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P

rvá zmienka o mieste
Bistrica pochádza z r.
1209. Kult Čiernej
Madony s Dieťaťom sa začal šíriť už od r. 1499, keď
117 cm vysokú sošku z tmavého dreva od neznámeho
umelca umiestnili v neďalekých horách v kaplnke na
Vinskom Vrhu.
História zázračnej sošky
je veľmi zaujímavá. Spomína
sa, že z obavy pred tureckými
vpádmi v r. 1545 kňaz Pavol
premiestnil a zakopal sošku
v bistrickom Kostole sv. Petra a Pavla. Toto tajomstvo si
však vzal so sebou do hrobu.
Zázračná soška Božej Matky
bola objavená až v r. 1588
ako dôsledok nezvyčajného
úkazu, keď miestny kňaz
počas slúženia svätej liturgie
uvidel, ako jedno miesto
v kostole osvetľuje neobyčajné svetlo. Na druhý deň objavili práve na tomto mieste
neporušenú sochu Čiernej
Madony, ktorú zreštaurovali
a umiestnili na oltár.
Počas tureckej nadvlády
sošku ukryli po druhý raz.
V r. 1650 ju zamurovali do
steny bistrického chrámu.
Ťažké časy a útlak spôsobili,
že ľudia pomaly zabúdali na
zázračnú Madonu. Vďaka
záujmu záhrebského biskupa
Martina Borkovica sa pátranie po zázračnej soche
skončilo jej znovuobjavením v r. 1684.
Zvesť o zázračnom
uzdravení ihneď po jej
objavení sa rýchlo rozšírila. Od tej doby
začali do Bistrice prúdiť davy
pútnikov, ktorí
predkladali svoje prosby bistrickej Božej Matke
a na jej príhovor
sa udiali mnohé
uzdravenia.
Po e pi d é m i i
moru, ktorá zasiahla Chorvátsko zač. 18. stor.,
zasvätili z vďačnosti v r. 1710
h l av ný o lt á r
v bistrickom

M A R I J A
BISTRICA
Marija Bistrica – najväčšia a najnavštevovanejšia mariánska svätyňa Chorvátska.
Nachádza sa 40 km od Záhrebu. Chorvátsky
národ ju už oddávna nazýva Kráľovnou
Chorvátska.
chráme Najsvätejšej Panne
Márii. Od r. 1731
zmenil Kostol sv.
Petra a Pavla
patrocínium
a záhrebský
biskup Juraj
Branjug zasvätil kostol Panne Márii
Snežnej,
neskôr
sa stal
svätyňou
Božej
Matky
Bistrick e j
Snímka: www.bucsujaras.hu

a názov zmenila aj obec.
Z Bistrice sa stala Marija
Bistrica.
V Svätom roku 1750 pápež Benedikt XIV. ustanovil
pre všetkých pútnikov do
Marija Bistrice za obvyklých
podmienok odpustkové privilégiá.
Do obdobia na začiatku
19. stor. sa datuje už tradičný poriadok pútnických
slávností a odpustových dní.
Chrám sa postupne rozširoval a dostavoval a súčasná
podoba je sčasti výsledkom
rozsiahlej prestavby v 80.
rokoch 19. storočia, ktorú
si vyžiadal ničivý požiar v r.
1880. Zo zničeného inte-

riéru sa podarilo zachrániť
klasicistický oltár a zázračnú
sošku. Nový renesančný oltár posvätil v r. 1883 kardinál
J. Mihalovič.
Súčasný vzhľad chrámu
vznikal najmä podľa projektu nemeckého architekta
pôsobiaceho v Záhrebe Hermanna Bollého. V r. 1923
priznal chrámu titul bazilika
minor pápež Pius XI.
V r. 1935 korunoval jubilejnými zlatými korunami
zázračnú sošku Božej Matky
Bistrickej s Dieťaťom záhrebský arcibiskup Antun
Bauer s osobnou podporou
bl. záhrebského arcibiskupa-koadjútora, kardinála Alojza Stepinaca, mariánskeho
ctiteľa. Pri tejto príležitosti
ju vyhlásili za Božiu Matku
všetkých Chorvátov. Pieseň,
ktorú na počesť Kráľovnej
Chorvátov skomponoval
jezuita Petra Peric, zabitý
počas druhej svetovej vojny,
sa stala hymnou chorvátskych ctiteľov Božej Matky
Bistrickej.
V r. 1987 bol na podnet
chorvátskych biskupov ustanovený 13. august ako Sviatok Božej Matky Bistrickej.
Na voľnom priestranstve
pred novým oltárom s baldachýnom, nazvanom podľa
bl. A. Stepinaca, stojí socha
Božej Matky Bistrickej, ktorej
autorom je Ante Orlic. Ten
postavili pri príležitosti návštevy pápeža Jána Pavla II.,
ktorý tu 3. októbra 1998 slúžil slávnostnú svätú liturgiu.
Pred miliónovým zástupom
pútnikov tu pápež blahorečil
kardinála Alojza Stepinaca
(1898 – 1960), symbolizujúceho pre všetkých Chorvátov
víťazstvo dobra nad zlom.
Púte do Marija Bistrice
sa konajú už viac ako tristo
rokov a ročne ju navštívi až
pol milióna veriacich. Nočné procesie na kalvárskom
vrchu sú nevšedným a hlbokým duchovným zážitkom.
Svätyňa je sprístupnená každoročne od Veľkej
(Bielej) soboty až do 31.
októbra.
František Dancák
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Myšlienky slávnych
 Duchovný rast vyžaduje vedomie,
že človek potrebuje rast. Ak si túto
skutočnosť nepriznáme, nezostáva nám
iná možnosť, než neustále sa pokúšať
vyhladzovať dôkazy našej nedokonalosti.
(M. S. Peck)
 Byť objektívny, používať svoj rozum
je možné len vtedy, keď človek dospeje
k pokore, keď sa zbaví detinských snov
o vševedúcnosti a všemohúcnosti. (E.
Fromm)
 Keď sa človek priblíži k srdcu svätca,
zavonia akoby príjemnú vôňu, akoby prišiel k nejakému kvetu; hneď chápe, že sa
dotýka niečoho božského. (H. Huvelin)
 Ak sme medzi mladými prítomní
len čiastočne, tak sa nám tiež otvoria
len čiastočne. Vychovávateľa prijímajú
ako toho, ktorý im ide radiť, dirigovať,
kaziť im hru. Je nežiaduci element. (A.
Dermek)
 Hrdina je ten, kto vydrží. (Langbehn)
 Najistejšia cesta, ako predísť zlému, je
konať dobro. Keď mladým bezvýhradne
ukazujeme dobro naším príkladným
životom, zlo v ich živote nakoniec stratí
význam. (Ferari)

V ďalšom čísle nájdete

DNEŠNÍ FARIZEJI

M

ožno ste pred pár týždňami
zaregistrovali zaujímavú
diskusiu v médiách o kampani hnutia Právo na život, ktorá
niesla zaujímavé posolstvo: Tebe
právo na život odopreté nebolo.
Viac sa tomu venujem v rubrike
Spoločnosť.
Čo ma však zaujalo, boli rôznorodé postoje ľudí. Neraz som sa cítil
ako v Kocúrkove. Alebo ako hovorí
Ježiš: „Pískali sme vám, a netancovali
ste; nariekali sme, a neplakali ste.“
(Mt 11, 17) Prečo? Lebo „prišiel Ján,
nejedol a nepil, a hovoria: ,Je posadnutý zlým duchom.’ Prišiel Syn
človeka, je a pije, a hovoria: ,Hľa,
pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a
hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“ (Mt 11, 18 – 19)
A s nami je to nielen podobne, ale
úplne rovnako. Buď je zabitie nenarodeného dieťaťa v poriadku, etické
a morálne správne, teda zákonom
dovolené a platené z našich daní,
alebo nie. Ak je, potom billboardy
nemôžu nikoho pohoršovať a keď sa
vás dieťa spýta, čo tam je, potom vaša
reakcia musí byť pokojná, pretože
toto je normálne a v poriadku.
Ak vás však táto kampaň zaskočila, pohoršila či urazila a nahnevala,
potom týmto svojím postojom hovoríte, že je to neetické, nemorálne
a nenormálne. Ale potom nie je len
nemorálne toto zobrazovať, ale samotný zobrazený akt je taký istý. Vari
iba zobrazenie vraždy je nemorálne
a vražda samotná je morálne správna
a dobrá?
Radi by sme si vybrali stredné
riešenie – odsúdiť túto kampaň, resp.
nedráždiť svoje oči krutou realitou,
a pritom súhlasiť s umelým prerušením života dieťaťa počas tehotenstva.
Ale to je farizejstvo, pred ktorým
Ježiš nás, svojich učeníkov, toľkokrát
varoval.
Možno by ste oponovali, že sa mal
nájsť pokojný a nenásilný protest.
Nejaké modlenie sa v tichosti. Veď
predsa kresťan nevyhľadáva konﬂikty! Lenže aj toto je alibizmus a farizejstvo. Po prvé, modliť sa v tichosti znamená rozprávať sa v pokoji s Bohom.
Modlitba nemôže byť protestom.
Môže sa stať prostriedkom vlastného
posväcovania, hľadania odpovedí,
ale aj časom naplneným prosbami.

Nemôže byť výmenným artiklom,
trestom či niečím, čím nie je. A teda
nemôže byť ani formou protestu.
A aký protest si treba zvoliť? Alebo čo
urobiť, ako konať? Na to nám znova
odpovedá sám Ježiš Kristus, keď „v
chráme našiel predavačov dobytka,
oviec a holubov i peňazomencov, čo
tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič
a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce
a dobytok. Peňazomencom rozhádzal
peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: ,Odneste to
odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca
tržnicu!’ Jeho učeníci si spomenuli,
že je napísané: ,Strávi ma horlivosť za
tvoj dom‘“ (Jn 2, 14 – 17).
Teda v závažných veciach použil
to, čo mu bolo dané – ruky a silu.
My dnes máme iné spôsoby, ako
presadzovať svoje správne názory
a postoje. Nežijeme v totalite, ale v
demokracii, kde si môžeme zvoliť
takých reprezentantov, ktorí budú
chrániť a presadzovať naše záujmy.
A ak to nestačí alebo sa pomýlime,
či prenáhlime, môžeme pozdvihnúť
svoj hlas formou protestov, petícií...
Ale možno by bolo lepšie, keby
sme boli ticho a nestarali sa do toho,
čo sa nás netýka. Možno by bolo
lepšie, keby sme žili svoje kresťanstvo
v tichosti, nebadane, nepozorovane.
Aby o tom ani nik nevedel. Schovajme ho pred týmto svetom a nechajme
ho odpočívať.
Uvažuješ podobne?
Potom je nám súdené rovnako
odpočívať. Odpočívať v tieni smrti
a strachu.
Keby takto konali naši predkovia,
boli by sme v porobe totality ešte
horšej, než je komunizmus s fašizmom spolu. A zlo by postupne
premohlo jedného za druhým – čo
sa mu celkom darí aj dnes. Čo na to
Ježiš? Prečo aj on nekonal podobne
– v skrytosti? Mal umrieť niekde
nepozorovaný, bez učeníkov. Tajne!
Prečo to tak neurobil? Lebo chcel
ukázať celému svetu, čo je dôležité
a ako Boh miluje človeka. To, čo mu
bolo povedané do ucha, rozhlasoval
zo striech (porov. Mt 10, 26 – 27). A
to, čo mu bolo zverené, nezakopal,
ale rozmnožil (porov. Mt 25, 14 – 30).
Stal sa tak prvým a najvernejším
sluhom a vzorom pre nás. Budeme
ho nasledovať? 
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 Spolu s o. Mariánom Vojtkom, kňazom
zodpovedným za Mariánske kňazské
hnutie, sa porozprávame o začiatkoch
hnutia, večeradlách a úcte k Presvätej
Bohorodičke .
 V reportáži z Grécka sa spolu s našimi
pútnikmi pustíme po stopách svätého
Pavla.
 Navštívime nemecké mesto Aachen.
Dóm v tomto meste bol šesť storočí korunovačným miestom nemeckých kráľov
a cisárov, ako aj cieľom pútnikov.

úvodník šéfredaktora
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spravodajstvo

IZRAEL (TASR) Najväčší sviatok židovského kalendára - Jom Kipur, známy tiež ako Pôstny deň alebo
Deň zmierenia, si pripomenuli židia na celom svete
v sobotu 22. septembra. Je to jediný sviatok, na ktorý sa vzťahuje Tórou predpísaný úplný pôst. Podľa
tradície na Jom Kipur poskytuje Hospodin odpustenie niektorých hriechov z minulosti.

Zomrel prvý apoštolský nuncius Slovenska
sa aktívne podieľal na príprave
návštevy pápeža Jána Pavla II. na
Slovensku v roku 1995, na vybudovaní apoštolskej nunciatúry v
Bratislave a na príprave a podpísaní Základnej zmluvy medzi
SR a Svätou stolicou. Večná mu
pamiatka!

CASTEL GANDOLFO (RV) Pápež Benedikt XVI. adresoval posolstvo účastníkom X. kresťanského sympózia katolíkov a pravoslávnych, ktoré v dňoch 16.
– 19. septembra usporiadal Františkánsky inštitút
pre spiritualitu pri Pápežskej univerzite Antonianum
v spolupráci s Teologickou fakultou Aristotelovej
univerzity v Tessalonikách. Cieľom podujatia, ktoré
sa koná v Grécku, je hľadanie spoločného dedičstva
viery a tradícií medzi oboma vierovyznaniami. Témou tohto ročníka je Svätý Ján Chryzostomos – most
medzi východom a západom.
Snímka: images.newsmax.com

(Taliansko, RV) 9.septembra
v dopoludňajších hodinách zomrel vo veku 82 rokov v rodnom
Campagnola Cremasca prvý
apoštolský nuncius v Slovenskej republike arcibiskup Luigi
Dossena. Svätého Otca a Svätú
stolicu zastupoval na Slovensku
v rokoch1994 až 2001. Nuncius

Benedikt XVI. na návšteve Rakúska
(Rakúsko, RV) Pápež Benedikt
XVI. navštívil na svojej apoštolskej
ceste Rakúsko. Ako sám zdôraznil,
jeho návšteva nebola politická, ale
pútnická a jeho úmyslom bolo
posilniť ľudí vo viere. „Potrebujeme Boha. V živote bez Boha
nie je žiadna orientácia a nedá sa
rozlišovať medzi dobrom a zlom,“
uviedol nástupca sv. Petra. Na

letisku vo Viedni, kde pristál, ho
privítali štátni aj cirkevní predstavitelia Rakúska, medzi nimi aj
prezident republiky Heinz Fischer,
arcibiskup Viedne kardinál Christoph Schönborn a štátny kancelár
Alfred Gusembauer. Ceremoniál
museli v dôsledku silného dažďa
preložiť do hangáru letiska.

Začala sa Veľká synoda ekumenického
patriarchátu v Konštantínopole
(Konštantínopol, TK KBS)
Začiatkom septembra sa začala
v Turecku Veľká synoda ekumenického patriarchátu v Konštantínopole. V meste Fanar sa na nej
zúčastnilo 100 pravoslávnych biskupov z celého sveta. Na programe stretnutia bolo zhodnotenie
situácie v súvislosti s kampaňou

proti patriarchovi Bartolomejovi
I., ktorú začal schizmatický bulharský pravoslávny exarcha Bujidar Cipof. Patriarcha tiež oznámil,
že by sa rád stretol s tureckým
premiérom Erdoganom, aby počul
„úprimnú odpoveď“ na otázku,
či štát povolí opätovné otvorenie
Teologickej školy v Halki.
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Pravoslávny patriarcha Alexej II.
vyznamenal apoštolského nuncia v Moskve
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(Rusko, RV/Zenit) Pravoslávny
patriarcha Alexej II. vyznamenal
apoštolského nuncia v Rusku
arcibiskupa Mons. Antonia Menniniho Rádom kniežaťa Danila III.
stupňa. Ako uviedla agentúra Interfax, vyjadril tak úctu a uznanie
zástupcovi Svätej stolice v Rusku

za „jeho úsilie pri budovaní dobrých vzťahov medzi ruskou Pravoslávnou cirkvou a Katolíckou
cirkvou“ pri príležitosti jeho 60.
narodenín. Mons. Mennini pôsobí
v Rusku ako apoštolský nuncius
od roka 2002.

PRAHA (TS ČBK) V Českej republike sa v druhej
polovici septembra konalo Ekumenické stretnutie
biskupov. Celé stretnutie koordinoval pražský kardinál Miloslav Vlk. Účastníci stretnutia tak spoločne
navštívili Pražský hrad a Katedrálu sv. Víta. V pravoslávnej Katedrále sv. Cyrila a Metoda sa spoločne
zúčastnili na nedeľnej liturgii a v gréckokatolíckej
Katedrále sv. Klimenta sa ďalej venovali vzájomnému obohacovaniu v oblasti ekumenizmu.
RUMUNSKO (TK KBS, RV) Rumunská pravoslávna
cirkev má nového patriarchu. Stal sa ním Daniel
Ciobotea, doterajší metropolita Moldavie a Bukoviny so sídlom v Iasi. Narodil sa v roku 1951 a študoval
okrem iného aj v Štrasburgu a Freiburgu. Patriarcha
Daniel je známy aktívnym pôsobením v oblasti
ekumenizmu.
RUSKO (RV) „Spoločne čeliť odkláňaniu sa od
kresťanstva vo svete“ – to sú slová moskovského
patriarchu Pravoslávnej cirkvi Alexeja II. na stretnutí
s biskupmi z Friuli, Benátok a Giulie. Biskupi, ktorí
prišli do Moskvy, sa zúčastnili na liturgickej pravoslávnej slávnosti v Katedrále sv. Bazileja. Stretnutie
sa začalo slovami: „V mene spoločnej viery, založenej na evanjeliu Ježiša Krista a na svedectve svätých
apoštolov a mučeníkov, chceme pokračovať týmto
stretnutím v bratskej výmene medzi cirkvami.“
VATIKÁN (TS ČBK) Vo veku 47 rokov sa stal novým
moskovským katolíckym arcibiskupom Mons. Paolo
Pezzi. V úrade vystrieda Tadeusza Kondrusiewicza,
ktorého pápež Benedikt XVI. vymenoval za arcibiskupa metropolitu Minska a Mohyleva v Bielorusku.
Nový arcibiskup doteraz pôsobil ako rektor Kňazského seminára Panny Márie Kráľovnej apoštolov
v Sankt Peterburgu.
RUMUNSKO (RV) V rumunskom Sibiu sa začiatkom
septembra konalo 3. európske ekumenické zhromaždenie. Jednotlivé cirkvi sa zaviazali k vzájomnej
spolupráci v oblasti pútí, venovania sa charite,
modlitbe, sviatostiam, ekológii a k ochrane života.
V záverečnom vyhlásení stretnutia sa píše: „My, pútnici z celej Európy, svedčíme o moci premeny svetla
– Krista, ktoré ožaruje všetkých, ktoré je silnejšie
ako tma a hlásime sa k nádeji, ktorá zastrešuje naše
cirkvi, pre celú Európu a pre celý svet.“

VERNÁR A TELGÁRT (Peter Šipula, Katka
Zajacová) 9. – 12. a 23. – 25. júla 2007 sa
uskutočnili dva tábory detí a mládeže
z Vernára a Telgártu. Spolu 40 detí prežilo
krásne prázdninové chvíle plné zábavy,
hier a oddychu. Veľké Pán Boh zaplať
patrí všetkým, ktorí napomohli zrealizovaniu týchto táborov.

Nechajte deti prísť ku mne
(Veľká Tŕňa, Peter Bombár) Veľmi
často počujeme od kňazov a veriacich,
zvlášť na dedinách, že pomaly niet pre
koho organizovať tábory, výlety, stretká.
Mladí ľudia odchádzajú do miest za
prácou a aj detí sa málo rodí.
Napriek všetkému sme si vo farnosti
Veľká Tŕňa zaumienili, že vyskúšame
pripraviť historicky prvé denné evanjelizačné stretnutie pre deti a mládež.
Animátori Zuzka a Danka v spolupráci
s ďalšími piatimi mládežníkmi, bohoslovcom Paľom a otcom Petrom vybrali
termín od 13. do 16. augusta. Tento čas
sa stal Bohom požehnaný nielen perfektným počasím, ale aj hojnou účasťou
detí z Veľkej Tŕne a Čerhova. Bohatý
program sa začal v pondelok modlitbou
a spoznávaním Boha Otca, ktorý nás
nekonečne miluje. Jeho obraz v Synovi
Ježišovi Kristovi sprítomneného v tajomných ikonách, si deti mohli vyskúšať
i namaľovať. V utorok sa spoločenstvo
detí a mládeže upevňovalo spoločným
putovaním po obci a hľadaním odkazov, ktoré poukazovali na Mojžiša ako
muža putujúceho pod vedením Boha
do zasľúbenej zeme. Tento putovný deň
sa skončil svätou liturgiou, pri ktorej
deti v chráme odovzdali vlastnoručne
vyrobené plagáty, ikony, pomaľované
kamene a svoje srdcia. Celý tretí deň

sa niesol v športovom duchu. Konali
sa Olympijské „toroňské“ hry. Zvíťazil
každý, kto sa zúčastnil. Posledný deň
nálada vrcholila ešte väčším zápalom
v hrách, v speve, ale bolo už aj cítiť
smútok, že dni strávené v spoločenstve
navzájom a s Bohom sa končia. Aby sme
sa posilnili aj na individuálne putovanie
životom, rozlúčili sme sa spoločnou
opekačkou na vínnych pivniciach. Modlitbou sme poprosili, aby nás na tejto
púti stále sprevádzal náš nebeský Otec
a aby sme sa stretli ešte vo väčšom počte
a s väčšou vierou aj o rok.
Do spoločných modlitieb, hier a iných
aktivít sa okrem detí a mládeže z Gréckokatolíckej a Rímskokatolíckej cirkvi
zapojili i deti z Reformovanej cirkvi.
A čo dospelí? Zostali v nemom úžase
nad životaschopnosťou svojich ratolestí
a úprimnosťou ich viery.
Takže nechajte deti prísť k Bohu!

Letná škola angličtiny
(Prešov, Pavol Dancák) Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej
univerzity v Prešove v spolupráci s Language and Catechetical Institute Gaming (LCI) v Rakúsku usporiadala 27.

DAVIDOV (Zuzka Vaľková) V predposledný prázdninový týždeň sa mládež
z farností Davidov a Sečovská Polianka
zúčastnili na spoločnom tábore s názvom
3xR, teda Radosť rozdávaním rastie, pod
vedením svojich duchovných otcov Petra
Milenkyho a Jozefa Novického. V Hermanovciach vyše tridsať mladých ľudí
strávilo päť dní, počas ktorých chválili
Pána sv. liturgiami, modlitbami, spevom.
Dni boli spestrené rôznymi hrami, športovaním a nechýbal ani turistický deň
s náročným výstupom na najvyšší vrch
Šimonka (1092 m, Slánske pohorie). Domov odchádzali príjemne unavení, plní
veselých zážitkov, so slovami na rozlúčku:
Nech radosť rozdávaním rastie!
MALÝ LIPNÍK (Ivana Compeľová) Putovanie po stopách praotca Abraháma
– pod takýmto názvom sa 30.augusta
2007 vďaka iniciatíve otca Jozefa Šoltýsa
uskutočnila v obci Malý Lipník súťaž pre
malolipnícku mládež. Začala sa v popoludňajších hodinách modlitbou o. Šoltýsa
a rozdelením do dvoch štvorčlenných
družstiev, pre ktoré si animátori Lukáš
Šoltýs a Mária Kravčáková pripravili 17
stanovísk. Po skončení sa pokračovalo
v zábave vo forme hier a tancov.
KLOKOČOV (Michal Hospodár) Na začiatku nového cirkevného roka 1. septembra
sa stretli veriaci Košického exarchátu na
slávení fatimskej soboty v Klokočove.
Posvätný ruženec viedla mládež Košického protopresbyterátu a prednášku
o vysluhovaní sviatosti pokánia podľa
nového trebníka predniesol o. Marcel
Gajdoš z Košíc.
Po Molebene k Bohorodičke v mene
zhromaždeného zástupu pozdravil
vladyku Milana pri jeho životnom jubileu príležitostnou básňou o. Michal
Hospodár a ikonou dojčiacej Bohorodičky ho obdarovali veriaci klokočovskej
farnosti.
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júla až 5. augusta 2007 English summer
camp. Cieľom kurzu bola komunikáciu
v anglickom jazyku so zameraním na
teologickú terminológiu. V dopoludňajších blokoch sa lektori z LCI Jenny
Healy, Bobette Huzovic a Laura Seefeld
venovali budovaniu slovnej zásoby
a upevneniu gramatických a syntaktických štruktúr. V popoludňajších blokoch sa účastníci zo Slovenska, Čiech,
Litvy, Rakúska, Kanady a USA počas
desiatich dní zapájali do spoločenských,
kultúrnych a teologických diskusií so

zámerom priblížiť ostatným účastníkom svoju krajinu a jej kresťanské
dedičstvo. Súčasťou kurzu boli modlitby, hry, súťaže, testy a komunikácia
v anglickom jazyku. Účastníci sa formou exkurzií oboznámili
s históriou mesta Prešov aj
s históriou a prítomnosťou
Gréckokatolíckej cirkvi na
Slovensku, navštívili Bardejov a Sliezsky dom vo
Vysokých Tatrách, ktorý
v roku 1995 navštívil pápež
Ján Pavol II. Na neformálnom stretnutí v kaplnke biskupského
úradu vladyka Ján Babjak vysvetlil
študentom ikonograﬁu kaplnky. Letnú
školu navštívil aj o. Juraj Terek z Medzinárodného teologického inštitútu v Gamingu. Nad priebehom každodenného
programu pozorne bdela Mgr. Petra
Porubcová, doktorandka ITI Gaming.
Na organizácii Letnej školy angličtiny
sa podieľal aj Gréckokatolícky kňazský
seminár blahoslaveného biskupa Pavla
Petra Gojdiča a Neinvestičný fond sv.
Ján Krstiteľ.

BANSKÉ (Jana Mitrišinová) 22. augusta
2007 sa veriaci farnosti spolu s duchovným otcom vybrali na celodenný
výlet. Cieľom bol Ľubovniansky hrad
a Litmanová. Najprv to bola prehliadka
Ľubovnianskeho skanzenu, potom zavítali na hrad a na známe pútnické miesto
Litmanová. Na hore Zvir sa pomodlili Moleben k Presvätej Bohorodičke. Nakoniec
na deti čakala veselá hra.
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VRANOV NAD TOPĽOU (Beáta Ocilková)
8. septembra sa v Katolíckom dome kultúry vo Vranove nad Topľou uskutočnila
prezentácia monograﬁe Pútnický farský
Kostol Narodenia Panny Márie a kláštor paulínov vo Vranove nad Topľou.
Autorom tejto historickej publikácie
písanej populárno-náučným štýlom je
poľský kňaz z radov paulínov – teológ,
erudovaný knihovník, historik a ﬁlológ
Leander Tadeusz Pietras, OSPPE, PhD.,
ktorý vo Vranove pôsobí od roka 1990.
Plnofarebná publikácia s hodnotným fotograﬁckým materiálom vyšla v náklade
2000 výtlačkov. Pre Farnosť Narodenia
Panny Márie ju vydalo vydavateľstvo
Excel enterprise, s.r.o., s ﬁnančným príspevkom mesta.
KEŽMAROK (B. Jakubová) Prvú odpustovú slávnosť v novom Chráme Narodenia
Presvätej Bohorodičky Panny Márie
slávili Kežmarčania v nedeľu 9. septembra 2007. Slávnostnú svätú liturgiu
celebroval o. Rastislav Višňovský spolu
s miestnym duchovným a rím. kat. kňazom Marcelom Tardom. Spevom svätú
liturgiu sprevádzal miestny chrámový
zbor Aletheia a mládežnícky spevácky
zbor. V piatok a v sobotu predchádzala
odpustovej slávnosti duchovná obnova
za účasti miestneho duchovného otca
a pozvaných kňazov.
Na záver odznelo poďakovanie všetkým,
ktorý sa podieľali na výstavbe tohto chrámu. Bola vyzdvihnutá ochota, námaha
a obetavosť, ktorú mnohí veriaci vynaložili. Slávnosť bola zakončená Molebenom
k Presvätej Bohorodičke.
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VEĽKÝ ŠARIŠ (Ľubomír Petrík) Sviatok
Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky
Slovenska slávil prešovský eparcha Ján
Babjak, SJ, v rímskokatolíckom Kostole sv.
Jakuba Staršieho vo Veľkom Šariši, kam
zavítal na pozvanie miestneho kňaza
Alexandra Repického. Vladyku v mene
všetkých Šarišanov privítal primátor mesta Veľký Šariš Ing. Róbert Oros. Liturgická
slávnosť bola súčasťou osláv 790. výročia
prvej zmienky o Veľkom Šariši.

6

MILPOŠ (Ľubomír Petrík) V obci Milpoš
v sabinovskom okrese mali gréckokatolícki veriaci v nedeľu 23. septembra výnimočný deň, ako ho nazval vladyka Ján
Babjak, SJ. Postavili totiž farskú budovu,
ktorú im prišiel posvätiť. Farnosť vznikla
v roku 2003 vyčlenením z farnosti Ďačov.
Spolu s ﬁliálkou Hanigovce má viac ako
600 veriacich, ktorí s veľkým nasadením
začali v apríli 2004 stavať farskú budovu.
Postavili ju v prevažnej miere svojpomocne. Prešovského eparchu privítal správca
farnosti o. Richard Harvilko a starosta
obce Ladislav Rabatin.

Výlet malolipníckej mládeže
(Malý Lipník, Mária Kravčáková) 21.
augusta 2007 sa vo farnosti Malý Lipník
uskutočnila cyklotúru cez slovensko-poľský turistický prechod Legnava
– Muszyna. Na tejto akcii sa zúčastnila
mládež pod vedením správcu farnosti
o. Jozefa Šoltýsa.
Športový deň sa začal svätou liturgiou. Po liturgii čakala všetkých 15 km
dlhá cesta do Muszyny. Neplánované
bolo navštívenie dreveného kostolíka
v Andrzéjowke.

Pán sa postaral o účastníkov aj o počasie. Bol krásny deň, a hoci bolo v lese
blato, o to väčšia bola zábava a radosť.

Kremeňáčik 2007
(Sobrance, Vyšné Remety)
22. – 24. augusta sa v Uličskom Krivom uskutočnil
výlet mládeže zo Sobraniec
a Vyšných Remiet. Keďže
jedným z našich cieľov bolo
aj zdolanie vrchu Kremenec,
miesto, kde sa stretajú hranice Poľska, Slovenska a Ukrajiny, dostal názov Kremeňáčik 2007.
Pod vedením otcov Jozefa Korneckého,
Michala Barana a pani katechétky Mileny Malejčíkovej mali mladí možnosť
hlbšie spoznať Boha a nadviazať nové
kamarátstva. Inšpiráciou bola nielen

krása prírody, ale aj bohatá kresťanská
história tejto obce. Jej dôkazom sú drevené chrámy postavené bez jediného
klinca, ktorými je tento kraj posiaty.
Všetkým našim dobrodincom na čele
s pánom starostom Pán Boh zaplať!

Posvätenie fary v Trebišove
(Trebišov, Michal Hospodár) V nedeľu 2. septembra zavítal do trebišovskej
farnosti vladyka Milan Chautur, košický
exarcha, aby posvätil nové priestory
farskej budovy a pastoračného centra.
Slávnosť sa začala archijerejskou božskou liturgiou za účasti vyše dvadsiatich
kňazov. Krásu liturgie umocnil svojím
spevom miestny Zbor sv. archanjela
Michala. V závere o. Dušan Seman,
trebišovský protopresbyter, vyjadril
poďakovanie všetkým dobrodincom a
veriacim, ktorí sa podieľali na dokončení spoločného diela.

Liturgickú posviacku novej časti
farskej budovy vykonal vladyka Milan.
Pôvodná farská budova bola projektovaná ešte v totalite, keď vtedajšie mocenské štruktúry limitovali jej veľkosť
a potrebnú účelovosť. Súčasná budova
bude slúžiť trom kňazom na ubytovanie
a spoločné priestory poslúžia aktivitám
vo farnosti. Sviatočný deň pokračoval
spoločenským posedením za účasti
duchovenstva, primátora mesta Vladimíra Anďala, poslanca NR SR Viliama
Novotného, dobrodincov a ďalších
hostí i domácich farníkov.

Otvorenie školského roka
v Košickom apoštolskom exarcháte
(Košice, DKÚ GkAEx) V predsviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky
7. septembra 2007 sa v katedrálnom
chráme v Košiciach pri sv. liturgii
slávenej vladykom Milanom Chauturom, CSsR, konalo otvorenie nového
školského roka pre katechétov a kňazov
vyučujúcich náboženstvo v Košickom
apoštolskom exarcháte. Po sv. liturgii
boli katechétom odovzdané Kanonické misie na vyučovanie náboženskej
výchovy.

Program pokračoval v priestoroch
exarchátneho úradu odborným seminárom na tému Príprava žiakov na biblickú olympiádu, ktorý viedol ThBibLic.
Róbert Jáger. Seminár bol zameraný na
exegézu knihy Exodus a Listu Rimanom
12. – 16. kapitola.
Všetkým katechétom a kňazom, ktorí sa venujú školskej a farskej katechéze,
prajeme, aby ich Pán posilňoval svojou
milosťou a láskou v službe, do ktorej
ich povolal.

Životné jubileum vladyku Milana Chautura
( Ko š i c e , M i c h a l Ho s p o d á r )
Uprostred usilovnej práce v Pánovej
vinici zastihlo košického apoštolského exarchu Milana Chautura, CSsR,
okrúhle životné jubileum – 50 rokov.
Pri tejto príležitosti bola 4. septembra v Katedrále Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach slávnostná
archijerejská liturgia za hojnej účasti
veriacich, ktorí prišli takto vyjadriť
vďačnosť svojmu pastierovi. Pozvanie prijalo sedem biskupov na čele
s predsedom Konferencie biskupov
Slovenska Mons. Františkom Tondrom
a množstvo hostí.
Príležitostnú homíliu predniesol o.
František Čitbaj, súdny vikár. Zrekapituloval v nej životnú púť jubilanta a na

základe osobných skúseností ukázal,
ako Božia Prozreteľnosť viedla svojho
vyvoleného od študentských čias až po
biskupský stolec.
Po skončení liturgie prišli k slovu
gratulanti. Za biskupov Slovenska
predniesol slávnostný príhovor František Tondra. Poďakoval vladykovi
Milanovi za záslužnú prácu, ktorú ako
predseda Rady pre rodinu a mládež pri
KBS vykonáva nielen pre prítomnosť,
ale hlavne pre budúcnosť Slovenska.
Nechýbala ani slávnostná torta od
zručných kuchárok košickej farnosti.
Jubilant sa potešil aj novému sedesu
(liturgickému kreslu), ktorý daroval
Spolok sv. Cyrila a Metoda spolu s rodinou Voroňákovcov z Humenného.

Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove navštívila
Magdaléna Vášáryová
(Prešov, Ľubomír Petrík ) Drevené
gréckokatolícke chrámy alebo – ako sa
im na východnom Slovensku hovorí
– cerkvi – sú nielen úžasnými kultúrnymi pamiatkami, ale vynikajúcim
spôsobom hovoria aj o úprimnej
viere a dôvere človeka v Boha. Do ich
záchrany sa už pred niekoľkými rokmi
svojou charizmou zaangažovala aj pani
Magdaléna Vášáryová, zakladateľka
Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú
politiku a poslankyňa NR SR.
Práve záchrana a propagácia týchto
chrámov boli hlavnou náplňou jej
stretnutia s vladykom Jánom Babjakom, SJ, ktoré sa z iniciatívy prešovského eparchu uskutočnilo v rezidencii

Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove v sobotu 22. septembra. Vladyka
vyjadril slová vďaky pani Vášáryovej
za jej činnosť vo vzťahu k dreveným
cerkvám. Ako osobnosť, ktorej meno
sa spája s kultúrou, si v sprievode
prešovského eparchu so záujmom
a obdivom prezrela rezidenciu, hlavne
expozíciu histórie Prešovskej eparchie
a biskupskú Kaplnku sv. Jozefa.
Pani Vášáryová je ktitorkou – dobrodinkou dreveného gréckokatolíckeho Chrámu sv. Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom neďaleko Svidníka,
ktorý pred stretnutím s vladykom opäť
navštívila a zaujímala sa o práce, ktoré
sa tam práve realizujú.

Gréckokatolíci zakončili púť po stopách sv. apoštolov Ondreja a Pavla
(Prešov, Ľubomír Petrík) Pod vedením prešovského eparchu Jána
Babjaka, SJ, sa v stredu 12. septembra
vrátilo 45 pútnikov z jedenásťdňovej eparchiálnej púte po stopách sv.
apoštolov Ondreja a Pavla v Grécku.
Medzi pútnikmi bolo aj 18 kňazov
Prešovskej eparchie. Sprevádzal ich o.
Martin Mojžiš. Z miest, kde písal svoje
listy apoštol národov sv. Pavol, nav-

štívili Korint, Solún a Filipy. Neobišli
ani iné vzácne miesta, napr. Atény či
Meteory – východné kláštory, Kavalu
a iné. Veľmi vzácnou bola prehliadka
Chrámu sv. Ondreja v Patrase, v ktorom je jeho hrob s relikviami a kde je
miesto jeho umučenia. Nechýbal ani
pobyt pri mori. Súčasťou cesty naspäť
bola plavba loďou do Benátok, kde
navštívili Baziliku sv. Marka.

Odpustová slávnosť v Malcove
oltári slávil vladyka Milan Chautur,
košický exarcha, ktorý aj kázal. Tematicky sa zameral na oblasť rodiny
a výchovy. Celú slávnosť sprevádzalo
vydarené počasie a radosť zo spoločného stretnutia pri Pánovom stole aj
pri stole agapé.

s Magdou Vášáryovou, slovenskou diplomatkou, poslankyňou NR SR, zakladateľkou
Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú
politiku a tútorkou dreveného Chrámu sv.
Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom.
Čím vás oslovujú drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku?
Z troch dôvodov. Prvý dôvod je kultúrny. Sú
to neuveriteľne vzácne pamiatky, obsahujú
v sebe kultúrne hodnoty. Veľmi by som si
priala, aby zostali čo najdlhšie zachované.
Druhá vec je tá, že voľakedy ľudia stavali
chrámy všetkých vyznaní na špeciálnych
miestach, ktoré majú nejaký význam,
vyžarujú nejakú silu. Vždy, keď prichádzam
do týchto chrámov, a špeciálne do Krajného
Čierneho, cítim silu, ktorá niekde z hĺbky
zeme vyviera a zosobňuje sa v chráme.
A tretím dôvodom je to, že okolo chrámov
sa združujú veľmi milí a veľmi dobrí ľudia
s otvorenými dušami. Vždy sa veľmi teším
na stretnutie s nimi.
Vaše meno sa ľuďom na Slovensku a iste
aj v iných krajinách spája s hodnotnou
kultúrou. Čo poviete ako odborníčka na
kultúrnu situáciu v našej krajine?
Zasa by som to rozdelila na dve roviny.
Jedna vec je veľký boom kultúrnych aktivít.
Kam sa pozriem, v každej dedinke, v každom mestečku, meste je toľko kultúrnych
podujatí, že už to nestačíme ani sledovať. Je
to taký regionálny kultúrny boom.
Druhá rovina je, že štátna podpora kultúry
v mnohých oblastiach zostáva nereformovaná, nemodernizovaná, nesoﬁstikovaná
a ﬁnančne veľmi podvyživená. Myslím si,
že je už po všetkých tých reformách čas na
to, aby sa začala aj reforma štátnej podpory
kultúry.
Kultúra a viera majú veľa spoločného. Čo
by ste k tomu povedali našim čitateľom?
Mnohokrát sa snažím niektorým ľuďom,
ktorí majú troška zjednodušené myslenie,
vysvetliť, že kultúra nie je len umenie, ale
aj vzduch, ktorý dýchame každý Boží deň.
Človek neexistuje bez kultúry. Aj viera je
taký vzduch. Samozrejme, niektorí si to viac,
niektorí menej uvedomujú. Ale bez toho
človek nie je človekom. Takže musíme tento
náš dennodenný vzduch kultivovať.
Aj keď existujú profesionálni umelci (a v svätom zápale sa vyhlasujú za „svetlonosov“
kultúry), každý človek je tvorcom a zároveň
prijímateľom kultúry. A každý človek rozmýšľa aj o svojej smrteľnosti a o tom, prečo
je na tomto svete.
To znamená, že každý človek sa istým spôsobom stretáva s otázkami viery a kultúry
každý deň a každú minútu svojho bytia.
Ľubomír Petrík
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(Malcov, Michal Hospodár) V nedeľu 23. septembra sa konal spoločný
odpust v Malcove. Veriacich gréckokatolíkov i rímskokatolíkov z obce
i neďalekého Lenartova zhromaždila
Presvätá Bohorodička, ktorej tajomstvo narodenia si veriaci liturgicky pripomenuli. Svätú liturgiu pri poľnom

rozhovor na 5 minút
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Snímka: M. Hudec
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ozhodnutie navštíviť tohtoročný
Campfest 2007 na ranči pri Kráľovej Lehote padlo na poslednú
chvíľu. Aj keď sme prvý deň zmeškali,
boli pred nami ešte tri dni zaujímavých
podujatí pod modrou oblohou.
Keďže tento kraj bol pre nás akousi
neznámou, najprv sme putovali prstom
po mape.
Kráľova Lehota. Zo severnej, liptovskej, strany vstupná obec do mikroregiónu Bocko-bacúšskej doliny, kedysi
zemianska, v ktorej sa takmer každý
volal Lehotský.
Ranč. Máme to!
Nie je to až tak ďaleko, ako sa nám
spočiatku zdalo. Z východu je to iba
kúsok za Popradom, asi 4 km od rodiska herca Ondreja Jariabka či Kristy
Bendovej. Od Žiliny sa zasa cesta stáča
smerom na juhovýchod za Liptovským
Mikulášom.
A sme na mieste. Po niekoľkohodinovej jazde sme pristavili na premoknutej lúke. Počasie nebolo organizátorom
priaznivo naklonené. No Campfest už
bol v plnom prúde. Tento festival hudby, oddychu, stretnutí a nadväzovania
nových priateľstiev, festival pod stanmi,
sa tohto roku podarilo pripraviť už po
deviatykrát. Štyri dni plné dobrej hudby
s množstvom koncertov zahraničných

vyrástlo niekoľko veľkých stanov – Garáž, Stodola, Dielňa, Poradenský stan,
Kotolňa, Hangár, Bizniscentrum a Humno. Najbližšie k stanovému mestečku
rozložili Garáž – stan s programom pre
deti. Mohli sa tu prezentovať aj mladé
hudobné talenty.
Keďže sme prišli až poobede, nestihli sme program venovaný deťom,
ktorý prebiehal práve v tomto stane.
Využili sme čas, aby sme sa trocha
rozhliadli po areáli. Spolu so slnkom
sa zo stanov vyrojili mladí rozličného
veku s identiﬁkačnými náramkami na
zápästiach, ktoré nahradili vstupenky
na jednotlivé programy. Postávali pred
stanmi, kde sa mal práve začať program,

a slovenských hudobných skupín rôznych štýlov, s rôznymi umelcami a pozvanými hosťami na pozadí kempovej
pohody.
Aj keď v čase nášho príchodu sa
týmto smerom nevalili kolóny áut,
autobusov či peších turistov, prekvapil
nás počet dočasných obyvateľov ranča.
Napriek tomu, že ešte nebol víkend,
väčšiu časť stanového mestečka zapĺňali
„kupoly“ stanov.
• Raz som kamarátovi z Írska ukázal tento ranč s tým,
Už zrána visel na
že je na predaj. Neskôr mi zavolal: „Vieš čo? My sme
oblohe otáznik. Okolo
raz s manželkou sedeli v záhrade a rozmýšľali sme, či
obeda sa rozpršalo.
by sme chceli mať v záhrade 500 ľudí, ktorí by počúvali
Rozhodovali sme sa, či
evanjelium, spievali piesne a bolo by im dobre. Povedali
zostať na noc pod stasme si, že veľmi radi. Idem kúpiť ten ranč. A dám vám ho
nom. No stačila doba môžete ho používať.“
rá hodinka a slnko sa
Teraz boli na Campfeste, prechádzali sa po ranči a hovopriam zázračne znova
rili: „Teraz sa prechádzame po našej záhrade a nevidíme
vykotúľalo spoza mra500, ale 4.500 ľudí a cítime, že je to o Bohu, že sú tu dobré
čien. Pomedzi stany
veci, že je tu pohoda, zábava a všetko čisté a dobré. A my
zasvietili spacáky a presme šťastní.“
moknutá bielizeň.
• Pred rokom sme sa modlili: „Pane, chceme 4.000 ľudí.“
Rozhodnuté. Na výNajväčší stan na večerný program bol len pre 3.000
hodnom mieste sme
– 3.200 ľudí. Zdalo sa nám nefér, že sa modlíme za
rozostavili stan a vyjedno a pripravíme druhé. Tak sme sa modlili: „Pane,
brali sa na obhliadku
pripravíme väčší stan pre 5.000 – 6.000 ľudí.“ Jeden čloranča. Plocha celého
vek povedal, že stan kúpi. Na účet mi prišlo 7 miliónov.
ranča bola starostliStan sme dali urobiť a dva týždne pred Campfestom bol
vo rozdelená na niedokončený. Hneď v prvý večer bol plný. Postavili sme sa
koľko častí. Neďaleko
na pódium a povedali: „Fíha!“
stanového mestečka
Marián Lipovský
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si stále mali čo povedať. O zážitky nebola
núdza. Niektorí sa ešte len pripravovali na
predstavenie DJ G, diskdžokeja z veľkej
Británie s obdivuhodnou schopnosťou ponúkať úžasne „namixovanú“ hudbu, ktorá
má svetu čo povedať.
Sobota nás zobudila rannou sprchou
z neba. No o krátku chvíľu slnko vypilo aj
posledné kvapky. Čakal nás nádherný deň.
Keby ste vyšli na kopec nad Kráľovu Lehotu, uvidíte územie od Štrbského Plesa cez
Podbanské, celý Liptovský Hrádok, priehradu
Liptovská Mara až po Ružomberok. Vidieť
tiež Kráľovu hoľu a Nízke Tatry s Ďumbierom. Aj keď sa našli niektorí, ktorí si to vyskúšali, väčšina zostala vo „vriacom kotle“.
V sobotu ráno o pol deviatej sa znova
začal maratón slova, hudby, nových priateľstiev, modlitieb, osobných vyznaní a svedectiev, maratón behu za víťazným vencom
Kristovho kráľovstva.
Predpoludním sme sa zasmiali aj zamysleli nad nápadmi Vlada Špureka v jeho
divadelnej hre, potom sme sa prešli po Bizniscentre, kde sme našli stánky rozličného
charakteru i ponúk. Mali tu svoje miesto aj
členovia spoločenstva pri Dóme sv. Martina
v Bratislave či Rádio Lumen. Našlo sa aj niekoľko darčekov pre naše vrecká. Po rýchlom
obede a krátkom oddychu na slniečku sme
sa ešte chvíľočku prechádzali a načúvali pri
jednotlivých stanoch. Pozdravovali sme
známych, zoznamovali sa s neznámymi.
Posledná zaujímavá prednáška v dielni
a balíme.
Rozlúčili sme sa s tými, ktorí ešte ostávali.
Pri odchode sme sa dozvedeli, že počet
účastníkov prekročil očakávania organizátorov. Pri bráne sme zanechali dobrovoľníkov,
ktorí na Campfeste vypomáhali. Až neskôr
sme sa dozvedeli, že na ranč prišli oveľa
skôr. Pripravili miesto stretnutia modlitbou
i fyzickou prácou. Stavali stany, pripravovali
sociálne zariadenia, starali sa o teplú vodu
pre všetkých, zabezpečovali prísun jedla
a množstvo ďalších nepostrehnuteľných, ale
dôležitých drobností.
No aj po Campfeste zostalo na ranči dosť
práce pre ochotné ruky, ktoré areál pripravia
na ďalšie akcie, ktoré na seba nenechajú dlho
čakať, ale aj na budúcoročný Campfest.
Keď sa rozhodnete o rok putovať na
Campfest, určite sa nezabudnite správne
naladiť a pribaliť k svojim veciam poriadny stan. Aj keď tohto roka sa už tradičný
Campfest nekonal pod štítmi našich veľhôr,
ktoré naň niekedy dýchali priveľmi ľadovým
dychom, predsa je dobré nezabudnúť ani na
teplé oblečenie a spacák, no hlavne na dobrú
náladu a otvorené srdce, ktoré nevydáva
žiadne falošné tóny.
Dada Kolesárová

Pondelok 15. október
Keď to videl farizej, ktorý ho
pozval, povedal si v duchu: „Keby
tento bol prorokom, vedel by, kto
a aká je to žena, čo sa ho dotýka,
že je to hriešnica.“ (Lk 7, 39)
Je nebezpečné porovnávať sa
s inými a hovoriť: „On je hriešnejší, ako som ja…“ Je veľmi
nerozumné, ak zo seba robíme
sudcu. Sudcom môže byť iba
ten, ktorému bola odovzdaná
vláda, moc a kráľovstvo. Nám
takáto moc nebola odovzdaná,
a preto nesmieme súdiť.
Ak súdime, provokujeme Boha
k tomu, aby sa zastal tých,
ktorých odsudzujeme.
Farizej Šimon takto vyprovokoval Ježiša. Pán sa zastal hriešnice, urobil rozsudok a farizej
Šimon odišiel z tohto sporu
zahanbený. Preto nás Ježiš
vopred varuje: „Nesúďte, aby
ste neboli súdení!“

Utorok 16. október
Potom chodil po mestách
a dedinách, kázal a hlásal
evanjelium o Božom kráľovstve
a s ním Dvanásti a niektoré ženy,
ktoré uzdravil od zlých duchov
a z chorôb... (Lk 8, 1 – 2)
„Ženu ani kvetinou neudrieš!“
Tak zvykneme hovoriť malým
chlapcom, ak sa chcú biť so
svojimi sestrami či spolužiačkami v škole. Takýmto spôsobom
chceme z malých chlapcov
vychovať džentlmenov.
Satan však nikdy nebol a ani
nebude džentlmenom. On
nevie, čo je to úcta k žene. Ako
o ňom Ježiš povedal: „On je
vrahom od počiatku“ (Jn 8, 44)
a nehanbí sa útočiť dokonca aj
na ženy. Diabol nás nenávidí.
Rovnako ako mužov nenávidí
aj ženy a aj dnes drží mnohé
v zajatí. Modlime sa za ne.
Vyslobodzujme ich v Ježišovom
mene.
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ktorý si vyhliadli. Čas si krátili rozhovormi.
Všade bolo cítiť, že čosi očakávajú. O niečo
ďalej, za stanmi, bol priestor na športovanie
a zábavu. V ponuke sme našli vodný futbal,
nafukovací hrad pre deti, Kato – soccer,
bejzbal či netradičné športy ako lakros,
indiaca, ringo.
Najväčší stan – Hangár bol dokončený
tesne pre začatím Campfestu a zvnútra
pôsobil, slovami jedného z organizátorov,
ako obrovská katedrála. Do tohto stanu sa
vošlo okolo 6.000 ľudí. S najväčšou pravdepodobnosťou je jediným svojho druhu na
Slovensku.
Najhorúcejší stan – jednoznačne Kotolňa.
V nej prebiehali 24-hodinové modlitby
počas siedmich dní. Bol neustále k dispozícii na modlitby jednotlivcov i skupiniek
s výzvou: Príď a pridaj sa, aby oheň modlitieb neprestajne horel! Aj keď bol trocha
v úzadí, plnil základné poslanie Campfestu,
lebo tu sa odohrávali víťazné boje o duše.
Neďaleko v susedstve bol Poradenský
stan. Keď sme doň nakukli, zahliadli sme
tváre duchovných a pastorov z rozličných
cirkví. Na tomto mieste duchovní poradcovia ponúkali svoju oporu každému, kto ich
o to požiadal. Pozdravili sme zodpovedného
za tím poradcov – o. Jozefa Marettu a pokračovali sme k stánkom s občerstvením, aby
sme aj svojmu telu niečo ponúkli.
V Dielni prebiehali semináre pre tých,
ktorí túžili po povzbudzujúcom slove a skúsenostiach. Odzneli tu prednášky na témy
Kresťania a progresívna kultúra na internete
alebo Prečo má ísť kresťan do podnikania či
inej zodpovednosti, či seminár Boba Tannera
z USA venovaný kňazom a pastorom. Janko
Buc sa pokúsil zodpovedať otázku Ako sa
dá počuť Boží hlas. Pravdepodobne najnavštevovanejšie, do posledného miestečka
zaplnené boli večerné piatkové semináre na
tému vzťahov muža a ženy.
Hlavný piatkový program sa začal
v Hangári večer niečo po ôsmej krátkym
videom. Po ňom nasledovali kapely zo Slovenska, Poľska, Francúzska i Veľkej Británie.
Hlavným spíkrom v tomto programe bol
Miro Tóth z Košíc, ktorý s neuveriteľnou
rozhodnosťou a odvahou svedčil o svojom
živote a o svojom vzťahu k Bohu. V obrovskom stane naplnenom niekoľkými tisíckami
mladých ľudí, ktorí len pred chvíľou hlučne
spievali a skákali, zrazu utíchol i najmenší
šum. Slovo mocne zapôsobilo.
Pred polnocou sme sa ešte zastavili
v jednom zo stanov, aby sme si pozreli scénický tanec s názvom Nájdi ma spoločenstva
Dávid. Jemné poetické hudobno-pohybové
vyjadrenie večnej pravdy o človeku, jeho
pádoch a víťazstvách.
Noc už ťahala za kratší koniec, hlásil sa
ďalší deň. Aj napriek pokročilej hodine sme
sa míňali s hlúčikmi mladých ľudí, ktorí
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rozhovor

Marián Lipovský má 41
rokov. Žije spolu so svojou
manželkou Ľudkou a deťmi
Ester a Dávidom v Prešove. Je
riaditeľom združenia Mládež
pre Krista v Prešove a zároveň
vedúcim gospelovej kapely
Timothy.
aby mladí pochopili, že kresťanská
hudba je porovnateľná s tou, ktorú stále
počúvajú v rádiách.
A Pán Boh nám dal aj štúdio – môj
dlhoročný sen. Snažíme sa teda vydávať
čo najviac kresťanských CD-čiek.

NEPOROVNATEĽNE VIAC
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Moje kroky smerujú do kaviarne Siedma pečať na Čiernom moste v Prešove. Po predchádzajúcom dohovore sa
tu stretávam s Mariánom Lipovským. Vysoký, sympatický
mladý muž, člen Cirkvi bratskej, ktorého si pamätám ešte
zo základnej školy ako nadšenca atletiky. Vymenil kariéru
vrcholového športovca za Krista.
A bol to dobrý obchod.

10

Si členom organizácie Mládež pre
Krista (MPK). Zameriavate sa na šírenie evanjelia medzi mladými ľuďmi,
na učeníctvo, výchovu vodcov a sociálnu prácu. Čo to znamená v praxi?
Mládež pre Krista je občianske združenie zamerané na mladých ľudí. Máme
päť centier po celom Slovensku. Hlavná
služba je cez hudbu.
Centrum v Bardejove sa venuje
deťom z ulice. Denne tam chodí 15
– 30 detí.
Robia pre ne aktivity, ktoré im pomôžu nájsť Pána Boha a je to miesto,

kam deti môžu kedykoľvek prísť. Nájdu
tam ľudí, čo ich majú radi.
Potom máme ranč, kde bol Campfest.
Zabezpečujeme servis, aby tam ktokoľvek mohol prísť. Väčšinou sú to detské
kempy a mládežnícke akcie.
No a tu v Prešove je kaviarnička,
ktorá má poslúžiť na to, aby sa kresťania
mohli stretnúť, priviesť svojich aj neveriacich kamarátov na rozličné akcie.
Jej prevádzku sme spustili v júni, takže
aktivity sa ešte len rozbiehajú. V budúcnosti by sme chceli ponúknuť kvalitnú
kresťanskú hudbu cez videoprojekciu,

Zástupcovia ktorých cirkví s vami
spolupracujú a ako vyzerá vaša spolupráca?
Dobrú spoluprácu máme s evanjelikmi, baptistami, Apoštolskou cirkvou,
katolíkmi – rímskokatolíkmi i gréckokatolíkmi, potom spoločenstvami
z Katolíckej cirkvi. Najbližšie nám je
Hnutie Svetlo – Život a Komunita Ján
Krstiteľ. Zatiaľ sa nerozvinula spolupráca s pravoslávnymi.
MPK je naddenominačná organizácia. Nikdy nechceme robiť niečo, čo
by škodilo cirkvám alebo zborom. Ak
robíme evanjelizačnú činnosť, chceme
to robiť spolu s nimi. Aj worship festivaly tvoria ľudia z rozličných cirkví.
Chceme, aby si ľudia, ktorí počujú
evanjelium, našli miesto v svojich zboroch a cirkvách. Preto na nich máme
duchovných poradcov z jednotlivých
cirkví.
Prípravný tím Campfestu je tiež naddenominačný. Jožko Maretta s Pavlom
Birošom, teológom z Cirkvi bratskej,
viedli celý poradenský tím. Je to o spolupráci, o tom, že si žehnáme, že ideme
spolu a nedotýkame sa vecí, ktoré zbytočne bolia.
Akým spôsobom prekonávate vieroučné a názorové rozdiely?
Nevznikajú žiadne veľké trenice.
Myslím si, že medzi spoločenstvami
už tak trocha vyrástlo povedomie, že
nehľadáme to, čo nás rozdeľuje.
Aké boli začiatky a čo teba osobne
priviedlo do tejto organizácie?
Nič ma nepriviedlo, lebo som ju
zakladal.
Podobné organizácie fungujú asi
v 120 krajinách sveta. Správna rada,
ktorá vytvorila občianske združenie,
pozostáva zo siedmich ľudí z rôznych
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zborov alebo denominácií – od evanjelikov
až po katolíkov.
Kapela Timothy niekedy v minulom storočí J začala koncertovať pre mladých ľudí.
Prerástlo to do širšej práce (kluby v PKO,
biblické skupinky v školách, modlitebné
aktivity, kempy). Vtedy sme netušili, že nejaká MPK bude. Potom som stretol chlapíka,
ktorý ponúkal veľmi dobré kurzy na prácu
s mladými. Veľmi sa mi to páčilo. Prvý rok
mi pozháňal podporu od Dánov, ktorí chceli
pomôcť takúto prácu rozvinúť.
Keď sme prvýkrát začali oﬁciálne fungovať, Dáni nás prestali podporovať. Začínali
sme od nuly. Museli sme dôverovať Pánu
Bohu, že sa o nás postará. Osem rokov sme
nevedeli, či budú peniaze na výplaty na ďalší
mesiac.
Potom prišla kríza. Niekoľko mesiacov
sme nemali výplaty. Vtedy sme sa modlili:
„Pane Bože, keď povieš, že máme skončiť, tak
skončíme a budeme to robiť popri zamestnaní.“ Vtedy prišli dvaja ľudkovia z Írska, ktorí
povedali, že ich poslal Pán Boh, aby splatili
naše dlhy. Povedal som im: „Neviete, čo hovoríte.“ Za 7 mesiacov to bola naozaj pekná
kôpka. Odpovedali, že im Pán Boh povedal,
že to majú urobiť. Kamarát to vypočítal na
700 tis. Sk. Vyplatili to a povedali, že kým
budú môcť, budú nás podporovať. Už takmer
dva roky nám dávajú peniaze na výplaty
a modlia sa za nás. Nie sú bohatí, ale rozhodli
sa, že to je ich služba Bohu.
Každoročne pripravujete už spomínaný
Campfest – festival gospelovej hudby. Čím
bol iný ako predchádzajúce?
Toto bol v poradí už deviaty ročník. Päť
rokov sme zháňali miesto, kde by sme mohli
Campfest usporiadať. V Tatrách sa počasie
veľmi rýchlo menilo. Objavili sme ranč
v Kráľovej Lehote.
Pripravili sme aj oveľa väčší hlavný stan.
Pridali sme piaty stan – seminárové pódium,
a Garáž – pre mladé talenty.
V rámci programu bol aj čas, keď sa všetci
podelili do jednotlivých stanov podľa oblastí, aby si všimli jeden druhého, a modlili
sa, aby Pán Boh robil neporovnateľne viac
(téma Campfestu). On robí nemožné veci na
počkanie. On môže urobiť viac, ako môžeme
očakávať, snívať, prosiť. Povzbudzovali sme
ich, aby sa nebáli volať k Pánu Bohu za svoju oblasť, za svoje spoločenstvo, za svojich
farárov, vedúcich.
Tento rok sme prvýkrát do tímu rečníkov
pozvali Čechov.
Pre nás to bol vlastne akoby prvý Campfest.
Nové prostredie prinieslo nové výzvy.

Usporadúvate aj iné stretnutia podobného charakteru?
Worship festivaly. Do roka ich je 5 – 7.
Závisí to od záujmu. Sú to veľké akcie v mestských halách. Tiež sa na nich zíde aj dvetisíc
ľudí. Okrem toho sú aj štyri konferencie
– pre duchovných poradcov, pre hudobníkov
a tých, ktorí slúžia na Campfeste, a Timothy
škola pre nových veriacich. A koncertujeme.
Mnohí ťa poznajú ako člena skupiny
Timothy. Stretávaš sa denne s hudbou,
tvoríš, interpretuješ. Čo priniesla hudba
do tvojho života?
Skupina Timothy je súčasťou Mládeže pre
Krista. Dokonca máme hudobné nahrávacie
štúdio, ktoré je teraz pod nami.
V šestnástich rokoch som sa stal kresťanom. K viere ma pritiahli chlapci, ktorí
robili kresťanskú muziku. Zanechal som
šport, lebo vtedy bol taký trend, že šport – to
nie je kresťanské. Je na tom aj troška pravdy,
lebo som chodil cez víkendy po súťažiach.
Potom som nikdy nebol v kostole. Druhá
vec je tá, že si človek buduje vlastnú slávu.
Celú kuchyňu som mal vylepenú diplomami
a medailami. Budovala sa vo mne pýcha, že
som niekto. Keď som uveril, povedal som, že
toto nechávam bokom, že už tu nejde o mňa.
Od tej chvíle je pre mňa prirodzené zobrať
gitaru a spievať Pánu Bohu.
Cez hudbu – jazyk mladých – sa chcem
dostať bližšie k nim. Mám rád hudbu a rád
robím piesne. Sú mojím vyjadrením v rozličných situáciách.
Máš nejaké špeciálne posolstvo pre
mladých?
Pre tých, ktorí nepoznajú Pána Boha: Pán
Boh má určite oveľa viac, ako im hocikto
hocikde môže dať.
Druhé posolstvo je pre tých, čo sú už
kresťania. Moja túžba je, aby prežili obnovu
v tom, že Boh má omnoho viac pre každého,
pre každé spoločenstvo. Chce premieňať veci,
ak niečo niekde nefunguje, môže priniesť
nový vietor.
za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Streda 17. október
A im povedal: „Kde je vaša
viera?“ A oni si so strachom
a údivom hovorili: „Čo myslíš,
kto je to, že rozkazuje vetru
i vode a ony ho poslúchajú?“
(Lk 8, 25)
V Trebišove bola veľká prietrž mračien. Malý Filip bol
vtedy so svojím ockom na
nákupoch. Pre veľkú búrku
uviazli pri jednom obchodnom dome a na vlastné oči
pozorovali, ako obrovský
vietor vyvracia a láme stromy. Keď búrka prešla, Filipko
hovorí ockovi: „Oci, ja mám už
Pána Boha viac rád, pretože
vidím, aký je mocný!“
Aj apoštoli prežili búrku, na
ktorú nikdy nezabudli. Utíšením tejto búrky Ježiš ukázal
svojim učeníkom svoju moc.
Takéto skúšky viery sú pre nás
darom a milosťou, pretože
nám nielen zjavujú Boží
majestát, ale aj posilňujú našu
vieru.

Štvrtok 18. október
No neradujte sa z toho, že sa
vám poddávajú duchovia, ale
radujte sa, že sú vaše mená
zapísané v nebi. (Lk 10, 20)
Pracujú v Anglicku, čakajú
dieťa, a preto sa rozhodnú, že
svoje bábätko privedú na svet
práve v Anglicku.
Prečo? Jednoducho preto, aby
dieťa malo aj anglické občianstvo. Je to veľmi výhodné.
S takýmito príbehmi sa dnes
stretávame bežne.
Najdôležitejšie a najvzácnejšie
občianstvo sme však získali
oveľa skôr. Pri krste.
Krstom boli naše mená zapísané v nebi a my sme sa stali
„občanmi Božieho kráľovstva“.
No nie hocijakými občanmi.
Stali sme sa dokonca spoludedičmi kráľovstva. Boží Syn
svojou vlastnou krvou zapísal
naše mená v nebi. Je to obdivuhodné.
Radujme sa z toho, že máme
„nebeské občianstvo“ a ďakujme za to Pánovi.
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Čo si mal na starosti v rámci prípravy
na Campfest?
V rámci Campfestu som programový
vedúci. Mal som na starosti program.

Máte už na tohtoročné stretnutie pod
holým nebom nejaké ohlasy?
Chodí kopa mailov. Veľa je nadšených,
no sú aj konštruktívne pripomienky, čo by
bolo dobré vylepšiť. Zatiaľ som nemal ani
jeden negatívny.
Ľudia ocenili najmä bohatý program a to,
že vedúci spoločne spievali pieseň a spoločne
uctievali Boha počas hlavného sobotňajšieho
programu. Veľa ľudí povedalo, že najsilnejším
zážitkom pre nich bolo vidieť spolu spievať
Braňa Letka, Mira Tótha, Janku Šenkovú, Jula
Slováka (dohromady deväť ľudí) a spíkrov
Janka Buca, Mira Tótha ...
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ačiatkom septembra rozvírilo
hnutie Právo na život spoločenský záujem svojou kampaňou
Tebe právo na život odopreté nebolo. Na
billboardoch sú zobrazené fotograﬁe
11-týždňového ľudského plodu po
potrate. Cieľom kampane je odtabuizovanie témy umelých potratov tým, že sa
ukáže ich realita. Počas kampane bolo
po celom Slovensku rozmiestnených
500 billboardov.
,,V kampani budeme pokračovať, kým
nebude zákonom ochránený život od
počatia,“ povedala na tlačovej besede
Jana Tutková. Podľa nej je jedným z
cieľov kampane zmena verejnej mienky
a diskriminačného komunistického
zákona. Kampaň má podľa Mareka Nikolova ambíciu vyburcovať solidaritu
ľudí s najmenšími a nevinnými členmi
našej spoločnosti, ktorí sú takto násilne
usmrcovaní.
Tutková odmietla, že kampaň by
bola neetická. Podľa nej je bežnou
praxou, že médiá ukazujú hrôzy a obete
vojny, aby proti nim mobilizovali. ,,Tento spôsob sme zvolili aj my. Faktom je, že
potrat je neetický,“ povedala. Nikolov ju
doplnil s tým, že v kampani ukazujú len
pravdu o reálnom potrate, nemyslí si
preto, že je to neetické.
Názory na túto kampaň sa rôznia.
Čo na to obyčajní ľudia? Sledoval som
internetovú diskusiu k danej problematike. Ľuboš S. napísal: „A aká je pravda?
Pravda je, že všetky narodené a nechcené deti skončia v detských domovoch
alebo horšie. Chcete povedať, že ja ako

nekresťan mám platiť za to, čo si vymyslíte vy kresťania? Nebuďte smiešni. Toto
je oveľa vážnejšia téma, nejde len o život
jedného človeka, a nikdy ani nešlo. Tu
nejde ani tak o to, koľko detí by sa dalo
zachrániť, ale koľko ľudí ešte nepatrí ku
kresťanom. Veriaci by také niečo nikdy
nespravil, ak je pravý veriaci. Ale v sile
viery je tiež rozdiel, však? A tí ostatní?
Tým to má byť zakázané, lebo to tak
niekto chce.“
O pár riadkov neskôr som našiel
inú reakciu Vlada L.: „Toto, čo vidíme
na fotke, to je pravda, to si nikto nevymyslel. A toto chce terajšia vláda, aby sa
robilo na každej poliklinike. ... Krv tých
maličkých ľudí bude na ich hlavách.“
Tento názor podporil aj istý anonym, ktorý dodal: „S Vladom L. plne
súhlasím, je to naozaj morbídne a je
pravda, že niekedy treba pomenovať
veci pravým menom, lebo keď sa povie
prerušenie tehotenstva, tak si každý
myslí, že je to niečo bežné a normálne...
A nikto si neuvedomí, že je to brutálna
vražda... Keby toto spravil niekto dospelému, takéto zhanobenie tela, tak by
dostal minimálne 20 rokov basy...“
Spolu s Ľubošom sa pýtam: Aká
je pravda? Odpoveď je v každom
z týchto príspevkov. Ona totiž nie je
jednoduchá. Pravdou je, že mnoho
narodených, ale nechcených detí je
v detských domovoch. Pravdou je, že
štát značne komplikuje osvojenie týchto
detí a priznáva biologickým rodičom
väčšie práva než samotným deťom.
Pravdou je ale aj fakt, že aj my kresťania

sme neraz rasisti a odmietame do svojej
rodiny prijať deti s farebnou pleťou,
ktoré tvoria drvivú väčšinu obyvateľov
detských domovov.
Pravda je, že nemôžeme iných nútiť,
aby robili to, čo chceme my. Ale to je
o slobode svedomia, ktorú dnešná vláda tak úspešne zmietla zo stola. Ľuboš
nechce za niečo platiť. Pýtam sa: Za
čo? Za pôrod? Pobyt dieťaťa v detskom
domove? Lieky pre choré dieťa? A má
kresťan cez svoje dane platiť vraždy
formou potratu?
Áno, je to oveľa vážnejšia téma, než
je spoločnosť schopná akceptovať. Ide
o život. Slobodný a plnohodnotný život.
A pravdou je, že hoci sa ku kresťanom
hlási viac než polovica Slovákov, väčšina
z nich ticho alebo aj nahlas súhlasí so
zabíjaním nechcených detí. A pritom
sa modlia, chodia do chrámu, prijímajú telo a krv Ježiša Krista. Kde je naše
kresťanstvo? Kde je naša sila viery? Ako
sme využili svoje právo voliť? Koho sme
volili? Nie náhodou tých, ktorí dnes
obhajujú potraty a chcú od Cirkvi, aby
sa tieto brutality vykonávali aj v jej
inštitúciách?
Tu ide o viac, než o možnosť jedného dieťaťa chodiť po tejto zemi
a dýchať tento vzduch. Tu ide o život
nás všetkých. Lebo krv týchto detí
leží rovnako na hlavách tých, ktorí to
schvaľujú, tých, ktorí sú ticho, i tých,
ktorí podporujú týchto novodobých
Herodesov.
Juraj Gradoš

na každý deň

svedectvo

ZÁZRAK MEDZI RÓMAMI
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ozhodla som sa, že vám napíšem
o tom, čo som zažila.
Rómovia z Hlinného sú iní, pracovití a silne veriaci! Hovoria, že viera zmenila
ich život a kňaz z pastoračného centra Martin

Mekel im otvoril oči. A Rómovia otvorili oči
mne, a to na 4. festivale duchovnej hudby
a spevu (sobota 25. 08. 2007), ktoré pripravilo
pastoračné centrum a rómske spoločenstvo
v Hlinnom neďaleko Hanušoviec nad Topľou.
Veľmi sa mi tam nechcelo cestovať za reportážou – bola sobota, horúci deň. No neľutujem.
Boh vás vždy pošle tam, kde vám ukáže, aká
silná je jeho láska a mňa poslal tam, kde som
zažila zázrak a prehodnotila svoju vieru.
Veľakrát máme voči nim predsudky – že
sú hlúpi, špinaví a nenapraviteľní.
Nie je to tak!
V Hlinnom sa stal z môjho pohľadu zázrak
– tí, čo kradli, teraz rozdávajú Ježišovu lásku,
a tí, čo spievali a hrali temperamentné rómske
pesničky, teraz hrajú a spievajú na Božiu slávu. Cez kňaza z pastoračného centra spoznali
evanjelium a našli cestu k dobru.
Život sa zmenil aj hudobníkovi Miroslavovi Baníkovi. Povedal mi, že konečne robí
hudbu, ktorá ho napĺňa a dáva mu oveľa viac.
„Zmenil som sa ako človek. Uvedomoval som

si, že som žil prázdny život, aj som kradol
a podobne, no postupne sa to zlé, klamstvá
a všetko nečisté, vytratilo. Teraz už kráčam po
ceste, ktorá vedie k dobru. Snažím sa pomáhať
druhým ľuďom.“
Oslovila
som aj Lukáša
Buža, mladého rómskeho
speváka, ktorému sa kamaráti smiali, že spieva
duchovné
pesničky, že
miluje Ježiša.
No on je rád,
že ho stretol. „Spoznal
s om Je ž i š a
a ten mi dal
šancu hrať v našej kapele R6. Zobral som to,
baví ma to a vôbec neľutujem ani nie som
smutný z toho, že sa mi posmievajú.“
Urobila som si potrebné rozhovory a čakala na začiatok festivalu. Sála obecného domu
bola plná. Na stoličky si sadali čistí a slušní
Rómovia aj Nerómovia.
A potom to prišlo.
Po milom privítaní prišla na pódium spomínaná kapela R6 a spevák Lukáš. Po prvých
tónoch všetci začali spievať Privítajme Pána.
A on tam skutočne bol – živý Ježiš. Vzduch
bol plný tajomnej duchovnej atmosféry. Cítila
som po tele zimomriavky a v duchu sa pýtala,
prečo moja viera nie je taká silná ako viera
týchto obyčajných (pre mňa teraz už neobyčajných) ľudí z Hlinného. Po lícach mi tiekli
slzy. Bol to pre mňa silný impulz, aby som sa
zmenila a stretávala živého Ježiša každý deň.
Ďakujem Bohu, že ma tam poslal. Ďakujem
ľuďom z Hlinného, že ma naučili, ako sa
stretávať a žiť so živým Ježišom.
Diana Murdziková

Biskup Marián Chovanec slávi životné jubileum

Bolo tam asi päťtisíc mužov…
(Lk 9, 14)
Bolo tam asi päťtisíc mužov.
Keď pripočítame ešte ženy
a deti, možno tam bolo 10
– 15 000 ľudí. Povedzme,
že také menšie mesto, ako
napríklad Stropkov, Bardejov
či Sobrance. Predstavte si, že
by dnes Ježiš piatimi chlebami a dvoma rybami nasýtil
celé mesto. Správy o tomto
zázraku by v masmédiách
obleteli celý svet. To bol
naozaj veľký a obdivuhodný
zázrak.
O tom, že Pánove skutky sú
obdivuhodné, nás presviedča celé Sväté písmo.
Skúmajme tieto Pánove
skutky, radujme sa z nich
a so žalmistom volajme:
„Veľké sú diela Pánove; nech
ich skúmajú všetci, čo majú
v nich záľubu. Nádherné
a vznešené sú jeho diela,
jeho spravodlivosť platí
naveky.“ (Ž 111, 2 – 3)

Sobota 20. október
…v inú sobotu vošiel Ježiš
do synagógy a učil. Bol tam
človek, ktorý mal vyschnutú
pravú ruku. A zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu
uzdraví, aby ho mali z čoho
obžalovať. (Lk 6, 6 – 7)
Bola sobota a všetci išli do
synagógy. Išli sa modliť
a počúvať Božie slovo.
No našli sa aj takí, ktorí tam
neprišli kvôli Bohu. Boli to
zákonníci a farizeji. Práve tí
„najsvätejší“! Stáli v blízkosti
Boha, a vôbec ho nevideli
ani nepočuli. Zrazu pre
nich Božie slovo nebolo
tým najdôležitejším. Oni
tam striehli, aby mohli Ježiša
obžalovať.
Aké myšlienky nám chodia
hlavou, keď stojíme medzi
mnohými ľuďmi v nedeľu
na liturgii? Hľadám tam
Božiu blízkosť? Prichádzam
do chrámu preto, aby som
nasýtil svoju dušu? Vidím
v ľuďoch okolo seba Ježiša?
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V utorok 18. septembra si nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec pripomenul osem rokov od biskupskej vysviacky a v nedeľu 16. septembra oslávil významné životné
jubileum – päťdesiat rokov. Narodil sa 16. septembra 1957 v Trenčíne, kde vyštudoval gymnázium. Po maturite nastúpil do kňazského seminára v Bratislave. Na zásah vtedajšej štátnej
moci bol z kňazského seminára – pre protestnú hladovku proti prorežimnej organizácii Pacem
in terris – v roku 1981 s ďalšími bohoslovcami vylúčený. Na teologické štúdiá ho znova prijali
po niekoľkoročnej prestávke. Po absolvovaní štúdia v kňazskom seminári v Bratislave bol 17.
júna 1989 vysvätený za kňaza. Na Lublinskej univerzite v Poľsku získal doktorát v odbore
dogmatickej teológie, ktorú od roka 1993 prednáša na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Nitre na Teologickom inštitúte. Od augusta
2000 je generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska a od 1. marca 2003 generálnym vikárom v Nitre.
TK KBS, ej;jk

Piatok 19. október
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slovo na tému

MNOŽSTVO RATOLESTÍ
D

nes si len veľmi ťažko môžeme
predstaviť, ako vyzeral svet
pred dvoma tisíckami rokov
bez pošty, telefónu a internetu. Bol to
svet svetov oddelených od seba pieskami púští, moriami, pohoriami, ale
aj hranicami a jazykom. Svet, kde žili
ľudia zomknutejšie v malých či väčších
komunitách a vyznávali nejaké spoločné názory.
Práve v tomto svete začali apoštoli
na misijných cestách šíriť kresťanstvo.
Rôznosť chariziem a osobností jednotlivých apoštolov i obrátených národov vytvorili predpoklady pre vznik
platforiem v rámci kresťanstva prvých
troch storočí, ktoré vyvrcholili v prvých
storočiach kresťanskej slobody.

slovo – 21/2007

HNUTIA V PRVOTNEJ CIRKVI
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Krátko po smrti posledného z apoštolov Jána (okolo roka 105 v Efeze), ba
možno už za jeho života sa v kresťanstve, zvlášť na východe, vytvoril prúd
gnostikov. Išlo o dualistické, mystické
náboženstvo, ktorého isté prvky možno
nájsť už v predkresťanských náboženstvách. Slovo gnóza vyjadruje po
grécky poznanie, učenie. Gnostici verili
v oslobodenie duše z materiálneho tela
cez poznanie, nie cez slepú vieru. Rozkvet tohto náboženského smeru nastal
v Egypte v rokoch 140 až 150.
O sto rokov neskôr narazili kresťanskí ﬁlozoﬁ na problém jedného Boha
a Trojice. Snažia sa tieto dva pojmy
zladiť a vytvárajú rôzne modely. Jedni
tvrdili, že Ježiš Kristus je len človek
naplnený Svätým Duchom a tak adoptovaný za Božieho Syna, iní, že Boh
Otec sa stal človekom, narodil z Márie,
trpel, zomrel a vstal z mŕtvych. Otec by
potom označoval božstvo a Syn človečenstvo Ježiša Krista.

SLOBODA

V roku 313 Konštantín Veľký a Licínius Milánskym ediktom umožnili
všetkým ľuďom vyznávať vieru, ktorú
chcú. Pre kresťanov to znamenalo
zrovnoprávnenie so štátnym rímskym
kultom. Za štátne náboženstvo však
bolo kresťanstvo vyhlásené až v roku
391. Keďže nastala nová éra, kresťanstvo
sa potrebovalo zjednotiť. Takým zjednotením mal byť prvý snem v dejinách
celej Cirkvi (menšie snemy už existovali
aj predtým) v Nicei v roku 325. Zišlo
sa na ňom až 318 biskupov, zvlášť z východnej časti ríše.
Jedným z hlavných bodov bolo učenie alexandrijského presbytera Ária.
Jeho hlavnou tézou bolo, že ešte pred
stvorením sveta Boh Otec stvoril Krista
ako prostredníka medzi sebou a tvorstvom, a teda obaja nie sú rovnakej
podstaty. Napriek tomu, že tento smer
bol odsúdený, pretrval ešte celé stáročia,
hlavne u Germánov.
Druhý všeobecný snem sa venoval
okrem arianizmu aj Svätému Duchu.
Práve tu bolo doplnené vyznanie viery
tak, ako ho dnes poznáme (bez ﬁlioque)
vo forme nicejsko-konštantínopolského
symbolu viery. Snem v Konštantínopole v roku 381 odsúdil ďalšie bludy
v Cirkvi, ktoré nemali dlhšie trvanie.
Bol to posledný zo všeobecne kresťanmi
uznávaných snemov.
V roku 430 bol zvolaný snem do
Efezu. Ten odsúdil Nestória, konštantínopolského patriarchu, za jeho učenie
o Bohorodičke. Nešlo vlastne o Máriu,
ale o Krista. Nestórius a jeho stúpenci
tvrdili, že Máriu nemožno nazývať Božou Matkou, lebo je len matkou ľudskej
prirodzenosti Ježiša. Boh nemôže byť
zrodený. Učenie nakoniec viedlo k tvrdeniu, že Ježiš mal dve úplne odlišné
prirodzenosti: božskú a ľudskú, ktoré

zostávali vedľa seba a zachovávali si
svoje vlastnosti.
Jediným pokračovateľom nestoriánskej tradície je dnes Asýrska cirkev,
ktorá sa k tejto náuke čiastočne hlási
(odmieta termín Bohorodička, ale svojou christológiou sa už nelíši od učenia
ortodoxných cirkví). S Katolíckou
cirkvou podpísala v roku 1994 spoločnú
christologickú deklaráciu. Z patriarchátu v Antiochii sa nestoriánstvo rozšírilo
predovšetkým na východ. Náuka bola
rozšírená v Sýrii a Perzii. Misionári ju
doniesli až na východné pobrežie Číny
(po roku 635), do Mongolska a Kórey.
Čínsky cisár Tchang Wu Cung (840
– 846) však všetky cudzie náboženstvá,
vrátane budhizmu a kresťanstva, zakázal, čo spôsobilo koniec nestoriánstva
v Číne. Marco Polo sa zmieňuje o tom,
že ešte v 13. storočí v Číne a v Mongolsku existovali malé nestoriánske
komunity.
O tom, že snemy sa stávali miestami
delenia Cirkvi, sa mohlo presvedčiť
aj rekordných 500 účastníkov snemu
v Chalcedone v roku 451. Ten znamenal
oddelenie monofyzitských cirkví, kam
dnes patrí väčšina kresťanov Prednej
Ázie. Monofyziti učia, že Ježiš Kristus
mal iba božskú a nie ľudskú prirodzenosť, ako uznávajú katolícke a pravoslávne cirkvi.
Koptská ortodoxná cirkev a Sýrska antiochijská ortodoxná cirkev sa
sformovali z duchovenstva a veriacich
alexandrijského (Koptská ortodoxná
cirkev) a antiochijského (Sýrska antiochijská ortodoxná cirkev) patriarchátu,
ktorí odmietli závery štvrtého všeobecného cirkevného koncilu v Chalcedone.
V 6. stor. sa k nim pridala Arménska
apoštolská cirkev. Etiópska ortodoxná
cirkev bola od svojho vzniku (4. stor.)
podriadená Alexandrijskému patriar-
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Rozdelenie kresťanov je pohoršením pre tento svet!

na každý deň

chátu a po vytvorení Koptskej ortodoxnej
cirkvi sa stala jej súčasťou. Napriek tomu,
že sa Etiópska ortodoxná cirkev v priebehu
mnohých stáročí svojich dejín vyvíjala do
značnej miery samostatne, nezávislosť od
Koptskej ortodoxnej cirkvi dosiahla až
v päťdesiatych rokoch 20. stor. Od Etiópskej
ortodoxnej cirkvi sa po osamostatnení Eritrey v 20. stor. oddelila Eritrejská ortodoxná
cirkev, čo obe cirkvi potvrdili dohodou. Malankarská ortodoxná cirkev vznikla v roku
1912 osamostatnením sa časti duchovenstva a veriacich od Sýrskej antiochijskej
ortodoxnej cirkvi v južnej Indii (Kerala).
Dohromady majú tieto monofyzitské cirkvi
okolo 58 miliónov veriacich.
Rímski cisári sa snažili o cirkevný
zmier medzi monofyzitmi na jednej strane
a pravoslávnymi a katolíkmi na druhej.
V 6. storočí sa z monofyzitizmu vyvinul
ďalší smer, ktorý sa pokúšal nájsť stred
medzi výrokmi Chalcedonského koncilu
a monofyzitmi. Stúpenci koncilu však
toto riešenie zavrhli. Tento smer zastávala
najmä Maronitská cirkev, a to až do doby,
keď znova nastolila cirkevné spoločenstvo
s Katolíckou cirkvou.

VÝCHOD A ZÁPAD

DELENIE NA ZÁPADE
Na začiatku 12. stor. došlo k pokusom
o delenie v rámci Rímskokatolíckej cirkvi.
Všetky hnutia boli však potlačené. Prvým vážnym delením, ktoré pretrvalo do
dnešných čias, je vznik husitov v českých
krajinách. Išlo o radikálne reformné hnutie
hlásané majstrom Jánom Husom, žiadajúce ďalekosiahlu reformu Cirkvi. Súviselo
najmä s tzv. husitskou revolúciou v rokoch
1415 – 1436 po Husovej smrti na Kostnickom koncile 6. júla 1415.
V 16. storočí sa začalo rozsiahle hnutie
ako séria pokusov reformovať Rímskokatolícku cirkev v západnej Európe, aby
došlo k návratu k normatívnosti biblickej
pravdy a odstránili sa „deformácie“ v učení
a praxi Cirkvi neskorého stredoveku. Hlavná vlna reformácie sa začala nemeckým
reformátorom Martinom Lutherom a jeho
95 tézami, ktoré v októbri 1517 vyvesil na
dvere chrámu vo Wittenbergu. Reformácia
sa skončila rozdelením západnej Cirkvi
a vznikom protestantizmu.
V rámci Katolíckej cirkvi došlo neskôr
k osamostatneniu cirkvi v Anglicku. Vznikla v roku 1534 tzv. Supremačným aktom
Henricha VIII., ktorým vyhlásil odtrhnutie
cirkvi v Anglicku a sám sa vyhlásil za hlavu
štátnej cirkvi.
Prvý vatikánsky koncil viedol k vzniku
starokatolíkov, ktorí odmietajú dogmy
o neomylnosti pápeža v otázkach viery
a mravov a božský právny primát pápeža
nad celou Cirkvou.
Napriek tomu, že dnes Cirkev vyzerá
veľmi roztrieštene a hľadá cestu k jednote,
môžeme s údivom povedať, že pravá Kristova Cirkev je jednotná. Kristus nemôže
mať viac neviest, má len jednu. A práve
osoba Ježiša Krista je síce minimálnou, no
zároveň najdôležitejšou črtou jednoty, ktorá
spája navonok nespojené. Je len na nás, ako
dokážeme vnútornú jednotu pretaviť aj do
vonkajšej podoby.
Juraj Gradoš

Nedeľa 21. október
Kto má uši na počúvanie, nech
počúva. (Lk 8, 8)
Môj synovec Matúš nechcel
počúvať svoju mamku. Hovorím
mu: „Matúš, vieš, kedy sa z teba
stane skutočný chlap?“ „Kedy?“
prekvapene a s miernym úsmevom sa na mňa pozrel a čakal
odpoveď.
„No až vtedy, keď sa naučíš počúvať!“ zaznela moja odpoveď.
„Pretože kým nevieš počúvať,
stále budeš iba neposlušným
dieťatkom, ale keď začneš počúvať… To už sa staneš niekým!
Všetci správni chlapi sa vedia
ovládať a počúvať!“
Matúš nevedel, čo na to povedať.
V Liste Hebrejom čítame: „A hoci
bol Synom, z toho, čo vytrpel,
naučil sa poslušnosti; a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých,
ktorí ho poslúchajú“ (Hebr 5, 8
– 9). Zanechajme aj my detinskú
neposlušnosť a vykročme za
Kristom.

Pondelok 22. október
Syn človeka musí mnoho trpieť…
(Lk 9, 22)
Moja babka bola posledné roky
života chorá. Keď som prichádzal domov a pýtal som sa, ako
sa má, dávala mi zaujímavú
odpoveď: „Vieš čo, Marek, ja
ďakujem Ježišovi za každý deň.
A ďakujem mu za to, že môžem
prinášať obety. Tie bolesti a ťažkosti obetujem s láskou Pánu
Ježišovi.“
Verím, že moja babka prežívala
utrpenie vo Svätom Duchu.
Podobne aj svätá Faustyna
napísala vo svojom denníčku
takéto slová: „Keby nám anjeli
v nebi mohli závidieť, závideli
by nám dve veci: sväté prijímanie a utrpenie, ktoré znášame
z lásky k Bohu.“
Ježiš o sebe povedal, že musí
mnoho trpieť. Nasledujme ho na
ceste utrpenia.
Keby anjeli mohli trpieť, niesli
by svoje kríže s veľkou radosťou
a obrovskou láskou v srdci.
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Prvým vážnym sporom medzi Východom a Západom, ktorý viedol k prvej
schizme (484 – 519), bol edikt, ktorým sa
byzantský cisár Zenón snažil urovnať teologické spory medzi prívržencami a odporcami monofyzitizmu. Išlo o návrat k učeniu
predošlých troch koncilov. K zásadnému
sporu medzi Východom a Západom došlo
v otázke ﬁlioque – o oprávnení vložiť tento
výraz (a syna) do Nicejsko-konštantínopolského vyznania viery.
Západná formulácia trvajúca na vsuvke
ﬁlioque vychádza z viery, že Svätý Duch
vychádza z Otca a Syna. Východné poňatie, ktoré odmietlo vsuvku ﬁlioque, hovorí
o vychádzaní Ducha z Otca skrze Krista. Na
východe navyše pôsobila aj úcta k symbolu
už raz stanovenému cirkevným snemom
a akákoľvek zmena ustáleného textu zarážala. Do sporu bola vtiahnutá aj byzantská
misia na Veľkej Morave, zvlášť arcibiskup
Metod, lebo práve jeho z herézy obvinil jeho
sufragánny biskup Viching.
Tento problém je jedným z neuralgických bodov medzi katolíkmi a pravoslávnymi a dospel až k rozbitiu jednoty všeobecnej
Cirkvi 16. júla 1054.
V priebehu 2. tisícročia dochádzalo
k viacerým pokusom o zjednotenie Cirkvi
(Druhý lyonský, Basilejský a Ferrarsko-ﬂorentský koncil), nedošlo však k posunu v nastolení cirkevného spoločenstva.
Zlepšenie vzťahov prinieslo až 20. storočie.
Pápež Pavol VI. a konštantínopolský pat-

riarcha Athenagoras I. zrušili 7. novembra
1965 vzájomnú exkomunikáciu vyhlásenú
ich predchodcami. Odvolanie však neznamená nastolenie cirkevnej jednoty medzi
Katolíckou cirkvou a pravoslávím.
Konštantínopolský patriarcha Bartolomej I. spolu s ďalšími predstaviteľmi
východných cirkví sa zúčastnili na pohrebe Jána Pavla II. 8. apríla 2005. Je to po
mnohých storočiach po prvýkrát a je to
považované za vážne znamenie, že sa dialóg,
ktorý v budúcnosti môže viesť k nastoleniu
cirkevnej jednoty medzi Východom a Západom, môže začať.

15

legenda

Detstvo Panny Márie

MÁRIA PORODILA DIEŤA
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eď Jozef s Máriou spolu bývali,
stalo sa, že sa podľa rozhodnutia cisára Augusta vykonávalo
sčítanie ľudu. Každý musel ísť tam,
kde sa narodil. Toto sčítanie vykonával
Quirinius, miestodržiteľ Sýrie. Jozef
s Máriou sa museli vydať na cestu do
Betlehema, pretože odtiaľ pochádzali.
Patrili totiž do Dávidovho rodu, a teda
aj Júdovho kmeňa.
„Vezmem synov a pôjdeme sa dať
zapísať,“ povedal Jozef. „Ale čo s tým
dievčaťom? Ako ju mám dať zapísať?
Ako svoju ženu? Veď by som sa hanbil.
Alebo ako dcéru? Všetci synovia Izraela
vedia, že to nie je moja dcéra! Nech sa
v tej chvíli stane, čo bude chcieť Pán!“
Jozef osedlal osla, posadil Máriu na
jeho chrbát. Jeden z jeho synov osla
viedol a za nimi kráčal Jozef.
Počas cesty povedala Mária Jozefovi:
„Dvojaký ľud pred sebou vidím, jeden
plače a druhý sa raduje.“
Jozef jej odpovedal: „Seď, drž sa svojho osla a nerozprávaj zbytočné reči.“
Tu sa pred nimi zjavil krásny chlapec

odetý do nádherného rúcha a povedal
Jozefovi: „Prečo si
povedal, že sú zbytočné tie reči o dvojakom ľude, ako hovorila Mária? Videla predsa židovský
ľud nariekať, lebo sa
odklonil od svojho
Boha, a pohanský
ľud sa radovať, lebo
sa priklonil k Bohu
a dostal sa do jeho
blízkosti. Stane sa
to, čo Boh sľúbil
našim otcom Abrahámovi, Izákovi
a Jakubovi; prišiel
totiž čas, keď sa má
z Abrahámovho potomstva udeliť požehnanie všetkým
národom.“
Keď to anjel povedal, prikázal oslovi stáť, lebo nadišiel
čas pôrodu. Márii
zasa prikázal, aby
z osla zliezla a vošla
do podzemnej jaskyne, kde nikdy nebolo svetlo. Len čo Mária vstúpila do
jaskyne, tá sa celá rozjasnila, akoby tam
bolo Slnko. A kým bola Mária v jaskyni, dovtedy tam bol neustály deň, hoci
vonku bola tmavá noc.
Tam Mária porodila chlapčeka. Keď
prichádzal na svet, zhromaždili sa okolo
neho anjeli, a len čo sa narodil, klaňali
sa mu a hovorili: „Sláva na výsostiach
Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle!“
Jozef tam však nebol, vybral sa
hľadať pôrodnú babicu. Naraz všetko
okolo neho zmĺklo. Zdalo sa, akoby sa
na chvíľu zastavil čas. Urobil iba zopár
krokov a vtedy zbadal z hôr schádzať
akúsi ženu. Tá sa mu prihovorila: „Kam
ideš, človeče?“
„Hľadám pôrodnú babu, Židovku,“
odpovedal Jozef.
Ona na to: „Ty si z Izraela?“
„Áno,“ odpovedal.
„A tá v jaskyni,“ pýtala sa ďalej, „to
je kto?“
„Moja snúbenica,“ reagoval Jozef.
„Takže to nie je tvoja žena?“ nepre-

stala sa vypytovať.
„Je to Mária,“ povedal jej Jozef. „Vychovali ju v Božom chráme a ja som ju
potom dostal žrebom za ženu, ale moja
žena to nie je. A to dieťa, ktoré čaká, je
od Svätého Ducha.“
„A to ti mám veriť?“ zasmiala sa
žena.
„Poď a uvidíš,“ vyzval ju Jozef a ona
za ním šla. Hneď sa k nim pripojila aj
Salome. Kým prišli k jaskyni, Mária už
porodila. Jozef Márii povedal: „Priviedol som ti pôrodné babice Zelomi
a Salome, stoja vonku pred jaskyňou,
ale kvôli tomu veľkému jasu sa neodvažujú vstúpiť.“
Keď to Mária počula, usmiala sa.
Jozef jej povedal: „Nesmej sa, ale dávaj
si pozor, aby si náhodou nepotrebovala
nejaké ošetrenie.“ Mária pozvala jednu
z babíc dnu k sebe. Keď vošla Zelomi,
povedala Márii: „Dovoľ mi, aby som sa
ťa dotkla.“ A keď jej to Mária dovolila,
pôrodná babica sa dala do hlasitého
náreku: „Bože, veľký Bože, zmiluj sa!
Nikdy nikto nepočul, ani nikomu nikdy
nenapadlo, že by prsia boli plné mlieka
a novorodený chlapec nechal svoju
matku pannou. Na novorodencovi nie
je žiadna škvrna od krvi a rodička nemá
žiadne bolesti. Panna otehotnela, panna
porodila a je stále pannou.“
Keď to vonku počula Salome, povedala: „Neuverím tomu, čo počujem,
ibaže sa presvedčím sama.“
Salome vstúpila a povedala Márii:
„Dovoľ aj mne, aby som sa ťa dotkla
a presvedčila sa, že Zelomi hovorí
pravdu.“
Mária privolila. Keď Salome zdvihla
ruku a dotkla sa Márie, ruka jej vyschla.
Salome sa dala do bolestivého náreku
a kričala: „Pane, ty vieš, že som sa ťa
vždy bála. Starala som sa o všetkých
chudobných bez odmeny za to, čo dostali. Od vdovy a siroty som nikdy nič
neprijala a nikdy som nenechala chudáka odísť od seba naprázdno. A teraz,
pre svoju neveru, som zúbožená, lebo
som si dovolila pochybovať o tvojej
panne.“
Len čo dohovorila, zjavil sa vedľa
nej krásny mladík a povedal: „Pristúp
k dieťaťu, pokloň sa mu, dotkni sa ho
rukou a ono ťa uzdraví, lebo to je Spasiteľ sveta.“ Ona tak urobila a ozdravela.
spracoval Juraj Gradoš
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Duchovný otec,
v Malom trebníku som čítal, že kňaz kladie
dieťa k dverám svätyne. U nás sa to predtým nerobilo. Bude sa to praktizovať?
Milan
V prvých dobách kresťanstva sa do Cirkvi
prijímali predovšetkým dospelí ľudia. Kto
sa hlbšie pozrie na terajší obrad sv. krstu,
pochopí, že je prispôsobený na dieťa. Ak
na to zabudneme, potom niektoré pokyny
môžeme pochopiť zle alebo im pripisovať
rôzne, aj nesprávne, významy. Ide napríklad
o to, že po uvedení pokrsteného do cirkvi
– vocerkovleniji, po skončení Simeonovej
piesne, ho „... polahajet pri dverech oltarja“,
čiže „...kladie k dverám svätyne“. Toto netreba chápať doslovne, pretože v gréckom texte
je použité slovo tiﬁsin, ktoré sa môže preložiť
aj ako „postaví“. Teda nie položí, ale postaví
ho pred ikonostas, pred kráľovské dvere.
Ak pôvodne išlo o krst dospelého, tak je to
logické. Kňaz ho postavil pred kráľovské
dvere, a tým ho predstavil cirkevnému
spoločenstvu, čím sa zavŕšilo jeho vocerkovlenije – uvedenie do cirkvi. Položiť na
dlážku čerstvo pokrstené a myrom pomazané dieťa by znamenalo ponížiť tieto veľké
sväté tajomstvá. Preto dieťa treba dať do rúk
krstnému rodičovi alebo priamo matke,
resp. otcovi dieťaťa.
Sv. Simenon Solúnsky v XV. storočí uvádza,
že kňaz dieťa odovzdáva matke. Podobne

na každý deň

hovorí napríklad aj súčasná ruská pravoslávna kniha Nastoľnaja kniga svjaščennoslužíteľa, ktorá podobne ako sv. Simeon
Solúnsky v tomto prípade nespomína
krstného rodiča.
Pri príprave slovenského prekladu Malého
trebníka sa nevedelo presne, čo s tým,
a preto položenie dieťaťa k dverám svätyne je dišpenzované – nie je potrebné ho
vykonať.
Tento obrad súvisí s „krstným sprievodom“
v prvotnej cirkvi, prispôsobeným okolnostiam krstu dieťaťa, počas ktorého novokrstenci so zapálenými sviečkami prechádzali
z baptistéria do chrámu, aby sa spoločne
so spoločenstvom veriacich zúčastnili na
Eucharistii.
o. Milan
PS: „Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stánok, nie
urobený rukou, to jest nie z tohto stvoreného
sveta, raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie
s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou
krvou, a tak získal večné vykúpenie“ (Hebr
9, 11 – 12).
__________________________________
Ak máte aj vy nejakú otázku alebo problém,
môžete nám napísať a my vám na stránkach
časopisu odpovieme. Svoje otázky zasielajte
poštou na adresu redakcie:
SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov
alebo e-mailom na adresu:
slovogrk@greckokat.sk

MLÁDEŽNÍCKE PASTORAČNÉ CENTRUM
A KAVIAREŇ SMAJLÍK V PREŠOVE
pozýva všetkých študentov i neštudentov na spoločné stretnutia.
V dekréte Apostolicam actuositatemo – o laickom apoštoláte môžeme čítať o tom, ako
sa kladie dôraz na vytváranie podmienok či priestoru, v ktorom sa bude nadväzovať priateľský dialóg medzi mladými a dospelými. Tento dialóg nemá byť formou presadzovania
autorít, ale vzájomným poznávaním a obohacovaním sa. Odpoveď Cirkvi na túto požiadavku je jasná. V mnohých diecézach sa vytvárajú centrá s týmto zameraním – stretávať
sa, spoznávať nové veci, nových ľudí a kvalitne využívať svoj voľný čas.
V tejto súvislosti vás chceme informovať o novovzniknutom Mládežníckom pastoračnom centre (MPC), ktoré je určené pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež.
Centrum ponúka aktivity v popoludňajších hodinách od pondelka do piatka. Pripravený je bohatý program, v ktorom nechýbajú workshopy a spoločenské hry, odborná
poradňa v sociálnej oblasti, projekcia ﬁlmov spojená s besedou. Veľmi obohacujúcimi
budú aj utorkové „stretnutia pri čaji“, kde budú pozvaní hostia reagovať na jednotlivé
témy, týkajúce sa nielen duchovného života.

Proroka si všade uctia, len nie
v jeho vlasti a v jeho dome.
A pre ich neveru tam neurobil
veľa zázrakov. (Mt 13,57 – 58)
Ježiš zovšednel. Jeho meno
dnes používa ktokoľvek
a kedykoľvek. Bežne počujeme: „Ježišmária! To sa nemalo
stať!“ alebo „Ježišmária, čo si
to urobil?“
Ježiš… Ježiš… Ježiš!
Mnohí kresťania stratili úctu
k Ježišovmu menu.
Moc Ježišovho mena je však
veľmi veľká. Pred týmto menom sa trasú démoni a svätý
Pavol píše: „ ... dal mu meno,
ktoré je nad každé iné meno,
aby sa na meno Ježiš zohlo
každé koleno v nebi, na zemi
i v podsvetí a aby každý jazyk
vyznával: Ježiš Kristus je Pán!“
Keď budeme s úctou vyslovovať Ježišovo meno, Pán
bude môcť konať zázraky
v našich životoch. Nábožným
vzývaním Ježišovho mena už
mnohí dosiahli spásu.

Streda 24. október
Napadla im myšlienka, kto
z nich je väčší. Ale Ježiš poznal
zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa,
postavil ho vedľa seba a povedal im: „Kto prijme toto dieťa
v mojom mene, mňa prijíma.
A kto prijíma mňa, prijíma
toho, ktorý ma poslal. Lebo kto
je medzi vami najmenší, ten je
veľký.“(Lk 9, 46 – 48)
Sťahovali sme sa do Michaloviec. V mnohých škatuliach
som prenášal knihy.
Koľko múdrosti je v nich!
Túžim po múdrosti, aby som
sa stal veľkým.
Táto túžba je hlboko v nás.
Boh nás nestvoril pre obyčajné veci. On nás stvoril pre
veľké diela. A preto keď videl
túžbu apoštolov, ukázal im
tu najjednoduchšiu cestu
k veľkosti – cestu pokory.
Nachádzať Boha v múdrych
knihách – to nestačí. Až vtedy, keď budeme vidieť Boha
v ľuďoch okolo seba, stávame
sa veľkými.
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Súčasťou MPC je kaviareň Smajlík, kde v príjemnom prostredí možno využiť prístup
k internetu, prečítať si zaujímavú knihu alebo len tak si skrátiť čas chutným (nealko) nápojom. Kaviareň je k dispozícii denne od 10.00 hod. (okrem víkendu) do 21.00 hod.
Nájdete nás na Ulici hurbanistov 23 (oproti Gréckokatolíckemu biskupstvu, pri
hoteli Dukla).
Tešíme sa na stretnutie s vami!
Peter Tirpák

Utorok 23. október
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STRETNUTIE
Ilustr. snímka: www.thebiblerevival.com
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akub šiel na čele sprievodu, aby
v prípade napadnutia Ezauovými
vojakmi bol práve on prvou obeťou. Hneď, ako zbadal, že sa k nemu
približuje jeho brat, bežal mu v ústrety
a sedemkrát sa mu poklonil. V skutočnosti sa však neklaňal Ezauovi, ale
Pánovi, pretože si uvedomoval, že práve
Boh ho dostal do tejto situácie.
Keď Ezau zbadal veľkú Jakubovu
rodinu, jeho stáda a všetok majetok,
povedal:
„Myslel som si, že ťa zaujíma iba
budúci svet, ale teraz vidím, že nie si
ľahostajný ani k tomuto svetu, aspoň
čo sa týka majetku!“
„Všetko toto mi daroval Pán, pretože
majetok tohto sveta potrebujem na to,
aby som slúžil Všemohúcemu,“ odpovedal rázne Jakub.
V tom čase sa k nim už priblížili Jakubove manželky a deti a chceli sa tiež
pokloniť Ezauovi. Vtedy sa Jozef, ktorý
bol vysokého vzrastu, postavil pred
Ráchel, aby ju Ezau nezbadal.
„Kto vie, čo si myslí tento nespravod-

livý,“ pomyslel si Jozef. „Nedovolím mu
pozrieť na moju matku a nechcem ani,
aby ona zbadala jeho. Čaká dieťa, môže
sa zľaknúť a kto vie, aké komplikácie by
mohli nastať.“
O niekoľko storočí vznikne medzi
Hamanom a Mordechajom, synom
Benjamína, ktorého vtedy čakala Ráchel,
takýto rozhovor:
„Prečo sa odmietaš pokloniť mi?“
spýta sa Haman. „Veď tvoj praotec sa
poklonil otcovi môjho otca, Ezauovi.“
„Mýliš sa,“ odpovie mu Mordechaj,
„Benjamín sa mu nemohol pokloniť,
pretože sa v tom čase ešte nenarodil.“
Po bratských objatiach sa Ezau rozhodol spýtať Jakuba na niekoľko vecí:
„Povedz mi, čie vojsko sme stretli
cestou?“
„Azda ti to nepovedali? Boli to predsa moji ľudia,“ odpovedal Jakub.
„Tvoji ľudia?! Veď ma dočista zmlátili. Šli ku mne rad za radom a z každého
radu sa ma niekto pýtal, kto som, aké je

slovo – 21/2007

Výskum génov a Biblia

18

Pravdepodobne všetci židovskí kňazi
majú už 3300 rokov podobné dedičné
znaky. Jestvuje teda naozaj určitá židovská kňazská kasta, ktorá má možno
svoj pôvod v prvom izraelskom kňazovi
Áronovi (asi 1300 pr. Kr.). Výskumníci
z Technologického inštitútu v Haife
objavili pri výskume 188 sefardických
a aškenázovských židov, že v oboch skupinách sú muži, ktorých chromozómy Y sa
jasne odlišujú od ich okolia, ale navzájom

sú si podobné. Z toho vyplýva, že títo
muži, ktorí udávajú ako svojho predka
Árona, patria k tej istej kňazskej rodine.
Až dodnes majú povinnosť vstupovať do
manželstva len v rámci svojho kňazského
rodu a viesť mravne príkladný život. Génové výskumy poukazujú na to, že títo
kňazi dodržiavali Božie nariadenie (Num
3,1nn a 18,1nn), podľa ktorého kňazský
úrad prechádzal z otca na syna.
-int

moje meno, a keď počuli
odpoveď, začali ma
biť. Prosil som
i c h , a by m a
ušetrili a volal som: ,Čo
robíte? Som
vnukom
Abraháma,’
ale oni vôbec nereagovali. Keď
som kričal,
že som synom
Izáka, tiež som
sa nedočkal žiadnej
reakcie. Ale keď som
povedal, že som bratom Jakuba,
prestali ma mlátiť. Vieš, bolo to veľmi
ťažké a ponižujúce, keď iba po tom,
ako som povedal, že môj brat Jakub sa
po dvadsaťročnej neprítomnosti vracia
domov a ja mu idem v ústrety, pustili
ma a hovorili: ,Tak ty si teda brat nášho
priateľa Jakuba? Prečo si to zamlčal? Iba
kvôli nemu ťa pustíme!’“
Jakub pochopil, že to boli anjeli, ktorých poslal Pán, aby Ezaua vyľakal.
„A čie stáda prechádzali okolo?“
pýtal sa Ezau.
„Boli to moje stáda, prosím, prijmi
ich ako dar odo mňa,“ odpovedal
Jakub.
„Vďaka, ale mám dostatok všetkého,
nechaj si svoje bohatstvo.“
Tieto slová neznamenali nič iné, iba
to, že Jakub si môže plným právom
nechať požehnanie Izáka.
„Prosím ťa, prijmi môj dar,“ žiadal
nástojčivo Jakub. „Považujem toto
stretnutie za veľmi dôležitú udalosť,
nemenej dôležitú, ako bolo stretnutie
s anjelom, ktorého som premohol.“
Nato Ezau ponúkol bratovi, aby šli
ďalej spolu.
„Nie,“ odpovedal Jakub. „Sú so mnou
malé deti, ženy, v stáde sú mláďatá. Postupujeme veľmi pomaly a bude lepšie,
ak sa vyberieš na Seirské pohorie predo
mnou. Ja tam prídem neskôr.“
Jakub však nikdy neprišiel k Ezauovi
na Seirské pohorie, ale usídlil sa v meste
Sukkot. Napriek tomu neklamal: narážal na to, že raz, v časoch Mesiáša,
sa stretnú na hore Seir, keď sa Ezau
postaví pred Pánovým súdom za svoje
zločiny.
preložila a upravila Valéria Juríčková

na každý deň

Kariéra

N

Štvrtok 25. október
..., aby obrátil srdcia otcov k synom. (Lk 1, 17)

edostatok citového spojenia medzi
otcom a synom vníma syn vo svojom
vnútri ako stratu. Strata sa prejavuje
nielen v ich vzťahu, ale aj na synovej mužskej
identite. Preto nie je prekvapujúce, že keď syn
dospeje, venuje veľkú časť svojej energie na
vybudovanie tohto vzťahu.
Mužova práca je dôležitou súčasťou jeho
života, ba dokonca naša kultúra ju považuje
za najdôležitejšiu. Preto je prirodzené, že kariéra je často oblasťou, v ktorej sa muž snaží
vybudovať si citový most k svojmu otcovi.
Prirodzené schopnosti, vzdelanie a príležitosť majú v mužovej kariére kľúčovú úlohu,
ale pre väčšinu mužov je dominantnou silou
synovské zranenie.
Muž sa môže stať závislým od práce, keď
nahradí rodinné vzťahy prácou. Nechá sa
manipulovať svojím zamestnávateľom, ženie
sa za nedosiahnuteľným, má problémy získať
a udržať si prácu alebo si pripadá bezcenný
a upracuje sa k predčasnej smrti – to všetko
v snahe dokázať otcovi svoju hodnotu.

UZNANIE
Syn sa môže snažiť získať otcovo uznanie
pomocou úspechu. Pre mnoho mužov začína
táto snaha už v ranom veku. Mladí chlapci
sa často snažia o získanie otcovho uznania
v športe, ktorý ho zaujíma. Môžeme vidieť
takýto boj o prijatie takmer v každej žiackej,
mládežníckej či juniorskej lige futbalu, hokeja, či iného športu. Ak sa pozeráte pozorne,
spozorujete v družstve chlapca, ktorý stále
sleduje ľudí v hľadisku. Očami hľadá otca.
Je možné spozorovať jeho sklamanie, ak ho
neobjaví. Otcovu pozornosť možno zaujala
práca, alkohol alebo nejaká iná žena. Je možné vidieť obrovský smútok v očiach chlapca,
ktorý sedí na lavičke. Tak veľmi sa snaží, ale
nemá talent na to, aby bol na ihrisku a počul
povzbudzovanie svojho otca. Je možné tiež
vidieť horké sklamanie v očiach syna, ktorý
túži po povzbudzovaní a pochvale, ktoré
jeho otec smeruje k jeho spoluhráčom, a nie
k nemu, pretože nie je najlepší.

WORKOHOLIZMUS

Keď sa sv. Faustyna pýtala
Ježiša, ako môže znášať
urážky toľkých ľudí, Ježiš jej
odpovedal: „Teraz je ešte čas
milosrdenstva. Potom príde
čas spravodlivosti!“
Naša náklonnosť k hriechu sa
prejavuje dokonca aj v tom,
že sme príliš rýchli a odhodlaní vykonávať spravodlivosť
a príliš leniví preukazovať
milosrdenstvo. Veď koľkokrát
by sme už spolu s Jakubom
a Jánom zvolávali oheň z neba na našich nepriateľov. No
keď treba okopávať, hnojiť
a polievať strom, ktorý zatiaľ
úrodu neprináša, to sa nám
už nechce.
Boh nechce, aby sme hriešnikov posielali do pekla, ale aby
sme ich svojimi modlitbami
a obetami zachraňovali.

Piatok 26. október
Sluha nie je väčší ako jeho
pán. Ak mňa prenasledovali,
budú prenasledovať aj vás; ak
zachovávali moje slovo, budú
zachovávať aj vaše. (Jn 15, 20)
Väzenský dozorca kopal do
biskupa Gojdiča, ktorý ležal
bezvládne na zemi a kričal:
„Kde je teraz tvoj Boh?!“
A Boh bol veľmi blízko. Bol
v biskupovom srdci. Ináč by
blahoslavený vladyka Pavol
na konci svojho života nemohol povedať slová: „Nikto mi
neublížil!“
Jedine Boh mohol nášho
vladyku naplniť takou veľkou
silou odpustenia.
Je detinské myslieť si, že keď
budeme verní Bohu, nebudeme mať nepriateľov. Budeme
ich mať. Ba dokonca aj z radov kresťanov. Nemusíme sa
však báť. Boh využije všetku
nenávisť našich nepriateľov
na naše dobro.
Spravodlivý má utrpení veľa,
ale Pán ho vyslobodí zo
všetkých.
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Keď chlapec dosiahne dospelosť, intenzívna
túžba dokázať otcovi svoju cenu nezmizne. Aj
keď si nemusí uvedomovať jej zdroj, poskytuje
mu vnútornú motiváciu, ktorá ho neustále
núti byť úspešný. Mladý muž často hľadá
v svojich nadriadených uznanie, po ktorom
silne túži od svojho otca. Jeho túžba je taká
intenzívna, že si ani neuvedomuje, čo robí,
kým nemusí čeliť nejakej citovej, duchovnej
alebo fyzickej kríze.

Túžba mladého muža po úspechu môže
mať rôzne dôsledky. Niektorí muži tak túžia po
úspechu, že sa im ich kariéra stane dôležitejšia
ako rodina. Muž môže byť taký zaujatý stúpaním po ﬁremnom rebríčku, že príjme akýkoľvek presun, ktorý podnik vyžaduje, bez ohľadu
na to, aký dosah to bude mať na jeho rodinu.
Iný muž môže byť taký zaujatý snahou získať
uznanie, že bude súhlasiť s neplánovanou
schôdzkou, namiesto toho, aby ju odmietol
a mohol sa tak zúčastniť na oslave narodenín
svojho syna. Mnohých mužov vedie túžba po
otcovom uznaní k závislosti od práce.
Nadmerná práca často prináša uznanie zo
strany zamestnávateľa a snáď i zdanie rešpektu zo strany spolupracovníkov. Úspech v práci
pomáha mužovi cítiť sa dôležitým, pomáha
mu cítiť sa tak dobre, že často ignoruje bolesť
vo svojom vnútri. Príjemné pocity donútia
muža, aby práci venoval rastúce množstvo
času a energie. Príjemné pocity sú však založené iba na výkone. Ak muž opustí svoje
pracovné miesto, stráca aj pocity. Práca sa
tak stáva emocionálnou drogou. Niektorí
muži upadnú do depresie, dokonca zomrú
po pár rokoch života v dôchodku, lebo svoju
hodnotu založili na úspechu v práci a keďže
bol ich základ sebahodnotenia odstránený,
nemajú dôvod ďalej žiť.
Závislosť od práce má aj vedľajšie fyziologické účinky. Ak muž prepadne nadmernej
práci a nutkavej aktivite, neustále zakúša
vzrušenie, ktoré ťažko dosiahnuť iným spôsobom. Ľahko sa stane závislým od vysokej
hladiny adrenalínu, ktorá vyplýva z vysokého
pracovného nasadenia. Dokonca i závažná kríza mu poskytne vzrušenie. Ak však
prestane intenzívne pracovať, bude sa cítiť
unavený a deprimovaný. Sú to rovnaké pocity
ako u človeka, ktorý upúšťa od drogových či
alkoholových zážitkov.
Muži, ktorí podľahli závislosti od práce,
už nemajú v živote priestor na nič iné. Sú
schopní pracovať neuveriteľne dlho. Ťažko si
všimnú, že trávia väčšinu svojho života preč
od svojich rodín. Mužovi závislému od práce pripadá 40 hodinová pracovná doba ako
vedľajší pracovný pomer, dokonca i 60 hodín
práce sa mu zdá málo. Všetky priateľstvá sú
obvykle povrchné a orientované na prácu.
Muž závislý od práce je posadnutý ďalšou
úlohou zo svojho zoznamu a má len malé
povedomie o tom, kto vlastne je, ako sa cíti
hlboko vnútri a takmer vôbec nedbá na to, čo
sa deje okolo neho.
Milí muži, toto je výzva zamyslieť sa nad
sebou a nad svojím životom.
Neubližujte sebe ani svojim synom!
Podľa knihy E. R. Henslina Otec a syn
spracovali Anton a Alžbeta Pariľákovci

Keď to videli učeníci Jakub a Ján,
povedali: „Pane, máme povedať,
aby zostúpil oheň z neba a zničil
ich?“ (Lk 9,54)
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Monach. Ilustr. snímka: archív redakcie

duchovné čítanie

ZA MÚDROSŤOU ŠEDÍN

Ľ

udia majú radi rozprávky, pretože
sú výrazom ľudských túžob. V rozprávkach je celkom prirodzené, že
mladí ľudia chodia k starším po múdre
rady a vševediacim babičkám a dedkom
je prejavovaná všeobecná úcta.
Ale v reálnom živote to tak nie je
a životné múdrosti získané našimi
predchodcami nedoceňujeme. Akoby
bol človek naprogramovaný tak, že
najradšej sa učí múdrosti života z vlastných chýb.
Súčasná spoločnosť dáva do pozornosti najmä fyzickú krásu, telesnú
kondíciu a atletické schopnosti mladých
a úspešných ľudí. Na ľudí, ktorí tieto kritériá nespĺňajú, sa pozerá zvrchu alebo
sú vytlačovaní na okraj spoločnosti.
Je pochopiteľné, že starší človek
vo výkonnosti nemôže konkurovať
mladému. Ale jeho životné skúsenosti
a múdrosť, napriek technickému po-

kroku a internetizácii, majú vždy pre
spoločnosť svoju cenu. Veď kto je lepší
psychoterapeut pre svoje deti ako ľúbiaca mama? A, navyše, nikto nevie tak ako
ona pohladkať a vysloviť meno svojich
detí. Nikde sme necítili istotu a nebolo
nám tak dobre ako doma.
Príliš často používame slová, že život je hektický, uponáhľaný, preplnený
povinnosťami a informáciami, a preto
nám stále menej času ostáva na našich
blízkych. Rodičov sa pýtame, ako sa
majú, či sú zdraví a či niečo nepotrebujú len zriedkakedy a najradšej len
telefonicky.
Susedku, vdovu na dôchodku, sme
nevideli už dva týždne. No a čo? Má
predsa syna, i keď žije v Nemecku. My
máme dosť svojich problémov a sami
nestíhame zariadiť všetko, čo treba.
Úcta k starším je súčasťou kresťanskej
morálky.
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(Varšava, Ľubomír Petrík, Michal Hospodár) Z iniciatívy Európskeho centra pre
komunikáciu a kultúru (ECCC) vo Varšave
sa v jeho priestoroch uskutočnil 3. – 12.
septembra Medzinárodný seminár na
tému Kresťanská periodická tlač – súčasné
trendy. Zo Slovenska sa na ňom zúčastnili
hovorcovia gréckokatolíckych biskupstiev
z Košíc a z Prešova Michal Hospodár a Ľubomír Petrík.
Pozvanie otca Artura Kołodziejczyka, SJ,
vedúceho seminára, prijali aj kresťanskí
novinári z Ukrajiny, Bieloruska, Lotyšska
a Poľska. Spolu 16 účastníkov z Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej, Pravoslávnej
a Evanjelickej cirkvi vytvorilo spoločenstvo
s Kristom uprostred. Spoločne s pozvanými poľskými odborníkmi na médiá hľadali
odpovede na otázky, ako čo najlepšie

využiť súčasné trendy pri tvorbe kresťanskej tlače. Súčasťou bohatého programu
bola aj návšteva a oboznámenie sa s činnosťou redakcií dvoch hlavných poľských
katolíckych týždenníkov Gość Niedzielny
v Katoviciach a Niedziela v Čenstochovej.
Z ich prezentácie bolo všetkým evidentné, že v súčasnosti je potrebné verejnosť
oslovovať multimediálne a interaktívne,
teda využívať všetky moderné formy mediálneho pôsobenia. Popri tlačenom slove
ho tieto redakcie ponúkajú aj na vlastnom
internetovom portáli, cez vlastné rozhlasové a televízne štúdio, do činnosti ktorých
čo najviac zapájajú aj ich odberateľov.
Zoznámili sa aj s prácou tlačového centra na Jasnej Hore a spoločne sa modlili
pred ikonou čenstochovskej Božej Matky
– Kráľovnej Poľska.

Majme úctu k šedinám a nestrácajme
trpezlivosť, ak starší nereagujú podľa
našich predstáv, pretože proces starnutia býva spojený s chorobami a prináša
so sebou aj psychologické problémy.
Starí ľudia sa neraz musia vyrovnať so
samotou po strate životného partnera,
priateľov. A, navyše, odchodom do dôchodku sa im znížil ﬁnančný príjem, čo
tiež ovplyvňuje kvalitu života v starobe.
Na druhej strane potrebujú cítiť, že sú
svojím okolím akceptovaní a môžu
rozhodovať o svojich veciach. Ich úlohu
v rodine by nemali necitlivo preberať iní
ani by sa nemali ujať prác, ktoré by starší
človek radšej urobil sám.
„Cti svojho otca a svoju matku, aby
si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán tvoj
Boh!“ (Ex 20, 12).
Tieto slová napísané do kameňa
naším Pánom a prinesené Mojžišom
z hory Sinaj poznáme ako štvrté Božie
prikázanie. Prejavovanie úcty podľa
tohto Božieho prikázania znamená tiež
poskytovanie hmotnej podpory rodičom, ak je potrebná.
Dedkovia a babičky by možno radi
napiekli koláče, ale nemajú pre koho.
Vždy sa tešia na prítomnosť svojich
vnukov a vnučiek, lebo ich úprimne
milujú.
Možno by stačilo vysedávanie pred
televízorom vymeniť za návštevu našich starkých. Aspoň na celkom malú
chvíľočku. Dali nám život, vychovali
nás, vytvorili nám najlepšie podmienky, aké vedeli, aby nás voviedli do tejto
spoločnosti.
Všetci sme pozvaní byť osobitne
vďační tým, od ktorých sme prijali dar
viery, milosť krstu a život Cirkvi.
Alexander Nemec
O spôsobe hľadania vhodných mediálnych tém a efektívneho využívania mediálnych projektov kresťanských novinárov
informoval šéf marketingového oddelenia
jedného z najväčších poľských denníkov
Gazeta Wyborcza. Nechýbali interaktívne
prezentácie graﬁckej a dizajnérskej práce
v tlačových médiách, tiež zaujímavá prednáška o mediálnych súťažiach a hrách.
Seminár bol vhodne obohatený kultúrnymi podujatiami. Predovšetkým to bola
prehliadka moderného multimediálneho
a interaktívneho Múzea Varšavského povstania a účasť na rozhlasovej nahrávke
opery G. Verdiho.
Do programu seminára sa aktívne zapájali aj jeho účastníci prezentáciou svojej
činnosti v médiách a návrhov mediálnych
projektov.
ECCC sa zameriava predovšetkým na
strednú a východnú Európu.

Svätá spoveď

K
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Sobota 27. október
Hovorím vám: Takú vieru som
nenašiel ani v Izraeli! (Lk 7, 9)

kňaz vyzve spovedaného, aby sa sklonil. Ak
sa daný človek naozaj skloní, znamená to, že
ľutuje. Ľútosť sa teda neprejavuje slovami,

ale gestom. Nie je to nič zvláštne, veď gesto
môže mať v určitých situáciách väčšiu výpovednú hodnotu ako slová (reč tela).
Po tretie: Podľa dokumentu Inštrukcia na
aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu
kánonov východných cirkví (čl. 89) by sa toto
sväté tajomstvo nemalo sláviť v spovedniciach, keďže sú záležitosťou typickou pre
latinskú tradíciu, ale v chráme, respektíve
pred ikonou Krista. Predmetný dokument
má na mysli ikonu Krista, ktorá sa nachádza
v ikonostase, ale zaiste to môže byť aj ikona
Krista, ktorá sa nachádza inde, napríklad
v miestnosti určenej na spovedanie. Vzhľadom na ustanovenie Poriadku bohoslužieb
(čl. 7) by sa celkom určite nemalo spovedať
vo svätyni, najvznešenejšom mieste celého
chrámu. Tento zlozvyk, na Slovensku dosť
rozšírený, treba čím skôr zanechať.
Napokon si všimnime modlitbu rozhrešenia. Vo svätých evanjeliách existujú
dve základné miesta, ktoré svedčia o tom,
že Pán Ježiš dal apoštolom moc spovedať:
„Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi,
a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané
v nebi“ (Mt 18, 18) a „Prijmite Svätého
Ducha. Komu odpustíte hriechy, budú
mu odpustené, komu ich zadržíte, budú
zadržané“ (Jn 20, 23). Kľúčovými slovami
sú „odpustiť“ a „rozviazať“. Práve tieto dve
slovesá sa nachádzajú v závere rozhrešenia:
„A ja, nehodný kňaz, jeho mocou,“ totiž
Kristovou mocou, „ktorú mi dal, odpúšťam
ti a rozväzujem ťa z pút všetkých tvojich
hriechov...“
Marcel Gajdoš

Vyvolený národ sa mohol hanbiť. Nejaký pohanský vojenský
dôstojník, ktorý nikdy nepočul
o obdivuhodných Pánových
skutkoch, svojou jednoduchou
vierou zahanbil celý svätý
národ. Prišiel k Ježišovi s očakávaním a veril, že Ježiš to môže
urobiť. A o tom je viera.
A čo my? Prichádzame k Ježišovi s očakávaniami?
Keď sa v chráme na liturgiách
nudíme, znamená to, že sme
ešte neuverili v Ježišovu moc
a v jeho kráľovstvo. Keď ešte
nevieme odovzdávať naše
problémy Ježišovi, znamená
to, že ešte nekráčame pod jeho
zástavou.
Ježiš chce, aby sme prichádzali
k nemu s očakávaniami. On
chce konať obdivuhodné skutky prostredníctvom nás.
Uverme v Ježišovu kráľovskú
moc.

Nedeľa 28. október
Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto
z mŕtvych vstal. (Lk 16, 31)
Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto
z mŕtvych vstal. (Lk 16, 31)
Istá jehovistka mi hovorí: „Hádam si nemyslíte, že by dobrý
Boh nechal niekoho trpieť
v pekle!“
Nato som ju poprosil: „Ukážte
mi vašu bibliu a nájdite napríklad Matúšovu 25. kapitolu.“
Otvorila a čítala text, ktorý znel
asi takto: „A odídu zlí do večného odrezania.“
„Zlí budú úplne zničení,“ dodala.
„No a vy mi chcete povedať, že
ja budem 60 či 70 rokov žiť tak,
akoby Pána Boha nebolo – budem kradnúť, zabíjať, a potom
mi dobrý Pán Boh povie: ,Môj
zlatý, aby si netrpel, ja ťa vymažem’? Nevedela, čo povedať.
Peklo existuje a Boh nás chce
od neho uchrániť. Dokonca aj
slová Mojžiša a prorokov nám
môžu pomôcť, aby sme sa do
pekla nikdy nedostali.
Marek Badida
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eď sme v predchádzajúcej katechéze spomenuli, že „spovedná prax
prešla v priebehu dejín nemalými
zmenami“, mali sme na mysli predovšetkým
tri veci.
Po prvé: V staroveku, na rozdiel od
súčasnosti, sa kresťania spovedali veľmi
zriedka, raz alebo dvakrát za život. To však
neznamená, že neprijímali Eucharistiu alebo
že ju prijímali nehodne. Ide o to, že bolo
takmer nemysliteľné, aby sa človek ešte aj
po krste dopustil ťažkého hriechu viac ako
dvakrát. Pokrstený človek žil neprestajne,
až do telesnej smrti, v zbožstvujúcej prítomnosti Svätého Ducha a spoveď prakticky
nepotreboval. Vidíme teda, ako výrazne sa
oproti prvým storočiam vo všeobecnosti
znížila kvalita kresťanského života.
Po druhé: V staroveku sa kajúcnikom
ukladali prísne zadosťučinenia, najmä za
takzvané kardinálne hriechy. Ak sa niekto
dopustil zapretia viery, vraždy alebo cudzoložstva, musel sa kajať dvadsaťjeden
rokov, až potom mohol prijať rozhrešenie.
Pritom prvých sedem rokov nesmel vstúpiť
do chrámu, ale počas celej bohoslužby musel kľačať v predsieni a prosiť vstupujúcich
o modlitby.
Po tretie: Je vysoko pravdepodobné, hoci
nie celkom isté, že spovedať mohli aj ľudia,
ktorí boli považovaní za veľkých duchovných otcov, predovšetkým mnísi, aj keď
nemali kňazské svätenie.
Pokiaľ ide o súčasný formulár spovede,
oproti doterajšej praxi vidíme tri základné
rozdiely.
Po prvé: Doposiaľ bolo zvykom, že
po prežehnaní sa sprevádzanom slovami
„V mene Otca i Syna i Svätého Ducha,
amen“ kajúcnik začal nejakou vstupnou
vetou, spravidla „Spovedám sa Pánu Bohu
i vám, duchovný otče...“. Podľa nového
trebníka prvé odpadá čiastočne a druhé
úplne. Kňaz má začať slovami „Požehnaný
Boh náš...“, pričom kajúcnik sa len prežehná.
Spovedaný už nehovorí nijakú vstupnú frázu, ale nasleduje zvyčajný začiatok a kajúce
tropáre alebo sa prechádza priamo k jadru
veci. Naopak, bolo by vhodné, aby kajúcnik
spomenul na začiatku svoje krstné meno,
lebo kňaz by ho mal povedať v rozhrešení.
Po druhé: Doposiaľ bolo zvykom, že
po vyznaní hriechov, poučení a uložení
skutku pokánia kňaz vyzval spovedaného,
aby „ľutoval“ alebo „prejavil svoju ľútosť“,
na čo kajúcnik reagoval nejakou naučenou
formulkou, napríklad „Žáluju serdéčno...“
(po cirkevnoslovansky) alebo „Bože môj,
celým srdcom ťa milujem...“ (po slovensky).
Nový trebník predpokladá, že namiesto toho

na každý deň

Spovedanie na Ľutinskej hore. Ilustr. snímka: archív redakcie

katechéza - malý trebník
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inzercia a oznamy

S p o l ok
sv. Cyrila a Metoda
Štedré srdcia
Dr. Michal Čverčko z Košíc 100 Sk, Mons. Viliam Judák
z Nitry 5000 Sk, Mária Kolesárová zo Spišskej Novej
Vsi 100 Sk, členovia spolku z Humenného – mesto
360 Sk, z Nižného Žipova a Hrane 200 Sk
Pán Boh odplať!

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.“
13.10.2007 o 10.00 hod.
Prešov – Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa Slávnostná archijerejská sv. liturgia s vladykom Jánom
Babjakom, SJ, pri príležitosti inaugurácie novej
Reality Koinonie Ján Krstiteľ v Prešove
Sväté liturgie s modlitbami za uzdravenie špeciálne zamerané na obnovu a uzdravenie vzťahov
v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci.
14.10.2007 o 18.00 hod. Prešov – Sekčov
22.10.2007 o 17.30 hod. Bardejov – Vinbarg
28.10.2007 o 16.30 hod. Prešov – Sekčov
Večer chvál s modlitbou príhovoru
15.10.2007 o 17.00 hod. Vranov, Mestský dom
kultúry – kino
31.10. 2007 o 17.00 hod. Prešov, Opál

B l a h ože l áme
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24. septembra 2007 oslávil svoje meniny duchovný
otec Ľuboš Kovaľ.
Drahý náš duchovný otec, dovoľte nám popriať vám
do ďalších rokov vášho života veľa Božích milostí,
pevné zdravie, veľa darov Svätého Ducha, ochranu
Presvätej Bohorodičky, radosť a pokoj pre seba aj pre
vlastnú a celú farskú rodinu. Nech Božie slovo, ktoré
zasievate do našich sŕdc, prinesie dobrú úrodu, aby
ste pociťovali lásku svojich ovečiek. V zdraví, šťastí
a v spokojnosti pokračujte vo svojom krásnom a ťažkom povolaní ešte veľa, veľa rokov medzi nami.
Ďakujeme nebeskému Otcovi, že nám vo vás poslal
dobrého pastiera, ktorý nás denne obdarúva sviatosťami a vštepuje nám lásku k Bohu a k blížnemu.
zbor a veriaci z Porostova
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2. októbra 2007 oslávila manželka, mama, babička
a prababička Anna Ďurová z Dlhého Klčova svoje
80. narodeniny.
Drahá oslávenkyňa, do ďalších rokov ti želáme a od
Boha vyprosujeme hojnosť Božích milostí, ochranu
Božej Matky, pokoj a zdravie.
S vďakou manžel Ján, dcéry Anna, Mária a vnúčatá
s rodinami. Babičku za všetkých bozkávajú Ivko,
Katka a Kristínka.
11.októbra 2007 sa dožila krásneho jubilea pani

Milana Čornaničová. Vaše 50. narodeniny sú
príležitosťou na to, aby sme vám vyprosovali plnosť Božieho požehnania, zdravie, silu, trpezlivosť
a odvahu do ďalších dní života.
Lásku k Bohu preukazujete starostlivosťou o Boží
dom a aj vďaka vášmu spevu sa stáva liturgia skutočným zážitkom zo stretnutia so živým Bohom. Nech je
Pán stále s vami, aby ste v každej chvíli prežívali jeho
mocnú prítomnosť, a nech vás Presvätá Bohorodička
Ochrankyňa chráni.
spoločenstvo veriacich z farnosti Pichne
Veľadôstojný otec Pavol Stanko, 21. október je
dňom vašich 70. narodenín. Pri tejto príležitosti
prijmite od nás, veriacich z Topole, úprimné blahoželanie i slová vďaky za všetko, čo ste pre nás
urobili.
Hoci už nepôsobíte v našej farnosti, neprejde jediný
deň, aby sme si na vás nespomenuli.
Nesmierne si ceníme a vážime, čo ste pre našu
farnosť urobili, vašu prácu a obetu.
Pre mnohé generácie veriacich zostala z čias vášho
pôsobenia pamiatka – nový Boží chrám ako dôkaz
vašej usilovnosti a zbožnosti. Ďakujeme za prekrásne kázne, rady a povzbudenia do života, ktorými
ste nás každodenne zahŕňali. Vyslovujeme vám
úprimné Pán Boh zaplať!
Do ďalších rokov vám od nebeského Otca vyprosujeme veľa milostí. Nech vás posilňuje a osvecuje
Svätý Duch, apoštoli a patróni chrámu v Topoli
svätý Peter a Pavol a nech vás Presvätá Bohorodička
navždy ochraňuje.
Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z farnosti Topoľa
S úctou a vďakou pozdravujeme našich drahých
a starostlivých rodičov Máriu a Juraja Pčolárovcov z Dúbravky v okrese Michalovce, ktorí sa
26.októbra 2007 dožívajú požehnaných 50 rokov
prijatia sviatosti manželstva.
Pevné zdravie a pokoj vám zo srdca vyprosujú
dcéra Mária s manželom Petrom a dcéra Ľudmila
s manželom Jánom a vnučkou Luciou.
Nech vás Božie požehnanie a Božia milosť sprevádzajú v ďalších rokoch života.
Drahý duchovný otec Peter Gavala, aj keď už nepôsobíte v našej farnosti, spomíname na vás s láskou.
Ďakujeme za všetko to, čo ste pre nás urobili. Boli ste
nám vzorom dôstojnosti, láskavosti, zodpovednosti,
obetavosti i pokory. Boli ste naším dobrým pastierom. Nech vás milostivý Boh a Presvätá Bohorodička
pri príležitosti vašich krásnych 30. narodenín obdarí
svojimi hojnými milosťami, pevným zdravím a živou
vierou, aby ste mohli naďalej plniť svoje náročné
poslanie.
Na mnohaja, blahaja lita!
veriaci z Jarabiny
„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich...“
Tieto evanjeliové slová prijíma a zachováva aj
skromný Boží sluha otec Peter Komanický a bez
váhania ide, kam ho Boh cez otca biskupa posiela.
Od augusta mu Boh zveril duše Bratislavčanov
a ja mu na novom pôsobisku prajem veľa sily,
chuti a Božieho požehnania v ťažkom, ale krásnom
povolaní.

Ocko, držte sa a nech ste kdekoľvek, pre mňa ste
vždy blízko. Ďakujem za všetko.
Janka

Po ďakovanie
Drahý duchovný otec Erich Eštvan, 1. septembra
sa zmenilo miesto vášho pôsobenia a odišli ste od
nás, veriacich farnosti Pčoliné.
Ďakujeme Bohu, že nám pred deviatimi rokmi
poslal vás – mladého, dobrého a pracovitého
kňaza. Za vášho pôsobenia sa v našej farnosti veľa
zmenilo. Vďaka vám a s Božou pomocou sa opravila
farská budova, skrášlil sa chrám zrekonštruovaním
ikonostasu, výmenou okien a dverí a ďalšími
úpravami. Pre našu mládež ste príkladom a vďaka
vašej príprave máme vo farnosti dvoch bohoslovcov.
Vaše nezabudnuteľné kázne prinášali veľký zážitok,
pomáhali nám poznávať Boha a kráčať cestou viery,
odpúšťania a dobrých skutkov.
Drahý otec, je veľa toho, za čo vám chceme vyjadriť
veľkú vďaku, preto vám aj touto cestou ďakujeme za
modlitby, rady a povzbudenia. Z celého srdca vám
a vašej rodine prajeme dobré zdravie, veľa Božích
milostí a prosíme Božiu Matku, nech vás ochraňuje
a pomáha vám na vašom novom pôsobisku.
veriaci farnosti Pčoliné

Oznamy
Sväté liturgie vo farnosti Brezno
Chrám piaristov – každú nedeľu o 09.00 hod.; cez
týždeň o 17.00 hod. (okrem soboty)
Svetové dni mládeže Sydney 2008
Na XXIII. Svetové dni mládeže Sydney 2008 zaregistrovala Sekcia pre mládež Konferencie biskupov
Slovenska skupinu KBS, ktorá bude počas Dní prijatia v austrálskych diecézach hosťom v Ukrajinskej
eparchii sv. Petra a Pavla v Melbourne. Mladí ľudia
vo veku od 16 do 35 rokov sa môžu prihlasovať do
skupiny KBS na internetovej stránke http://mladez.
kbs.sk/, kde nájdu podrobnejšie informácie a námety na duchovnú prípravu.
Kontakt: Rada KBS pre rodinu a mládež, mladez@kbs.sk, 02/5441 9622, 0903 659 588.
TK KBS/ -vv; -pz
Vianočný futbalový turnaj
Rada pre rodinu a mládež Košického apoštolského
exarchátu vás srdečne pozýva na XIV. ročník
VIANOČNÉHO FUTBALOVÉHO TURNAJA pod
patronátom vladyku Milana Chautura.
Kvaliﬁkácia: dekanské kolá – november 2007
Finále: december 2007
Termín prihlášok: koniec októbra
Prihlásiť sa môžete len cez farský úrad – svojho
duchovného otca
Kto sa môže zúčastniť? Každý kto má viac ako 15
a menej ako 30 rokov a nehrá aktívne žiadnu vyššiu
futbalovú súťaž (5. liga a vyššie, žiadny ligoví hráči
ani dorastenci). Hrá sa halovou lenivou loptou na
hádzanárskom ihrisku a hádzanárske brány.
Firma PROMONT - výroba VITRÁŽE
aj do izolačného dvojskla. tel.: 0903 601 931; 0918
623 064; www.promontca.sk
INZERCIA

Milé deti,
srdce Božieho proroka sa vždy
ukazuje v konkrétnych situáciách.
Okrem toho, že vždy hovorí to, čo
mu prikáže Boh, všíma si ľudí a ich
potreby.
Ako je to s tebou?
Vieš o niekom, kto potrebuje tvoju
pomoc tak, ako ju potrebovali obyvatelia Jericha alebo vdova
z príbehu o prorokovi Elizeovi?

detská stránka

ELIZEUS
BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Bol Eliášovým nasledovníkom.

AKO JEŽIŠ
V istý deň prorok Elizeus rozmnožil aj
chleby pre sto hladných mužov.
Úloha: Spočítaj chleby na obrázku, Zistíš, z koľkých chlebíkov sa muži nasýtili.
Potom spočítaj nádoby, ktoré priniesla
žena na olej.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ
Súťažná otázka:
Koľko záprahov volov
mal Elizeus na poli, keď
k nemu prišiel Eliáš?

PLÁŠŤ
Keď Eliáš odišiel na ohnivom voze, zanechal
Elizeovi svoj prorocký
plášť.
Úloha: Nájdi správny tieň
Eliášovho plášťa.

Pomôcka: 1 Kr 19, 19
Odpoveď pošli najneskôr
do 28. októbra 2007.
Výhercu oceníme
nálepkami a záložkou
s biblickou postavou.
Z úspešných riešiteľov
bude vylosovaný výherca
zaujímavej odmeny.
Výherca z č. 17 - 18/2007:
Ivetka Rešetárová z Kyjova.
Blahoželáme.

1

2

4
3

OTÁZKY
Úloha: Pomocou šifry odpovedz na otázky.
1. Ako sa volal Elizeov sluha?
° / § ,,, /
2. Čo znamená meno Elizeus?
O ˇ/ = + Q // = § () (( !!! () ?
3. Pri akej rieke sa vzniesol Eliáš do neba a
zanechal Elizeovi prorocký úrad?
= Q )) % !!! X
4. Ako sa volal Elizeov otec?
() ? )!( ? )(
5. Odkiaľ pochádzal prorok Elizeus?
? + § „ O § // (: „ ?

?– A
!!! – Á
+–B
!– C
%– D
§– E
)!( – F
°– G
// – H
/– I
=– J
:– K
„– L
O– M
X– N
Q– O
ˇ/ – Ô
(( – P
)) – R
() – S
)( – T
(: – U
ll – V
,,, – Z

Správne odpovede z č. 17 - 18/ 2007: Minisúťaž: nezomrel; Vdova: „Teraz už viem, že si Boží muž a že
Pánovo slovo, ktoré máš v ústach, je pravdivé.“ Krkavce: 14; Hora: záhrada.

VODA A OLEJ

BIBLICKÉ PRÍBEHY
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TV NOE - TÝŽDEŇ 15.10. – 21.10.2007
TV NOE - TÝŽDEŇ 22.10. – 28.10.2007
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PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

08.00 Program
08.05 Len jeden plat
08.30 Na koberčeku (29)
08.45 Čítame z kresť. periodík
09.00 Nočná univerzita
10.00 Cesty za poznaním
Mystické Benátky
10.30 Octava dies
11.00 Pro vita mundi
s Bedřichom Jetelinom
11.40 Tri svište (7)
Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi (24)
12.45 Krkonošský nár. park
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Vietnam – zlatá klietka
Misionári vo Vietname
16.20 Libanonská misia
O kresťanoch a moslimoch
v Libanone
16.35 Ratiboř
700 rokov valašskej dediny
17.05 Exit 316 (6)
Magazín pre mládež
17.25 Hornolidečsko
17.35 Detská televízia
18.05 Len jeden plat
O živote na ulici
18.35 Kvapka (1) Rozprávka
18.45 Cesty za poznaním
Hurtigruten
19.15 Križovatky
Hosť: Oľga Havlová
19.45 Trnavské záhradné
slávnosti
20.00 Z pokladov duše
20.05 Mexiko
21.05 Na koberčeku (29)
21.20 Prír. krásy Ameriky (11/13)
21.55 Nočná univerzita
Prednáška z charizmatickej
konferencie
23.00 Planetshakers (2/2)
Živé chvály z Melbourne
00.30 Cesty za poznaním

08.00 Program
08.05 Mexiko
08.55 Pro vita mundi
s Bedřichom Jetelinom
09.40 Esovision
Prírodné krásy
10.10 Hlbinami vesmíru (9)
11.10 Etiópia
Saleziáni v Etiópii
11.25 Hornolidečsko
11.40 Kvapka (1)
Rozprávka
11.50 Z pokladov duše
Krátke zamyslenie
12.00 Anjel Pána
12.05 Across the Music
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Katolíci v Moskve
Kresťanstvo v Rusku
16.35 Pro vita mundi
s Bedřichom Jetelinom
17.15 Križovatky
Hosť: Oľga Havlová
17.40 Krkonošský nár. park
18.05 Baterka
18.35 Kvapka (2) Rozprávka
18.45 Trnavské záhradné
slávnosti
19.00 Roky letia k anjelom
Medailón evanjelického duchovného
19.30 Prírodné krásy Ameriky
(12/13)
20.00 Z pokladov duše
20.05 Bez habitu – Kapucíni P
Magazín o komunitách a rádoch
21.10 Deti pomáhajú deťom P
Pápežské misijné diela
21.40 Hornolidečsko
21.50 Exit 316 (6)
Magazín pre mládež
22.10 Tandem kvíz
22.45 Križovatky
Hosť: Oľga Havlová
23.15 Octava dies
23.45 Pro vita mundi (24)
Hosť: Mgr. Zuzana Filipková, PhD.
00.30 Esovision Prírodné krásy

08.00 Program
08.05 Atlas Charity
08.10 Len jeden plat
O živote na ulici
08.45 Hlbinami vesmíru (9)
09.45 Exit 316 (6)
Magazín pre mládež
10.05 Cesty za poznaním
Severoindické mesto Shekawati
10.30 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos
11.55 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Ratiboř
700 rokov valašskej dediny
12.35 Katolíci v Moskve
Kresťanstvo v Rusku
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Nočná univerzita
17.05 Trnavské záhradné
slávnosti
17.20 Štúdio AHA! (7)
Relácia pre mladých
18.05 Cesty za poznaním
– Luxor Hroby faraónov
18.15 Exit 316 (7) P
Magazín pre mládež
18.35 Mašinky (6)
Rozprávka pre deti
18.45 Roky letia k anjelom P
Marek Orko Vácha
19.10 Pro vita mundi
s Bedřichom Jetelinom
19.55 Z pokladov duše
20.00 Križovatky
Hosť: Oľga Havlová
20.30 Mexiko
21.30 Atlas Charity
21.35 Hornolidečsko
21.45 Nočná univerzita
Katechéza z Katolíckej charizmatickej konferencie
22.45 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R
00.10 Tandem kvíz
00.45 Krkonošský nár. park

08.00 Program
08.05 Ratiboř
700 rokov valašskej dediny
08.35 Detská televízia
09.05 Nočná univerzita
10.05 Mexiko
11.00 Hornolidečsko
11.15 Cesty za poznaním
Mystické Benátky
11.40 Kvapka (2) Rozprávka
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Roky letia k anjelom
Marek Orko Vácha
12.30 Prírodné krásy Ameriky
(12/13)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Cesty za poznaním
Sýria
17.00 Len jeden plat
17.30 Vietnam – zlatá klietka
O misionároch vo Vietname
17.45 Libanonská misia
O kresťanoch a moslimoch
v Libanone
18.00 Tandem kvíz P
18.35 Kvapka (3) Rozprávka
18.45 Trnavské záhradné
slávnosti
19.05 Roky letia k anjelom
Marek Orko Vácha
19.30 Octava dies
20.00 Z pokladov duše
20.05 Pro vita mundi P
s Josefom Štěpánom Lankočím
20.50 Cesty za poznaním
Mystické Benátky
21.20 Len jeden plat
21.50 Križovatky
Hosť: Oľga Havlová
22.15 Atlas Charity Bílá Voda
22.25 Exit 316 (7)
22.45 Ratiboř
23.15 Cesty za poznaním
00.05 Vietnam – zlatá klietka
00.20 Libanonská misia
00.35 Cesty za poznaním

08.00 Program
08.05 Križovatky
Hosť: Oľga Havlová
08.30 Krkonošský národný
park
08.50 Roky letia k anjelom
Marek Orko Vácha
09.15 Bez habitu – Kapucíni
Magazín o komunitách a rádoch
10.20 Esovision Prírodné krásy
10.50 Na koberčeku (29)
11.05 Len jeden plat
O živote na ulici
11.40 Kvapka (3)
Rozprávka
11.50 Z pokladov duše
Krátke zamyslenie
12.00 Anjel Pána
12.05 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (22/26)
Animované príbehy
12.30 Tandem kvíz
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R
17.30 Roky letia k anjelom
Marek Orko Vácha
17.55 Krkonošský nár. park
18.15 Exit 316 (7)
Magazín pre mládež
18.35 Kvapka (4) Rozprávka
18.45 Cesty za poznaním
Sýria
19.30 Ratiboř
20.00 Z pokladov duše
20.05 Noemova pošta
Priamy prenos diskusnej relácie
21.30 Vietnam – zlatá klietka
Misionári vo Vietname
21.45 Libanonská misia
O kresťanoch a moslimoch
v Libanone
22.00 Bez habitu – Kapucíni
Magazín o komunitách a rádoch
23.05 Esovision Prírodné krásy
23.35 Nočná univerzita
00.35 Octava dies

08.00 Program
08.05 Len jeden plat
Kto nemá domov, stratil všetko
08.30 Na koberčeku (29)
08.45 Čítame z kresť. periodík
09.00 Nočná univerzita
10.00 Morský cestovateľ (34)
10.30 Octava dies
Spravodajstvo z Vatikánu
11.00 Pro vita mundi
s Jozefom Štepánom Lankočím
11.40 Kvapka
Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi
s Dagmar Tisovskou
12.45 Nár. park České Švajčiarsko
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Kňaz Slanina
16.20 Libanonská misia
O kresťanoch a moslimoch
v Libanone
16.35 Tolerančný patent
Dokument
17.05 Exit 316
Magazín pre mládež
17.25 Pozděchov Dokument
17.35 Detská televízia
18.05 Život bez predsudkov
18.35 Kvapka
Animovaná rozprávka
18.45 Morský cestovateľ (34)
19.15 Križovatky
19.40 Lásky a múzy Williama
Shiﬀera
Dokument
20.00 Z pokladov duše
Krátke zamyslenie
20.05 Čína
21.05 Na koberčeku (30)
21.20 Prírodné krásy Ameriky
21.55 Nočná univerzita
P. Aleš Opatrný
23.00 Záznam organového
koncertu
00.30 Morský cestovateľ (34)

08.00 Program
08.05 Čína
08.55 Pro vita mundi
s Jozefom Štepánom Lankočím
09.40 Stonehenge Dokument
10.10 Noemova pošta R
11.40 Kvapka (5)
Rozprávka
11.50 Z pokladov duše
O mladej generácii
12.00 Anjel Pána
12.05 Gregoriánske chorály
Koncert
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
Dokument
16.30 Pro vita mundi
s Jozefom Štepánom Lankočím
17.15 Križovatky
Tolkshow
17.40 Nár. park České Švajčiarsko
18.05 Detská televízia
18.35 Kvapka (6)
Animovaná rozprávka
18.45 Lásky a múzy Williama
Shiﬀera
Dokument
19.00 Roky letia k anjelom
19.30 Prírodné krásy Ameriky
(13)
20.00 Z pokladov duše
O mladej generácii
20.05 Bez habitu – Kapucíni
Magazín o komunitách a rádoch
21.05 Kardinál Jozef Tomko P
Európa
21.40 Pozděchov
21.50 Exit 316 (7)
Magazín pre mládež
22.10 Tandem kvíz
22.45 Križovatky
23.15 Octava dies
Spravodajstvo z Vatikánu
23.45 Pro vita mundi (24)
s Mgr. Dagmar Tisovssou
00.30 Stonehenge
Dokument

08.00 Program
08.05 Atlas Charity
Bíla voda
08.10 Život bez predsudkov
08.45 Hlbinami vesmíru
09.45 Exit 316 (7)
Magazín pre mládež
10.05 Prírodné zázraky (38)
10.30 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos
11.55 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.10 Tolerančný patent
Dokument
12.35 Roky letia k anjelom
Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Nočná univerzita
Otváral im písma
17.05 Lásky a múzy Williama
Shiﬀera Dokument
17.20 Štúdio AHA! (7)
Relácia pre mladých
18.05 Prírodné zázraky
Zakázané mesto
18.15 Exit 316 (8) P
Magazín pre mladých
18.35 Mašinky (7)
Rozprávka pre deti
18.45 Brazília – Volanie Boha
Dokument
19.10 Pro vita mundi
19.55 Z pokladov duše
20.00 Križovatky
20.30 Čína Dokument
21.30 Atlas Charity
Charita Bohumín
21.35 Seninka Dokument
21.45 Nočná univerzita
Katechéza z Katolíckej charizmatickej konferencie
22.45 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R
00.10 Tandem kvíz
00.45 Národný park České
Švajčiarsko

08.00 Program
08.05 Tolerančný patent
Dokument
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
P. Aleš Opatrný
10.05 Čína
11.00 Seninka Dokument
11.15 Morský cestovateľ
Dokument
11.40 Kvapka (6)
Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
O mladej generácii
12.00 Anjel Pána
12.05 Brazília – Volanie Boha
Dokument
12.30 Prír. krásy Ameriky (13)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 V zemi Mayov a Inkov
Dokument
17.00 Život bez predsudkov
17.30 Kňaz Slanina
Dokument
17.55 Tandem kvíz (14) P
18.30 Svätá omša z Baziliky
svätého Petra celebrovaná
pápežom Benediktom XVI. so
študentmi rímskych univerzít
Priamy prenos
19.45 Lásky a múzy Williama
Shiﬀera Dokument
20.00 Z pokladov duše
Krátke zamyslenie
20.05 Pro vita mundi P
s Liborom Ráclavským
20.50 Morský cestovateľ
Dokument
21.20 Život bez predsudkov
21.50 Križovatky M. Špinkovej
22.15 Atlas Charity
Dom pokojnej staroby
22.25 Exit 316 (8)
Magazín pre mládež
22.45 Tolerančný patent
23.15 Noemova pošta R
00.45 Na koberčeku

08.00 Program
08.05 Križovatky M. Špinkovej
08.30 Nár. park České Švajčiarsko
08.50 Brazília – Volanie Boha
09.15 Bez habitu – Kapucíni
Magazín o komunitách a rádoch
10.20 Prírodné krásy
Stonehenge
10.50 Na koberčeku (30)
11.05 Život bez predsudkov
11.40 Kvapka
Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (23)
Animované príbehy
12.30 Tandem kvíz (14)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R
17.30 Brazília – Volanie Boha
Dokument
17.55 Nár. park České Švajčiarsko
18.15 Exit 316 (8)
Magazín pre mládež
18.35 Detská televízia
18.45 V zemi Mayov a Inkov
Cestopisný dokument
19.40 Tolerančný patent
20.00 Z pokladov duše
Krátke zamyslenie
20.05 Okrúhly stôl P
Téma: dievčenské časopisy
21.30 Kňaz Slanina
Dokument
21.45 Libanonská misia
O kresťanoch a moslimoch
v Libanone
22.00 Bez habitu – Kapucíni
Magazín o komunitách a rádoch
23.05 Stonehenge
Prírodné krásy
23.35 Nočná univerzita
Prednáška z charizmatickej
konferencie
00.35 Octava dies

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

NEDEĽA
08.00 Program
08.04 Malé biblické príbehy (12)
Ezau a Jakub
08.10 Na koberčeku (29)
08.25 Kvapka (4) Rozprávka
08.35 Pro vita mundi
s Josefom Štěpánom Lankočím
09.20 Lásky a múzy Williama
Shiﬀera
09.35 Deti pomáhajú deťom
Pápežské misijné diela
10.10 Papua Nová Guinea
10.30 Svätá omša
Priamy prenos zo Slovenska
11.53 Z pokladov duše
Krátke zamyslenie
11.55 Poludňajšia modlitba so
Svätým Otcom Benediktom
XVI.
Priamy prenos
12.15 Križovatky
Hosť: Oľga Havlová
12.45 Hornolidečsko
Pozděchov
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
Marek Orko Vácha
16.35 Hlbinami vesmíru (9)
17.35 Srdce pre Bangladéš
17.55 Malé biblické príbehy (12)
18.00 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (23/26) P
Animované príbehy
18.30 Otec Fridolín
19.00 Cesty za poznaním
Shekawati
19.30 Nár. park České Švajčiarsko
19.50 Etiópia – národ na ceste
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P
20.35 Organový koncert z Chrámu sv. Mikuláša v Ludgeroviciach
21.35 Roky letia k anjelom
22.00 Bez habitu – Kapucíni
23.05 Mexiko
23.55 Cesty za poznaním
00.40 Exit 316 (7)

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 09.07 Ružencová archa
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 Malé biblické príbehy (13)
08.10 Štúdio AHA! (7)
Relácia pre mladých
08.50 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (23)
Animované príbehy
09.15 Cesty za poznaním
Arabská púšť
09.45 Čítame z kresťanských
periodík P
09.55 Detská televízia
10.25 Tandem kvíz (14)
11.00 Pro vita mundi (24)
s Mgr. Dagmar Tisovskou
11.45 Mašinky (8)
Rozprávka pre deti
11.55 Malé biblické príbehy (13)
12.05 Prír. krásy Ameriky (13)
12.35 Tolerančný patent
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Dušičková púť v Dubu
nad Moravou s Mons. Janom
Graubnerom
Priamy prenos
17.30 Kňaz Slanina Dokument
18.00 Detská televízia
18.35 Mašinky (8)
Rozprávka pre deti
18.45 Lužické hory
19.05 Cesty za poznaním
Arabská púšť
19.30 Život bez predsudkov
20.00 Malé biblické príbehy (13)
20.05 Curriculum vitae
Dokument
20.35 Križovatky M. Špinkovej
21.05 Exit 316 (8)
Magazín pre mládež
21.30 Brazília – Volanie Boha
Dokument
22.00 Čína
22.55 Nočná univerzita
Katechéza zo stretnutia mladých
v Tábore 2007
23.35 Lužické hory
00.00 Gregoriánske chorály
Koncert

08.00 Program
08.04 Malé biblické príbehy (14)
08.10 Na koberčeku (30)
08.25 Detská televízia
08.35 Čína
09.30 Poslovia dobrých správ P
Dokument
09.35 Pro vita mundi
s Liborom Ráclavským
10.30 Svätá omša
Priamy prenos z Kostola svätého
Václava
11.53 Z pokladov duše
Krátke zamyslenie
11.55 Anjel Pána so Sv. Otcom
Benediktom XVI.
Priamy prenos
12.15 Tandem kvíz
12.50 Hornolidečsko Seninka
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Brazília – Volanie Boha
Dokument
16.35 Hlbinami vesmíru
17.35 Kardinál Jozef Tomko R
Európa
18.05 Malé biblické príbehy (14)
18.10 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (24) P
Animovaný príbeh
18.35 Curriculum vitae
Dokument
19.00 Prírodné zázraky
19.25 Lužické hory
19.45 Nigéria – dialóg pre
život
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P
Spravodajstvo z Vatikánu
20.35 Charitatívny koncert
z Kostola Božského Srdca
v Ostrave Záznam koncertu
21.35 Brazília – Volanie Boha
22.00 Bez habitu – Kapucíni
23.05 Čína
23.55 V krajine Mayov v Inkov
Dokument
00.50 Exit 316 (8)

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:
13.10. – 18.00 Emauzy – Gréckokatolícka liturgia svätého
Jána Zlatoústeho
14.10. – 14.00 Rozhlasová hra
– Apoštolka lásky – blahoslavená
sestra Sára Salkaháziová
20.10. – 18.00 Emauzy – priamy prenos slávnostnej latinskej
svätej omše
21. a 28.10. – 14.00 Rozhlasová hra – Smrť za mrežami
– rozhlasové pásmo – 12. a 13.
pokračovanie osudov mučeníkov
Katolíckej cirkvi v časoch komunistickej totality
24.10 – 09.07 Ružencová archa
– Reportáže z kostolov zasvätených Ružencovej Panne Márii:
Kružlov – Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
27.10. – 20.30 Od ucha d duchu
– Mesiac s pápežom Benediktom XVI.

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
STV 2
14.10. (nedeľa) 15.15 Slovo; 15.20 Orientácie – náboženský magazín zo
života veriacich: mesiac misií – návšteva u verbistov v Nitre-Kalvárii, rok
formácie v Budmericiach, listy biskupa M. Buzalku; 16.00 Svedectvo
– autentický príbeh Richarda Štefáka, ktorý na prvom mieste vo svojom
živote kládol lásku k národu; 19.00 Poltón R – gospelová hitparáda;
01.10 Orientácie R; 01.45 Slovo R
15.10. (pondelok) 13.40 Orientácie R; 14.15 Slovo R; 18.55 Miestopis
cechov a manufaktúr – Majstri organári
16.10 (utorok) 18.25 Posvätné hory sveta (2) – Potopa – Legenda
o veľkej potope nikdy neprestala zamestnávať fantáziu ľudí po celom
svete bez ohľadu na ich náboženskú, či sociálnu príslušnosť. Niektoré
teórie ju spájajú s prvotnou túžbou ľudí po očistení. Neexistuje snáď
žiadna etnická skupina na svete, ktorá by nemala legendu o „Veľkej
Potope“.
17.10. (streda) 07.45 Národné kultúrne pamiatky R – Kostol sv.
Jakuba v Levoči; 13.25 Posvätné hory sveta (2) – Potopa; 21.55
Sféry dôverné – tragédia v Černovej – 100. výročie; 18.10. (štvrtok)
14.25 Sféry dôverné R
19.10. (piatok) 13.45 Hrady a povesti – Povesť o Cyrilovi a Metodovi
– Dokumentárny ﬁlm o Cyrilovi a Metodovi vychádzajúci z povestí, bájí
a mýtov nášho národa spracovaných Milanom Ferkom.
20.10. (sobota) 14.45 Poltón – gospelová hitparáda; 20.00 Dejiská
svetovej kultúry (24) – Damašek, raj na zemi – Damašek - mesto
mešít, mesto islamu. Damašek je však dôležité mesto aj z pohľadu
kresťanstva. Tu sa apoštol Pavol obrátil na vieru a tu urobilo kresťanstvo
dôležitý krok pri odčlenení sa od židovstva. Odtiaľto sa začalo šíriť do
celého sveta.
21.10. (nedeľa) 16.00 Slovo; 16.05 Orientácie; 16.45 Svedectvo
– autentický príbeh Marty Kalužnej, ktorá v kútiku srdca vždy túžila
po skutočnej hlbokej viere. 00.30 Poltón R; 01.40 Svedectvo R; 01.45
Orientácie R; 02.20 Slovo R
22.10. (pondelok) 13.40 Orientácie R; 14.15 Slovo R
27.10. (sobota) 14.30 Priamy prenos svätej omše pri príležitosti
100. výročia tragédie v Černovej – celebruje Mons. František
Tondra; 16.00 Poltón R
28.10 (nedeľa) 10.45 Blízko srdca R – dokumentárny ﬁlm o tvorbe
svätostánku; 16.00 Slovo; 16.05 Orientácie – náboženský magazín zo
života veriacich; 16.45 Svedectvo – autentický príbeh Juraja Vitteka

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/)
14.10 – Rímskokatolícka svätá omša z Kostola sv. Františka Xaverského
v Banskej Bystrici
21.10. – Rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
28.10. – Evanjelické reformačné služby Božie z Chyžného
Cesty (So – 20.05; St – 23.05 R /Rádio Regina/; Ne – 21.05 R /Rádio
Slovensko/)
20.10. – Náboženské spektrum
27.10. – Náboženské spektrum
Zmena programu vyhradená. Program dodávaný jednotlivými redakciami.

TEPELNÁ IZOLÁCIA SYSTÉMOM FÚKANEJ MINERÁLNEJ
VLNY MAGMARELAX
vám prinesie okamžitú výraznú úsporu energií a tepelnú
pohodu. Zatepľujeme trámové stropy, pultové strechy, steny
s dutinou a stropné konštrukcie. Technické posúdenie, zameranie a optimálny návrh riešenia ZDARMA.
KAČEŇÁK Rastislav, Technicko-obchodný poradca
Mobil: 0915 042 522
INZERCIA

Bazilika v Šaštíne má novú webovú stránku
Internetová stránka www.bazilika.sk ponúka návštevníkom
základný prehľad o pútnickom mieste, jeho dejinách, o farnosti,
saleziánskej komunite, ktorá spravuje baziliku a užitočné informácie aj o najbližšej púti. (TK KBS/-rh; -pz)
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SOBOTA
08.00 Program
08.04 Malé biblické príbehy (11)
08.10 Štúdio AHA! (7)
Relácia pre mladých
08.50 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (22/26)
Animované príbehy
09.15 Cesty za poznaním
Stonehenge
09.45 Čítame z kresť. periodík P
09.55 Baterka
O požehnaní, ktoré v nás prehlbuje
lásku
10.25 Tandem kvíz
11.00 Pro vita mundi (24)
Hosť: Mgr. Zuzana Filipková, PhD.
11.45 Mašinky (7)
11.55 Malé biblické príbehy (11)
12.05 Prírodne krásy Ameriky
(12/13)
12.35 Ratiboř
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
14.45 Svätá omša z posviacky
kostola v Ostrave – Zábřehu
Priamy prenos
17.00 Nočná univerzita
18.00 Detská televízia
18.35 Mašinky (7)
Rozprávka pre deti
18.45 Nár. park České Švajčiarsko
19.05 Cesty za poznaním
19.30 Aj ja rád pracujem
Človek s mentálnym postihnutím
20.00 Malé biblické príbehy (11)
20.05 Otec Fridolín P
O živote a práci jediného ženatého
katolíckeho biskupa
20.35 Križovatky
Hosť: Oľga Havlová
21.05 Exit 316 (7)
21.30 Roky letia k anjelom
Marek Orko Vácha
22.00 Mexiko
22.55 Nočná univerzita
Katechéza z charizmatickej
konferencie v Brne 2007
23.55 Across the Music

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

relax

Ja som ťa oslávil na zemi ... (dokončenie v tajničke)

test Slova

Pomôcky:
Kirov, Meat,
Ile, YK, Soor,
Aorist

1. Ktorému z prorokov sa serafín žeravým uhlíkom dotkol úst?
2. Ktorý z prorokov sa vyhováral pred
Pánom, že je veľmi mladý na úlohu
proroka?
3. V ktorom meste prvý raz nazvali učeníkov kresťanmi?
4. Z ktorého biskupstva bolo v roku
1818 vyčlenené a ustanovené nové Prešovské gréckokatolícke biskupstvo?
5. Aké bolo meno prvého prešovského
biskupa?
6. Aký druh vtáka je vyobrazený na
malom okrúhlom koberci, na ktorom
stojí biskup?
7. Ako sa nazývame stolík, na ktorom
kňaz vykonáva prípravu chleba a vína
na liturgiu?
Odpovede: 1. Izaiášovi (Iz 6, 6); 2. Jeremiáš (Jer 1, 6);
3. v Antiochii (Sk11, 26); 4. z Mukačevského biskupstva; 5. biskup Gregor Tarkovič; 6. orol; 7. žertveník.
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

Dusením
uprav

4. časť
tajničky

Značka
neónu

Ženské
meno

Televízna
Autor:
spoločnosť
V. Komanický, Holanských
Humenné
Antil

Symbol
kresťanstva

Rad
rovnakých
výrobkov

Druh piva

Opojil ťa

Farba
na vajcia

I

3. časť
tajničky

Pohrebná
hostina
Mäso,
po anglicky

Pramatka

Rozum

Tam
Monika,
po domácky
Plátená
topánka

Vrch, kde
spia naši
rytieri

Ako

Kancelárska
skratka

Predpona,
význam päť

Odpral

Časť ruky
Nárek

2. časť
tajničky

Sovietsky
revolucionár
Skracovalo

Ťažké delostrelectvo,
skratka

Stierky
Lepidlo

Minulý čas
v staroslovienčine

slovo

1. časť
tajničky

Grécky ostrov

Vyrobené
surové kože

slovo

Obrnený
transport,
skr.

Múčnatka
Notový part

Existuj

Kód Burundi

Snívaj
Prenášal

Vtáčie pero

Označenie lietadiel Sýrie

5. časť
tajničky

Umelá reč

Karička

INZERCIA

OSEMSMEROVKA
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Legenda: AMEN. ARCHA, ÁBEL, ÁRON, BETLEHEM,
BLUD, DIAKON, EDEN, EFEZ, FARÁR, HLAS, HRIECH, HROB, CHARIZMA, IHLA, INRI, IZÁK, IZRAEL,
JERICHO, JOEL, KAIN, KŇAZ, KRÍŽ, LIEK, MAMONA,
MANNA, MIER, MILOSTI, NAZARET, NEBO, OBETA,
ODPUSTENIE, OFERA, OMŠA, OPÁT, PASCHA,
POSOL, RUŽA, SAMARITÁN, SILOE, SION, SĽUB,
TETA, TÓRA, TREST, ZÁKON, ZRNO, ŽALM, ŽIAĽ,
ŽIVOT, ŽULA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky.
Výherca za august: Mária Pluskotová, Orlove
Srdečne blahoželáme!

Je pravda, že dnešní Arabi a Izraeliti
sú príbuznými?
ÁNO, JE. Táto pravda však platí len sčasti, pretože u Arabov došlo k takému
premiešaniu s podmanenými národmi, že sa o jednom národe ako u Izraelitov
nedá v plnosti hovoriť. Pôvodní Arabi (dnes žijúci v Saudskej Arábii) sú podľa
Písma i ich tradície potomkami Abrahámovho prvorodeného syna Izmaela.
Keď Izák podrástol, Izmael sa mu začal vysmievať a vyvyšoval sa nad neho.
Zabudol, že hoci je synom Abraháma, je len biologickým synom otrokyne Agar
a adoptovaným synom Izákovej matky Sáry. Na pokyn Boha Abrahám Agar a jej
syna poslal preč. Boh ich však zachránil a urobil z nich mocný národ. Izmael si
potom zobral za manželku Egypťanku. Príznačné je, že Jakub aj Izmael majú po
dvanásť synov. A tak sa dnes hovorí, že Abrahám je praotcom troch svetových
náboženstiev – judaizmu, kresťanstva a islamu a má okolo miliardy možných
genetických potomkov (ak uvažujeme o dnešných Araboch ako o potomkoch
Izmaela).
Juraj Gradoš
 Mama sa pýta Evy: „Eva, prečo má ten
šalát takú čudnú chuť?“
„Neviem, mami, veď som ho umyla aj
mydlom.“

 Janko hovorí mamičke:
„Idem do lesa na čerešne.“
„Janko, ale veď je zima.“
„Ja viem, mám čiapku a rukavice.“
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Poď si po iPod
paušál pre blízkeho
ap
za polovicu!

Hudobný prehrávač
iPod shuffle

Aktivuj si alebo predĺž jeden z obľúbených programov
a dostaneš od nás najobľúbenejší hudobný prehrávač na svete
– iPod shuffle s kapacitou až 240 skladieb. A navyše ti dáme
paušál pre blízkeho za polovicu na celé dva roky!
Ponuka platí do 31. 10. 2007 alebo do vyčerpania zásob pri kúpe akciového mobilného telefónu a aktivácii alebo predĺžení programu 55Viac/Relax 60/Podnikateľ 90 alebo vyššieho
a uzavretí Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov, na základe čoho zákazník dostane kupón s unikátnym číselným kódom. Podmienkou získania programu
služieb so zľavou 50 % z mesačných poplatkov je predloženie tohto kupónu v termíne na ňom uvedenom, aktivácia programu služieb Viac/Relax/Podnikateľ s rovnakým alebo nižším
mesačným paušálom s výnimkou programu 20+20Viac a uzavretie Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov.

=

Linka Služby zákazníkom 12345 www.t-mobile.sk

Martin Vasko
Nám. slobody 1786, Vranov n. T.
Tel.: 057/4421119; 4885930-1 Mob.: 0903 631166, 0904 641166
e-mail: vascomp@mail.t-mobile.sk
inz Geminy ipod A5 Partnersky.in1 1
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Novootvorený autosalón VOLKSWAGEN na Mierovej ulici v Humennom,
Vám ponúka všetky modely v nových cenách so z�avou až 70.000,-Sk:
FOX od 282.000,- Sk
POLO od 298.000,- Sk

GOLF
od 467.000,- Sk
TOURAN od 630.000,- Sk

PASSAT
od 717.000,- Sk
TOUAREG od 1.425.000,- Sk

Pozývame Vás na predvádzaciu jazdu.
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

IKONOPISECKÁ DIELŇA
ARCHANJELA RAFAELA

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

Ladislav Németh
Martinčekova 10
821 09 Bratislava

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
................................................................................................................................................................................................................

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

