorenie
cyklotrasy Močenok – Nitra - Gorazdov. Počas festivalu
sa uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie Občianskeho
združenia svätého Gorazda.

Snímka: M. Žarnayová

Vyvrcholil festival
Gorazdov Močenok vyvrcholil

Benedikt XVI. to potvrdil vo
svojej posynodálnej apoštolskej
exhortácii, v ktorej Eucharistiu
nazýva Sviatosťou lásky.“

Spevom svätú liturgiu sprevádzal miestny chrámový zbor
pod vedením Andreja Valenčíka. Slávnosť bola zakončená
myrovaním. V piatok a v sobotu predchádzala odpustovej
slávnosti duchovná obnova,
ktorej súčasťou bolo aj zaoblečenie do rúcha svätého škapuliara
a zápis do Arcibratstva svätého
škapuliara.

Záver Xaveriády 2007
v gréckokatolíckej katedrále v Prešove
(Prešov, Ľubomír Petrík)
Sto mladých ľudí zo Slovenska,
Moravy a východných Čiech
ukončilo v utorok 31. júla v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove Xaveriádu 2007, ktorá sa
začala 23. júla.
Podľa liturgického kalendára
latinskej Cirkvi práve v deň sv.
Ignáca z Loyoly, zakladateľa
Spoločnosti Ježišovej, slávil pre
účastníkov Xaveriády archijerejskú svätú liturgiu prešovský
eparcha Ján Babjak, SJ, ktorý
v homílii poukázal na potrebu
formovania svedomia. „Toto
bolo úlohou sv. Ignáca. On sa
dokázal postaviť proti rôznym
zlým smerom v živote sveta a Cirkvi. Hlásal návrat ku
Kristovi, totálne sa zmocniť
autentického Krista, toho, ktorého ohlasovali apoštoli a stále
ohlasuje Cirkev, toho, ktorý nás
nekonečne miluje. Aj našou
úlohou je formovať svedomie
naše a ľudí tohto sveta. Aby
sme mohli dobre naplniť svoj
život, potrebujeme mať citlivé
a vnímavé svedomie.“

V úvode liturgickej slávnosti
sa prihovoril provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku
páter Ján Ďačok, SJ, ktorý podujatie a jeho účastníkov predstavil
vladykovi a v závere za krásne
spoločenstvo pri svätej liturgii
v byzantskom obrade poďakoval
páter Milan Hudaček, SJ. Mládežníci otcovi biskupovi v milej
atmosfére podarovali pútnickú
palicu a tričko podujatia.
Xaveriáda 2007 bola letným
mládežníckym podujatím, počas ktorého mládež v malých
skupinkách strávila týždeň pod
vedením jezuitov. Bola to púť
spoločnej viery, ktorá tohto roka
mala za cieľ poznávanie východných, západných a evanjelických
kresťanských tradícií. Boli vytvorené pútnické pešie, cyklistické a táborové skupiny. Malé
skupinky mali vlastný program,
počas ktorého spoznávali aj
územie, na ktorom žijú gréckokatolícki veriaci na východnom
Slovensku a v južnom Poľsku.
Aj takýmto spôsobom hľadali
duchovnú obnovu.

rozhovor na 5 minút

Slávnosť v Habure
(Habura, Ľubomír Petrík) V gréckokatolíckej farnosti v obci Habura
v Medzilaboreckom protopresbyteráte privítali veriaci v sobotu 14. júla
prešovského eparchu Jána Babjaka,
SJ, ktorý pred archijerejskou svätou
liturgiou posvätil obnovený interiér
farského Chrámu sv. archanjela
Michala. Od októbra minulého
roka veriaci pod vedením svojho
duchovného otca Jozefa Harvilka, za
pomoci obce a sponzorov, zrekonštruovali strechu chrámu, položili
v ňom novú dlažbu, zrealizovali vymaľovanie interiéru, zhotovili nový
oltár, dali do chrámu nové ozvučenie
a za predchádzajúceho správcu farnosti Jána Frandofera dali pozlátiť
ikonostas.
Vladyka vysoko vyzdvihol ochotu, námahu a obetavosť veriacich
a povedal: „Odmenou vám bude
nielen to, že počas svätých liturgií
budete počuť prosby za zakladateľov a dobrodincov tohto svätého
chrámu, ale predovšetkým sám Pán
Boh vám bude odmenou. Áno, Boh
prebýva v tomto chráme,“ pokra-

s P. Jamesom Mariakumarom Kaniyaparambilom, SVD, indickým misionárom a charizmatickým
duchovným vodcom, ktorý počas leta navštívil
niekoľko miest na Slovensku (okrem iných aj Prešov), aby v nich viedol duchovné obnovy.

čoval vladyka ďalej v homílii, „ale
on chce prebývať aj v našom živote,
aby sme sa naučili jeden druhého
rešpektovať a milovať.“ Na záver
homílie povedal: „Modlím sa za
vás všetkých a obetujem túto svätú
liturgiu za to, aby vaše duše, duše
všetkých obyvateľov vašej obce, boli
také nádherné ako váš obnovený
chrám, aby ste všetci boli živé Božie
chrámy.“
Starosloviensku liturgickú slávnosť umocnil ľudový spev veriacich,
ale aj mládež farnosti svojím spevom
pod vedením manželky duchovného
otca.
Otec Jozef poďakoval vladykovi
a všetkým, ktorí sa na obnove chrámu podieľali. Obec Habura, ktorá
je totožná s gréckokatolíckou farnosťou, má takmer 500 obyvateľov.
Farský chrám bol postavený v roku
1740. Liturgická slávnosť bola súčasťou už tradičných Dní Habury.
Ich sobotňajší program pokračoval
v podvečer folklórnymi vystúpeniami v miestnom amﬁteátri.

P. James, kde v Indii sa nachádza štát Kerala?
Na juhu, na západnom pobreží.
Líšia sa niečím katolíci na Slovensku od katolíkov v Indii?
India je taká veľká ako Európa, preto je tam aj
veľká rôznorodosť.
V Kerale, odkiaľ pochádzam, sú tri obrady. V každom z obradov je liturgia v inej forme. Sýrsky obrad je známy tým, že je tam veľa spevu, ako napr.
vo vašom byzantskom obrade. U malankarov, čo
je tiež jeden z východných obradov, sa veľa spieva
od začiatku až do konca. V latinskom obrade, ktorý
je v Kerale taktiež zastúpený, je tiež spev, ale v inej
forme. V niektorých oblastiach je v tomto obrade
rozvinutý tanec. Je to hlavne na severe, kde sa ešte
nachádzajú pozostatky kmeňov.
Tanec je teda priamo v liturgii?
Je aj vnútri liturgie, ale hlavne po jej skončení. Je to
hlavne počas nosenia darov, a potom po veľkom
amen, po pozdvihovaní.

pravoslávni či židovskí. Skauting má
aj svoj národný rozmer a identitu
mladých ľudí podporuje, nie potláča,
čo dokazuje práve medzinárodný
rozmer skautského hnutia. Skauting
je však viac ako hnutie, a preto všetci
jeho vodcovia, tisíce mladých ľudí
a detí, ktorí v skautských zboroch
vyrástli a dospeli, desiatky tých,
ktorí boli za ich nasadenie v minulosti perzekvovaní, si dnes zaslúžia
našu vďaku a ocenenie. Tak, ako
predstavuje skautské hnutie funkčnú
alternatívu pionierskej organizácii,
predstavuje alternatívu aj deťom
ponechaným napospas ulici či násiliu a šikane na školách. Skauti majú
svoje nezastupiteľné miesto v našich
mestách a dedinách aj v druhom
storočí svojej existencie.
(Anna ZÁBORSKÁ, poslankyňa
Európskeho parlamentu za KDH
a predsedníčka Výboru pre práva
žien a rodovú rovnosť)

Už skôr prichádzali správy o tom, že v Indii
bolo veľké prebudenie a že Cirkev v Indii je
veľmi živá.
Áno. Za ostatných 10 – 15 rokov nastala veľká
duchovná obnova. Charizmatické hnutie prišlo v
r.1972, postupne sa rozširovalo a dnes je rozšírené
po celej Indii.
V Kerale, ale aj v celej Indii je toto hnutie veľmi silné. Len v Kerale je sto registrovaných katolíckych
charizmatických centier.
Máme aj vysielaciu stanicu, na ktorej 24 hodín
vysielame chvály, duchovné programy pre ľudí,
ktorí sa nemôžu zúčastňovať na liturgii. V Indii je
veľký vzrast cirkví. Máme veľmi veľa duchovných
povolaní
Z čoho to pramení?
Prišlo to práve cez charizmatické hnutia, pretože
prichádzali ľudia, ktorí mali problémy a práve cez
tieto hnutia dostali na ne odpoveď. Ľudia videli
mnohé uzdravenia, oslobodenia. Videli, že sa
riešia ich problémy, a teda prichádzali stále noví
a noví ľudia.
Ako prijímajú biskupi, hierarchia Cirkvi, charizmatické hnutie?
Pri biskupskej konferencii je určený biskup a
komisia, ktorí sú zodpovední za tieto hnutia,
takže sú pod dohľadom. Našli by sa dvaja-traja
biskupi, ktorí majú rezervovaný postoj, ale nie sú
proti nemu.
Ale vo všeobecnosti je hnutie akceptované a veľmi
dobre prijímané.
Dada Kolesárová a Peter Lach
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(TK KBS, Albert Otruba) Skautské hnutie, ktoré 1. augusta 2007 slávi 100 rokov svojej existencie, nie je
obyčajným hnutím. Europoslankyňa
Anna Záborská (KDH) považuje
za potrebné zdôrazniť, že skauting
je spojený nielen s kresťanstvom,
kresťanskými hodnotami a ich miestom vo výchove mladých ľudí, ale aj
so slobodou a národnou identitou.
Dokazuje to o. i. skutočnosť, že
na skautov boli vždy citlivé najmä
totalitné režimy. Počas obidvoch
totalitných režimov po roku 1938 aj
1948 boli skauti na Slovensku zakázaní. Pritom skauti nerobili nič iné,
než rozvíjali osobnosť mladého človeka k jeho náboženskej aj národnej
identite bez štátneho dohľadu. Alternatíva, ktorú vymysleli komunisti
v Pionierskej organizácii, zlyhala.
Skauti, naopak, komunizmus aj vojnový štát prežili. Potvrdzuje to ich
opodstatnenosť, silu ich myšlienky
a význam pre mládež. Zaujímavý je
tiež odkaz tohto hnutia pre súčasnosť. Dnes, keď sa v Európe často
hovorí o rovnosti a myslí sa tým
rovnakosť, ukazujú práve skauti,
aká užitočná a osobnosť rozvíjajúca
môže byť úcta k prirodzenej rozdielnosti. Tak, ako existujú skauti
katolícki, existujú aj protestantskí,

Snímka: Katolícke noviny

Záborská oceňuje význam skautského hnutia
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(Stará Ľubovňa, -neu) Pripravinen
o drom le Rajeske – pripravte cestu
Pánovi! Táto výzva Jána Krstiteľa
bola hlavnou myšlienkou 2. ročníka
rómskeho festivalu gospelovej hudby
FESTROM 2007, ktorý prebiehal v júli
v Starej Ľubovni. Súčasťou festivalu
bola dvojdňová konferencia o pastorácii
Rómov, ktorej cieľom bolo povzbudiť
ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti ako
kňazi, katechéti, komunitní pracovníci
a animátori. Na konferencii sa zúčastnilo približne 100 hostí, ktorí si najprv
vypočuli prednášku jedného z hlavných
organizátorov podujatia otca Martina
Mekela, gréckokatolíckeho kňaza vyčleneného pre prácu s Rómami v Prešovskom biskupstve. Ten v prednáške
na tému Boh ťa volá poukázal na to, že
sa často usilujeme dosiahnuť vonkajšiu
zmenu Rómov prostredníctvom rôznych sociálnych a vzdelávacích projektov. No podľa neho bez zmeny, ktorá vychádza zvnútra, bude táto činnosť málo
účinná. „Túto vnútornú zmenu môže
spôsobiť iba Boh, a to cez ľudí, ktorí
k tomu vnímajú povolanie. Vari si Boh
nepovoláva ľudí do tejto práce, keďže je
tak veľa Rómov a tak málo tých, ktorí sa
im venujú? Nie, ale z rôznych dôvodov
ľudia neodpovedajú na toto volanie,“
zdôraznil Martin Mekel. Pre tých, ktorí
vnímajú Božie volanie a rozhodujú sa
slúžiť Rómom, poukázal na to, že medzi
povolaním a poslaním je čas, keď Boh
trénuje človeka a pripravuje ho na konkrétnu službu, a to aj prostredníctvom
rôznych skúšok a ťažkostí, ktoré ho

nemajú zlomiť, ale posilniť.
O dôležitosti osobnej i spoločnej
modlitby za Rómov hovorili otec Marián Sivoň, pracujúci v čisto rómskej
obci Lomnička, a Zuzana Sarnecká
z organizácie Mládež pre Krista. M.
Sivoň poukázal na to, že Ján Krstiteľ bol
mužom modlitby. „Ak by si nezamiloval
púšť, nestal by sa hlasom volajúceho
na púšti.“ Zuzana Sarnecká predstavila
modlitbové hnutie 24/7, ktoré prostredníctvom zakladania tzv. modlitebných
miestností spája kresťanov do spoločnej
modlitby za obnovu ich miest, obcí
a krajín.
Keďže práca s Rómami je neraz
náročná a zachádza do oblasti duchovného boja, rozprával otec Vladimír
Dzurenda, ktorý má trojročné misijné
skúsenosti z Kazachstanu, o tom, aké
je potrebné bojovať so znechutením
v tejto službe. „Často nás znechutí to,
keď nevidíme ovocie svojej práce. Aj
Ježiš mal mnoho príležitostí, ktoré ho
mohli v jeho službe znechutiť. On však
ostával v Otcovej blízkosti, a to ho posilňovalo,“ povedal V. Dzurenda.
Nedávno vydané Smernice pre pastoráciu Rómov Pápežskou radou pre
migrantov s dôrazom na evanjelizáciu
Rómov priblížil Róbert Neupauer
z Rómskeho duchovno-spoločenského strediska v Krížovej Vsi. Uviedol,
že katolíci evanjelizáciu Rómov veľmi
zanedbávajú alebo míňajú sily na
katechizáciu, ktorá je bez prvotnej
evanjelizácie neúčinná. Preto uviedol
šesť dôvodov, prečo je potrebná evan-

jelizácia Rómov: Ježiš nám prikazuje
ohlasovať evanjelium a činiť mu učeníkov zo všetkých národov, Božou túžbou je spasiť všetkých ľudí, Cirkev nás
vyzýva k novej evanjelizácii, prichádza
hodina rómskeho národa, Rómovia sa
viac sekularizujú, ako evanjelizujú a ak
nenájdu otvorenosť u Cirkvi, stávajú sa
obeťou rôznych siekt.
Súčasťou konferencie boli aj prednášky o rómskej histórii a kultúre,
ktoré viedol jeden z najlepších romológov na svete Adam Bartozs, riaditeľ
Oblastného múzea v poľskom Tarnove
a iniciátor založenia prvého rómskeho
múzea, ktoré vzniklo v 90-tych rokoch
minulého storočia v Tarnove.
Samotný rómsky gospelový festival
pritiahol do areálu cirkevnej školy 800
návštevníkov z viacerých obcí a rómskych osád na východe Slovenska.
Vystúpilo na ňom viacero známych
i menej známych rómskych gospelových kapiel, ako napríklad Chváliaci tím
Hlinné, F6 z Čičavy, Devleskero kher
z Košíc, Zbor sv. Kataríny z Lomničky
a iní pozvaní hostia zo Slovenska a Maďarska. Festival mal tiež ekumenický
charakter, keďže sa na ňom zúčastnili
bratia z cirkvi bratskej v Hlinnom
a letničného spoločenstva z Košíc.
Bol tiež príležitosťou prostredníctvom
hlásaného Božieho slova a svedectiev,
divadla a tanca, modlitby a osobných
rozhovorov, obnoviť si svoj vzťah ku
Kristovi.
Keďže pripraviť cestu Pánovi znamená aj zmieriť sa navzájom a odpustiť
si, vrcholom festivalu bola modlitba za
zmierenie medzi Rómami a Slovákmi,
ktorú viedol hlavný organizátor otec
Peter Horváth, rómsky gréckokatolícky
kňaz. Radosť, ktorá naplnila účastníkov a organizátorov festivalu po tejto
modlitbe, im dala silu vykročiť ďalej
do práce, ktorú má pre nich pripravenú
Pán medzi Rómami.
Vďaka za realizáciu tohto festivalu
patrí Medzinárodnému vyšehradskému fondu, ktorý ho ﬁnančne podporil,
a organizátorom – Komisii pre Pastoráciu Rómov Prešovského biskupstva
a Košického exarchátu, občianskym
združeniam Romaňi vodži, Horúci tím
a Humanitas, Združeniu kresťanských
spoločenstiev mládeže, mestu Stará Ľubovňa a mnohým dobrovoľníkom.

na každý deň

Duchovná obnova mladých
(Trebišov, Tomáš Mikunda) Mládež Trebišova je nielen aktívna vo svojej farnosti,
ale taktiež sa zúčastňuje na duchovných
obnovách a cvičeniach. Tak to bolo aj počas
minulého týždňa od 16. do 20. júla. Spoločne
s otcom kaplánom Marekom Badidom sme
navštívili jeho rodisko Kalnú Roztoku, ktorá
sa stalo miestom našej duchovnej obnovy.
Pod heslom „Hľa, váš Boh“ (Iz 35,4) sme
objavovali hĺbku lásky a života s Pánom Ježišom. V rodinnej atmosfére sme sa denne
stretávali s Božím slovom a odkrývali jeho
krásu, prenikali do jeho tajomstiev a nechávali ho zakoreniť sa v našich srdciach. Slávenie svätej liturgie, eucharistická adorácia, katechézy, biblické hodinky, ale aj túry v horách
krásnej prírody či jednoduchosť dedinského
života nám napomáhali k objavovaniu Božej
veľkosti a starostlivosti. Utorok sme prežívali
v duchu sviatku nášho blahoslaveného Pavla
Petra Gojdiča, v stredu v srdci našej drahej
Bohorodičky. Štvrtková krížová cesta bola
pre nás veľkým duchovným zážitkom, keď
sme vlastnoručne vyrobený asi 4-metrový
drevený kríž niesli na vysoký kopec a nad
dedinou sme ho umiestnili do nami vopred
vykopanej jamy. Bolo pre nás dobrou skúsenosťou uvedomiť si ťarchu Ježišovej krížovej

cesty a náš pohľad na ňu sa ešte viac rozšíril.
V piatok na sviatok svätého proroka Eliáša
sme katechézou o Svätom Duchu a následnou modlitbou a obnovou krstných sľubov
nanovo prijali toho istého Ducha, akým
oplýval tento veľký prorok.

S oddýchnutým telom a posilneným duchom sa vraciame do Trebišova, kde chceme
byť naďalej požehnaním pre svoju farnosť
i celé okolie. V modlitbe a vďake myslíme
na otca Mareka Badidu a celú jeho rodinu,
ktorý po svojej službe v Trebišove zamenil
svoje pôsobisko za farnosť v Michalovciach.
Nech vás náš dobrý Pán obdarí každou milosťou a darom Svätého Ducha, aby ste ešte
mnohých privádzali k túžbe po svätosti!

Púť národov a národností
(Tjačiv, Peter Krajňák ml.)V sobotu
21. júla 2007 sa v 13-tisícovom mestečku
Tjačiv, nachádzajúcom sa na území bývalej
Podkarpatskej Rusi, na hraniciach s Rumunskom, uskutočnila v poradí druhá Púť
národov a národností, ktorú zorganizoval
o. Peter Krenický, gréckokatolícky kňaz

Ešte aj nečistí duchovia, keď ho
zbadali, padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ (Mk 3, 11)
Kto je pre mňa a teba Ježiš
Kristus?
Priateľ, kamarát, ten, komu
sa môžem zdôveriť, ten, kto
mi pomohol. Diabol povedal
presne: „Ty si Boží Syn!“ V jeho
odpovedi je povedané veľa: „Ty
si Synom Najvyššieho. Ty si ten,
ktorý má moc!“ A Ježišovu moc
diabol poznal veľmi dobre.
Len Ježiš má moc vziať moje
a tvoje hriechy, ide až na smrť
na kríži a na tretí deň vstáva
z mŕtvych, aby sme – ja aj ty
– mali večný život. Len Ježiš
má moc oslobodiť nás z otroctiev, v ktorých žijeme. Buďme
si vedomí, že Ježiš nemusí byť
pre nás len priateľom, kamarátom, dôverníkom, ale že je
jediným, kto má moc zadarmo
nám darovať spásu, ak mu
veríme.

Utorok 21. august
... a Judáša Iškariotského, ktorý
ho potom zradil. ( Mk 3, 19)
Keď sa chystá nejaký športový
zápas, súperi sú zvedaví na
vzájomnú nomináciu – koho
tréner postaví. Ježiš „postavil“
jednoduchých ľudí – rybárov,
ktorí boli tvrdohlaví, prudkí
v hneve, neveriaci, a dokonca tam bol aj zradca. Ježiš
dokonale pozná týchto ľudí,
a predsa im dôveruje.
Aj ja aj ty sme Boží vyvolenci.
Boh nás „postavil“ do tohto
sveta, aby sa na nás ukázala veľkosť jeho lásky. I keď
dennodenne v rozličných
situáciách nielen skutkami, ale
i myšlienkami, slovami a postojom srdca zrádzame ako Judáš,
predsa nás Boh „postavil“.
Rovnako ako učeníci môžeme
spolu s Ježišom zakúsiť nielen
radostnú skúsenosť jednoty
a lásky v spoločenstve, uzdravovania, obrátenia, krížovú
cestu, utrpenie, smrť, ale aj to
najdôležitejšie – vzkriesenie.
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z východného Slovenska, ktorý ako dekan
Tjačivského dekanátu pôsobí v Mukačevskej
eparchii. Vďaka jeho úsiliu i úsiliu ďalších
obetavých veriacich sa zišli gréckokatolíci
rôznych národností hovoriaci po rusínsky,
ukrajinsky, rumunsky, maďarsky, poľsky, česky, slovensky, nemecky a rusky. Rovnako tak
svoju účasť na tejto púti brali rímskokatolíci
z Čiech a Slovenska. Súčasťou duchovného
programu, ktorý v úmornej horúčave trval
od obedňajších hodín až do polnoci, bol
akatist, modlitba k Svätému Duchu, pred-

stavenie jednotlivých národností, modlitba
sv. ruženca a modlitba odprosenia urážok
spôsobených iným národom. Vrcholom
púte bola archijerejská sv. liturgia, ktorú
slúžil mukačevský vladyka J.E. Mons. Milan
Šášik, CM, s asi štyridsiatimi kňazmi. Pri
tejto archijerejskej sv. liturgii prijal kňazskú
vysviacku o. Mgr. Juraj Lukáč (1981), rodák
zo Sečoviec, absolvent Gréckokatolíckej
teologickej fakulty PU v Prešove, ktorý
sa v prešovskom seminári pripravoval na
kňazskú službu v Mukačevskej eparchii. Po
archijerejskej liturgii nasledoval sviečkový
sprievod večerným Tjačivom s vyvrcholením
na miestnom amﬁteátri, kde veriaci zo Slovenska pripravili kultúrny program. Bodku
za celodenným programom dal pôsobivý
ohňostroj.
Tjačivská púť sa organizuje od roku 2006,
keď gréckokatolíci veriaci pod vedením ich
kňaza Petra Krenického na starom kalvínskom cintoríne vybudovali drevenú kaplnku
a impozantné drevené pódium. Pre mnohých
pútnikov bola návšteva Mukačevskej eparchie možnosťou oboznámiť sa so životom
ťažko skúšanej Gréckokatolíckej cirkvi na
tomto území. V súčasnosti sa z celkového
počtu 1 250 000 obyvateľov historickej Podkarpatskej Rusi 350 000 veriacich prihlásilo
ku gréckokatolíkom. Sídlom Mukačevskej
gréckokatolíckej eparchie je mesto Užhorod.

Pondelok 20. august
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ad limina apostolorum
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Snímka: TK KBS
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B

enedikt XVI. v svo- Slovenskí biskupi v Ríme
jom príhovore povedal: „Drahí bratia
v biskupskej službe! S veľkou radosťou vás stretávam
všetkých pospolu pri príležitosti návštevy Ad limina,
ktorú ukončujete v týchto dňoch. Na režim nedokázal zničiť, vážne nahlokaždého z vás sa obraciam so srdečným dávané kvasom charakteristickým pre
pozdravom, ktorý s radosťou rozširujem západné spoločnosti: konzumizmom,
na všetky vaše diecézne spoločenstvá. hedonizmom, laicizmom, relativizmom
Prostredníctvom vás by som chcel po- atď. V týchto dňoch som počúval vaše
slať svoj pozdrav celému slovenskému svedectvá a dozvedel som sa napríklad,
národu, evanjelizovanému svätými že mnohé vidiecke farnosti, ktoré najviac
Cyrilom a Metodom, ktorý musel zachovávajú tradičnú kresťanskú kultúru
v predchádzajúcom storočí znášať ťažké a spiritualitu, sú svedkami úbytku svojej
utrpenie a prenasledovanie komunis- populácie, ktorá má sklon sústrediť sa do
tického totalitného režimu. S radosťou väčších miest, kde hľadá väčšie pohodlie
pripomínam, že medzi biskupmi, kňaz- a výnosnejšie pracovné príležitosti.
mi, rehoľníkmi, rehoľníčkami a laikmi,
Takáto je, ctihodní a drahí bratia,
ktorí vydali v týchto nedávnych rokoch situácia, v ktorej vás Pán pozýva uskuhrdinské svedectvo, bol aj kardinál Ján točňovať svoju biskupskú službu. Viem,
Chryzostom Korec, ktorému, prosím, že preto, aby ste čo najvhodnejšie odpoodovzdajte moje bratské objatie. S vaším vedali na meniace sa pastoračné potreby,
milovaným národom bol úzko spojený sa už dlhší čas zaoberáte rozpracovaním
Ján Pavol II., ktorý si pre svoju tretiu Pastoračného a evanjelizačného plánu
návštevu Slovenska v septembri 2003 (PEP) Katolíckej cirkvi na Slovensku
vybral heslo Veriaci v Krista, veriaci na roky 2007-2013, ktorý by mal byť
v Cirkev. Toto heslo je stále autentickým schválený v októbri tohto roka. Vo vízii
apoštolským a misionárskym progra- roka 2013, keď si pripomeniete 1 150.
mom nielen pre Cirkev na Slovensku, ale výročie počiatku misie svätých Cyrila
pre celý Boží ľud, podrobovaný, najmä a Metoda na vašom území, ste si tak
v Európe, ustavičnému ideologickému predsavzali oživiť a aktualizovať evantlaku, ktorý by chcel kresťanstvo zredu- jelizačné posolstvo svätých solúnskych
kovať iba na ,súkromný’ rozmer.
bratov, pričom ako počiatočný bod tohto
Vskutku, Slovensko z nábožensko- spoločného misionárskeho úsilia ste si
-kultúrneho hľadiska čoraz viac vstu- stanovili znovuobjavenie kresťanských
puje do dynamiky typickej pre ostatné koreňov a tradícií, ktoré sú vo vašom
európske krajiny so starobylou kres- národe živé a hlboké.
ťanskou tradíciou, silno poznačené
Ide o pastoračné úsilie, ktoré chce
v týchto našich časoch rozsiahlym zahrnúť všetky oblasti spoločnosti
sekularizačným procesom. Kresťanské a odpovedať na očakávania slovenského
spoločenstvá, ktoré uchovali starobylé ľudu, poskytujúc zvláštnu pozornosť
a zakorenené katolícke náboženské duchovným požiadavkám mladých
praktiky, sa dnes, po vyjdení z tunela a rodín. Hľa, preto venujte veľkú staprenasledovania, ocitajú pred úlohou rostlivosť pastorácii mladých, ako na
prejsť cestu obnovy naznačenú
Druhým vatikánskym koncilom. Oprávnene sa starajú o to,
ako si uchrániť svoje vlastné
vzácne duchovné dedičstvo
a zároveň ho zmodernizovať;
usilujú sa ostať verné vlastným koreňom a zdieľať svoje
skúsenosti s ďalšími cirkvami
v Európe v bratskej ,výmene
darov’ spôsobilej obohatiť
všetkých. Slovensko a Poľsko,
čo sú na východe Európy dve
krajiny – nositeľky bohatého
dedičstva katolíckej tradície, sú v súčasnosti vystavené
nebezpečenstvu vidieť toto
dedičstvo, ktoré komunistický

úrovni školskej, tak aj na úrovni farskej. Skúsenosť vám hovorí, že kvalitná
formácia na školskej úrovni je veľmi
užitočná pre budúcnosť nových generácií, a vzhľadom na to prinášajú vzácny
príspevok katolícke školy, ktorých je na
Slovensku veľa. Od materských škôl až
po vysoké sa snažia zaistiť študentom
kvalitné vzdelanie a zároveň integrálnu
duchovnú, morálnu a ľudskú výchovu. Čo sa týka pastorácie mladých vo
farnostiach, viem, že môžete rátať so
službou mnohých mladých kňazov,
ktorou ponúkate chlapcom a dievčatám
okrem náležitej prípravy na sviatosti
kresťanskej iniciácie skutočný a vlastný
program duchovného a spoločenského
rastu. Živo odporúčam, aby bol každý
návrh vložený do organických projektov
formácie, aby ste takto mladých učili
vždy spájať vieru so životom. Iba tak
im budete môcť pomáhať formovať si
kresťanské svedomie schopné odporovať
ilúziám konzumizmu, čoraz úskočnejším a prenikavejším.
Čo sa potom týka rodín, dozvedel
som sa, že aj Slovensko začína pociťovať
krízu manželstva a rodenia detí, a to,
na prvom mieste, pre dôvody ekonomického charakteru, ktoré navádzajú
mladé páry k odkladu manželstva.
Ďalej sa vníma znížená sociálna vážnosť hodnoty manželstva, ku ktorej
sa pripája krehkosť nových generácií,
ktoré sa často boja vziať na seba pevné
rozhodnutia a záväzky na celý život.
Ďalším destabilizujúcim faktorom je
nepochybne systematický útok na manželstvo a rodinu, vedený v prostredí určitej kultúry a masmédií. Čo musí robiť
v tomto všetkom Cirkev, ak nie zintenzívňovať modlitbu, pokračovať v úsilí
na podporu rodín a čeliť prítomným
výzvam? Vďaka Bohu, vo vašej krajine je
dobre rozvrhnutá sviatostná pastorácia,
spojená s rodinnou: manželstvo, krst
detí, prvé sväté prijímanie a birmovanie predvídajú povinnú prípravu a je
to úloha vás pastierov a kňazov, ktorí
vám pomáhajú, pomáhať rodinám, aby
kráčali po skutočnej ceste viery a kresťanského komunitného života. Tomuto
vášmu pastoračnému konaniu môžu
užitočne pomáhať skupiny, hnutia
a laické cirkevné združenia antažované
v prvých líniách podpory manželského
a rodinného života a šírenia náuky

na každý deň

Následne biskupov prijali predstavitelia
maltézskych rytierov.

ŠIESTY DEŇ
BAZILIKA SV. JÁNA V LATERÁNE
Posledný pracovný deň návštevy slovenských biskupov Ad limina apostolorum sa
začal slávením svätej omše v Bazilike Svätého Jána v Lateráne. Hlavným celebrantom
bol Mons. Viliam Judák a kázeň predniesol
vladyka Milan Chautur, CSsR. Ten sa zameral na otvorenosť Panny Márie voči Božiemu
volaniu. Poznamenal, že v každom z nás je
hlbina, srdce a ak chceme objaviť skutočné
hodnoty, je potrebné vojsť do hlbiny.
Doobeda navštívili biskupi posledné
dve z naplánovaných kongregácií. V sídle
Kongregácie pre klérus ich privítal prefekt
kardinál Claudio Humes. Mons. Viliam
Judák predstavil prácu Komisie pre klérus
KBS a situáciu klerikov na Slovensku.
Biskupi predniesli zástupcom kongregácie otázky spojené s dišpenzami od celibátu, trvalým diakonátom
a inkardinácie kňazov oboch rítov na
Slovensku do vojenského ordinariátu.
Kardinál Humes zdôraznil potrebu náročnej a zodpovednej formácie kňazov. Kňazi
potrebujú mať jasné postoje a aktívny duchovný život. Takisto je potrebné ponúkať
kňazom kvalitný program trvalej formácie.
Ohľadom katechézy je dôležitá celistvosťaby sa prenášal celý poklad viery. Katechéza
nie je určená iba deťom a mládeži, ale je
dôležité aj katechizovanie dospelých. Už
nestačí čakať, kým ľudia prídu do farnosti,
ale je potrebné vyjsť im v ústrety. Je to misijný aspekt.
Následne sa biskupi presunuli do sídla
Kongregácie pre náuku viery, kde ich
privítal kardinál William Joseph Levada.
Biskup Marián Chovanec oboznámil členov
kongregácie s faktom, že väčšinou sa otázky
viery na Slovensku spájajú s morálnymi
otázkami a problémami. Biskup informoval aj o mariánskych zjaveniach na Slovensku. Členovia kongregácie povzbudili
biskupov, aby sa osobitne venovali štúdiu
problémov, ktoré sa zneužívajú politikmi
na boj proti kultúre života. Preto je potrebné zapojiť do tohto procesu aj laikov,
osobitne v politickom a kultúrnom živote.
Predstavitelia kongregácie osobitne ocenili
prácu katolíckych médií na Slovensku, ktoré
umožňujú biskupom a veriacim spoznávať
náuku Svätého Otca.
Program biskupov v Ríme pokračoval
v nedeľu návštevou Pápežského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. V pondelok
odletela väčšina biskupov na Slovensko.
Jozef Kováčik, Jozef Haľko,
Juraj Gradoš

Streda 22. august
... budú oslavovať Boha za vašu
poslušnosť... (2 Kor 9, 13).
Poslušnosť – slovo, ktoré má
svoj počiatok už v raji. Je nám
dôverne známe už odmalička:
byť poslušný rodičom, v škole,
manželovi, svojmu šéfovi, svojmu
biskupovi... A rovnako dôverne
známa skúsenosť s tým, ako je
ťažké byť poslušný a nebúriť sa.
Ježiš bol poslušný Jozefovi a Márii. Božie slovo hovorí: Potom sa
s nimi vrátil do Nazareta a bol im
poslušný ( Lk 2, 51), a nadovšetko
bol poslušný svojmu Otcovi až
na smrť na kríži, ...lebo nehľadá
svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ho
poslal (porov. Jn 5, 30). Ježiš verí,
že Otec ho neopustí a je s ním aj
v najťažších chvíľach života. Aj
keď vie, že ide na smrť, nedá sa
Petrom odhovoriť od cesty do
Jeruzalema. A Otec potvrdzuje
Synovu istotu tým, že ho vzkriesi
a dá mu nový život.
Rovnako, ako sa Boh oslávil v Ježišovej poslušnosti, chce sa osláviť
aj v mojej poslušnosti, a to nielen
vo veľkých veciach, ale aj v zdanlivých maličkostiach.
Prijmem dnes toto pozvanie?

Štvrtok 23. august
Hľa, moja matka a moji bratia.
Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat
i moja sestra i matka. (Mk 3, 34-35)
Vo svete znamená spoločenské
postavenie veľmi veľa. Narodiť
sa ako dieťa cisára, kráľa, ﬁlmovej či speváckej hviezdy, alebo
majiteľa svetoznámej ﬁrmy, to je
sen mnohých. Ešte aj členovia ich
vzdialenej rodiny sa hrdo hlásia
k svojim vysokopostaveným
známym. Dnes mne a tebe Boh
– Pán neba a zeme – hovorí, že ja
a ty sme jeho najbližšou rodinou.
Sme dedičmi Božieho kráľovstva
a spoludedičia Boha, ak plníme
Božiu vôľu. Diabol síce vynaloží
veľa úsilia, aby nás klamal, že
plniť Božiu vôľu nevieme a že je
to ťažké, a bude nás nahovárať,
aby sme Boha pokúšali, nech
plní našu vôľu. Ale my vieme, že
v plnení Božej vôle sa nemusíme
spoliehať len na svoje sily. Duch
nášho Pána nás osvecuje a sám
Pán kráča s nami a vedie nás.
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Cirkvi o manželstve, o rodine, o sexuálnej
morálke a o bioetických témach.
Na križovatke medzi rodinnou pastoráciou a pastoráciou mládeže sa ocitá pastorácia povolaní. Slovensko je národ, ktorý po
roku 1990 zaznamenal silný rozkvet povolaní ku kňazskému a k rehoľnému životu.
K jedinému semináru, ktorý ostal otvorený
počas komunistickej diktatúry, sa pridalo
počas týchto rokov ďalších päť a dnes má
takmer každá farnosť svojho pastiera. Ďakujme Pánovi za toto bohatstvo kňazov,
a osobitne za mladých kňazov. Predsa však,
ako sa dalo predvídať, táto jar nemohla
trvať dlho, a tak sú dnes všetky kresťanské
komunity pobádané klásť prioritu na pozornú pastoráciu povolaní. Formácia miništrantov je v tomto smere dobrou cestou,
ktorú nasledujú mnohé farnosti v spolupráci
s diecéznymi seminármi. Kvantitatívny
a kvalitatívny rozvoj povolaní, prirodzene,
závisí aj od duchovného života rodín. Pracovať pre rodiny a s nimi je preto vhodný
spôsob, ako napomôcť zrod a upevňovanie
povolaní ku kňazskému a rehoľnému životu.
Nezabúdajme, že všetko musí byť živené
nepretržitou a intenzívnou modlitbou.
Drahí a ctihodní bratia, pokračujte v rozvíjaní otcovských a otvorených vzťahov so
svojimi kňazmi. Snažte sa zúčastňovať na
ich ťažkostiach, podporujte ich duchovnú
formáciu a starajte sa o ňu, sprostredkujúc
im vhodné pastoračné stretnutia, obnovy
a duchovné cvičenia. Som rád, že podľa
smerníc Druhého vatikánskeho koncilu
každá vaša diecéza vypracovala formačný
plán, ktorý predpokladá múdru spoluprácu medzi staršími a mladšími kňazmi, aby
sa tak vyšlo v ústrety potrebám každého.
Odovzdajte týmto svojim najbližším spolupracovníkom môj srdečný pozdrav a ubezpečenie o mojich modlitbách. Sprostredkujte tiež môj srdečný duchovný pozdrav
všetkým veriacim, ktorí sa zverili vašej
pastoračnej starostlivosti, osobitne chorým
a tým, ktorí to najviac potrebujú. S týmito
pocitmi vám, drahí spolubratia, zo srdca
udeľujem osobitné apoštolské požehnanie,
ktoré rád adresujem aj všetkým veriacim
vašich kresťanských komunít a všetkým
obyvateľom vašej milovanej krajiny.“
Na záver poslal prostredníctvom biskupov osobitný pozdrav všetkým kňazom, ako
aj ostatným veriacim na Slovensku, osobitne
chorým a tým, ktorí to najviac potrebujú.
Popoludní sa biskupi presunuli na
návštevu Pápežských rád pre spravodlivosť a pokoj a pre duchovnú starostlivosť
o migrantov a cestujúcich. Hlavnou témou stretnutia s kardinálom Renatom
Raﬀaelem Martinom bolo jeho vyhlásenie
o ukončení podpory zo strany Katolíckej
cirkvi pre organizáciu Amnesty International, nakoľko verejne podporuje potraty.
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naše pútnické miesta

KLOKOČOV

N

a území Slovenska je mnoho
mariánskych pútnických miest,
ktoré sú navštevované nielen
veriacimi. Jedným z nich je aj starobylá
obec Klokočov. V jej mariánskom chráme je ikona Presvätej Bohorodičky, ktorá je cieľom pútnikov už tri storočia.
Prečo sa práve Klokočov vyvinul na
takéto pútnické miesto?
Na území Mukačevskej eparchie, do
ktorej predtým Klokočov patril, bolo
mnoho prekrásnych východných chrámov s drevenými ikonami, ktoré boli
typické pre túto oblasť. Takúto ikonu
Bohorodičky mal aj drevený klokočovský chrám. Veriaci si ju obľúbili a radi
sa pred ňou modlievali. Tak to bolo aj
v roku 1670, keď ikona Bohorodičky
v klokočovskom chráme začala slziť.
Ľudia mali dôvod na modlitbu i prosbu
o ochranu, pretože v tom čase pod Karpatmi prebiehali krvavé boje. Boží ľud
hľadal ochranu a útechu v chrámoch.
Aj Klokočovčania sa vrúcne modlili
pred ikonou v čase, keď nepriateľské vojenské oddiely stáli pred Michalovcami
a všetko sa zdalo beznádejné. Vtedy,

ĽUTINA

Ľ
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utinská bazilika bola postavená
začiatkom dvadsiateho storočia,
aby poslúžila pútnikom prichádzajúcim do Ľutiny uctiť si Božiu
Matku, ako aj miestnym veriacim.
Zažila dve svetové vojny, nástup a pád
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podľa zaznamenaných svedectiev, začal
obraz Bohorodičky slziť. Zázrak si prišli
do Klokočova pozrieť aj nepriateľskí vojaci. Nechceli uznať, že obraz skutočne
slzil, a preto ho vytrhli z ikonostasu,
hodili na zem a pošliapali. Údajne ho
aj poškodili, ale keď ho veriaci znova
uložili na miesto, začal slziť oveľa intenzívnejšie ako predtým. Slzy sa zrejme
liali z očí Božej Matky.
Keď tento nový zázrak vojaci uznali,
podaktorí z nich padli na kolená a prosili o odpustenie svojho previnenia.
Poniektorí ušli do tábora a oznámili, čo
sa v drevenom kostolíku stalo. V noci
vojaci drevený kostol zapálili. Zhorel
do tla, ale jeden bohabojný dôstojník
obraz predsa len zachránil, odniesol do
Prešova a venoval magistrátu.
Terajší obraz klokočovskej ikony,
ktorý sa nachádza v pútnickom chráme, je kópiou obrazu, ktorý bol svojho
času v kaplnke prešovského sídelného
biskupa. Na spodnej časti obrazu je nápis v maďarskom jazyku, ktorý stručne
oboznamuje s udalosťou v roku 1670.
Doslovný preklad znie:
„V roku 1670 naša Presvätá Pani slzila
v dedine Klokočov pred zrakmi mnohých.
Niektorí z heretikov nožom prerezali tvár
Panny Márie a vtedy bolo vidno, ako
stekajú slzy.“

Na zadnej strane je nápis, ktorý
svedčí o tom, že obraz bol namaľovaný
v roku 1769 maliarom F. G. Kramerom
a do Prešova ho priviezol michalovský
gróf Ján Sztáray spolu s cisárskym komisárom Jánom Neuholdom. Práve tento
nápis svedčí o tom, že obraz je kópiou
namaľovanou pre prešovský magistrát.

komunizmu, zákaz a obnovu činnosti
našej milovanej cirkvi. Ale najvzácnejším dňom v jej histórii bol 22. jún 1988,
keď Boží sluha Ján Pavol II., rímsky
pápež, povýšil pútnický chrám v Ľutine
na baziliku minor – Baziliku Zosnutia
Presvätej Bohorodičky. Povýšenie prišlo v mariánskom roku, prišlo v dobe
komunistického útlaku, prišlo ako
mocné povzbudenie v boji za slobodu,

prišlo ako neoceniteľná podpora pápeža
všetkým gréckokatolíkom v Československu. Ľutinský chrám bol v tom čase
pod vedením správcu farnosti o. Cyrila
Jančišina čerstvo zrekonštruovaný
a vyzdobený maľbami akademického
maliara Mikuláša Klimčáka.
Od toho pamätného dňa uplynulo
necelých dvadsať rokov, ktoré narušili
krásu baziliky a vyžiadali si v minulom
roku započatie jej obnovy. S pomocou
bývalej vlády SR, ministerstva kultúry
a štedrých darcov, medzi ktorých patria
najmä veriaci farnosti Ľutina a mariánski pútnici, sa podarilo v roku 2006 vymeniť poškodenú a zatekajúcu strechu.
Značnou pomocou bola aj eparchiálna
zbierka v októbri minulého roka, keď sa
vyzbieralo 446 277 Sk. Vďaka tomu sa
ešte do konca roka 2006 podarilo splatiť
novú strechu v hodnote 2 568 940 Sk.
V tomto roku pokračuje obnova
výstavbou dvoch bočných lodí, ktoré
priestorovo zväčšia baziliku a jej monumentálnosť zvýrazní aj plánované
námestie. Cieľom týchto prác je obnova
našej mariánskej svätyne a umocnenie
jej príťažlivosti pre pútnikov z domova
i zahraničia. Stavebné práce sa mohli
začať vďaka ﬁnančnej podpore Prešovského samosprávneho kraja, ktorý zo

Aký bol vlastne osud milostivého
obrazu?
Obraz bol po požiari zachránený
a prenesený do Prešova, kde bol pomerne dlhý čas. Veriaci kresťania ho
mali vo veľkej úcte. Často sa pred ním
modlievala aj grófka Soﬁa Báthoryová.
Zariadila prenesenie obrazu do svojho
zámku v Mukačeve a umiestnila ho v zámockej kaplnke. Ozdobila ho drahocennými perlami a drahokamami. Po jej
smrti v roku 1680 prevzala starostlivosť
o vzácny obraz jej nevesta Helena Zrínska. Aj ona ho mala vo veľkej úcte ako
rodinný poklad. Keď so svojím manželom Imrichom Thökölym musela odísť
do Turecka, vzala obraz so sebou. Keď
aj táto ochrankyňa obrazu v roku 1703
zomrela, jej syn gróf František Rákóczy
nariadil, aby sa obraz preniesol naspäť
do zámockej kaplnky v Mukačeve. Údajne aj on sám sa pred týmto obrazom celé
noci modlieval.

na každý deň

V Mukačeve zostal obraz až do roku
1711, keď bol prenesený do Viedne a tam
vyzdobený. V zlatej korunke bolo sedem
veľkých a desať malých drahocenných
červených rubínov, päť veľkých zelených
smaragdov, jedenásť diamantov, devätnásť
väčších a päťsto šesťdesiattri menších
perál. Rovnako nádherný bol východný
náhrdelník. V korunke na hlave Ježiška
sa lesklo okrem dvoch veľkých aj deväť
menších rubínov, tri veľké smaragdy, štyri
menšie diamanty, jedenásť veľkých a tristo dvadsaťdva menších perál. K obrazu
patrilo množstvo drahých hodvábnych
tureckých šatiek, kalichy a cibóriá rovnako
vyzdobené diamantmi a smaragdami.
Prešovčania sa nevedeli uspokojiť s tým,
že klokočovská ikona bola odnesená do
Mukačeva, a potom do Viedne. Preto opakovane prosili cisára a cisárovnú, aby im
ich vzácny obraz vrátili. Pravdaže, tí si takúto vzácnu ikonu nechceli dať vziať, a tak
v roku 1769 cisárovná Mária Terézia dala
vyhotoviť vernú kópiu obrazu a darovala
ho mestu Prešov. O jeho namaľovaní a prenesení svedčí už vyššie spomínaný zápis
na zadnej strane. Na magistráte v Prešove
bol tento obraz až do roku 1907. Odtiaľ ho
získal vtedajší prešovský gréckokatolícky
biskup Ján Vályi a umiestnil ho na oltár
v biskupskej kaplnke, kde bol až do roku
1950, keď bola Gréckokatolícka cirkev

násilne likvidovaná. Čo sa stalo s touto
prvou kópiu klokočovskej ikony potom,
nie je známe. Pri preberaní biskupskej
rezidencie v roku 1990 sa už v kaplnke
nenachádzala.
Podľa tejto kópie z roku 1769 boli namaľované ďalšie dva obrazy. Prvý v roku
1904 na podnet profesora náboženstva
v Užhorode Emanuela Rojkoviča namaľoval profesor prešovského gymnázia
Max Kurtz. Obraz je dnes zrenovovaný
a umiestnený v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Užhorode. Druhý obraz
bol namaľovaný pre klokočovský pútnický chrám. Hodnotí sa ako najvernejšia
a najkrajšia kópia. Obraz bol 6. júna 1948
korunovaný blahoslaveným prešovským
biskupom Dr. Vasiľom Hopkom.
Ďalší osud originálu ikony je neznámy. Istý čas bola mienka, že sa nachádza
v Chráme sv. Michala vo Viedni. Tento
chrám, ktorý je v susedstve cisárskeho
paláca, má na svojom hlavnom oltári
skutočne východnú ikonu, ale nie je to
klokočovská ikona.
I keď doteraz nemáme originál klokočovskej ikony, nič to nemení na jej
význame pre ľud Zemplína. Význam tohto
pútnického miesta a veľkosť Márie má svoj
pôvod vo veľkosti, ktorú jej dal jej Syn
Ježiš Kristus.
Vladimír Skyba

svojho NEFO fondu poskytol na obnovu
baziliky 850 000 Sk. Obnovu realizuje
od mája 2007 ﬁrma Bardejovské pozemné stavby, a. s. Tá sa na diele podieľa aj
sponzorsky a v súčasnosti sa už po oboch
stranách baziliky vynímajú obvodové
múry dvoch bočných lodí.
Všetkým darcom, dobrodincom a zainteresovaným patrí úprimné poďakovanie,
ale zvlášť vyjadrujem vďaku nášmu
drahému otcovi biskupovi Mons. Jánovi
Babjakovi, SJ, za jeho

Dielo by malo byť ukončené v júni
2008, na dvadsiate výročie udelenia titulu bazilika minor. Či sa zámer
podarí, záleží aj na všetkých
nás, gréckokatolíkoch, a ľuďoch
dobrej vôle ochotných pomôcť
dobrému dielu svojimi štedrými
darmi.
Peter Borza
správca
farnosti

Sponzorské dary môžete zasielať
na účet v Slovenskej sporiteľni číslo:
0503342846/0900.

Počúvajte! (Mk 4, 3)
Samozrejmosť.
Celé dni niečo počúvame. V súčasnej modernej dobe, keď každé ticho
musí vypĺňať zvuk či šum hudby,
reklamy, hovoreného slova, hluk
frekventovanej cestnej premávky,
keď často počúvame či chceme, či
nechceme, sa človek ani len nepozastaví pri výzve: počúvajte! A tak sa
stáva, že hovorené slovo počúvame
nepozorne alebo dôležité slová, najmä tie Božie, prejdú okolo nás bez
zasiahnutia, lebo ich ani nevnímame, a viac sa sústredíme na rozprávanie. Jeden profesor hovoril: „Máte
dve uši a jedny ústa.“ A zdôrazňoval
pri tom potrebu byť pozorný na
slovo Boha. Realita nás presviedča,
že počúvať sa skôr prinútime v škole
či v práci, ako v chráme alebo doma
pri modlitbe.
Predložme Bohu v modlitbe našu
túžbu po ušiach, ktoré počúvajú
a počujú. Boh je mocný aj v tejto
situácii. Okolo nás žije veľa ľudí,
ktorí sú toho dôkazom.

Sobota 25. august
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý
svet získal, a svojej duši by uškodil?!
Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!
(Mk 8, 36)
Rodičia túžia vychovať deti tak,
aby šli správnym smerom. Nech sú
dosť slušné, ale i zdravo drzé, lebo
dnešná doba to tak vyžaduje. Nech
sa veľa a všestranne vzdelávajú,
radšej nech nepomáhajú rodičom,
len nech sa učia, aby mali dobré
známky, vyštudovali dobré školy
a získali významné postavenie
s vysokým platom. A rodičia pracujú
často i vo viacerých zamestnaniach,
aby si tieto vysnívané sny pre svoje
deti aj vyplnili. Spoločný čas strávený v kruhu rodiny, vo vzájomných
rozhovoroch, pri spoločnej práci i vo
chvíľach odpočinku preteká pomedzi prsty, lebo pre všetky povinnosti
nie je na to čas. Aj čas na odovzdávanie viery a starostlivosť o dušu sa
stráca v starostiach tohto sveta. Boh
je láskavý Otec. Čaká, že prijmeme
podanú ruku, ktorá nás chce viesť
v Božej múdrosti k nasmerovaniu
správnym smerom, aby sme svojim
dušiam i dušiam svojich detí neuškodili. Prijmeme ju ešte dnes?
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otcovskú starostlivosť a múdre vedenie
celej obnovy našej baziliky.

Piatok 24. august
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gréckokatolíci v českej republike

MEDZI PRAHOU A BRATISLAVOU

V tomto roku si gréckokatolícki veriaci v Brne pripomínajú
okrúhle 70. výročie vzniku farnosti. Jadrom gréckokatolíckych veriacich v tomto regióne boli predovšetkým
emigranti a prisťahovalci zo susedných krajín: z bývalého
Rakúsko – Uhorska, z Haliča, Podkarpatskej Rusi, Slovenska a Rumunska; ešte z doby pred prvou svetovou vojnou,
ako aj po nej.

N

a potreby pravidelnej duchovnej starostlivosti týchto
veriacich vo svojej otcovskej
starostlivosti reagoval vladyka Pavel
Gojdič, OSBM, prešovský biskup,
ktorého zásluhou bola 10. apríla 1937
Ministerstvom školstva v ČSR potvrdená gréckokatolícka farnosť v Brne,
pod ktorú patrilo spravovanie Moravy
a Sliezska.

slovo · 17 – 18/2007

ZAČIATKY
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Do roka 1945 zabezpečovali gréckokatolícke bohoslužby v Brne otcovia
baziliáni (o. Štefan Rešetylo, OSBM, o.
ThDr. Marián Myron Kalynec, OSBM).
Otcovia baziliáni dbali o liturgický život
vo farnosti a za ich pôsobenia vznikol
aj prvý chrámový zbor. Po druhej
svetovej vojne bol pre gréckokatolícku

farnosť v Brne vymenovaný duchovný
správca o. Jakub Hradil, bývalý kaplán
v gréckokatolíckom Chráme sv. Klimenta v Prahe, ktorý dohodou s rádom
minoritov zabezpečil na trvalé užívanie
pre potreby gréckokatolíkov ako farský
chrám Kostol sv. Jozefa v Brne na Jozefskej ulici. Predtým sa obrady vykonávali
v rôznych miestach, v jezuitskom Chráme Nanebovzatia Panny Márie, ako aj
v kaplnke Chrámu sv. Tomáša.

OBETAVÝ BOŽÍ SLUŽOBNÍK
O. JAKUB HRADIL
Zriadenie gréckokatolíckej farnosti
tak bolo prijaté veľmi kladne, pretože
sa splnilo vrúcne prianie početných
veriacich, ktorí nutne potrebovali vysluhovanie sviatostí a duchovnú starostlivosť. Podľa schematizmu bolo v roku

1948 v Brne 1200 gréckokatolíkov a na
celom území Moravy a Sliezka dokopy
7200. Po roku 1950 bola táto rozvíjajúca
sa cirkev delegalizovaná a otec J. Hradil,
po tom čo odmietol zaprieť vernosť
Apoštolskému stolcu a prestúpiť na
pravoslávie, bol odsúdený a uväznený
štátnym komunistickým zriadením na
sedem rokov, ďalej k peňažnému trestu
vo výške 5 000 Kč, k strate občianskych
práv a k strate štvrtiny svojho majetku.
Prešiel väznicami v Mírove, Hradci
Králové, Jáchymove a v Rtyni v Podkrkonoší, kde sa stretával s o. Jánom Hirkom, neskorším prešovským diecéznym
biskupom, s o. Ivanom Ljavincom, neskorším biskupom a prvým pražským
apoštolským exarchom, s o. Eugenom
Kočišom, neskorším pomocným biskupom Pražského apoštolského exarchátu,
ako aj s ďalšími bratmi v duchovnej
službe. O výchovu a výživu jeho štyroch detí sa musela vtedy postarať
jeho manželka sama. V roku 1968 bola
činnosť Gréckokatolíckej cirkvi v ČSSR
obnovená a o. Jakubovi Hradilovi sa
podarilo obnoviť bohoslužby v Chráme
sv. Jozefa. V roku 1971 mu však bol
znova odobratý štátny súhlas na vykonávanie bohoslužieb vo východnom
obrade. Takýmito a inými podobnými
spôsobmi bola znemožňovaná činnosť
duchovnej správy pre gréckokatolíkov
na Morave. Iba za mimoriadnych okolností s veľkými ťažkosťami boli povoľované niektoré pastoračné služby, ako to
bolo aj v prípade pohrebu o J. Hradila
v roku 1986.

OBDOBIE ÚTLAKU
A NOVÉHO ROZVOJA
V roku 1950 bola činnosť gréckokatolíckej farnosti v Brne, ako aj v celom
Československu znemožnená zákonom.
Mnohí kňazi zomierali na následky
prenasledovania a mučenia vtedajším
režimom. Nové kňazské svätenia boli
prísne zakazované alebo značne obmedzované, čím veriaci zostali bez svojich
duchovných pastierov. To malo za následok, že došlo k ich úbytku. V období
zákazu činnosti sa stratili i cirkevné
matriky z rokov 1937 – 1946. V ďalších
rokoch 1968 – 1996 bolo pokrstených
iba 20 veriacich, zosobášených 22
a pohrebov bolo 19. Pri ostatnom sčítaní ľudu v roku 1991 sa v samotnom
Brne prihlásilo k východnému obradu
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KRÁTKA HISTÓRIA
GRÉCKOKATOLÍKOV
V ČESKEJ REPUBLIKE
Za čias Rakúsko-uhorskej monarchie gréckokatolíci na území Čiech
patrili pod jurisdikciu Ľvovskej
diecézy. Po skončení prvej svetovej
vojny a po vzniku samostatnej
Československej republiky v roku
1918 patrili veriaci v tomto novovzniknutom štáte pod jurisdikciu
Prešovskej diecézy, ktorú zriadil
pápež Pius VII. bulou Relata semper v roku 1818 vyčlenením z Mukačevského biskupstva. Takéto
usporiadanie trvalo až do zriadenia apoštolského exarchátu pre
veriacich byzantského obradu v ČR
so sídlom v Prahe 15. marca 1996.
Dušou Gréckokatolíckej cirkvi
v Čechách bol seminár v Kroměříži, ktorého rektorom bol vtedy
arcibiskup Dr. A. C. Stojan. Študenti, ktorých prevažná časť bola
ukrajinského pôvodu, sa okrem
povinného štúdia zoznamovali aj
s kultúrnym životom miestnych
obyvateľov a boli činní vo vytváraní duchovných aktivít. V roku 1915
sa zúčastnili na cyrilo-metodskej
púti na Velehrad pod vedením
vladyku Josafáta Kocylovského,
OSBM, ktorý tam slúžil archijerejskú cirkevnoslovanskú liturgiu.
Dr. A.C. Stojan dbal o to, aby
v Haliči a v priľahlom okolí bohoslovci aj po ukončení štúdia naďalej
šírili cyrilo-metodskú myšlienku,
ktorú on sám začal šíriť ešte za
svojho pobytu v Ľvove pri oslavách
300. výročia Brestskej únie v roku
1896. Biskupa J. Kocylovského
neskôr Poliaci v roku 1946 vydali
Sovietom a 17. novembra 1947
zomrel ako mučeník za vieru v koncentračnom tábore Čapajivka pri
Kyjeve. 27. júna 2001 ho pápež Ján
Pavol II. v Ľvove beatiﬁkoval.

OBNOVA
BRNENSKEJ FARNOSTI
Znova obnovená gréckokatolícka cirkev
v Brne začala aj s rekonštrukciou svojho
staršieho chrámu. Pri stavbe kolektorov
pod Chrámom sv. Jozefa a priľahlého Kláštora sv. Voršily v roku 1994 došlo k narušeniu statiky celého chrámu a chrám musel
byť nariadením Magistrátu mesta Brno
uzatvorený. Vďaka ochote rektora Chrámu
sv. Márie Magdalény o. Antonína Jeniša,
CFSsS, sa začali naše liturgie sláviť v tomto
chráme a neskôr v Chráme sv. Leopolda.
Od roku 1997 sa nanovo začali slúžiť liturgie v Chráme sv. Márie Magdalény.
Až do vymenovania nového duchovného správcu vypomáhal v Brne o. Ján
Škoviera z Bratislavy, o. Jozef Blaščák
z Prešova, o. Taras Seňkiv a o. Michal
Romaňuk z Olomouca, o. Stanislav Diheneščík z Bratislavy a o. Ludvík Šťastný
z Prahy. Na obnovení cirkevného brniansko – olomouckého duchovného života sa
podieľali tiež otcovia dominikáni. Vďaka o.
Bernardovi Špačkovi, OP, sa v októbri 1991
začali sláviť naše bohoslužby v Olomouci
v Chráme Nepoškvrneného počatia Panny
Márie a od roka 1995 aj pútnické slávnosti gréckokatolíkov v Uherskom Brode
v Chráme Nanebovzatia Panny Márie, na
pre nás pamätnom mieste, kde bola svojho
času uchovávaná ikona čenstochovskej
Bohorodičky.

Nedeľa 26. august
Napokon k nim poslal svojho syna,
lebo si povedal: „K môjmu synovi
budú mať úctu.“ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: „To
je dedič. Poďte, zabime ho a jeho
dedičstvo bude naše!“ Chytili ho,
vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom
príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? (Mt 21, 37 – 40)?
Dostali sme do daru život a mnohokrát ním hazardujeme a dávame svoje telo do služby zlého.
Správame sa podobne ako vinohradníci z podobenstva. Ježiš sa
pýta učeníkov, čo urobí pán vinice
vinohradníkom, ktorí sa nestarali
dobre o vinicu a nakoniec zahubili
aj pánovho syna. Odpoveď znela:
„Zlých bez milosti zahubí a vinicu
prenajme vinohradníkom, ktorí
budú načas odovzdávať úrodu.“
(Mt 21, 41) Boh vo svojej moci robí
veci v našich očiach obdivuhodné
a podľa ľudskej lásky nemožné
– tam, kde človek zavrhne blížneho a už nedá žiadnu šancu
nezodpovednému človeku, tam
Boh prichádza so svojou láskou
a milosrdenstvom. Dokonca nechá
ísť až na smrť svojho jediného
syna, len aby nás mohol zachrániť
a darovať nám spásu duše. Moc
premieňať nespoľahlivého vinohradníka – mňa a teba – má len
láska Boha.

NADVÄZOVANIE NA TRADÍCIU
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Pondelok 27. august

Cyrilo-metodská tradícia je na Morave
obzvlášť živá, veľmi blízka a úzko spojená
s východnými tradíciami. Staroslovenčina
je u Moravanov veľmi obľúbená. Veriaci
sa snažia hlbšie a viac zoznamovať s dedičstvom diela slovanských vierozvestov
sv. Cyrila a Metoda, ktoré prehĺbilo náboženský život našich predkov a malo veľký
kultúrny význam pre niekdajší aj súčasný
spoločenský život. V tomto duchu je táto
cirkev aktívna a spolupracuje na rôznych
spoločenských a kultúrnych organizáciách
v Brne. Veľmi priaznivým znakom tejto
farnosti je aj neustále sa zvyšujúci počet
farníkov, zväčša veriacich z Ukrajiny, ktorí
sa tu v mnohých prípadoch usadzujú aj
natrvalo. Svedčí o tom stále väčší nárast
udeľovania sviatostí.

Lebo nič nie je skryté, čo by sa
nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by
sa nemalo dostať na verejnosť.( Mk
4, 22)

Podľa 70 let řeckokatolické farnosti
Brno autorov o. J. Blaščáka a Dr. Jaroslavy Strukovej spracoval Milan Kandráč.

Božie slovo, ktoré bolo ako
semeno zasiate do môjho srdca
v určitej životnej situácii, zostáva
niekedy na určitý čas utajené,
akoby potrebovalo dozrieť. Neskôr
jeho pôsobenie na mne postrehnú
najbližší alebo mi niektoré veci
Boh sám ukáže a ja o nich hovorím
ľuďom okolo seba. Ovocie Božieho
milosrdenstva sa jednoducho
nedá utajiť, je viditeľné v pokoji
srdca, v postojoch, v pohľade
človeka, v skutkoch, v reči. Božie
slovo sa ako semienko prebíja na
svetlo, aby rástlo a plodilo ďalšie
semená. Aj ja môžem prispieť, aby
sa darovaná blahozvesť rozniesla
po celej Zemi.

slovo · 17 – 18/2007

160 veriacich a v celom juhomoravskom
regióne asi 1100. Podľa sčítania ľudu v roku
2001 sa v celej brnenskej farnosti prihlásilo 465 veriacich. V tejto farnosti tvoria
prevažnú časť veriaci z Ukrajiny, ktorí do
tohto sčítania nie sú zahrnutí.
Po zmene politického systému v roku
1989 bolo v Brne obnovené slávenie gréckokatolíckych bohoslužieb. V roku 1992
bol ustanovený za duchovného správcu
v Brne o. Pavel Vácha a od 1. januára 1993
bol vymenovaný za duchovného správcu o.
Jozef Blaščák, bývalý tajomník Gréckoka-

tolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove,
ktorý pôsobí od roku 1997 ako dekan
Gréckokatolíckej cirkvi v Brne.
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rozhovor

ANI VEDA SA NA SVOJOM POČIATKU NE

Patrí medzi ľudí, ktorí sa určite nenudia. Svedčí o tom
dlhokánsky zoznam pôvodných prác i prekladov, publikovaných článkov, prednášok či vystúpení v televízii, alebo
v rozhlase. Jiřího Grygara, aj keď už slávi úctyhodnú sedemdesiatku, mnohí, a nielen v Čechách, pokladajú za najväčšieho popularizátora vedy, zvlášť astronómie. Dodnes
otvára okná vesmíru dokorán.
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Skúmate vesmír, jeho záhady a tajomstvá. Čo vás z toho, čomu sa
venujete, najviac fascinuje a budí vo
vás neustály úžas?
V minulom storočí astronómia
neobyčajne pokročila, pretože našla
spôsob, ako, obrazne povedané, otvoriť
okná vesmíru dokorán. Ľudstvo tak
získalo neporovnateľne lepší pohľad
na to, ako vesmír funguje v porovnaní
s vedomosťami, ktoré malo koncom
predminulého storočia. To, čo ma však
najviac fascinuje, je skutočnosť, že
súbežne s týmito novými poznatkami
astronómovia prišli na oveľa ťažšie
a doposiaľ jednoznačne nevyriešené
otázky, s ktorými si márne lámu hlavu
najväčšie osobnosti súdobej astronómie, fyziky a matematiky. Vymenujem
aspoň niektoré: existencia tzv. skrytej
energie, skryté látky alebo kozmické
žiarenie s extrémnou energiou.
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Aký je náš vesmír?
Vesmír je doteraz veľmi mladý, aj
keď dosiahol vek 13,5 miliardy rokov.
Jeho budúcnosť bude rozhodne oveľa
dlhšia ako jeho minulosť. Vesmír je

nepredstaviteľne riedky; priemerná
hustota vesmíru je taká malá, že ju nedokážeme napodobniť ani najlepšími
vývevami. Je to obdivuhodné, že z tohto
takmer dokonalého vákua vznikli také
husté útvary, ako sú ľudia, hviezdy alebo
planéty. Vesmír sa v súčasnosti neustále rozpína, čo je úplne v protiklade
s bežnou ľudskou skúsenosťou, že sa
nerozpínajú cesty, plochy štátov alebo
vzdialenosti telies v slnečnej sústave.
Vďaka tomuto rozpínaniu sa vesmír
neustále zrieďuje a chladne – jeho súčasná priemerná teplota dosahuje iba
-270 stupňov Celzia.
Aké sú v oblasti astronómie hlavné teórie jeho vzniku a ku ktorej sa
prikláňate?
V súčasnej dobe zastáva úplná väčšina astronómov teóriu, ktorá sa nazýva
teóriu veľkého tresku. To znamená, že
pred 13,5 miliardami rokov vznikol
vesmír doslova z ničoho. Tým sa myslí, že naraz vznikla hmota vesmíru,
priestor a čas. Od toho okamihu sa
vesmír rozpína, redne a chladne. Vďaka
tomu v ňom postupne vznikali hviezdy

Jiří Grygar sa narodil 17. marca 1936 v dnešných Dziewietliciach (Poľsko, predtým Heinersdorf alebo Pruský Jindřichov
v Nemecku).
Študoval fyziku na univerzite v
Brne a astronómiu na Karlovej
univerzite v Prahe. V súčasnosti pracuje v Centre časticovej
fyziky vo Fyzikálnom ústave
AV ČR v Prahe. Okrem množstva iných funkcií pôsobí od
roka 1991 aj v Českej kresťanskej akadémii v sekcii prírodných a technických vied.
Je autorom asi stovky odborných prác (predmetom jeho
výskumu sú fotometria a spektroskopia hviezd a medziplanetárna hmota), množstva
populárno-náučných kníh
a vzdelávacích programov.
Napísal tiež mnoho článkov
pre noviny a časopisy. Často
vystupuje v rádiu a v televízii.
Starší čitatelia si ho možno
pamätajú zo seriálu Okná
vesmíru dokorán.
Od roku 1966 každý rok zostavuje prehľad najdôležitejších
objavov uplynulého roka pod
názvom Žeň objevů (Žatva
objavov). Je po ňom pomenovaná planétka 3336 – Grygar.
a planéty, hviezdne sústavy (galaxie),
medzi nimi je aj náš domov, t.j. Mliečna
cesta a v nej slnečná sústava.
Je reálna myšlienka, že táto civilizácia sa čoraz viac blíži k zániku?
Áno. Je to nevyhnutý dôsledok budúceho vývoja slnečnej sústavy. Keďže
sa v budúcnosti bude Slnko zjasňovať
a súčasne sa nafúkne, zvýši sa počas
nasledujúcej miliardy rokov priemerná
teplota Zeme natoľko, že sa vyparia
oceány, a tým zanikne ako ľudstvo, tak
aj život na Zemi.
Môžeme iba špekulovať o tom, že
ľudia nájdu spôsob, ako včas odsťahovať
Zem ďalej od Slnka, alebo nájdu iné
spôsoby obrany pred slnečným žiare-
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EZAOBÍDE BEZ VIERY
ním, ale ani potom nebude vyhraté. Je
však dosť pravdepodobné, že civilizácia
sa skôr zahubí sama, buď zničujúcimi vojnami a terorizmom, alebo katastrofálnym
znečistením životného prostredia.
A čo poviete na mimozemšťanov?
Na prvý pohľad sa môže zdať, že vo
veľkom vesmíre je dosť hviezd podobných Slnku, a teda aj dostatok planét
s podobnými podmienkami na život, ako

sa v tomto názore naďalej utvrdzujem.
Dá sa vôbec existencia Boha vedecky
dokázať?
To sa určite nedá. Keby sa dala existencia Boha vedecky dokázať, prestala by
to byť viera, a stala by sa z toho veda. No
ani veda sa nezaobíde na svojom počiatku
bez viery. Nemôžeme dokázať, že v celom
vesmíre platia také isté prírodné zákony.
Prirodzene však veríme, že to tak je – inak

Utorok 28. august
Akou mierou budete merať vy, takou
sa nameria aj vám, ba ešte sa vám
pridá. Lebo kto má, tomu sa pridá,
a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo
má. (Mk 4, 24 – 26)

Naša najbližia galaxia - Androméda. Snímka: www.robgendlerastropics.com

Neexistuje medzi nami človek,
ktorý by sa nemal s čím podeliť.
Sú však medzi nami takí, ktorí si
to o sebe myslia a denno-denne
sami seba takto klamú. Navonok sa
prejavujú nekonečným reptaním na
nespravodlivosť celého života, lebo
stále majú všetkého málo a stále im
niečo chýba, a naozaj nemôžu nikde
prispieť, lebo sami majú veľmi málo.
Boh nás dnes pozýva zakúsiť radosť
z dôvery a štedrosti srdca. Boh má
pre nás pripravenú skúsenosť so
slovom: „Dávajte a dajú vám: mieru
dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.“ (Lk 6, 38)
Prijmeme jeho pozvanie?

Streda 29. august

má Zem. Človek by teda očakával i častý
výskyt mimozemšťanov, ktorí sú bežnými
rekvizitami sci-ﬁ ﬁlmov a románov.
Dá sa predpokladať, že rad cudzích
civilizácií by bol technicky podstatne
pokročilejší ako naša. V tom prípade je
však veľmi zvláštne, že takto pokročilé
civilizácie o sebe doteraz nedali nijakým
spôsobom vedieť ani neprileteli na návštevu, alebo, naopak, na nás nezaútočili.
Tomuto faktu sa hovorí Fermiho paradox,
podľa slávneho talianskeho fyzika minulého storočia, ktorý pred 60 rokmi položil
svojim kolegom v Los Alamos otázku:
„Ak mimozemšťania existujú, tak kde,
dočerta, sú?“
Zatiaľ nemáme ani jediný dôkaz o existencii mimozemšťanov, čo však zďaleka
neznamená, že sme vo vesmíre sami.
Neprítomnosť dôkazu nie je dôkazom
neprítomnosti.

Stretávate sa s mnohými výnimočnými a vynikajúcimi vedcami, ale nie
všetci zdieľajú vašu vieru. Nie je pre vás
ťažké hovoriť o svojej viere na takomto
fóre? Ako spájate vedu a vieru?
Nemám najmenší problém hovoriť
s význačnými vedcami o svojej viere. Títo
obdivuhodní ľudia sú predovšetkým veľkorysí a tolerantní k odlišným názorom,
ak si ich viete obhájiť. Po druhé, na rozdiel
od u nás stále omieľaných tvrdení o nezlučiteľnosti vedy s náboženskou vierou,
stretávam množstvo popredných vedcov
rovnako veriacich v Boha, hoci patria
k rôznym národom či rasám a líšia sa tiež
odbormi svojej vedeckej činnosti. Oveľa
väčšie problémy so zmienkou o viere
v Boha mám s laickými čitateľmi, poslucháčmi alebo divákmi. Tí často vyjadrujú
nad mojím postojom údiv, ale aj rozhorčenie a dokonca zlobu. Mám pocit, že je to
neblahý dôsledok polstoročia agresívneho
ateizmu hlavne tu, v Čechách.
za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Aj napriek hrozbe väzenia sa Ján
nebál upozorniť Herodesa na to, že
žije v hriechu. Je tu zaujímavá skutočnosť, že i keď Ján pravdivo hovoril svojmu pánovi o jeho hriechu,
Herodes ho rád počúval a chránil
ho, a tiež sa bál jeho svätosti a spravodlivosti. Želanie dcéry Herodiady
– dať hlavu Jána Krstiteľa na mise
– však splnil. Jánovi síce oddelili
hlavu od tela, jeho telo zomrelo, ale
Herodesovi a Herodiade sa nepodarilo oddeliť Jána od hlavy, ktorou
je Kristus, lebo proroka nemožno
zabiť úplne. Aj po smrti vyrušuje
ľudí z pokoja. Neumlčujme ducha
prorokov okolo nás, ktorí na nás
vplývajú, ani ducha, ktorý sa ozýva
v nás, lebo i keď umlčíme malých
prorokov, stretnutiu s tým najvyšším – Ježišom Kristom – sa aj tak nik
z nás nevyhne. Prosme Boha, aby
sme boli odvážni tam, kde treba hovoriť v Božom mene, a pozorní tam,
kde nás slovom iných Boh napráva
a usvedčuje.
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Kedy ste pocítili skalopevné presvedčenie, že za všetkým stvorením, ktoré
skúmate, je Boh?
Nebolo to náhle osvietenie, ale tento
názor – založený, pochopiteľne, na mojej
osobnej viere v Boha – sa postupne posilňoval, keď som sa zoznamoval s jednotlivými vedeckými objavmi v prírodných
vedách. S rozširujúcimi sa vedomosťami

by vedecké bádanie stratilo zmysel. A celkom dobrým dôvodom na túto vieru je
viera v Boha, ktorý stvoril svet, vrátane
tých prírodných zákonitostí, ktoré platia
bez výnimiek, vždy a všade.

A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť
s manželkou svojho brata!“ Herodias
mu strojila úklady a chcela ho zabiť,
ale nemohla, lebo Herodes sa Jána
bál. Vedel, že je to muž spravodlivý
a svätý, preto ho chránil. Keď ho
počúval, býval vo veľkých rozpakoch,
a predsa ho rád počúval.“ (Mk 6, 18
– 20)
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POTRATOM
Najviac od roku 1973
CIRKEV VÁS ŽIADA:
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nohé celosvetové organizácie
menia v ostatných rokoch
svoje správanie a ﬁlozoﬁu.
Po detskom fonde OSN UNICEF, ktorý
stratil podporu Katolíckej cirkvi už pred
pár rokmi, ju 14. júna 2007 stratila aj
Amnesty International. Ide o celosvetové hnutie ľudí, usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete.
Svoje pobočky s viac ako 2,2 miliónmi
členov a prispievateľov má v stopäťdesiatich krajinách. Založil ho v roku 1961
Brit Peter Benenson, ktorý konvertoval
na katolícku vieru.
Amnesty International odteraz nedostane žiadnu ďalšiu ﬁnančnú podporu
od katolíckych organizácií. Zastavenie
akéhokoľvek ﬁnancovania tejto inštitúcie
ohlásil predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj kardinál Renato Raﬀaele Martino v rozhovore pre americký
týždenník National Catholic Register.
Zdôvodnil to jej premenou z ochrankyne ľudských práv na zástankyňu potratov.
Jej zasadzovanie sa za ospravedlňovanie
dobrovoľného prerušovania tehotenstva
je podľa kardinála zradou vlastných cieľov a nevyhnutne muselo viesť k takejto
reakcii katolíckych partnerov. Organizácia tak môže prísť o ﬁnančnú podporu
tisícov svojich stúpencov, ktorí patria do
Katolíckej cirkvi.
Prečo tento zvrat? V apríli sa po
dvoch rokoch konzultácií Amnesty International rozhodla podporiť iniciatívu
organizácie Zastavme násilie na ženách.
Ide o legalizáciu potratov za určitých
okolností, hlavne v prípade znásilnenia

a incestu. Na základe tohto rozhodnutia
„Amnesty diskvaliﬁkovala samu seba
ako ochrancu ľudských práv“, povedal
v rozhovore kardinál. Amnesty bola
doteraz verná odkazu svojho zakladateľa
a nepodporovala potraty.
„Nič neospravedlňuje úmyselné
zabitie nevinného ľudského života,“
zopakoval kardinál Martino postoj
Katolíckej cirkvi. Potrat je podľa učenia
Cirkvi a Boha vždy vražda.
„Potratové loby naďalej šíria svoju
propagandu, ktorá patrí do procesu,
pomenovaného Jánom Pavlom II. ako
kultúra smrti,“ konštatoval predseda pápežskej rady. Je preto podľa neho veľmi
vážne, keď sa taká zaslúžilá organizácia
ako Amnesty International ohne pod
tlakom tohto lobingu. Stalo sa to niektorým jej národným organizáciám a pre
katolíkov, ako aj pre každého človeka
dobrej vôle, to znamená zvýšiť úsilie na
obranu života všetkých nenarodených,
bez nezmyselného rozlišovania prípadov, kedy je zabitie dieťaťa v materskom
lone prípustné a kedy nie. Kardinál
Martino pripomenul, že neexistuje medzinárodne uznané právo na potrat a že
potrat bol vylúčený spomedzi legálnych
prostriedkov na kontrolu pôrodnosti.
„Ospravedlniť potrat, aj v prípade
znásilnenia, znamená označiť nevinné
dieťa v maternici za nepriateľa. Vec,
ktorú treba zničiť,“ zdôraznil kardinál. Je
veľmi jednoduché „odstrániť následok“
hriechu iným, ešte väčším hriechom.
Organizácie ako Amnesty International,
ako aj mnohé štáty nebojujú so znásilne-

ním žien, iba odstraňujú „následky“. Je
to podobné, ako keď zlodej pri násilnom
vniknutí do domu vážne poraní dieťa
majiteľa. Aby bolo „všetko v poriadku“,
majiteľ domu dieťa zabije, aby mu jeho
vážne poranenie nepripomínalo ten
zločin.
Amnesty zmenu svojho postoja
ospravedlňuje snahou o zmiernenie
bolesti znásilnených žien a bojom za ich
ľudské práva. Tie sa však končia tam,
kde sa začínajú práva iného. Základná
chyba v celom chápaní ľudských práv
je v tom, že dieťa v lone matky nie je
považované za človeka. Je to iba „vec“.
A ročne na základe informácie Svetovej zdravotníckej organizácie zomrie
45 miliónov týchto nežiaducich „vecí“.
A v 19 miliónoch prípadov dochádza aj
k ohrozeniu života matky, keď postúpi
potrat v snahe „vrátiť svoj život späť“.
Túto svoju túžbu po vražde dieťaťa vo
vlastnom lone „zaplatí“ životom ročne
až 68 tisíc žien.
Nič neospravedlňuje potraty, ale
možno by pomohlo, keby sme aj my
pri nechcenom potrate pristupovali
k dieťaťu, hoci nemá štandardných
50 cm a 3,5 kg, s úctou a nenechali ho
zničiť ako „medicínsky odpad“. Deň
po pôrode by sme tak nikdy neurobili.
A prečo predtým áno? Je taká dôležitá
výška či váha? Alebo výzor?
Boh stvoril človeka v momente počatia. Dajme mu všetky práva, ktoré mu
patria, i tie, ktoré doprajeme človeku
po smrti.
Juraj Gradoš

na každý deň

svedectvo

Štvrtok 30. august

Snímka: www.catholicsread.org

Choď domov k svojim a zvestuj im,
aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa
nad tebou zmiloval. (Mk 5, 19)

BOŽIE SLOVO
JE MOJÍM POKRMOM

B

to v mojom živote aj naplní. A tak sa stalo,
že som sa o niekoľko rokov oženil. Pán Boh
nám daroval dve deti a spolu s rodinou sme
vzývali Pána, ďakovali aj prosili – a prosíme
stále – o jeho lásku a milosť k nám, aby
nás zachoval verných až do konca našich
životov.
Božie slovo bolo a je pre mňa najvzácnejším, preto ho čítam denne, a to aj viac
hodín. Modlím sa cez deň, ba aj noci trávim
na modlitbách.
Spomínam si na situáciu, keď som chcel
meniť svoje zamestnanie, ktoré mi pre moje
svedomie a čistotu pred Pánom nevyhovovalo. Našiel som si iné. Dal som výpoveď
z práce, no miesto, ktoré som mal vyhliadnuté, zrazu nepripadalo do úvahy, lebo mi
povedali, že potrebujú človeka s inou profesiou. Bol som oslovený Božím slovom, aby
som stál vo viere. Preto som trpezlivo čakal
na to, že toto zamestnanie dostanem.
Keď už som končil v podniku, v ktorom
som pracoval, prišiel za mnou vedúci budúceho pracoviska, že môžem hneď nastúpiť.
Bolo to platovo oveľa nižšie miesto, ale bola
to Božia cesta, cesta požehnania.
Mám mnohé dobré skúsenosti na ceste
s Pánom, ktorý ma viedol. Prijal som mnohé požehnania a lásku z Božej ruky. Aj vo
svojom pokročilom veku túžim, aby Pán
Boh môj život očisťoval, formoval a dával mi
živú vieru v jeho moc a jeho vedenie. Každý deň hľadám Božiu tvár, túžim sa s ním
denne stretávať, či pri čítaní, alebo modlitbe
a ďakujem stále za to, že ma vyhľadal a prijal
za svoje dieťa. Nech je oslávené a vyvýšené
jeho sväté meno!
Ján (75-ročný)
spracovala Marica Kipikašová

Piatok 31. august
„Tvoja dcéra umrela; načo ešte
unúvaš učiteľa?“ Ale keď Ježiš
počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa,
len ver!“ (Mk 5, 35b – 36)
Verejná mienka je veľmi silným
argumentom. A Ježiš pokojne
hovorí otcovi mŕtvej dcéry:
„Neboj sa, len ver!“
Kde žije viera v toho, ktorý je
vzkriesenie a život, tam nikdy
nič nie je úplne mŕtve. Nič nie
je stratené tam, kde sa nestratila priazeň toho, ktorý miluje
všetko. Sú straty, ktoré môžu
aj veľmi bolieť, ale ak nás vedú
k Ježišovi a kladú nás pred ním
na kolená, môžu sa nám stať
veľkým ziskom.
Jairus v blízkosti Ježiša Krista
okrem života svojej dcéry našiel
aj vieru, a s ňou život vlastnej
duše a spásu celého svojho
domu.
Brat, sestra, nech sú nám
Ježišove slová predstavenému
synagógy povzbudením v čase,
keď sa budeme nachádzať
v stave hriechu, utrpených strát
alebo nedosiahnutých cieľov.
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ol som dieťa chudobných rodičov.
Ako dieťa aj ako mládenec som
navštevoval kostol. Medzi mladými
som bol obľúbený. Poriadal som miestne
zábavy, bol som veselej povahy a fajčil som.
Vo veku asi 24 rokov sa mi dostala do rúk
Biblia a začal som ju čítať, čo ma tak zaujalo,
že som všetok voľný čas trávil čítaním Písma.
Pamätám sa, že keď som dlhšie čítal, veľmi
som bol oslovovaný a osvecoval sa mi môj
život a poznával som svoj stav oproti Pánu
Bohu. Mnoho ráz som v svojom mladom
veku chcel prestať fajčiť, skúšal som to
viacerými spôsobmi, ale nikdy sa mi to
nepodarilo. Až keď ma Božie slovo oslovilo,
že to je ako zlá vášeň, vtedy som odložil
cigaretu a viac som po nej nesiahol. To isté
som prežil aj pri popíjaní alkoholu. Taktiež
som sa vzdal akýchkoľvek alkoholických nápojov a dal som Pánu Bohu sľub, že viac ich
užívať nebudem. Pán Boh pracoval svojím
Svätým Duchom cez Božie slovo stále viac
na mojom živote tak, že som celý svoj život
odovzdal Pánu Ježišovi.
Začalo neporozumenie zo strany blízkych, ale aj zo strany Cirkvi. Modlil som sa
a prosil, aby som nezostal sám, a Pán Boh
mi pridal viacerých takých, čo čítali Božie
slovo, boli ním oslovení, prijali Pána Ježiša
do svojich sŕdc a vzdali sa spôsobu svetského života. Pán Ježiš sa stal naším osobným
Spasiteľom a Záchrancom.
Modlil som sa a prosil Pána Ježiša, aby
môj život viedol podľa svojej vôle. Modlil
som sa za poslušnosť. Prosil som aj za manželstvo. Modlil som sa za takú manželku,
ktorá bude milovať Božie slovo a milovať
jeho láskou aj mňa. Dostal som odpoveď na
moju modlitbu – Ž 128 – ako zasľúbenie pre
manželstvo. Prijal som to vierou, že Pán Boh

Ježiš posiela človeka, ktorého
oslobodil od trápenia zlého
ducha, aby šiel domov a zvestoval tam, ako sa Boh nad ním
zmiloval. Nad každým z nás
sa Pán nekonečne veľakrát
zmilúva a pozýva nás, aby sme
o tom povedali doma. Nebojme
sa hovoriť o Božom milosrdenstve s najbližšími. Moje deti,
môj životný partner, rodičia,
súrodenci, blízki, spolužiaci, priatelia, spolupracovníci, jednoducho všetci tí, čo ma pravdivo
poznajú v dobrom aj v zlom,
potrebujú počuť, čo Boh robí
v mojom živote, aby sa aj oni
mohli obrátiť a byť spasení.
Svedectvo o tom, ako sa Boh
nado mnou zmiloval, čo všetko
mi odpustil, ako ma pôsobením
svojho slova premieňa, je presvedčivejším pozvaním k viere
ako výčitky.
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eď som obrátil pozornosť na
seba samého a pozoroval som
stav svojho vnútra, presvedčil
som sa, že nemilujem Boha, nemám
rád blížneho, neverím ničomu náboženskému a som plný pýchy a túžby
po rozkošiach. Toto všetko som v sebe
naozaj objavil vďaka dôkladnému skúmaniu svojich pocitov a skutkov.
Nemilujem Boha. Keby som ho
miloval, bez prestania by som na
neho myslel s radosťou v srdci. Každá
myšlienka na Boha by mi spôsobovala
potešenie. Ale ja veľmi často a rád premýšľam o svetských veciach. Myslieť
na Boha predstavuje pre mňa námahu
a nudu. Keby som ho miloval, rozhovor s ním v modlitbe by ma nasycoval,
utešoval. Viedol by ma k nepretržitému
spoločenstvu s ním. Ale ja sa nielenže
neutešujem modlitbou, ale naviac
pri nej pociťujem námahu. Bojujem
s nechuťou. Zaspávam od lenivosti.
Som ochotný zaoberať sa akýmikoľvek
maličkosťami, len aby som modlitbu
skrátil alebo s ňou prestal. Keď sa
venujem Bohu, každá hodina je pre
mňa doslova rokom. Ak niekto niekoho miluje, počas dňa na neho bez
prestania myslí. Predstavuje si ho, má
o neho starosti. Pri žiadnej činnosti
nepúšťa svojho milovaného zo svojej
mysle. Ale ja počas dňa venujem Bohu
iba hodinu na to, aby som sa ponoril
do rozjímania a zapálil sa jeho láskou.
Ostatných dvadsaťtri hodín horlivo
prinášam obety modlám svojich vášní!
V rozhovore o svetských veciach som
pozorný, cítim potešenie. Pri úvahách
o Bohu som strohý, lenivý a nudím sa.
Keď som inými nedobrovoľne privedený k rozhovoru o Bohu, snažím sa
čo najskôr priviesť rozhovor na veci,
ktoré lahodia mojim vášňam. Neustále
pátram po novinkách, po civilných nariadeniach, po politických udalostiach,
dychtivo hľadám upokojenie svojej
zvedavosti v svetských vedách, v umení,
v obchodoch, ale poučenie o Božom
zákone, o viere a o poznávaní Boha na
mňa nerobí dojem, nenasycuje moju
dušu. Považujem to za akoby vedľajší
predmet, ktorému sa musím venovať iba
ak vo voľnom čase. V krátkosti povedané, ak sa láska k Bohu rozpozná podľa
plnení jeho prikázaní („Milujte ma
a moje prikázania zachovávajte“, hovorí
Pán Ježiš Kristus), ja jeho prikázania
nielen nezachovávam, ale sa aj o to málo
snažím, potom z toho jasne vyplýva, že

Boha nemilujem. Potvrdzuje to aj Bazil
Veľký, keď hovorí: „Dôkazom, že človek
nemiluje Boha a ani jeho Syna je to, že
nezachováva jeho prikázania. “
Nemám rád blížneho. Nielenže sa
nemôžem odhodlať položiť svoj život
za svojho blížneho, ako ma učí sväté
evanjelium, ale ani nie som ochotný
pre dobro blížneho obetovať svoju česť,

blaho a pokoj. Keby som ho podľa prikázania evanjelia miloval ako sám seba,
jeho nešťastie by aj mňa zasahovalo
a jeho šťastie by ma potešovalo. Ale ja so
zvedavosťou počúvam správy o nešťastí
blížneho. Nezarmucujem sa, ale som
ľahostajný, alebo, čo je trestuhodné,
nachádzam v tom akési uspokojenie.
Hriešne činy svojho blížneho nezakrývam láskou, ale s pohoršením ich
rozširujem. Jeho šťastie, česť a blaho
ma nepotešujú ako vlastné, ale skôr
vo mne vzbudzujú akoby závisť alebo
pohŕdanie.
Neverím ničomu náboženskému.
Ani v nesmrteľnosť, ani v evanjelium.
Keby som bol pevne presvedčený a bez
pochýb veril, že po smrti je večný
život spojený s odplatou za pozemské
skutky, tak bez prestania by som o tom
uvažoval. Samotná myšlienka na nesmrteľnosť by ma desila a žil by som
tu ako cudzinec, ktorý sa pripravuje
na návrat do svojej vlasti. Ale ja nepremýšľam o večnosti a koniec tohto života
považujem za koniec svojej existencie.
Zahniezdila sa vo mne myšlienka: Kto
vie, čo bude po smrti? A ak hovorím,
že verím v nesmrteľnosť, hovorím to
iba z rozumu. Moje srdce nie je o tom
zďaleka presvedčené a moje chovanie
a neustála starosť o usporiadanie pozemského života to dosvedčujú. Keby
som evanjelium prijal s vierou do svojho srdca ako Božie slovo, tak by som sa

ním bez prestania zaoberal, učil by som
sa ho a utešoval by som sa ním. Hľadel
by som naňho s hlbokou zbožnosťou.
Múdrosť, milosrdenstvo a láska, ktoré
sú v ňom ukryté, by ma privádzali
k nadšeniu, dennodenne by som sa utešoval v Božom zákone, nasycoval by ma
ako každodenný chlieb a horlivo by som
sa usiloval o jeho plnenie. Nič pozemského by ma od neho neodlúčilo. Ale
keď občas čítam alebo počúvam Božie
slovo, tak je to buď z donútenia, alebo
zo zvedavosti. Pritom mu nevenujem
hlbšiu pozornosť a pociťujem odmeranosť, nezáujem, zostávam bez úžitku
a radšej ho vymením za svetské čítanie,
v ktorom nachádzam viac uspokojenia
a nových zaujímavostí.
Som plný pýchy a sebectva. Všetky
moje skutky to potvrdzujú. Keď na sebe
vidím niečo dobré, chcem to vystaviť na
obdiv alebo sa pochváliť pred druhými,
alebo sám seba obdivujem. Navonok sa
javím pokorným, ale za všetko vďačím
svojim silám a pokladám sa za lepšieho
ako ostatní. Ak si na sebe všimnem
chybu, snažím sa ju ospravedlniť alebo
ju zakrývam maskou neviny či nevyhnutnosti. Hnevám sa na tých, čo mi
nelichotia. Myslím si, že si nevedia vážiť
ľudí. Chválim sa svojimi schopnosťami. Neúspechy považujem za urážku.
Reptám, radujem sa z nešťastia svojich
nepriateľov. Ak sa snažím o akékoľvek
dobro, tak tým sledujem buď pochvalu,
alebo svetské potešenie. Jednoducho,
neustále si zo seba robím vlastnú
modlu, ktorej nepretržite slúžim. Vo
všetkom hľadám potešenie zmyslov
a potrebu pre svoje rozkošnícke vášne
a žiadosti. Z uvedeného vidím, že som
pyšný, zlomyseľný, neveriaci. Nemilujem Boha. Nenávidím blížneho.
Aký stav môže byť hriešnejší?
Stav démonov temnoty je lepší než
môj. Oni síce nemilujú Boha, nenávidia
človeka, žijú z pýchy, ale v krajnej miere
veria v Boha a trasú sa.
A čo ja?
Môže byť biednejší osud než ten,
ktorý ma čaká? A za čo by mal byť
prísnejší výrok Božieho súdu, než za
takúto nevšímavosť a nerozvážny život,
ku ktorému sa priznávam?
Bože, buď milostivý mne hriešnemu!
Úryvok z knihy „Úpřimná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci“
spracoval a preložil Štefan Ančočik

história

na každý deň

Spomienkami a vďakou
naplnené srdcia

K

eď počujem pri svätej liturgii to
známe ... na dobrodincov a zakladateľov tohto chrámu nech sa
rozpomenie Pán vo svojom kráľovstve,
kdekoľvek som na svete, v akomkoľvek
chráme – veľkom, honosnom, historicky
významnom, stále myslím iba na jediný
chrám, malý, z hľadiska architektúry
a dejín nevýznamný, ležiaci na pevne
stráženej hranici, dnes honosne nazývanej schengenská.

sa pričinili o to, že za jediný rok bol postavený chrám v čase silného ateistického
hnutia, v období, keď muži odchádzali za
prácou do Čiech, lebo najväčšie priemyselné podniky boli ešte len v plánoch na
papieri. Aj dnes, keď štát aspoň trocha
ﬁnančne prispieva na takéto stavby, robia
sa zbierky po farnostiach, zverejňujú čísla
účtov, je dostatok stavebného materiálu,
stavebné mechanizmy. Nie, ani dnes nie je
jednoduché postaviť nový chrám. Projekt,
povolenie k stavbe, stavebný
materiál, ﬁnancie, majstri, pomocníci, koľko času, námahy, ale
aj diplomacie bolo potrebné.
Ťažko spomenúť všetkých,
ešte ťažšie jednotlivcov, aby
sa na niekoho nezabudlo. Bez
mien chcem vzdať úctu, vďaku
aj spomienku všetkým gréckokatolíkom v Záhore, v zahraničí,
obyvateľom iných vierovyznaní,
ktorí prispeli ﬁnančne, prácou,
svojimi schopnosťami, ale aj
kontaktmi k tomu, aby sme
mohli postaviť našu milovanú
cerkov. Vďaka patrí aj nasledovníkom, ktorí po podľa možností urobili
veľa práce na postupnej rekonštrukcii. Len
jedno meno chcem spomenúť – akademického maliara, profesora Štefana Hapáka, ktorého pre nedostatok možností,
a hlavne ﬁnancií požiadali o namaľovanie
oltárneho obrazu Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Pre vysokoškolského pedagóga
taký počin mohol znamenať nielen zákaz
pôsobenia na vysokej škole, pretože v tom
čase čakal odvážlivcov aj za oveľa menšie
priestupky Jáchymov.
V 1997 obraz zreštauroval. Na moju
otázku, či sa vtedy nebál namaľovať obraz, sa len zasnene pousmial a povedal:
„Bál som sa nielen vtedy, ale ešte aj o 14
rokov neskôr, v čase veľkých čistiek pri
normalizácii. Mal som veľký strach, ale
moja viera bola väčšia.“
Z posviacky 18. augusta 1957 sa zachovala len jediná fotograﬁa, ale všetci, ktorí
sme tam boli, máme stále srdcia plné spomienok, ktoré nevybledli ani po polstoročí
a radi ich s láskou dávame ďalej, aby sa
nikdy nezabudlo na staviteľov a dobrodincov chrámu, ktorých tak nesmierne
milujeme, pretože ho s láskou stavali pre
seba a všetky nasledujúce generácie.
Kveta Šebejová

Duch Pána je nado mnou, lebo ma
pomazal, aby som hlásal evanjelium
chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým,
že budú vidieť; utláčaných prepustiť
na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý
rok.(Lk 4, 18 – 19)
Ja a ty sme dostali vieru ako dar,
zadarmo, prostredníctvom ohlasovania iného človeka. A ďalší ľudia
získajú vieru rovnakým spôsobom.
Niet inej cesty. Len ohlasovanie.
Aj tí, ktorí ohlásili vieru nám, mali
strach, nemali prostriedky, možno
ani nemali dar slova. Ale Boh ich
pozval, pomazal ich svojím Duchom
a ohlásili nám spásu. Duch Pána
je s nami, aby sme to aj my, takí,
akí sme, dokázali. On jediný je ten,
ktorý pomáha hovoriť, dáva svetlo
chápania i rozlišovania, čo je správne. Samozrejme, neohlasujeme len
slovami, ale aj všetkým, čo robíme.
A tak kdekoľvek sme a čokoľvek
robíme, nezabúdajme pritom, že
my kresťania sme v súčasnosti často
jedinou Bibliou, ktorú tento svet
ešte číta.

Utorok 2. september
Lebo mnoho je povolaných, ale málo
vyvolených. (Mt 22, 14)
Koľkokrát sme Bohom pozvaní
na hostinu – slávenie Eucharistie – a ústa sú plné výhovoriek.
A Ježiš hovorí, že pozbiera všetkých
– dobrých aj zlých – z rázcestia.
V chrámoch sa na slávení Eucharistie stretávame tí, čo sme prijali
pozvanie do Cirkvi v detskom veku
či v mladosti, i tí, ktorí sme sa obrátili a boli pokrstení neskôr. Všetkých
nás Pán pozýva na svadbu, záleží
mu však na „odeve duše“.
Ježišu, vďaka ti za kňazov i za
situáciu cirkvi v našej krajine,
že v mnohých chrámoch máme
denno-denne možnosť pristupovať k sviatosti zmierenia a vyčistiť
svoje krstné rúcha v kúpeli Božieho
milosrdenstva, aby sme aj my mohli
patriť k tým mnohým povolaným,
ktorí sú vyvolení. Daj, nech hojne
čerpáme z týchto milostí, aby sa na
nás naplnilo slovo: „A tých, ktorých
predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo
ospravedlnil, aj oslávil.“ (Rim 8, 30)

slovo · 17 – 18/2007

Najkrajšie spomienky môjho detstva
sú spojené s výstavbou gréckokatolíckeho
chrámu v Záhore. Dedina sotva kilometer
vzdialená od Užhorodu, kde aj teraz počuť
zvony chrámov mesta, nepotrebovala svoj
chrám pre gréckokatolíkov. Do mesta sa
dalo po dobrej ceste zájsť ľahko a rýchlo
do práce, do obchodu a, samozrejme, aj
na svätú liturgiu.
Už v 17. storočí tu stál významný
kostol reformovanej cirkvi, pretože kalvíni tvorili väčšinu obyvateľstva Záhora.
Nezanedbateľná časť obyvateľov patrila
k sekte Svedkov Jehovových, ktorá aj dnes
je jednou z najväčších na východnom
Slovensku. Gréckokatolíci tvorili stále
menšinu, ale o to viac aktívnu a súdržnú,
pospájanú aj príbuzenskými zväzkami.
Najväčší uder však zasadila politická
svojvôľa náhlym pričlenením l4 000 km2
k bývalému Sovietskemu zväzu. Ostala
pevne uzavretá hranica, mesto na dosah
ruky, a predsa nedosiahnuteľné, a s ním
aj chrám, láskyplne nazývaný rezidencia.
10 rokov sa konali liturgie v malej triede
miestnej školy s drevenou zvonicou na
školskom dvore.
Čím viac sa zamýšľam nad politickou
klímou 50-tych rokov, tým viac obdivujem a chcem vzdať hold všetkým, ktorí

Polstoročnica záhorskej cerkvi

Pondelok 1. september
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slovo na tému

sedem dní stvorenia
Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! (Ž 104, 24)

VŠETKO SI MÚDRO UROBIL
Biblický opis stvorenia sveta je jedna z najdiskutovanejších písomností ľudstva. Nielen preto, že sa takto začína
základná kniha kresťanstva, ale aj preto, že v krátkosti
a prístupným spôsobom (aj keď z pohľadu súčasnej fyziky
iným jazykom) odpovedá na základné ﬁlozoﬁcké otázky.
Takto pomáha chápať prírodu ako jedinečné Božie dielo
a v tomto duchu sa k nej aj správať.

M

nohým odporcom kresťanstva ako dôkaz o nepravdivosti právd kresťanstva stačí
to, že neexistuje žiaden model, podľa
ktorého by sa stvorenie sveta mohlo
udiať počas šiestich dní. Na druhej
strane však vedome aj podvedome používajú symboliku, ktorá čerpá o. i. práve
z Knihy Genezis, ako aj z ďalších kníh
Svätého písma. V dnešnom svete plnom
moderných vymožeností nás okolie často ohuruje svojou nápaditosťou, ale to
najpozoruhodnejšie a najúžasnejšie je
často nenápadné, zahalené rúškom tajomstva, často nepovšimnuté, a pritom
neuveriteľne jednoduché a vo svojej
čarovnej jednoduchosti krásne.
Pri bilancovaní toho, čo rátam medzi divy, som s prekvapením zistil, že
sa v podstate zhodujú s dielami, ktoré
Boh stvoril počas prvých siedmich dní
opisovaných v Gn 1, 1 – 2, 4. Napriek
tomu, že opis stvorenia sveta je pre
toho, kto nečíta medzi riadkami, veľmi
stručný, vždy ma v tomto krátkom texte
upúta a osloví niečo nové.
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DEŇ PRVÝ
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Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ A bolo
svetlo. (Gn 1, 3)
Aj takto jednoducho možno priblížiť
teóriu elektromagnetického poľa. Pre

človeka biblických čias bolo svetlo jedinou formou prejavu elektromagnetickej
vlny. Ale s rozvojom vedy (19. stor.)
bolo objavené elektrické a magnetické
pole (M. Faraday, A. Volta, G. Kirchhoﬀ,
G. S. Ohm a iní). Tieto objavy vyústili
do vypracovania ucelenej a jednej z najkrajších teórií vo fyzike J. C. Maxwellom v rokoch 1864 až 1873. Otvorili sa
netušené možnosti. Ich dôsledkom je
20. storočie, v ktorom je už život bez
elektrickej energie nemysliteľný.

DEŇ DRUHÝ
I urobil Boh oblohu a oddelil vody,
ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli
nad oblohou. (Gn 1, 7)
Od čias sformulovania Newtonovho
gravitačného zákona už prešlo niekoľko
storočí, no ani dnes nie je dostatočne
jasná povaha gravitačného poľa. Vďaka
gravitácii vnímame na Zemi rozdiel
medzi „hore“ a „dole“. Gravitácia
umožnila vznik života na našej Zemi.
Preto druhý deň stvorenia sveta by sa
mohol zjednodušene interpretovať ako
vznik Zeme a gravitácie.
Gravitačné pole je zvláštne aj z ďalšieho dôvodu. V prírode existujú
štyri typy polí (vrátane štyroch typov
intermediálnych častíc, teda častíc
sprostredkujúcich vzájomné pôsobe-

nie), a to: už spomenuté elektromagnetické pole s fotónom, gravitačné
pole s gravitónom, silné pole s gluónmi
a slabé pole s intermediálnymi bozónmi. Zvláštnosťou gravitačného poľa je
to, že spomínaný gravitón ešte nebol
objavený. To, či niekedy bude objavený,
zatiaľ ostáva nezodpovedanou otázkou.
Objav či prípadný dôkaz neexistencie
gravitónu by nepochybne výrazne posunul hranice ľudského poznania.
Asi najočakávanejšou teóriou ostatných rokov je teória všetkého (Theory
of everything – TOE), ktorá by mala
zjednotiť spomenuté polia a na ktorú,
ak existuje, si pravdepodobne ešte budeme musieť počkať.

DEŇ TRETÍ
Posledne spomenuté polia (silné
a slabé) sa prejavujú v materiálnom
svete. Bez ich síl by nemohla vzniknúť
hmota v takej forme, ako ju poznáme.
Vďaka týmto silám mohli vzniknúť
atómové jadrá, z ktorých pozostávajú atómy, ktoré vytvárajú okolitý
svet. A vďaka uhlíku, prvku hádam
s najvyššou variabilitou pri vytváraní
chemických zlúčenín, mohli vzniknúť
živé organizmy, ktorých súčasťou je aj
človek.
V ostatnej dobe sa uhlík „zviditeľnil“ najprv pri senzácii objavu tzv.
nanoštruktúr (objekty s rozmermi
menšími ako 1 mikrometer) a neskôr
pri rozvoji novej vednej disciplíny
– nanotechnológie, od ktorej si vedci
veľa sľubujú a ktorá už začína prinášať
ovocie v podobe nových materiálov s nevídanými vlastnosťami, napr.
materiály, ktoré sa už dnes využívajú
v letectve vďaka ich nízkej hmotnosti

a vysokej pevnosti. Skúmanie takých malých objektov si vynútilo rozvoj zariadení
na výrobu nanoštruktúr, ich detekciu,
a dokonca aj manipuláciu s nimi, pričom
novovyvinuté technológie sa čoraz rýchlejšie uplatňujú v praxi. Dôkazom toho je
vývoj čipov v počítačovom priemysle.
A nastal večer a nastalo ráno, deň tretí.
(Gn 1, 13)

DEŇ ŠTVRTÝ
Štvrtý deň stvorenia sveta sa nesie
v duchu vzniku času: „A buďte na znamenie pre obdobia, dni a roky!“ (Gn 1, 14b)
Je pozoruhodné, že až teraz vzniká
čas, aj keď Boh tvoril už tri dni. Z toho
sa možno domnievať, že dni vzniku sveta
nepredstavujú časový údaj. Ide skôr o oddelenie najdôležitejších etáp, a teda zrejme nemožno hovoriť o chronologickom
slede udalostí pri vzniku sveta.
Čas a jeho vnímanie človekom má
viacero aspektov. Ak si k tomu prirátame
teóriu relativity, ktorej dôsledky sa vymykajú bežnému vnímaniu času, začína
nám byť jasné, že čas nie je triviálnou záležitosťou. V tejto súvislosti otázka typu:
„ Čo bolo pred stvorením?“ z biblického
hľadiska nedáva zmysel. Podobnej odpovede by sme sa mohli dočkať aj od fyzika,
keď podľa teórie veľkého tresku čas vzniká
až veľkým treskom, a teda o čase pred veľkým treskom nemá zmysel uvažovať.

DEŇ PIATY

Šiesty deň stvoril Boh človeka. Stvoril
ho ako vládcu nad všetkým tvorstvom. To,
čo odlišuje človeka od ostatného tvorstva,
je jeho schopnosť myslieť a prežívať city.
Aj keď psychológia a lekárska medicína
skúmajú ľudský mozog už pomerne dlho,
o ľudskom mozgu sa toho vie pomerne
málo. Známe sú len niektoré mechanizmy, ktoré sa skúmali hlavne v úsilí zmierniť následky duševných porúch, pričom
vďaka rozvoju genetiky a zmapovaniu
ľudského genómu boli zaznamenané
viditeľné pokroky. Isté pokroky vidieť aj
v oblasti výskumu umelej inteligencie,
ktorej výrazne pomohol rozvoj kvantovej
fyziky.
Na tomto mieste cítiť istú výzvu
smerom k človeku v tom, že vládnuť na
tvorstvom nie je len výsada, ale v neposlednom rade aj obrovská zodpovednosť.
Tá so sebou prináša aj isté obete v podobe
vzdania sa istého pohodlia v prospech
zachovania tvorstva, a tým aj rovnováhy
na svete.

DEŇ ODPOČINKU
Posledný, teda siedmy, deň Boh oddychoval, a tým len zvýšil význam oddychu
aj pre človeka. V Písme sa nepíše, čo Boh
v čase oddychu robil. Ale ak už aj máme
na mysli „nič“ alebo vákuum, existujú
náznaky, že ani vákuum nepredstavuje len
bezštruktúrne kontinuum, ale vykazuje
veľmi bohatú štruktúru, vďaka čomu nie
je vylúčené, že chápanie vákua prekoná
v budúcnosti zmeny. V tejto oblasti zatiaľ teória predbieha experimenty, keď
sú koncipované viaceré modely (teória
strún, viacrozmerné priestory a i.). Ktoré
z modelov sú vyhovujúce, ukáže až čas,
keď sa experimenty ocitnú v úlohe rozhodcu medzi jednotlivými teóriami.
V závere každého dňa Boh skonštatoval, že to, čo stvoril, je dobré. Ba
dokonca v deň, keď stvoril človeka, Boh
videl, že je to veľmi dobré. Táto skutočnosť síce vyznieva pre človeka lichotivo,
ale prináša so sebou aj záväzok chrániť
celé Božie dielo. Ako odmenou nech je
človeku to, že môže túto nevyčísliteľnú
krásu skúmať a spoznávať.
Sergej Iľkovič
Autor pôsobí ako odborný asistent na
katedre fyziky Fakulty humanitných
a prírodných vied na Prešovskej univerzite v Prešove. Vyštudoval odbor Fyzika
kondenzovaných látok a akustika. V súčasnosti sa vo svojom výskume zaoberá
mikrokontaktovou spektroskopiou.

na každý deň

Streda 3. september
A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa
uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“ (Mk 5, 34)
Uvedené slová povedal Ježiš žene,
ktorú vyliečil z krvotoku. Žena
vedela, že prorok Ježiš uzdravuje, ale
možno aj z ostychu nad chorobou,
čo ju dlhé roky trápila a na ktorej
liečenie vynaložila celý svoj majetok,
sa len dotkla okraja jeho rúcha. Ježiš
cítiac, že vyšla z neho sila, pýta sa,
kto sa ho dotkol. Uzdravená žena
sa priznáva a Ježiš ju pochváli za jej
veľkú vieru. Brat, sestra, možno aj
v tvojom živote je niečo prísne tajné,
čo ťa trápi a potrebuje Ježišovo
uzdravenie, ale ešte si to Bohu nepriniesol. Dnes povzbudený vierou
tejto ženy poď k Ježišovi a „dotkni
sa okraja jeho rúcha“ s modlitbou
na perách a s odvahou mu predlož
svoju prosbu. Ježiš má moc uzdraviť
a darovať pokoj aj v situáciách, ktoré
neradi vynášame na svetlo sveta.

Štvrtok 4. september
Keď nadišla sobota, začal učiť
v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí
a s údivom hovorili: „Skade to má
tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu
dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie?“
(Mk 6, 2 – 4)
Odkiaľ má Božiu múdrosť tesárov
syn? A odkiaľ roľník, rybár, predavač,
upratovačka, manažér, lekár, kňaz?
Všetci ju máme od toho istého
Božieho Ducha, ktorý veje, kam chce
a cez každého z nás môže rozličnými
spôsobmi pôsobiť vo svete a rozširovať radostnú zvesť o spáse.
Áno, Boh spôsobí, že sused, ktorý
sa doposiaľ staral len o seba a svoju
rodinu, dnes i napriek tomu, že je
zamestnanec úspešnej ﬁrmy, predá
svoj dom, rozdá peniaze a pôjde
s celou rodinou evanjelizovať tam,
kam ho Boh pošle a nebude rozmýšľať nad tým, ako bude ľuďom
ohlasovať slovo, keď sa bojí vystupovať pred veľkou skupinou ľudí
a nie je veľmi komunikatívny typ.
Verí Bohu, a ten mu dá Ducha podľa
svojej vôle, aby svoju misiu splnil.
Boh je mocný urobiť podobné veci aj
so mnou, trebárs v schopnosti ohlásiť spásu na pracovisku, kde sa mi
doposiaľ za moju vieru posmievajú.
Verím, že je to možné?
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Stavba hmoty už oddávna priťahovala
pozornosť mysliteľov. Na ceste do vnútra
hmoty stálo niekoľko míľnikov. Jeden
z nich však určite nedal spať mnohým
fyzikom. Hovorím o Heisenbergovom
princípe neurčitosti.
Prvotné predstavy boli také, že ak by
sme zistili (mikroskopické) vlastnosti
všetkých stavebných častí hmoty, použitím výpočtov by sme mali dospieť k makroskopickým vlastnostiam uvažovaného
objektu. Ukazuje sa, že fyzikálnymi
metódami nie je možné presne zistiť
stav (napr. hybnosť, poloha, ...) častice.
To znamená, že neurčitosť (nepresnosť
určenia veličiny) nebude nulová, ale bude
predstavovať nejakú, aj keď len veľmi
malú hodnotu. Navyše, čím presnejšie
odmeriame jednu veličinu, tým menej
presne môžeme odmerať komplementárnu veličinu (komplementárne veličiny
sú napríklad hybnosť – poloha, prípadne
energia – čas). Okrem toho, aj samotné
meranie ovplyvňuje výsledky merania,
čo by sme mohli prirovnať k tomu, ako
keby sme mali zistiť štruktúru pavučiny
hmatom.

DEŇ ŠIESTY
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legenda

Život Panny Márie

ZVESTOVANIE MÁRII
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ozef s Máriou a jej družkami Rebekou, Seforou, Zuzanou, Abigeou
a Zahel odišiel bývať do svojho
domu.
„Pozri,“ povedal Márii, keď tam došli, „zobral som si ťa z Pánovho chrámu
a teraz ťa nechám vo svojom dome.
Pôjdem totiž pracovať na svoje stavby,
a potom sa k tebe vrátim. Pán ťa bude
chrániť.“ A odišiel do Kafarnauma.
V tom čase sa zišla rada kňazov
a povedali: „Musíme dať ušiť oponu do
Pánovho chrámu.“
Veľkňaz povedal: „Zavolajte mi panny bez poškvrny z Dávidovho rodu.“
Služobníci odišli a našli sedem panien. Veľkňaz si však spomenul aj na
Máriu, ktorá tiež pochádzala z Dávidovho rodu a nebola pred Bohom poškvrnená. Služobníci tak priviedli aj ju
spolu s ostatnými do Pánovho chrámu
a veľkňaz povedal: „Losujte, ktorá z vás
bude tkať zlato, amiant, jemné plátno,
hodváb, ﬁalovú, šarlát a pravý purpur.“
A na Máriu pripadol pravý purpur a šarlát. Zobrala priadzu a išla domov.
Keď Mária brala svoj diel práce, ostatné panny hovorili: „Hoci si najmladšia
z nás, zaslúžila si si dostať purpur.“

A ako to hovorili, žartom
nazvali Máriu kráľovnou
panien. Vtedy uprostred
nich zastal Pánov anjel.
„Nebude to reč vyslovená
iba žartom,“ hovoril im,
„ale bude celkom pravdivým proroctvom.“ Panny
sa zdesili tvárou v tvár anjelovi a jeho slovám, prosili
ju, aby im odpustila a modlila sa za ne.
Práve v tých dňoch onemel Zachariáš a na jeho
miesto nastúpil Samuel,
kým Zachariáš zasa neprehovorí.
Mária zatiaľ tkala šarlát.
Jedného dňa vzala vedro
a išla nabrať vodu. Naraz
začula hlas: „Buď pozdravená, ty, ktorej Pán dal
svoju milosť. Pán je s tebou
a dostalo sa ti požehnania.“
Ona sa poobzerala dookola,
odkiaľ znie ten hlas. Celá
vyľakaná odišla domov, postavila vedro s vodou, vzala
svoj šarlát a tkala.
Vtom sa oproti nej zjavil Pánov anjel a povedal: „Neboj sa, Mária. Našla
si milosť v Pánových očiach a počneš
z jeho slova.“
Keď to Mária počula, zarazila sa
a riekla: „To počnem pôsobením živého Boha a porodím, ako rodí každá
žena?“
Anjel Márii povedal: „Nie, Mária.
Sila Pána ťa zahalí ako tieň, a tak sa
svätému dieťaťu, ktoré porodíš, bude
hovoriť Syn Boha na výsostiach. Dáš
mu meno Ježiš (Spása), lebo on prinesie záchranu svojmu ľudu a zbaví ho
hriechov.“
Mária povedala: „Stojím pred tvárou
Pána ako jeho slúžka. Nech sa mi stane
to, čo on hovorí.“
Anjel od nej potom odišiel.
Mária dokončila prácu, utkala purpur i šarlát a odovzdala ho kňazovi.
Kňaz ju požehnal slovami: „Mária, Pán
Boh povýšil tvoje meno a budú ti žehnať
všetky pokolenia na zemi.“
Ona pocítila radosť a odišla za
Alžbetou, svojou príbuznou. Keď jej
zaklopala na dvere, Alžbeta odložila
šarlát a bežala ich otvoriť. Len čo zazrela Máriu, požehnala jej a povedala:

„Čím som si zaslúžila, že za mnou prišla
matka môjho Pána? Veď aj dieťa, ktoré
nosím, sa pohlo a požehnalo ti.“
Mária ale zabudla na tie tajomné slová, ktoré jej povedal archanjel Gabriel.
Dvihla ruky k nebu a povedala: „Kto
vlastne som, môj Pane, že mi všetky
pokolenia na zemi žehnajú?“
U Alžbety strávila Mária tri mesiace.
V jej lone deň za dňom rástlo Božie dieťa. Vtedy šestnásťročná Mária pocítila
strach, vrátila sa domov a ukryla sa pred
synmi Izraela.
Keď bola Mária v šiestom mesiaci tehotenstva, Jozef sa vrátil z Kafarnauma,
kde pracoval už deväť mesiacov, domov.
Len čo vstúpil do domu, zistil, že je
tehotná. Začal sa biť do tváre, vrhol sa
na zem na koberec a s veľkým nárekom
volal: „Ako teraz môžem pohliadnuť
na Pána, svojho Boha, a ako sa budem
modliť za toto dievča? Veď som ju prijal
ako pannu z Pánovho chrámu a neochránil som ju. Kto na mňa pripravil
túto pascu? Kto spáchal túto hanebnosť
v mojom dome a poškvrnil túto pannu?
Opakuje sa snáď na mne Adamov osud?
Tak ako vo chvíli, keď on chválil Pána,
prišiel had, našiel Evu osamote a zviedol
ju, ako sa stalo aj mne?“
Jozef vstal z koberca, zavolal si Máriu
a riekol jej: „Ty, na ktorej Bohu záleží,
čoho si sa dopustila? Zabudla si na
Pána, svojho Boha? Prečo si tak ponížila
svoju dušu, ty, ktorej sa dostalo výchovy
v Pánovom chráme a ktorej anjel dával
potravu zo svojich rúk?“
Ona s náramným žiaľom odpovedala: „Som čistá a nepoznala som
muža.“
On odvetil: „A kde sa teda vzalo toto
dieťa v tvojom lone?“
„Akože je živý môj Boh,“ odpovedala, „neviem, kde sa vo mne toto dieťa
vzalo.“
Jozefa zachvátil strach, utiekol pred
ňou do samoty a premýšľal, čo s ňou
urobí. Povedal si: „Ak zatajím jej previnenie, budem konať proti Pánovmu
zákonu. A keď ju odovzdám do rúk
synov Izraela, budem mať strach, že jej
dieťa môže mať anjelský pôvod a že sa
tak stanem tým, kto vydal nevinnú krv
hrdelnému súdu. Čo mám teda s ňou
urobiť? Tajne ju pošlem preč zo svojho
domu.“
A tak ho zastihla tmavá noc.
spracoval Juraj Gradoš

listáreň slova

Dôstojný otče,
som už takmer 20 rokov šťastne vydatá matka viacerých detí. Posledné sa narodilo predčasne pre môj zlý zdravotný
stav, ktorý pretrváva. Lekárom mi bola
ponúknutá antikoncepcia. Bojím sa ďalšieho tehotenstva, lebo môže ohroziť môj
život i život dieťaťa pod srdcom, a mám
ešte nezaopatrené deti. Ale nechcem
stratiť manžela. Poraďte mi, lebo pre túto
situáciu sa bojím pristúpiť aj k sviatosti
zmierenia.
Helena

pred neželaným počatím spôsobom, ktorý Cirkev z poznania Boha nezatracuje.
Ide napr. o Billingsovu metódu alebo
Symptotermálnu metódu PPR (viac na
http://www.lpp.sk/index.php). Spôsobov
je však viacero a je dobré ich kombinovať.
Manžel by mal prejaviť svoju spoluúčasť
vo vašej chorobe aj tým, že hoci má moc
nad vaším telom, ako hovorí apoštol Pavol, mal by ho milovať ako svoje vlastné
telo, lebo ste už jedným telom. A verím,
že by si dobrovoľne neublížil a bol by opatrný vo svojom počínaní, ak by išlo o jeho
život. Rovnako by mal postupovať aj voči
vám a radšej sa mierniť. A ak vás miluje,
tak toto bude skúškou jeho lásky, ktorá
z nej vyjde zmenená – buď posilnená,
alebo oslabená.
Žiadna metóda nie je stopercentná
(okrem vzájomného odopierania si
manželského styku). Ak by ste otehotneli,
prijmite dieťa so všetkým, čo prináša. Aj
za normálnych okolností môže tehotenstvo skončiť predčasne alebo dokonca
zapríčiniť smrť matky. Vedomá si vlastnej
choroby by ste mali urobiť všetko pre to,
aby sa to nestalo a chrániť sa akýchkoľvek
situácií, ktoré by ohrozili úspešný pôrod
dieťaťa.
A čo sa týka vášho strachu, že by
manžel zostal sám s viacerými deťmi, tak
vedomie toho by malo viesť práve vášho
manžela k zodpovednému správaniu sa.
K počatiu dieťaťa treba dvoch. Bez neho
by ďalšie dieťa nebolo prišlo na svet.
No a na záver rada nad zlato: zmierte
sa s Bohom a vstúpte do prežívania Božej
lásky v každom okamihu dňa. Modlite sa
vrúcne vlastnými slovami – lebo to nás
naučil Ježiš. Naplňte sa jeho prítomnosťou a žite sviatostný život. Tak nájdete
v ťažkých situáciách silu a múdrosť tam,
kde ľudská inteligencia zlyháva.
o. Juraj
PS: „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja
v jednom tele“ (Mt 19, 5).
„Žena nemá moc nad svojím telom, ale
muž; podobne ani muž nemá moc nad
svojím telom, ale žena. Neodopierajte si
jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom“ (1 Kor 7, 4 – 5a).
„Tak sú aj muži povinní milovať svoje
manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju
manželku, miluje seba samého. Veď nik
nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí
si ho a opatruje“ (Ef 5, 28 – 29).
_________________________________
Ak máte aj vy nejakú otázku alebo problém,
môžete nám napísať a my vám na stránkach časopisu odpovieme. Svoje otázky
zasielajte na adresu redakcie poštou alebo
e-mailom: slovogrk@greckokat.sk.

Piatok 5. september
Zvolal Dvanástich a začal ich
posielať po dvoch. Dal im moc nad
nečistými duchmi.“ (Mk 6, 7)
V situácii, keď človek potrebuje
niečo zariadiť alebo vybaviť, sa
zvykne osvedčiť pomoc niekoho,
kto povie: „Choď a povedz, že ja ťa
posielam.“ Alebo: „Odvolaj sa na
mňa.“ Veci sa tak vedia neuveriteľne rýchlo vybaviť. Ježiš posiela
učeníkov vo svojom mene a dáva
im svojho Ducha a pokyny, ako
majú konať. Výsledkom ich poslušnosti bolo, že „vyhnali mnoho
zlých duchov, pomazali olejom
veľa chorých a uzdravovali.“ (Mk
6,13)
Aj v súčasnosti sú medzi nami
spoločenstvá, ktoré robia misie
rovnakým spôsobom, ako posielal
učeníkov Ježiš v evanjeliu. Toto
slovo však nie je len pre nich. Aj
ja dnes, kdekoľvek žijem a pracujem, keď to budem robiť v Ježišovom mene a jeho mocou, môžem
vidieť vo svojom živote zázraky.

Sobota 6. september
Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili.
(Mk 6, 30)
Ja ako apoštol dnes síce nemôžem prísť za Ježišom do mesta,
kde on ohlasuje, a porozprávať sa
s ním, pretože nepatrím k prvým jeho apoštolom a stretnem
sa s ním až v nebi. Kedykoľvek
a kdekoľvek však mám možnosť
na úprimný rozhovor s ním. Je
osožné podeliť sa s Ježišom
o všetko, čo nás stretne na ceste
k Pánovi – pri ohlasovaní. Rovnako ako pri inej práci, ktorú
robíme, aj pri šírení Božej pravdy
sa ľudia dopúšťajú chýb. Súčasní
apoštoli z rozličných krajín sveta
na spoločných stretnutiach hovoria o problémoch a chybách pri
ohlasovaní, vidia, že tie chyby nie
sú ani ničím nové, ani ojedinelé.
Ako hovorí evanjelium, apoštoli
porozprávali Ježišovi všetko.
Aj ja sa môžem v modlitbe úprimne rozprávať s Ježišom o všetkom, čo robím vo svojom živote.
Úprimný rozhovor svedčí o dostatočne dôvernom vzťahu nielen
medzi manželmi či priateľmi, ale
aj medzi Ježišom a mnou.
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Milá Helena,
odpoveď na tento list bude asi trocha
obsiahlejšia, než bolo doteraz zvykom, ale
nedá sa reagovať dvomi vetami. Uvedomujem si, že je mi ľahko písať tieto slová
oproti tomu, čo prežívate vy. Nechcem,
aby moje slová vyzneli moralisticky,
ale aby priniesli do vášho života svetlo.
A to svetlo potrebujeme všetci kresťania, lebo sme naň zabudli – je to viera.
Nejde o zvyky ani o naučené modlitby.
Ide o živú vieru. Prečo to v tejto situácii
spomínam?
V prvom rade dieťa je Boží dar – na
tom sa istotne zhodneme. V druhom
rade sme na tejto zemi iba pútnici, ktorí
by mali kráčať do svojej vlasti – do neba.
Aj tu nájdeme zhodu. No a v treťom rade,
manželská láska znamená nielen oddávanie sa jeden druhému, ale aj spolupatričnosť v chorobe. Veď to ste aj pred Bohom
sľubovali a istotne si na to pamätáte.
Ak však spojíme tieto tri body, vzíde
nám z toho bláznovstvo či pohoršenie
pre svet – kríž. Lebo ak človeku záleží
predovšetkým na večnom živote a všetko
svoje konanie na tejto zemi podriaďuje
myšlienke vlastnej spásy, tak akákoľvek
prekážka na tejto ceste je pre neho neprijateľná, aj keby mu malo „roztrhnúť“
srdce.
Týmito prekážkami vo vašom prípade
môže byť vlastný život, láska k manželovi (snaha udržať si manželstvo) a láska
k deťom. Preto hovorím o „roztrhnutí“
srdca, lebo ak toto budú prekážky, tak
budú rovnako ťažké a silné, ako by to
boli podpory na vašej ceste spásy. A práve
tu je potrebné mať to svetlo, o ktorom
som písal na počiatku – vieru. Bez nej
nedokážete nič, s ňou prekonáte všetko.
V prvom rade vieru v Božiu lásku, aby ste
si uvedomili, že čo sa vám stalo a stane,
nie je prejavom Božieho trestu a zloby. No
potrebujete aj vieru v manžela, že miluje
vás i vaše deti.
Ak to budete mať, potom riešenie vašej
situácie je prosté: žiť manželský život tak,
aby ste nehrešili, a zároveň sa chránili
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príbeh

Adamov „dotyk“ Boha. Detail fresky na strope Sixtínskej kaplnky v Ríme. Snímka: www.hegel-system.de

NA DOSAH RUKY
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lávnostná atmosféra pri bohato
prestretom stole vrcholí.
Prichádzajú gratulanti: manželka, deti, vnúčatá, príbuzní a známi.
Krásne slová a vzácne darčeky pre
nášho jubilanta. Veď sedemdesiat rokov
života nášho otca a dedka je príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa na plody
svojej práce. Bola to dlhá cesta, ktorá
si vyžadovala veľa námahy a úsilia: od
dedinského učiteľa cez neskoršieho riaditeľa až po krajského inšpektora.
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15. júl – deň mojich narodenín.
Pred našom rodinnou vilou si sadáme do záhrady spolu s Betkou.
„Tak, Jožo, Jano, Števo, Andrej a ďalší
moji bývalí kolegovia neprišli, možno sa
ešte stále hnevajú,“ uvažujem nahlas.
„Prečo? Ja si na to ani nespomínam,“ zareagovala manželka na moju
poznámku.

„Ale načo sa trápiť tým, že neprišli,
keď prežívaš krásne životné jubileum?
Pozval si ich na svoje narodeniny, aj keď
nepatrili k tvojim blízkym priateľom.
Urobil si správne gesto.“
Hm, snaží sa, aby som na nich zabudol.
Na niektoré veci sa zabudnúť nedá.
Hľadím do diaľky a prestávam vnímať manželkine slová. Ponáram sa do
dávno zabudnutých príbehov.
Ako ten čas letí!
Sedemdesiatka. Napriek krásnej
slávnosti, hosťom a darčekom sa cítim
akýsi prázdny a opustený.
Vstupujem na scénu svojho uplynulého života.
Ako som ho prežil?
Ozýva sa svedomie.
Bolo veľa pekných chvíľ, no prichádzajú mučivé výčitky...

Zrazu mám pred očami rodičovský
dom.
Boli sme štyria bratia, ja najmladší.
Mne sa najviac vychádzalo v ústrety.
Len ja som išiel študovať. Samozrejme,
vstúpil som do strany. Možno preto
medzi mnou a bratmi, ktorí ostali na
gazdovstve, bolo veľa neporozumenia.
Presvedčoval som ich o výhodách, ktoré
ich čakajú, keď vstúpia do strany. Deti
sa ľahšie dostanú do škôl. Aj oni potom
môžu rýchlo postupovať v zamestnaní.
Stačí len podpísať... a si občanom prvej
triedy.
Bol som mladý a zapálený za čosi
nové a pokrokové.
Pamätám sa, ako som presviedčal
otca, aby vstúpil do družstva. Až teraz
bude dobre. Chodil som agitovať po
dedinách, aby ľudia vstupovali do družstva. Viac mi verili cudzí ako vlastný
otec. Na straníckych schôdzach mi
vyčítali, že práve môj otec nechce vstúpiť a že je málo uvedomelým občanom
našej vlasti. Keď som to povedal doma,
prišlo k prudkej výmene názorov. Len
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mamka nás obidvoch zmierovala.
No ja som vďaka „uvedomelosti“ stúpal po rebríčku kariéry.
Svadbu sme mali len na úrade. Odmietol som ísť na cirkevný sobáš a ešte
na začiatku som Betke zakázal chodiť do
chrámu, pretože aj ona bola učiteľka.
Moji rodičia na svadbu neprišli. Prehĺbila sa medzi nami priepasť. Prestali
sme sa navštevovať. Vianočné pohľadnice boli jediným spojivom medzi nami.
S rodičmi som sa úplne zmieril, až keď
boli na smrteľnej posteli – práve v hodine
dvanástej.
Aj s ostatnou rodinou sme sa zbližovali až neskoršie. S bratmi len veľmi
pomaly nachádzame spoločnú reč, je to
ťažké a zložité.
Naši dvaja synovia boli tajne pokrstení
v čase prázdnin na dedine u manželkiných rodičov. Ani som o tom nevedel. Až
neskôr sa mi manželka priznala. Veľmi
sme sa vtedy pohádali. Priam som zúril,
prvýkrát som ju vtedy udrel. Musela
dva týždne ostať na maródke. Ešte že
sa to nikto nedozvedel, lebo lekárovi
tvrdila, že sa jej zakrútila hlava a spadla
zo schodov. No po tejto udalosti sa schyľovalo k rozvodu. Manželka bola veriaca
a odmietala ho. Mňa rozčuľovalo, keď sa
modlila. Zakázal som jej modliť sa s deťmi. Boli aj na prvom svätom prijímaní,
samozrejme, počas prázdnin u starých
rodičoch.
Na čo to všetko bolo dobré? Koľko
som sa jej naubližoval! Jej aj deťom.
Viem, že moja mamka veľmi trpela
pre môj stranícky fanatizmus, ktorému
som sa úplne zapredal. Keď som prišiel
na otcov pohreb, videl som mamku veľmi
smutnú. Naše prvé objatie naznačovalo,
že veľmi trpí. Z jej pohľadu som vycítil,
že to nie je kvôli otcovi, ale kvôli mne.
„Otec zomrel zmierený s Bohom. Už je
pri ňom,“ povedala. „A čo ty, syn môj?“
Z posledných síl s ružencom v rukách
ma zaprisahala, aby som sa vrátil k viere.
Pamätám si na jej súcitný, milujúci a odpúšťajúci pohľad: „Syn môj, modlím sa
a obetujem svoju bolesť za tvoje obrátenie. Nezomriem, kým mi nesľúbiš, že si
dáš do poriadku manželstvo. Vieš, že tým
urobíš veľkú radosť aj Betke.“
Včera sme mali cirkevný sobáš. Myslím si, že práve jej modlitby priniesli
toto ovocie.

Mal som dobrý pocit z dosiahnutých
titulov a postupov v kariére. Ale čosi
v mojom živote stále chýbalo. Akoby
som tápal v tme a neistote. Mučili ma
pochybnosti.
Teraz pomaly prichádzam k vytriezveniu.
V osemdesiatom deviatom prišla
nežná revolúcia.
Všetko to, pre čo som žil, sa mi
v jednom momente zrútilo ako domček
z karát.
Nie, nie som už straník.
Manželka chodí do chrámu, ja ešte
nie. Ale uvažujem o Bohu, ktorý (tak
to cítim) je na dosah ruky. No stále je
vo mne čosi, čo mi bráni urobiť krok
k nemu. Len prijať Božiu ruku do svojich
dlaní. Problém je ... ani neviem kde.
Najviac som ublížil svojej manželke,
ale nedokážem k nej prísť a poprosiť ju
o odpustenie.
Možno raz...
Viete, keď celý život utekáte z Božieho
náručia, veľmi ťažko sa vraciate späť.
Vidím to na našich dvoch synov. Majú
síce akademické tituly, ale nešťastné
manželstvá. Žijú tak, ako som žil ja. Keď
im dohováram, len odvrknú: „Prepáč,
otec, to, čo si sial, teraz žneš.“
Ani sa im nečudujem. Videli môj
život. Mali sa od koho učiť.
Je mi clivo a smutno na duši.
Som ako biblický Zachej, ktorý zatúžil
uvidieť Ježiša. Som ešte stále na ﬁgovníku. Volá ma po mene. Túži sa zastaviť
v našom dome. Ale v dome môjho života
je stále veľa bariér, opevnených hradieb,
kde vládne hriech.
Môcť mu tak povedať: „Bože, buď
milostivý mne hriešnemu! Zmiluj sa
nado mnou!“
Viem, že ma čaká ešte dlhá cesta. Ale
tam kdesi v diaľke už vidím prvé záblesky
Božieho brieždenia.
Ján Karas

Nedeľa 7. september
„Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“
Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol.
A boli celí ohromení, lebo nepochopili,
ako to bolo s chlebami; ich srdce bolo
otupené. (Mk 6, 50 – 52)
Po zázraku s rozmnožením piatich
chlebov a dvoch rýb Ježiš posiela
učeníkov preplaviť sa loďkou na
druhý breh. Ježiš chce predísť pyšnej
domýšľavosti učeníkov, ktorá mohla
vzniknúť na pobreží v súvislosti so
zázrakom s chlebami, a tak ich posiela
do búrky v mori, lebo búrka pýchy
by bola horšia, ako táto. Ako učeníci
Ježiša Krista máme veľakrát skúsenosť
s mocnými zázrakmi, a tak diabol,
vidiac veľkosť Božej moci, útočí
pokušeniami aj v oblastiach, v ktorých
nemusí provokovať ľudí, ktorých životy má v rukách bez námahy, keďže sa
k Ježišovi nehlásia.
S niektorými pokušeniami s Božou
pomocou bojujeme, ale nad niektorými sa dá zvíťaziť len útekom. V spomínanom evanjeliu Ježiš utišuje vietor,
čím dokazuje svoju moc nad prírodou,
a zároveň svedčí o tom, že nad slobodou človeka nemá moc. A rešpektuje
aj slobodu, ktorá je v našich rukách.

Pondelok 8. september
„Blahoslavený život, ktorý ťa nosil,
a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal:
„Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú
Božie slovo a zachovávajú ho.“ (Lk 11,
27 – 28)
Žena z úryvku z Lukášovho evanjelia
nazýva blahoslavenou Ježišovu matku
Máriu. A toto slovo dnes hovorí ku
mne a k tebe, že skôr sú blahoslavení
tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.
Brat, sestra, nielen kňazi, rehoľníci,
biskupi či misionári, ale všetci sme
pozvaní k svätosti. Božie slovo, ktoré
vypočujem s úprimným srdcom a nedovolím, aby ho niečo iné prehlušilo,
ale zachovám ho, aby konalo v mojom
srdci aj v skutkoch, mi môže darovať
svätosť. Naši blahoslavení mučeníci,
biskupi Pavol a Vasiľ a rehoľný kňaz
Metod, o ktorých orodovanie v nebi
prosíme, dostali podobné pozvanie.
Oni naň odpovedali a vypočuté Božie
slovo zachovali až do konca. Každého
z nás toto slovo dnes pozýva takých,
akými v tejto chvíli sme, a práve tam,
kde sa nachádzame. Nechajme sa ním
osloviť.
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V sedemdesiatych rokoch som to
dotiahol na krajského školského inšpektora.

Veľká funkcia a stranícka zodpovednosť.
Roky normalizácie.
Prichádzali rôzne udania na kolegov
– učiteľov.
Vtedy na môj pokyn, bez preverenia
prípadov, boli mnohí prepustení zo školstva pre svoje náboženské presvedčenie.
Veď taká bola doba, také boli časy.
Naozaj to takto muselo byť? Niektorí
z nich boli naozaj vynikajúci učitelia.
Začínam si uvedomovať, že chyby
a hriechy minulosti stále pretrvávajú.
Nestratili sa len tým, že uplynulo veľa
času. Určite práve preto neprišli na
oslavu.
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a sklonku roku 2006 vyšiel vo
vydavateľstve Byzant Gréckokatolícky kalendár 2007, ktorý
vydal Spolok sv. Cyrila a Metoda so
sídlom v Michalovciach. Zodpovedným
redaktorom je ThDr. Michal Hospodár,
PhD.
Na vyše sto stranách čitateľ nájde
premyslenú skladbu príspevkov vystihujúcich aktuálne problémy náboženského a duchovného života gréckokatolíkov, presahujúcim svojím obsahom
a významom hranice jednej konfesie.
Účinok písaného slova umocňujú
vhodné, výstižné fotograﬁe a celkovo
esteticky poňaté graﬁcké spracovanie
vrátane farebnej obálky.
Mnohé články z pera popredných cirkevných osobností vynikajú celistvosťou
a pôsobivosťou myšlienok, odhaľujúcich
centrálnu úlohu kresťanskej morálky
pri pokuse o nápravu silne narušených
medziľudských vzťahov, poznačených
nebývalou neúctou človeka k človeku,
snahou o získanie maximálnych osobných výhod na úkor iných.
V kalendári sa stretneme aj s myšlienkou pápeža Benedikta XVI., adresovanou nám všetkým, z homílie na V.
svetovom stretnutí rodín vo Valencii

v r.2006: „Konáme dobro preto, že
nesieme zodpovednosť za svet, pretože
miluje pravdu a dobro.“
Alarmujúce postrehy, odhaľujúce
nebezpečný vývoj v ponovembrovej
spoločnosti, uvádza vo svojom úvodnom príhovore o šťastí vladyka Milan,
košický exarcha: „...množiace sa samovraždy svedčia o veľkom odklone
ľudí od Boha. Darmo budeme zvyšovať
materiálnu úroveň spoločnosti, človek
sa vždy viac a viac bude ponárať do
vlastného nešťastia.“ Uvedená myšlienka, hlboko obnažujúca príčiny ľudského
trápenia, nás zároveň nabáda k zmene
v prístupe určenia osobnej hierarchie
každého veriaceho i k viere vlažného
človeka. Je nutné obnoviť zdravý ľudský
pulz, odmietajúci bezhlavú honbu za
materiálnymi pôžitkami.
Primeraný priestor využíva vladyka
Ján, prešovský eparcha, na to, aby nám
priblížil veľké osobnosti cirkevného
života, blahoslavených mučeníkov P.P.
Gojdiča a V. Hopka. Dočítame sa o zaujímavostiach druhej púte gréckokatolíkov na Velehrad a Svätý Hostýn. Vyvážený obsah publikácie spestrujú portréty
osobností a farností, pútnických miest
a poučné úvahy o peripetiách jedineč-

ných ľudských osudov. Pôsobivá je aj
úcta k svätým, sila odpustenia i komunikácia sv. Cyrila a Metoda ako vzor pre
novú evanjelizáciu Európy.
Útle dielko poskytuje veriacemu,
ale nielen jemu, viacero inšpirácií pri
hľadaní východísk v zamotanom labyrinte života, posilu pri prekonávaní
každodenných nástrah konzumného
štýlu života. Nazdávame sa, že kalendár
uspokojí svojím obsahom i formálnym
spracovaním aj náročnejšieho čitateľa.
Ernest Sirochman

DOTYKY S LYRIKOU MIKULÁŠA KASARDU
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ydavateľstvo Spolku sv. Cyrila
a Metoda predstavilo na sklonku roka 2006 reprezentatívny
výber básnického diela významného
lyrika Mikuláša Kasardu.
Po komplexnej úvodnej štúdii profesora Libu, hodnotiacej originálny prínos Kasardu do klenotnice slovenskej
poézie, spočívajúci hlavne v nezvyčajnej
istote výrazu a hlbinnom mravnom
odkaze nielen súčasníkom, nasleduje
rozsiahly výber zostavený Ernestom
Sirochmanom.
Hodnoty Kasardových veršov sa
s rastúcim časom nezmenšujú. Naopak,
ak máme v rukách niektorú z jeho zbierok, vždy nájdeme jemne spletené slová,
prenikajúce naše vnútro trepotajúcim
rozochvetím, návalom teplého ľudského pochopenia bôľu i radosti, citlivé
nenapodobniteľné vnímanie otvorenej
zemplínskej prírody. Nájdeme v nej
reakcie na spoločenské trendy sužujúce
vedomie i podvedomie o budúcnosti
uvažujúcich ľudí aj ironický vzťah
k hodnotovým rebríčkom dnešných
celebrít.
Schopnosť vravieť pravdu mal už
v ťažkých a pre umelcov jeho mravných

kvalít nebezpečných päťdesiatych rokoch. Svoju kresťanskú názorovú orientáciu nezaprel ani v zložitom období
normalizácie v roku 1968. Hľadaniu
pravdy a zmyslu poézie venuje viaceré
básne. Táto cesta je plná mučivých,
bodajúcich pochybností, no nachádza
v nej vieru, že ak slovo básnika poskytne útechu aspoň jednej ľudskej bytosti,
vleje svetlo nádeje do zápasu s neprajnosťou momentálneho životného stavu,
má toto slovo význam a hodnotu.
Tí, čo Kasardu poznajú bližšie, vedia o výnimočnej jednote mysleného,
napísaného a žitého. Je skutočným príkladom harmónie slov a skutkov. Táto
vlastnosť tvorila základ jeho úspešného
pedagogického pôsobenia.
V časti Ozveny nájdeme rad názorov
literárnych kritikov a spomienkových
článkov vyjadrujúcich sa k obrazovým
kompozičným znakom jeho poézie,
odkrývajúcich skryté tajomstvá pokojného a pokorného rytmu básnikovho
súkromia.
V Prívetoch sú pozdravy a holdy
Kasardovi od majstra Rúfusa, s ktorým
sa pozná z obdobia vysokoškolských
štúdií, literárnych vedcov Zambora

a Žemberovej, básnikov Krišku, Tótha
a Chudu. Básnickými vyznaniami
obdivu k jeho dielu sú príspevky Jána
Zambora a Milana Zelinku. Výber priliehavo ilustroval Július Kráľ.
Nik, kto po výbere Život pokorný
a prostý siahne a má rád pôsobivú
poéziu, kultivované slovo, nebude
sklamaný. Nájde krásu prameniacu
v čistom, zlobe vzdorujúcom ľudskom
srdci zemplínskeho poeta.
Anth

zamyslenie

na každý deň

Zákerne žerúci rak

Š

tatistiky civilizačných chorôb
hrozivo stúpajú.
Stretávam stále viac chorých ľudí. V priemyselných krajinách, podľa štatistík, stoja rakovinové ochorenia na treťom mieste
príčin úmrtí, po nehodách a ochoreniach krvného obehu. Dozvedám
sa o ďalších dvoch ľuďoch, že s ňou
bojujú.
Nemôžem sa ubrániť myšlienkam, ktoré ma zrazu zovierajú.
Modlím sa, ale moja modlitba je
často prerušovaná ľútosťou i strachom, že to môže postihnúť aj
mojich najbližších.
Cestičky myšlienok však vedú
k hlbšiemu uvažovaniu.

ĽUDSKÉ TELO
JE GENIÁLNE STVORENÉ.

RAKOVINA
JE ŤAŽKÁ CHOROBA.
Zaraďuje sa medzi „nevyliečiteľné“. Zomieranie na rakovinu je často veľmi zdĺhavé a mučivé. Okrem
toho je táto choroba spojená s mnohými obavami a stratou nádeje. No
dnes už existujú rôzne lieky, ktoré
pomáhajú aspoň predĺžiť život, ak
už človeka úplne nevyliečia.
Rakovinu duše možno liečiť,
dokonca veľmi úspešne, a so žiaducimi vedľajšími účinkami: novým
svetlom v očiach a úsmevom na
tvári.
Lekárom i liekom je ten, kto do
nás vdýchol dušu.
Dada Kolesárová
(pozn. redakcie: Označenie rakovina pochádza z latinského slova
„cancer“ a gréckeho „karkínos“,
z čoho je odvodený „karcinóm“,
čiže rakovinový nádor. Nádorom
sa pravdepodobne nazýva preto, že
podobne ako „zákerne žerúci rak“
ničí tkanivo.)

... a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby
ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je
najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána,
svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou
dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie
a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať
budeš svojho blížneho ako seba samého! Na
týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon
i Proroci.“ (Mt 22, 35 – 40)
Učiteľ zákona – farizej, ktorý si osobuje právo
učiť druhých, provokuje Ježiša s otázkou o najväčšom prikázaní. A Ježišova reakcia na toto
pokúšanie? K príkazu lásky k Bohu, ktorý pozná
každý Izraelita, pripája príkaz lásky k blížnemu.
Reálny pohľad na náš život jasne hovorí, že je
omnoho ľahšie tvrdiť a dokazovať, ako milujeme
Boha, lebo láska k blížnemu nám robí ohromné
problémy. Až také, že v niektorých prípadoch sa
ju snažíme nahradiť láskou k Bohu. Apoštol Ján
vo svojom prvom liste píše: „Ak niekto povie:
,Milujem Boha,’ a nenávidí svojho brata, je luhár.
Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže
milovať Boha, ktorého nevidí.“ (1Jn 4, 20) Do
smútku z ohraničenosti našej lásky k blížnemu
a našej neschopnosti ísť v láske k blížnemu až na
smrť prichádza radostná zvesť o Ježišovi, ktorý
zbúral múry ohraničenia a neschopnosti milovať
a chce každému z nás dať zakúsiť radosť z tejto
novej skúsenosti.

Streda 10. september
Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji
učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ On im povedal: „Dobre o vás,
pokrytcoch prorokoval Izaiáš, ako je napísané:
,Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je
ďaleko odo mňa.’“ (Mk 7, 5 – 6)
Mnohí sa tešíme povesti vzorného kresťana
a popritom bez okolkov uviažeme červenú šnúrku novorodencovi na ruku, nech sa mu „nestane
z očí“; a keď sa to stane, zájdeme za ženou, ktorá
„zhadzuje uhlíky“ a napijeme sa uhlíkovej vody,
lebo ženy hovoria, že to pomáha. Alebo v prípade ťažkej životnej skúšky zavoláme veštici,
alebo si prečítame horoskop; rozškatuľkujeme
ľudí na dobrých a zlých – podľa toho, či „zapadli“
do kultúry miestnej komunity, a ak nie, nedáme
človeku šancu, lebo u nás je už taký zvyk.
Dnešné evanjelium ma pozýva k zmene. Aj
napriek zvykom môžem uctievať Boha nielen
slovami, ale aj srdcom: moje dieťa chráni znak
kríža, ktorým ho spolu s manželom požehnávame, a aj v prípade ťažkých prehreškov dieťaťa
voči nám, ho nikdy nepreklíname, ale žehnáme
mu; verím Božiemu slovu a jeho ochrane rovnako ako Ježiš, a nenecháme sa klamať uhlíkovými
vodami, vešticami a horoskopmi; každý človek je
hriešny, ale je hoden lásky a ja sa nezapojím do
posudzovania a odsudzovania.
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Bunky sú uspôsobené tak, aby
telo mohlo rásť. Preto sa v danom
čase nastavenou rýchlosťou delia
na ďalšie a ďalšie. Ak splnia svoje
poslanie, odumierajú. Vtedy človek
starne, až príde čas, keď musí pomýšľať na večnosť, v ktorej mu Pán
pripravil oslávené telo.
No v reálnom živote to neprebieha takto celkom jednoducho.
Prečo? Často sú naše telá sužované
rozličnými chorobami. Ľahšími,
ťažšími aj nevyliečiteľnými. Choroba je niečo, čo Boh nechcel, čo
nebolo v jeho pôvodnom pláne. Po
hriechu v raji vstúpila do ľudského
života a bude ho sprevádzať až do
skončenia sveta.
Aj rakovina je niečo, čo sa prieči
Božiemu plánu. Bunky sa delia
a delia, množia, ale zostávajú vnútri. Akoby telo „rástlo“, čosi dostávalo, ale nedokázalo to zužitkovať
a dať ďalej. To, čo je navyše, nemá
v tele uplatnenie, a tak spôsobuje
bolesť, ničenie, smrť.
Život nášho vnútorného človeka
alebo duše sa v istom zmysle veľmi
podobá životu nášho vonkajšieho
človeka – tela. Podlieha podobným zákonitostiam, len prebiehajú
v úplne inej dimenzii.
Keď Boh stvoril človeka, dal mu
všetko, čo mohol. Všetko. Aj seba.
Stali sme sa obdarovanými – vlastníkmi všetkého: Božieho obrazu,
jeho tváre, myšlienok, slov, konania, stvorenia. Vlastníme všetko

a život je v tom, že dávame. Prijatá
plnosť rastie a túži pretekať ďalej.
No neotvorené „ventily a žriedla“
našej duše môžu spôsobiť, že to, čo
malo vyraziť na povrch a pretekať
ďalej, prinášať život, ostáva kdesi
vnútri ukryté. Tam životodarné
bunky bujnejú, prerastajú, až začínajú človeka zvnútra nahlodávať.
Keď sa to už neudrží, pod tlakom
nahromadeným vnútri vybuchujú.
Výbuch potom strháva človeka
veľmi ďaleko od Božích ciest.
A nielen jeho samotného. Smršť
zloby a hriechu, nenaplnenej a neodovzdanej lásky odhadzuje najprv
tých najbližších, a potom ďalších
a ďalších. Rany sa hromadia.
Dostali sme, aby sme dávali.
Boh do nás „zakódoval“ tento
zákon. Aj v tomto sa naň podobáme. Dôležité je otvoriť dvere. Nimi
vojde Boh sám a udrie na skalu
nášho srdca zatvrdnutého hriechom. Nimi potom preteká voda,
ktorá vyrazila z prasklín. Táto rieka
oblaží dopukané pery, mnohí do nej
ponoria svoje unavené nohy, umyjú
zašpinené ruky, načerpajú nových
síl a privedú ďalších smädných
a špinavých.

Utorok 9. september
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midraš

C

udzinec nebol čarodejníkom.
Bol to anjel Edomu, ktorého
poslal Pán.
„Ukážem ti, s kým máš do činenia,“
povedal neznámy pastier a dotkol sa
zeme. Vtedy z nej vzbĺkol plamenný
stĺp. Jakub sa nezľakol: „Týmto ma
chceš naľakať? Môj dom, dom Jakuba,
nazývajú ohňom!“
Čo znamenali Jakubove slová?
Pánova sláva, ktorá je ohňom, spočíva na mne a na mojich potomkoch, lebo
sa zaoberáme zákonmi Tóry, nositeľmi
ohňa.
Vtedy anjel zaútočil na Jakuba, aby
ho v boji fyzicky premohol. Boj medzi
nimi trval celú noc, ale anjel nijako
nemohol zvíťaziť nad Jakubom. Tento
boj bol znamením toho, že Jakubovo

Snímka: www.wels.net

ÚTOK NA TÓRU

potomstvo bude musieť bojovať vo vyhnanstve za právo ostávať verným Tóre.
Okolité národy sa budú stále snažiť
odpútať Židov od Tóry a prinútiť ich
pripodobniť sa im. Ale ako anjel nemohol zvíťaziť nad Jakubom, ani národom
sa nepodarí prinútiť Izrael zrieknuť sa
zákonov Tóry.
Ale predsa len sčasti bol anjel úspešným. Dotkol sa jeho bedier a spôsobil
mu zranenie, takže Jakub začal krívať.
Čo to znamená? V istých obdobiach
dejín bude prenasledovanie Židov
natoľko intenzívne, že bude ohrozená
ich existencia.
Prečo si však anjel pre svoj boj vybral
práve Jakuba? Prečo sa nedotkol Abraháma ani Izáka? Ktorá z Jakubových
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Archeológovia našli džbán z doby kráľa Herodesa
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Archeológovia objavili v starej izraelskej
pevnosti z doby kráľa Herodesa, zvanej
Masada, prvé dôkazy každodenného života jej obyvateľov. Našli tu dvetisíc rokov
starý hlinený vínny džbán s Herodesovým menom. Správu priniesla agentúra
Associated Press. Podľa nej archeológ
hebrejskej univerzity Ehud Netzer informoval, že nápis na džbáne znie Herodes,
judský kráľ alebo Herodes, kráľ židovský.
Vďaka podobnosti s Pilátovým nápisom
na golgotskom kríži: Ježiš Nazaretský, kráľ
židovský možno pochopiť, prečo židom
tak veľmi prekážal tento nápis. Pilát totiž
Ježišovi pripísal titul kráľa Herodesa.

Je to po prvý raz, čo bol nájdený na
nejakom nápise plný titul kráľa Herodesa.
Herodes Veľký, za ktorého vlády sa Ježiš
narodil, bol židovským kráľom od r.37
pred Kristom do roka 4 pred Kristom.
Džbán pochádza asi z r. 19 pred Kristom.
Bol nájdený na starom smetisku blízko
synagógy v Masade. Ďalej tu archeológovia našli zostatky jedla pre ľudí, žijúcich
v Masade, vrátane orechov, vaječných
škrupín, datlí a olív, kúsky látok a košíky.
Pochádzajú z doby, keď v Masade žili
zelóti.
-int

vlastností priviedla anjela k tomu, že sa
ho pokúsil zničiť?
Naši praotcovia sa líšili rôznymi
vlastnosťami.
Abrahám bol vzorom dobroty.
Izák bol vzorom spravodlivosti.
Jakub bol vzorom vzťahu k Tóre.
Ide o to, že samotná existencia židovského národa závisí od toho, nakoľko je
spojený s Tórou. Anjel Ezaua, Satan, nie
náhodou nechal na pokoji Abraháma
a Izáka. Dožadoval sa práve Jakuba,
ktorý bol mudrcom v poznaní Tóry
a symbolizoval všetky pokolenia Židov,
ktoré budú študovať Tóru.
Satan vie veľmi dobre, že najefektívnejší spôsob boja so Židmi je ich
odtrhnutie od štúdia Tóry. Keď teda
zbadal, že všetci potomkovia Jakuba sa
budú zaoberať Tórou, stratil svoju silu.
Ale podarilo sa mu nájsť Jakubovo slabé
miesto a využil to – poranil mu bedrá.
Boj medzi Jakubom a Ezauom sa
skončil a Jakub z neho vzišiel ako víťaz.
Podobne to bude so židovským národom – jeho oslobodenie príde po dlhom
boji, ale napriek všetkým snahám zničiť
ho nakoniec premôže všetkých svojich
nepriateľov.
preložila a upravila Valéria Juríčková

Dar
Jana Juričková

Dar

Už druhý deň som plná teba.
Spadol si mi ako darček z neba.
Sám Boh mi ťa zabalil...
(...a „zbalil“)
dávno predtým,
kým sme sa
- stretli a zoznámili
- usmiali sa a pozerali na seba
- rozprávali sa
- otvárali svoje vnútra
- a spoznávali sa.
Robili obyčajné veci
- jedli a pili
- spievali a tancovali
Robili neobyčajné veci:
- túlali sa a tešili
- kamarátili sa
- priatelili
- a zaľúbili sa
(alebo len ja?)
Len Boh vie, ako bolo,
ako je, ako bude s nami.
Len On drží stráž nad nami.
Nad krehkou láskou.

lekáreň duše

na každý deň

Keď veľkí chlapi neplačú

J

..., aby obrátil srdcia otcov k synom. (Lk 1, 17)

e zrejmé, že ak má muž nedostatok dobrých a povzbudzujúcich vzťahov s inými
mužmi, pocíti to aj jeho manželka a deti.
Jedným z najjednoduchších spôsobov, akým
muž (žena) riešia svoju bolesť, je vnútorné oddialenie či oddelenie sa od nej. Problém takého
riešenia tkvie v tom, že sa tak zároveň oddelí
od všetkých ostatných pôžitkov. Keď sa muž
nevysporiada so všetkými svojimi vnútornými
pocitmi, je možné, že nebude schopný pocítiť
takmer nič. Ak nie je schopný cítiť emócie či
chápať pocity ostatných, blízke vzťahy v rodine
sú zničené.
Od raného veku sú chlapci vedení k tomu,
aby potláčali svoje city. Veľmi skoro sa naučia,
že „veľkí chlapci neplačú“, nech sa deje čokoľvek, a tak sa naučia potláčať či už fyzickú,
citovú, alebo duchovnú bolesť. Naučia sa, že
„skutoční muži“ premôžu všetko a nepotrebujú byť závislí od pomoci ostatných. Naučia
sa necítiť bolesť, strach a neprejavovať slabosť,
čo im samým aj ich rodinám prináša veľké
problémy.

EMOCIONÁLNA A FYZICKÁ BOLESŤ
Muži, ktorí necítia emocionálne, necítia ani
fyzicky. Popieranie emocionálnej a fyzickej
bolesti ide spolu v ruka v ruke. Muž, ktorý
je oddelený od toho, čo cíti emocionálne, má
tendenciu byť oddelený aj od toho, čo cíti
fyzicky. V dôsledku toho muži často ignorujú
svoje bolesti, až kým nemajú vážne problémy.
Choroby, ktoré by sa dali ľahko vyliečiť, neberú na vedomie, kým si nevyžadujú závažný
zákrok. Mnoho mužov po prvýkrát vyhľadá
pravidelnú lekársku starostlivosť až po prvom
srdcovom záchvate.
Muž, ktorý v podstate nevníma svoje pocity,
má problémy s komunikáciou so svojou ženou
a deťmi. Je pre neho ťažké riešiť problémy,
rešpektovať manželku a byť citlivý k citovým
potrebám svojich blízkych.

POKRIVENÉ VNÍMANIE HNEVU

OD ZRANENIA K ZLOBE
Väčšina mužov si však, bohužiaľ, dostatočne nevyriešila svoj smútok nad zranením zo
vzťahu s otcom, a tak nemôžu začať chápať,
rešpektovať a citlivo prijímať pocity druhých.
Nechápu, čo sa im blízki snažia povedať. Sú takí
naplnení hanbou a potláčaním pocitov, že ich
jedinou reakciou je obrana a ešte väčšia zloba.
Pre mužov, ktorí majú v sebe veľkú hanbu, je
ťažké priznať svoje chyby, lebo sa domnievajú,
že sú skutočne zlí. Keď však muži prechádzajú
uzdravovaním, dokážu priznať svoje zlyhania,
zamyslieť sa nad nimi, ospravedlniť sa tým, voči
ktorým sa previnili, a ísť ďalej.
Potreba mať neustále svoju rodinu pod
kontrolou a zlosť, keď sa to nedá dosiahnuť,
je veľkým problémom mnohých mužov. Muž
potrebuje vzťahy s inými mužmi, aby rozpoznal
a mohol riešiť takéto pocity.

CITOVÉ STRATY DETÍ
Muži, ktorí nemajú spojenie so svojimi pocitmi, budú bez toho, aby to chceli, zahanbovať
svoje deti. Deti majú hlbokú citovú potrebu,
aby sa im načúvalo a aby boli chápané. Keď
otec nevníma pocity dieťaťa a hovorí či jedná
tak, ako by to, čo dieťa cíti alebo hovorí, bolo
bezvýznamné, dieťa pociťuje hanbu. Hanba
spôsobuje nesmiernu citovú ujmu. Deti majú
pocit, akoby sa niečím previnili. Pamätajme si,
že dieťa potrebuje citové puto so svojím otcom,
potrebuje pochopenie a empatiu. Nie je možné,
aby sa otec naozaj stotožnil s tým, čím prechádzajú jeho deti, kým nebude rozumieť svojim
vlastným pocitom.
Milí muži, je naozaj veľmi dôležité chcieť
poznať pravdu o sebe a zaoberať sa svojimi
ranami. To nám umožní porozumieť našim
deťom a stať sa pre nich nielen otcami, ktorí
im dali život, ale otcami, ktorí vychovávajú,
formujú a zabezpečujú všetko nielen pre telo,
ale aj pre dušu a ducha.
Podľa knihy E. R. Henslina Otec a syn
spracovali Anton a Alžbeta Pariľákovci

On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch prorokoval Izaiáš, ako je
napísané: ,Tento ľud ma uctieva
perami, ale ich srdce je ďaleko odo
mňa.’“ (Mk 7, 6)
Ľudia Starého zákona Boha
uctievali, obetovali mu, slúžili mu
z celej sily, ale vďaka dodržiavaniu
zákona spasení neboli. Žiadny
človek, či žil v starozákonnej, alebo
novozákonnej dobe, požiadavky
Božieho zákona nemôže dodržať, ani keby sa akokoľvek snažil.
My, ktorí žijeme v prítomnosti
Pána Ježiša Krista, vieme, že sme
oslobodení od každého bremena
a nariadenia. Ale to neznamená,
že budeme žiť podľa svojej vôle
a rozmaru.
Naopak.
Každý náš čin a rozhodnutie má
byť podriadené zákonu Ježiša
Krista, pretože on je náš Zákon.
Táto skutočnosť je jednoduchá, ale
súčasne revolučná životná zmena
pre každého, kto je nové Božie
stvorenie.

Piatok 12. september
A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka.
Lebo zvnútra, z ľudského srdca,
vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá,
krádeže, vraždy, cudzoložstvá,
chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo,
necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha,
hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú
zvnútra a poškvrňujú človeka.“(Mk
7, 20 – 23)
Ježiš strháva masku farizejskému
spôsobu prežívania viery. Hovorí,
že človeka nemôže poškvrniť nič,
čo vchádza doň zvonka, ale čo
vychádza z človeka, to ho poškvrňuje. Vysvetľuje, že nie vtedy, keď
sa dotknem zlého jedla, sa stávam
zlým. Tak, ako sa nemôžem stať
dobrým vtedy, keď sa budem
dotýkať oltárov alebo posvätných
obrazov. Svätým sa stanem až vtedy, keď začnem svätosť naplno žiť.
Pre Ježiša nie je náboženstvo
skutočné a nepomáha človeku
k spáse, ak je zredukované iba na
vonkajšie nábožné správanie sa.
Navonok tak a v srdci inak.
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Muži, ktorí nenaviazali spojenie so svojimi emóciami, majú problémy v rodinných
vzťahoch. Ak nenaviažu kontakt so svojimi
zraneniami vo vzťahu s otcom, nie sú schopní
vnímať, čo cítia ostatní, ani vnímať emocionálny dosah svojho správania sa na ostatných.
Napríklad, otec rodiny môže byť veľmi
nazlostený, ale sám si to nemusí uvedomovať,
jeho žena a deti to ale určite spoznajú. Keď sa
mu to snažia povedať, odmietne ich postrehy.
Pokojne môže reagovať: „Nie, nie som! Ja vám
ukážem, ako vyzerá skutočný hnev!“ Pre neho
hnev nie je nič iné, než absolútna zúrivosť.

V takejto situácii otec nie je schopný prijať
pohľad svojich blízkych. Jediná realita, ktorú
prijíma, je jeho vlastné vnímanie. Veľký krok
v mužovom raste nastane, keď prijme to, ako ho
vníma jeho rodina, bez ohľadu na to, ako sa sám
cíti, a začne ústretovo reagovať na ich pocity.
Je životne dôležité, aby muž skúmal sám seba
a bral do úvahy pocity svojich blízkych o svojej
osobe, pretože ak ho vnímajú ako nazlosteného, pravdepodobne sa ho trocha boja a strach
narušuje ich vzťah k nemu.

Štvrtok 11. september
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cirkev

JÁN ZLATOÚSTY O MANŽELSTVE

S

vätý Ján Zlatoústy je najskvelejším
predstaviteľom antiochijskej školy
a toho roka si pripomíname výročie jeho zosnutia (1600 rokov).
Ján Zlatoústy sa narodil okolo roka
344 v Antiochii. V roku 372 sa dal pokrstiť a rozhodol sa venovať askéze. Bol
žiakom slávneho Libánia, pohanského
rétora, a v teológii mu bol učiteľom
Diodor z Tarzu. Ján Zlatoústy pôsobil
v Antiochii ako kňaz a dlhé roky zastával
kazateľský úrad. Diakonskú vysviacku
prijal v roku 381 a v roku 386 ho biskup
Flavián vysvätil za kňaza.
Po dvanástich rokoch kňazského
účinkovania prijal biskupskú chirotóniu;
v roku 398 bol slávnostne uvedený na
biskupský stolec v Carihrade. Zomrel
vo vyhnanstve 14. septembra 407. Svätý
Ján je najslávnejším kazateľom gréckej
cirkvi a vynikajúcim exegétom. Niektorí
spomínajú, že slabá telesná konštrukcia
sv. Jána Zlatoústeho skrývala najväčšieho ducha východnej Cirkvi, ktorému sa
na Západe vyrovná jedine sv. Augustín.
Za jedinú opravdivú ﬁlozoﬁu považoval
zbožnosť. Jeho rovesníci, ale aj neskorší
svet videli v ňom stĺp Cirkvi a fakľu
pravdy. Ako spisovateľ je po Origenovi
najplodnejším medzi východnými spisovateľmi.

SLÁVA MANŽELSTVA
Ján Zlatoústy poukazoval, že úcta
k panenstvu pre Božie kráľovstvo a
kresťanský zmysel manželstva sú neoddeliteľné a navzájom sa podporujú:
„Kto zavrhuje manželstvo, umenšuje aj
slávu panenstva. Kto ho chváli, robí…
panenstvo obdivuhodnejším. Lebo čo sa
zdá dobré v porovnaní s horším, v skutočnosti nie je veľmi dobré; čo však je
lepšie ako to, čo všetci považujú za dobré,
je zvrchované dobro“ (Ján Zlatoústy: De
virginitate).

slovo · 17 – 18/2007

UČITEĽ VERNOSTI
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Ján Zlatoústy je učiteľom manželskej vernosti. Takto odporúča, aby si
manželia prejavovali lásku: „Privinul
som ťa k sebe, milujem ťa a dávam ti
prednosť aj pred svojím životom. Veď
terajší život je ničím, a preto prosím,
povzbudzujem a robím všetko, aby sme
tak dôstojne vedeli prežívať tento život,
žeby sme mohli aj tam v budúcom veku
žiť spolu s veľkou istotou… Tvojej láske

dávam prednosť pred všetkým; a nič
by mi nebolo také nepríjemné ako to,
že by som sa niekedy s tebou nezhodoval“ (Ján Zlatoústy: In epistulam ad
Ephesios).
Cirkevný otec v svojej 20. homílii k
Listu Efezanom cituje 25. verš 5. kapitoly: „Muži, milujte svoje manželky, ako
aj Kristus si zamiloval Cirkev“. V predchádzajúcom verši svätý Pavol píše, aby
ženy boli poddané mužom vo všetkom.
Sv. Ján Zlatoústy sa pýta: „Či chceš, aby
ťa tvoja žena poslúchala tak, ako Cirkev
Krista? Keď áno, potom buď zodpovedný
a maj taký záujem o manželku, akú
má Kristus o svoju Cirkev. Keď to bude
nevyhnutné, aby si za ňu obetoval svoj
život alebo aby si pre ňu znášal utrpenia,
prijmi to. Ty sa posväcuješ pre niekoho,
s kým si už spojený, Kristus sa obetoval
za toho, kto sa od neho odvrátil, kto ho
nenávidel. Svojou láskou k Cirkvi Kristus
ti dal vzor správania sa k tvojej žene.
Životná partnerka, matka detí, prameň
každej radosti nemá byť nikdy spojená
s mužom strachom a hrozbami, ale láskou, trpezlivosťou a dobrým postojom.
Čo je to za manželstvo, keď sa manželka
bojí svojho manžela? Hoci ti spôsobí

utrpenie, nepotupuj ju, lebo i Kristus sa
tak nesprával k svojej Cirkvi. Kristus sa
vydal za Cirkev, aby ju posvätil a očistil“
(porov. Ef 5, 8).

POSLUŠNOSŤ VYVÁŽENÁ
LÁSKOU
Sv. Ján Zlatoústy tvrdí, že Cirkev nebola čistá, bola špinavá, bez hodnoty. Sv.
Pavol hovorí: „Veď ste boli kedysi tmou“
(Ef 5, 8). Neexistuje nič černejšie ako
temnota. Hoci Cirkev bola taká, Kristus
ju prijal a urobil ju krásnou. Obmyl ju
a neváhal za ňu obetovať seba samého.
„Očistil ju kúpeľom vody a slovom, aba
si pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet
škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného,
ale aby bola svätá a nepoškvrnená“ (Ef
5, 26 – 27). Neočakávaj od svojej ženy
to, čo prekračuje jej možnosti. Pamätaj,
že Cirkev prijala všetko z rúk Pána.
Tvoja žena je stvorením Boha. Keď ju
potupuješ, nepotupuješ ju, ale toho,
kto ju stvoril. Hľadaj vždy krásu duše.
Zvelebovanie a odpor, a dokonca láska,
ktorá spočíva len na vonkajšej kráse,
pochádza z nečistej duše. Nasleduj Ženícha Cirkvi. Hľadaj miernosť, pokoru,
cit v svojej žene, lebo ony sú znamením
krásy. „Muži sú povinní milovať svoje
manželky ako vlastné telá. manželka
nech si ctí svojho muža“(Ef 5, 28. 33).
Muž má vyrovnať poslušnosť ženy svojou láskou. Nech ruky, nohy a všetky
články tela slúžia hlave, ale hlava nech
sa stará o telo, lebo hlava je zodpovedná
za všetky údy. Pomáhaj manželke vo
všetkom. Podľa svätého Pavla „muž
sa má pripútať k svojej manželke,“ to
znamená úprimnosť lásky. Nehovorí,
že budú dvaja jedna duša (taký zväzok
je možný pre každého) či jeden duch,
ale budú dvaja jedno telo. Vždy prejav
manželke nežné slovo s úctou a láskou.
Uč ju Božej bázni, a potom z nej vyprýštia všetky iné dobrá ako z fontány
a váš dom sa naplní požehnaním, lebo
Pán hovorí: „Hľadajte teda najprv Božie
kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto
všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 33).
Keď sa takto zariadi rodinný život a
usilovne sa bude študovať Sväté písmo,
rodiny odkryjú poučenia, ktoré ich
budú sprevádzať vo všetkých problémoch a potrebách. Takto sa buduje
Cirkev, lebo rodina je malou cirkvou.
Andrej Slodička

na každý deň

POVZBUDENIE DO ÚPLNEJ
A KONKRÉTNEJ LÁSKY

K

V čase hladu a prírodných katastrof
svätý biskup oduševnene povzbudzoval
veriacich, „aby sa neprejavovali krutejšie
než zvery“. Vyslovil pritom známu podmanivú vetu: „Všetci biedni hľadia na
naše ruky, ako my sami hľadíme na Božie
ruky, keď sme v núdzi.“ Na to sa odvoláva chváloreč sv. Gregora Naziánskeho,
ktorý povedal: „Bazil nás presviedča, že
my ako ľudia nesmieme pohŕdať ľuďmi
ani potupovať Krista, spoločnú hlavu
všetkých, svojou neľudskosťou voči blížnym; naopak, v nešťastí druhých musíme
preukázať svoje dobrodenie, a tak si
požičiavať od Boha svoje milosrdenstvo,
lebo ho potrebujeme“ (Gregor Naziánsky,
Oratio 43, 63; PG 36, 580b).
„Bazil nás navyše upozorňuje, že na to,
aby sme v sebe zachovali živou lásku k Bohu a k ľuďom, je nevyhnutná Eucharistia,
potrava určená pokrsteným, schopná živiť
nové sily vychádzajúce z krstu (porov.
De Baptismo 1, 3: SC 357, 192). Môcť sa
zúčastňovať na Eucharistii je dôvodom
na obrovskú radosť (Moralia 21, 3: PG
31, 741a), lebo Eucharistia je ustanovená
‚na zachovanie ustavičnej pamiatky toho,
ktorý bol mŕtvy a vzkriesený pre nás’
(Moralia 80, 22: PG 31, 869b). Eucharistia,
nesmierny Boží dar, pestuje v každom
z nás pamiatku krstnej pečate a umožňuje nám naplno a verne prežívať krstnú
milosť. Preto svätý biskup odporúča časté
sväté prijímanie, aj každodenné.“
Osobitnú pozornosť v rámci vyvoleného ľudu venoval sv. Bazil mladým.
Povzbudzoval ich, aby využili to dobré
z pohanskej kultúry svojich čias. Ako
zdôraznil Benedikt XVI., Bazil „s veľkou
vyrovnanosťou a otvorenosťou uznával,
že v gréckej a latinskej klasickej literatúre
sa nachádzajú vzory čností“. Tieto vzory
môžu byť užitočné pre mladého kresťana
pri hľadaní pravdy. Bazil však zdôrazňuje,
že k nim treba pristupovať kriticky, so
schopnosťou pravého rozlišovania, aby
tak mladí rástli v slobode.
Ako uzatvoril Benedikt XVI., sv. Bazil žiada od všetkých veriacich úplnú
a konkrétnu lásku k Bohu a k blížnemu,
odovzdanie sa bezo zbytku Božiemu slovu
a dokonalému uskutočňovaniu evanjeliového života (porov. Moralisa 80, 22:
PG 31, 869c). Svätý Otec preto všetkých
povzbudil, aby počúvali a prijímali učenie
tohto otca vo viere a učiteľa Cirkvi.
(podľa TK KBS/ RV; -te; -pz)

Kto miluje otca alebo matku viac ako
mňa, nie je ma hoden. A kto miluje
syna alebo dcéru viac ako mňa, nie
je ma hoden. Kto neberie svoj kríž
a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto
stratí svoj život pre mňa, nájde ho. (Mt
10, 37 – 39).
Náročne znejúca požiadavka Boha.
Mám stratiť pre neho svoj život.
A následne prísľub, že tým svoj
život nájdem. Tí, čo sme dovolili
Bohu, nech sa naplní uvedené slovo
v našom živote, a nechali sme Ježiša,
nech sa u nás posadí na kráľovské
kreslo, už možno máme za sebou aj
skúsenosť s rozdelením. Prirodzene s tým treba rátať, lebo vždy sú
medzi nami tí, čo slovo prijmú, i tí,
čo ho odmietnu. Pánovo slovo pôsobí ako meč, spraví hranicu nielen
medzi blížnymi, ale aj vnútri rodín.
Vniká do srdca, aby z neho oddelilo
všetko, čo v ňom nie je Božie. Oslobodzuje tak človeka od všetkých
naviazaností, aj od naviazanosti
na vlastný život. Tieto vzniknuté
nezhody nie sú cieľom náuky, ale sú
jej častým následkom. Bohu však ide
o záchranu mojej duše, a cezo mňa
všetkých mojich blížnych. A to je
cennejšie, ako otrocká naviazanosť,
ktorá môže naoko pôsobiť ako veľká
láska, ale s tou Božou nemusí mať
nič spoločné.

Nedeľa 14. september
Hľa, váš kráľ! (Jn 19, 14)
Prijať Krista ako kráľa oblečeného
do kráľovského rúcha, toho, čo má
v rukách moc, nemáme problém. Ale
prijať Krista ako kráľa zbičovaného,
opľutého, s tŕňovou korunou na
hlave, v šarlátovom rúchu a s trstinou v ruke, odmietame. A predsa
Pilát povie: „Hľa, váš kráľ.“ A tento
strýznený Ježiš povie: „Áno, som
kráľ.“ A v tomto kráľovstve sa vládne
takto: Vstal, opásal si zásteru, sklonil
sa k učeníkom, umyl im nohy a poutieral ich do svojej zástery. Denne
v modlitbe otčenáša vyprosujeme,
aby Ježišovo kráľovstvo v tej druhej
podobe prišlo.
Nedostaneme sa doň vlastnými
silami. Nenechávajme moc Božieho
milosrdenstva prechádzať popri nás,
ale dovoľme jej, nech ten pravý kráľ
zasadne na tróne v našich srdciach.
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eďže náuka sv. Bazila Veľkého je
bohatá na podnety pre súčasného
kresťana, Svätý Otec Benedikt
XVI. sa na svojej audienčnej katechéze
z 1. augusta venoval práve jemu.
Osobitne dôležité v náuke sv. Bazila je
upozorňovanie na Božie tajomstvo, ktoré
ostáva pre človeka najvýznamnejšou a najživotodarnejšou skutočnosťou. Otec je
podstatou všetkého a príčinou bytia toho,
čo jestvuje, pôvodcom žijúcich (Hom. 15, 2
de ﬁde: PG sancti Basilii). Keď sa prostredníctvom stvorení dvíhame k Bohu, spoznávame jeho dobrotu a múdrosť (Bazil,
Contra Eunomium 1, 14: PG 29, 544b).
Syn je obrazom Otcovej dobroty a pečaťou
rovnakej podstaty s ním (porov. Anaphora
sancti Basilii). Svojou poslušnosťou a svojím utrpením uskutočnilo vtelené Slovo
poslanie Vykupiteľa človeka (porov. Bazil,
In Psalmum 48, 8: PG 29, 452ab; porov aj
De Baptismo 1, 2: SC 357, 158).
Významné miesto v diele sv. Bazila
patrí Svätému Duchu. Ako píše, „z neho,
z Krista, vyžaruje Svätý Duch: Duch pravdy, dar synovskej adopcie, záruka budúceho dedičstva, prvotina večných dobier,
oživujúca moc, prameň posvätenia“ (porov. Anaphora sancti Basilii). Svetlo tohto
božského tajomstva sa odráža v človeku,
Božom obraze, a vzbudzuje v ňom dôstojnosť. Pri pohľade na Krista naplno chápeme dôstojnosť človeka. Zvlášť kresťan,
keď žije v súlade s evanjeliom, spoznáva,
že ľudia sú si všetci navzájom bratmi; že
život je spravovaním dobier obsiahnutých
od Boha, za ktoré je každý zodpovedný
pred druhými, takže ten, kto je bohatý,
má byť akoby „vykonávateľom nariadení
Boha dobrodincu“ (Hom. 6 de avaritia:
PG 32, 1181-1196). Všetci sme teda údmi
jedného tela a musíme si pomáhať.
„Diela lásky sú nevyhnutnými prejavmi
vlastnej viery: cez ne ľudia slúžia samotnému Bohu (porov. Moralia 5, 2). Vzhľadom
na to sú niektoré Bazilove kázne povzbudzujúce a názorné aj dnes: ‚Predaj to, čo
máš, a daj to chudobným (Mt 19, 22)...
lebo ak si aj nezabil alebo necudzoložil,
alebo nekradol, alebo krivo nesvedčil,
nič ti to neosoží, ak nerobíš aj ostatné: iba
tak môžeš vstúpiť do Božieho kráľovstva’
(Hom. In divites: PG 31, 280b-281a). Kto
chce teda, podľa Božieho príkazu, milovať
blížneho ako seba samého, nesmie vlastniť
o nič viac, než to, čo vlastní jeho blížny“
(Hom. In divites: PG 31, 281b).

Sobota 13. september
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Sobota 1. 9. – Začiatok indiktu, tj. nového roka.
Pamiatka prepodobného otca Simeona Stĺpnika
a jeho matky. Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke z Miasen. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z indiktu. 1 Kor 4, 1 – 5, zač.
130; Mt 23, 1 – 12, zač. 93 (radové); 1 Tim 2, 1 – 7, zač.
282; Lk 4, 16 – 22a, zač. 13 (indiktu).
Nedeľa 2. 9. – Štrnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Mamant. Prepodobný otec Ján Pôstnik,
konštantínopolský patriarcha. Radový hlas je piaty,
evanjelium na utierni je tretie. Liturgické rúcho svetlé.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z 5. hlasu. 2 Kor
1, 21 – 2, 4, zač. 170; Mt 22, 1 – 14, zač. 89.
Pondelok 3. 9. – Svätý hieromučeník Antim,
nikomédijský biskup. Prepodobný otec Teoktist,
spoluaskéta veľkého Eutymia. Liturgické rúcho
svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka.
Gal 2, 11 – 16, zač. 202; Mk 5, 24 – 34, zač. 21.
Utorok 4. 9. – Svätý hieromučeník Babylas, biskup
veľkej Antiochie. Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl
Boha. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti z utorka. Gal 2, 21 – 3, 7, zač. 204; Mk 6,
1 – 7, zač. 22.
Streda 5. 9. – Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby o prorokovi.
Gal 3, 15 – 22, zač. 207; Mk 6, 7 – 13, zač. 23.
Štvrtok 6. 9. – Spomienka na zázrak, ktorý vykonal
veľkovojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach.
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo služby svätým beztelesným silám. Gal 3, 23 – 4,
5, zač. 208; Mk 6, 30 – 45, zač. 25.
Piatok 7. 9. –Obdobie pred Sviatkom narodenia
Presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Sózont.
Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho svetlé – modré.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z obdobia pred
sviatkom. Prokimen, aleluja a pričasten z piatka. Gal 4,
8 – 21, zač. 210; Mk 6, 45 – 53, zač. 26.
Sobota 8. 9. – Narodenie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. Sobota
pred Povýšením. Liturgické rúcho svetlé – modré.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z Narodenia.
Myrovanie. Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 – 42; 11,
27 – 28, zač. 54.
Nedeľa 9. 9. – Pätnásta nedeľa po Päťdesiatnici
– nedeľa pred Povýšením. Svätí a spravodliví Pánovi predkovia Joachim a Anna. Radový hlas je šiesty,
evanjelium na utierni je štvrté. Liturgické rúcho svetlé.
Predobrazujúce antifóny. Tropár zo 6. hlasu a z Narodenia. Sláva: kondák z hlasu, I teraz: z Narodenia.
Prokimen, aleluja a pričasten z nedele pred Povýšením.
Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos. Gal 6, 11 – 18,
zač. 215; Jn 3, 13 – 17, zač. 9 (pred povýš.) 2 Kor 4, 6
– 15, zač. 176; Mt 22, 35 – 46, zač. 92 (radové).
Pondelok 10. 9. – Sväté mučenice Ménodora,
Métrodora a Nymfodora. Liturgické rúcho svetlé
– modré. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti
z Narodenia. Gal 4, 28 – 5, 10, zač. 211; Mk 6, 54 – 7,
8, zač. 27.
Utorok 11. 9. – Prepodobná matka Teodora
Alexandrijská. Liturgické rúcho svetlé – modré.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z Narodenia.
Gal 5, 11 – 21, zač. 212; Mk 7, 5 – 16, zač. 28.
Streda 12. 9. – V tento deň sa zakončuje Sviatok
narodenia Presvätej Bohorodičky. Svätý hieromučeník Autonomos. Liturgické rúcho svetlé – modré.

Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z Narodenia.
Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mk 7, 14 – 24a, zač. 29.
Štvrtok 13. 9. – Obdobie pred Sviatkom povýšenia
úctyhodného a životodarného Kríža. Sv. hieromučeník Kornélius Stotník. Pamiatka založenia chrámu sv. vzkriesenia Krista a nášho Boha. Liturgické
rúcho svetlej farby. Predobrazujúce antifóny. Tropár zo
Založenia chrámu a z obdobia pred sviatkom. Sláva:
kondák zo Založenia chrámu, I teraz: z obdobia pred
sviatkom. Prokimen, aleluja a pričasten zo Založenia
chrámu. Hebr 3, 1 – 4, zač. 307; Mt 16, 13 – 18, zač. 67
(Zal. chrámu); 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 10, 37 – 11, 1,
zač. 39 (sob. pred povýš.)

Povášenie sv. Kríža. Snímka: www.disharoon.net
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Piatok 14. 9. – Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. Zdržanlivosť od
mäsa. Liturgické rúcho pôstnej farby. Menlivé časti
z Povýšenia Kríža. Myrovanie. 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125;
Jn 19, 6b – 11. 13 – 20.25 – 28a; 30b – 35, zač. 60.
Sobota 15. 9. – Svätý veľkomučeník Nikita. Sobota
po Povýšení. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Liturgické rúcho pôstnej farby. Predobrazujúce
antifóny. Vchod… za nás ukrižovaný… Tropár o Kríži
a o Spolutrpiteľke. Sláva: kondák o Kríži, I teraz: o Spolutrpiteľke. Prokimen, aleluja a pričasten z Povýšenia
a o Spolutrpiteľke. Namiesto Svätý Bože –Tvojmu Krížu.
Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos. 1 Kor 1, 26 – 29,
zač. 125b; Jn 8, 21 – 30, zač. 30 (sob. po Povýš.); Flp 2, 5
– 11, zač. 240; Jn 19, 25 – 27, zač. 61 (Bohorodičke).
Nedeľa 16. 9. – Šestnásta nedeľa po Päťdesiatnici
– nedeľa po Povýšení. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. Radový hlas je siedmy, evanjelium
na utierni je piate. Liturgické rúcho pôstnej farby.
Predobrazujúce antifóny. Vchod…. za nás ukrižovaný… Tropár zo 7. hlasu a z Povýšenia. Sláva: kondák
z hlasu, I teraz: z Povýšenia. Namiesto Svätý Bože
– Tvojmu Krížu. Prokimen a aleluja z Povýšenia. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos. Pričasten nedeľný
a z Povýšenia. Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mk 8, 34b – 9, 1,
zač. 37 (ne. po Povýš.); 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181; Mt 25,
14 – 30, zač. 105 (radové).
Pondelok 17. 9. – Svätá mučenica Sofia a jej tri
dcéry Viera, Nádej a Láska. Do 21. 9. sú menlivé časti
takto: Predobrazujúce antifóny. Vchod… za nás ukrižovaný… Menlivé časti z Povýšenia. Namiesto Svätý Bože
– Tvojmu Krížu. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos.
Ef 1, 22 – 2, 3, zač. 219; Mk 10, 46 – 52, zač. 48.
Utorok 18. 9. – Prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup. Ef 2, 19 – 3, 7, zač. 222; Mk

11, 11 – 23, zač. 50.
Streda 19. 9. – Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios
a Dorymedont. Ef 3, 8 – 21, zač. 223; Mk 11, 22b
– 26, zač. 51.
Štvrtok 20. 9. – Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža
Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia. Predobrazujúce antifóny. Tropár z Povýšenia
a zo služby mučeníkom. Sláva: kondák zo služby muč.,
I teraz: z Povýšenia. Namiesto Svätý Bože – Tvojmu
Krížu. Prokimen, aleluja a pričasten z Povýšenia a zo
služby muč. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos. Ef
4, 14 – 19, zač. 225; Mk 11, 27 – 33, zač. 52.
Piatok 21. 9. – V tento deň sa zakončuje sviatok úctyhodného Kríža. Svätý apoštol Kodrat z Magnézie.
Zdržanlivosť od mäsa. Ef 4, 17 – 25a, zač. 226; Mk 12, 1
– 12, zač. 53. Odkladá sa svätý Kríž.
Sobota 22. 9. – Svätý hieromučeník Fókas, sinopský
biskup. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo soboty. 1 Kor 14, 20 – 25, zač. 156; Mt
25, 1 – 13, zač. 104.
Nedeľa 23. 9. – Sedemnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Počatie úctyhodného a slávneho proroka,
predchodcu a krstiteľa Jána. Radový hlas je ôsmy,
evanjelium na utierni je šieste. Liturgické rúcho svetlé.
Predobrazujúce antifóny. Tropár z 8. hlasu a z Počatia.
Kondák z hlasu, Sláva: kondák z Počatia, I teraz: podľa
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu a z Počatia. 2 Kor 6, 16b – 7, 1, zač. 182b; Mt 15, 21 – 28, zač.
62 (radové); Gal 4, 22 – 31, zač. 210b; Lk 1, 5 – 25, zač.
2 (predchod.).
Pondelok 24. 9. – Svätá prvomučenica a apoštolom
rovná Tekla. Liturgické rúcho červené. Každodenné
antifóny. Menlivé časti zo služby mučenici. Ef 4, 25
– 32, zač. 227; Lk 3, 19 – 22, zač. 10.
Utorok 25. 9. – Prepodobná matka Eufrozína. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti
z utorka. Ef 5, 20 – 26, zač. 230; Lk 3, 23 – 4, 1, zač. 11.
Streda 26. 9. – Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa. Liturgické rúcho svetlé.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z Odchodu
Jána. 1 Jn 4, 12 – 19, zač. 73b; Jn 19, 25 – 27; 21, 24
– 25, zač. 61.
Štvrtok 27. 9. – Svätý mučeník Kallistrat a jeho
spoločníci. Prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferratského monastiera. Liturgické rúcho
svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka.
Ef 5, 33 – 6, 9, zač. 232; Lk 4, 16 – 22a, zač. 13.
Piatok 28. 9. – Prepodobný otec a vyznávač Charitón. Svätý Václav, české knieža. V tento deň sa
oslavuje Zbor prepodobných pečerských otcov,
ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prep. Antona. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho svetlé.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti Charitónovi. Ef
6, 18 – 24, zač. 234; Lk 4, 22 – 30, zač. 14 (radové); 2 Kor
4, 6 – 15, zač. 176; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (prepod.).
Sobota 29. 9. – Prepodobný otec Kyriak Pustovník.
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo služby prepodobnému. 1 Kor 15, 39 – 45, zač.
162; Lk 4, 31 – 36, zač. 15.
Nedeľa 30. 9. – Osemnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého
Arménska. Radový hlas je prvý, evanjelium na utierni
je siedme. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé časti z 1. hlasu. 2 Kor 9, 6 – 11, zač.
188; Lk 5, 1 – 11, zač. 17.
Vojtech Boháč

katechéza - malý trebník
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Samostatné slávenie krstu
alebo myropomazania

P

Dôvodom je zabezpečiť čo najväčšiu
dostupnosť krstu vzhľadom na Božiu
vôľu spasiť všetkých ľudí a zároveň na
nevyhnutnosť svätého krstu pre spásu
človeka, ako to zdôrazňuje aj Katechizmus katolíckej cirkvi v článku 1256.
Z uvedených faktov vyplýva, že
každý kresťan má niekedy právo, ba dokonca aj povinnosť, udeliť inému
človekovi krst. Ide o prípady,
keď niekomu nepokrstenému reálne hrozí
blízka smrť, napríklad
v dôsledku autonehody,
ale kňaz nie je dostupný.
Je teda zrejmé, že každý
kresťan má záväzok vedieť
správne krstiť. V praxi to
znamená poznať štyri relatívne
jednoduché veci. Po prvé: Krstí
sa zásadne vodou; nesmie sa
krstiť ani mliekom, ani čajom, ani ničím
podobným. V krajnom prípade, keby
voda nebola k dispozícii, mohla by sa
použiť tekutina, ktorá obsahuje reálne
množstvo vody nezreagovanej s inou
matériou. Podľa niektorých odborníkov
je takou látkou napríklad turecká káva.
Po druhé: Krstíme tak, že daného človeka do vody trikrát ponoríme alebo mu
aspoň vodou trikrát polejeme niektorú
časť tela, spravidla hlavu. V prípade núdzového krstu je pravdepodobne málo
reálne použiť štandardnú formu krstu,
teda ponorenie, skôr prichádza do
úvahy obliatie. Po tretie: Pri oblievaní
treba hovoriť: „Krstí sa Boží služobník“
alebo „Božia služobníčka“ – ak vieme
meno, môžeme ho povedať – „v mene
Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“
Po štvrté: Treba mať úmysel robiť to, čo
týmto úkonom robieva Cirkev.
O týchto skutočnostiach hovoríme
preto, lebo na potrebu vedieť správne
krstiť v prípade núdze reaguje aj malý
trebník, a to dokonca jednou samostatnou kapitolou, hoci relatívne krátkou.
V kapitole číslo 6 totiž relatívne presne
stanovuje, ako sa má vtedy postupovať. V podstate hovorí vyššie uvedené
skutočnosti, ale navyše dodáva, že ak
daný človek napokon prežije, čím skôr
ho treba priviesť do chrámu a udeliť
mu sväté tajomstvo myropomazania.
Zároveň hovorí o postupe, ktorý má
kňaz pritom dodržať.
Marcel Gajdoš

Sobota 15. september
Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete
Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič
nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako
ma naučil Otec. A ten, ktorý ma poslal, je so
mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy
robím, čo sa páči jemu.“ (Jn 8, 28 – 29)
Dnes, keď svet oslavuje krásu ľudského
tela, bystrosť ľudského rozumu, a navzájom sa predbiehame, kto je krajší, lepší,
šikovnejší, múdrejší a kto z nás je prvý,
práve vhod prichádza slovo o pravom
pôvodcovi všetkých prvenstiev. Ježiš
nás pozýva, aby sme vyzdvihli Syna
človeka, a ihneď dodáva, že spoznáme,
že nič nerobí sám od seba, ale má to od
Otca, ktorý ho poslal. V období takého
veľkého priemyselného rozmachu máme
vyzdvihnúť Ježiša? A ide ešte ďalej: „Lebo
keď neuveríte, že Ja Som, zomriete vo
svojich hriechoch.“ (Jn 8,24) Syn Boha
veľmi dobre vidí do našich sŕdc. Túžbu
žiť nik z nás nemôže a ani nechce zakryť.
Mnohokrát však hľadáme život tam, kde
nie je. A do tých klamstiev prichádza slovo
Boha a hovorí, že ani v modernej dobe sa
nemusíme báť ponechať prvenstvo Ježišovi a vyzdvihnúť ho, lebo iba v ňom je
život, po ktorom tak túžime, a v ňom je aj
vykúpenie z hriechov, ktoré nás vovádzajú
do smrti.

Nedeľa 16. september
Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok
... každému podľa jeho schopností. Ten, čo
dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval
s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten,
čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo
dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze
svojho pána ukryl. Mt 25, 14b-18)
Nič, čo máme, nie je len našou zásluhou.
Úplne všetko predchádzajú Bohom
darované veci, lebo nik z nás si pred
narodením neurčil miesto, kultúru, rodinu,
citové väzby, výchovu, zdravie, vzhľad tela,
genetické danosti, nadanie ...
A s darovaným môžeme nakladať podľa
vlastného uváženia – priniesť úrodu, ale aj
zakopať to do zeme.
Je diablovou prácou strašiť nás, že práve
ja mám tak málo, že je to lepšie zakopať
alebo ukryť, aby sa mu nič nestalo.
A Ježiš vstupuje do tohto strachu a hovorí:
„Neboj sa!“
Nebojme sa a ani ten jediný Bohom darovaný talent nezakopávajme, lebo na správcovstvo zvereného nie sme sami. Sám Pán
neba a zeme putuje s nami a odnesie nás
aj na rukách, ak to bude potrebné.
Peter Cap
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redchádzajúca katechéza nám
ponúkla stručnú analýzu toho,
aké informácie o myropomazaní sa dajú vyčítať z prosieb vsúvaných
do veľkej ekténie v prípade jeho samostatného slávenia. Ak sa teraz pokúsime
o krátku syntézu uvedených faktov,
dospejeme k záveru, že predmetné
prosby obsahujú takmer
kompletnú náuku o pôsobení Svätého Ducha
v človeku. Táto skutočnosť sa stáva ešte
zrejmejšou, keď si
uvedomíme, že
pravdepodobne
ani počet vsúvaných
prosieb nie je celkom
náhodný, ale biblické číslo
sedem naznačuje plnosť udelených
Božích darov.
Toto konštatovanie je zároveň
výzvou, aby sme ani ostatné bohoslužobné texty neprijímali mechanicky
a bezmyšlienkovite, ale snažili sa hľadať
ich teologický alebo duchovný obsah.
Vzhľadom na to, že ich autormi sú
spravidla najvzdelanejší a najzbožnejší
ľudia, akých cirkvi konštantínopolskej
tradície kedy mali, môžeme celkom
oprávnene predpokladať, že takýto
prístup nám prinesie dobré ovocie.
Po spomenutej ekténii nasleduje
modlitba myropomazania „Požehnaný
si, Pane, všemohúci Bože...“, potom
samotné udelenie tohto svätého tajomstva a napokon všetky obrady,
ktoré sme od tohto miesta spomínali
pri svätom krste a myropomazaní, keď
sa slávia bezprostredne po sebe. Zaiste
sa tak znova zdôrazňuje nedeliteľná
jednota týchto svätých tajomstiev.
Niekedy je nevyhnutné samostatne
udeliť aj sväté tajomstvo krstu. Cirkevné
právo, máme na mysli kánony 676 a 677
Kódexu kánonov východných cirkví, stanovuje dve dôležité pravidlá. Po prvé:
V prípade naliehavej nevyhnutnosti
(teda vtedy, keď danému človeku hrozí
telesná smrť) je dovolené udeliť krst tak,
že sa vykoná len to, čo je nevyhnutné
pre jeho platnosť. Po druhé: Za bežných
okolností krst udeľuje kňaz, konkrétne
vlastný farár alebo ten, koho vlastný
farár či biskup na to splnomocnil. Ale
v prípade nevyhnutnosti ho môže
udeliť aj diakon alebo iný klerik, ba dokonca ktorýkoľvek kresťanský veriaci.

na každý deň
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rozprávka

DVE KRÁSAVICE

Z
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a krásnymi poľami a hlbokým
lesom sa rozprestierala nádherná lúka. Zelená tráva nežne
chránila drobné sedmokrásky a robila
honosný plášť vysokým kosatcom. Žilo
na nej mnoho chrobáčikov. Lienky sa
pretekali, ktorá má viac bodiek, stonožky, ktorá sa ďalej dostane. Lúčne
koníky preskakovali zelené listy a nad
tým všetkým veselo bzučali včielky.
No najkrajšie chrobáčiky, ktoré zdobili
modrú oblohu nad lúkou, boli pestrofarebné motýle.
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Jeden z dúhových krásavcov sedel
práve na omamne voňajúcom liste
agáta. Veselo sa pohojdával a nechával
sa štekliť slnečnými lúčmi. Vtom na
neho zavolal kamarát motýľ, ktorý sa
volal Fešák: „Ale, ale, priateľ Snilko (tak
sa totiž volal motýlik na agáte), o čom
dnes snívaš?“
„Všimol som si, že tu pod agátom
rastie akýsi nový kvet. Má silnú zelenú
stonku a listy mu svietia ani drahé
kamene. Čo myslíš, Fešák, čo je to za
kvetinka?“
Fešák vyletel pod strom: „Hm! A tá
vôňa, ktorá z neho vychádza.... Počuj,
Snilko, to ti bude nejaká krásavica.“
„Povieme o tom ostatným motýľom?“
„Povieme!“
A už sa aj rozleteli na každú stranu
lúky, aby novinu zvestovali všetkým
obyvateľom.
Neďaleko agáta sa zo zeme nesmelo
tlačili na svetlo jemné lístočky. O pár

dní sa spomedzi lístočkov vynorila
aj milá belasá hlavička. Z nej na svet
pozerali dve usmievavé očká. Boli také
nevinné ako očká práve narodeného
bábätka.
„Kde je slniečko?“ začudovalo sa
kvieťa, keď sa poriadne povystieralo.
„Tak som sa naň tešila!“
„Slnko čakáš zbytočne,“ ozval sa
zhora pyšný hlas.
Keď zdvihla drobučká ﬁalka (lebo to
bola ﬁalka) hlávku, uvidela nevídanú
krásu. Na vysokej stonke sa vystierali
listy také krásne zelené, že aj tráva
svojou zeleňou bledla. Ale čo by len
listy, ale na samom vrchu, nad zeleným
čipkovým golierom, sa vynímala tvár
krajšia ako všetko, čo ﬁalka za svoj krátky život videla. Bola červená, ale vlastne
občas aj ružová či oranžová, podľa toho,
na ktorú stranu zafúkal vietor. Dokonalý kalich takej krásy, akoby ho nejaký
majster vymodeloval z čarovnej hliny.
Celá kvetina vyzerala ako majestátna,
nádherná a hrdá kráľovná. Bola to
ruža. No ruža mala aj čosi veľmi, veľmi
nepríjemné – tŕne. Rástli pod listami
a vlastne nik ich nemohol vidieť, okrem
ﬁalky, pretože bola oveľa menšia, a tak
na ružu musela pozerať zdola.
„No?! Čo zízaš, krpec?“ hnevlivo sa
oborila ruža na ﬁalku. „Aby si vedela,
slnko svieti práve na mňa!“
„Ale nemohli by ste, prosím ...“
chcela ﬁalka skromne poprosiť o trošku
miesta.
„Drzaňa jedna!“ okríkla ju ruža.
„Ani mi na um nezíde!“

Práve vtedy leteli okolo motýle. Fialke napadlo, že ich poprosí o pomoc.
„Haló, haló kamaráti!“ zavolala ﬁalka
na parádnikov s dúhovými krídlami.
„No? Čo chceš, maličká?“ zosadol
k nej Fešák. Fialka sa zahanbila. Motýľ
Fešák sa na ňu pozeral s výsmechom
a pridali sa k nemu aj ostatné motýle.
„Pozrite, aký škriatok nám tu vykvitol! Práve pri ruži.“
Motýľ Fešák sa ešte raz nedbalo
pozrel na zronenú ﬁalku a už odlietal.
Stihol ešte zakričať: „Načo si vykvitla
práve tu? Netrep sa tam, kde ťa nepotrebujú!“
To už neborkú ﬁalku zaliali slzičky.
No bola ešte taká neskúsená, že nevedela, ako omamujúco jej slzičky voňajú.
Motýľ Snilko si práve vyspevoval
jarnú pesničku, keď tu zrazu: „Hm! Čo
to tu tak krásne vonia? Aha, veď som
práve nad zázračnou ružou! To je teda
kvetina. Krásna, hrdá a ešte aj vôňu
má ako...nie, nie, nie! Počkať, počkať,
počkať! Toto predsa nie je vôňa ruže.
Aj včera som tu bol, ale tak nežne, tak
omamujúco a pritom sviežo nevoňala.
Odkiaľ sa to len berie?“ Snilko, vdychoval vzduch čoraz bližšie a bližšie, nižšie
a nižšie a ešte nižšie...
„Aha! Tak tu si ! A kto si vlastne?“
Fialôčke medzitým už narástlo zopár
silnejších lístkov a belasá hlávka sa len
jemne ukazovala ponad ne.
„Som ﬁalka,“ odpovedala skromne.
„Prečo si tu taká sama? Máš takú
krásnu vôňu, že by si tu mohla mať
denne aspoň sto včielok na návšteve.
Tvoj med je iste sladučký,“ oblizol sa
motýlik.
Fialka na neho prekvapene zažmurkala modrými okáňmi.
„Tebe neprekáža, že som malá? A že
ma medzi listami skoro nevidno?“
„Nie, prečo by malo?“

Fialka pozbierala odvahu a porozprávala Snilkovi, ako sa jej ostatné
motýle vysmiali, ako jej ruža nechce
uvoľniť ani trošku slniečka a aká sa cíti
sama.
Motýlik Snilko ju potešil. „Krása nie
je všetko,“ povedal ﬁalke, „a
pýcha sa často potrestá
sama.“

Snilko začal
za ﬁalkou
chodievať každý
deň. Zaviedol k nej
včielky, ktoré sa jej
nektáru veľmi potešili, zoznámil
ju s lienkami, každý deň sa hrali na hádanky a nasmiali sa spolu, až ich brušká
boleli. Mravčeky si chodili pod husté
a hebké listy ﬁalky oddýchnuť po celodennej práci, ba dokonca k ﬁalke začali
chodievať aj poniektoré motýle, pretože
ﬁalka sa nikdy na nikoho nehnevala
a pre každého mala láskavé slová.
Po čase si pyšná ruža všimla, že k nej
chodieva čoraz menej chrobáčikov.
Prestali k nej lietať motýle, ktoré by jej
stále hovorili, aká je krásna.
,,Veď počkajte,“ myslela si, „ešte ste
ma nevideli v celej mojej kráse!“ Ruža
obnažila celú svoju stonku. Myslela si,

že takto k sebe privábi všetkých svojich
obdivovateľov. Postŕhala si lístie a ráno
celá nedočkavá čakala, kedy k nej príde
prvý
motýľ, aby ju obdivoval.
Prišlo ráno.
Lúka ožila. Aj k ruži
sa priblížili niektorí z jej
obyvateľov. Motýle vyleteli do výšky a obdivovali...
Viete čo?
Tŕne!
Celá lúka zostala stáť
v údive, no ako na povel
sa spustil hlasný smiech.
Ruža, ktorá už nevedela,
čo od rozkoše a závisti, sa sama
zohavila.
A teraz tam stála nešťastná a zahanbená.
„Haló, haló! Počujete ma? Haló!“
Nástojčivo sa ozýval tichučký hlások.
Horko-ťažko prehlušil veľký a potupujúci smiech. Malá ﬁalka sa dožadovala
pozornosti. Keď sa ako-tak upokojili,
ﬁalka prevravela:
,,Viem, že som malá. A predsa chcem vám, krásne motýle, ktoré sa teraz
najviac smejete, povedať, že keď bola
ruža krásna, plná ligotavých listov,
vedeli ste ju obdivovať a zaliečať sa jej.
No teraz, keď urobila chybu, nik sa k nej
neprizná. Smejete sa z nej aj vy, čo ste
boli voľakedy jej priateľmi. To veru nie
je pekné.“

Mimoriadna matka

P

remýšľali ste niekedy, ako sa
vyberajú matky pre postihnuté
deti? Predstavte si, ako Boh poúča anjelov, ktorí
to zapisujú do
obrovskej knihy.
„Mária Rusnáková, syn.
Patrón – svätý
Matúš.“
„Renáta
Tóthová, dcéra.
Patrónka – svätá
Mária Alexandijská.“

A tak sa na lúke opäť rozhostil blažený pokoj a čoskoro, po jari, sa nad
trávou vznášali nezvyčajné drobné
motýliky. Niektoré mali na krídelkách
ružičky a iné ich mali belasé ako modré
nebo. Práve tým dali ľudia meno belásky. Na pamiatku lásky medzi skromnou ﬁalkou a dobrým motýlikom.
Anna Vašková – Kolivošková
Boh prikývne: „Ak sa nebude vedieť
občas od syna odlúčiť, neprežije. Áno,
je to žena, ktorej požehnám nie celkom
dokonalé dieťa. Ešte to nevie, ale budú
jej závidieť.
Nikdy nebude nič brať ako samozrejmosť. Nikdy nebude považovať
krok za čosi obyčajné. Keď jej dieťa
povie prvýkrát ,mama’, bude svedkom
zázraku a bude si to uvedomovať. Keď
bude svojmu slepému dieťaťu opisovať
strom alebo západ slnka, uvidí ho tak,
ako málokto vie vidieť moje stvorenie.
Dám jej jasne vidieť veci, ktoré vidím
ja – ľahostajnosť, krutosť, zaujatosť.
A dám jej silu, aby sa nad to povzniesla.
Nikdy nebude sama. Budem pri nej každý deň, každú minútu, po celý jej život,
lebo bude vykonávať moju prácu tak
neomylne, ako keby som bol pri nej.“
„A kto bude svätým patrónom?“
pýta sa anjel na pol úst so zdvihnutým
perom.
Boh sa usmeje: „Bude na to stačiť
zrkadlo.“
Erma Mombecková
z knihy Kruhy na vode
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„Anna Nováková, dvojičky. Svätý
patrón, povedzme, Gerhard. Ten je
zvyknutý na malú zbožnosť.“
Potom anjelovi nadiktuje jedno
meno a usmeje sa.
„Tejto dáme postihnuté dieťa.“
Anjel je zvedavý: „Bože, prečo práve
tejto? Je taká šťastná.“
„Práve preto,“ odpovedá Boh s úsmevom, „mohol by som dať postihnuté
dieťa žene, ktorá nevie, čo je to radosť?
Bola by to ukrutnosť.“
„A je trpezlivá?“ pýta sa anjel.
„Nechcem, aby bola veľmi trpezlivá,
ináč by sa utopila v mori sebaľútosti
a bolesti. Keď prekoná šok a roztrpčenosť, určite to zvládne.“
„Bože, myslím si, že tá žena v teba
neverí.“
Boh sa usmeje.
„Na tom nezáleží. Môžem to zariadiť. Je dokonalá. Má správnu dávku
egoizmu.“
Anjel sa zarazí.
„Egoizmus? Je vari egoizmus cnosť?“

Zamysleli sa chrobáčiky, zamysleli
sa motýle.
A viete čo urobili potom?
Celý mesiac pomáhali ruži a starali
sa o ňu. Lístky jej opäť narástli. Z vďaky
ruža vytočila svoju krásnu hlávku tak,
aby mal skromný kvietok dostatok
slniečka.
Po mesiaci sa na lúke konala veľká
slávnosť. Aká?
No predsa svadba! A hneď dve.
Fialka sa vydávala za motýlika Snilka
a slečna ruža za motýľa Fešáka. Snilko
sa nasťahoval pod zelené lístky ﬁalky,
pretože teraz už mohol svoju ﬁalôčku
konečne uvidieť celú. A veru sa bolo
na čo pozerať. Hlávka ako kúsok neba,
štíhla ako prútik, plná vône a lásky
k svojmu motýlikovi.
A Fešák? Ten sa nasťahoval rovno
do krásnej hlavičky svojej ženičky.
Pre istotu, aby zase nevyviedla nejakú
hlúposť.
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inzercia a oznamy

S p o l ok
sv. Cyrila a Metoda
Naši jubilanti
50 rokov: RNDr. Rudolf Bauer z Košíc, Katarína
Čiripová zo Zdoby, vladyka Milan Chautur z Košíc,
Mária Prchalová z Ruskej Novej Vsi
60 rokov: Michal Fedorčák zo Sečoviec, Ján Horváth
z Chmeľova, Oľga Janošíková z Dúbravky, Zuzana
Kramárová z Malcova, Ľudmila Rosenbergerová
z Janovej Lehoty, Jarmila Topoľančinová z Vinného,
Dušan Vaško z Kuzmíc
70 rokov: Michal Bratko z Matiašky, Mária Buriaková
z Kravian, Alžbeta Mlynarčíková z Levoče, Alžbeta
Rusnáčková z Pozdišoviec
75 rokov: Michal Cingeľ z Malcova, Vilma Čornejová
z Kusína, Anna Dandarová z Kožuchova, Michal
Demčišák z Moravian, MUDr. Juraj Duda z Michaloviec, Michal Dziaček z Martina, Štefan Chvostaľ
z Lastomíra, Anna Mikulová zo Sedlísk, Ján Šima
z Breziny, Adela Schwenková zo Stakčína
80 rokov: Magdaléna Bereščíková z Novosadu, Mária Kundrátová z Rakovčíka, Jozef Svat zo Svidníka
85 rokov: Anna Hirková z Abranoviec, o. Gabriel
Németh z Košíc-Terasy, o. Ján Parnahaj zo Sečoviec,
Mária Prigancová z Radvane nad Laborcom, Anna
Staneková z Drienice
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Ko i n onia
Ján Krstiteľ, Prešov
Koinonia Ján Krstiteľ – Realita Prešov
Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie
vás pozýva na stretnutia, kde môžete osobne zakúsiť
skutočnosť Božieho slova: „Slepí vidia, chromí chodia,
malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú
a chudobným sa hlása evanjelium.“
Sväté liturgie s modlitbami za uzdravenie špeciálne
zamerané na obnovu a uzdravenie vzťahov v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci.
24.09.2007 o 17.15h
Bardejov – Vinbarg, gr. kat. chrám
30.09.2007 o 16.30h
Prešov – Sekčov, gr. kat. chrám
01.10.2007 o 17.30h
Humenné – Dubník, gr. kat. chrám
13.10.2007 o 10.00h
Slávnostná archijerejská sv. liturgia
s vladykom Jánom Babjakom, SJ, pri príležitosti
inaugurácie novej Reality Koinonie Ján Krstiteľ
v Prešove
06.10.2007 o 9.30h stretnutie: Ježiš uzdravuje
Mestská hala v Prešove
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Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
17.09.2007 o 17.00h
Vranov, Mestský dom kultúry – kino
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J u b i l e á k ňazov
vladyka Milan Chautur, CSsR, košický apoštolský
exarcha – 4. september 1957 – 50 rokov života; Ján

Gurský, výpomocný duchovný v Bardejove – 17.
september 1977 – 30 rokov kňazstva; Gabriel
Németh, assesor, na odpočinku v Košiciach – 23.
september 1922 – 85 rokov života.
Zo srdca redakcia všetkým vyprosuje blahaja lita!

Bl ahoželáme
31. augusta 2007 sa náš duchovný otec Peter
Gavaľa, správca farnosti Matiaška, dožíva 30 rokov
svojho života.
Drahý o. Peter, k vášmu životnému jubileu vám
vyprosujeme u dobrotivého Boha najmä pevné
zdravie a veľa síl spravovať našu farnosť. Nech
Svätý Duch napĺňa každý deň vášho života, aby
všetky vaše rozhodnutia boli v súlade s Božou vôľou.
Presvätá Bohorodička nech vás navždy ochraňuje,
aby nás vaše slová pri svätých liturgiách napĺňali
duchovným šťastím a pokojom ešte mnoho rokov.
Ďakujeme vám za vašu prácu, vedeli ste dodať silu,
oporu a povzbudenie pri začatí výstavby nového
chrámu v našej farnosti.
Prosíme Všemohúceho, aby vás a vašu rodinu
zahrnul hojnosťou svojich milostí. Nech vám vo
svojej dobrote daruje všetko potrebné a vleje veľa
síl do vašej činnosti v našej farnosti do ďalších
rokov. Boh nech žehná vaše kroky. Mnoho rokov,
šťastných rokov!
veriaci z farnosti Matiaška
31. augusta 2007 sa náš duchovný otec a správca
farnosti Matiaška Peter Gavaľa dožije 30 rokov
života. Dovoľte nám, aby sme vám čo najsrdečnejšie
zablahoželali k vašim narodeninám.
Pán nech žehná váš život a vašu prácu, aby vaše
srdce bolo stále upriamené a pozorné na Pána
a vaše oči stále hľadeli na kríž, ktorý dodáva mnoho
síl a milostí.
Vrúcne ďakujeme za modlitby a doterajšiu pomoc
vo farnosti a pri začatí výstavby nového chrámu.
Nech vás Ježiš Kristus posilňuje, Svätý Duch osvecuje a Presvätá Bohorodička navždy ochraňuje. Na
mnohaja i blahaja lita!
kurátorský zbor a Zbor sv. Demetra
V obci Bačkov je 9. september slávnostný pre duchovného otca, titulárneho dekana Jána Sabola,
ktorý oslavuje svoje 55. narodeniny.
Jednoduchý muž, pokorný srdcom, z ktorého
vyžaruje pokoj, sa narodil v malej dedinke Višňov
neďaleko Bačkova v roľníckej rodine. Spolu so
svojimi troma súrodencami vyrastal v kresťanskom
duchu. Keďže základnú školu vychodil v Bačkove,
pozná väčšinu ľudí, za ktorých duše je teraz zodpovedný. Kňazstvo prijal 21. júna 1975 po vyštudovaní
teologickej fakulty v Bratislave.19 rokov pôsobil ako
správca farnosti v Dúbravke, kde sa svojím kňazským
životom stal vzorom pre štyroch nových pracovníkov
v Pánovej vinici.
Milý otec Ján, radi by sme vám popriali do ďalších
rokov vášho života pevné zdravie, aby ste sa mohli
aj naďalej venovať ľudom s takým zanietením
a chuťou, ako doteraz. Veľa Božích milostí , pokoj
do srdca a stály úsmev na tvári.
Ďakujeme vám za vašu obetavú prácu v našej
farnosti, za modlitby, kázne a duchovné vedenie

počas šiestich rokov účinkovania medzi nami. Nech
na vás náš nebeský Otec vyleje hojné dary Svätého
Ducha a dopraje vám ešte dlhý a pokojný život. To
všetko vám prajú a od Pána Boha vyprosujú vaši
farníci z obce Bačkov. K blahoželaniam sa pripájajú
aj veriaci z bývalej farnosti Dúbravka.

Sp omíname
23. augusta 2007 uplynie 10 rokov, čo nás opustil
Juraj Kačmár, dlhoročný kurátor farnosti Vyškovce,
ﬁliálky Vislava, ktorý slúžil Bohu a ľuďom až do svojej smrti (1997). Spájame svoje ruky k modlitbe za
zomrelého, a to tak rodina, ako aj celá farnosť, plní
vďačnosti Bohu za dar jeho požehnaného života.
správca farnosti, rodina a vďační veriaci

Darovali na Slovo
o. František Fedor, Šar. Michaľany, 1000 sk; Mgr. Ján
Gajdoš, Fintice, 65 sk; o. Ján Závacký, 500 sk; Arcibratstvo sv. ruženca, Humenné, 500 sk; Macik Juraj,
Hlivištia, 100 sk; Vilma Jalakšová, Košice, 60 Sk;
Mária Bilasová, Martin, 190 Sk.
Úprimná vďaka a Pán Boh zaplať!

Výzva
Ak máte pripomienky k akejkoľvek oblasti týkajúcej sa časopisu Slovo alebo návrhy na jeho
zlepšenie, prosím, aby ste ich zaslali na adresu
redakcie uvedenú v tiráži najneskôr do konca
augusta 2007. Všetky vaše názory spracujeme a aj
vďaka nim pripravíme nový ročník časopisu.
Cenník inzercie
- slovo (dátum) 3 Sk a fotograﬁa a rámček 50 Sk;
- meno zvýrazňujeme zadarmo, predložky nepočítame. Bližšie informácie: 051-75 62 668.
Blahožeklanie kňazovi k okrúhlemu jubileu v normálnom rozsahu je za dobrovoľný príspevok.
WOBENZYM KRÉM
Trápi Vás zápalové ochorenie kĺbov, bolesti chrbta,
svalov a pohybového aparátu? Trpíte športovými
zraneniami? Nič nepomáha? Enzýmy už pomohli
mnohým a navyše teraz sú v ponuke už aj vo
forme krému! WOBEMZYM KRÉM je založený na
najmodernejšej technológii zmesi systematicky
pôsobiacich enzýmov, ktoré prenikajú hlboko ku
kĺbom a do svalov a zabezpečujú okamžitú úľavu.
Za cenu 399 Sk za 70 ml tubu zašleme na dobierku
aj 1 kus. Pri objednávke 2 ks dostanete darček
– Bielu kozmetickú vazelínu v hodnote 74 Sk
zadarmo! Objednávajte telefonicky: 02/55571182
alebo písomne: Regpharm, Koceľova 17, 821 08
Bratislava.
INZERCIA

Firma PROMONT - výroba VITRÁŽE
aj do izolačného dvojskla. tel.: 0903 601 931; 0918
623 064; www.promontca.sk
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,
dôverovať Bohu nie je niekedy také
ľahké. No to, či mu naozaj dôverujeme, sa dá overiť iba v ťažkostiach.
Prežíval ich aj prorok Eliáš. Často
bol prenasledovaný, hladoval a mal
strach. Napriek tomu zostal verný
a bol vždy plný horlivosti za Pána
zástupov.

detská stránka

ELIÁŠ
BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Bol jedným
z najväčších prorokov.

HORA
Eliáš na hore Karmel vyzval Bálových prorokov, aby obetovali svojmu Bohu tak, že Bál sám zapáli ich obetu. Keď
sa nič nedialo, Eliáš sa im posmieval. Potom sa modlil a
na jeho obetu spadol z neba oheň a strávil obetu aj oltár.
Tak sa ukázalo, ktorý Boh je pravý.
červená
Úloha: Vyfarbi políčka podľa návodu.
žltá
Dozvieš sa, čo v preklade znamená Karmel.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

Eliášovi prinášali chlieb a mäso krkavce.
Úloha: Spočítaj, koľko krkavcov je na celej
detskej stránke
KRKAVCE

Súťažná otázka:

VDOVA

T-r-z -ž v--m, ž- s- B-žV časoch Eliáša bol
najobávanejšou
m-ž - ž- P-n-v- sl-v-, kt-rzbraňou bojový
voz. Eliáš bol takou
m-š v -st-ch, j- pr-vd-v-.
obávanou zbraňou
v božích rukách.
(1 Kr 17, 24)
Nebol však len nástrojom, ako je voz
v rukách pohoniča. Po istom čase vdove zo Sarepty ochoOn sám bol pohonič. rel syn a zomrel. Eliáš sa modlil a duša
sa do chlapca vrátila a on ožil.
Úloha: Doplň samohlásky a odhalíš, čo
povedala žena Eliášovi , keď jej vzkriesil
syna.

Ako zomrel Eliáš?
Pomôcka: 2 Kr 2, 11
Odpoveď pošli najneskôr
do 16. septembra 2007.
Výhercu oceníme
nálepkami a záložkou
s biblickou postavou.
Z úspešných riešiteľov
bude vylosovaný
výherca
zaujímavej odmeny.

Správne odpovede z č. 15/ 2007: Minisúťaž: Gelboe (1 Sam, 31, 8); Syn: Miﬁboset.

V SAREPTE
S A R E PTE

BIBLICKÉ PRÍBEHY
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TV NOE - TÝŽDEŇ 20.08. – 26.08.2007
TV NOE - TÝŽDEŇ 27.08. – 02.09.2007
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PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

08.00 Program
08.05 Život bez predsudkov
08.30 Na koberčeku (13)
08.45 Indiáni
Skautský tábor
09.00 Nočná univerzita
10.00 Naivasha, Grand
Starcase, Pisa
10.30 Prostějovskí piloti
v druhej svetovej vojne
11.00 Pro vita mundi
11.40 Klaunský rozpr. kufrík
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi
s Mgr. Vladislavom Volným
12.45 MORAVA CUP 2007
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Po stopách Ježiša Krista
(8/10)
16.35 La Salette Dokument
17.05 Hitlerova kariéra (4/5)
17.35 Hľadanie (4)
Dokumentárny cyklus
18.05 Život bez predsudkov
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Naivasha, Grand
Starcase, Pisa
19.15 Euroatlantické opovrhnutie (4)
19.45 Tábor – Klokoty 2007 R
Stretnutie mládeže
19.55 Z pokladov duše
20.05 Štúdio AHA (4)
20.45 Čítame z kresť. periodík
20.55 Pro vita mundi
s ThMgr. Pavlom Smetanom
21.40 Na koberčeku (14)
21.55 Nočná univerzita
P. Vojtech Kodet, ThD.
23.00 Colours of Ostrava 2006
Záznam koncertu
00.30 Naivasha, Grand
Starcase, Pisa

08.00 Program
08.05 Vynorenie z katakomb
O histórii, utrpení a návrate Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi
09.00 Na koberčeku (14)
09.15 Ciénaga de Zapata,
Haleakala, Mesa Verde
09.45 Hitlerova kariéra (4/5)
10.15 Noemova pošta R
11.40 Klaunský rozpr. kufrík
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Colours of Ostrava 2006
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
Mons. Dominik Duk
16.35 Pro vita mundi
s ThMgr. Pavlom Smetanom
17.15 Euroatlantické opovrhnutie (4)
17.45 MORAVA CUP 2007
18.05 Baterka (4)
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Indiáni
19.00 Roky letia k anjelom
P. Ladislav Herián, SDB
19.30 Prír. krásy Ameriky (4) P
20.00 Z pokladov duše
20.05 Misijný magazín (7)
Misie a jezuiti
21.10 Rajská záhrada M.
Havlína P
21.30 Čítame z kresť. periodík
21.40 MORAVA CUP 2007
21.50 Hitlerova kariéra (4/5)
22.20 Hľadanie (4)
22.50 Prostějovskí piloti
v druhej svetovej vojne
23.20 Euroatlantické opovrhnutie (4)
23.50 Pro vita mundi
s Mgr. Vladislavom Volným
00.30 Ciénaga de Zapata,
Haleakala, Mesa Verde

08.00 Program
08.05 Atlas Charity Žireč
08.10 Život bez predsudkov
08.45 Hlbinami vesmíru
09.45 Čítame z kresť. periodík
10.00 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos z Ríma
11.30 Veľký čínsky múr, Taj
Mahal, Námestie sv. Marka
11.55 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 La Salette Dokument
12.35 Roky letia k anjelom
Mons. Dominik Duk
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Pro vita mundi
s Mgr. Vladislavom Volným
17.00 Nočná univerzita
P. Vojtěch Kodet, OCarm., ThD.
18.02 Štúdio AHA (4)
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Otvorte nám brány
milosrdenstva
Dokument CRTN o obnove
Pravoslávnej cirkvi v Rusku
19.10 Pro vita mundi
s ThMgr. Pavlom Smetanom
19.55 Z pokladov duše
20.00 Je Balkán trójskym koňom islamského terorizmu?
(5) P Diskusná relácia
20.30 Moravia rallye
Dokument o historických autách
21.35 MORAVA CUP 2007
21.50 Atlas Charity P
Frýdlant nad Ostravicou
21.55 Hranice 2007 P
Dokument o manželských
stretnutiach
22.05 Nočná univerzita
P. Vojtech Kodet, OCarm.,ThD.
23.35 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R

08.00 Program
08.05 Otvorte nám brány
milosrdenstva
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
P. Vojtěch Kodet, ThD.
10.00 Moravia rallye
11.00 Indiáni
11.15 Naivasha, Grand
Starcase, Pisa
11.40 Klaunský rozpr. kufrík
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Štúdio AHA (4)
12.35 Prírod. krásy Ameriky (3)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prírod. krásy Ameriky (4)
16.35 Po stopách Ježiša Krista
(8/10)
17.05 Život bez predsudkov
17.30 Stretnutie s bratom
Rogerom (1/2)
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Indiáni
19.05 Otvorte nám brány
milosrdenstva
19.30 Prostějovskí piloti
v druhej svetovej vojne
20.05 Pro vita mundi P
s P. Jánom Machom
20.45 Kolín nad Rýnom 2005
Stretnutie mládeže
21.15 Život bez predsudkov
21.45 Je Balkán trójskym koňom islamského terorizmu?
(5) Diskusná relácia
22.15 Atlas Charity
Frýdlant nad Ostravicou
22.30 Naivasha, Grand
Starcase, Pisa
23.00 Hitlerova kariéra (4/5)
23.30 Hľadanie (5)
00.00 Kolín nad Rýnom 2005
00.30 Pro vita mundi

08.00 Program
08.05 Je Balkán trójskym koňom islamského terorizmu?
08.35 MORAVA CUP
08.50 Otvorte nám brány
milosrdenstva
09.20 Misijný magazín (7)
10.20 Ciénaga de Zapata,
Haleakala, Mesa Verde
10.50 Na koberčeku (14)
11.05 Život bez predsudkov
11.40 Klaunský rozpr. kufrík
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (15) Animovaný príbeh
12.35 Atlas Charity
Frýdlant nad Ostravicou
12.40 Hranice 2007
Dokument o manželských
stretnutiach
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R
17.25 Je Balkán trójskym koňom islamského terorizmu?
18.05 Žiť cestou
Filmové meditácie
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Hranice 2007
Dokument o manželských
stretnutiach
18.55 Cirkevná slávnosť
20.00 Z pokladov duše
20.05 Okrúhly stôl R Beseda
21.35 Po stopách Ježiša Krista
(8/10)
22.05 Misijný magazín (7)
23.05 Kolín nad Rýnom 2005
23.35 Nočná univerzita
P. Vojtěch Kodet, ThD.
00.15 Indiáni
00.35 Prostějovskí piloti
v druhej svetovej vojne

08.00 Program
08.05 Filmový festival Mohelnice 2006 Dokument
08.30 Na koberčeku
08.45 MORAVA CUP 2007
09.00 Nočná univerzita (9)
Dar spoločenstva (P. P.Karas)
10.00 Divy prírody P
10.30 Piloti prostějovského
leteckého učilišťa v Druhej
svetovej vojne (rež. Mojžíš)
11.00 Pro vita mundi
s P. Jánom Machom
11.40 Klaunský rozpr. kufrík
11.50 Z pokladov duše P
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi
s P. Stanislavom Lekavým
12.45 Spomienka na brniansku operetu Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Po stopách Ježiša Krista
Posledná večera (9/10) P
16.35 Klauzúra P Dokument
17.05 Hitlerova kariéra (5)
17.35 Hľadanie (5)
18.05 Filmový festival Mohelnice 2006
18.35 Kvapka (1) P
18.45 Divy prírody
19.15 Nevyvážené rozhovory (5)
Je Balkán trójskym koňom
islamského terorizmu?
19.45 Obzretie sa za Manželským stretnutím v Hraniciach 2007 očami detí
20.00 Z pokladov duše
20.05 Hubblov ďalekohľad P
21.40 Na koberčeku P
21.55 Nočná univerzita P
Žena podriadená mužovi
(manželia Svobodovci)
23.00 Longhital Koncert
00.30 Divy prírody

08.00 Program
08.05 Brat Roger (1) Dokument
09.00 Na koberčeku
09.15 Trinidad, Katarínin
palác, Machu Picchu
09.45 Hitlerova kariéra (5)
10.15 Noemova pošta
11.40 Kvapka (1)
11.50 Z pokladov duše P
12.00 Anjel Pána
12.05 Ariaga žije Koncert P
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Otvorte nám dvere
milosrdenstva Dokument
16.35 Pro vita mundi
s P. Jánom Machom
17.15 Nevyvážené rozhovory (5)
17.45 Spomienka na brniansku operetu Dokument
18.00 Program
18.05 Detská televízia
18.35 Kvapka (2) P
18.45 MORAVA CUP 2007
19.00 Križovatky (Kolínska)
19.30 Prír. zázraky Ameriky (5) P
20.00 Z pokladov duše
20.05 Misijný magazín
s Jiřím Pavlicom (14) P
21.10 Cesty viery
Archanjelské kľúče P
21.30 Čítame z kresť. periodík
21.40 Obzretie sa za
Manželským stretnutím
v Hraniciach 2007 očami
detí Dokument
21.50 Hitlerova kariéra (5)
22.20 Hľadanie (5)
22.50 Piloti prostějovského
leteckého učilišťa v Druhej
svetovej vojne (rež. Mojžíš)
23.20 Nevyvážené rozhovory (5)
23.50 Pro vita mundi
s P. Stanislavom Lekavým
00.30 Divy sveta

08.00 Program
08.05 Atlas Charity
08.10 Filmový festival Mohelnice 2006
08.45 Hlbinami vesmíru
09.45 Čítame z kresť. periodík
09.55 Program
10.00 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos z Ríma
11.30 Cienaga de Zapata,
Haleakalá, Mesa Verde
11.55 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Klauzúra Dokument
12.35 Otvorte nám brány
milosrdenstva
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Pro vita mundi
s P. Stanislavom Lekavým
17.00 Nočná univerzita
Žena podriadená mužovi
(manželia Svobodovci)
18.00 Program
18.02 Cienaga de Zapata,
Haleakalá, Mesa Verde
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Aj keď nemám takmer nič,
vidím, že Boh sa o mňa stará
19.10 Pro vita mundi
s P. Jánom Machom
19.55 Z pokladov duše
20.00 Nevyvážené rozhovory (6)
Potrebuje Česko svojich hrdinov?
20.30 Brat Roger (1) Dokument
21.35 Spomienka na brniansku operetu Dokument
21.50 Atlas Charity P
21.55 Študlov P
Dokument
22.05 Nočná univerzita
Dar spoločenstva (P. P.Karas)
23.35 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R

08.00 Program
08.05 Aj keď nemám takmer nič,
vidím, že Boh sa o mňa stará
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
10.00 Brat Roger (1) Dokument
11.00 Študlov Dokument
11.15 Divy prírody
11.40 Kvapka (2)
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Znojmo v špirálach
Dokument
12.35 Prír. zázraky Ameriky (4)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prír. zázraky Ameriky (5)
16.35 Po stopách Ježiša Krista
Posledná večera (9/10)
17.05 Filmový festival Mohelnice 2006 Dokument
17.30 Brat Roger (2) Dokument P
18.35 Kvapka (3) P
18.45 MORAVA CUP 2007
19.00 Program
19.05 Aj keď nemám takmer nič,
vidím, že Boh sa o mňa stará
19.30 Piloti prostějovského
leteckého učilišťa v Druhej
svetovej vojne (rež. Mojžíš)
20.00 Z pokladov duše
20.05 Pro vita mundi
s Pavlom Wesselym P
20.45 Divy prírody
21.15 Filmový festival Mohelnice 2006 Dokument
21.45 Nevyvážené rozhovory (6)
22.15 Atlas Charity Hnojník
22.20 Klipy
22.30 Divy prírody
23.00 Hitlerova kariéra (5)
23.30 Hľadanie (5)
00.00 Klauzúra Dokument
00.30 Pro vita mundi
s P. Stanislavom Lekavým

08.00 Program
08.05 Nevyvážené rozhovory (6)
08.35 Spomienka na brniansku operetu Dokument
08.50 Aj keď nemám takmer nič,
vidím, že Boh sa o mňa stará
09.20 Misijní magazín
s Jiřím Pavlicom (14)
10.20 Trinidad, Katarínin
palác, Machu Picchu
10.50 Na koberčeku
11.05 Filmový festival Mohelnice 2006 Dokument
11.40 Kvapka (3)
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Ježišovo kráľovstvo (15)
12.35 Atlas Charity Hnojník
12.40 Študlov Dokument
12.50 Program
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.05 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R
17.25 Nevyvážené rozhovory (6)
17.55 Program
18.05 Aj keď nemám takmer nič,
vidím, že Boh sa o mňa stará
Dokument
18.35 Kvapka (4)
Animovaná rozprávka P
18.45 MORAVA CUP 2007
18.55 Brat Roger (2) Dokument
20.00 Z pokladov duše
20.05 Matka Markéta Film P
21.35 Po stopách Ježiša Krista
Posledná večera (9/10)
22.05 Misijný magazín
s Jiřím Pavlicom (14)
23.05 Trinidad, Katarínin
palác, Machu Picchu
23.35 Nočná univerzita
00.15 MORAVA CUP 2007
00.35 Piloti prostějovského
leteckého učilišťa v Druhej
svetovej vojne (rež. Mojžíš)

40 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 Pohodový deň
Zamyslenie
08.10 Na koberčeku (14)
08.25 Klaunský rozpr. kufrík
08.35 MORAVA CUP 2007
09.00 Vynorenie z katakomb
09.50 Pro vita mundi
s P. Jánom Machom
10.30 Svätá omša z Křižanova
Priamy prenos
11.53 Z pokladov duše
11.55 Anjel Pána zo Svätým
Otcom Benediktom XVI.
Priamy prenos z Vatikánu
12.15 Je Balkán trójskym koňom islamského terorizmu?
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Otvorte nám brány
milosrdenstva
16.35 Hlbinami vesmíru
17.35 Rajská záhrada M.
Havlína Dokument
17.55 Pohodový deň
18.00 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (16) P
Animovaný príbeh
18.30 Curriculum vitae
19.00 Veľký čínsky múr, Taj
Mahal, Námestie sv. Marka
19.30 Atlas Charity
Frýdlant nad Ostravicou
19.35 Spomienka na brnenskú operetu Dokument
19.50 Čítame z kresť. periodík
20.00 Z pokladov duše
20.05 Matka Terézia
Celovečerný animovaný ﬁlm
21.35 Stretnutie s bratom
Rogerom (1/2)
22.30 Misijný magazín (7)
Misie a jezuiti
23.30 La Salette Dokument
00.00 Moravia rallye

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 Detská myšlienka P
08.10 AHA (4) P
08.50 Ježišovo kráľovstvo (15)
09.15 Divy prírody P
09.45 Čítame z kresťanských
periodík P
09.55 Detská televízia
10.25 Brat Roger (2) Dokument
11.25 Po stopách Ježiša Krista
Posledná večera (9/10)
11.45 Klaunský rozpr. kufrík P
11.55 Detská myšlienka
12.00 Duchovný klip
12.05 Prír. zázraky Ameriky (5)
12.35 Znojmo v špirálach
Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
14.30 Svätá omša z Křižanova R
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
Gereon Binovec P
16.30 Po stopách Ježiša Krista
Posledná večera (9/10)
17.00 Nočná univerzita (9) Dar
spoločenstva (P. P.Karas)
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Truhlíci v tábore
(Indiáni) Dokument P
19.00 Divy prírody
19.30 Život bez predsudkov
Druhá šanca – dokument P
20.00 Detská myšlienka
20.05 Curriculum vitae
Zázraky môjho života P
20.35 Exit 316 Dokument
21.05 Hľadanie (6) P
21.35 Aj keď nemám takmer nič,
vidím, že Boh sa o mňa stará
22.00 Tabu_bu Dokument
22.55 Nočná univerzita (9)
Chápete, čo som vám urobil?
(Arch. Sergiusz Gajek) P
23.55 A vy neplačte s nami
Dokument

08.00 Program
08.04 Detská myšlienka P
08.10 Na koberčeku
08.25 Kvapka (4)
08.35 Premeny záhrad
Dokument P
09.00 A vy neplačte s nami
09.50 Pro vita mundi
s Pavlom Wesselym
10.30 Svätá omša Benedikta
XVI. z Loreta P
Priamy prenos
11.53 Z pokladov duše
11.55 Anjel Pána Benedikta XVI.
Priamy prenos P
12.15 Nevyvážené rozhovory (6)
Potrebuje Česko svojich hrdinov?
12.45 Klipy
16.00 Program
16.05 Aj keď nemám takmer nič,
vidím, že Boh sa o mňa stará
16.35 Brat Roger (2) Dokument
17.35 Cesty viery
Archanjelské kľúče
17.55 Detská myšlienka
18.00 Ježišovo kráľovstvo (16)
Animovaný príbeh P
18.30 Curriculum vitae
Zázraky môjho života
19.00 Cienaga de Zapata,
Haleakalá, Mesa Verde
19.30 Študlov
Dokument
19.35 Truhlíci v tábore
19.50 Čítame z kresť. periodík
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P
Spravodajstvo z Vatikánu
20.35 Koncert pro Haiti
– Chanaki, Rebeca R
22.00 Brat Roger (2) Dokument
22.55 Misijný magazín
s Jiřím Pavlicom (14)
00.00 Tabu_bu
Dokument

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:
18.08. – 18.00 Eparchiálna odpustová slávnosť Zosnutia
Presvätej Bohorodičky v bazilike minor v Ľutine
19.08. – 14.00 Rozhlasová hra–
J.G.Tajovský – Matka
28.08. – 20.30 Duchovný obzor
– Kniha Sirachovec
02.09. – 14.00 Rozhlasová hra
– cyklus poslucháčskych príbehov Zo života do života
16.09. – 14.00 Rozhlasová hra
– Dolorosa – rozhlasová hra k
Sedembolestnej Panne Márii
Pútnické miesta na Slovensku
21.08. – Michalovce – pozostatky bl. Metoda Dominika Trčku;
22.08. – Košice – Katedrála
Narodenia Bohorodičky
Všetkých záujemcov pozývame
1.septembra 2007 o 10.00
hod. do Rádia Lumen na Deň
otvorených dverí.

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
STV1
08.09. (sobota) 10.30 Pápež Benedikt v Mariazelli – priamy prenos
sv. omše z pútnického miesta za účasti Svätého Otca Benedikta XVI.
v rámci jeho pastoračnej návštevy Rakúska.
15.09. (sobota) 10.30 Slávnostná sv. omša – priamy prenos z pútnického areálu v Šaštíne – Strážach pri príležitosti sviatku Sedembolestnej
Panny Márie, hlavný celebrant: Mons. Ján Sokol.
STV 2
18.8. (sobota) 15.40 Svedectvo – Príbeh Mira Steinera, ktorý mal strach
pred smrťou a zatratením, kým pochopil, že Boh je láskavým otcom
19.8. (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.“
22.08. (streda) 16.40 Elena Máróthy – Šoltésová R – dokumentárny
ﬁlm; 20.00 Svedectvo – autentický príbeh pani Bažíkovej.
26.08. (nedeľa) – 20.10 Moja misia – Rašaj znamená po cigánsky
čarodejník, šaman, kňaz. Rašaj komunikuje s nadprirodzeným svetom,
a preto sa u cigánov teší zvláštnej úcte. Na týždennej púti Oberlösterne
poskytuje cigánom náboženský servis rašaj Jozef Lančarič. Stanová kaplnka s množstvom sôch, cigánska hudba, oheň, procesia k mariánskej
jaskynke, požehnanie mercedesov a šesťdesiatky karavánov ... to všetko
k púti rodiny Hoﬀman – Adler patrí.
01.09. (sobota) 17.25 Svedectvo R – autentický príbeh Anny Paulíkovej.
„Môj svetonázor formoval starý otec, ktorý veril v ideu komunizmu.
Boha som pokladala za barličku pre nevzdelaných.“
03.09. (pondelok) 15.55 V moci milosti R – dokumentárny ﬁlm.
08.09. (sobota) 15.40 Poltón R ; 19.55 Svedectvo R – autentický príbeh
sochára Petra Švárala, ktorý sa so svojou početnou rodinou rozhodol
žiť na samote. „Každý večer pred spánkom sa modlíme, celá rodina.
Sme otvorení Pánovi.“
09.09. (nedeľa) 16.00 Jozef Kútnik – Šmálov R – dokumentárny ﬁlm
o katolíckom kňazovi, zakladateľovi Diela koncilovej obnovy.
11.09. (utorok) 20.00 Sviatočné slovo – príhovor rabína Barucha Myersa
k novému židovskému roku Roš hašana.
14.09. (piatok) 20.00 Sviatočné slovo – príhovor arcibiskupa Jána Sokola
k sviatku Sedembolestnej Panny Márie.
15.09. (sobota) 15.55 Sedembolestná R – dokumentárny ﬁlm o sviatku
Sedembolestnej Panny Márie a jej bolestiach.
16.09. (nedeľa) 15.00 Svedectvo – autentický príbeh Milana Dzuriaka,
ktorý si pozval na návštevu kozmonauta z USA; 15.05 Orientácie
– náboženský magazín zo života veriacich prináša reportáže z letných
náboženských aktivít a pútí; 22.45 Moja misia R – Keď bol chlapec,
chcel byť ako Vinnetou. Chcel pomáhať slabším ako on, chcel mať
takého koňa a pušku ako on a chcel žiť tak pravdivo ako on. Od roku
1990 je Marián Kuﬀa na čele Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach
a pomáha chorým, postihnutým, bezdomovcom, sirotám, slobodným
matkám, bývalým väzňom. Získal si ich dôveru a stal sa pre nich otcom,
bratom a priateľom.

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/)
19.08. – Rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke
26.08.2007 – Evanjelické služby Božie z Devičian
02.09.2007 – Rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny
v Bratislave – Petržalke
09.09.2007 – Rímskokatolícka svätá omša z Kostola Panny Márie
Kráľovnej rodiny v Bratislave
Cesty (So – 20.05; St – 23.05 R /Rádio Regina/; Ne – 21.05 R /Rádio
Slovensko/)
18.08. – Náboženské spektrum
Zmena programu vyhradená. Program dodávaný jednotlivými redakciami.
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SOBOTA
08.00 Program
08.04 Čo by som si prial
Zamyslenie
08.10 Štúdio AHA (4)
08.50 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (15) Animovaný príbeh
09.15 Trinidad, Katarinin
palác, Machu Picchu
09.45 Čítame z kresťanských
periodík P
09.55 Baterka (4)
10.25 Moravia rallye
11.25 Po stopách Ježiša Krista
(8/10)
11.45 Klaunský rozpr. kufrík
11.55 Čo by som si prial
12.05 Prírod. krásy Ameriky (4)
12.35 Kolín nad Rýnom 2005
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
14.30 Tábor – Klokoty 2007 R
Svätá omša zo stretnutia mládeže
16.00 Program
16.05 Križovatky Rút Kolinskej Žena Európy
16.30 Po stopách Ježiša Krista
(8/10)
17.00 Nočná univerzita
P. Vojtech Kodet, OCarm., ThD.
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Spomienka na brniansku operetu P Dokument
19.00 Trinidad, Katarinin
palác, Machu Picchu
19.30 Mohelnice 2006
Filmový festival
20.00 Čo by som si prial
20.05 Curriculum vitae P
20.35 Hitlerova kariéra (5/5)
21.05 Hľadanie (5)
21.35 Otvorte nám brány
milosrdenstva
22.00 Moravia rallye
22.55 Nočná univerzita
P. Peter Karas
23.55 Vynorenie z katakomb

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 41

relax

Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj čo máš, ... (dokončenie v tajničke)

test Slova

Pomôcky:
Oche, Imo,
Sit, Sorbus,
Oolit

1. Na ktorom vrchu dal Pán Mojžišovi
dve kamenné tabule?
2. Aké meno dostal prorok Daniel, keď
býval v Nabuchodonozorovom kráľovstve?
3. Na ktorej hore sa udialo Ježišovo
premenenie?

Železiari

2. časť
tajničky

Autor:
Významný
Komanický, Odpočívaj
časový úsek V.Humenné

Etiópske
mesto

Odpovede: 1. Sinaj (Ex31, 18); 2. Baltazár (Dan 1, 7);
3. Na hore Tábor; 4. Bazilika sv. Petra; 5. 14.februára
1969; 6. gr.: Angelos – posol; 7. Sluha, službukonajúci.

slovo

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

Predložka

Krém na
topánky
Promenáda
Austrálsky
medvedík
Kartársky
výraz
1. časť
tajničky
Značka
železa
Predpona
opak
Jarabina,
odborne

Trak
Opäť

6. časť
tajničky

Lano z oceľových drôtov

Ooridy
tvoriace
nerast

Územie
v Srbsku
Slovanská
bohyňa lásky
4. časť
tajničky

Planie

Arnold, po
domácky

Ale čoby

Sídlo sluchu

Africký
bocian

3. časť
tajničky

A

František
domácky

Typ ruských
lietadiel
Antonov

Nigérijská
rieka

Odstráni
saním

Kuchynské
nádoby

Patriaci pre
Eda

7. Čo znamená slovo diakon?

5. časť
tajničky

Osobné
zámeno

Vŕta

6. Čo znamená slovo anjel?

slovo

Zmena

Citoslovce
dopadu vecí

Len

5. V ktorom roku vyšlo prvé číslo časopisu Slovo?

Neidú autom

Potomok

Diery

4. Aká bazilika je vyobrazená v erbe
prešovského vladyku Jána?

Year, skr.

Náš
polyhistor

A

Vliekli

Veľmi zbi

Chorvátsky
ostrov

INZERCIA

OSEMSMEROVKA
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Legenda: ABRAHÁM, ADAM, ALBA, ALELUJA,
AMEN, ÁBEL, ÁRON, BLUD, BRAT, EDEN, EFEZ,
ENOCH, FARA, HOREB, HRAD, HRIECH, HROB, CHARITA, CHARIZMA, CHRÁM, IHLA, INRI, IZÁK, IZRAEL,
KAFARNAUM, KAIN, KŇAZ, KRÍŽ, MAMONA, MIER,
MILOSRDENSTVO, MISA, NAIM, OBETA, OFERA,
OMŠA, POKLAD, POKORA, RUŽA, RYBÁR, SILOE,
SION, SĽUBY, SNEM, SODOMA, TIARA, UMENIE,
VIERA, ZRNO, ŽALM, ŽIAK, ŽIAĽ, ŽIVOT.
Tajničku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky.
Výherca za mesiac júl: Mária Ferenčíková z Vojčíc
Srdečne blahoželáme!

Je pravda, že Gaza bola hlavným ﬁlištínskym
mestom?
NIE JE. Gaza patrila k piatim hlavným ﬁlištínskym mestám. Mesto vymedzovalo
južnú hranicu Kanaánu na pobreží Stredozemného mora. Jozue toto mesto
dobyl, ale ešte za jeho života sa osamostatnilo. Kmeň Júdu ho však znova získal,
no nie natrvalo. Za Samsonovho života mesto postupne získalo samostatnosť,
o čom svedčí aj uväznenie Samsona. Jeho smrť, keď bol ako slepý vyvedený zo
žalára na pobavenie publika sediaceho na stĺporadí, svedčí o pravdepodobnej
spojitosti obyvateľov Gazy s Kréťanmi. Všeobecne sa tvrdí, že išlo o členov
skupiny morských národov. V neskoršom období Gaza menila vernosť rovnako,
ako sa menila situácia na Blízkom východe. Veľmi často sa však dostávala do
konﬂiktu s Judskom. Koniec starej Gazy, ako to bolo aj prorokované, urobil
hasmonejovský kráľ Judska Alexander Janneus v roku 96 pred Kristom.
Juraj Gradoš
 Janko sa vychvaľuje pred kamarátmi:
„Môj brat pracuje na takom pracovisku,
že má pod sebou stovky ľudí.“
Kamarát:
„Pracuje v továrni?“
Janko:
„Nie. Je strážcom na cintoríne.“

 Peťko v obchode so zvieratkami:
„Včera som si u vás kúpil morské prasiatko. Doma som ho pustil do akvária
so slanou vodou. Ono sa tam chvíľu
radostne čľupkalo, potom si ľahlo na
dno a zaspalo. Chcem sa spýtať, kedy sa
prebudí a čo mu mám potom dať žrať?“
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IKONOPISECKÁ DIELŇA
ARCHANJELA RAFAELA
Jediný katolícky časopis
pre deti od 6 – 10 rokov
• Vychádza s cirkevným schválením a podporou KBS.
• Z obsahu: príprava na prvé sväté prijímanie, podpora
vyučovania náboženstva; katechetická hra; texty pre
začínajúcich čitateľov; stránky rozvíjajúce spolupatričnosť,
aktivitu a sociálne cítenie detí; pracovné listy na vyučovanie
slovenského jazyka, matematiky a prvouky a vlastivedy.
Vystrihovačky, hry, reportáže a tvorivé podnety.
• 10 čísel v školskom roku – predplatné 190,- Sk.
• Objednávky: online-objednávka: www.rebrik.sk
eRko – REBRÍK, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
Tel.: 02/ 20 44 52 53; mobil: 0915 780 923
................................................................................................................................................................................................................

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

Ladislav Németh
Martinčekova 10
821 09 Bratislava

OBJEDNÁVKA pre adresáta:
Meno a priezvisko: ___________________________________
Ulica:____________________________________________
PSČ a obec: ________________________________________
Platca
Meno a priezvisko: ___________________________________
Ulica:____________________________________________
PSČ a obec: ________________________________________
Dňa ______________ Podpis: _________________________

Transporter
Touran

Passat

Eos

Golf
Novootvorený autosalón VOLKSWAGEN na Mierovej ulici v Humennom
Vám ponúka modely: FOX, POLO, EOS, BEETLE, GOLF, GOLF PLUS, PASSAT,
PASSAT VARIANT, JETTA, TOURAN, TOUAREG, SHARAN
a úžitkové modely: CADDY, TRANSPORTER, CRAFTER
Sta�í si prís� vybra�
Váš predajca Volkswagen:
Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., prev. Humenné
Mierová 99, Humenné, Tel.: 057/775 03 42, Fax: 057/775 03 52, mobil: 0903 445 263,
e-mail: vw.he@s-autoservis.sk, www.s-autoservis.sk

Boroko
Technické vybavenie sakrálnych stavieb

Firma, ktorá má srdce

Vybavenie pre existujúce historické
a nové zvony od 5 kg do 15 ton
Elektrické moderné bezkontaktné pohony zvonov
s lineárnymi motormi, riadené elektronickými digitálnymi jednotkami bez sprostredkujúceho prevodu,
imitujúce klasické ručné zvonenie.
Technické vybavenie zvonov
Srdce zvonov kované klasické, dubové jarmá zvonov,
prípadne oceľové žiarovo zinkované.
Zvonové stolice drevené, oceľové alebo kombinované,
zvonové konštrukcie.
Spínanie zvonenia týždenné alebo dátumové s DCF
alebo GPS, pohrebné zvonenie, liturgie, liturgické
sviatky. Diaľkové ovládanie zvonov.
Statické a dynamické posudky zvonových stolíc,
veží a konštrukcií, návrhy riešení.
Zvonkohry s digitálnym a manuálnym ovládaním,
vrátane konštrukcie.
Vežové hodiny: motorový centrálny alebo jednotlivý pohon pre 1 – 4 číselníky do priemeru číselníka
5 metrov s elektronickým riadením chodu, vrátane
rádiového signálu DCF, prípadne satelitného GPS,
akustické odbíjanie času na zvony a gongy.
Nové bronzové výtvarne riešené ladené zvony
zvonárskej dielne rodiny Dytrychovcov so zárukou
15 rokov.
Záruka na elektrické pohony 3 a 5 rokov, na technické vybavenie 5 a 10 rokov, na lineárne motory 10
rokov.
Do dnešného dňa sme realizovali montáže 4248 zvonov od 10 kg do 9,6 ton, z toho 624 zvonov na lineárne
motory. Z celkového počtu realizácií sme uskutočnili
32% na Slovensku, 60% v ČR a zvyšok v Ukrajine,
Rakúsku, SRN, dodávky do ruského Jakutska, americkej Nevady, Japonska a Austrálie.
Rostislav Bouchal - BOROKO
Štefánikova 263
751 03 Brodek u Přerova
Česká republika
mobil: 0042 0 602 541 121
telefón: 0042 0 581 741 342
fax: 0042 0 581 742 019
e-mail: boroko@boroko.cz
web: www.zvony.sk
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Dátovú kartu alebo Modem (koncové zariadenia Flash-OFDM).
Linka Služby
12345
Ponuka
platí dozákazníkom
31. 8. 2007 pri
aktiváciiwww.t-mobile.sk
služby Rýchly internet a uzavretí Zmluvy o pripojení
platí do
31.alebo
7. 2007
pri aktivácii
Rýchly
internet
a uzavretí
Zmluvy
www.t-mobile.sk
Linka
Služby
zákazníkom
12345
sPonuka
viazanosťou
na
24
36
mesiacov
preslužby
zákazníkov,
ktorí
si kúpia
Dátovú kartu
alebo
o pripojení s viazanosťou na 24 alebo 36 mesiacov pre zákazníkov, ktorí si kúpia
Modem
(koncové
zariadenia
Flash-OFDM).
Dátovú kartu alebo Modem (koncové zariadenia Flash-OFDM).

=
=
=

Linka Služby zákazníkom 12345 www.t-mobile.sk
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